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Dokų Streikas 
eina galop

Aliejaus skandalo 
dokumentai žuvo

Austrija pripažino Sov. 
Rusiją ,

• •* ,

Ispanija tremia radikalus

Gen. Semionovas vėl 
.ruošinis avantiūrai

žlugęs per 18 mėnesių, dabar 
vėl pasirodė Tokioj.

TOKIO, Japonijoj, vasario 21. 
—Kazokų atamanas gen. Somio- 
novąs, kurs per 18 mėnesių bu
vo “prapuolęs’*, dabar vėl pasi
rodė Tokioj. Gyvena pas pulk. 
Mogamajevą, , vienų Japonijoj 
susiburusių rusų monarkastų 
lyderį. Tos grupes šalininkai 
užsigina, kad Semionovo pasiro
dymas Tokioj neturįs nieko 
bendra su įvykusiu nesenai 
maištu prieš bolševikus Amūro 
srity, bet’ jie sako, kad toks 
žmogus kaip Semionovas nega
lįs ilgai sėdėti, nesigriebęs vėl 
kovos 
siųsis

prieš bolševikus. Jis ruo- 
ir laukiąs progos, bet ta

BBMBBBES

JURGIS WASHINGTONAS pirmas Suv. Valst. prezidentas
3,

Drysus filmy fotografo 
žygis

No. 45

Iš Bolševikijos.

Doky darbininką sterikas 
gal bus baigtas

Austrija pripažino Rusija dar neatėjus.
visus praeitus metus Se-

Darbininkų atstovai 
su samdytojais dėl

susitaikė 
sąlygų.

LONDONAS, vas. 21. — 
Dokų darbininkų atstovai ir 
samdytojų atstovai šiandie ryt 
susirinkę Darbo Ministerijoj 
galų gale susiderėjo dėl sutar
ties sąlygų.

Sąlygas Darbo Ministerijos 
paduos šį vakarų dokų 'darbi
ninkų delegatų Įkonferenrijai, 
ir jri darbininkai joms pritars, 
streikas bus pabaigtas tuojau.

Įvykusioji vakar vakare kon
ferencija buvo laikoma slaptai 
ir sutarties s^lygo-s nežinomos 
Manoma betgi, kad darbinin
kai laimės padidinimą 
vienu šilingu daugiau.

MASKVA, vas. 21. — Užsie
nio reikalų komisariato pra
neš imu, Austrija pripažino So
vietų Rusiją de jure.

[Jau anksčiau buvo žinių, 
kad po to, kai Anglija, Italija 
ir JNorvegfija pripažino Ruisliją 
de jure, tą pat nutarus pūda
nti ir Austrija].

Ispanijos valdžia depor
tuoja radikalus

algos

Aliejaus skandalo byla
žuvę visi originaliai aliejaus 

skandalo tardymo dokumen
tai.

WASHIN(rTON, vas. 21.
Ftrezidento (kvotlidg? specialieji 
advokatai aliejaus skandalo by
lai tardyti, pp. A. Pamerene ir 
f>wen Roberts šiandie buvo 
kone stabo ištikti. Pasirodė, 
kakPne jie, nė tirinėjimo Sena
to komisija neturi ne jokių 
dokumentų oųigjinąlo. J)ie ka
žin kur kažin kaip žuvę.

Specialiai advokatai neturi 
visai nė jokių dokumentų. Gi 
Senato komisija teturi fotosta
tines kopijas. Fotostatinės ko
pijos teismuose vadinama 
“antraeiliais liudijimais”, ir 
nepriimami kaipo įrodymai.

■ Tirinėjamoji komisija dagi 
išnuomojimo kontraktų origi
nalų savo rankose neturi, nei 
niekados neturėjus — origina- 
linių dokumentų išnuomojimo 
valstybės aliejaus rezervalijų 
privatiniams žmonėms, dėl ko 
tas visas skandalas kilo. Dar 
blogiau, komisija neturi dagi 
ne daugelio svarbių laiškų ko- 
pijy-

Taip dalykams esant, specia
liai valdžios advokatai neturi 
nieko rankose, su kuo jie galė
tų eiti teisman ir reikalauti 
“injunetionų” — uždraudimo 
privatiniams asmenims dau
giau nebeimti aliejaus iš skan 
dalingai išnuomotų jijems val
džios rezervacijų ir, pagaliaus. 
panaikinimo nuomoą kontrak
tų padarytų pagalba papirki
mų ir suktybių.

LONDONAS, vas. 21.— Reu- 
tjcę.Jo telegrafo agentūros pra
nešimu iš Madrido, Ispanijos 
karo direldpflcatas nusprendęs 
deportuoti radikalinių socialis
tų lyderį Rodrigą Sorianą, 
kurs yra atstovų buto narys ir 
laikraščio Espena Neitva re
daktorius, o taipjau pašalinti 
iŠ vietos ir deportuoti Sala
mą neoš universiteto profeso

rių Miguelį Unamuną, kurs sa
vo viešose preJekoijose dažnai 
aštriai kritikuodavo valdžią, 
ypatingai jos karinę kampani
ją prieš Morokko.

Nusprendimas deportuot juos 
padaryta po to, kai vasario 17 
dieną' laike prof. Unamuno 
lekcijos kilo riaušės.

t ' ■

Kanada i aštriau ima žiū
rėt nusikaltusią azijatą 

I______ .

VICTORIA, B. C, vas. 21.— 
Kanados ; imigracijos vyresny
bė Ramiojo Vandenyno apyri- 
bese pradėjo aštriau taikyti 
imigracijos įstatymą, kuris rei
kalauja, kad azijatai —• kinie
čiai ir japonai — sugauti dėl 
kurio nors prasižengimo butų 
deportuojami. Be to Kanados 
vyresnybė pastatė Honkonge 
savo valdininkų, kurs ža urėtų, 
kad negeistini kiniečiai nebū
tų leidžiami iškeliauti Kana- 
don. • i

Mirė besijuokdamas
READING, Pa., vas. 21. — 

Vietos teatre buvo rodomą 
juokinga komedija. Vienas žiū
rėtojų, Emmet Crowell, 
labai juokės, kad tikrai “juo
kais plyšo”: susmuko kėdėj, be 
sąmonės, ir ligi nugabeno- li
goninėn jis buvo nebegyvas.

taip

Bankas uždaryta.

APVOGĖ BA*KĄ.

vas.KANSAS CITY,
21.— Iš vietos Merehante* Bank 
plėšikai pavogė 3000 doHerių pi
nigais. Pabėgo.

WELLS, Minn., vas., 21. — 
The Wells National Bank, turė
jęs arti 1,000,000 dolerių depo- 
zitorjų, tapo uždarytas dėlto, 
kad depozitoriai urmu ėmė at
imti savo įdėlius. Prieš pusę 
metų čiajau buvo uždarytas 
First National bankas.

proga
Per 

mionovas gyveno Nagasaki’j e, 
niekur nes i rodydamas.

Poincarė laimėjo

Lenku ex-premieras ren 
giasi Amerikon

Kaip kartais mažmožis 
sukuria gaisrą

Eroplanu nusileido į Vezuvi
jaus žiotis fotografuoti ug
nim spjaudančiu kalno vei
kimą. 

-----------
ROMA, Italija, vas. 21. — 

Drąsų ir pavojingą žygį atliko 
orlaiviui ūkas Coppola ir fil
mų fotografas Umberto Ro- 
niagiioli. Jiedvienis. pavyko, po 
(langiau kaip pusvalandį laiko 
manevravimo, nusileisti j ug- 
niakalnio ! Vezuvijaus žiotis ir 
išsilaikyti ten per septynias 
minutes. Tuo laiku fotografas 
spėjo' nuimti paveikslus ūžian
čio siaučiančio, liepsnojančio 
kalno žiotyse pragaro. Kai or
laivis pagalios sugrįžo fotogra
fas Romagnoli buvo be sąmo
nes: nors turėjo .gazinę maską 
vis dėlto uigniakalnįo garai bu
vo jį įveikę.; —--------- t

Du traukiniai susimušė
Bet vos vos 16 balsų didžiuma.

PARYŽIUS, vrfcario 21. — 
Rinkimų įstatymo sumanymas, 
kurs buvo atstovų buto priim
tas, šiandie buvo balsuojamas 
senate.

Premjeras Poincarė buvo pa
reiškęs, kad jei senatas tą įsta
tymą atmesiąs, jis atsistatydin
siąs. Ir senato balsavime Poin- 
care laimėjo 150 balsais prieš 
134. > .

Nauja koncesija “Tufui 
atkasti

KAIRO, Egp., vas. 21.—Egy- 
pto valdžia suteikė vėl koncesiją 
grafienei Carriaroon atkasimui 
Eąypto karaliaus Tutanchamo
no kapo. Tuo budu prof. Howar- 
daš Carter tu r būt vėl tęs to
liau savo darbą, kurį jis buvo 
metęs įvykus nesusipratimair|l 
su Ęgypto vyriausybe.

Darbiečią valdžia nori 
aprūpinti motinas

i

žada įsteigti pensijas našlėms 
ir moterims, kurių vyrai ne- 
gal duonos pelnyti.

| LONDONAS, vas. 21.— Dar- 
bietis Charles Dukes įnešė par- 
lamentan sumanymą, kad butų 
jsteigta pensijos visoms moti
noms su vaikais ir toms mote
rims, kurių vyrai nebepajėgia 
dirbti ir duonos pelnyti. Su
manymas rado krašto pritari
mo visų, dagi priešingųjų par
tijų atstovai ne žodžiu neprieš
taravo.

Iždo kancleris iPhi'lip iSnow- 
den pareiškė, kad valdžia prin
cipe priimanti sumanymą. Ji 
jau nagrinėjanti^ tą klausimą 
ir veikiai paduosianti parla
mentui atatinkamą planą.

Nušovė pačią ir pats 
nusižudė

MEMPHIS, Tenn. — Mecha
nikos inžinierius Francis 
Byrd nušovė savo žmoną, 
kuria jis buvo pasimetęs, 
paskui patsai nusišovė.

su
o

Radę Voltairo širdį
PARYŽIUS.'Pjedestale, ant 

kurio stovėjo frąncu&ų tašyto
jo! Voltairo gipsine i 
rasta paauksuoto medinį šir
dis, kurioj, manoma, patalpin
ta to garsaus vyro širdis.

atatuja,

VARŠUVA, vasario 21. — 
Buvęs Lenkų ministeris pirmi
ninkas Witos žada š. m. baland
žio pradžioj keliauti į Jungtines 
Valstijas. Jo tikslas esąs susi
pažinti su Amerikos biznio ir 
politikos lyderiais ir gauti jų 
pialankumą Lenkijai. Su juo 
kartu važiuos keli Žymiausiųjų 
lenkų biznierių ir buvusių mini- 
sterių. Savo sumanymą betgi 
jis slepia, bijodamas, kad radi
kalesnieji ūkininkų' partijos 
žmonės nepakliudytų jam, at
siųsdami tuo pačiu laiku savo 
žmones.

Japonijos valdžios krizis 'kilęs 
dėl užgauto meilužio elgesio. Nelaimė atsitiko sniego audrai 

siaučiant. Daug žmonių už
mušta.

j .

tiesiai 
narių

Piratą užpuolimas
HONGKONG, vAs. 21.

nų garlaiviui On Ljr plaukiant 
su 200 pasažierių iš Hongkongo 
į Kongmaną, banda jūrių plė
šikų, kurie buvo pasislėpę ant 
laivo, nakties metu padarė puo- 
Hipą ant, laivo komandos, no
rėdami užvaldysi laivą. laiivo 
įgulai tečlati pavyko plėšikus 
nuveikti. Laivas sugrįžo atgal 
į Hongkongą, kur visi įtaria
mieji de! puolimo tapo atiduo 
ti policijai.

Ki-

Mussolinio sėbras pa 
šauta Paryžiuj

PARYŽIUS, vas 21. — Aris
tokratiniame restorane, pietus 
bevalgant, tapo pašautas Ni- 
colas Buonservizio, Italų e pre
mjero Mussolinio draugas ir 
laikraščio Popolo (tt’Italia ko
respondentas Paryžiuj. Pašo
vė jį restorano tarnautojas Er
nesto Bononuni, taipjau įtar
ias. šovikas pasisakė policijai, 
kad jis ešųs anarkistas, labai 
pasipiktinęs fašistų brutalu
mu. Nušovęs Bounservizio jis 
norėjęs ir pats nusišauti, bet 
hębegavęs progos.

Bolševikai suėmę gaują 
plėšike

Pašo-

MASKVA, vas. 20. — Sovie
tų kariuomenės burys suėmė 
gaujų plėšikų, kurie viedkė Si
dre ir beplėšdami užmušė še
šiasdešimt žmonių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 21 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų $4.31 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 markių .. 
Italijos, 100 lirų .......
Franci jos, 100 frankų 
Lietuvos, 100 litų ..._
Norvegijos, 160 kronų 
Olandijos, 100 kroąu .. 
Suomi jos, 100 margių. 
Švedijos, 100 kronų .. 
Švedijos, 100 kronų ...

TOKIO, Japoniją, vas. 21.— 
Prisiminkite šių metų sausio 
31 dieną. Japonijos parlamente 
tuomet buvo kilusios 
riaušės ir parlamento

. muštynės. Atsitiko tai dėl to, 
kad prėmieras Kiyoura atsisa
kė atsakyti opozicijai, kiuri rei
kalavo, kad jis išaiškintų, ko 
diei buvo padaryta bandymas 
sukulti traukinį, kuriuo va
žiavo trys opozicijos nariai. 
Del šitb įvykio parlamentas bu
vo paleistas; .

Dabar išėjo į aikštę, kad ši
tas politinis krizis buvo iššauk
tas) viisai pašalinės priežasties. 
Vienas jaunas kaimietis vardu 
Darusc pamilo mergelę; bet ji
nai jį paniekė.. Įsiutęs DarUse, 
norėdamas savo pyktį nugriež- 
ti, ėmė vilkti ic krauti ant 
gėlžkelio rąstus ir akmenis, vi
sai nenusimanydamas, kas iš 
to gali išeiti, juoba nenusima
nydamas, kad jo tasai bepro
tiškas dalbas galės įduoti' to 
kių krašto politikoj pasekmių.

Daruse yra areštuotas ir ati
duotas teismui.

Degąs traukinys padegė 
kaimą

BERLINAS, vas. 20. — Ties 
Ludwigstadtu, netoli Koburgo, 
bėgančiam traukiny kilo gais
ras. Bėgdamas aukštu tiltu 
traukinys iššoko iš bėgių ir lo- 
komotiva su (dvidešimt vienu 
vagonu! nukrito žemyn, ant kai
mo triobesių. Trys namai bu
vo sutriuškinti ir kaimas pa- 
degtas.

Mirė kataliku vyskupas
vasario0KLAHOMA City,

21. — Šiandie čia pasimirė Ry- 
mo-katalikų vyskupas Theophi- 
le Meerschaert, 76 metų am
žiaus. Mirė plaučių, uždegimu. 
Kilmės buvo belgas, gimęs Rus- 
signiewe, Belgijoj, 1847 metais.

Kongresmanas Dupre 
mirė

WASHINGTON, vas. 21. — 
Nuo apopleksijos šiandie anks
ti pasimirė kongresinanas Hen 
ry Dupre, iš ILouisianos.

PENKI KALINIAI PABĖGO.

$15.95
... $4.81
... $4.15
. $16.90
. $18.25
. $8748
... $2.52

$26.13 įt^‘i i
$26.20 Cdy kalėjimo.

MUSKOGEE, OJcla., vasario 
gO. praeitą naktį, iš Claro- 
more kalėjimo pabėgo* penki ka
liniai. Vienas jų, Archie Prior, 
pirmiau buvo pabėgęs iš Kansas

MADRIDAS, Ispanija, vas 
21. — Gauta iš Avila žinia pra
neša, kad sniego audrai siau
čiant susimušė du traukiniai. 
Vienas traukinių visai sukul
tas. Užmušta daug žmonių, 
taipjau daug pavojingai su
žeistų.

Suėmė $200,000 vertes 
' degtinės

DlENVER, tolo., vas. 21. - 
Vietos policija šiandie suėmė 
gelžkelio stoty tūkstantį dėžių 
efektines, vertes daugiau kaip 
200 tūkstančių dolerių. Degti
nė buvo gabenama iš Califor- 
nijos, pažymėta kaipo “nesvai
ginamasis vynas.”

Trys plėšikai pasmerkti 
nužudymui

NEW YORKAS, vasario 20. 
—Trys plėšikai — John Farina 
ir du broliai Diamdndai — kal
tinami dėl užmušimo dviejų 
Brooklyno Banko tarnautojų ir 
jų apiplėšimo, prisaikintųjų 
sprendėjų tapo pripažinti kal
tais ir pasmerkti mirti elektri
nėj kėdėj.
■r ..jj

Lenino šermenų laiku 
Trockis buvęs Maskvoj.

BERL1NAS, vas. 21.' [For- 
vertsj Dabar jau tikrai pa
tirta, kad Lenino šermenų lai
ku Trockis buvo Maskvoj. Tik 
jam nebuvo leista dalyvauti ee- 
renionijose ir aplamai viešai 
rodytis. Jo politiniai priešai bu
žo griebtai nusistatę prieš jo 
rodyniasi.

Trockis, be abejo, tebėra la
bai popularingas armijoj ir my
limas. Savo popularumą jis 
betgi nenori išnaudoti, kad ir 
politiškai įsitvirtinus. Savo ko
vą jis veda tik tarp partijos na- 
’ių. Šiomis dienomis jis prista
tė Ontraliniani Komitetai me
morandumą, • kuriame Trockis 
aštriai protestuoja, kam val- 
ižia persekioja tuos komunis
tų, kurie nesutinka su dabarti
nių vadų politika. Jis rėikaiau- 
ja taipgi, kad opozicijos vadai, 
'durie buvo iš vietų pašalinti, 
butų atgal į savo senasiais vie
tas sugrąžinti.

130 tūkstančių bedarbių 
Petrograde.

Petrograde iš viso yra 250 
tūkstančių darbininkų. Iš to 
skaičiaus 130 tūkstančių šiuo 
tarpu yra bedarbių.

Petrogrado kalėjime 
nusižudė trys politi

niai kaliniai.
BERILJNAS, vas. 21. - - Po

litinių, kalinių žudymus Rusijos 
bodševiikų kalėjimuose priima 
epidemijos pobūdį, šiomis die
nomis Petrogrado kalėjime nu
sižudė du darbininkai ir vienas 
matrosas. Jie buvo dar 1922 
metais įkišti kąlėjiman taria
mai už priešbolševistihę pro
pagandą, ir iki šiam laikui sė
dėjo kalėjime lx‘ jokio teismo.

Chicago ir Apielinkė. — šian
die gražu, į pavakarį oras nepa
stovus; šilčiau. Vidutinis besi
mainąs vėjas.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 
5:50.« Mėnuo teka 8 vai. vakaro

SIŲSKIT PER 

naujienas 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

1739 S.HalstedSt. 
Chicagolll.
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Cas Dedas Lietuvoj1

Iš Lietuvos gelžkeliečių 
gyvenimo.

Lenino mirtis ir Lietu 
vos bolševikai.

Kaunas. — Katino Plačiųjų 
Gelžkelių dirbtuvėse dirba apie 
400 darbininkų bei amatninkų. 
Darbininkų, o ypač amatninkų 
uždarbis yra nebolgiausias, per 
mėnesį jie uždirba po 200—300 
litų ii* daugiau. Juodadarbiai 
uždirba po 150—180 litų per 
mėnesį.

Politinis ir tautinis darbinin
kų susipratimas tebėra labai 
žemas. Jų maža dalis yra bol- 
ševikuojančių ir didelė dalis su
lenkėję. Tiek bolševikuoj au
tieji tiek sutenkėjėliai yra ne
palankus Lietuvos nepriklauso-; 
mybei gaivalas. Jų neprielan
kumą rodo nors šis faktas. Arti
nantis Klaipėdos atvadavimo 
metinių sukaktuvių šventei sau
sio 17 išmokant algas buvo ren
kama žuvusiųjų kovoje atva
duojant Klaipėdą šeimynų su- 
šelpimui aukos, tai bolševikuo- 
jantieji ir sulenkėjėliai ne tik 
nieko neaukavo, bet dargi iš to 
šlykščiai tyčiojosi.

—Liet, darbininkas.

Kaunas. — Sąryšy su Lenino 
mirtimi Lietuvos bolševikai 
naudodamies 4a proga stengėsi 
pakelti savo susmukusį autori
tetą. Tam tikslui iš nakties 
prieš 26 sausio Kauno gatvėse 
buvo gausiai pribarstyta jų pro
klamacijų, kuriose velionis Le
ninas keliamas tiesiog į padan
ges ir sausio 26 d. kaipo Lenino 
laidotuvių dieną Lįetuvos darbi
ninkus, kareivius ir mažaže
mius skatinama mesti darbą ir 
tuo išreikšti mirusiam Leninui 
paskutinė pagarba ir gedulu 
jausmus. Galiok proklamaciją 
tekstas užbaigiamas šauksmais 
griežton kovon su buržuazija ir 
persiimt Lenino idėjomis.

Gi prie Kauno Gelžkelių gar
vežių vįander.traukio (vodokadi 
kos) aukštumoje šeštadienį, 
sausio 26 d. pasirodė iškelta 
prikergta juodu kaspinu raudo
na vėliava, kuri administracijos 
parėdymu greit buvo nuimta.

Valstybinių įstaigų tar
nautojų profesines są

jungos koperatyvas*

Kaunas. ‘— Liepos mėnesy 
praėjusių 123 m. didelėmis val
dininkų pastangomis pradėjo 
veikti Valstybinių Įstaigų Tar- 
nau toj ų Prof es i nes Są j u ngos 
nąrių Koperatyvas. Koperaty
vo krautuvė tapo atidaryta te
turint vos 500 žmonių-pajįnin
ku, kurių skaičius nepasidaugi
no ir po šiai dienai. Pajus di
dis 10 litų ir 1 litas įstojamojo 
mokesnio.

Lenino mirtis, kiek tenka pa
tirti, Lietuvos darbininkų pla
tesniuose sluogsniuose nesukėlė 
jokio didesnio domesio bei sim
patijų. Išskiriant bolševikus, 
Lenino atliktuosius nuopelnus 
visai tinkamai įvertina, kad jis 
proletariatui savo veikimu nie
ko ^ero nėra padaręs tik sutruk
dė jų išsiliuosavimo iš kapitalo 
verguvės procesą ir šimtus tū
kstančių gyvybių be laiko nuva
rė į pažemįnį gyvenimą pralie
damas upelius žmonių kraujo.

—Lietuvos darbiinnkas.

Latvijos biudžetas be 
deficito.

Pradedant stengti koperatyvą 
iš pajininkų našų tesusidarė tik 
ligi 5,000 litų pinigų, kurių su
mos teužteko įrengimui krau

tuvės busto ir reikalingų prie 
krautuvės dalykų įsigijimui. Gi 
prekės pirkta iš gautųjų 20,000’ jamų numatyta— 152.982.586 
litų iš valdžios paskolos ir ne- 
kurie urmininkai pasitikėdami, 
valdininkais davė prekių kredi
tan.

E. Ryga. 29-1. —I^atvijos mi- 
nisterių kabinetas priėmė vals
tybės biudžetą, 1924—25 me
tams. Biudžetas subalansuotas 
be deficito. Jame paprastų pa-

Dėka Koperatyvo Valdybos 
darbštumui Koperatyvui sekasi 
neblogai ir jo stovis vis eina ge
ryn. Penktadienį, sausio 25 d. 
Rotušės salėje įvyko minėtojo 
koperatyvo narių visuotinas su
sirinkimas. ' Susirinkime . iš 
trumpų koperatyvo pirmininko 
p. Marcinkaus ir iždininko p. 
Gudaičio pranešimų pasirodė, 
kad koperatyvo krautuvėje pre
kių dabar jau esama 69,000 li
tų vertės ir gryno pelno pada
ryta ligi 4,000 litų.

Susirinkusieji išklausę val
dybos pranešimą atrado jos vei
kimą patenki ntinu ir išreiškė 
jai savo padėką. Susirinkusie
ji balsų daugumą nutarė pa
kelti pajų dar ant 10 litų ir be 
to vienbalsiai ntitarė įstoti Lie
tuvos KoperatyVų Sąjungon ir 
tos sįjungos bankan.

Susirinkimas buvo neskaitlin
gas, bet praėjo labai gyvai ir 
rūpestingai.—P. Klimka.

latai, nepaprastų — 21.820.860 
ls., paprastų išlaidų — 140.545.- 
803 ls., nepaprastų — 34.257/ 
343 ls. Kaip . praneša spauda, 
biudžeto subalansavimas be .de
ficito pasiekęs nelengva kaina. 
Išbraukta išlaidos daugelių bū
tinų reikalų, tarp kitko, geležin
kelio tiesimas tarp Rygos ir 
Liepojos. Taip pat palikta da
bartinė miško kirtimo norma.

1

Į IR Iš LIETUVOS 
VALDŽIOS LAIVŲ 
Keliaukite liuosai 
ant didelių, greitų 
ir puikių Suvienytų 
Valstijų Valdžios 
laivų. Pasiklauski
te apie naują Trečią 
kliasą. Skirtingi 
kambariai dėl šei- 

Geriausias valgis 

—mo kambariai.

ANT S.

mymj ir porų. _
ir didžiai įvairus. Mandagus tar
nai. Dideli valgymo kambariai. 
Pasivaikščiojimų Dėnys. Socialiniai 
ir rūkymui kambariai. Visoki pa
togumai. x
Išplaukimo dienos iš New Yorko: 

Pres. Roosevelt Feb. 23, April 
Pres. Harding .... Mar. 1, Mar. 
Geo. Washington Mar. 8, April 
America .......... Mar. 12, April
Leviathan ....... Mar. 22, April

Del informacijų rašykite:
United States Lines

110 S. Dearbom S*t., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

19
29
5
9

12
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S. L FABIONAS CO.

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

ANT NAUDOS.

60

žindyti savo kūdikį ir nesi- 
bonkos įki viskas kas buvo

Siute akyriaje rnea talka* 
aoo talko gvHdendaie rei
kalus įdomias bastantiems 
motinom* ir motinom* j«a- 
ny kadlkly.

Kūdikį aprūpinimu Ir p*- 
Rijimas yra. dalyk** gyvo* 

svarbos Mmynal ir tautai 
Ir me* jautlame. kad tai 
yn dalykas, kar| mm* ta
rini* regultarilkaia talko- 

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdentl.

NAUJIENOS, CMcSgO, HL -   -- ■       ■—*>■**■*—*M***Ū*M»
Prancūzų spauda dėl 

franko kritinio.
“Jburnal dės Dėbats”, ko

mentuodamas sausio 18 d. Par
lamento posėdį, kur buvo svars- 

1 tomi vyriausybės pasiūlymai 
sustabdyti franko ^ritimui, ra
šo, kad tas posėdis padarė slė- 
giančio įspūdžio. Tiesa, kad 
vyriausybė gavo 330 balsų prieš 
204 bal., bet kas reikšminga, 
tai kad daug atstovų, kurie pir
miau be jokio svyravimo balsa
vo už vyriausybę ir jos užsienių 
politiką, šį kartą labai svyravo 
ir statė klausimus, kur eina vy
riausybė ir ar išrinktos priemo
nės geros. Laikraštis klausia, 
delko kilo toks apsireiškimas, ir 
drauge atsako, kad padėtis esan
ti labai komplikuota ir vyriau
sybės priemonės atrodo neuž- 
tektinos ir susivėlavusios. Fran
ko kurso krizis esąs jau iššauk
tas senai, o vyriausybė siūlo 
staiga, per keturias dienas, į- 
vesti 4^ milijardo sumai naujų 
mokesnių. Be to vyriausybė 
padengti išlaidoms’ nori padary
ti vieną milijardą ekonomijos. 
Kaipo mbkesniai tai daug, kaip 
ekonomija — labai maža. Vy
riausybės nutarimas padidinti 
mokesnius 20% visai netikėtas 
ir nelauktas faktas ir nejaugi 
negalima buvo rasti kitų prie
monių, kaip pavyzdžiui^ atsisa
kyti nuo tabokos monopolio ir 
kt. Visos finansinės priemonės 
reikalauja bendros koncepcijos, 
o tuomet jau eina klausimas k 
apie visą vyriausybės politiką. 
Poincarė pareiškęs, kad nebusią 
išleista jokie nauji įstaymai, 
surišti su naujomis išlaidomis. 
Bet kažin ar tai gera. Parla
mentas savo sausio 18 d. posė
dy nežinojo ar reikia apribųoti 
vyriausybės finansų politiką ir 
tuo budu jos nevaržyti, ar pa
siūlyti kurĮ naują projektą. 
Toks neaiškumas be abejo dar 
pasikartos, nes įmaišyta busi
mųjų rinkimų ir kompeticijos 
reikalai'. —(Elta).

i—■■ ■ y ■■ ■ t

Lenino mirties prie
žastis.

Daktarų biuleteny apie Leni
no mirties priežastį sakonta: 
“Sausio 21 d. Lenino sveikata 
žymiai pablogėjo. 5 v. 30 min. 
vakarą kvėpuoti darės sunku. 
Leninas paliko be sąmones. Pas
kui visai nusilpo ir 6 v. 15 m. 
mirė nuo kvėpavimo organų 
raližo.

“Sausio 22 d. 3 v. 'buvo 
n i no kūnas 
konstatuota 
tokų iškrypimas.
mirties priežastis buvo minkš
tos smagenų plėvės kraujo in- 

' dėlių plyšimas“.

) m.
pa-

ir

DEL APRŪPINIMO
, MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 
—0— 

KŪDIKIO APRŪPINIMAS 
IR PENĖJIMAS.

Penėjimas Krūtimis.
Gamta parėdė, kad kūdikis butų 

penimas krūtimis; todėl motinos pie
nas yra geriausias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėtų dėti visas pa
stangas 
griebti 
f galimas tapo padaryta penėjimui kru- 
imis.

Penėjimas iš Bonkutės.
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis bonkutės. Kad šita 
metode butų pasekminga, reikia labai 
atydžiai rūpinti^ pasirenkant tinka
mą pieną ir jį prirengiant, į ką įeina 
daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris vienas dalykas svar
besnis už kitus prirengiant kūdikiui 
maistą, tai tas dalykas yra švarumas. 
Visi indai dėl mieravimo, šildymo, 
maišymo ir penėjimo turi būti stęri- 
izuoti verdančiame vandeny tuoj 

pirm vartojimo. Beto yra svarbu, 
cad visokis mieravimas turi būti at- 
iktas atydžiai, kad gavus geriausių 

pasekmh; iš vartojamo maisto. Jei 
seksi patarimą čionai paduotą, tai iš
vengsi daugelio bėdų.

Pasirinktas maistas turi būti gry
nas, švarus, pienas atatinkamai at
mieštas sulyg kūdikio amžiaus. Pa
saldintas kondensuotas pienas yra 
idealis kūdikiams maistas dėlto, kad 
jis švarus, vienoko sudėjimo, lengvai 
suvirškomas ir visados gatavas 
tojimui atmiešti tik su virintu 
deniu.

skruodžiamas
smarkus kraujo

Tiesioginė

Kaip viršuje jau buvo rašyta, 
nai pasitaiko, kad motinos neįgali pe
nėti kūdikio savo krūtimis, ir tada, 
suprantama, reikia parūpinti kurį nors 
kitą maistą. Ir geras, grynas sveikas 
karves pienas, tinkamai sumaišytas su 
reikalinga kiekybe geriausio cukraus, 
yra tokis maistas, pridėjus kiek van
denio. Puikiausias sumaišymas pa- 
rinkčiausio pieno ir geriausio cukraus 
įeina po vardu Borden’s Eagle Brand 
Milk. Per tris gentkartes motinos at
sidėjo ant šito puikaus pieno. Penint 
iį sulyg nurodymo, jjs padaro ar- 
čiausį artimumą prie motinos pieno.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au-z 
Idėja daugelį vaikų, kurių tėvai pa
tys išaugo ant Eagle Pieno, ip kurių 
tėvų tėvai t?Np pat augo šituo pie
nu ’70 metais. Kuomet pasvarstai, 
kad Bordeno pienas yra vartojamas 
per tris gcntkarte^,4r vis labiau yra 
vartojamas Šiandien,' tai pamanai, kad 
turi būti tam priežastis. Ir ta prie
žastis yra ta. kad jis įrodė save esant 
užganėdinančiu ir saugiu taip ilgai, 
kad žmonės turi jame pasitikėjimą.

--------- : A, . / r •

Raminantis, sugeriantis tale milte
liai yra būtinai reikalingi kad nepri- 
leidus drėgnumo ir kitų mažų grau
žimų erzinančių kūdikį prie jo opios 
odos. Colgate’s Baby Tale yra ypa
tingai kūdikiams' sudarytas pagal 
formulos įžymaus daktaro išdirbtos 
bevedant kūdikių ligonbutį. Grynas 
Castile Muilas taipgi būtinas jūsų 
kūdikiui. Colgate’s Baby Castile Mui
las yra griežtai grynas, nęg sutinka 
visus reikalavimus Suvienytų Valsti
jų Fai-makopejos.

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

/TYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
Pienų kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
Huvirškomas maistas.

- '
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teigtų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėt. 
Jei nežinai kaip vartoti Eaglo Pieną, prislūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes 
Kūdikių Knygą ir

jums pasiusime penėjimo instrukcijas, 
kitokias brangias informacijas, dykai

THE 
BORDEN 

COMPANY

BORDEN 
BUILDING 
NEW YORK

$350 DOVANŲ $350
Rengia

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 IS. Dearbom St., Room 111-12 

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

8328 So. Halsted St.
Tek: Boulevard 1810 >

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Loavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakar*. So- 
redoj ir Pėtnyėioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuos* teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokiu* Dokumentus, 
perkerti arba parduodant Lotus 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgičiau 

lengvomis išlygomis.

daž-
MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23 PL

i

var
van

‘Atsilankykit visi, jauni ir seni j šitą puikų balių. Bus graži muzika.
Pradžia 7 vai. vakare. / . Kviečia KOMITETAS.

DOVANOS
/ I

|. $1.50 vertės naudingų ir (gerų knygų pasirenkant iš. 6 
grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

Adresuokite —

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

50c. ypatai
šis balius

Atsibus /

Subatoj, Vasario-February 23 d., 1924

-ųoi < -r u;

l Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 ro. Prenumeratanuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovžlnas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 ra. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

ir vartosi pagal

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!

Nesivėlinkit

" 1

Vardas

Adresas

Pradžia 7 vai. vak.
šiame baliui bus 

bus vienas iš gražiausių.

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, nyęs tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo. 4

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

Jūsų paskutinė proga nusipirkti puikų Riversi- 
de lotų, 50x100, už labai žemų kainų, $1000, įmokėti 
$200, kitus po $10 į mėnesį. Į tas kainas įeina suros, 
vanduo ir gatvės ištaisymas, užmokėta per mumis. 
Gera transportacija ir geras biznio distriktas šalę.

čia tiktai liko keletas tų lotų, jie parduodami 
greitai. Kuomet ateis šiitas oras, tie lotai pabrangs. 
Astiųkite tuojau kuoponą.

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

Atsiųskite man informacijas apie Rivėrside lo
tus, be jokios man atsakomybės. *

Maskaradu Balius
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS

Subatoj, Vasario-Feb., 23 d., 1923 m.
MILDOS SVETAINĖJ 

3142 Šo. Halsted Št.
Įžanga

išdalinta vertės dovanų už $500. Grupėm*bus duodama-aukščiausi praisai.
• . Grieš Jaz Band. > . Kviečia visus KOMITETAS.

Puikus lietuviškas šeiminiškas šokis
Rengia

Atgimdęs Lietuviu Tautos Vyru ir Moterų Draugystė

SUBATOJ, VASARIO-FEBfi. 23 d., 1924
Tautiškoj Bažnytinės Svet.,

35th St. ir Union Avė.

Pradžia 7 vai. vak. įžanga 35c. ypatąi

Kvįečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus, nes bus puikiausia iš visų balių. Bus lietuviš
ki muzikantai iš Kauno, grieš lietuviškus šokius ir turėsim skanių gėrimų ir saldainių, užkandžių.

KOMITETAS.
..........„y.

Tai. Dearbom 9057 .

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 '

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinfton St.

Cor. Washington & Clark

Narni Teki Hyda Park 3895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais; 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatą* 
Vai.: 9 A. M. iki S P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 Wwit Monroe Street, Chicago 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P, WAITCHES 
LAWYER Lietuvys AdvoKata* 

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

Telephone Randolph/ 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tel. Central 6390

Vnk. 3228 S. Halsted SU CUcaco.
Tel. Yards 4681—-----..... - .

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

VIDURNAKTI SU KRUP’Ų

Kuomet tavo vaikutis tampa užpul
tas krupo vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinų 
jau išrišo šį klausimą su užsiganėdi- 
jimu.' Vienas mažas doztlis Dr. Dra- 
ke’s Glessco tuojaus prašalina krupę 
į keletą minutų du dožus. Tai saugus 
ir gęras vaistas kūdikis nuo, jo ne- 
vems. Šio vaisto daugiau parduoda- 
m-a negu kokio kito Amerikoj. Garan

tuojamas visų vaistininkų, 50c. bute-
liukas — vertas $50.00. 2 vai. ryte.
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KORESPONDENCIJOS Rezoliucija dėl ateivybes varžymo Saugumas dėl Taupymų
Indiana Harbor, Ind.

L. P. D. Kliubas nutarė p. K. 
Pažėlai dovaną nupirkti. — 
Vasario 24 d. S. L. A. 185 
kuopa rengia Imliu ir juokų 
vakarą.

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas laikė savo 
mėnesinį susirinkimą vasario 
17 d. Apsvarsčius savo reika
lus, prieita prie Lietuvos isto
rijos (konstitucijoje yra pasa
kyta, kad L. P. D. Kliubas turi 
Lietuvos istoriją skaityti), šia
me susirinkime B. R. Jasulis 
aiškino Lietuvos istoriją. Savo 
kalboje jis pabrėžė tą faktą, 
kad lietuviai neprivalo užmirš
ti pasižymėjusių tautiečių, ku
rie tuo ar kitu budu prisidėjo 
prie musų tautos vardo kėlimo. 
Ir jeigu ęsą reikia mirusieji 
veikėjai gerbti, tai tuo labiau 
pagarbos užsitarnauja dar te
begyvenantys. Esą vienas, ku
ris dabai' ypač lietuvius garsi
na, yra p. K. Požėla, pasaulio 
čempionas ristikas. Jį nori ki
ti pasisavinti. Bet Požėla vi
sur skelbiasi lietuviu esąs. Tat, 
girdi, jo reikėtų neužmiršti.

L. P. D. Kliubas iš iždo pasky
rė $50.00, priegtam nariai dar 
sumetė $50.00. Už tuos pini
gus nutarta p. K. Požėlai nu
pirkti dovaną kaipo atmintį 
nuo L. P. D. Kliubo iš Indiana 
Harbor.

♦

Vasario 24 d. S LA 185 kuopa 
rengia labai gražų balių su pro
gramų. Programą išpildys ži
nomas juokdarys iš Chicagos p. 
Uktveris.

P-as Uktveris žada į Indianą 
Harbor atsivežti labai daug 
juokų, kurių užteksią ne tik 
vietos gyventojams, o ir sve
čiams, iš kitur atvažiavusiems. 
Taigi mes turime kuos kaiti i il
giausia susirinkti. Vieta — 
2101 Broadvvay. Pradžia 6 v. v.

Per tai nesiveluokime ir pa
sirūpinkime laiku atvykti. Juo 
ankščiau atvyksime, tuo dau
giau juokų išgirsime.

---- Harborietis.

ši žejniau spauzdinamoji rezoliucija, adv. Kl. Jur
gelioniu parūpinta, gali būti imama už pa
vyzdį įvairių draugijų protestui išreikšti prieš

'• ateivybes varžymą. Z

At a meeting dūly held and attended by the members 
of the ....................... in the city
of..........., State of ............................ , on the..........
day of................. , 1924, the folloWing resolutions were
unanimously adopted:

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

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

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

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

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

Be it therefore,
RESOLVED, that t^e American citizens of Lithu

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

RESOLVED, that the House Immigration Com- 
mittee, and the Congress of the United States be urged 
to modify the bill in so far as the census of 1890 is used 
as a basis of immigration quota, and to adopt provisions 
for correct ascertainment of the Lithuanian quota; and 
be it further *

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

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šerininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surphis ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000, Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

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

FIRST TRUST AND

SAVINGS BANK
James B* Forgan, Chairman.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

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

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

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

i

ir merginoms dy
kai.

3113 South
Halsted St.

p W|TeI. Blvd. 8188 
M. Woitkewldi 

BANIS 
AKU6ERKA 

lOjgr|Turiu patyrimą 
vOk Pasekmingai pa* 

^^j^tamatiju mota 
grims prie gimdy* 
amo kiekviename 

Tfe;atsitikime. Teikia 
jypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa-

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe ir Clark Strcets, Chicago, Ilinois.

NENUSIGĄSKIT-- I Kainu 35c. I
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

—^zll Ji8 žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad
, M , -7^1 jis jo nork Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 

išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Įreg. S. V. Pat. Biuro.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.

• Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau^ 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi,

I negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankirianmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Rockford, III.
Rengiamas p. Kudirkai 

koncertas.

R ockfard iečiai irgi nenori 
pasiduot čikagiečiams ar cice- 
riečiams: jie myli dailę ir dai
ną, jie gerbia Lietuvos daili
ninkus, menininkus ir visus di
delius žmones. Jie rūpinasi su
sipažinti su jais, pasimokinti ir 
pasigerėti iš jų.

Tai, vot, kad ir su ponu Ku
dirka: jie būtinai nori surengti 
čia, dėl jo koncertą ir meiliai 
meiliai priimti jį ir pasiklausyt 
jo dainelių. Ateinantį Šeštadie
nį, vasario 23 yra rengiamas 
ponui Kudirkai koncertas, 
Moose Club Svetainėj, 108 Mul- 
berry Str.; pradžia septintąi 
vai. vakare.

Į šį koncertą, yra kviečiami 
visi lietuviai, kaip rengėjai sa
ko, jauni ir’seni, vyrai ir mo
terys, vedę ir Bingeliai, ženotos 
ir netekėjusios—žodžiu visi, kas 
nori kibrikštėlę smagumo 
sielai suteikti, kas geidžia 
tuvoft talentus paremti, 
nepraleisti šio koncerto!

Gerai. Aš iŠ savo pusės pa
sirūpinsiu, kad būti tame kon
certe su visu buriu mano drau
gų ir mylimųjų ir patariu vi
siems rockfordiečiams nuošir
džiai priimti rengėjų pakvieti
mą ir visiems dalyvauti gerb. 
Kudirkos koncerte.

—Rockfordo Jonas.

savo
Lie
tuti

LIETUVON— 
užrašykite savo rimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos įmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Naujas Latvijos Kabinetas
Mejeravičiaus kabinetas pa

galiau nuvirto. Jig ‘gana ilgai 
gyvavo, nežiūrint į daugelį kri
zių iv Įvairių nepastovumų. Me- 
jeravičius buvo gabus valstybės 
vyras ir mokėjo patraukti prie 
savęs užsienio simpatiją ir suda
ryti šiokią tokią vienybę vidaus 
krašte. Paviršutiniai rodėsi, 
jog Latvija šliejasi prie Angli
jos ir maždaug visur taikosi 
prie jos. Rygoj anglai rasdavo 
nemažai simpatijos ir durys pla
čiai buvo atidarytos jų įtakai. 
Bet nežiūrint į tai Mejeravičius 
nuolat koketavo su prancūzais 
ir lenkais, norėdamas tuo budu 
pasigerinti stipresniems milita- 
riniu žvilgsniu valstybėm, žino
ma, bičiuliavimas su lenkais ne
atnešė didelės naudos Latvijai. 
Nekurtais žvilgsniais gal kiek 
ir pakenkė, nes atšaldė nuo jos 
draugingą lietuvių tautą,» kuri 
su nusistebėjimu žiurėjo į Meje
ravičiaus nuolatinį kripties kei
timą.

Del kokių priežasčių nuvirto 
Latvijos kabinetas sunku dar 
pasakyti, bet greičiausiai dėl vi
daus politikos, nes * šiais lai
kais žmonės rūpinasi tiktai apie 
savo namų reikalus, 
išorinius valstybės 
Naujas Ministerių
pirmininkas yra paskirtas Ža- 
muelis, iš centro partijų. Vie
nok jam teks ieškoti paramos ir 
pas socialistų grupes, kurios tu
ri visos situacijos raktą savo 
kišenėje. Kiek pakitęs Latvių 
užsienių politika,—šiandie sun
ku nuspėti. Neturiu -reikalingų 
žinių, kurias tiktai laikui bė
gant galėsiu surinkti. Vienas 
dalykas yra svarbus, kad užsie
nio reikalų ministerių paskirtas 
Liudvikas Sehja, buvęs Latvijos 
atstovas Kaune. Tasai asmuo 
atsižymėjo savo prielankumu 
Lietuvai ir yra gerai apsipaži
nęs su musų gyvenimu. Jis pri
tarė nekartą Pabaltijos valsty
bių sąjungai, kurion įeitų trys 
mažos respublikos, ’ o paskiau, 
jei galima, sutverti ir didesnę 
sąjungą. Todėl paskyrimas L. 
Sehjo užsienio reikalų ministe-

o ne apie 
santikius. 
kabineto

BULGARIŠKA žiedų 
ARBATA

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad 

PRAŠALINUS ŠALTĮ. Kad sustip
rinus kepenis.

Kad viduriai gerai dirbtų.
'Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje.

Parduodame pas kiekvieną aptieko- 
rių arba pirkite apdraustu siuntiniu, 
vienas didelis šeimynos baksas $1.25, 
arba 3 baksai $3.15, arba 6 baksai 
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

II ................ ..............■ ■—II R

Prancūziškas Daktaras

planus

Iriu parodo, jog Latvių politika 
nukryps į kitokias vagas, dau
giau prielankesnes Lietuvai. 
Nors Sehja gali dabar išsižadėti 
savo pirmesnių pareiškimų ir 
pažadų, vienok vienas faktas, 
kad ministerių pakviestas at
stovas iš Kauno, o ne iš Varšu- 
vos arba Paryžiaus yra jau sa- 
vaimi reikšmingas. Sehja dau
giau už Mejeravičių pažįsta mu
sų gyvenimą ir politiką. Būda
mas nuošaliau jis turėjo progos 
įsižiūrėti ir į Lenkijos
užvaldyti Pabalti ją arba paimti 
ją savo įtakon. Taip jog budiz
mas užsienio ministerių jis ne
galės to visko išleisti iš akių.

Mes lietuviai norėtumėm gy
venti taikoj su visais kaimy
nais. Iš visų kaimynų mums ar
timesni yra latviai. Jie ir mes 
sudarome lietuvių giminę, kuri 
seniau lošė tokią svarbią istori
joj rolę, o dabar yra begalo reik
šminga mokslui. Mes tikimės, 
kad suradę bendrus pamatus su
siartinimui, pastatę platų tiltą 
tarp vienos giminės brolių, mes 
nemažai prisidėsime prie civili
zacijos pastūmimo ir prie įvyk- 
dinimo taikos Europoj. Pati is
torija nulėmė, kad tos dvi tau
tos butų viena kitai artimos. 
Lietuviai ir latviai turėtų eiti 
išvieno, kiek tas suderinama su 
Valstybių neprigulmingumu:. 
Naujas Latvių kabinetas gal 
daugiai pasidarbuos šioj srity 
negu anasai Mejeravičiaus, kurs 
buvo nepastovus politikoj ir 
greitai keisdavo savo draugus.

I mm rr

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą bu Lietuvos Bankais*

Kreipkitės
Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St.. Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
—...............       n

HERZMAS
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonai i J

j Drexel 0950
' ( Boulevard 4186

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausią lietuvio apdraudos ir pašalpos or- 

ganizacij< Suvienytose Valstijose, ku- 
riosHurtas arti $500,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 Iki 50 m. amžiaus. Visi narjai ga,ų<vi ląikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas Knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9100 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: 

UTHU.ANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 . W. aoth Street, New York, N. Y.

Suvienytose Valstijose, ku-

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisai 1800 S'. Ashland Avė., ant 
^viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

DR. A. Ė. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telcf. Lafayette 4146

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
<labar radiutoiiai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

FEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandas: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue t iki 11 vai. ryto; 

ano 5:80 iki 7:88 vakare.

Telephone Varde 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.t 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v. 
32W Se. Halsted Chicago, III.

Dr. U KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos J 

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

DR. P. G. LUOMONS . 
Lietavis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti*

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tftlephoua Central 8666 
V 1824 Wa bausta Ava.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės ♦ x 

CHICAGO, ILL.

DU, M. T. STRIKOL’S
‘ Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned*. 10 iki 12. 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

. Valandos pagal sutartj

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
‘ 5 iki 7 vai. 
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1980 So. Halsted St.'
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

1

..... ............... ................ *.............................
Telephone Yarda 5082

DR. M. STDPNICKI
8167 Se. Morgan SIH 

CHICAGO, ILL,
VALANDOS: Nuo 8 ik! 11 ryto fr 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytis
»-» ■ i ...........u u -in........ į i,./

Canal 0257
Naktinia Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 ik! 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
į 1821 So. Halsted SU

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Oirurgas Ir Akuleris

8315 South Halsted SI 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 rytų lig 2 P. M. Ir 7—9 PJR.
Ned. 9-12 A. M.* , ................................ ...... ... r J

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurraa 

8343 So. Halsted St,
Tel. Bonlevard 7179 

Resdd. Tel. Falrfaz M7< 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose Garsinkite Naujienose

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KABN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: Tiuo 10 iki 12 die- 
pietų, 7 iki 9 va- 
omis nuo 10 ild

ną, 2 iki 3 po 
kare. Nedėl 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomts, kampas 18 ir BI«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 ild 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

— -................   ! I --------- --

f
relefonas Boulevard 1939 I

DR. S. A. BRENZA I
Ofiso valandos i i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną i
ir 6:80 iki 9:30 vakare i

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

I—*' .. ..........................

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT- SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

....  1 “i 
. Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptunMtrhrt 
T«L Boulevard S4S7 
4#4t 8. Ashland Aro 
Kampu 47-to« rat.

S-1XM luboba
.. ........................    ■■ i i i

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 0 vak. kasdien 

nedllioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
. Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaiku ir visu chroniškų lirą 

Ofisas: 3 35 So. Halsted St» Chicago, 
Valandos: 10—1L ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagu

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611 

.......... " ' ■■

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir CblrnrgM

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867
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NAUJIENOS
The Litheanian Daily Newa 

Pabliahed Daily, aicapt Sunday, hy 
Iha Lithuanian Nawa Pub. Ca., Ine.

Editor P. Grigaitis '

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c pjr copy.

kalbėjime su prezidentu 
Coolidge’u pasakė jam, kad 
jau apie 500,000 narių yra 
pasitraukę iš tos organiza
cijos. Dabar joje veikiau
sia yra likę tiktai “genero
lai — be armijos.”

Apžvalga
MELAS

Ko mano komunistai. pasiek
ti šitokiais melais? čia, Ame
rikoje, jie sakosi norį, kad su
sidarytų masinė . darbininkų 
partija, panaši į Anglijos Dar
bo Partiją. Bet Anglijos Dar
bo Partiją jie nuolatos šmeižia. 
Ar taip darydami, jie stiprina 
Darbo Partijos idėją Amerikos 
darbininkų masėse?

PASAKORIAI.

♦

nam miestelyje. Per šiuos 
keletą metų Legijono balsas 
buvo girdėt kiekvieną kar
tą, kaip tik atsitikdavo kas 
nors įžymesnio Amerikos vi
suomenės gyvenime, ir vi
suomet jisai buVo atkreip
tas prieš pažangesniuosius 
žmonių siekimus.

Ypatingai negražiai Legi- 
jonas pasižymėjo savo ne-l 
apykanta politiniems kali
niams. Jisai .siuntinėjo dele-

Enterad as S«ond Clm Matfr | žaCWaS I Washingtoną, rei- 
March i7th, 1914, at the Poet Office kalaudamas, kad valdžia ne- 
March 2nd, 1879. paleistų is kalėjimo sociah-
------------- '-------------------  sto Dėbso, ir kuomet prezi- 

Naujienos einakaidian, įtekinant dentas Hardingas vistiek 
‘ paliuosavo senąjį darbinin

kų veikėją, tai Legijonas kė
lė protestus. Jisai protesta
vo ir tuomet, kai preziden
tas Coolidge prieš Kalėdas 
dovanojo bausmę kitiems fe-l 
deraliam kalėjime sėdėju
siems politikos “prasikaltė
liams.” ' , /

Jeigu Amerikoje butų ii- gėlininko
gesnį laiką tęsęsis nedar- naujo skandalo, kuris kilo Lie- 

bas ir buvusiųjų kareivių ltuvos užsieniM reikalV ministe- 
masėms butų tekę atsidurti yį.a ..krikščioniška..'to 

I bedarbių eilėse, tai tie legl- laikraščio dora. Ažuot kovojęs 
jonieriai čia gal butų ėmę su nedorais gaivalais, išnaudo- 

I kelti tokį pat triukšmą, ko- pančiais Lietuvą, jisai šmeižia 
kį sukėlė Italijoje “fašis-[tuos žm°nes, 
tai”. Bet laimė, kad Jungti
nėse Valstijose dauguma 
eks-kareivių susirado uždar
bį, ir, išsimėtę po dirbtuves, 
kasyklas ir ofisus, ėmė grei
tai užmiršti savo karo žy
gius ir įsitraukė į kasdieni
nę kovą dėl duonos kąsnio. 
Legijono skelbiamos milita
rizmo ir šovinizmo idėjos, 
ačiū tam, paliovė dariusios 
į juos įtaką, ir pats Legijo
nas ėmė krikti, neatsiekęs 
nieko.

Patriotinėn organizacijon 
susimetusieji eks-kareiviai, 
nežiūrint savo atžagareiviš- 
kų vadų, nepadarė didelės 
žalos visuomenei, bet patys 
sau jie pakenkė nemažai.

I Jiems ne tiktai nebuvo su
teikta beveik jokios pagel
bės,'kuomet jie, pagrįžę iš 

i Europos, turėjo j ieškotis 
darbo, bet jie praleido pro
gą išreikalauti, kad valsty
bė bent kiek atlygintų jiems 
už tą laiką, kurį jie pralei
do kariuomenėje, kuomet 
kapitalistai darė didžiausius 
pelnus iš karo.

N epasitenk inimas Ame
rikos Legijonu tarpe buvu
siųjų kareivių pasiekė to
kio laipsnio, kad jie pradė
jo masėmis bėgti iš jo. Po-

sekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevalt 8500.

Užsimokijimo kainai
Chlcagoje — paštui

Metams ............. .................
Pusei metų __________
Trims mėnesiams .... ...
Dviem mėnesiam............
Vienam mėnesiui 

Chicago je per nešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ________________-__— 18c
Mėnesiui ............ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams_______ _____________ $7.00
Pusei metų ___ ____*_______  8.50
Trims mėnesiams..........................1.71
Dviem mėnesiam __ _______  1.25
Vienam mėnesiui _______ 75

____ 4.00
____ 2.00
_____ 1.50
______.75

IJetuvon ir kitur užsieniuos^: 
(Atpiginta)

Metams _____ _____ ___ __ _ $8.00
Pusei m«tij ............... ................. 4.00
Trims mCnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Eks-kareivių 
nepasitenkinimas.

Tuoj po karo grįžusieji iš 
Europos kareiviai ėmė spie
stis į įvairias organizacijas, 
kurių tikslas buvo palaikyt 
draugingumo ryšį, užsimez- 
gusį tarp kareivių, esant 
jiems tarnyboje ir musių 

laukuose, ir taip pat apgin
ti jų reikalus, kuomet jiems 
teko vėl taikytis prie civilio 
gyveninio sąlygų. Tarpe ši
tų organizacijų didžiausia 
pasidarė vadinamasai “Ame
rikos Legi jonas”.

Jo-steigėjai ir vadai buvo 
augštesnieji oficieriai. Bu
vusiųjų kareivių palinkimą 
prie organizacijos jie norė
jo panaudoti tam, kad suda
rius jėgą kovai su radika
liu judėjimu Amerikoje ir 
skleidimui tos militarizmo ir 
šovinizmo dvasios, kuri bu
vo skiepijama kareiviams 
armijoje.

Į Legijoną įstojo šimtai 
tūkstančių žmonių; jo sky
riai susidarė ne tiktai did
miesčiuose ir valstijų sosti
nėse, bet ir kuone kiekvie-

Draugas” rašo:
“Mums butų įdomu žinoti, 

ar už tai, kad Grigaitis 1905 
organizavo Lietuvoje plėšikiš
kas ‘eksproprijacijas’ ir gi 
kunigai kalti.”
Tai yra begėdiškas melas, 

į Grigaitis niekuomet neorgani
zavo jokių “ekspropriacijų” ir 
nepritarė kieno nors kito orga
nizuojamoms / ' “eksproprijaci- 
joms”.

Šitą biaurų šmeižtą “Drau
gas” prasimano tuo tikslu, kad 
nukreipus žmonių akis nuo šmu- 

Purickio ir nuo to

jais. Tuo budu jisai eina į tal
ką šmugelininkams ir valstybės 
iždo plėšikams. $

STREIKAS ANGLIJOJE EINA 
• PRIE SUTAIKYMO.

Vakar iš Londono buvo pra
nešta, kad, socialistinei valdžiai 
tarpininkaujant, uoštų darbi
ninkų ir jų samdytojų atstovai 
priėjo prie susitaikymo. Tiki
masi, kad susitaikymo sąlygos 
bus streikininkų patvirtintos.

Samdytojai sutiko išpildyt# 
darbininkų reikalavimą, t. y. 
pridėt po 2 šillingu (43 centus) 
algos dienai.

Įdomu, kad streikuojančiųjų 
darbininkų ir samdytojų atsto
vų susi,rinkime, ♦ kur buvo iš
dirbtos susitaikymo sąlygos,1 
svarbią rolę lošė ministeris Tom 
Shaw. Tas faktas rodo, kad 
buvo grynas išmislas tie kapi
talistinės spaudos pranešimai, 
jogei uostų darbininkai išėję į 
streiką ant keršto darbininkų 
valdžiai, kuri buk nuskriaudusi 
uoStų darbininkų unijų vadus, 
neduodama jiems vietų kabine
te.

Ne mažiaus už kapitalistinę 
spaudą melavo apie tą streiką 
ir Amerikos komuųistų spauda. 
Komunistų dienraštis, “The 
Daily Worker”, užvakar pa
skelbė antgalviu per visą pus
lapį, kad “250,000 darbininkų 
eina prieš MacDonaldo valdžią”. 
Anglijos darbininkų kovą prieš 
savo samdytojus dėl geresnio 
atlyginimo už darbą tas komu-

jnistinis šlamštas, perstatė, kai- 
ra dienų atgal Legijono va-jpo kGVą prieš darbininkų val
das, John R. Quinn, pasi- džią! ,

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotinė lietuviu dainą sim 
: bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys)

— jis jaučia kad gamtoj gyvena kitos jie- 
gos — gal dievai, gal kitos dvasios, jis žino 
kad gamtos apraiškos yra kas kita, negu jis; 
bet savo poetingajame stiliuje jis vis tik ne
lygina savo gyvenimo su gamtos apraiško
mis. Jo sąmonė dar aiškiai nenusivokia daik
tų skirtenybėje. Pirmykštis žmogus, nesulie- 
damas, ir nelygindamas, tiktai priešpastato 
savo gyvenimo reiškinius gamtos apraiš
koms, sulyg judėjimo požymių: medis link
sta — mergelė kloniojas, kaip ukrainiečiai 
dainuoja, gegulė kukuoja — motulė verkia, 
kaip lietuviai gieda.

Tokiu budu poetinio stiliaus paralelizmo 
pamata reikia laikyti priešpastatymą žmo
gaus gyvenimo apraiškų gamtos reiškiniams 
sulyg judėjimo požymių, kurie, tarytum, yra

valios reiškėjai. Tokia yra paralelizmo pra
džia: viena šalta vaizduoja kurį nors gam
tos vaizdą, antra šaka — žmogaus gyveni
mą, bet abi šakos paremta vienu kuriuo! noris 
panašiu veiksmu, judėjimu. Kaip antai, pa
vyzdžiui :

Ir sukligo antelė ant marių,
Ir pravirko dukrelė nevalioj.

(Juška “Liet. Dainos”, 693)
Toliau besirutulojant paralelizmui, dai

nininkai pradėjo vieną šaką su kita maišyti, 
būtent, požymius, kurie apibudina vieną pa
ralelizmo šaką perkėlė į kitą, tokiu budu pa
sidarė poetinės formules, kurias mes vadi
name metaforomis. Bet kada veiksmo pana
šumas tarp gamtos reiškinio ir žmogaus gy
venimo vaizdo buvo ypatingai ryškus, tuo
met ir viena ir kita paralelės šaką jau pra
dėta sulieti j vieną. Žaibas ir baltas paukš
tis danguj jau paliko visai tolygios ta pat 
reiškiančios sąvokos, ar, kaip lietuvių daino
se; balta liepa —• jaunoji mergelė — visai 
tolygios sąvokos. Ret kai žmogus vis dau
giau ir daugiau pradėjo pažinti save ir nu- 
žlėbti rėžį, skiriantį jį ir aplinkinę gamtą, 
tapatybės idėjos vidti užėmė skirtenybes 
idėja. Tai paskutinis paralelizmo išsirutulo- 
jimo laipsnis, šiame laikotarpy formulos:

“Vienybė” jau ir “provokaci
ją” surado tame, kad “Naujie
nos” parodė, jogei ji remia ele
mentus, kuriuos net Lietuvos 
liaudininkai vadina reakcionie
riais. “Provokacija” buvusi ve 
kame:

prasilenkė su liaudininkais, ne
mokėdama orijentUotis Lietu
vos visuomenės judėjime. Bet 
pasirodė, kad ji einą skirtingu 
nuo jų keliu net ir tuomet, kuo
met ji aiškiai žino, kokia yra 
liaudininkų pozicija.

Kitas gi sandariečių laikraš
tis (“Dirva”) ne tiktai atmetė 
liaudininkų patarimą, bet ir iš
niekino jį (vadindamas “vai
kišku”).

Kad tas viskas išėjo aikštėn, 
tai yra labai gerai, žmonėms 
bus aišku, kur sandariečiai sto
vi.

PANIKA.

“Jos (“Naujienos”) labai 
norėjo Amerikos Sandarie- 
čius supiudyti su Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkais. Te- 
čiaus, kaip matosi iš musų 
srovės laikraščių, nei vienas 
ant ‘Naujienų’ meškerės aiš
kiai nepasidavė.”
Tai yra tuščia pasaka, nes 

“Naujienoms” joks piudymas 
nerūpėjo. Jos norėjo tiktai par 
rodyt, kad tam tikros srovės 
sandariečiąi (būtent, daugiausia 
tie, kurie yra susispietę aplink 
“Vienybę”) dengtiasi Lietuvos 
liaudininkų autoritetu ne dėl 
pritarimo liaudininkų nusista
tymui, o tiktai dėl savo* politi
kus. Ir tas buvo parodyta kuo- 
aiškiausia.

Parodyta buvo net daugiaus, 
negu buvo tikėtasi. Bet manė
me, kad “Vienybė” uejučioms

Po
ras Daugherty, pasikalbėjęs su 
prezidentu, pareiškė laikraščių 
atstovams, jogei jisai nerezig
nuosiąs, staigiai republikonų va
das senate atsilankė pas prezi
dentą ir pasakė jam, kad visi 
republikonai senatoriai reika
lauja Daugherty rezignacijos. 
Tai yra ženklas to, kad adminis
tracijos vadus yra apėmusi pa
nika. Jie bijosi, kad skandalai 
dėl aliejaus ir kitokių šmugelių 
galutinai sukompramituos re
publikonų partiją ir ji šį rudenį 
pralaimės .rinkimus.

Jeigu rinkimai butų ne šie
met, bet dar už kokių dvejų 
metų, tai nė demokratai keltų 
aikštėn suktybes valdžios įstai
gose, nė republikonai bijotųsi 
viešos kritikos. Panaikink rin
kimus visai, ir tuomet kažin 
prie kokio supuvimo prieitų val
džia.

to, kai generalis prokuro-

tokių draugų, gali susidaryti 
Fondo kuopa.

Taigi mes kviečiame Jus, 
draugai ir draugės darbininkai, 
tapti Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos rėmėjais. Daugumai 
musų doleris — kitas per mėne
sį turi nedaug reikšmės. Bet 
Lietuvoje iš vieno dolerio pasi
daro 10 litų, ir dešimtis Ameri
kos darbininkų, sudėję bent po 
vieną dolerį, pasiųs Lietuvon 100 
litų, kuriais tenai jau galima bus 
padaryti pusėtinai naudos.

Tikimės, kad atsiras šimtai 
draugų, kurie su noru stos į ši
tą Fondą ir padės Lietuvos dar- 
bininkams iškovoti laisvę ir ge
resnę ateitį.
Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos Rėmėjų Fondo Komitetas:

J. Čeponis 
J. šmotelis 
M. Jurgelionienė

Atsišaukimas į Ame 
rikos Lietuvius 

Darbininkus
Lietuvos Socialdemokratų Par-; puolamai, laikas nuo laiko. No

tija yra vienintėlė partija, nuo-' pint, kad darbininkų organizavi- 
sakiai kovojanti už Lietuvos mas jr švietimas Lietuvoje) eitų 
darbininkų ir bežemių valstie- ■ planingai ir kad musų draugai 
čiųi reikalus. Bet jos darbas yra tenai galėtų iškalno numatyti, 
be galo sunkus, kadangi Lietu- kokį darbo plotą jie gali aprėpti, 
vos beturčiai dar yra nepakan-' reikalinga jiems nuolatinė, regu- 
kamai tvirtai susiorganizavę,' {iare pagelba. 
kad gulėtų aprūpinti savo parti- j 
ją visomis reikiamomis tai ko
vai priemonėmis.

Jiems reikia pagelbės ir mes, 
žemiaus pasirašiusieji Komite
to nariai, kviečiame prie to su
sipratusius Amerikos lietuvius 
darbininkus.

Musii draugai Lietuvoje nesi
gaili nė savo jėgų, nė pinigo dar-

Ant jų pečių guli uždavinys 
• ne tiktai ginti darbininkų rei- 
! kalus Seime ir vietų savivaldy- 

’! bėse, bet taip pat ir padėti jiems 
ekonominėje jų kovoje dėl bū
vio pagerinimo; jie turi ne tik- 

jtai stiprinti politinę darbininkų 
1 partiją, bet ir gaivinti jų pro
fesinį judėjimą; jiems reikia 

šv?esti.ir
lui. Pavyzdžiui, Seimo nariai so- < J—Šitiems jy
..... _ , . . • darbams teikti reguharę para-cialdemokratai, kurie gauna tik- . .. T. , . X . ..
tai 40 dolerių mėnesiui, ne ma- i ^ Amerikos Lietuvių boeiahs- 
/Jaus kaip 10% savo algos atl- j 
duoda Partijai, t. y. tam, kad su
organizavus ir apšvietus Lietu
vos darbininkus. Paremkime tą 
darbą ir mes!

Amerikos lietuviai darbinin
kai iki šiol yra ne mažai auka
vę šitam reikalui. Vienok jų au
kos buvo duodamos tiktai pri-'

Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos Rėmėjų Fondo.

1. L. S. D. P. darbo rėmimui 
Lietuvoje yra sudaromas L. S. 
D. P. Rėmėjų Fondas.

2. Fondo reikalų vedimui L- 
S. S. Pildomasis Komitetas pa
skiria tam tikrą komitetą iš tri
jų asmenų: Pirmininko, Rašti
ninko ir Iždininko.

3. L. S. D. P. Rėmėjų Fondo 
komitetas, nerečiau, kaip vieną 
kartą per tris mėnesius, duoda 
raštu finansinę apyskaitą ir ra
portuoja apie organizacijos sto
vį L. S. S. Pildomąjam Komite
tui.

4. L. S. D. P. Rėmėjų vardai 
ir Fondo apyskaitos yra skelbia
ma Naujienose, Keleivyje ir So
cialdemokrate.

5. Kiekvienoj Amerikos kolo
nijoj gali susidaryt L. S. D. P. 
Rėmėjų Kuopa, kuri veikia po 
Fondo Komiteto kontrole ir kas 
mėnesis atsiskaito su Fondo Ko
mitetu.

6. L. S. D. P. Rėmėjas yra 
kiekvienas asmuo pasižadėjęs 
remti Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją nuolatiniu mokesčiu, ku
rį jis atiduoda vietiniai Fondo 
Kuopai (jeigu tokia yra), arba 
siunčia Fondo Komitetui.

7. Rėmė ji) mokestis ■gali būt 
mėnesine (nemažiaus kaip 25 
centai) arba metinė. Rėmėjas, 
kuris moka mėnesiui nemažiau, 
kaip 50 centų arba metams ne
mažiau, kaip $5.00, gauna So
cialdemokratą.

8. Rėmėjų Fondas, per savo 
Komitetą, kuopas ir atskirus na
rius, stengiasi gauti piniginės 
paramos Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai visokiais gali

mais budais: rinkimu aukų, ren
gimu pramogų ir t..t.

cialdemokratų Partijos Rėmėjų 
Fondą (kurio taisyklės telpa že- 
miaus).

Fondo nariu gali patapti kiek
vienas draugas arba draugė, pa
sižadėjęs mokėti nuolatinę duo
klę augšČiaus nurodytam tik
slui. Tenai, kur atsiras keletas

Suomiu spauda apie bu
simąją Varšuvos kon

ferenciją.

Viename vedamajam straips
ny švedų nacionalinės partijos 
organas “Svenska Pressen” taip 
rašo apie busimąją Varšuvos |

žaibas — paukštis, balta liepa — jaunoji 
mergelė, pasikeitė formulėmis: žaibas, kaip 
paukštis, jaunoji mergelė, kaip baltoji liepe
lė....

Tokia, trumpais žodžiais, yra paraleliz
mo kilme ir istorija. Lietuvių dainose išsili- 
ko jo įvairiausios formos.

Dvilypis paralelizmas. Paprasčiausia pa
ralelizmo formula — tai dviypis paraleliz
mas. 

- I

Siubuoj jūrės, siubuoj marės,
Siubuoj mano motušėlė
Užu vandenėlio.

(Nesselmann, Lit. Volkslied. 127)
Aukso gijelės
Ir pradėjo linkti,

• Mano širdelė
Ir susigraudino.

(Juška, L. D. 323)
Vadinas imama gamtos vaizdelis

drauge žmogaus gyvenimo. Priešpastatoma 
du niotivu, vienas jų) pašaukia antrą, vienas 
jų aiškina kitą, bet persveria tasai, kurio 

. pusėj žmogaus gyvenimas. Tarytum besipi
nančios muzikalinės temos dvi variacijos, — 
vienas motivas yra kito motivo esimo sąly
ga. Jau šie trys paminėtieji pavyzdžiai paro
do, kad paralelizmas laikos judėjimo požy-

.............................................................................   I .. ................................................. I II I .. ....................

miais: sukligo — suvirko, siubuoj, siubuoj, 
pradėjo linkti — susigraudino.... Tai patir- 
kinti gali dar šimtai kitų pavyzdžių.

Taip (gražiai gaudžia
Sode bitinėlis, 

Taip gražiai joja 
Brolelių pulkelis.

Arba

' Arba

Arba

ir

Arba

Nenuturimas 'juodbėris žirgelis, 
Neperkalbamas jaunasai bernelis

Dingojom bitutės atūžiančios, 
O buvo seselė atleidžiama.

Oi troško, troško marga žuvelė '
Be čysto vandenėlio, •
Oi verkė, verkė jauna panelė
Be jauno bernužėlio.

Arba
Užteka saulelė per debesėlį,
Atjoja bernelis per beržynėlį.

Tokių ‘ pavyzdžių butų galima prirašyti 
begalės. Nuo jų tuojau galima pereiti į se
kamą paralelizmo išsirutu'lojimo formulą.

Ritminis paralelizmas, šit tolimesni pa
vyzdžiai:

? k. .

konferenciją: “Reikia tikėtis, 
kad Varšuvos konferencija, kai 
b.us paskelbti jos nutarimai, ne
patieks mums jokių nemalonu
mų. Kai kada tokios konferen
cijos yra naudingos ,bet vis tik 
kyla klausimas, ar nereikėtų 
ątsisakyti nuo jų perijodingu- . 
mo. Konferencijos projektas, 
kaip kad jį pranešė ministeris 
Vennola, atrodo labai papras
tas. Tik labai nuostabu, kad 
Suomija ir' kitos valstybės da
lyvaus lietuvių lenkų santykių 
svarstyme konferencijoj, kur 
dalyvaus tik viena iš suintere
suotų valstybių. O gal mano
ma, kad Suomija, Estija ir Lat
vija draugingai patars Lehki- 
jai šiek tiek'nusileisti, bet, žino
ma, nedarydamos tuo klausimu 
jokio nutarimo. -Bet vis tik šias 
nuolatines ministerių konferen
cijas tenka įvertinti su nepasi
tikėjimu, nes per jas išeinama 
iš programoj numatytų ribų. 
Suomija jau turėjo patyrimu iš 
Varšuvos konferencijos. Taip 
pat ir Rygos konferencija davė 
neigiamų vaisių, nes per tas 
konferencijas Suomijos atsto
vai padaro tokių pažadėjimų, 
kurių jie negali paskui ištesėti. 
Dėlto galima visai kitaip su
prasti suomių užsienių politiką, 
negu kad ji iš tikrųjų yra.

(Elta)

Aukos Mariampolės Rea 
lei Gimnazijai

(Grand 
paaukavo iš

prisiuntė pi

Conn., lietu-

1. S. L. A. 27 kuopa (Aubum, 
III.) paaukavo iš savo iždo 
$10.00.

$10.00 čekį prisiuntė Anta
nas Tvanavičius.

2. Povylas Milleris (Chicago) 
aukavo $2.00.

3. S. L. A. 60 kuopa 
Rapids, Mich.)

iždo $10.00.
$10.00 čekį

Kazys Mečionis.
4. Thompsonville,

viais aukavo sėkamai:
$5.00—J. Makackas; $3.00 — 

J. Keblikas; po $2.00: J. Gri
galiūnas, J. Jakevičius ir A. Ba- 
čiunas; po $1.00; A. Girnis, J. 
Grigaitis, J. Janulevičius, V. 
Makaravičius, J. Kaklauskas, 
A. Kasioliunas, B. Pacailienė, B. 
Cilninaitė, F. čapas ir J. Grigai
tis; po 50 centų: J. žvirblis, A. 
Gegužis, A. černauskas, A. 
Petrošius, J. Mikalauskas, L. 
Maračauskas, L. Juškevičius, A. 
Trakinavičius, 
A. Valiuniutė, 
Noreika ir D. 
25 centus: V. 
M. šalčius.

31.00 perlaidą prisiuntė p. 
Ignas Grigaitis.

Lietuvių Mokytojų Profesi
nės Sąjungos Atstovybė Ame
rikoje visiems aukavusiems ta
ria širdingai ačiū.

—K. Augustinavičius,
L. M. P.( S. Atst. sekretorius.

M. Gudaitienė, 
O. Šerienė, A. 

Narutavičius; po 
Valiutavičiutė ir

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Aušta aušrelė pro rūpestėlį, 
Teka saulelė pro ašarėles. 
Teka saulelė pro ašarėles, 
Krinta raselė ant kepurėlės.

Oi tamsi, tamsi 
Ši tamsi naktelė, 
Tamsioji naktelė 
Tamsiai sutemo.

Arba
Vėjo pučiama — balta, raudona, 
žmonių kalbama — dar. raudonesne.

Šiuose pavyzdžiuose veiksmo, judėjimo 
požymai ne tokie ryškus, čia esamoji dvie
jų vaizdų paralelė jau nebe psikologinio po
būdžio, bet grynai teknikinio. čia visas svar
bumas sukaupta muzikos veikmėje, šio tipo 
paralelizmus tiksliausia butų pavadinti rit
miniais. Kad čia tikrai turime reikalo su ) >a- 
ralelizmu, o ne su kokia kita poetine forma, 
gali mus įtikinti sekamas pavyzdys:

Trake berželis stovėjo, 
Beržo lapeliai mirgėjo; 
Beržo lapeliai mirgėjo, 
Bernelis žirge sėdėjo; 
Bernelis žirge sėdėjo, 
Su mergužėle kalbėjo.

(Juška, Liet. D. 875) 
(Dar bus daugiaus)

i
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Pr(,f* Sorokin skaitys 
VlllvHIIVV Mnkoln nroiirromo

ŽINIOS Mokslo Draugams 
paskaitą

ŠIANDIE RITASI MILŽINAS 
STEINKE.

(Ash-Ashland Auditorijoj 
land blvd. ir Van Buren St.) 
šiandie, vasario 22 d., įvyks 
nepaprastai įdomios ‘ ristynės. 
Risis Stan Zbyszkos pergalėto
jas Hans Steinke. Steinke sve
ria 275 svarus. Tai yra tikras 
milžinas. Jo priešu bus buvusis 
pasaulio čempionas Charl!u| 
Cutler.

Kita svarbi pora bus 
Pesek su Joe Sigmund. 
Pesek, Kansas City tiek 
trenkė Zbyszko, jog jį reikėjo 
ligoninėn vežti.

Be to, risis dar Jack Linow ir 
Hugh Nichols. Karolis Pažėla 
parodys kelis atletikos nume
rius.

John
John
pri-

Turės futbolo daržą
Vokiečių Victoria Soccer 

Football Club pranešė, kad Ri- 
vervievv parko savininkas 
Schmidt persamdė kliubui didelį 
daržą futbolo rungtynėms. Dar
že bus 3000 sėdynių. Kitos fut
bolo organizacijos irgi galėsian
čios naudotis tuo daržu.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutės”

Birutė” jau stropiai rengiasi 
prie “Naujienų” koncerto.

Petras Sarpalius ir vėl 
birutietis.

Gerai chicagiečiams žinomas 
muzikas p.»P. Sarpalius, du kar
tus buvęs “Birutės” vedėjas ir 
daug pasidarbavęs jos labui, į- 
stojo ilgą eilę “Birutės” narių 
rėmėjų įr padarė lygiai 70 na
rių tame skyriuje. Pastaruoju 
laiku p. Sarpalius visuomet pri
rengdavo “Birutei” orkestrą 
muzikališkiems veikalams. Jisai 
jau rengia orkestrą “Cukri
niam Kareiviui”. Gero pasise
kimo musų Petrui.

“Cukrinis Kareivis”.
Aną dieną mačiausi su “Biru

tės” valdybos nariais ir žingei- 
daudamas užklausiau: Kas gi 
bus tuo Cukriniu Kareiviu, — 
girdėjau, kad artistas Kudirka? 
Pasižiūrėję viens į kitą man 
taip atsakė: p. Kudirka buvo 
kviestas ir jis neatsisakė, pridė
damas, kad jeigu jam jojo kon
certų maršrutas pavelys, tai jis 
visuomet “Birutei” pagelbės. 
Tai ištiesų maloni žinia, — reiš
kia mes musų Kudirką turėsim 
progos ir operoj išgirsti.

“Naujienų” Koncertui
' besirengiant.

»
“Birutės” sekamas pasirody

mas bus “Naujienų” Koncerte.! 
Ir stengsis pasirodyti biruti©-1 
čiai kuopuikiausia. Jie prirengs 
kelias dainą, kur įeina solistai 
Solistais bus Povilas Stogis, ro
dos, pirmu kart “Naujie'nų” 
Koncerte, ir Julė Širvaitė, 
sopranas.

“Sylvia” Cicęroj.
Drąsiai galima

L. S. J. Lygos 1 kp. lavini
mos susirinkimas, įvykęs vasa
rio 15 d. Raymond Chapel sve-^ 
tainėje, kaip ir paprastai, buvo 
gana pasekmingas. Jaunimo 
abiejų lyčių susirinko gerokas 
būrys. Visi su nekantrumu 
lauke prasidedant lavinimos 
programo.

Pirmininkas atidaręs lavini
mos susirinkimą, pristatė vaka
rui prelegentą drg. J. Vaišvilą, 
kuris skaitė lekciją: “žmogaus 
nuprogresavimajs” (Ascent of 
Man). Lekcija buvo nepapras
tai įdomi ir pamokinanti. Pre
legentas trumpais ruožais nuro
dė žmogaus gyvenimo istorją, 
nupiešdamas įvairias draugiji
nes formas, per kurias žmogus

‘ turėjo pereiti, iki jis pasiekė 
dabartinio civilizacijos stovio. 
Preelgentas pabriežė, kad kiek
vienas daiktas turi istoriją, pra
dedant mažiausiu vabaliuku ir 
bagiant. protingiausiu bei tobu-

| liausiu gamtos tvariniu—žmp- 
Drąsiai galima sakyti, kad gilini. žvaigždės, planetos, 

nei viena lietuvių ^kolonija taip žemė, žodžiu, visi gyvi ir ne- 
neprogresuoja, kaip ciceriečiai. gyvi daiktai, turi istoriją. Kiek- 
Tik pereitą sekmadienį “Biru- vienas turi pradžią: kūdikystę, 
tė” juos aplankė, ir štai Raudo- jaunystę, suaugimo-pribrendi- 

su mo laiką, senatvę ir, ant galo, 
“Birute” sutartį padarė atvai- iškrykimą-mirtį. Jų vietas už- 
dinti jiems dviejų aktų operetę (ima kiti daug geresni, tobules- 
“Sylviją”, kuri bus statyta 30 ni. .T5t—J-‘---- K< J
kovo (March) Liuosybės svetai- bartinę draugijos 
nėj su orkestrą ir visu “Biru- keis geresnė, tobulesnė tvarka, 
tės” artistų štabu. Valio! Cice-1 Pasibaigus 
riečiai, gero jums 
jūsų geram darbe.

—Birutietis. po to visi gėrė “tea vvitii lemon'mums net tris dainas dainavo.'rūpinasi lietuviai. Jie turi išrin-

uos Rožes Vyrų Kliubas

Garsus rusų sociologas 
Pitrim Sorokin sekamą sekma
dienį bus Mokslo Draugų prele
gentu.

Prof. Sorokin tapo ištremtas 
iš Rusijos dėl politinių įsitikini
mų. Jis, mat, buvo Kerenskio 
sekretorium, kuomet pastarasis 
Rusijos valdžios priešakyj sto
vėjo. Politiniai situacijai pasi
keitus, suprantama, prof. Soro
kin pasidarė nebepageidauja- 
mas. Vienok jo reputacija kai
po mokslininko jau ir tuo laiku 
buvo didelė, todėl nebuvo pato
gu jo kliudyti. Galop, sugalvota 
visa partija mokslininkų, rašy
tojų, dailininkų, etc. deportuo
ti. Du šimtai su vii’šum jų bu- 
vo pasiųsta į Vokietiją, kuri 
pareiškė, jog mokslo žmonėms 
ji visuomet vietos turi. Tų de
portuotųjų skaičiuje buvo ir 
Prof. Pitrim Sorokin. Jis 
ėmė Perline lekcijas įkaityti ir 
tiek pagarsėjo, jog tapo Ame
rikos universitetų pakviestas. 
Dabar jis lekcijas skaito Wjs- 
consin universitete, o kiek vė
liau važiuos į Illinois universi
tetą.

Prof. Sorokin sutiko atva
žiuoti iš Madison, Wis., Mokslo 
Draugams- paskaitą laikyti. Pas
kaita bus anglų kalba apie šių 
dienų Rusiją.

Nėra abejonės, kad lietuviai 
pasinaudos proga ir skaitlingai 
atvyks pasiklausyti to žymaus 
mokslininko.

Pereitais metais numirė vie
nas didžiausių pasaulio moksli
ninkų Charles P. Steinmetz. 
Vargu bau kuris kitas žmogus 
tiek prisidėjo prie elektros iš
vystymo, kaip Dr. Steinmetz. Ir 
t?.s genialingas Steinmetz buvo 

sukone- 
dirbo ne 
labui...
padarys

mažytis, kuprotas, 
veiktas žmogus, kuris 
savo, o visos žmonijos

K. Augustinavičius 
trumpą pranešimą tetna Charles
P. Steinmetz, elektros burti
ninkas. — Žinąs.

2 lygiečiy lavinimosi susi
rinkimas

Drg. J. Vaišvilo paskaita: “žmo
gaus nuprogresavimas”. Įdo
mus lygiečių lavinimus pro
gramai, draugiškumas, entu
ziazmas, žaismes ir kiti įvai
rumai, taip užinteresuoja su
sirinkusįjį jaunimą* kad jie 
phmiršta net namo eiti.

Išvedimas buvo, kad ir da- 
sistemą pa-

lekcijai . buvo 
pasisekimo klausimai ir trumpos diskusijos 

’ —išsireiškimas nuomonių. O

prof.

and sweet cookies” ir draugiš
kai šnekučiavosi.

Susirinkęs jaunimas taip už
siinteresuoja, kad net pamiršta 
laiko namo eiti. Tas parodo, 
kad jaunimas mėgsta šitokios 
rųšies lavinimos susirinkimus.

Sekantus lygiečių lavinimosi 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
vasario 22 d., 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapel, svetainėje, 816 
West Slst St. Drg B. Petrulis 
skaitys lekciją: “Organinė 
evoliucija”. Tai bus nepapras
tai dndomi ir naudinga mokslo 
paskaita. Vilei lygiečiaj ir pa
šaliniai yra kviečiami dalyvauti 
lavinimos susirinkime ir atsi
vesti savo draugus bei pažįsta
mus.—P. F. Mauras.

“Birutė” Ciceroj
“Birutė” vaidino ir dainavo.

Dainavo taipjau Stogis ir Vir
vaitė. i

Vasario 17 d. Chicago© gar
sioji “Birutė” aplankė ir musų 
kampelį ir jųjų pamatyti ir iš
girsti susirinko publikos kupina 
Liuosybės svetainė. “Birutę” 
buvo pakvietusi vietinė Apšvie- 
tos Moterų ir Vyrų draugija, 
kuri užsitarnauja aukštos pa
garbos už taip gražų kultūrini
mą cicerieČių.

Birutiečiai pirmiausia suvai
dino žinomą komediją “Audra 
Giedroje”, paskui sekė kon
certinė dalis, kurią išpildė cho
ras ir solistai p. P. Stogis ir 
p-lė Julė širvaitė. Tiesa pasa
kius, mes Čionai tokio gražaus 
vakaro neturėjome, kokį kad 
“Birutė” mums pateikė ir cice- 
riečiai plojo ir plojo, 'ir gėrėjosi. 
Ir man jie patiko ir patiks, j bet 
aš manau, birutiečiai nesupyks, 
j‘ei aš ir jų trukumus patėmy- 
siu, gąl tas išeis ant gero.

Veikale vadovaujančias roles 
turėjo patsai “Birutės” vedė
jas p. A. Kvederas Kūpėto rolė
je i^ Dd. Micevičius senio Ber- 
tašiaus, o apie juodu sukosi 
menkesnio kalibro vaidylos. Ą. 
Kvederas yra geras artistas, te- 
čiaus jis begalo tankiai perdeda 
vaidinimą ant tiek, kad kenkia 
jojo artizmui, daug bereikalin
gų savų žodžių prideda. Kalbėjo 
jis tankiai pergreit ir pribėgda
vo prie .‘Bertašiaus taip arti, 
kad nebuvo galima gestų ranko
mis daryti nė jam, nė Berta- 
šiui; tankiai^visi penki pirštai 
buvo štyvai išskėsti, liudydami, 
kad jis išsigandęs, vieton kad 
turi būt įpykęs. Truputį into
nacija bloga, o ir plastika; jei
gu p. Kvederas tai pataisys, tai 
bus neužginčijamai malonu ant 
scenos jį matyti.

Kad A. Micevičius butų ge
riau rolę žinojęs, tai da geriau 
jam butų Bertašių vaidinti nu
sisekę; tečiaus jis buvo gan ge
ras senis.

Ne savo rolėse buvo p. Puišis 
advokato rolėje ir p-lė V. Svet- 
lauskaitė — Magdės. Daktarui 
p. Pagariackui reikėjo daug 
daugiau drąsos, o Katriutei aiš
kiau kalbėti—jąja buvo p-lė M. 
Locaitė. P-nia Kvederienė, 
Kūpėto žmona, buvo labai gera; 
Kalba aiški ir visas vaidini
mas pilnai atsakė jos rolei. 
Barbė, Bertašiaus duktė, bu
vo p-lė Julė širvaitė; trumputė 
rolė, bet Julė ją iš’pildė atsakan
čiai ir gerai ant scenos atrodė. 
Tarnas J. Gapšys buvo visai ne
blogas. Tai tiek apie truku
mus.

Grimas , buvo labai geras, 
taip pat ir kostiumai; viena, ki
ta scena buvo gerai paruoštos, 
o prie pusėtinai miklaus artistų 
vaidinimo, vaizdas atrodė visiš
kai pakenčiamas. To tai nega
lima birutiečiams užginčyti.

P. Stogis atidarė koncertinę 
dalį su Shumano “Du Grena
dieriai”. Senai musų Stogį gir
dėjau ir jį man ir visai publikai 
malonu buvo išgirsti. Jojo 
daina buvo graži ir jautri, pub
lika jo nepaleido ir turėjo net 
keliais atvejais dainuoti. Po jo 
sekė Julė širvaitė, kurią publi
ką triukšmingai x pasveikino. 

Matyt, kad dėl-lošimo Julė buvo 
pavargusi ir jos balsas neturėjo 
aiškios spalvos; tečiaus

Jiems gerai pianu palydėjo mu
sų pianistas M. Yozavitas.

Pasirodė visų laukiamas 
“Birutės” choras. Jis pradėjo su 
Sasnausko * “Lėk, Sakalėli”. 
Gražiai sakalėlis skrajojo išpra- 
džių, bet kuomet reikėjo nusi
leisti, tai jį patampė visi balsai 
ir jis nupuolė, nabagėlis, “flat”. 
Bet tuojaus vedėjas atitaisė su 
sekančiu numeriu,^ kuris gra
žiai ėjo valco tempu, čia biru
tiečiai pasirodė kodėl jie garsus. 
Dar vieną dainelę mes iš jų iš
prašėm iš “Cukrinio Karei
vio”, ir “Birutė” tarė mums su
die. Tečiaus ji mus atlankys 
su dSylvija”. >

Ilgai mes atsiminsime “Biru
tės” atsilankymą ir jos žavė- 
j antį dainavimą. —Cicerietė.

DĮpvyneriy mėty su 
kaktuves

SLA moterų 208 kuopa apvaikš
čiojo 9 metų sukaktuves.

Susivienijimas Lietuvių Mo
terų 208 kuopa surengė 9 metų 
sukaktuvių banketą Atlantic 
viešbutyj vasario 19 d, \

Pirmininkavo p-nia Zijnontie- 
n6. Kalbėjo Dr. Žemaitienė. Ji 
sakė, kad moterys pas oju 
laiku daug jau nuveikusios* Jos 
ne vien namais rūpinasi, bet 
pradeda jau ir politikoje nema
žos įtakos turėti.

Paskui kalbėjo dar p-ia Ki- 
rienė dr kuopos pirmininkė Mi
ckevičienė. P-ios Cherienė ir 
Sutkauskienė padainavo kelias 
dainas. Ir viena Chicagos uni
versiteto studentė paskiambĮhia 
pianą. <>

Cicero

mus

“Birutė” Ciceroj ir demokratai. 
—Rengia kaukių balių.— Na
mų savininkai veikia.

i IM > UI i

Pereitą septintadienį 
gražiai palinksmino Chicagos 
“Birutė” su savo žvaigždėmis 
—p. Stogiu ir p-le širvaitė. Tik
rai malonu buvo juos girdėti. O 
p. Kvederas, visiems žinomas 
artistas ir ^muzikas, labai retai 
mus beatlanko. Mat, vietoj 
draugijos bijo didelių išlaidų, o' 
kaip patarlė sako: kas neduoda, 
tas negauna. \

Bet vienas dalybas mane la
bai stebino — tai demokratų 
“spyčiai”. Vakarą rengė vadina
mi progresistai, visus reikalus 
atliko su Vilnies štabu, vadina
si, darbininkus remia, o čia pat 
kartu agituoja ir giria kapitalis
tinės demokratų partijos kandi
datus. Kaip visą, tai sutaikinti ?

—Teisingas.i x * *
Draugystė Lietuvos Kareivių 

pereitą septintadienį laikė savo 
susirinkimą. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir gyvas; aptarta 
daug reikalų ir išrinkta darbi
ninkus maiskap^adiniam baliui, 
kurį draugija rengia šeštadieny, 
vasario 23 d., Liuosybės svetai
nėje. Reikia tikėtis, kad bar 
liūs bus sėkmingas, nes yra 
daug gerų dovanų ir dalyviai 
jas gavę tjkrai džiaugsis. Tad 
kviečiame visus atsilankyti, o 
laimės. —Sekr. K. D.

šios 
kad

kad

* * * -
Lietuvių Namų Savininkų Są

junga laikė savo susirinkimą 
vasario 6 d. Nors susirinkimas 
netaip skaitlingas, vienok pri^r* 
rašė keli nauji nariai. Reikėtų 
gi, kad kiekvienas namo ar loto 
savininkas prisidėtų prie 
Sąjungos ir reikia tikėtis, 
taip ir bus, nes kiekvienas ma
to, kuris tik nori matyti, 
kur savininkai yra susivieniję, 
ten ir gatvės kitaip atrodo. Ci
cero eles gi tebėra labai užleis
tos, bet kas tam kaltas? — Pa
tys žmonės — namų savininkai, 
kad jie tuo nesirūpina.

Netolimoj ateity bus šaukia
mas visų tautų namų savininkų 
masinis susirinkimas, kuriame 
bus svarstoma įvairus pagerini- 

ji'mai miestely. Tuo daugiausia

kę ir kelias komisijas, viena— 
kurių rūpinasi apsaugoti mies
telį nuo juodukų, kita rūpinasi 
taisymu elių irl6-tos gatvės, o 
trečia tyrinėja stiklo dirbtuvę, 
kuri ketina atsidaryti prie t 48 
Avė. ir 14 gatvės ir kuri busian
ti, rodos, šešių augštų. Biznio 
žvilgsniu tos dirbtuvės budavo- 
jimas yra geras dalykas, 
sveikatos žvilgsniu 
gas dalykas. Tokie
įr verčia gyventojus budėti ir 
organizuotis, kad galėjus ką lai
mėti.

bet 
blo- 

dalykai

—Koresp. K. D.

Roseland
“Čigonai” nepavyko.

Aido Choras tik sudarkė tą gra
žų veikalą.

žinodamas “čigonus” kaip 
vieną geriausių lietuvių muzi
kos kurinį, norėjau jį dar bent 
kartą pamatyti. Belaukiant 
pasitaikė ir proga. Sužinojęs, 
kad Roselando Aido Choras sta
to “čigonus” Strumilo svetai
nėje, nuvažiuoju pažiūrėti loši
mo ir pasiklausyti gražios “či
gonų” muzikos. Svetainėje ra
dau geroką publikos būrelį, bet 
dar pasisekė gauti sėdynę neto
li estrados. Atsisėdęs ir laukiu.

Pirmas išeina p. Pakaušis. 
Pakvietė publiką susėsti ir užsi
laikyti ant kiek galima ramiai, 
neg “šitas veikalas to neatbū
tinai reikalauja — tai yra ope- 
rėtė”. Paskui perstatė veikian
čias. ypatas — “solistus”, nes 
spausdintų programų nebuvo. 
Pranešė, kad veikalas esąs ver
stas iš svetimos kalbos, tik neži
nąs iš kokios ir kieųo verstas, 
nes, girdi, autorius nepasirašo. 
Kiek man yra žinoma, “Čigo
nai” yra versti iš lenkų kalbos. 
Veikalą parašė L. Nowierski, 
vardu “Zemsta Cyganki”, vertė 
J. Uktveris. Muzika St. Šim
kaus. Gale p. Pakaušis užreiš-. 
kęs vaikams, kad jei jie nenu
rims, tai jis* pats išėjęs išmes 
juos lauk, sugrįžo už uždangos.

Pasikelia uždanga, prasideda 
lošimas: choras, solo, duetas, 
dąr solo, tik eina vienas paskui 
kitą ir vietoj pasigerėti, ar pa
jausti tragediją, net įr karš
čiausiose jos vietose publika vi
su balsu kva'tojo, nes vaidinto
jai apart juokų nieko daugiau 
nepajiegė atvaidinti. Kad nepa
dorius skriaudos tiems, kurie 
kiek geriau vaidino, pažvelgsi
me į kiekvieną atskirai, pir
miausia pradedant vien nuo lo
šimo.

Eros rolėje Pakaušienė lošė 
net daugiau negu buvo reikalin
ga, bet ar tai nesuprato veikalo 
minties, ar negalėjo prisitaikin
ti, bet gestikuliacija tankiai 
buvo visai priešinga žodžiams.

Roto—žiūronas, nemokėjo 
jaustis meilės rolėje-ir neturėjo 
viduje reikalingo gyvumo, o ir 
balsas buvo perdaug lėtas, 
kaip dėl vado.

Gabija—Pakaušis, meilužis 
dvarponis. Jeigu pirm vaidi
nant jis nebūtų pranešęs kokią 
rolę jis Vaidins, tai niekas ne
būtų atspėjęs ką jis nori atvai
dinti. Jis nebuvo nė meilužis, 
nė dvarponis, jei bent tik dra
panomis ir lazdele. Vėliau kada 
jo brolis iš gailesčio mirė, tai 
viduje tos baisios tragedijos jis 
atsiklaupęs kokias dvi pėdas 
nuo galvos ir nepažiūrėjęs į jį, 
visai rimtai užreiškia jog “jau 
nebegyvas.”

šviesą ir pajiegą suvedame i senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Casli arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

A. IIAL’TKI
1619 W. 47th St., TeL Boulevard 7101,1892. Chicago.

Onja—Ivanovas. Tas sten
gėsi iš visų spėkų ir daugumoj 
vietų tikrai jautė veikalo dva
sią, bet matomai dar neįpratęs 
dramoje vaidinti ir tankiai abe
jojo ką daryti. Tas parodo, kad 
arba permažai buvo abelnų re
peticijų, arba režisierius nemo
kėjo duoti reikiamų nurodymų.

Korimą—Kenstavičienė. Atlo
šė geriausia už visas, nes jokio 
kito lošimo apart pypkės ir kū
dikio supimo ir nebuvo, o ir ji 
nemėgino pridėti. »

Muzikos žvilgsniu tai buvo 
net skaudu klausytis. Garijaus 
ir Eros duetas, kuris yra vienas 
gražiausių lietuvių muzikos ga
balėlių, tas žiedas Šimkaus kom
pozicijos, buvo atliktas taip blo
gai, kad nebuvo nė ritmo, nė 
harmonijos; žodžiu, jis buvo 
greičiau panašus į laidotuvių 
maršą, o ne į meilės duetą. Ko
riuos lopšinėj “Miegok mano

(Tąsa ant 6-to pusi.)

MARIJONA PETRAUSKIENE

Mirė vasario 19, 1924, 9:20 
vakare, po vyro mirties į 2 me
tu ir 1 mėnesį . Po tėvais Kau- 
lakaitė. Andrėjavo miestelio,, 
Kretingos apskr. Paliko dide
liame nubudime 2 vaikai, Kos- 
tantas 7 m«etų ir Julijona 2 me
tų. Brolis J. Kaulakis ir sesuo 
A. žvinakienė, o Lietuvoj tėvus 
ir S seseris. Laidotuvės bus su- 
batoj, vasario 23, 1924, iš namų 
3219 Aubum Avė. j šv. Jurgio 
bažnyčią, o paskiau j šv. Kazi
miero kapinės. Kviečiamo vi
sus pažystamus ir gimines da
lyvauti laidotuvėse. Patarnau
ja graborius Masalskis.

VERONIKA RAILIENE
Mirė vasario 20, 1924, 11:45 
vai. prieš piet, po sunkios li
gos, sulaukusi 49 metus am
žiaus . Iš Lietuvos paėjo Ro
zalimo parapijos, Maldinu kai
mo. Paliko dideliame nuliūdi
me dukterj , Elzbietą Areškie- 
nę ir Birutę 17 metų, sūnų Kei
stuti 19 metų ir žentą.

Laidotuvės bus iš namų Į330 
So. ,50th Avė., Cicero, 111., su- 
batoj, vasario 23, 11 vai. ryto, 
į Tautiškas kapines. Gimines, 
pažystami ir draugai malonė
kit dalyvauti laidotuvėse. Lai 
būna tau, musv mylima motina, 
lengva Šios šalies žemė, atsil
sėti. >

CLAY AWAY THE" YEAKS

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

r

Apply Boncilla Beautificr casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
rernove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo- and rexture of the 
•km 5
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
<omplexion and give it color Lift out the 
lines Rernove blackneads anęl pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth $
You can obtain regular siz.es from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with lOcents to Boncilla Laboratories* 
Indčanapolis, Indiana, for a iriai tube. 4 Town oi

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nėdi U o mis nuo 10 iki 1.

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOft Be
PeilioU Skausmo

Aš gydau rupturas. Aš jau gy
dau rupturas per dvidešimt metų, aš 
ir toliau gydysju rupturas per daug 
metų ateityj. Aš paprastas su lais- 
niu gydytojas ir pirmiau buvęs gydy
tojas Jungtinių Valstijų valdžios. Jei 
jus turite ruptura, pasikalbėkite su 
manim ir aš pasakysiu jums ką aš 
galiu padaryti. Draugiškas pasikal
bėjimas jums nieko nekainuos, bet 
gali reikšti daug.

Skaitykit ką Mr. Behnke sako:
Per trejus metus aš turėjau ruptu- 

rą. Bandžiau keletą sykių išsigydy
ti, bet buvo be pasekmių. Paskiau 
ai nuėjau pas Dr. Flint ir j trumpą 
laiką aš likau visai išgydytas, be 'pei
lio, be skausmo ir be išlikimo iš dar
bo. Aš tapau išgydytas beveik me
tai laiko atgal, nedėviu diržo ir neli
ko jokio ženklo, kad aš bučiau turėjęs 
rupturą. Tai yra tikrai labai geras 
dalykas, kad taip lengvai būti išgy
dytu nuo tokios pavojingos ligos.

L. Behnke, 654 E. 63 St.
VARICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasidinusias kojų 
gyslas mano pačio metodu. Be pei
lio, be skausmo, be gulėjimo Jovoje.

PATARIMAI DYKAI. ' ' ’

Dr. E. N. Flint
322 So. State Št., 5 augštas 

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

pietą, panedilųus ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedeiiomis, uždaryta.

Vaikai Privalo Bėgti 
Laukan Visokiam Ore
Nešutink savo vaikučių. Ne- 

iiždrauisk jiems tyro oro dėl 
baimės šalčio. Nieks nėra taip 
gerai budavojimui kūno, kaip 
mankštymasi lauke. Kartais 
šaltis gali ir paifnti, bet tas 
lengva išgydyti vartojant nau
ją, T1ESIOGJNĮ būdą — iš
laukinį — be sugadinimo vi
durių gyduolėmis. Tiktai trink 
Vicks VapoRub aplink gerklę 
ir krutinę. Jis persisunkia kai
po linementas ir įkvepiamas 
kaip garai. Toksai gydymas 
greitai • apsidirba su šalčiu' ir 
neprileidžia traukiančiojo kru
po atakų. Vicks galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj..

VICKSv VapoRub

Lake
Naujienų Skyrius perkel- ’ 
tas naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius \r
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
HHC \V..



NAUJIENb'Š, Chicago, Dl.
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Penktadienis, Vas. 22, 1924

Lietuvių Rateliuose Atsiimkit laiškus iš Pašto PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

balandėli”, meliodija buvo arti 
originalo, tik dideliu skaičium 
bereikalingų pauzų, kuinų kom
pozitorius nėra numatęs ; bet 
jau balsas, tai tiesiog dreskian- 
tis, visai nesuvaldomas. Orijo 
baslas nors neišlavintas ir ne
tvirtas, bet natūraliai 'malonus 
ir muzikališkas; matyti, gero
kai susipažinęs su muzika, nes, 
muzikos žvilgsniu, ariją “Sun
ku man gyventi“ atliko gana 
gerai: nelaukė, kaip niekuris 
kitų dainininkų, kad girdėti 
kiekvieną gaidą ant piano, bet 
pats vedė muziką ir su tiek jau
smo, kiek galima reikalauti iš 
neišsilavinusio ‘artisto. Roto,, 
kaip jau pirma buvo minėta, 
balsą turi nelabai tvirtą, ypa
tingai tokioj svetainėj, kur nėra 
jokios akustikos, ir tas balsas 
pasirodė 
ištikrųjų 
vo gerai, 
gi“ man
paskutinė gaida, nes 
dainą užbaigiant “octavo“ augš- 
čiaus sugadinama mintį; tą ga
lima daryti tik linksmose daino
se ir tai tik sopranui 
rui, o ne basui ar 
Tiek apie “solistus”.

Apie chorą mažai
pasakyti. Šiek tiek gražiau ^su
dainavo “Priimk Dievuliau“, o 
kitose dainose tik piovėsi, rėkė 
be jokios harmonijos. Nors 
Ivanovas išėjęs į priekį ir ban
dė sutvarkyti chorą, bet ir tai 
nieko negelbėjo. Abelnai visas 
veikalas buvo atliktas labai blo
gai.

Papratau visados mėginama 
pasiteisinti: “Mes ne artistai, 
ne dainininkai.” Tai kam užsi
imti tuo, ką negalima atlikti ir 
dar garsinti laikraščiuose, jog 
dalyvauja geriausios spėkos. 
Man dar niekur neteko matyti, 
kad kalvis mėginti; sermėgą 
siūti. Jdomu, ką lietuviai mano 
pasiekti dailėje, ją taip darky
dami ? —Dūda.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
aueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertisec 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo. •

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

— Komitetas.

' Susivienijimas Lietuviškų Organi
zacijų ant Town of Lake laikys svar
bų susirinkimą Vasario 22 d., 7 vai. 
vak., po num. 4523 So. Wood St., 
Letukienės svetainėj. Būtinai reika
linga, kad visi atstovai ir organiza
cijų administracijos pribūtų į šį su
sirinkimą, nes bus daug naujų 
svarbių dalyki! aptarimui.

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

ir

dar silpnesnis, negu 
yra. Lopšinę sudaina- 
bet “Era mano bran- 
nelabai patiko, yipač 

šio typo

6 Balas 
8 Bukos 

i Butkus
Butginenei Kazimerai 
Gadeikui Antonu 
Gaskunas Antanas

1 Gercas Stasis 
Juzėnas Juozapas 
Juozaitis M 
Juzaitisu Duminiku 
Kuris Frunk 
Mulinauskis S 
Mbtejunas Johan 
Piciulis Mike 

Postorastis George 
Vaiciulieu Jonui 
Valisaucas W 
Walintas Kazis 
Wrbelui Fartunatui 
Žabas Ignacy 
Zdamouckri Tonei

23 
24 
36 
38 
39
63 
64 
66 
69 
81
92 
98

120
121
124
126
130
131

Stif , 
Joseph 
Jurgis

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

— Sekr. K.

dar-
2 d.

D.

praLietuvių Švietimo Draugijos 
kalbos įvyks sekmadienį, vasario 24 
<1., Raymond Chapel svetainėj (816 
W. 31 St.), 7:30 vai. vak.

Bus geri kalbėtojai. įžanga ne
mokama. Visi yrą kviečiami ateiti.

— Komitetas.

Pranešimai
šv. Petronėlės Draugijos narės ma

lonėkite susirinkti šeštadienį vasario 
23 d., 8 vai. ryto į Šv. Jurgio bažny
tinę svetainę, iŠ ^en eisime in corpore 
atiduoti paskutinį patarnavlnią A. A. 
M. Petrauskienei.

— Pirmininkė Bitautienė.
ar teno-
bari tonui.

ką galima

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
tepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
tinigo, kad nusipirkus sau namelj.

Naujiena Spulka 
1789 S. Halsted St

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
epeticijas kas antradienis Liuosybės 

svetainėj, 1822 Wabansia Avė., pra- 
Ižia 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
įauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti.

— Valdyba.

North Side. — Vaikiu draugijėlė 
‘‘Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai. vak., 
'•engia koncertą,.kuris įvyks Liuosy
bės svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

Iš Aštuonioliktos gt. 
apielinkės

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

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

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

Atsakynias Patronui.

Pat-Naujienų 39 num. tūlas 
ronas aštriai kritikuoja vaidini
mą veikalo “Be šulo”. Ta aštri 
kritika nėra nė užtarnauta, nė 
teisinga.

Minėtą vakarą rengė Simano 
Daukanto Teatrališkas Jaunuo
menės Kliubas (o ne Ratelis, 
kaipo sako Patronas). Todėl vi
si lošėjai buvo tik mėgėjai ir nė 
vieno nebuvo iš kokio nors gar
saus teatro, bet tik kelioliktą 
sykių dalyvavę parengimuose, 
nors ir ne visi vienodai prasila
vinę. Todėl, žinoma, rasti pa
klaidų pas tokius lošėjus yra 
nesunku.

Vakaro programas buvo se
kamas: Pirmiausia paskambin
ta “Lietuva, tėvynė musų”, pas
kui vaidinta “Be šulo”, o pas
kui monologas “Gamta ir Varg
dienis“ (dialogas? Red.). Čia 
“Gamtos“ lošėja gavo didelį bu
kietą gėlių, o ji lošė ir Marės ro
lę. Pabaigoj buvo “čigonų Ta
boras”. Čia šokikė irgi gavo di
delį gėlių bukietą. Publikos bu
vo daug ir ramiai užsilaikė, o 
ir aktoriai lošė, tiesą sakant, 
geriau vidutiniško.

Kad kritikas matė viską blo
ga esant, turbut tai yra dėlto, 
kad dabar yra įsivyravęs party- 
vumas, o Kliubas kaip tik ir yra 
bepartyvis; bepartyviai žmonės 
buvo ir lošėjai, išėmus “Zofi
jos”, todėl ji ir lošė gerai.

Niekurių šių lošėjų kelioliką 
metų atgal buvo sutveftas Ra
telis Vandergrift, Pa., stygų or
chestras Detroite, stygų orches
tras Chicagoje. Pastarąjį užval
dė bolševikai, tad šie žmonės 
pasitraukė iš jo, ir už tą jie da
bar yra šmeižiami.

Patronas be to sako, kad lošė
jai vartojo kokią ten ukmergie- 

• tišką kalbą, o kaip tik tarp jų 
nebuvo nė vieno, 
nors butų buvęs

North Side. — Vaikų draugijė
lės Bijūnėlio sekančios pamokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duodą lekcijas drg. P. Sar- 
palius. » Paminėtos lekcijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

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

A. Vilią, 
LSS. VIII Rajono Sekr.

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

Visi kliubo nariai ir tie, kurie 
kliubui norėtų, priklausyti, malonėkite 
laiku atvykti, nes yra daug svarbių 
reikalų. Ateina miesto viršininkų 
rinkimai, tad mes turime dėti pastan
gų, kad išrinkus tinkamiausius žmo
nes. — Kliubo sekretorius.

kuris kada 
Ukmergėj.
—Ten Buvęs.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
generalės repeticijos veikalo “Samso
nas ir Delila” įvyks šiandien vasario 
22, 1924 m., 7 vai. vakare, M. Mel- 
dažio svetainėje, 2242-44 W. 23 PI. 
Visi lošėjai bukite laiku, nes paskuti
nės Repeticijos, nedėlioj turėsime loš
ti, bukite visi minėtoj vietoj.

Dramos Skyrius.’

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, vasario 22 d., 
3 vai. vak., jRaymond Chapel, 816 W.
31 st St. — Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš KAROLIS PETROŠIUS, 

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

Atsišaukite
2414 W. 45 PI.

JIEŠKAU Jono Stanio iš Uetuvos 
paeinančio nuo Telšių. Du metai at- 
?al gyveno Detroit’e ir persiskyręs 
su savo motere išvažiavo į Akron, 
Ohio. Atsišaukit dėl mirties tavo 
moteries, jai kas žinote praneškite.

MRS. S. RUBIKIENĖ
9883 Russell St., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Vinco Banevičio, pa
eina iš Uetuvos, Užugosto parapijos, 
Varkalės kaimo, Kašedarų apskričio. 
Jau apie 25 metai kaip gyvena Ame
rikoj, 
šaukti.

Ar tu pats brol, prašom1 atsi- 
Turime labai svarbų reikalą 
K. BANEVIČIŪTĖ 
2619 Larkins Alley 
S. S. Pittsburgh, Pa.

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

KAZIMIERAS MAIGA 
2847 Baker Str., 

Detroit, Mich.

SIŪLYMAI KAMRARiy
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 
•blokai į vakarus nuo So. Western 
Avė.

Atsiklausti
6637 So. Rockwell St., 

Chicago.

MOKSLO DRAUGŲ PRELEGENTŲ 
BUS GARSUS’ PROFESORIUS. 
Paskilbęs rusų profesorius Pitrim 

Sorokin apsiėmė būti Mokslo Drau
gų prelegentu sekamų sekmadienį, 
vasario 24 d., 10:30 vai. ryto, Ray
mond Chapel svet., 816 W. 31 St.

1922 m. prof. Sorokin kartu su ki
tais mokslininkais buvo iš Rusijos iš
tremtas. Jis ėjo Socialogų Draugi
jos vice-prezidento pareigas ir tyrinę-, 
jo Rusijos gyvenimą. Jis daryą pra
nešimą apie Dabatrinė Rusiją. Taigi 
nepraleiskite progos išgirsti tą pas- 
kilbusį mokslininką. '

Trumpą pranešimą apie Charles P. 
Steinmetzą, elektros burtininką pada
rys-K. Augustinavičius.

PABIENDAVOJU kambarį 
dėl vieno vyro arba dėl dviejų, 
arba dėl merginų, arba ženo- 
tai porai; pigiai išduosiu. Kam- 
barys šildomas; su valgiu arba 
be valgio. 3 / lubos iš priekio 
J. K., 703 W. 21 st Place, City

{VAIRUS SKELBIMAI

Rockford, III. — šeštadieny, vasa
rio 23, 1924 atsilanko pas mus garsus 
Operos tenoras Justas Kudirka ir 
duos čia mums savo dainų koncertą, 
Moose Club svetainėje, 108 Mulberry 
St., Rockford, III. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi lietuviai ir lietuves 
esat širdingai kviečiami dalyvauti. 
Po koncertui bus šokiai.

Rengimo Komiteetas.
M. mm

Draugijos Apvaizdos Dievo mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedėlioję, 
Vasario 24 d., Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St., 1 vai. po piet. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų apsvarstymui.

Rait. 8. Ctonehauakas.

KAS TURI našlaitę ir norė
tų atiduoti svetimam žmogui 
auginti, nemažesnę kaip 6 me
tų ąmžiaus, tegul atsišaukia 
šiuo aldresu: J. Alošius,

Box 205, Oglesby, Iii.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų karpymui 
išskalbtų regsų. švarus 
bas.

d«U>

LAUNDRY
1508 Nevvberry Avė*

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

JONĖS BROTHERS CO., 
Io9 N. Cicero Avė., 

2614 Milwaukee Avė., 
4044 Mihvaukce Avė., 

Chicago, III. ir
307 WASHINGTON ST., 

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

■ < w     ", .< «-------------- i-------------
REIKALINGAS bučeris su- 

,batonus, mokestis gera.
Atsišaukit: \

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame1 sto

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

Pianai ant rendos — $3 j mė
nesį. 1

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

Phone Cicero 260

1845 W. 47th St., Chicago 
Meat Markei

PARDAVIMUI grosemė ir 
namas, senas biznis ir padaro
ma daug pinigų. Pard. priežas
tis savininkas turi kitą biznį. 
Specialė kaina iki vasario 22 d. 
917 W. 20 St. Phone Cana-1 2019

— r ir.-aaaff.ig

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 2 kam

barių. Tinkami dėl 2 mergiflų arba 
vedusiai porai ir dėl vaikinų. Ra
kandai apžiūrėti, 2 lovos, 2 pečiai, 
komoda ,šėpa, rašymui deska, 6 krės- 
laiį už prieinamą kainą.

M. CHELUS,
716 Keith St., prie Chicago Avė., 

Chicago, III.

* PARDAVIMUI grosemė ii’ delicat- 
tesen krautuvė, nėra kredito. Ren- 
da pigi, 4 ruimai pragyvenimui, ly- 
sas 3 metams. Kas nupirks šia vie
tą, tas padarys pinigų. Aš išvažiuo
ju į Lietuvą.

Kreipkitės
5135 So. Halsted St. . .
Tel. Boulevard 1524 A

Pasiskubinkite!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

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

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

Užpirkite sau čia bent
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, 
skite adv. Jurgelionio.

kaina 
laikui.

du lo-

AUTOMOBILIAI
AR TURI DARBA? Jai ne, tai 

štai stebėtina, proga. Parsiduoda 
automobilius pilnai įrengtas dėl Hub 
Cab. Parduosiu už pirmą teisingą 
pasiulyjimą. arba mainysiu ant loto, 
namo. Galima matyti bile kada.

MILDA GARAGE,
3121 So. Halsted St

NEIŠPASAKYTAS PIGUMAS

Parsiduoda bučernė ir grosernč su 
visais įtaisymais ir Ford truck, 5 di
deli kambariai pagyvenimui su mau
dyne. Renda pigi. Bučernė yra 
vertą $3500 dieną ir naktį, parduosiu 
už $2500. Priimsiu automobilių ar
ba lotą už pirmą įpaokejimą. Nemo
kantį to amato išmokinsim. Perskai- 
ten šitą apgarsinimą prašom pranešti 
savo draugams apie šitą pinigų da
rinėją biznio. Nesnauskit, nes tas bar
genas ilgai pebus.

Kręipkitės
■■■■■'» J. S.,

. 4314 Archer Avė.

Klau-

PARDAVIMUI
KRIAUČIUI Proga: Norintis 

užsidėti kostumerską kriaučių 
šapą, štai yra proga pigiai tai 
įsigyti. $400.00 vertės visi kriau 
čiui reikalingi Įrankiai bus ati
duoti už sąži^ugą pasiūlymą, 
nes savininkes išvažiuoja suba- 
toje į.New Yorką. Yra: wall 
case, 2 mašinos: elektros ir pa
prasta; 3 prosai: vienas elekt
ros ir paprasti; 4 stalai, krėslai 
ir kiti mažesni dalykai. Skubė
kite: P. Sinkus, >4016 S. Maple- 
wo6d Avė., Tel. Lafayette 7840.

------------------------------------------- i------------ ------------------------------------------------------------------------------------------

PARSIDUdt>A kėndžių, taba
ko ir maža groserne, garadžius 
dviem mašinom 3 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi. Lysas 2 
metams. Parųiiosm pigiai.

3222 Atiburn Avė.

E^TRA BARGENAS
Pardavimui kendžių, cigarų, ciga- 

retų„ ice creamo ir kitų mažų daly
kų. Biznis išdirbtas per daug metų. 
Remia pigi, šiokeisai 4, icebaksis ir 
kiti visi reikalingi fikčeriai, kas tik 
yra reikalinga prie biznio. Viską par
duosiu kaip stovi už $400, nes turi 
būt parduotas šią savaitę. Atsigaukit 
6503 St. Lawrence Avė. Tel. Hyde- 
Park 5891.

PARDAVIMUI bučernė 
grosemė. Arba mainysiu į 
mą. Didelis bargenas.

Atsišaukite
4318 S. Mozart St.

ir
na-

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

Atsišaukite
722 W. 35th St 

Boųl. 3249
,------- c|į------------- ;----- 1__—

PARDAVIMUI pirmos rųšies 
bučernė, su ledo mašina, nainas 
ir lotas, visokių tautų apgy
vento] vietoj. Kaina vidutinė.

Atsišaukit:
5218 So. Campbell Avė,

PARDAVIMO! grosemė ir 
)delicatessen, 4 kambariai gyve
nimui. Rendos $45.00 į mėne^ 
sį, lysas apt 3 metų/ Turi būt 
parduota į 2 dienas. 5343 So. 
Halsted St., Phone Blvd. 3277.

, I , Į-—II ,,,| .............................

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė, ledo mašina ir 4 kam
bariai gyvenimui. Pigi renda

Atsišaukit:

2018 W. 21 n.
—  —1 1 'H11

PARSIDUODA pirmos kJe- 
sos -barberšapę. Priežastis par
davimo savininkas turi du 
bizniu.
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

448

Pirkti
KO NORI 

mainyti ar

4345

ŠTAI JUMS NAMAI 
ŠTAI ^UMS žEMfi

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

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

ADAM MARKŪNAS, 
800 First National Bank Buildg.

68 W. Monroe St., 
Tel. Randolph 7400 

Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė 
geroj vietoj, biznis kash, pikčeriai 
pirmos klesos. Priežastis pardavimo 
turiu važiuot j Lietuvą. Atiduosiu 
už ftirmą* pasiulinią. Nepraleiskit 
progos.

5125 So. Morgan St.
\ Tel. Boul. 5362

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

PARSIDUODA pulruimis 
5 stalais, gera vieta, biznis 
dirbtas.

Atsišaukite
652 W. 14th St.

su
• v
1S-

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

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Beal Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu- 
‘davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nain nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
S®. Halsted St. 2-ros lubos nuo . 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatoriiis iki 0 Vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stc.vart 7101 arba 5126

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė geroj vietoj,) maišytų 
tautų apgyy^n|oj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite, 1801 
So. Peoria St. TeL Ganai 5718.

PARDAVIMUI groserne ir delicat- 
tesen krautuvė. Renda pigi, ilgas ly- 
sas, laisnis naujai išimtas, 
duoda pigiai.

Kreipkitės kreitai
E. G., • .

524 W. 33rd St. 
Kampas Patnell Avė.

Parsi-

PARSIDUODA restorano rakan
dai ir indai: 3 stalai ir baras su ak
meniniu viršum, kukninis virimui pe
čius, virdulys kavai ir registeris. 
Parduosiu pigiai.

J. KORSAK.
3008 W. 40th St., 

lst fl. ‘
.................. -.................- ** "■*• >—-• i 

PARDAVIMUI Dry Good 
štoras, arba mainysiu ant vi
dutiniško namo. Rendos $65 į 
mėriesį ir vienam karui garad- 
žius; 4 ruimai .gyvenimui.

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St., No. 79

PARDAVIMUI puiriui mis, 3508 
So. Halsted St. Yra 9 stalai, 
didelis biznis. Patyrimo nerei
kia. Savininkas turi kitą bizni. 
Klauskite Mr. Burke.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 6 fl. medinis 

namas, pečium šildomas, prie 
CIaybourn ir Ogden Blvd. Speci
alė kaina $8800, įmokėti $2500.. 
Tik Viena žemė verta tiek. Tele
fonuokit savininkui Dearborn 
4406 ’ -

5 KAMBARIŲ BUNGALOW 
$750 pinigais 

5 kambarių kellastone, sun parloras, 
tile vana, kieto medžio grindys, skie
pas, furnace šildomas, landre, lotas 
50x187, daug medžių, 39 min. važia
vimo nuo miesto. A. E. & C. Ry: Kai
na $6500. Naujienos, 1789 S Halsted 
St., Box 450.

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

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

ne-

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St

Ar girdėjot tokią namo kai
ną netoli Vienuolyno? Jei
gu ne, tai skubėkit pama

tyti!
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

rnąs, 5 ir 6 kambarių, gąradžius 2 ma
šinom, garo šiluma, aržuolo trimin
gai . Elektra, maudynes, sun parlors, 
didelis beisneantas, lotas 30 pėdų pla
tumo. Namas 4 metų senumo, ren
dos neša $150 į mėnesį.

Kaina $12,600, cash reikia $5,000.
Derėti nebandykit ba savininkas pi

giau neparduos. dėlto, kad $1500 pi
giau parduoda kaip vertės yra. P] ie- 
žastis pardavimo labai svarbi.
( Kreipkitės pas

2418 W. Marųuette Rd.(arba 67 Blvd.)
arti VVesterfa Avė., Chicago, 111.

Prospect 8678
Ofisas atdaras visados iki 8 valan

dai vakare. Nedėlioj iki 4 v. po pi et.

TIKUAS BARGENAS
2 flatų, mūrinis, 5-5 kambarių, kar

štu vandeniu šildomas, 2 karų gara- 
džius, aržuolo trimingai, kaina $14- 
500, pinigais $5000. 61 St. ir Artesian. 
Veikite greit. Matykit Wagner.

ELMAR JORDAN & CO.;
2419 W. 63 St., Prospect 8700

MARQUETTE MANOR
Pardavimui per savininką, 5 ir 6 

kambarių, 2 flatų, mūrinis, naujus, 
ideališkas namas, labai geroje vieto
je. ’ Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.
Netoli Kedzie Avė. ir lietuviu 

mokyklos.

kam
šų 2 

iant

ATIDAVIMAS
Turi būt parduotas 6 

barių mūrinis bimbalow, 
karų įgaradžiun^i, luitas
kampo, Marąuette Manor.
Anderąon, 3251 W. 63rd St.

-----,----------------------------------- 
•PARDAVIMUI lotas prie 69th 
St., netoli Maplewoo<i Avė. Yra 
suros, gasas ir ištaisyta gatvė. 
TeletfbniDokit arba atsišaukit' 
po 6 vai. vakare. M. Runhardt, 
2103 W. 68 St. Republic 6829.

PARDAVIMUI 6 flatų medinis na
mas, pečium1 šildomas, prie Clybourn 
ir Ogden Blvd. Specialė kaina $8809, 
įmokėti $2500. Tik viena žeme ver
ta tiek.

Telefonuokit savininkui 
Dearborn 4406

PARDAVIMUI madinis na
mas, 6 ruimai, su vienu akru 
žemės, prie Šv. Kazimiero ka
pinių. Parduosiu pigiai. Kreip
kitės prie savininko.

11235 So. ’Homan av«<

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parduodu mūrinį kampinį1 namą, 6 

flatų; vidus visas pirmos klesos ir 
visi kiti trimingai. Namas randasi 
gražioj vietoj, prie bulvaro ir prie 
parko. Rendos $275 į mėnesį, kaina 
tik $26,500, įnft)kėti reikia tik $8000, 
likusius ant lengvų išlygų. šaukit 
Pullman 6344, adresas, 718 W„lž0 St, 
Chicago, 111.

I I f J

PARDAVIMUI BRIGHTON 
PARKE.

2 augštų mūrinis namas, krautuvė 
ir 4 kambariai ant pirm-o augšto, 4-5 
kambariai ant antro augšto, skiepas 
ir attic, ant kampinio loto, kaina 
$22,000.

2 augštų mūrinis namas, su sun 
parloru, 5-6 kambarių, furnace šildo
mas pirmas augštas, randasi ant So. 
Sawyer Avė., tarpe 46 ir 47 St., kai
na $13,500, įmokėti $4000 ar daugiau, 
kitus kaip rendą.

2 augštų medinis namas, cementi
niu pamątu, 4-4 kambariai, gasas ir 
elektra ir vanos, kaina $6800.

3 augštų mūrinis namas, po 4 kam
barius kiekvienas, kaina $12,000.
PARDAVIMUI TOWN OF LAKE
4 flatų medinis namas, po 4 kam

barius kiekvienas, cementiniu pamatu, 
skiepas ir attic, randasi ant So. Laff- 
lin St., tarpe 54 ir 55 St., kaina $9500, 
įmokėti — $3000 ar daugiau, kitus 
kaip rendą.

2 augštų mūrinis namas, krautuvė, 
salė ir 4‘ kambariai ant pirmo augšto, 
Š-4 kambarių flatai ant antro augšto, 
skiepas ir attic, randasi ant So. Wood 
St., tarpe 48 ir 49, kaina $16,000.

FRANK WOZNIAK, 
2703 W. 47th St., 

Phone Lafayette 4607

MORTDECIAl -PASKOLOS
REIKALINGA pinigai nuo $4500 

iki $5500 1-miems morgičiams po 
4%. Kas turit kreipkitės

JOE SAKALAUSKAS, 
4829 W. Nevada St. 
Tel. Spaulding 2500

Ne vėliau kaip kovo 10, 1924 m., 
paskui jau bus nereikalingi.

MOKYKLOS
Specialis Pasiūlymas

Isirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Drcssmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. ‘ Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. fJUTFILZ, Manager

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 
. palikę automobilių 

mekanikais!
Praktiškos lekcijos ant geriau

sią karų; žemos kainos ir garan
tuot! rezultatai. Kreipkitės šian
die i

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Kops Stori 
Petras Gustaitis instruktorius

.I<i \ i< \ i .ii:
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