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Francijoj praside 
da vidaus kova

Sovietų ambasado 
rius smerkia savo 

diktatorius

ma Rusijon, tai “politbiuras” 
griebėsi visų jai prieinamų 
priemonių kontrabandai gau
dyti. Tuq tikslu į pasienį' pa
siųsta šimtai1 komunistų orga
nizuoti spocialei sargybai, ku
ri gaudytų socialistų literatū
rą gabenančius kontrabandi
ninkus.

. Krasnoščokovo byla.V
VKrasnoščokovo, kurs bedi- 
nKtoriaįmanias valdžios pra- 
nioiKiį bankui išeikvojo milži-

Vokietijos darbininku ko 
va su komunistais

Reikalauja ištirti geležiu 
kelią padėtį

Vokiečių profesinių darbininkų 
sąjungų atstovų konferenci
jos? tarimai dėl komunistų žy
gių prieš profesines sąjungas.

Bergeris sako, kad dėl geležin
kelių darbininkų streiko gelž- 
keliai patapo pavojingi ke
liauti.

Kinai veja laukan rusų 
pabėgėlius

sidės vasario 27 (rytoj), Teis
mo pirmininku paskirtas žino
mas skundėjas socialistų-revo- 
liličionierių procese komunis
tas Zalcas, o prokuroru tas pat
sai Krilenko. Krasnoščokovą 
ginti stos komunistai Komodo- 
vas ir členovas.

Francijoj prasideda par
tijų kova

Briand’as stoja atviron 
prieš nacionalistus su 
re priešaky.

kovon
Poinca-

Sovietu ambasadorius
Ir

smerkia savo dik
tatorius

Kinai veja laukan rūsy 
pabėgėlius

BERLINAS, vas. 25. — Mas
kvos internacionalas vis dar nė
ra atsisakęs huo savo plano 
skaldyti Vokietijos profesines 
darbininkų sąjungas ir naikinti 
tas jų sąjungas, kurioms vado
vauja socialdemokratai arba 
kurios yra socialdemokratų įta
koj. Kadangi pastaruoju laiku 
Vokietijos komunistų partijos 
eilėse įsitvirtino taip vadinamas 
kairysis sparnas, Vokiečių ko
munistai ėmė dar uoliau dirbti 
savo ardymo darbą darbininkų 
sąjungose ir vesti purviniausią 
kampaniją prieš jų •vadus.

Dabar buvo laikomi visos Vo
kietijos profesinių darbininkų 
s ą j u n g ų pildomosios

pa- 
del ko taip 
m. geležin- 
darbininkij 
vyriausiose

25.

Pasitarimas apie ateivybės 
varžymo reikalus

PARYŽIUS, vasario
Buvęs Francijos premieras Ari
stidas Briand pradėjo kampa
niją prieš nacionalistus su pre
mieru Poincare/priešaky. Pa
žangesnioji franeuzų visuome
nės dalis senai nepakenčia Poin
care vedamos siaurai nacionali
stinės smurto ir militarizmo 
politikos, kuria jis kelia visos 
Europos neapykantą Francjali, 

bet tarptautinė padėtis iki 
šiol buvo tokia, kad dagi tie pa
tys pažangieji franeuzai neno
rėjo viešai ją smerkti. Be to 
kai kurie Poincare pasisekimai 
saugojo jį nuo puolimų, kurie 
butų buvę gal visai bergždi, kol 
jo svajonės iškelti Franciją 
tariamais vokiečių milijardais 
nepradėjo smukti.

Praeitą savaitę atstovų bute 
Briandas jau aštriai ėmė kriti
kuoti valdžios politiką, o vakar 
Carcassonne pasakė kalbą, kuri 
reikia laikyti kaipo pirmas šo
vinis prasidedančios atkaklios 
rinkimų kovos — rinkimų, ku
rie įvyks ateįnantį gegužės mė
nesį.

Aristidas Briand’as savo poli
tinę karjerą pradėjo kaipo soci
alistas. Septinis kartus jis bu
vo Francijos ministeris pirmi-! 
ninkas ir yra vienas žymiausių 
advokatų ir geriausių kalbėtojų 
Francijoj. Vakarykščioj 
kalboj jis graudeno visus 
rus respublikininkus,
demokratus” ir socialistus stoti 
bendron kovon prieš Poincare’o 
nacionalistus, kurie stumią 
Franciją į naują karą. Franci
jos žmonės, sako Briand, nenorį 
jokio karo daugiau, o Vokietijai 
nuraminti reikią ne karinių jė
gų, bet moralinės jėgos. Reikią, 
kad Vokietija pajaustų, kad 
išnaujo susidraugavusios Euro
pos šalys sugebėsiančios antdė- 
ti jai tikrą taiką. Francija šian
die esanti stipresnė negu kad 
ji kada nors buvus, ji tik turin
ti pasauliui pasirodyti savo tik- 
kraja jėga, o ta jėga esanti nb 
karinė, bet moralinė.

Protestuoja prięš Maskvos po
litiką ir reikalauja daugiau 
demokratiškumo.

BERLINAS, vas. 25. — Iš 
Maskvos praneša, kad ten ko
munistų sferose sukėlęs dide
lio triukšmo memorandumas, 
kurį bolševikų ambasadorius 
Berline, p. Krestinskis, pasiun
tęs taip vadinamam “politbiu- 
rui,” taigi aukščiausiai Įstaigai 
sovietų valdžios, kuri dabar 
susideda iš trijų diktatorių — 
Zinovįevo, Kamenevo ir Sta-

Įsakyta deportuoti apie 20-30| tarybos> kon^erencįja. loję 
tūkstančių rusų.

savo
“tik-

tikrus

PEKINAS, Kinai, vas. 25. — 
Pekino valdžia įsake deportuo
ti apie 20-30 tuksiančių rusų 

Į pabėgėlių, išsiblaškiusių po Vi- 
Įsą Kinų žemę. Visi jie amžini 
beturčiai j labai buvairgę žmo
nės. Kai kurie jų energingos- 
ni, kur gali ir nori šiaip taip 
patys sau duoną pelnyti darbu, 
galės pasilikti Kinuose. Kiti 
savo gyvybę palaiko pirkliau
dami įvairiais niekniekiais, ar
ba traukdami karučius, dauge
lis užsiima plėšimais, moterys 

pakistu via vintu, JbeJ dar 
daugiau jų nieko nedirba ir 
gyvena išmaldomis, gaunamo
mis iš kitų svetimšalių. Tie 
svetimšaliai ir jų valdžios yra 
suaukoję daugiau kaip milijo-1 
ną dolerių tiems rusų pabėgė
liams’ šelpti, bet visiems tatai 
labai pagriso.

Del motery pilietybes
• I

Kongresmanas Sabath reikalau
ja, kad butų atšauktas nevy
kęs įstatymas.

Iferencijoj buvo aiškiai išrodyta, 
kad komunistai, norėdami sek- 

| mingiau vesti savo pragaištingą 
darbininkų sąjungų ardomąjį 
darbą, įkūrė tam tikrą slaptą 
centralę komisiją, kuri vado
vautų tam sąjungų ardymo dar
bui ir butų kaipo centras sąjun
gose veikiančių komunistinių or 
ganizacijų. Taipjau buvo įro
dyta, kad tos komunistų orga
nizacijos ir jų centras* veikia su
lig tiesioginiais ( Maskvos įsa- 

Ikymais* ir tam darbui gauna iš 
Maskvos dideles pinigų sumas.

Sav6 paskutiniame posėdy 
profesinių darbininkų sąjungų 

[atstovų konferencija priėmė re- 
Izoliuciją, kuria ręikalaujama, 
kad visos sąjungos stotų griež- 
ton kovon su komunistais. 
Taipjau buvč nutarta, kad kiek
vienas prof. (sąjungų delegatas, 
kiekvienas sąjungos viršinin
kas duotų raštu pareiškimą, 
kad jis pilnai sutinka su Ams
terdamo profesinių darbininkų 
sąjungų Internacionalo progra
mų \ir taktika ir kad jis nėra ku
rios nors komunistinės organi
zacijos narys. Kuris atsisakytų 
tokį pareiškimą raštu duoti, tas 
automatingai žudo savo manda
tą ir netenka savo vietos sąjun
goj-

WASHINGTON • vasario 23. 
—Vienintelis Jungtinių Valsti
jų kongrese socialistų atstovas 
Vietotas Bergeris Įnešė atstok 
vų butan rezoliuciją, kuria jis 
reikalauja, kad kongresas 
darytų tirinėjimą, 
ilgai nusitęsė 1922 
kelių dirbtuvių 
streikas kai kuriose 
gelžkelių linijose.

Bergeris reikalauja, kad butų 
sudaryta septynių žmonių ko
misija, kuri ištirtų dabartinę 
įtaisymų ir riedamosios mantos 
padėtį tų geležinkelių, kurity 
darbininkai streikuoja nuo 1922 
m., o taipjau kiek geležinkelių 
kompanijos išleido pinigų strei
kui sulaužyti.

Bergeris sako, kad kai kurie 
geležinkeliai dar iki šiol nėra 
susitaikę su streikuojančiais 
darbininkais, kaip pav. Penn- 
sylvania, Boston and Maine, 
New Yorko, New Haven ' and 
Hartford, Rock Island, Lacka- 
vanna, Missouri Pacific, 
Island ir Western
geležinkeliai. Atstovo gautomis 
žiniomis vagonai etc. tose £elž- 
kelių linijose esą taip pairę, su
klerę, kad sudaro didelio pavo
jaus pasažieriams ir tarnauto
jams. Del blogų Įtaisymų jau 
buvę juose .keletas nelaimių.

Long 
Marylanc

Glen Young sugrįžo į 
Martenu

Bet tuojau tapo suimtas

Maskvos 
kuri ski- 

nuo So
lis /sako, kad

Bolševikai prieš Japonų pirklius

ŠANGHAI, Kinai, vas. 25.—? 
Gautomis čia žiniomis Rusų bol
ševikų valdžia įsakė visiems Ja
ponų pirkliams Vladivostoke, 
kad jie per tris dienas išleistų 
savo prekes. Del tokio patvar
kymo Japonų vyriausybė aštriai 
užprotestavo.

ino.
Savo memorandume Kres- 

tinskis vartoja .labai aštrius žo
džius. Jis įspėja komunistų par
tijos lyderius, kad jie paliau
tų savo beprotišką politiką. Jis 
reikalauja, kad valdžios parti
ja butų demokratizuojama, kad 
komunistai turėtų daugiau 
laisvės.’ .lis sako dagi, kad de
mokratija partijoj turi reikšti 
perėjimą į demokratiją, į lais
vę visame krašte," visoj respub
likoj.

“Visoj Europoj,” rašo Kres- 
tinskis, “atgyja ir įsitvirtina; 
demokratinis nusistatymas. Tai 
faktas, kurio nebent tik idio- / 
tas nc.gal pastebėti.”

Toliaus jis kreipia 
\adų domės į tą sieną, 
ria pažangiąją Europą 
vietų. Rusijos.
‘tarp Sovietų Rusijos ir Euro
pos, dagi tarp Europos komu
nistų ir Rusijos komunistų* 
pasidarė gili bedugnė. To ne
mato tik akli, arba tie, kurie, 
nenor matyti, kurie svajoja tik* 
apie jėgą, apie savo paties jė-J

••

Del šito Krestinskio memo
randumo kabia dabar visa 
Maskva. Kalbama apie viduji
nę partijos kovą, kuri Leni
nui mirus, buvo trumpam lai
kui aptilus, bet dabar išnaūjo, 
užvirė.

Krcstinskio memorandumas, 
sukėlė ypatingo susidomėjimo 
dar dėlto, kad jis, Krestinskis, 
buvo labai artimas Lenino 
draugas ir ilgoką laiką buvo 
komunistų partijos, vyriausias 

sekretorius. Metų metus jis 
juvo dešinioji Lenino ranka ir 
dar iki nesenai buvo 
paties visagaUiingojo 
ro” narių. *
Bolševikai susirūpinę

saus socialistų spaudos 
, paplitimo. •

Pastaruoju laiku pasireiškia 
vis gausesnis platinimas slap
tos socialistinės literatūros fab
rikuose ir šiaip įvairiose dar
bo vietose,
turą daugiausiai 
užsieny ir iš ten slapta gabena-

vienas to 
“poilitbiu-

dėl gau-

Jau laikas išpidyti Incame 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja) tsmdieną^ nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakarę.

Kadangi ta litera- 
spausdinta

Jungtinių Valstijų kongrese yra įneštas įstatymo su
manymas, Johnsono bilius, suvaržyti ateivybę šion šalin 
ir ateivius, gyvenančius šioje šalyje. Jisai ypatingai aš
triai paliečia lietuvius, sulydamas nukirsti jau ir be to 
mažą lietuvių “kvotą” iki (jvejeto šimtų.

Kol bilius dar tebėra svarstomas kongrese, galima 
veikti, kad jisai nebūtų priimtas. Kitos tautos veikia — 
kelia protestus, rašo rezoliucijas, siunčia į Washingtoną 
įgaliotinius ir 1.1. Turėtų sukrusti ir lietuviai, ypač Chi- 
cagoje, kur lietuvių kolionija yra skaitlingiausia.

Pasitarti apie tai, ką šituo reikalu Chicagos lietuviai 
turi daryti, “Naujienos” kviečia ateinančiam penktadie
niui, vasario 29 d., visų draugijų valdybas ir atskirus vei
kėjus susirinkti Raymond Institute, 816 W. 31 Street. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. vakaro.

Klausimas, kurį tas susirinkimas svarstys, neturi nie
ko bendrame su partijomis, nė su kokiais kitais nuomonių 
skirtumais, todėl pageidaujama, kad jame dalyvautų visi 
veiklesnieji žmonės ir organizacijų viršininkai. Visi kar
tu pasitarę, matysime, ką p;alime toliaus veikti, kad tie 
kenksmingi sumanymai kongrese nepataptų įstatymu.

Stresemannas atakuoja 
Francuzus ,

Pranašauja revoliuciją 
Ispanijoj.

Nebūtų separatistų Palatinate, 
jei Franci ja jų neremtų.

KĖBLINAS, vas. 23. — Rei
chstago (parlamento) posėdy 
užsienio reikalų ministeris Stre- 
semanas aštriai atakavo Fran- 
ciją dėl toj kad pastaroji atsisa
kė imti domėn Vokietijos prote
stą dėl dalykų padėties Palati- 
nate. Franci j a sakos, kad. esą 
ji nenorinti čia maišytis į vokie
čių dalykus. Stresemanas pa
reiškė, kad jei Franci j a nerem
tų separatistų, jie čia per dvi
dešimts keturias valandas išny
ktų.

VVASHINGTON, vas. 25. — 
Atstovų buto narys A. J. Sa- 
bath, iš Chicagos, įnešė kong
resai! y^ijių (įstatymo projek
tą), kuriuo butų atašuktas taip 
vadinamas “Vedusių moterų 
natūralizacijos ir pilietybės ak
tas,” priimtas 1922 m. rugsėjo 
22 dieną. Tuo aktu einant, sve
tur gimusi moteris, ištekėjusi 
už Amerikos piliečio, vis tiek 
nepatampa Amerikos piliete. 
Jei ji nori patapti pilietė, ji tu
ri naturalizuotis tuo pat keliu, 
kaip kad vįsi kiti ateiviai. Del 
šitokio įstatymo' daugybe šei
mynų narių buvo įvairių šalių 
piliečiai, ir dėl to turėjo daug 
nemalonumų. Moterių padėtis 
pilietybės atžvilgiu ypač buvo 
kebli. Būdama kitos šalies pi- i 
lietė ji, ištekėjus už Amerikos 
piliečio, praranda savo gimto
jo krašto pilietybę, bet nepa- 
tampa Amerikos piliete. Ji pa
silieka beteisė, “bevalstybinis” 
gaivalas. .. [

Ispanija pasitraukia iš nu
siginklavimo konfe

rencijos
ROMA, vas. 25. —- Nusigink

lavimo konferencijoj nesusida
rant dėl karo laivų tonažo, Is
panijos delegacija pareiškė, 
kad ji pasitraukianti iš oficia
liu io dalyvavimo. Konferenci
joj ji paliksianti tik vieną de
legatą, kurs busiąs tik šiaip 
žiūrovas. Vienas delegatų iro
ningai pastebėjo, kad konfe
rencijoj veikiai busią daugiau 
žiūrovų ne kad delegatų.

Padidinta mokesnis nuo 
paveldėjamo turto

Trockis nesergąs jokia 
pavojinga liga. *

WASHINGTONAS, 
—Kongreso atstovų butas šian
die 190 prieš 110 balsų priėmė 
mokesnio nuo paveldėjamo tur
to įstatymo pataisymą. Mokes
nis nuo paveldėjamo turto padi
dinama nuo 25 iki.40 nuošim
čių.

vas. 25.

MASKVA, vas. 25. -.>l)r. 
Aleksandrov, kurs ką tik su
grįžo iš Kaukazo, kaine jis bu- 
vo .Trockio gydytojas, užgina 
gandus, kad buik Trockis ser
gąs džiova, širdies liga’ar ku
ria Rita liga. Pasak jo, Troc
kis sirgęs influenza ir dabai’ 
dar turįs plaukiu ketarą. Bet 
tai nesanti pavojinga ljga ir 
jis veikiai busiąs visai sveikas.1 talikų bažnyčia.

Papa pyksta ant bolševikų.

ROMA, vas. 25. Vatika
nas nesiskubina pripažinti Ru
sų sovietų valdžios d©l to, kad 
komunistai blogai elgias su ka-

MARION, Ilk, vasario 25. — 
Paskilbusis Glen Young, kurs 
vadovavo ku-klux klano puoli
mais ant gyventojų ir jų plėši
mais, “dektinės ieškojimais”, ir 
kurs buvo pasidaręs save Her- 
rino diktatorium, dabar vėl bu
vo sugrįžęs j “kruvinąjį” Wil- 
liamsono apskritį, bet tapo areš
tuotas, Jis kaltinamas dėl puo
limų ir plėšimų žmonių, esant 
ku-klux klano tarnyboj. Ku- 
kluxai, žinoma, 'tuojau atėjo 
jam pagalbon, užstatydarni už 
jį 20,000 dolerių kaucijos. 
lYoungo byla įvyks gegužės mė
nesį. (

Generalinio prokuroro byla
WASHINGTOnT vas. 25. — 

Senatorius Borah, kurs pra
eitą šeštadienį pareiškė sena
te, kad jis darysiąs žygių idant 
generalinis prdkuroras Dau- 
gherty butų inkriminuotas, 
sekmadienį vol lankėsi balta
jame name pas prezidentą 
Coolidge, tariąmai dėl tos pa
čios Daugherty bylos.

Kokią pazidiją prezidentas 
yra užėmęs tuo reikalu, ar dar 
užims, kol kas nežinia.

25.

Kanados ūkininkai reikalauja 
numažint muitą užsienio pre
kėms. 

V • t i

OTTAWA, Ont., vas. 25. — 
Vakarų Kanados provincijų 
ūkininkai siunčia čionai savo 
delegaciją tikslu reikalauti, kad 
vyriausybe pasirūpintų suma
žinti muitus prekėms iš užsie
nio, ypač iš Jungtinių Valsti
jų. Ūkininkai nori, kad ūkio 
padargai ir mašinos eitų Ka 
nacio n be jokio muito.

PARYŽIUS, vasario 23. — 
Ispanijos socialistų partijos 
pirmininkas Besteiro, kurs va
žiuoja Anglijon pasimatyti su 
premieru MacDonaldu, sustojęs 
Paryžiuje pareiškė, kad Ispani
jos ekonominė padėtis esanti 
desperatinga ir kad pasaulis te
gul nenusistebėsiąs, jei ten 
įvyks revoliucija ir nušluos 
esamuosius diktatorius. Visoj 
Ispanijoj viešpataująs pramo
nės krizis, visur daugybės žmo
nių be darbo. Militarinė diktatū
ra nieko nesugebianti, ir ji bu
vus sudaryta tų žmonių, ant ku
rių krintanti visa atsakomybė 
už avantiūrą Morokoj.

MAŽIAU DAHBO VALANDŲ 
SAVAITĖJ.

MĄNCHESTER, Anglija, va
sario 22. — Medvilnės fabri
kantų Federacija nutarė suma
žinti skaičių darbo valandų sa
vaitėj, vietoj keturiasdešimti 
astuonių valandų savaitėj darbi
ninkai begaus dirbti tik dvide
šimt šešias, šis nutarimas pa
liečia 100 tūkstančių medvilnės 
verpyklų darbininkų.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

WASHINGTON, vasario 
—Kasyklų biuro paskelbtomis 
žiniomis gazolino produkcija 
Jungt. Valstijose pereitais 1923 
metais siekė 7,555,945,143 galo
nus — 21.83 nuošimčių daugiau 
nei 1922 metais. To gaminio 
namie suvartota 6,685,035,000 
galonų, eksportuota gi 871,116,- 
614 galonų.

Vinicoj, Podolės ,gub., įvyko 
byla 37 banditų. Byloj išėjo į 
aikštę, kad ta plėšikų banda 
vedama kažin kokio Kagano, 
per dvejus metus papildė dau
gybę plėšimų ir žmogžudybių, 
taipjau susprogdino 
traukinių.

keletą

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
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NAUJIENOS, Chicago, m. Antradienis, Vas. 26, 1924

Ką Jms Gaunate
A.

Užsisakykit
Borden’s 

“Selected”

Šiandien

Tai kiekviena kvorta Bor 
den’s “Selected” pieno yra 

garantuota ir paremta kom
panijos vardu kurios repu

tacija yra išdirbta per daug 

metų teisingo darbo.

BORDEN3 
i&m Itoducts Ca gt~ Illinois

ĮrankUn 3!JO

Del gero patarnavimo dėl jusu plumingo ir 
apšildymo reikmenų pasimatykit su

M. LE V Y & COMP AN Y
Nes jie yra atsakanti

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

Duokite mums pa
bandymą

Bukite piktas, žiūrėkite tikro vardo ir vietos

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

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

Mes kalbamo lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ąteisite čionai pirkti

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senui ir nauju s namus, taipgi dirb- ; 

tu ves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje į

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A BARTKUS Pre«1019 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. I
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Leap Year Dance
Lithuanian Daughters of America

Pelnyčiui Vasario 29, 1924
SOUTH SIDE MASONIC HALL

(Puiki Salė) 
6100 So. Green St.

Pradžiai 8 valandą vakare. įžanga $1.
Laimėjimai ir Dovanos. Muzika J. Byansko.

Kas Dedas
C

Lietuvoj REKOMENDAVO JOS
DAKTARAS

Kaunas
Miesto Tarybos sausio 31 d. 

posėdyj buvo * pranešta miesto 
valdybos sustatyta šiems biud
žeto metams sąmatą. Miesto 
Valdyba turėdama galvoj tik 
pačius butiniausius rteikaius, 
numatė, kad sąmata turi siekti 
4,600,000 lit. Tačiau apsvars
čius pajamas, padarė išvadą, 

i kad jų galima surinkti nedau
giau 3.400.000 lit. Kadangi val- 
:dyba nusistačiusi išvengti defi
cito, tai bus ieškoma priemonių

i biudžetui Subalansuoti 4.400.- 
000 lit. sumoje.

Taryba pavedė specialiai iš
rinktai komisijai detaliai ištirti 
sąmatos klausimą ir artimiau
siam Tarybos posedyj padaryti 
pranešimą.

Krosnos valsčius ir apylin
kės gyventojai įteikė Susisieki
mo Ministeriui peticiją, prašy
dami įsteigti Krosnoj stotį vie
toj dabar veikiančios pustoties. 
Kaip teko patilti, Susisiekimo 
Ministerija šį gyventojų prašy
mą nusistačiusi patenkinti ir 
artimiausiu laiku Krosnos pus- 
totyje žada įvesti ir krovinių 
operacijas.

Kilę nesusipratimai tarp Fi
nansų Ministerijos ir Lietuvos 
Banko likviduoti tarpininkau
jant Respublikos Prezidentui 
kompromisiniu keliu, paliekant 
laikinai senąją iždinių atlikimo 
tvarką ir paskiriant Komisiją" 
paritetiniais pagrindais iš Fi
nansų Mi n isterijos ir Lietuvos 
Banko atstovų naujai iždinių 
operacijų tvarkai smulkių pro
jektų paruošti. Komisijai . bus 
pavesta pareiga išstudijuoti iki 
šiol praktikuotą iždinių operaci
jų atlikimo būdą, lygiai susipa
žinti su analoginiu užsienių į- 
staigų darbų tvaria. (Ęlta),-..

i, -v ’

Memeler Dampfboot, Mcmeler 
Volksstimme, Memellandische 
Rundschau ir Memelgau Zei- 
tung — vokiečių kalba. Pasku
tiniai du išeina Šilutėje. Pir
masis jų —»• Klaipėdos žinias 
skiriamas ne tik Klaipėdos kran
tui, bet ir Žemaitijos skaityto
jams. Lietuvos Keleivis — iš
eina 3 kart savaitėje, gotiško
mis raidėmis ir skiriamas vien 
tik Klaipėdos krašto lietuviams, 
nes prilaiko J ų tarmės.

Mažųjų laukininkų susivieni
jimas Klaipėdos krašte ima kiek 
aktingiau veikti. * Paskutiniu 
laiku smulkiųjų laukininkų są
junga surengė daug susirinkimų 
įvairiose Klaipėdos krašto vie
tose aptarti veiksnius, kuriais 
ketina gerinti gana sunkų smul
kiųjų laukininkų būvį. Jaučia
mas kredito trukumas, ruošia
masi steigti savo kredito banką. 
Susivienijimas atidarė Klaipė
doj ir savo nuolatinę raštinę. Ji 
randasi’Malkų gatvėj Nr. 3 b. 
—Taip pht daroma atgaivinti 
laikraštėlį “Laukininkas”, šitos 
sąjungos organą. Artimame 
sąryšyj mažųjų laukininku 
susivienijimu -— jos prekybiniu 
organu — yra prekybinė bend
rovė “Laukininkas”. Susivieni
jimai turi ir tamprių /yšių su 
Didž. Lietuvos smulkesniųjų 
valstiečių sąjungomis ir kopera- 
tyvais.

Surado stiprumą vartojant 
Lydia E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.

Kankakee, 111. —- “Mano pačios mo
tina visuomet vartoja jūsų gyduoles 

nou silpnumo ir 
Ih persįkeitlme jos 
19 gyvenimo jos taip 

pagelbsti, kad ji 
1*3 privertė ir mane 

vartoti tas gyduo
lę ’lCs nu0 ®hpnumv, 

Įj|įĮg kur aš kentėjau
per Pusantril me‘ l|į|Į tų. Jos sustipri-

. *.* J no mane ir aš tu-
■Bt r*u ('ai>ar gražų

sūnų. Aš dabar 
dirbu visą namų darbą ir aš reko
menduoju Lydia E. Pinkham-’s Vege- 
table Compound, kur tik aš randu 
progą. Aš dabar vartoju ją nuo silp
numo, nes man* šeimynos daktaras re
komendavo jas”. Mrs. Harry Cou- 
lom, 984 No. Harrison Avė., K anka - 
koe, Illinois. ,

Tikras darodyma's nuopelnų.
Del palengvinimo moterų silpnumų, 

nugaros skaudėjimo, nervingumo ir 
nereguMariJkų, su kitais moterų 
trubeliais, Lydią E. Pinkham’s Vege- 
table Compound yra atsakanti gy
duole.

Jos verte tikrai įvertinta tokiais 
laiškais, kaip augščiau, kad telpa. 
Yra moterų visur, kurios gavo pagel- 
bą, maloniai pasako kitoms moterims 
apie tai. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

TURPENTINE
Sustabdo Krupą.

Kuomet tas baisus smaugiantis 
kosulys ateina, nedaryk rizikos! Vai
ko gyvybė gali būti pavojuje! Tuf- 
po’s magiškai gydanti jėga dasiekia 
iki pat dugnui ligos ir tuojau praša
lina pavojingą ligą — laikykite kvė
pavimo organus atdarus!

Mokslas sako, kad nieks taip greit 
nepagelbsti, kaip terpentinas. Nau
jas išradimas ,Turpo, sujungia visus 
terpentino misteriškas gydymo jėgas 
su kitais puikiais gydančiais daly
kais. Su tokiu greitumu ir tikrumu 
veikia Turpo, kuomet įtrinate į kru
tinę arba gerklę, gydantis veikimas 
beveik galima tuojau pastebėti tuojau 
prie kvėpavimo.

Turpo taipgi greitai prašalima šal
tį, skaudamą gerklę, bronchitį ir ne
uralgiją. Greitai veikiai nuo nupli
kimo, įsipjovimo, reumatiškų skaudė
jimų, pleurisy, lumbago ir sprains. 
Nepadaro pūslių, nedegina arba ne
nudažo odos.

Nekentėkite nuo krupo — VEIKI
TE; Nusipirkite Turpo šiandien nuo 
Jūsų aptiekoriaus. Nebūkite be to 
Turpentine Ointmento, kuris turi sa
vyje tuos gerus gydomus prirengi- 
mus, Menthol ir Camphor. Turpo — 
35c. ir 70c. slojikas.

Mrs. MICHNIEViGZ - VIOlKiENE 
AKUŠERKA '

3J01 So. Halsted St., kampas 31 gat.

X
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Klaipėda
Barnakerį pagavo. Naktį į va

sario 1 d. čia suimtas garsus 
plėšikas Barnakeris. Tą pat die
ną jis buvo tardomas teismo.

Šilute. Labai nukilto kiaulių 
kainos. Nesenai mokėjo virš 1 
lito už svarą gyvos kiaulienos, o 
dabar vos 80 centų. Sakoma, 
nėra kur išsiųsti. Susisiekimas 
ir prekyba su Vokietija kaip ir 
sustojo. Arklių, karvių kainos 
jau seniau nukrito. Laimingas 
tas ūkininkas, kuriam pavyksta 
parduoti nors už pusę pirmka- 
finės kainos arklį arba karvę. 
Pinigų mat reikia, o pašaro dėl 
lietingos vasaros ir rudens nėra.

Pagėgiai. Susisiekimas gelž- 
keliais su Prūsų Lietuva ir iš 
visos su Vokietija dar neatida
rytas. Jau apie pusę metų var
gsta keleiviai tarp Pabėgių ir 
Tilžės — šen ir ten kojomis, 
traukinėliu, tramvajų. Kenčia 
visas. Klaipėdos kraštas ūkišku 
atžvilgiu.

Klaipėdos krašte eina šie 
dienraščiai: Klaipėdos žinios ir 
Lietuvos Keleivis — lietuvių 
kalba, Mėmei Zėitung — vokie-
čių kalba, lietuvių pakraipoj,

“Nepaprastas Siuvėjas
— Stato scenoje — ? »

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”

Nedėlioj, Kovo-March. 2, 1924
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2244 West 23rd Place

99

Pradžia 6:30 vai. vakare. Muzika Pilipavičiaus.
“Nepaprastas Siuvėjas”, dviejų veiksmų komedija yra naujas veikalas statoma pirmu kartu scenoje. Bus 

solo piano ir dainos. Ypač užbaiga programo bus kas ką tokio nepaprasto. Po programui bus smagus šokiai 
ir kitokių pramogėlių. Visus kviečia t)R-JA “LIETUVOS ŪKININKAS”.

Nutrink Šalin
Vaiku Šaltį

Plaukinis, tiesioginis gydymas 
išvengia sugadinimą jų gle

žnučių, mažų pilvelių.

------------------ -
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisai Ka u ne gerai pa
tarnauja visiems lietuviams j»asa- 
Žieriams. ,

k._______- ,...............   /
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — SonthamfJton 
Išplaukimai eubatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olym-pic, H ome r it. Grei
tas susisiekimas su Baltijos pertais.

American Line Su 
White Stajr Line Sykiu 

N-. Y. — Plymouth4*- Southampton — 
Cherbourg Hatnbarg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai.’ Grsitas susisiekimas su 
oaltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

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

Kiekviena motina nori, kad 
jos vaikas butų veiklus ir aug
tų stiprus bežaizdamas lauke. 
Bet lankiai juos pagauna šal
tis, nebegali eiti mokyklon ir 
patampa menkais ir gležnais. 
Motinos, kurios vartoja Vicks 
VapoRub nuo vaikų šačio, at
randa kad vaikai gali žaisti 
lauke, o jų šalčio bėdos, pap
rastai būna prašai narnos per 
naktį.

Aptepk iš lauko, Vicks vei
kia kaip ir JinimenĮtas ar prie- 
kąita. Prie to, jo dalis įkaitin
tos per kūno šilumą garuoja ir 
yra įkvepiamos tiesiog į užkrės
tus kvėpavimo kanelėlius. Toji 
dviguba veikmė greitai prašali
na šaltį.

Gaunamas visose aptiekose.

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.

GYVENKITE ILGAI

B 2 'v-'
VApoRub

Kirk’s Stayless Health 
Corset yra didelės 

vertės moterims

/ f—— H —Į—— • -

NORĖDAMI!
PIRKIT, PARDUOTI AR MAI- i

) NYTI VISADOS* KREIPKITĖS I
I PAS MUS. TAS JUMS BUSI
‘ ANT NAUDOS.

S. L. HBIOMS ei.

809 W. 35ih S!., Chicago
Tel. Boulevard 0(?lT ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 K. Dearborn Stn Room 111-12 

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

3328 So. Ralrted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandom: nuo 6 Ud • ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, iiakyrus ketvertą.

Ntdilbmia nu« 9 iki 12 ryto.

—■1 ................... .. —

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22 n d St., arti Leavitt St.
Telephonea Caual 2S52

Valando®: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir. PitnyUoj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas vfsuese teka
muose. Egaamfnnoja Abstraktas 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Ix>tus 
Namus, Fermas ir Bimdus. Skoli
na Pinirrus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

NEW YORK—HAVRE

LA SAVO1E ......................  Mar. 1
CHICAGO .......................... Mar. 11
PARIS .................   March 12
ROCHAMBEAU ................. Mar. 22

NEW TORK, VIGO (8PAIN), 
BOKDEAUX

Kaiykite dėl iingeldžioi aprašomo* 
keygutėa ju»g vietiniui agentui arba |z 
dfdfjj oi 115U 19 State Street New York.

LAIVAKORTES
j ir iš visu dalių 

LIETUVOS
per 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų 

MUNCHEN — ŠTUTTGART — 
COLUMBUS

in ant vienos kllasos populiarių laivų. 
Labai pagerintas trečios kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių.

SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI 
Autorizuota linija dėl Immigrantų 
per Lietuvos valdžią. Del tikietų ir 
kitų informacijų atsišaukite bile prie 
vietiniu agentų, arba

NORTH GĖRMAN LLOYD
100 No. La Šalie JSt., Chicago, 111.

Tai vienatinis rūbas padarytas be 
geležių, kurs turi gorseto vertę. Kai
nos už*šitą rūbą yra tokios žemos, 
kad kiekviena moteris gali turėti vie
ną, faktiškai, moterys negali būti be 
vieno jų. Kainos nuo $3.25 iki $8.00. 
Mes turime atstovus, kurie parodys 
tuos rubus moterims asmeniškai. Jei 
vienas jų ateis pas jūsų duris, pakal
bėkit su juo.

Mes reikalaujame keleto išlavintų 
moterų lietuvių, kad parodyti vertę 
tų rubli moterims asmeniškai . Pasi
matykit su Mrs. R. Hanskat, 1943 
Wfnnemac Avė., Chicago, Illinois, 
Phone Sunyside 3984.

/• Svarus
geras dalykas — su

K dantų moščia kuri
nesubraižo dantų
Plaukit bito dan« 
tis su

.COLGATES

Jausitės 10 arba 30 metų jaunesniu. 
Nuo užkietėjimo, surūgusių vidurių, 
prasto skilvio ir sustiprinimo kraujo. 
Bulgariška Žiedų \Arbata yra gera 
šeimynos gyduolė. Gerkite karštą 
einant gulti, kad prašalinus šalti. 
Parduodama > pas visus aptiekorius, 
arba apdraustu laišku, 1 didelis šei
mynos baksas $1.25, arba 3 baksai 
$3.15, arba 6 baksai $5.25. Adresas 
Marvell Products Company, 26, Mar- 
vel Building, Pittsburgh, Pa. *

t1— ---------- ----- - ----- - : -----

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigue 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų, Pi- 
nigaf yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

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

A, A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.
U • \

NUPIRK
Typewriterį * arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $90
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams i?u kuriais susirašinėti ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, nejju su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dallkatniausla 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

-Tol. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
j ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
* Room 1720

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahington St. 

Cor. Wa*hiegtam & Clark

Hamų Tol. j Hyde Park 8896

JOHN I. UMZMUS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 16S8 TKmiJ NB BUILDING 

Telefonas Rantelpli S2C1 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANIUS, Advokatai
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M 

Rooių 909 Chicago Trust Building 
79 Vfwat Monroe Street, Chicago

Teleplione Randolph 2900 .
Rez. 3208 So. Htflsted

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
------ y

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Jtoom 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI jį 

ADVOKATAS
Ofisas:

1703 Chicago Temple BIdg. £
77 W. Wa«hington St. 

Tel. Central 6800
Cicero Panedėlio vak.

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

V- W.t RUTKAUSKAS 
Advokatas

2B So. La S'aile St. Room 530 
Te). Central 6390 

Vak. 8223 S. Balsted St„ Chicago.

Advokatas
30 metų patyrimo. Veda visąs bilas. 
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padarom-a legališki popierai. Egza- 
rpinuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Cląrk st. State 7729

Tel. Lafayctie 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

]M, Yuška3228 W. 38-t’h St., Chicago, III.
6 - J

Plumingo ir Apšildymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balamlžio menesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarkel 1018, Ii aymarket 4221
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: KORESPONDENCIJOS

Valparaiso, Ind.
Vlaparaiso universitetas. — Ko

dėl lietuviams parankiausia į 
tą mokyklą stoti. — Mokslei
vių vakaras įvyks kovo 8 d.

lietuviai-mokslei-

palaiko lietuvių 
tai yra duoda

Valparaisas yra netoli nuo 
Chicagos, tik 45 mylios į rytų 
pietų pusę. Ant mažo kalnelio 
tarp didelių medžių palei Penn- 
sylvanijos gelžkelį yra Valpa
raiso Universitetas. .

Valparaiso Universitetas yra 
tokia mokykla lietuviams moks
leiviams, su kuria nei vienas 
universitetas Jungtinėse Valsti
jose negali susilyginti, nes to
kių tiesų kitose mokyklose ne
rasi, kokias 
via i turi šičia.

Ši mokykla 
kalbos klases,
kambarį dėl mokjnimosi ir mo
kytojui apmoka, bet leidžia pa
čiai Lietuvių Moksleivių Lite
ratūros Draugijai išsirinkti mo
kytoją. Valparaise lietuviai 
moksleiviai turi progos netik 
anglų ,bet ir kartu lietuvių 
kalbą ir rašybą išmokti, ko ki
tose mokyklose nėra, ir šičia ga
li pradėti nors nuo ABC moky
tis ir baigti augštus mokslo 
kursus, kaip iy kituose universi
tetuose.

Taipgi mokykla dykai duoda 
kambarį kuriame draugystė lai
ko kiekvieną penktadienio va
karą lavinimos susirinkimus su
sidedančius iš kalbų bei debatų.

Todėl nenuostabu, kad čia lie- 
tuvių yra visada daugiaus ne
gu kokiame nors kitame n uni
versitete. čia esantiejj moks
leiviai palaiko tris kuopas ir 
vetinė L. M. L. Dr-stė. Prie 
pastarosios beveik visi lietuviai 
moksleiviai priklauso ir veikia 
bendrai visame kame. Kaip 
paprastai pabaigoj kiekvieno I 
bertainio, taip ir šio bertainio 
pabaigoj rengiama pasilinksmi
nimo vakarėlis subatoj, kovo 8 
d. 8 v. v. Muzikos svetainėje. 
Vakaras susidės iš prakalbų, 
dainų ir muzikos gabalėlių bei 
visokių • lietuviškų žaismių, kur 
moksleiviai gaus progą su at
važiavusiais svečiais pasilinks
mint. Visi, kurie tik žingei- 
daujate bei užjaučiate valparai- 
siečius moksleivius esate kvie
čiami atsilankyti į moksleivių 
vakarėli (nežinantieji svetainės 
kreipkitės į L. Knygyną).

Kitas bertam is prasidės kovo 
25 d. Manantiems mokytis yra 
patartina važiuoti į šita mo
kyklą.

Norintieji smulkmeniškiau 
sužinoti apie šitą mokyklą gali 
kreiptis j L. Knygyną, 751 Cy- 
rus St.

—Vienas iš trijų.

Kaip musų valstijos pra
vardžiuojamos

žmonės paprastai mėgsta pa
sakoti istorijas arba pravar
džiuoti savo kaimynus, savo 
miestus ar kitas valstijas. Eu
ropoje gal nerasime tos šalies, 
kuri neturėtų savo pasakų apie 
įvairias vietas. Europos gy
ventojai, kuomet atvyko į Suv. 
Valstijas, nepaliko užpakaly sa
vo pripratimų. Ir mes Ameri
koje neturime nei vienos valsti
jos, kurią nevadintų kitu vardu 
be tikro vardo. *

uodų.

New Yorko valstija pavadin
ta “Empire State” (“Galybės 
valstija) dėl jos turto ir gyven
tojų skaičiaus. New Jersey 
yra vadinama “Mosųuito State” 
(uodų valstija), nes ten randa
si labai daug ir baisių
Pannsylvanija pavadinta “Key- 
stone” valstija, todėl kad nuo 
Naujos Anglijos iki šiaurių Ka
rolinos Pennsylvanija užima 
vidurinę vietą.

Kelios valstijos pravardžiuo
jama nuo juokingų istorijų apie 
savo gyventojus. Imkime Con- 
neetieut, kuri vadinama “Nut- 
meg” (Muskatinių riešutų vals
tija), nes Connecticut valstijoj 
atsirado išdirbėjas, kuris pada- 

!rė*ir bandė parduoti medinius 
muskatinius riešutus. Kita ma
ža valstija, Delaware, vadina
ma "“Blue-hen” valstija ir jos 
gyventojai kartais šaukiama 
mėlynos-vištos vištukai. Ta 
valstija gavo tą vardą r.evoliuci- 

, jos laiku, kuomet tūlas oficie- 
rius iš Delaware pasakė, kad 
nei vienas, gaidys nėra drąsus, 

j jeigu nepaeina nuo mėlynos 
vištos.

Indianos valstijos gyventojus 
kartais vadina “hoosiers”', ir 
valstija pavadinta “hoosier” 
valstija. Gal tas vardas yra 
daugiaus vartojamas, negu ki
tos valstijos vardas. Manoma, 
jog “hoosier” paeina nuo klau
simo “who’s yer?” (iškraipyta 
forma “who are you?”), nes sa
koma, jog Indianos gyventojai 
taip prašnekina visus pažįsta
mus, kuomet atvyksta į jų vals
tija-

Illinois valstija juokingai pa
vadinta “sucker” valstija, ir jos 
gyventojai vadinama “suckers”. 
Gavo tą vardą nuo keliaujančios 
žuvies, kuri čiulpia savo maistą 
per burną. Spėjama, jog prar 
vardžiavimas prasidėjo tais lai
kais, kuomet pirmieji anglia
kasiai grįžo prieš upės sriovę 
tuo laiku, kai tos žuvys keliau
davo. Tas žodis amerikiečiui 
turi visai kitokią reikšmę. Pa
prastai jie vartoja tą žodį pa
reikšti išnaudotoją. Todėl taš 
vardas skamba taip juokingai.

Missouri valstija pasididžiuo
ja savo vardu.
“Show Mer State 
dyk man” valstija, 
tikrinti Missouri 
turi jiems parodyti 
jie patikės. Iowa 

| Eye” statė. Laikraščio “Bur
lington Patriot” redaktorių va
dindavo “Old IIawk Eye”.

Ohio vadina “Buck Eye” vals
tija. Tas vardas prasideda nuo 
prezidento Harrison’o dienų. 
Tas prezidentas tarnavo tik vie
na mėnesi savo laiko 1810 me
tais. Kuomet Harrisonas buvo 
kandidatas į prezidentus, vie
nas iš jo priešininkų išjuokė jo 
biedną pradžią, sakydamas, jog 
jis užaugo troboje, kuri pasta
tyta iš netašytų rąstų ir gere 
girą, padarytą iš obuolių. Kitas 
paaiškinimas yra, jog Ohio 
•/ostijoj randasi daug kaštanų 
ir kaštanus toj valstijoj vadina 
“buck eye”.

Draugelis valstijų pavadinta 
gyvulių vąrdais, kvietkų ir me
džių, kurie randasi tose valsti
jose. Arkanasas pavadinta 
“Bear State” (meškos valstija). 
Kentucky “Blue Grass” (mėly
nos žolės) valstija pavadinta 
nuo tamsiai žalios arba mjįly- 
nai-žalios žolės, kuri ten auga.

Missouri yra 
arba “paro-

Turi per
gyvento] us, 
pirm negu 
yra “Hawk

S -ivor 7 'y G, dtioles uz.aiko 
šeimynos sveikata.

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

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severo* Kalendorius 1994
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

W. F. ShVk RA CO.
CEDĄR RAPIDS, IOWA

GSrčkis Paln-EspellorioTryniinu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

versta* atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo’ rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimu I

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamdginkit 
Paln-Expelleriu Msitrinti skaudamu vietas.

Išvengsite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain «Expelleria palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

€*c. ir 70c. už bonka aptiekoee.
F. AD. R1CHTER & CO.

104-114 So. 4tk St., Brooklyn, N. Y.

Maine valstija pavadinta “Pine 
State (pusių valstija). Michigan 
yra “Wolwerine” (ryklių) vals
tija,nes ten randasi daug ryk
lių. Wisconsin yra “Badger” 
valstija, nes ten yra daugelis 
barsukų. Minnesota vadinama 
“Gopher” valstija, nęs toje vais
tomoje želvis yra paprasčiausias 
žvėris. Nebraska yra “Ante- 
lope” valstija. Ten yra daug 
antelopų. Nevada pavadinta 
“Sage Brush” t valstija. New 
Hampshiyė yra “Granite” vals

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATJŠKI 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, irces tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.
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AR JUS SERGATE?
Nors negulėjo lovoje, bet vos tik galėja Jrbti. Ar tai jūsų skilvys, 
kraujas, inkstai, ar kiti svarbus organui?

AR TAIP JUS JAUČIATE VYRAI 
IR MOTERYS?

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

PASITARKITE SU PASEKMINGAIS 
CHICAGOS’ SPECIALISTAIS

Nėra ligos ar kitų kokiij negalių tarpe žmonių 
kurių mes nežinotumėm savo speciališkume. 
Kaipo specialistai, mes gydome greičiausiu, 
saugiausiu ir tikriausiu budu. Mes atgausimo

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

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

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

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

' KRAUJO 
SERUM 

Suteikiamas 
DYKAI 

Nereikia mokėti 
daktarui 

ATEIKITE IR . 
PASIKALBĖ

KITE SU MUSŲ
EXPERTU 
DAKTARU 

DYKAI 
k_______________ J

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimaį)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuves 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

• 1739 So. Halsted St.
Chicago, UL

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS 1$ LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ 18 LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRES, Dvinvėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai- x

na po $1.00 ' ;
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS', 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONE APLINK PASAUIJ Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą paraše Vaisgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiamo nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresą:

“D IR V A”
7907 Superior Avenue CIeveland, Ohio

NAUJIENOS, Chicago,! HL

tija arba granito valstija. Oye- 
gon yra “Beaver” (vėbrų) vals
tija.

Texas vadinama “Lone Star” 
valstija todėl, jok kuomet Texas 
buvo nepriklausoma respublika 
nuo 1836—1845 m. jos vėliava 
turėjo tik vieną žvagiždę. Pietų 
Virginia pavadinta “Panhandle” 
valstija. Tas vardas paaiškėja, 
kuomet pažiūrime į Suv. Valsti
jų žemlapį ir patėmijame, jog 
valstija panaši į skauradą su 
kotu. [FLIS].

Kodėl aptiekininkai reko
menduoja Swamp-Rootą
Per daugelį metų aptiekininkai su 

atsidėjindu dabojo nepaprastų atsižy- 
mėjimą Dro Kilmero Swamp-Rooto, 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės vai
sto. • ''

Tai yra gydytojo receptas.
Swamp-Root yra stiprinantis vais

tas. Jis pagelbsti inkstams, kepenims 
ir pūslei atlikti tą darbą, kurį gam
ta jiems paskyrė.

Swamp-Root išlaikė tyrimą ilgus 
metus. Jį pardavinėja visi aptiekinin
kai dėl jo nuopelno ir jis turi tau pa
gelbėt. Jokis kitas inkstų vaistas ne
turi tiekos draugų.

žiūrėk kad gautum Swam,p-Rootą 
ir pradėtum gydytis tuojaus.

Tečiaus, jei nori pirma išmėginti 
šitą didįjį preparatą, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinės bonkelės. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.

AKIŲ DAKTARAS
Patarnaus dėl jus geriau. Jei kent’ 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už 
degimą, jei skaitant ar siuvant aki.* 
skauda. ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip, 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki S.
Nedeliomis nuo 10 iki 1.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš- 

! kų ir slaptų ligų <.
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai i
Ofisas 1300 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette........................ I./

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATL 
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

f-*------------------------------------------------------ ■.----------------------

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Eleetro—Therapy
Gydau be vaistų .ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniikas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligąs vy
rų, moterų ir vaikų,

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare. 
Nedaliom 9—12 ii ryto.

Phone Yards 4951

chroniškų, ne 
inkstų, pūsles i

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 

; kraujo, 
apumo Ii-

privatiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

gerinusį Ameriko- 
nišką i* ™~£cpe- m |
jišką Ik cydy- f
mo. DidUt skai- M| fes
čius žmor^g J«y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že- A
miausla kalba. To ■
kį mokestį .k gali kiekvienas ištesėt1 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Vlsiika p» 

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbotn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedalioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sere^rjf b 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

B1

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:> 
52154 — A. Zarumbienė 
52156 — O. černauskienė 
52168 — S. Balsys 
52179 4— J. Ausevičia
52181 — J. Ansekis
52182 ~ K. Ahsekas
52183 — A. Karvelienė 
52185 — B. Sabastijonas 
75324/35 — J. Butkas 
95485 — S. šiuška
95497 — L. Lekienė
95498 — M. Tamkienė
95499 — J. Lukšas
95500 - P. Budris
95501 — J. Lukšas 
95505 — A. Sereika
95510 — M. Burusienė
95511 — B. Tupikiene 
95518 — O. Mozrimalė 
95523 — P. šarpnickienė 
955Ž4 — M. Gricius 
95528 — J. Domurkienė
95542 — K. Dura
95543 — M. Servienė
95544 — P. Labis 
95547 — J. Pagojus 
95550 — M. Budrienė 
95554 — P. ęuotautas ’
95556 — J. Norkus
95557 — J. Lukošius 
95559 — J. Leinartas 
95562 — A. Damanskienė 
95564 — Z. Dnmgilaitė 
J/telegr. iš 5/XII M. Jasienė

Doleriais:
511— M. Bagdonienė 

642—B. Kulikauskienė
653— V. Petravičius
654— J. Baranauskienė 
657—J. Monkevičienė 
Litais:

19418—A. Varnagaitė 
19506—B. Vasiliauskienė 
19509—O. Kairevičienė 
19530—V. Maciuevičienė 
19631—J. Poška- / .
19679—J? Mačiomenė 
19691—J. Valiulienė 
19714—O. Rezgienė 
19716—J. čiapas 
19723—J. Stanionis 
19729—Rį Poviliunienė 
19737—J. Šaulys 
19742—B. Drasutienė 
19772—B. Grisiunienė 
19815—J. Mickienė 
19816—K. Kutulis 
19832—B. Barauskienš-

Petriėne
19840—S. Kraujalis 
19842—K. Gabalas 
19843—S. Janionis 
19850—A. žiūraitis 
19890—O. Šalkauskienė 
19897—P. Karčiauskas 
19905—V. Kaupaite 
19920—J. Juzevičius 
19928—M. Morušis 
19930—Ė. Sugintaite 
19952—A. Nefas 
19975—O. Sapkienė 
19983—A. Janionienė 
19998—J. Rutkauskas 
20000—J. Paulauskienė 
20024—K. Abramavikienė 
20027—U. Vežienė 
20043—A. Zaikauskas 
20049—O. Bozmonienė 
20064—T. Urbas | * 
20070—J. Tamošiūnas * 
20072—0. Neurienė' 
20076—M. Orlinaitis 
20088—M. Marmiutė 
20113—J. Nutautas 
20115— S. Puškinas 
20124—S. Čepaitis 
20126—A. Vinciuhas 
20181—V. čekavičius 
20147—K. Mišeikienė 
20149—S. Armolas 
20150—J. Armolas 
20157—D. Gelumbinskienai 
52155-r-V. Juška 
52161—V. Pukinskiene 
52186—J. Laučius 
53225—T. Janeliauskas 
53226—F. Sabanskis 
95593—S. Varpiotas 
95598—A. Janulienė 
95599—A. Visbaras
J/tel it 5/TO -■ L. žukauskienel0479 Lietuvos Ūkininkas

Kvitai su paėmėjų parašais randai 
“Naujienų” ofis<*.

J/tel. iš 19/XII — A. Jankų- 
vienė

Daleliais:
540 — L. Ligmailiutė
568 — A. Poškienė
643 — K. Kulikauskas
143/649 — A. Wachs

Litais:
16309 — T. Poškas
18637 — J. Burusas
19288 — F. Baranauskiene
19416 — O. Vaitiekūnaite
19664 — J. Limantas '
19753 — A. Janutienė
19768 ■— P. Akelaitienė . ’
19799 — A. Gerčius
19824 — O. AdomaiČiukė
19838 — J. Meškauskienė
19839 — J. Jonaitis
19841 — K. Kraujaliutė
19846 — I. ‘Vitkus
19847 — T. žemgulis
19848 — Z. Mikutaite
19849 — P. Liubis*
19851 — A. žemaičiute
19853 — R. Kajackienė
19854 — V. Navagrockis
19857 — M. Gideikienė
19858 — U. čizauskienė
19861 — J. Miliūnas
19862 — B. Bičiu'laitieną
19863 — O. Balčiūnienė
19864 — J. Ambrazas
19865 — A. Kriscokas
19866 — A. Janauckas
19867 — A. Onusaitie
19868 — E. Toreiliutė
19869 — J. Zaviackas
19870 — P. Mickaitė
19872 O. Jurgeliukė
19876 — M. Babinienė
19877 — O. Mačinskiene
19878 — U. Malakauskienė
19880 — I. Vitkus
19881 — M. Rasimas
19882 — J. Bružas
19886 — K. Minskus
19888 — A. Stulpinienė
19896 — J. Radzienė
19898 — P. Tocionienė
19900 — Z, Zivatauskas
19901 — P. žmitrus
19904 — P. Juodis
19906 — V. Vasiliauskas
19909 — A. Mažeika
19912 — E. Jurevičienė
19913 — M. Besasparienė
19914 — P. Skipitis
19915 — E. Jurėnaitė
19916 — M. Indražiunas
19919 — K Raila
19922 — A. Kazakauskae
19976 — J. Krizienė
20012 — A. Biškauskas
20021 — V. Barsukienė
20046 — D. Burdel
20084 — A. Dovidienė
20085 — A. Povilonis
20095 — F. Drazdauskas
20096 -* O. Štreimikienė
20097 — M. Mickevičius
20098 —• K. Tomkevičientį
20140 — A. Slefendorius
20241 — K Bartkiukė
20243 — J. Maselis
52144 — P. Bendžius
52156 — O. Černauskienė
52174 — B. Jačunskienė
52184 — V. Jasmontas
52187 — V. Kalendras
52196 — O. Zlatarinskienė
53229 — B. Maizeris
53238 —• J. Vaičekauskas
53255 — K. Beveitis
95565 — K. Šidlauskienė
95566 — J. Talačka
95567 — S. Ralius
95568 — J. Mitkus
95570 — D. BarakauskienS
95571 — B. Girdvainis
čekiaiė:

5339 — S. Šalkaukkaitė
5861 — J. Janulis
5868 — E. Sveikinas
5388 — A. Jokimas 1
5389 — P. Butkus
5428 — Liet. Moterą Globos 

Komitetas
.10472 —• A. Misiūnas
1047B J. Vaičiene
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Blokas prieš Fran
cuos nacionalistus.

Socialistų partija taip pat 
nutarė dėtis į priešingų da
bartinei valdžiai partijų blo- 

1 ką, išskiriant iš jo monar- 
chistus vienoje pusėje ir ko
munistus antroje. Tas klau
simas buvo svarstomas ne
senai 
stų partijos konvencijo 
je. 
partija 
žada savo revoliucinių tiks
lų, bet sėkmingai kovai ’ su 
nacionaliu bloku prie da
bartinių sąlygų nėra kito
kios išeities, kaip tiktai pa
daryti sutartį su kairiom- 
siomis buržuazinėmis parti
jomis.

“Kairįjį bloką’7 socialistai 
tečiaus pripažino reikalingu 
tiktai rinkimams, bet ne 
valdžios sudarymui. Buržu
aziniam kabinete socialistai 
nutarė nedalyvauti; į val
džią jie ketina eiti tiktai 
tuomet, kai jie galės kont
roliuoti ją.

Socialistams buvo pasisiū
lę į talką komunistai, bet tą 
pasiūlymą konvencija atme
tė, kadangi jos nuomone ko
munistai nori “bendro fron
to” tiktai tam, kad iššaukus 
naujų skaldymų darbininkų 
judėjime. Be to, su komu
nistais negalima daryt jokių 
sutarčių da ir dėlto, kad jie 
yra agentai bolševikų val
džios, kuri socialistus perse
kioja aršiaus, negu kitą
syk persekiodavo carizmas. 
Francijos socialistų konven-

įvykusioje sociali-

Ji pareiškė kad 
anaiptol nėatsi-

Francijoje jau prasidėjo
rinkimų kampanija, kuri tu-Įęija nutarė reikalaut, kad 
rėš nuspręsti. Poincarė poli- 
kos likimą, jeigu tai nebus 
padaryta dar šiame parla
mente.

Kovai prieš nacionalį blo
ką, kuris dabar kontroliuo
ja parlamentą, rengiasi su
sivienyti liberalinės partijos 
ir socialistai. Apie tai, kad 
toks susivienijimas gali

Rusijos diktatoriai paliuo- 
suotų socialistus kalinius 
(tokį pat nutarimą ji pada
rė ir sulig Vengrijos).

Kaip viščiukas 
pakulose.

įsi

ma žiniose, ateinančiose iš1

Paryžiaus, ir dabar matyt,

BrooklyhoVienybė” 
šokusi su tais savo korpo-; 
rantais studentais, - nebežino 

ne kaip iš to keblumo išsi-
raiyziaus, ir uaoar macyi, painioti. Visi žino getai, 
kad tie pranašavimai buvo j įžymesnieji valstiečių 
teisingi. liaudininkų veikėjai prane-

Atidarydamas ' priešren- 
kamąją agitaciją, Franci
jos radikalų vadas Briand di 
deliam masiniam mitinge 
atsišaukė į visus “tikruo
sius republikonus, demokra
tus ir socialistus”, raginda
mas juos eiti išvien prieš 
partijas, kurios remia p. apgauti savo skaitytojus, ir 
Poincarė. Jisai neminėjo kodėl ji nepaskelbia to kab- 
komunistų, iš ko galima nu- legramo?
manyt, kad komunistai į tą yra kvaila, nes paslėpti kab- 
“kairįjį bloką” nebus pri- legramo turinį jai visviena 
imti. k. 4 nepasisekė. Mėgindama iš-

šė iš Kauno kablegramu, jo- 
gei tai yra “reakcinė, kuni
gų palaiminta grupė”, bet 
Sirvydo laikraštis rašo, kad 
tik “Naujienos” esančios, 
dėl savo “partyvumo”, prie
šingos tiems korporantams.

Kam gi “Vienybė” mėgina

Juk taip elgtis

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotine lietuviu dainų sim 
bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys)

Bet Volterio Lietuviškoj Chrestomatijoj 
randame kitą šios dainos variaciją, bū
tent:

Trake berželis stovėjo, 
Berželio lapai mirgėjo. 
Ne berželis stovėjo, 
Ne berželio lapai mirgėjo, — 
Tik bernužėlis stovėjo, 
Su mergužėle kalbėjo.

šis pastarasai posmas — yra tipingas 
neįgiamasai paralelizmas, iš kūno išsivystė, 
einant muzrkaline kryptimi, Juškos užrašy- 
tasai posmas. Bet psikologinis paralelizmas 
rutulojas ne vieų tik muzikali ne krypti
mi. >

gelbėti savo “unarą”, ji pa
siekia tiktai to, kad visi 
žmonės dabar mato, jogei ji 
savo špaltose^deda ne tą, kas 
yra reikalinga visuomenės 
painformavimui, bet tą, kas 
tinka į josios kromelį.

Kokį gi pasitikėjimą po to 
gali žmonės turėt prie tokio 
laikraščio?

Savo nevykusiomis pas
tangomis išsisukti iš to keb
lumo “Vienybė“ labai pras
tai pasirodo ir kitais atžvil
giais. Štai, pav. kokį pasi
teisinimą ji sugalvojo: 
“Neo-Lithuanios” korporan- 
tai, girdi, gavo “įkvėpimą” 
iš Mairionies poenlos “Jau
noji Lietuva”; o Mairionis 
y ra geras poetas, \ vieną 
poemą net “Naujienos” 
senai perspaudino. Ar 
ne puikus argumentas?

! Jeigu šitokios logikos lai
kytis, tai šimts žino kur ga
lima nueiti. Vincas Kudir
ka, sakysime, buvo didelis 
Lietuvos rašytojas ir visi 
pripažįsta jo nuopelnus; bet 
ar iš to išeina, kad reikia 
girti kiekvieną žmogų, ku
ris semia “įkvėpimą” iš Vin
co Kudirkos poezijos? (Jei
gu butų taip, tai klerikalus 
mes turėtume pripažinti ge^ 
riausiais Lietuvos veikėjais, 
kadangi jie moka labai gra
žiai pagiedot Kudirkos pa
rašytąjį hymną “Lietuva, 
Tėvynė musų”. Tą hymną, 
be abejonės, su dideliu entu
ziazmu giedojo ir kunigas 
Purickis^ varydamas šmuge
lį ; jį gieda ir tie juodašim
čiai, kurie daužė žydų lan
gus ir murzino iškabas Kau
ne bei Šiauliuose.

Be reikalo “Vienybė” mė
gina leisti durnus • žmonėms 
į akis. Kiekvienas suaugęs 
žmogus supranta, kad apie 
asmenį, draugiją arba par
tiją reikia spręsti ne pagal 
tuos poezijos arija prozos 
žodžius, kuriuos jie mėgsta 

vartoti, bet pagal jų darbus. 
Kalbamųjų gi korporantų 
darbus Kauno gyventojai 
tur-but gerai pažįsta, jeigu 
jie ir savo spaudoje ir ame
rikiečių laikraščiuose kelia 
prieš juos protestus. ~\

Juo daugiaus “Vienybė” 
mėgina tokiais netikusiais 
argumentais pasiteisinti, 
tuo labiaus ji darosi panaši 
į viščiuką, įsipainiojusį pa
kulų kuode.

Finlandija
* politikos 

kryžkely

JO 
ne- 
tai

GARS1NK1TIES 
NAUJIENOSE

Palyginamasai paralelizmas. Psikologi
nis paralelizmas, draug su pirmapradžio žmo
gau^ sąmone, rutulojas palyginimo krypti
mi. Ir čia gauname formulą:

Troško žuvelės be vandenėlio,
Kaip aš be motinėlės.

Arba
Pamet bijttns vieną lapą —
Visas jis nu'liudęs.
Taip bernytis jaunų dienų
Visas nubildėjo.

O šit palyginamasai paralelizmas 
kitokio tipo:

Obelikė žyd baltai,
Bijūnėlis raudonai, 
žyd ir mano mergužytės 
Skaistieji veidačiai.

čionai palyginamoji jungė pakeista 
veiksmažodžiu, kuriuo ir remias visas para
lelizmas. Kitais atvejate palyginamoji jungė 
visai praleidžiama, ir gaunama taip sakant 
metaforinis paralelizmas.

Eit pareit, pareit mano bi’olužis, 
Jūružėms parliuluoja.

Arba

visai

Perbėg laivelis jūrėms maružėms, 
Sidabro šuotoms, šilkų kėglelėms.

Kaip praneša laikraščiai, pas
kutinė Varšuvos konferencija, 
kurioj dalyvavo Lenkai, Finai, 
Latviai ir Estai, negalėdama 
prieiti prie jokių sutarčių iširo. 
Nesunku numatyti, kad prie 
konferencijos išardymo prisidė
jo vėl Finlandija; Lietuva čia, 
žinoma, nelošė jokios rolės. Ro
dei Finlandija nuolat atsisako 
bendradarbiauti su Varšuva ir 
sudaryti didelę Pabalti jos vals
tybių sąjungą, pamatysime iš 
žemiau paduotų sanprotavimų.

Naujai atsiradusioms valsty
bėms gali nuolat gręsti pavo-, 
jus iš Rusijos pusės, nes nei 
demokratinė nėi monarchinė 
Rusija nėra jų pilnai pripažinu
si. Latviai ir Estai j ieško pa
ramos Lenkijoj ir štai kodėl 
jie taip bičiuliaunasi su Varšu
va. Finai nejaučia tokio didelio 
pavojaus. Iš kitos pusės jie 
nenori susirišti su Lenkais, ka
dangi paskutinieji turi daug pa
sigrobę svetimų žemių, dėl ku
rių lengvai gali kilti karas. Len
kija be to, yra sąjungoje su 
Rumunija ,tai jeigu Rusai už
pultų .Besarabiją pirmosios dvi 
kovotų išvien. Jeigu Finai su
darytų sąjungą su Varšuva 
jiems irgi tektų įsimaišyti į tą 
karą kurs butų visai svetimas 
jų interesams. Finai yra prie
šingi prancūzų politikai, ypač 
Ruhro okupavimui.

Nesenai geriausi teisių žino
vai ir juristai nusiuntė Pary
žiun pareiškimą, jog okupacija 
nėra teisėta, ir šis dalykas sukė
lė daug trukšmo. Finlandija ko
lei kas nori gyventi ramiai ir 
nesimaišyti į jokias avantiūras. 
Ji gerai numato, kad praneuzų- 
ienkų politika yra pavojinga ir 
nesveika. Nekurie nurodo, jog 
geriausias kelias, kuriuo turėtų 
eiti Finlandija, tai susidėti su 
Skandinavų valstybėmis. Tą pa
tį siūlo Amerikos lietuvių vei
kėjai ir Lietuvai. Bet toks pla
nas vargiai ai1 įvykdomas. Iš 
trijų Skandinavų valstybių, dvi 
—Norvegija ir Danija, nesimai- 
Šo-į jokias politikas ir neapsi- 
imtų aukoti nei vieno kareivio 
apgynimui Pabaltijo* valstybių 
nuo išorinio užpuolimo. Liekasi 
tiktai švedai. Bet ir tie nega
lėtų suteikti rimtos pagalbos. 
Jų armija neskaitlinga ir nega
lėtų užimti kare svarbios pozi
cijos. Parlamentas nebalsuos 
daugiau pinigų militaristiniams 
reikalams. Taip jog Finlandija, 
išskiriant gal kelių šimtų sava
norių, nesusilauktų didelės pa
galbos iš švedų. Kaip matome, 
Finai tebestovi kryžkely, neži
nodami kurion pusėn pasisukti. 
Jeigu atbustų Vokietija ir už
imtų Europoj svarbesnę vietą, 
jie, be abejo, eitų su ja^ nes 
Finai nuo seniai jaučia simpati
ją prie vokiečių. Laike didžiojo 
karo daugelis finų jaunuolių bė- 
go iš savo krašto ir stojo vokie-

čių armijon, kovoti prieš rusus. 
Kaip tai nebūtų, vienok Finlan- 
dijos nukrypimas vienon ar ki
ton pusėn turės didelės įtakos į 
Lietuvos padėtį. Jeigu Varšu
vos konferęncija nebūtų iširus, 
jeigu sąjunga butų susitvėrus, 
Lietuvos padėtis butų nepajten- 
čiąiųa. Išskirta, izoliuota, ji 
negalėtų pasakyti nei vieno žo
džio prieš Lenkus, kurie turėtų 
visur vadovybę ir sprendžiamą 
balsą. Mes Jaustumėmės ap
supti iš visų pusių ir nei Euro
pa nei Tautų Sąjunga neišdrįstų 
užstoti mums. Finlandijos atsi
sakymas susirišti su Lenkais 
reikia tiktai pasveikTnti. Ateitis 
nors neaiški, bet visgi žinosim, 
jog nebus priespaudos ir milita- 
,ristų—lenkų hegemonijos Cen
tro Europoj.—M. V.

Antantes galas
,Anglijos ir Prancūzijos keliai 

galutinai išsiskyrė. Jeigu prie 
Baldwino valdžios buvo dar šiek 
tiek vilties ,kad tos dvi valsty
bės užlaikys vienybę, tai dabar 
užėmus MacDonaldui pirminin
ko vietą ministerių kabinete, to
ji viltis galutinai pranyko. Ang
lija ir Prancūzija nusistatė eiti 
nepriklausomai nuo viena kitos, 
nes tolimesnis bendradarbiavi
mas pasirodė beveik negalimas. 
Šis žingsnis gal nėra neišmin
tingas. Geriau juk sąžiningas ir 
atviras konkuravimas Europoj 
ir pasaulinėj politikoj, negu 
nenuoširdus, (apsimestas drau
giškumas, kuomet viena ranka 
sveikinasi, o kitoj, užpakaly, lai
do* atlenktą peilį. Spauda jau 
nebe nuo šiandien garsiai skel
bia Antantos galą. Bet aplin
kybės taip susidėdavo, jog ji, 
kaip galvanizuotas hunas, pa
rodydavo dar šiek tiek gyvybės. 
Dabar jau, nežiūrint į vienos ar 
kitos pusės gražius žodžius ir 
draugiškumo pareiškimus, Lon
donas ir Paryžius tapo svetimi 
vienas kitam. Be džiaugsmo 
buvo meilė, be liūdesio bus ir 
persiskyrimas, 
mų nėra.
meilis išrokavimas 
istorinius žingsnius, 
prancūzų ir anglų kareivių ka-' 
pai, Flandrijoj ir prie Verduno 
nepajėgia suartinti dviejų tau
tų. Kokios priežastys jas ski
ria, y*i’a jau žinomas visiems da
lykas ir nėra reikalo iš naujo 
čia minėti, Kaip po Krimo ku
ro, taip ir dabar Angiai sten
giasi pasiliuosuoti nuo sąjungos 
su Stipresniu kaimynu ir nie- 
kuom nesurišti, daryti Europoj 
valstybių lygsvarą arba balan
są. šii yra tradicinė Anglijos, 
politika. Nuostabu liktai, kad 
Lietuvos publicistai iki šiam lai
kui nepastebi to fakto'ir vis dar 
spaudoj ir mitinguose grūmoja 
kumščiais prieš visą Antanta, 
už padarytas skriaudas ir netei
sybes. Gal ji to ir užsipelnė, 
bet šiandie kovoti prieš ąntan- 
tą butų neišmintinga ir pri
mintų mums z Don-Kichoto žy-'* 
gius. Jeigu prancūzai pešasi 
su anglais nėra reikalo lietu
viams iškarto pulti ant vienų 
ir kitų. Kodėl neprisidėti prie

paskutiniųjų? Su kuo mes nei- 
tumėm, bet vienas dalykas rei
kalingas, — kad musų visuome
nė ir spauda turėtų aiškų su
pratimą apie politinius įvykius 
Vakarų Europoj. Tas padėtų 
mums išvengti daugelio klaidų 
ir išsišokimų. Su didžiausia 
atyda rėkia sekti Anglijos ir 
Prancuzjos politiką, nes tiktai 
nuodugniai nagrinėdąmi mes 
sugausim patogų momentą pa
reikšti savo reikalavimus. An
tantes sugriuvimas yra svarbus 
reiškinys ir gali patraukti daug 
pasekmių, pirmiausiai Rusijos 
ir Vokietijos atžvilgiu. Anglija 
stengsis įtraukti tuos du milži
nu į Europos politinį orbitą ar- 
bą sukurį ir tas turės tiesiogi
nės įtakos į Lietuvos reikalus. 
Sunku pasakyti ar Europai bus 
geriau ar blogiau, kai Anglai ir 
Prancūzai išsiskirs. Panašus 
mąstymai nuvestų mus pertoli 
arba teisingiau niekur nenuves
tų. Kiek tas liečia mus lietu
vius, tai drąsiai galiu pasakyti, 
jog nebus blogiau, kaip buvo 
ligišioliali. Antanta Lietuvą^ 
nuskriudė: Antanta pataiWavo 
lenkams ir neatkreipdavo domės 
į musų prašymus. Paryžius 
kaip koks rusų caras diktavo 
likimo nuosprendį mažoms tau
toms ir niekam paskutinių ne
buvo leista prasitarti žodžio. 
Dabar Antanta mįrė. Tegyvuo
ja Antanta...—M. V. •

Ispanų revoliucija
[Feljetonėlis]

labai pa-

Prima de

Pavelykite

Politikoj jaus- 
šaltas, dažnai savi- 

nulemia. 
žuvusių

Ispanų revoliucija 
prastai praėjo.

Į karalių atvyko
Rivera ir paprašė:

—Jūsų skaistybė!
revoliuciją sukelti!

Karalius susir'aukė, bet iš 
mandagumo sutiko:

—Meldžiame, generole, bet 
tik mažą ir be trukšmo. Aš gal- 
Vog skaudėjimą turiu.

—Klausau, jūsų skaistybe. 
Pavelykite revoliuciją kelti be 
civilinių.

- —Na ,kas su jumis, genero
le... Ar aš. armijos revoliucijai 
neturiu? Kam tie civiliniai...

—Tikrai taip, jūsų skaistybe. 
O štai atėjo kokie tai du pabal
dos----- vienas su ilgu r>eiliu, o Ri
tas su gitara ir pareiškė —mes, 
jgirdi, lyderiai. Partijų, sako, 
neturime. Bet jos atsiras, o 
kol kas, girdi, norime ant visko 
gatavo... Dovanos šventėms, ne
mokami bilietai į kino ir t.t. Su
tinkame esą ir išvažiuoti. At
stumas jokio skirtumo, girdi, 
nedaro...

—Išvijote? «
—žinoma, jūsų skaistybe, iš

vijau. Ne, ne visai taip, vieną 
nusamdžiau. Groti vakarais en
tuziastingai miniai.

—Ar galima eiti ? i kad palociuje
—Eikite, generole. A^simin- | puotą: priruoštų

kitę — revoliucija tai ne juokų įsakysime, kokiems trims desėt- 
pavakarieniau- kams žmonių. Juk gali iš nety- 
miegoti eikite, čių kas nors ir ateiti....

*

Yra daug lietuvių dainų, kur dvilypia
me paralelizme antrasai jo narys — žmogaus 
gyvenimo paveikslėlis, — visai dingsta, o li
kusioji dalis — pirmas narysi sudaro įvadą į 
dainą. Pavyzdžiui:

Ant kalno klevai,
Po kalnu beržai,
Po močiutės vartužėliais .
Luinoj jūrės marelės.

Siuntė motinėlė
Mane sengalvėlė

> Į jūres vandenužėlio
Šaltojo šaltinėlio.

O man besemiant
Čystą vandenėlį....... ir tt,

Jei neturėti omeny paralelizmo vidaus 
istoriją, tai šios dainos pradžiai butų niekuo 
nepaaiškinama. Kitais kartais paralelizmas 
išsilaiko per visą dainą — gamtos vaizdas 
pinas nuosakiai su žmogaus gyvenimo vaiz
du, pavyzdžiui:

Apynėli žaiiasai,
Puroneli gražusai,
Tave sode sodino,
Mane jauną augino.

Apynėli žali asai,
Puroneli gražusai,

t

• Generolas Prima de Rivera 
nuvyko į štabą ir sušaukė no- 
nerolus.

—Generolai — tarė jis —ar 
žinote, kas tai yra revoliucija?

—Žinome — nubudusiai atsa
kė generolai — mes patys gali
me nusiimti pagonus. Išduoki- 
te užsienio pasportus. Patys iš
važiuosime. '

—Ne, generolai, jus nežino
te, kas yra revoliucija. Revo
liucija paprastai yra keliama iš 
apačios.

—Norime viršuj būti — atsi
duso generolai.I

—Bet dabar revoliucija iš
viršaus privalo prasidėti.

—Norime būti apačioje —dar 
kartą atsiduso generolai.

—Na, gerbiamieji, su jumis 
šiandie negalima susikalbėti. 
Kas šiandie konceliariją prižiū
ri?

—Don Alonzo — Micikoza 
San Puppito.

—Sveikas.
—Pilnai. Po apsivedimo ko

kliušu sirgo, bet jokių pasekmių 
nebuvo.

—Idealinga. Priimkite dailės 
ministerio portfelį.

—Klausau. Kur reikės port
felį gauti?

—Tai tik taip sakoma. Ei
kite tiesiog į ministeriją...

—O ministerija ar ištikrųjų 
yra, ar tik taip sakoma...

—Adjutante! Nuveskite poną 
ministerį... Jūsų pavardė, gene
role ?

—Don Ciko Lukito de Para
ma san Kukudillo de...

—Rytoj užbaigsite šian
die nėra Jaiko. Jums tenka 
darbo ministerija.

—Ar paliepsite iš fronto pa
imti, ar reikės manevrų stver
tis?

—Placadio...
—Bėgu, bėgu. Pats bėgu...

Vakare Prima de Rivera vėl 
į karalių nuvyko.

—Turiu garbės pranešti jūsų 
'kaistybei, kad revoliucija lai
mingai užsibaigė. Niekur ne
pastebėta disciplinos sulaužymo. 
Du didžiausių šalies pąrtijų ly
deriai atvyko mus pasveikinti 
su nauju surėdymu. Įeikite, 
ponai... No čia, ne čia... Padek 
gitarą, mulki... Klausykite jus, 
nusidaiilinkite prie auksinio 
portsigaro... Prieikite arčiau...

Susikonfuzijęs karalius pasu
ko rankoje teniso bolę ir man
dagiai tarė:

—Labai ačiū, generole, jeigu 
ne slogos, tai aš pasirodyčiau 
balkone prieš entuziastingą mi
nią, bet aš taip bijau, taip bi
jau...' Perduokite revoliuciniam 
komitetui mano karališką ačiū... 
Eikite, generole, prie triumfuo
jančios minios... Ir įsakykite, 

iškeltų miniai 
stalų, — na,

darbas. Sočiai 
kitę ir aukščiau

*

—  .... .—?----------------- -—:--------
Tave tvoroms aptvėrė,

Mane kalboms apskelbė.... ir tt.
Šitokio tipo paralelizmas jau nereikalin

gas būtinai vieno vaizdo iš gamtos reiškinių, 
kito — iš žmogaus gyvenimo: abi paraleli 
gali būti iš žmogaus gyvenimo, pavyzdžiui:

Pas mamužytę — ryli railuži,
Pas anytužę — ui, ui dienužės.
Pas mamužytę — muileliu prausiaus, 
Pas anytužę — į ašarėles ir tt.

šis pavyzdis rodo, kaip paralelizmas ga- 
įjkartais išsigimti. Jis savo jaunas dienas 

pa jo sulyg analogijos, sulyg veiksmo pa
našu / o čia visa konstrukci j a remiasi prieš- 
ginybe. Nesigilindami į tolimesnę dvilypio 
paralelizmo laimę, paminėsime trumpai kitas 
paralelizmo formulas. Daugelypis paraleliz
mas. Daugelypis paralelizmas gaunama iš 
dvilypio, kada vienašaliai kaupiama parale
lės, gautos ne iš vieno) kurio objekto, bet iš 
keleto panašių. Daugelypis paralelizmas dau
giau tinka epiniai kūrybai, lyrikai jis ne toks 
patogus. Tačiau, nors lietuvių dainos yra ir 
perdėm lyriškos, vis tiktai ir jose daugelypis 
paralelizmas vaidina nemažą. Vaidmenį.

Krint medžių lapai,
Krint obuolėliai,
Krint graudžios ašarėlės, —

Sekant Ark. Buchovu pabraižė 
—K. S—kas.

šit klasinis pavyzdis daugelypio paraleliz
mo. ;

e \

Akmuo be kraujo* ,
Vanduo be sparnų,
Papartis be žiedelių,
Taip ir aš jaunas,
Jauns bernužėlis
Neturiu gulovėlės. x

Arba:r* ■ • .
Ar šilai dujavo,
Ar laukai migloj o?
Ar Vargų mergužė
Uogeles rankiojo?

Ne šilai dujavo,
Ne laukai miglo'jo,
Tik vargo mergužė '
Uogeles rankiojo. \

Šitokio pobūdžio daūgelypiai paraleliz
mai lietuvių dainoms labai karakteringi, bet 
jie nėra gryni. Pirmame pavyzdy paraleliz
mas krypsta į palyginimo formulą, antrame 
■— j formalinį paralelizmą, trečiame — į ne
igiamąjį.

Formalinis paralelizmas. Formalinio pa
ralelizmo grupei tenka priskirti dvi jo rųši.

(BuS> daugiau)



DAINUOS NAUJAS DAINAS. NAUJIENŲ KONCERTE

Vietinis

JURGIS VAINEIKIS

ant

kTelefonali

Didysis “Birutės” Choras

Csero

Lietuvių Rateliuos

Politika

Persiskyrimai

Garsiu® Naujienose

Reikalauja daugiau 
augštesiuu mokyklų.

3113 South 
Hatated St.

Lietuvis Gydi 
Ifjtfo va!.: 9 ų 
253 So. Halai

nuliūdę
Tėvas ir Motina

3410 So. Haleted St.
—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Po vaidinimui Birutes choras 
sudainavo keletą dainelių gana 
vykusiai ir publikai sunku bu
vo nustoti rankomis ploti. Taip
gi- dainavo visu gerb. Stogis ir 
J. širvaitė, kurie užžavėjo atsi
lankiusius.

žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. ‘ «

Atsisakė eiti šokti 
merginą.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3213 So, Hatetod St.
. Tel. Uoulcrard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax W74 
CHICAGO, ILL.

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Likosi suvažinėtas troko 
vietos, senumo 5% metų, 
sario 23 d., 1924 m. 1 vai

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzio Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. PhonČ 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 061*

THICAGOS 
ŽINIOS

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0S67

Lietuviams republikonai j«ipy 
kę. šiandie “primary.”

Ikišiol miestelį vąldė republi
konai ir kai kam jie labai įsipy
ko. Įsipyko jie ir lietuviams. 
Kaltinama, kad dėl jų toksai li
ko perdaug iškelti, kuomet nie* 
kurie; kuriems priderėtų taksus

Vyriiką,

alated St„ Chicago.
11 ryto;. 2—8 po piat, 

Nedaliomis 10—12 dieną, 
Ros. 1189 Independence Blvd. Chlcagv

Vasario 17 d. vietos Vyrų ir 
Moterų Apšvietus Draugija su
rengė koncertą ir balių Lietuvių 
Liuosybės svetainėje. Visą pro
gramą išpildė “Birutės” Drau
gija iš Chicagos.

Ganai 0267
Naktinis Tai. Canal 2118

M. P. z. zalatons
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 S<x Halyted St.,

čia pastaruoju laiku buvo di
delio sujudimo. Mat šiandie yra 
“primary” balsavimai, o bal. 1 
dieną bus tikrieji miesto valdy
bos rinkimai. Tad eina karšta 
agitacija. Republikonai net su
šilę keikia demokratus, o demo
kratai tuo pačiu atsimoka re- 
publikonams. *

A. L SAMUS, < B.
4643 So. Avė.

‘Tel. Korfrroed 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 val^ ryto? 

KUO 91M M 7iM vahmra.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.

Gydytojas, Chirurgas ir AkaMorJa

8315 South Halsied St.
Tol. Boulevard 1401

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

Tel. Biyd. 81S>
M. WoltkewicJb 

BANIS
ARUAERKA

Turiu paiyriuuą 
Pasekmingai pn 
i a niauju mot* 
rims prie gizndy 

invo kiekviena .t; 
itsitikiiuę. Teikta 
ypališką prižiūri 
.rimą. Duodu pa 
tarimus moterim* 
ir merginoms dy

DR. M. ŽILVITIS, 
DKMTI8TAS 

4198 Archer Avė, 
9 fld 9 vak. kasdien 

■cdUUoj 9 Iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Chicagos “Birutė” apsilankė 
pas mus.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4(31 So. Auhland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iii 8 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

nnmbdidt 109d 
Valandos! nuo 6 iwl 8 vakaro 
Reoiflencijos tel. Eodnta 7715

W“0R. IIERZMAN-’M
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams Žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

DR. S. BC0MA
dytojas ir Chirurgas 
22 St., kampas Leavitt St. 
Pitone Canal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Pheno Lafay
ette 4988. Ofiso valanda*: 1-4 ir 

7-8, nedMioj 10-12 diemą.

Paskaitos gamtos mu 
zejuje.-

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 S. Leonus, kampas 18 ir Blue 
lis)and. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 7042

BR. C. Z. VEZELiS 
LIETUVIS DENTiSTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės , 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 9537,

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

Ciceriečiai myli Birutę.
Chicagos Birutė, jau daug sy

kiu mus atlankė ir davė mums 
tikrai malonių -valandų, tod ir 
dabar ciceriečiai vis tankiau it 
tankiau užprašo Birutę atsilan
kyti pas mus į svečius. štai 
vietinis Raudonos Rožės. Kliu- 
bas jau užkvietė Birutę kovo 30 
d., Lietuvių Liuosybės svetai
nėje vaidinti dviejų aktų opere
tę “Sylvią”. Jeigu ciceriečiai 
nepasinaudos šia proga pama
tyti ir užgirsti gražią operetę 
“Sylviją”, tai tikrai pasakysiu: 
atleisk Dieve, nes nežino ką da-

Nežinia kokiems tikslams ko- 
nritetas įmaišė ii* politiką, duo
damas tarp programo dviem 
demokratam varyti savo agita
ciją. Išrodo, kad visa draugija 
yra demokratiška, nors joj vi
sokių partijų narių priklauso. 
Gal dėlto, kad minėto draugija, 
priklausydama pYie Lietuvių 
Liuosybės Svetainės Bendroves 
turėjo in corpore keliauti į mie
sto sal$ maldauti dabartinės re- 
publikonų miestelio valdžios, 
kad daugiau neuždarytų niekam 
svetainės, kaip kad keletą sykių 
padarė. Bet dabar republikonai 
i” demokratai rengia savo agi- 
■ itiviškuą vakarus lietuvių sve- 
t ūnėj.

Nesenai vietos kunigas per 
pamokslą pareiškė, kad Ciceroj 
daugiausiai yra persiskyrimų, 
bet didžiuma iš persiskyriančių 
esą laisvamaniai, nes, kaip jis 
sako, Dievas nepadeda ir tuo
met nėra sutarimo, čia butų ge
rai paklausti kas sutvėrė tuos 
laisvamanius, kuomet kunigai

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

iki 2 vai. po pietų.

ves graborius K.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

pačiame muz,O' 
šeštadienio ry- 

vaikams kruta- 
įvairių gam- 

daugiausia iš 
gyvūnų. Pra-

Gydo stulgias ir chroniškai ilgas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu? 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Chicagos augštesniųjų (high) 
mokyklų mokytojų taryba savo 
susirinkime plačiai svarstė 
esantį didelį susigrūdimą augš- 
tesnėse mokyklose. Tas susi
grūdimas pasidarė dėlto, kad 
per kelis metus nebuvo būda ve
jama naujų mokyklų. Dabar gi 
yra noras pašalinimui truku
mo vietų, didinti ir plėsti dabai’ 
esančiiis mokyklas ir budavoti 
prie naujus priedinius triobė- 
sius. Tečiaus mokytojų tary
ba tai apsvarsčiusi, 1511 balsų 
prieš 64 nutarė reikalauti ne 
papildymo dabartinių mokyklų, 
bet budavoti visai naujas mo
kyklas, kurių kiekvienoj galėtų 
tilpti iki 2,000 mokinių.

sako, kad Dievas sutvėrė dangų 
ir žemę. Aš patiriau, kad did
žiuma gyvanašlių tankiai lanko 
bažnyčią, bet kunigai neįsten
gia juos vėl sujungti netūmez- 
gamu mazgu, štai kam cicerie- 
čįams reikalingas laikraštis 
“Piršlys”, nes jis tikrai patar
naus geriau, negu kunigas.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja ir Chirurgas 

25 □. Wasaington St.
Vatoįaą: nuo 10 Ra 12 ryto

Central 8066

Ką uždaryt nedildieniais — 
karčiams* ar bažnyčias?

Nepersenai “Drauge” tilpo 
korespondencija tūlo “gramat- 
no” vyro, kuris labai nusidžiau
gė,, kad bučernių draugija nuta
rė uždaryti savo biznius ncdėl- 
dieniais, nes žmonės turėsią pro 
gą pasimelsti. Jis pageidauja, 
kad ir saliunus uždarytų nedėl- 
dieniais, tai, sako, žmonių butų 
pilnutėlės bažnyčios ir butų 
daug gešefto. Man užklausus 
nekuriu karčiamninkų, ką jie 
mano apie tai, tai jie’ pasakę, 
kad geriau butų nedėldieniais 
bažnyčias uždaryti, tai tuomet 
karčiamoj butų daugiau gešef
to. Dabar galvok žmogeli, kaip 
butų geriau..

Pirmiausia buvo vaidinamas 
farsas 4Audra Giedroje”. Ka
dangi šį veikalą patys cicerie- 
čįai keletą kartų statė pirmiau, 
tai dabar nedaug jis užintere- 
savo publiką, o nekurie sako, 
kad dabar buvo atlošta dagi 
silpniau. Aš patėmijąu daug 
silpnumo Kupečio rolėj, kurią 
atliko ’A. P. Kvedaras, ne>s jis 
nesijautė kaipo dramoje, bet 
kaip operoje, kame jam ir vieta 
geriau pritiktų 
kalbėjo tyliai ir žodžius taip 
tankiai bėrė, lig ūkininkas žii- 
nius sėdamas, per ką publika 
negalėjo pagauti minties.

Telephone Tardė 10S2

DR. J. KO
rtojaa ir Chirąygae 
į 13 pietų. 7 iki 8 v. 
<«I 8L, Chicago. Iii.

Lietuvių Liuosybės 'įSvetainės 
reikalai.

Edward Kociza, 20 m., 2744 
West 23 St., lenkų salėj prie 
2815 W. 24 St., pašovė iv gal 
mirtinai sužeidė Mary*Mitas, 16 
metų, 2634 West 24 St., už tai. 
kad ji atsisakė eiti su juo šokti. 
Paskui ir sau paleido kulką j 
galvą. Abu dar tebėra gyvi ir 
guli ligoninėse, bet abu veikiau
sia mirs.

Pasakojama, kad abu buvo 
susižiedavę, bet nesenai- viskas 
iširo, kadangi ji eidavusi su ki
tais šokti. “Jeigu .aš negaliu jos 
turėti, tai niekas negali”, pa
reiškęs Kociza ligoninėj; jis tu
ri pilni) sąmonę, nors kulka yra 
įstrigusi prie pat smegenų.

Officp Houm: if iki 12 pietą 
5 iki 7 taL 

Yel. Canal 2118

R. A. L YSIKA
PHYSICIAN AND SUBGEON 

I99D So. Hatated St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 6098

i.ietuvjkai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Telephone Yarde 5082

DR. M. STBfflien
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. VALANDOS: Nuo 8 ifi 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

oįi akimis. i$Mteira«ki. bldmHnthal
1^. Optumatrht

Td. Bottltvard tiM
4C4I 8. Ashland Av«
Kaapaa 47-tea tat.

2-roa InhelM

Eilė nemokamų iliustruotų 
paskaitų iš kelionių po įvairias 
šalis yra rengiama Field Mu- 
seum of Natūrai History James 
Simpson teatre, Roosevelt Rd., 
prie ežero. Paskaitos prasidės 
kovo 1 d. ir bus laikomos kas 
šeštadienis, 3 vai. po piet iki pa
baigai baTandžio mėn.
- Be to, tame 
jaus teatre kas 
tas bus rodomi 
mieji paveikslai 
tos apsireiškimų 
gyvenimo įvairių 
džia 9:30 v. ryte; paveikslai bu 
rodomi be pertraukos iki 12:3' 
v. dienos. įžanga nemokama.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgas 

8peciąlistafl Moterišku, Vyrioką, 
Vaiką ir visų chroililkų ligų 

Ofisas: 8335 So. Malsied St., Chicago. 
Valandos: 10 
7—8 vak.

Paskutiniame LSS. Bendro
vės susirinkime buvo ilgų dis
kusijų apie seną kasierių To- 
kožauską, kuris, pagal komu
nistų nuomonę apsukęs bendro
vę. šis klausimas buvo d išku
kuotas apje dvi valandi į^iiko ir 
neprieito prie jokio rezultato, 
nes nė vienas nepristatė tikrų 
prirodymų. Dabartiniai direk
toriai (kurių didžiuma susideda 
iš komunistų) turėjo net audi
torių pasisamdę (gal patys ne- 
gramotni, tai negali surokuoti), 
kuriam užmokėjo net $250 už 
peržiūrėjimą bendrovės knygų 
ir vistiek nebuvo tikrai susirin-’ 
kime pranešta, kokią naudą au
ditorius atnešė bendrovei, nes 
prirodymų dar nebuvo. Aš ne
manau palaikyti nė ^vienos, nė 
kitos puses, bet, viručiai, jei
gu užmokat $250, tai darbas tu
ri būti atliktas. Aš atmenu la
bai gerai^ kad pirmiems direk
toriams, kurie suorganizavo 
svetainės bendrovę, nereikėjo 
jokio auditoriaus, nes pertikrin
davo knygas patys ir neaikvoda- 
vo bendroves pinigų. —Tai jis.

die
ną. Paliko nuliudime tėvą Ig
nacą Vaineikį ir motiną Agotą.

Laidotuves atsibus vasario 27 
d., 9 vai. ryte iš namų 501 W. 
38th St. į Panelės šv. šidlavos 
bažnyčią, 35 St. ir Union Avė. 
iš tenąis į Tautiškas kapines.

Gimines ir pažjstami bukit 
malonus dalyvauti laidotuvėse.

Pagrabą 
Masalskis.

Liekame

mokėti, ir tai didelius, nuo jų 
liko paliuosuoti, o jei ir moka, 
tai tjk dėl “svieto akių”. Prie jų 
įsigalėjusios niekurios negar
bingą vardą turinčios vietos, o 
švarus ir reikalingas biznis li
kęs suvaržytas. Lietuviams dar 
ir tuo republikonai įsipyko, 
kad jie stengdavosi išvaikyti 
kiekvienas pažangesnes prakal
bas ar kitokius parengimus, 
kurie nępatiko kunigams. Delei 
to tarp Lietuvių Liuosybės Na
mo ir miesto valdžios įvykdavo 
nuolatinių aštrių susikirtimų.

Užpykinti tokiuo republikonų 
elgesiu lietuviai dabar visu 
smarkumu agituoja už demo
kratus, ypač piršdami į kolekto
rius tūlą Henry R. Schwartzel.

Šiandie tik “primary”, o rin-

KAZIMIERAS ŠIMKŪNAS
mirė subatos naktį, 1 vai., su
laukęs 33 metų amžiaus. Pali
ko moterį Oną šimkuniehę, su* 
nų Kazimierą, 8 metų, dukterį 
Valerijoną, 5 metų. Lietuvoj pa
liko brolį ir dvi seseris ir Ame
rikoj vieną brolį Juozą. Paėjo 
iš Kauno rčd., Utenos apskr., 
Anykščių parap.,* sodžiaus Ab- 
romaikščių. Amerikoj išgyve
no 12 metų.

Laidotuvės bus utarninke, 
vas. 26 d., 9 vai. ryte, iš namų 
319 W. 51st PI., į Tautiškas ka
pines.

Prigulėjo prie S. L. A. 174 
kuopos.

Laidotuvėmis rūpinasi J. F. 
Eudeikis ir Sunai.

Visi giminės ir pažystami 
prašomi dalyvauti laidotuvėse 
musų brangaus vyro, brolio ir 
tėvelio.

Nuliūdę Moteris ir Vaikai.

IR. T. STRIKO
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4191 So. Ashland Avė. 
Tąl. Boulevard 7820

Vai. 2 fci 4 ir 6 iM 8. Ned. 10 iki 12 
Mamai 5641 8. Albany Ava.

Tol. Prosjteet 1980 
Valandos pagal sutarti

kimai dar toli, dar sunku pa
sakyti kurie — demokra
tai ar republikonai.

Reikia tik tiek pastebėti, kad 
lietuviai nors ir labai agituoja 
už •'demokratus ir dirba už juos 
išsijuosę, bet jie nėra išstatę 

*^iė vieno lietuvio kandidatūros, 
kuomet lenkų, kurių yra daug 
mažiau, net keli kandidatai pa
statyti (ir tai be jokios opozici
jos-) ; taipjau pastatyta ir 
poras čechų

Naujienų Jubilėjaus Koncerte, Kovo 9 d. visų ChicĄgiečių mylimasai “Birutės” Choras ketina visus nuste 
binti savo tobulu dainavimu ir savo dainų programo žingeidumu. '

UBirutės” dainose solo dainuos žymiausieji “Birutės” solistai, p-lė širvaitė ir^p-as P.<Stogis.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofivae
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

iloteriiką, Vyriikų ir 
OFISO* VALA&DOS:

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefoną* Drexel 288t

Kadangi ateinantį pavasarį 
bus renkama šio miestelio val- 
ryba, tai išanksto pradėjo va
ryti karštą agitaciją republiko
nai pi^eš demokratus ir demo
kratai prieš juos. Kitos parti
jos čia beveik išnyko ir jokios 
propagandos nevaro. Tarp mi
nėtų partijų buvo ir suiručių 

!ir didelių ginčų netįktai tarp tų, 
[kurie nori užimti valdiškas vie- 
jtas, bet ir tarp piliečių. Kadangi 
į balsavimai bus balandžio pirmoj 
dienoj, tai užteks laiko agitaci
jai vieniems ir kitiems. Kuri 
iš tų dviejų partijų laimės sun
ku spręsti, nes vieni ir kiti va
ro smarkią agitaciją, bet pri
klauso nuo to, už ką piliečiai 

lošdamas! balsuos. Aš nevarau jokios agi
tacijos, bet visgi balsuosiu už 
tą, ku^įs man patinka.

DR. A. J. BERTAAIUS 
3464 So. Kalstai St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 Ir 6 iki 8 v. v. 
Tai. B.ulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tol. Yards 1699

'—3BJIi ii. u iib ■■—rii'i g'i imi
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Ir vėl stebuklai: Vyčiai apmušė 
kunigą.

Vasario 23, įvyko maskaradi
nis balius vietos Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėj, parengtos vie
tos Lietuvių Kareivių Draugi
jos. Kadangi į maskaradinį 
balių atsilanko apsirėdžiusių į- 
vairiais kostiumais žmonių, tai 
ir šiame baliuje buvo įvairumo. 
Atsilankė iš Chicagos ir neva 
kunigas, apsirėdęs pilna kunigo 
uniforma ir pradėjo svetainėje 
teikti nekuriems palaiminimus 
stebuklingu budu. Vyčiams tas 
nepatiko ir nekurie pradėję ant 
kunigo rūstauti, nes kaip neku
rie sako*, stebuklus galima da
ryti tiktai bažnyčioj, bet ne 
maskaradiniame baliuje. Re/Ail- 
tata išėjo toks, kad kunigas ta
po apmuštas. Nekurie mano, 
kad tai vyčių dalbas. Prie mi
nėtos draugijos priklauso viso
kių pažvalgų žmonių ir draugija 
gerai gyvuoja ir yra skaitlinga 
nariais.—Teisingesnis. z

tuvio šeimininko stuboj, ir toji 
knyga vaikų apdraskyta, spar
doma, mėtoma iš kampo kam
pan, be mažiausios pagarbos. 
Toks pas mus ir apšvietimas, 
tokia pas mus ir kultūra. Skur- 
džiai-vergai buvome, skurdžiais 
vergais esame. Bet jau nebeno^ 
rime toliaus tokiais būti, pasi
likti. Tad nors išlėto pradedam 
ir mes savo namuose tvarkytis. 
Ir šiandien nueik taip vadina
mo ciciliko-bedievio stubon, jau 
fasi pas jį ne vieną knygą, bet 
dvi-tris. Nueik tautiečio san- 
dariečio stubon, na ir pas ji ra
si, noi’s be viršelio tūkstantis ir 
viena naktis knygutę. Tik dar 
pas musų brolius katalikus 
apart aiškiais raudonais ir ža
liais dažais nudažyto Kristaus, 
motinos švenčiusios," ar šv. Juo
zapo ir aukso altorėlio, pieko 
dauginus nerasi. Nerasi ten 
knygos svietiško turinio įr tik I 
labai retam atsitikime rasi žy- 
vatą šventųjų ir sapnininką. Na 
ir tamsa pas jį, tamsa ir prieta
ringumas, storžievystė ir cha
mizmas viešpatauja. Vaikai utė
lių užėsti. Daug dar triūso ir] 
darbo reikės padėti kol
brolis katalikas įvertins mokslo 
svarbą ir supras kad 
dargi lengvinus, įsigauti į Dan
gaus karalystę ir prasilavinu
siam apsivestam žmogui, ir 
kad ne vien tik utėlių auklėto
jui yra vartai dangaus atdari! 
Tiesa senįaus musų šventieji 
pateko dangun, kurie nagų ne
karpė, plaukų nešukavo, burnos 
neprausė. šiandie graborius ir 
numirusi apiprausia ir apskuta, 
ir mes, katalikai, nepasipiktina
me, vistiek tikim, kad duselė į 
dangų nuskris. Na, tai, nesvar
bu, ar prastaus, ar nepraustas 
skrenda dangun. Svarbu 
čia, ant šios žemės, — 
žinti ašarų pakalnę.

Aš matau tik vienatinį
—tai gyvas žodis ir spauda. — 
Spauda yra tai galybė, kuri 
triuškina tamsą, išsklaido debe
sis ir giedrią dieną musų gyve
nimo padaro. Spauda pasiekia 
visus kampus ir kampelius lie
tuvių kolonijose.

štai T. M. D.—SLA. knygy
nai, kuriuose randasi neišmie- 
riiotas proto ir sielos turtas. Iki 
šiol tas turtas gulėjo ant ap
dulkėjusių lentynų. šiandie 
amerikiečiai lietuviai lig iš mie
go išbudę, prasitrina akis ir 
domisi savais reikalais. Mato, 
tad be didesnio laipsnio apšvie- 
tos darosi nepakeliama našta 
gyvenimo. Stveriasi rimto 
darbo. Draugystės — kliubai ir 
kuopos savo susirinkimuose 
svarsto apie paskleidimo knygų 
tarp savų narių. Ir gerai daro. 
Daugiau apsišvies nariai, dides-

m,usų

v
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nešimai JIESIĮŪ
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PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Dar viena pora priėmė 
moterystės sakra

mentą.
Apsivedė p. Stasys Kinkas su 

panele Domicėlė Kakilaite.

Užvakar, tai yra sekmadieny, 
susirinko gražus, gražus sviete
lis pas poną Krotkų, Metropoli
tan State Banko vice prezidentą 
ir pašventino ir apvainikavo 
moterystės stonu įr to stono 
pareigomis Stasy Kiliką ir pa
nelę Domicėlę Rakilaitę.

Stasys Krukas yra gabus ir 
daugeliui gerai žinomas biznie
rius, praktikavęs jau kelis biz
nius ir visur turėjęs pasiseki
mo; ir dabar, paskutinių laiku,

• prisidėjęs prie Peoples Furnitu- 
re kompanijos, kur su sekamu 
pavasariu ketina pradėt dirbti, 
kai ta kompanija užbaigs statyt 
savo naująjį namą ir praplės 
dvigubai didesnį biznį; panelė 
Rakilaitė ilgą laiką dirbusi Ado
mo Zalatorio paveikslų studijo
je ir, gal būt ne vieną vaikinėlį 
palikusi su skaudama širdele, 
matomai, kits kitam pasidabo
jo; ir poron suėję turės pasise
kimo ir laimingo 
Dieve jiems padėk!

O svetelių būrys, 
jaunuosius meilius, 
čius, gražiai, maloniai
kitu pasilinksmino, pasikaJbėjo 
ir pažaidė. O ponas Krotkus lyg 
koks tėvas 
sus vaišino
reporteriui, žiūrinčiam pro rak-1 nė nauda bus visiems, 
to skylutę,

gyvenimo.

matydami 
linksmu- 

su kits

visus priiminėjo, vi- 
ir mylėjo, kad net

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spuikos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-ki^, nei 
nepatėmysi kaip7 susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

--------- 1—z
Bridgeport. — Susivienijimo Lietui 

vių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks antradienį, 
vasario 26 <1., 8 vai. vak., Mildos svpt., 
8142 So. Halsted St. Visi delegatai 
malonėkite dalyvauti susirinkime. 
Taipgi kurie turite paėmę Susivieni
jimo koncerto tikietij pardavimui, tai 
už parduotus tikietus malonėkite pri
duoti pinigus ant susirinkhno.*

— A. J. Lazauskas rašt.

REIKALINGAS kambarys 
dėl vieno vaikino Bridgeporto 
apielinkėj. Kas turite didelį 
kambary, praneškite, Naujienos 
3210 So. Halsted St. Box 81.

SIŪLYMAI KAMBARIO
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

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

Atsiklausti
6637 So. Rockwell St„ 

Chicago.
--------------A---- 4---------------------------------*--------------

KAMBARYS rendai vyrui ar ženo- 
tai porai. Ruimas didelis ir patogi 
vieta dėl gyvenimo. Jicškau Antano 
Antanavičiaus, meldžiu atsišaukti, 
pats ar kas kitas praneškite,

STAPONIENfi NEMČAUSKIENĖ 
4403 So. Sacramento Avė.,

3 lubos

RASTA-PAMESTA

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

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, visokių tautų apgyventa 
vieta, pardavimo priežastį patir
site ant vietos. 836 W. Culler- 
ton Str. arba W. 20 Str. M. Ro
man auskas*.

groserne irPARDAVIMUI 
bučernė, pigiai, arba mainysiu į 
namą. Turi būt parduota, nes 
apleidžiu Chicagą. Labai geroje 
vietoje. 623 W. 69 Str.

galima

kaip 
suma-

kelią

seilės varvėjo.
—Reporteris.

Musų svarbiausias 
uždavinys

Pasistengk ir nueik amerikie
čio stubon. Du daiktus būtinai 
nenoroms patėmysi, tai — 
Little library ir Medicine case 
t. y. mažą knygynėlį ir gyduolių 
šėputę. Knygynėlis susideda iš 
kokio šimto, ar daugiau knygų; 
gyduolių šėputėj rasi visus rei
kalingus vaistus-skysčius, aiš
kiais parašais užrašytus ir net 
pažymėtus kokiam reikalui, ir 
kaip vartoti, Apart vaistų-skys- 
čių, druskų, rasi dar pusę svaro 
vatos, bandažų gazos 
saikavimui stiklinius
Kam jam tas reikalinga? 
kaip diena: iš knygų jis 
sau reikalingą sielos ir 
maistą; vaistų šeputę jis panau
doja nelaimingam atsitikimui ar 
pirštui įsipjovus, ar nagą nusi- 
mušus, ar nusišutinus, pakol 
gydytojas ateina, jau jis pirmą 
pagelbą yra suteikęs. Taip gy
vena apšviesta-kulturinga šei
myna.

Kaip-gi pas mus lietuvius? 
Vieną kita knygą užeisi dar lie-

ir kelis 
indus. 
Aišku 
semia 
proto

E R B. Naujienų skalG n K. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 

| skelbiasi Naujienose.

Chicagiečiai lietuviai garsus. 
Kas chicagieeių nežino? Net ir 
Lietuva ir ta skaitosi su chica- 
giečiais. .

Kas-gi chicagiečius taip gar
siais padarė? Chicagiečiai skai
to knygas. Chicagiečiai skaito 
laikraščius; chicagiečiai remia 
idėją “savas pas savą”. .Chica
giečiai savo profesionalus, pra
monininkus, vertelgas gerbia, 
remia ir kitus ragina. Užtai 
profesionalai, 
vertelgos atsimoka 
čiams prisidėdami 
prie kūrybos darbų, 
auga kaip ant mielių! 
cagiečiai!

Štai pas chicagiečius, Brid
geporto kolonijoje, randasi did
žiausia knygų sankrova — 
Aušros Bendrovė. Desėtkai tūk
stančių investmento. Chicagie
čiai kaip sakiau, mėgsta skaity
ti knygas. Nesigaili pinigų nu
sipirkimui knygos, ir todėl chi
cagiečiai šimtą nuošimčių auk
ščiau pakilę apšvietoje ir kultui 
roję. Chicagiečiai senai pralenkė 
visame kame seniausias lietuvių 
kolonijas Baltimore, Brooklyną, 
Philadelphią, Shenandoah, Ma- 
hanoiy City ir daugelį kitų. Mat, 
tų kolonijų visa apšvieta visa 
kultūra yra taradaikinėj litera
tūroj.

Nėra ko mums daugiau atsi
žvelgti į neklaidingus brookny- 
niečius — jie toli, toli pasiliko 
nuo pirmžangos.

Tad valio chicagiečiai, —prie 
progreso, prie tyro mokslo, prie 
padvigubinto skaitymo knygų!

—Dr. A. L. Graičunas.

ragina.
pramonininkai- 

chicagie- 
pinigiškai 
Ir viskas 

Valio chi-

LSS. VIII Rajono valdyba savo po
sėdy], laikytame vasario 24 d., nutarė 
kreiptis į visas organizacijas bei 
draugijas, kad jų valdybos susirinktij 
kovo 2 d., 2 vai. po pietų, 1924 m., 
Naujienų name, delei apsvasrstymo 
to, kas reikia veikti prieš pasikėsini
mą ateivybę varžyti, etc.

— Komitetas.

Pamečiau juodą rankinį krepšelį, 
tarpe 47 ir 48 StJ ir apie Honore St., 
nedėlioj, vasario 24. Duosiu geras 
dovanas kas pasakys apie jį arba su
grąžins man atgal.

J. J. ZOLP, 
4601 S. Marshfjcld Ąvė., Yards 0145

PARSIDUODA Fonografas visai 
naujas, kainuoja $450, betgi dabar 
parduosiu visai beveik dykai, priežas- 
tis .pardavimo, kaip ateisite tai dasi- 
žinĄsite, labai puikus Victor Co. šio

 

kiai.^ vakarais galite matyti nuo 

 

vai. Įvakare, o nedėlioj visa dieną.

1410 N. Robey St.
Ant trečių lubų

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI saldainių, ci

 

garų alfkrimo ir visokių smul 
kių daiĄįų krautuvė.

AtsišaUkite
1733 So. Union Avė.

MOTERŲ

LSS. 4-tos Kuopos susirinkimas! bus 
laikomas antradienį, vas. 26, Ray- 
mond Chapel salėj, 816 W. 31st St. 
Posėdis bus atidarytas lygiai 8 v. v. 
Nariai prašomi būtinai laiku susi
rinkti. ' — Organizatorius.

Roseland. — Lietuvių Ssenos Mylė
tojų Ratelio susirinkimas įvyks tre
čiadienį vasario 27 d., 7:30 vai. vak., 
Strumilos svetainėj.

Visi ratidieČiai yra prašomi laiku 
atvykti. Taipgi kviečiami ir tie, ku
rie norėtų prie Ratelio prisidėti.

— Valdyba.

Socialistu Apšvietus Kliubo prelek- 
cija bus ketvirtadieny, vas. 28 d., 8 
v. v., Raymond Institute, 816 W. 31 
St. Referuos d. P. Grigaitis temoje: 
Ar socialistai gali dalyvauti koalicinėj 
Valdžioje su buržuazija.

Kviečiame visus ir .visas atsilan
kyti. — /Komitetas.

Birutės Kalno Draugija rengia iš
kilminga balių nedėlios vakare, kovo 
2 d., pradžia 6 v. vak. Tautiškos para
pijos bažnytinėj svėt., 35 St. ir Union 
Avė. Kviečia visus Komitetas.

Draugystė šv. Petronėlės, rengia du 
šokius, maskaralų šokis įvyks nedė- 
lioj kovo 2 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Antras kepurinis šokis 
atsibus Užgavėnių vakare kovo 4 d., 
toj pačioj svetainėj. Bus vieni iš gra
žiausių baliai. Visus kviečia

— Komitetas.
■T............- »■’

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyks seredoj, vasario 27 d., 
Mark White Square (Engine Room*), 
lygiai 7 vai. vak. Visi nariai bukite 
laiku ir naujų atsiveskite.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brųlio Juozapo Elia- 

kia, kuris turi trumpą atmintį, kas 
link savo brolio Petro, kuris kenčia 
kančias"su savo koja. Mielas broli 
atrašykit man kokį laišką ir suramink 
mane, tos ligos ilgume, bet kaip tik 
aš pradedu dejuot kad tamsta apleidot 
sunku ir ilga liga. Nepamiršk man 
parašyt nors laišką. Peter Slakis, 
2149 N. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano Ge- 
stauto, 5 pėdų augščio, ant dešinės 
rankos yra kum-pas nikštis, ant vie
nos akies žaizda ir žande turi duobę, 
žiedrios akis, kas apie jį žinote, ma
lonėkite man duoti atsakymą, už ką 
aš skiriu $10 dovanų.

MRS. ONA GESTA UTIENĖ
R. R. 1, Westville, III.

JIE^KAU seserų: Marės Ašakunie^ 
nės ir Magdės Vaškevičiutės, pasta
roji yra vedus, po vyru nežinoma. 
Penki metai atgal gyveno Harrisburg, 
N. J. Jos pačios ar žinantieji jas 
atsišaukite.

GEORGE WHITE, 
2637 W. Fort St.; Detroit, Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo įrengimai. Olselio’ kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karo! and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 5 kamb. flatas. 
Pečiais šildomas; 2 lubos; Brighton 
Park apielinkėj. Atsišaukit pas sa
vininką subatoj ar hedėlioj visą 
dieną, o kitoms dienoms vakarais.

2818 W. 39th PI.

RENDAI storas su 8 ruimais. 
Gera vieta visokiam bizniui. 
Renda pigi. Kreipkitės prie sa
vininko.

3800 Emerald Avė.

REIKALINGA senyva mote
ris prie padabojimo vaikų. ^Ne
maži vaikai. Užmokestis, butas 
ir valgis. Kreipkitės

3636 Šo. Union Avė.

Grojikas pianas, bargenas, su ben- 

 

Čiu, 100 muzikos rolių, piano liampa 
įr rolelianjs kabinet, kad padauginti 
vietą sandely, bus parduotas už 
$145.00.

Atsišaukite
1389 Mihvaukee Avė. ■

1 fl.

REIKIA moterų dirbtuvės 
darbui. Turi būt stiprios, 35c. 
—50c. į vai. Ateikite pasiren
gusios darban, nuo 7:30 iki 11 
ryto. 5801 So. State St.

EXTRA
Už $1350, kas pirks šiandien, par

duosiu savo puikiai įrengtą grosernę 
ir kitų smulkmenų krautuvę su 4 
kambariais, ilgas lysas, pigi renda.

Atsišauki t greit
5343 So. Halsted St.,

• Phone Boulevard 3277

NAMAI-ZEME
REIKIA merginos dėl abelno 

namų darbo, kuri kalba angliš
kai. Kambarys ir valgis ir ge
ra alga.

Šaukit Ne vada 0669
Pasiskubinkite!

REIKALINGA mergina arba našle 
vaikų, nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 

švarius ir pasiturinčius namus už 
>ilną šeimininkę, arba apsivedimui. 
Turi būti rimta ir mylinti apšvietą. 
Turės gražų ir malonų gyvenimą ant 
visados. Malonėkit atsišaukti į Nau
jienų Redakciją, Bbx 454.

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

par-

RBKjA BAfiBiNINKĮJ
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs neperse- 
nas barberys. Darbas ant visados, 
mokestis gera. Geistina, «kad 
unijistas, 11 mylių nuo miesto.

Atsišaukite
2101 Lake St. 

Melrose Park, III.
Savininką galima matyti vakarais 

po 6 valandai.

butų

REIKIA pirmarankio bekerio, 
kuris galėtų kepti juodą ir bal
tą duoną atsakančiai.

1637 W. 13th St.,
Gary, Ind., Tel. Gary 1040

REIKALINGAS bučeris mo
kantys savo darbą . Darbas 
ant visados, mokestis gera.

Atsišaukite tuojaus
1967 Canalport Avė.

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

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

Gorėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite, adv. Jurgertionio.

Kau

REIKALINGAS apysenis 
žmogus susipažinęs su pekamės 
darbu, trečiarankis.

Atsišaukite tuojaus.
1043 West 13 St.

MŪRINIS namas puikiame 
stovyje, štoras ir devyni fletai. 
Reikia įmokėt $10,000. Ant 18 
gatvės prie Halsted. Kreipkitės 

Naujienas. Klauskite advoka
to Jurgelionio.

AiJTtMOBILIAf
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.

OAKLAND, sedan, parankus, 5 pa- 
sažierių, 4 durys, lengvas, gerame 
stovyje,, tajerai kaip nauji, su ekstra 
tajeru ir tube, taipgi du bumperiai, 
spot šviesa, ratų užrakinimas ir kiti 
reikalingi reikmenys, kaina $350 ar
ba $164 pinigais ir $23 į menesį per 
10 mėnesių, įskaitant nuošimčius 
apdraudę. .

OAKLAND MOTOR CAR CO., 
2426 So. Michigan Avė. 

Tel. Calumet 5310 
Atdara vakarais

PARDAVIMUI

ir

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame sto

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

Pianai ant rendos 
nesį.

$285
- $3 į mė-

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

Phone Cicero 260
ni.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

kas TįORI PIGIAI LOTV.

Lotas 37%'xl25, priešais Mar
ąuette Parku ant California avė. 

lotu ant Washtenaw avė $1600. 
lotai ant Washtenaw avė. 
lotu ant Talman avė. $1600. 
lotu ant Talman avė. $1800. 
lotas ant Talman avė. $600 
lotu ant Rockvvell St. $1900. 
lotu ant Rockwell St. $1300. 
lotas ant Rackwcll St. $750. 
lotai ant Maplevvood Avė. $1500 

lotas ant Maplewood avė. $350.00. 
21otu ant Westers avė. $5000.
3 lotai ant W. 69th St. $3200.

Taipgi turim daugelį namų toj 
apietinkėj, ateikite ir pamatykite 
šilus bargenus; jus atrasite sau pa
tinkamą lotą ir namą, nes randas 
jražioj Marąuette Parko apielin- 
cėj, arti vienuolyno. Parkas pradč- 
a taisyti. Taipgi budavos prieglau- 

ros namą ir ligonbutį neužilgo. 
>otų kainos pakils; dabar yra pro

ga pirkti lotus už žemą kainą; ne- 
yraleiškito progos.

6837 So. Washtenaw Avė.
Pįioge Republic 8070

2
3
2
2

2
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BRIGHTON PARK 
Bargenas, Chicago j geriausia 
lietuvių apgyventa vieta, čia yra 
kokiarn lietuviui lairgė, o man 
ne, nes trumpu laiku važiuoju į 
Canadą. Mainysiu arba parduo
siu 2 pankus ir ant keturių karų 
garadžius ant 3 lotų, 75x175. 
Mainysiu į bilę ką į mažą storą, 
katras turi užtenkamai gatavų 
pinigų. Sulyg morgičiu. Par
duosiu už cash $12,500, cash rei
kia $6000, namas yra vandeniu 
šildomas, loiletai ir vanos, elek
tra ir gasas, kieto medžio už
baigimas, mainysiu taip kaip 
sulygsim. Meldžiu atsišaukti į 
trumpą laiką dėl tolesnių infor
macijų prie

GŲO D. TALUC, 
2102 N. Leavitt St., Chicago, Il'L.

Tel. Brunswick 6891

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
mond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiabnė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž. .

mabquetTe MANOR
Pardavimui per savininką, 5 ir 6 

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

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

mokyklos.

GRAŽUS 2 FLATŲ—$11,500 
Sun parlorai, 5—5 kambarių, mo
derniškas naujas namas, ant kam
pinio loto. Pamatykite planą. Na
tional Bldrs Co., Room 412, 105 
\Vest Monroc St.

Central 6012

PARSIDUODA medinis na
mas 2 pagyvenimų ir Groserne.

Atsišaukite
M. ĖRIEDELIS

4406 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI N. W. kampas 
Morgan ir 14 St. 2—2 augštų 
mediniai namai, krautuvė ir fla
tai, geros rendos. Bargenas.

L. J. DELSON
56 W. Randolph St.

TURI būt parduota, 6 flatai ir 
3 krautuvės, prie Canalport Av. 
ir 18 gatvės. Metinė renda 
$1900. Morgičius, o pinigais 
dar pigiau. šaukite Armitage 
3378.

PARSIDUODA
NAMAS IR 

LOTAS.
KAINA $4500.

1929 S. SELBI CT., CHICAGO

PARDAVIMUI S. W. kampas 60 
ir Morgan St., krautuvė ir 5 kamba
rių flatas užpakaly, 7 kambariai ant 
2 augšto, 2 karų garadžius, ka na 
$10500. I tą kainą įeina krautuvės 
įrengimai. Lengvais išmokėjimais.

WALDR0N & HERLIHY 
1457 West 63rd St., 

Republic 0062 ir Rep&blic 4654

BUK NAMU SAVININKU
Lai rendauninkai moka už jūsų na

mą, 2 flatų, mūrinis, 5-5 kambarių, 
prie Artesian, netoli 63 gat. Kieto 
medžio trimingai, karštu vandeniu 
šildomąs, kaina $14,500’, pinigais 
$4000. Matykit Miss Wagner, Elmer 
Jordan & Co., 2419 W. 63 St., Tel. 
Prospect 8700.

PARSIDUODA mūrinis namas, 
apačioj štoras, viršui pagyvenimui 4 
kambariai, vandeniu šildomas. Taip
gi parsiduoda biznis, groserne ir res- 
tauranas. Turiu parduoti greit, to
dėl parduosiu pigiai.

Atsišaukite
5940 W. 63rd PI.

GERAS mainas, mainysiu 2 flatus 
5 ir 6 kambarių, garadžius 2 mavi- 
noms, mūrinis namas, randasi ant 
South Sides, gražioj vietoj, mainysiu 
ant bučemės, grosemės ar kitokio 
liznio.

J. BALCHUNAS
/ 8200 Lowe Avė.

Tel. Boulėvard 9265
U .................. ............ .R.     .!■! »■■■ lll»

PARDUOSIU mūrinį namą, 6 pa
gyvenimai ant 2 lotų, 2 po 5, 4 po 6 
ant South Sides, gražioj apielinkėj, 
neša randos į mėnesį $420. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2 flatų 
namo.’

Kreipkitės <■
J. BAIvCHUNAS, 
3200 Ix>we Avė., 

Tel. Boulevard 9265

MOKYKLOS
Specialis Pasiūlymas

Isirašykit kol šis pasiūlytas yre 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimų 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir patternų kirpimo.

I VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. K NIITI'II.Z,

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt.

5 Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, -3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zcliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo, Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chesterficld 0498; padėjėjas 
J. Chernajuskis 10610 Edbfooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
VVabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno menesio Visų ŠŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 857 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
įr J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikoma kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; pade j. Ign. čemaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo- 
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybes 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm1. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; Kasas glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškeyičia 4612 S. 
Francisco Avė.;' ligonių glob. K. 
Dauba 8424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 8218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsėvičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se’ nūdienį 1-mą vai. po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St. <

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAfiELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511JArcher 
av; vice-pirm. J. Skučienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. Ey'Jozaitie- 
nė 736 W. 61 st; kontr. mšt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd' St.; padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3839 Sa. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. 
Susirinkimai1 įvyksta kas mėnesi 
paskutinio antradienio* vaksys MB- 
',**1 • v wi . i i" ; ■ Uį i, i < v/ : i


