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erikalų sąmokslas prieš koperacijas Lietuvoje
Daugherty aplei
dęs Washingtoną
Belgijos kabinetas- 

puolė
Chicagoj kilo rūbų riuvėjų

Minia išvaikė Ku-Kluxus
-----——-------------T——~-

Oaugherty apleidęs 
Washšngtona

Rubsiuviy streikas 
prasidėjo

išvažiavimas tečiaus laiko, 
ma slaptybėj.

v .\>r 11 ,x! r 11 vas. J/.
Generalis prokuroras Dau

giu rty šiandie išvažiavo iš Wa- 
shingtono nepranešęs nieko, 
ar jis žada rezignuoti ar ne. Iš
važiavo tuojau po antro pasi
kalbėjimo su prezidentu Coo- 
lidge. Kur jis iškeliavo neži
nia, justicijos departamento 
valdininkai, taipjau ir jo sek 
rotorius atsisako suteikti ko
kių nors informacijų. Tiek 
žinia, kad jis išvažiavo trauki
niu einančiu i Chicago.

Belgijos kabinetas 
rezignavo

nisteriu pirmininku
sti nu

atstovu

patvirtinti franeuzu

Sustreikavo daugiau kaip 
moterų rūbų siuvėjų.

5000

CHICAGO. Vakar kaip 
10:30 vai. ryto prasidėjo čia 
moterų rūbų siuvėjų streikas. 
Darbą metė daugiau kaip pen
ki tūkstančiai darbininkų, vy
rų ir moterų, priklausančių 
International Ladies’ Garment 

VVorkers’ unijai. Švenčia apie 
du šimtu dirbtuvių. Kai darbi
ninkai metę darbą ėmė vers
tis i gatves, kažin kam pasiro
dė, kad jau revoliucija prasi
deda ir bamatant Į South Mar- 
ket gatvę atbirzgė fliveris su 
ginkluotais detektivais, taip
jau keletas raitos policijos. Bet

sivylė: revoliucijos nė riaušių 
niekas nemanė kelti ir streiki 
ninkai — moterys ir yyrai — 
ramiai skirstėsi. Kad žygis ne
būtų visai bergždžias tvarkos

Bulgarijos komunistu 
klasta iš Bolševikijos

Vadai pataria savo 
dangstytis nekaltų 
cij.i kaukėmis.

kuopoms 
organiza-

Bolševiką režimo aukos

sakius
belgų ekonominę konvenciją.

Ta konvencija, dėl kurios 
nepatvirtinimo kabinetas rezig
navo, yra ekonominė sutartis 
abiejų kraštų produktų mai
nui reguliuoti nustatytu pre
kybos keliu. Kai kurie belgų 
pramonės centrai buvo šiai su
tarčiai priešingi dėlto, kad ji 
davus perdaug didelių privile
gijų Francijai muito dalykuo-

riu, kurie dalino lapelius su 
skelbimais apie tai, kad strei
kas prasidėjęs.

Išginė Ku-Klux 
Klaniečius

2000
k imą ir privertė bėgti.

žmonių puolė jų susirin-

dervt Ide pareiškė, kad sočia 
listai reikalausią paleidimo par 

naujų rinkinių su 
socializuoti visas 
Įmones, rekvizuo- 
visuomenės sko

loms sumažinti, sutrumpinti 
kariuomenės tarnavimo taikli 
ir padaryti sutartis su kitoms 
valstybėmis neišskiriant nė

pi o gramu: 
produkcijos

šveicarai pagerbia VVilsono 
atmintį.

G-ENEVA, Šveicarija, vas 
27. Miesto administracija nu
tarė vardą gatvės, kurioj yra 
Pautu Sąjungos buveinė, pa

keisti vardu \Voodrow \Vilson

VVAUKESHA, Wis., vas. 27.
Vakar vakare k u-k ^-Lio

niečiai buvo susirinkę vietos 
Ccmmercial viešbuty savo mi
tingui laikyti. Vietos piliečiai, 
skaičium daugiau kaip du tūks
tančiu žmonių, padarė puoli
mą ant jų susirinkimo. Kiau
šių vieton atvyko policija, ku
ri matydama, kad negalės puo
likų suvaldyti, pasišaukė pa
galbon Amerikos Legioną ku- 
kluxams ginti. Bet ir tie nieko 
miniai negalėjo padaryti: ku
klu xai buvo išvaikyti į visas 
keturias puses. Po to žmonės 
ramiai išsiskirstė. [Ir ramiems 
piliečiams ta ku-kliuksų veislė 
darosi vis labiau nebepaken
čiama.]

Naujas automobiliams kuras.

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

•MjU/ELHEIM, Vokiet., vas. 
27.— Chemikas Franz Fischer 
išradęs būdą gaminti iš kero
simi ypatingą į benziną pana
šų skystį, kurs visai tinkąs 
vartoti automobiliams, bet bu
siąs daug pigesnis. Savo paten
tą išradėjas pardavęs Austri
jos valdžiai.

SOITJA, Bulgarija, vas. 27.
Matyt norėdami įsigyti pa

lankesnės sau Europos visuo
menės opinijos, Bulgarijos ko
munistai pastaruoju laiku ėmė 
vadintis save “darbiečiais.” 
Tas betgi jiems nepavyko. Po
licija paabejojo dėl jų atsiver
timo ir betirinėdama sugavo 
jų rlaptų cirkuliorių. Tuose 
cirkulioriuose vadai pataria vi
soms komunistų kuopoms lai
kytis šitokios taktikos: visų 
pirma veikti kaip komunistai 
tol, kol valdžia netrukdo, o 
kai valdžia pradeda imti nagai) 

veikti prisidengus danbie- 
čių kauke. Jei ir tatai pasidaro 
nebegalima, tada patariama 
komunistams dėtis prie buržu
azinių partijų, prie valdančių
jų partijų, ir kelti jose nesuti
kimų.

Sąrašas socialistų, nukankintų 
ir t< bekankinamųjų bolšev* 
kų kalėjimuose.

m. areštuo- 
kalėjime ti-

socialdemo- 
organizavime 

m.

Susekta slapti klerikalų pla 
nai dėl koperacijų

to narys, 1923 m. išdangintas į 
Solovecko salą.

Batursky-Ceitlin, rusų soc.- 
demokįnatų partijos centro ko
miteto narys, 1922 
tas Vitebske; mirė 
fu.

J. P. Voronicin, 
kratas, dalyvavę:
sukilimo Sevastopoli y 1905 
Caro valdžios pasmerktas mir
čiai, 12 metų sėdėjo šlisselburgo 
tvirtovėj ir ten apako. 1923 
bolševikų valdžia ištrėmė jį 
biran.

Ir tt.
Tą bolševikų kankinamųjų 

nukankintii socialistų
sąrašą, “Vekeriui” atsiuntė ži
nomas rusų socialdemokratų 

arba Sibiran ištre-1 partijos darbuotojas R. Abra- 
Kankino juos už revo-liu- movic, kurs dabar gyvena Berli-

m.

ar 
vardų

MIESTŲ IŠLAIDOS ŠVIETI
MO REIKALAMS.

Juodieji gaivalai nori pasigrobti ekonomines 
liaudies organizacijas.

naminiam Lietuvos gyvenime, 
tai Vilimai ir Dagiliai, .lęšiu
kai ir Beržinskiai jomis susi
rūpino.

Kokį tikslą turi šitie 
‘koperacijos rėmėjai, 
kiai pasisako 
aplinkraštyje, 
kalba:

nauji
» aiš- 

slaptaine 
jie ten

rinkimai j Sei-

šią savaitę išėjęs iš spaudos žy 
dų socialistų žurnalas “Veker” 
paskelbia vardus socialistų, ku
riuos Rusų bolševikų valdžia 
kankina savo kalėjimuose. Viso 
paduodama keturi šimtai vardų. 
Tarp jų daugelis vyra žinomų se
nų kovotojų, kurie caro laikais 
buvo persekiojami, kalėjimuose 
kankinami 
mti.
cinį darbą caro valdžia,-už tą pa-1 ne. 
ti dabar kankina juos despotinė 
bolševikų valdžia. štai keletas
JŲ:

Maksim Klibansky, žinomas 
“bundistų” darbuotojas, išsiųs
tas i tolimus šiaurius 1922 m.

Sergiei Ježov (mirusio Mar- 
tovo brolis), rusų socialdemo
kratų partijos centro komiteto 
narys, išsiųstas į Kašiną 1920

I metais.
N. Rubin, senas partijos na

rys, areštuotas 1923 m. ir iš
siųstas į Suzdalio vienuolyną.

Vladimir Levicky, žinomas 
soči, ai d emo k ra tų žu m.alK s tas,’
suimtas Maskvoj 1923 m. ir pa
siųstas į Suzdalio vienuolyną.

Vladimir Kontorovič, social
demokratų publicistas, buvęs 
“Bundo” centro komiteto na1,- 
rys; mirė kalėjime užsikrėtęs 
raupais.

Izidor'Ramašvili, vienas Kau
kazo socialdemokratijos kūrėjų, 
buvęs socialdemokratų frakci
jos lyderis pirmojoj Durnoj, il
gus metus buvęs rusų sociallde- 
kratų partijos centro komiteto, 
dabar laikomas Jaroslavo kator- A 
gos kalėjipie.

Sergiei Morozov, socialdemo
kratų revoliucionierių partijos 
lyderis. Jo tėvai taipjau buvo 
revoliucionieriai, caro laikais 
sėdėjo ilgą laiką kalėjime; šitas 
Sergiei Morozov ir gimė kalėji
me. Caro valdžios buvo ilgiems 
metams išsiųstas katorgon. 
1920 m. buvo jau bolševikų val
džios suimtas Maskvoj ir pa
smerktas sušaudymui, bet kalė- 
jime jisai pats nusižudė.

Avr. Goc, soc. revoliucionie
rių vadas, dalyvavęs organiza
vime pasikėsinimo nužudyti 
von Plėvę ir didijį kunigaikštį 
SeJ’giejų ir sėdėjęs už tai 10

' x xjjm(etu katorgos kalėjime. Dabar 

Grūmoja darbininkams į* « I * I
Inkfllltll amžiui.

Dr. N. Vigdorčik, vienas rusų 
socialdemokratų partijos kurė- 

MANCHESTEK, Anglija, vas. Ly. caro jajj<ais kartus bu- 
27. - Del streiko Roytono ver- ’vo išsiųstas Sibiran; 1922 m. 
pykloj, verpyklų fabrikantų fe- b„lševikų suimtas ir taipjau gi. 
deracij a grūmoja, kad jei strei- biran jšvarytas. 
kininkai urnai nepaliausią strei- Astrov-Pavies, rusų socialde- 
ko, tai ji paskelbsianti lokautą mokratu partijos centro komi-l 
visuose medvilnės verpimo fab- teto narys> 1922 m ' b()lševikų 
rikuose. areštuotas Odese. Pakeliui į iš-

Jei fabrikantai savo grumoji- tremimo vietą mirė tifu. I 
mą išpildytų, apie 150 tukstan- Boris Bogdanov, senas social- 
čių darbininkų butų išmesta iš demokratas> buvęs 1917 visy 
darb°- rUSų sovietų pildomojo komite-

Streikai' ir lokautai 
Norvegijoj

Dabar švenčia be darbo 50,000 
darbininkų. Samdytojai grū
moja dar daugiau mesti iš 

. darbo. .........>. ■»

WASHINGTON, vasario 27.
•Cenzaus biuro paskelbtomis 

statistikos žiniomis, septynias
dešimt devyni Amerikos miestai 
turintys gyventojų nuo 50 iki 
100 tūkstančių, 1922 metais iš
leidę švietimo reikalams viso 
apie 91V2 milijono dolerių. Dau
giausiai tam reikalui išleidęs 
Sacramento mestas’, būtent arti 
trijų milijonų dolerių, iš kurių 
daugiau ne pusantro milijono 
dolerių išleista įvairiems moky
klų pageri n ir.iams.

apskrity-

tiem*- 
suor

C'HRISTIANIA, Norvegija, 
vasario 27. — Del streikų ir lo
kautų Norvegijoj švenčia be dar 
bo apie 50 tūkstančių darbiniu- 
kų.

Kilęs sausio 17 ddkų darbi
ninkų streikas paralizavo judė
jimą visuose Norvegijos uosto
se. Vasario 7 dieną 
sįamdytojų asociacija 
kad jei iki vasario 21 
jautieji darbininkai 
kys, ji išmosianti iš
tūkstančius darbininkų dirban
čių statybos darbuose, verpimo- 
audimo, tabako, batų etc. Atsa
kydamos į šitokį grūmojimą 
darbininkų unijos paskelbė 
streiką popierio celiuliozos dirb
tuvėse, kame dirbo apie 13 tūk
stančių darbininkų, 
samdytojai iš savo 
skdbč, kad vasario
darysią lokautą bravorų, elekt
ros, šokolado ir spaustuvių dar
bininkų.

NELAIMĖS ANGLIŲ KA
SYKLOSE.

Per metus sužeidžiama apie 200 
tūkstančių žmonių.

Pasalingi didvyriai
Pabaigoje sausio mėnesio ta

po iškeltas aikštėn naujas Lie
tuvos kademų sąmokslas prieš 
liaudį. Jie sumanė pasigrobti i 
savo nagus koperacijas, kad 
jų pagalba labinus įsitvirtinus 
politikoje.

Musų draugams pateko į 
rankas slaptas klerikalų vadų 
aplinkraštis, kur nurodoma, 
kaip klerikalų klapčiukai Lie
tuvos miesteliuose ir
se turi darbuotis, kad paveržti? 
koperaci jų kontrolę 
žmonėms, kurie yra jas 
ganizavę ir vadovavo joms ik
šiol. (Aplinkraščio tekstas tel
pa 4-am pusi.)

šitam klerikalų planui pra 
vesti, Kaune tapo sutvertas 
komitetas '“koperacijai remti.” 
Į jį įeina atstovai nuo visų tri
jų “krikščioniškų” politinių gru 
pių, sudarančių klerikalini blo
ką Lietuvos Seime: nuo krikš
čionių demokratų, njuo kleri
kalinės Ūkininkų Sąjungos ir 
nuo juodosios Darbo Federaci
jos. Generalinis to komiteto 

pagarsėjusia
j uodaši m t iškom i s prakal
tam. Adomas Vilimas,

i murzinimo idėjos skel-

“Sekantys
mą bus laimėti tų, kurie tu
rės daugiau ekonominių or
ganizacijų ir jas: patys ves. 
Taigi laikas ir mums katali
kams susirūpinti savo liki
mu. Dabar po Naujų Metų 
bus vartotojų bendrovių val
dybų rinkimai 1921 metams, 
tad reikia pravesti į valdy
bas savo žmones katalikus. 
Kovo arba balandžio mėne
sį šių metų 
Koperacijos 
jungos visos

bus (Lietuvos
Bendrovių Są- c c

Lietuvos susi
važiavimas Kaune, šičia svar
biausia vieta...”

sekreto] jus 
savo 
bomis

nacionalė 
paskelbė^ 
streikuo- 

nesusitai- 
darbo 36

Dabar vėl 
pusės pa- 
28 jie pa-

Lenino medžiu paminklas. PINIGŲ KURSAS
NEW YORK, vasario 22. — 

Kažin koks J. Bentley Mulford 
iš Asbury Park, N. J., skelbia, 
kad tapęs įkurtas “Lenino Me
džių Paminklo Institutas. Jo 
tikslas busiąs rūpintis sodini
mu medžių Jungtinėse Valstijo-. 
se, kurie* butų paminklas miru
siam bolševikų premierui Leni
nui.

Vakar, vasario 27 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

$4.30 
. $3.64 
$15.90
$4.31
$4.13 

$10.00 
$13.23 
$37.35
$2.52 

$26.13

WASHINGTONAS, vasario 
27. — Kasyklų biuro paduoda
mais skaitmenimis anglių kasy
klose Jungtinėse Valstijose kas 
metai sužeidžiama maždaug 
apie 200 tūkstančių darbininkų. 
To sužeistųjų skaičiaus papras
tai apie 2 nuošimčiai miršta, o 
apie 5 nuošimčius pasilieka be
sveikačiai visam amžiui.

MEKSIKOS KARIUOMENĖ 
UŽĖMĖ TUXPAMĄ.

TAMPICO, Meksika, vas. 27. 
— Generolų Gutierrezos, Cordo- 
bos ir Mačias komanduojama 
federalės valdžios kariuomenė, 
beveik be jokio maištininkų pa
sipriešinimo, užėmė Tuxpamą.

SUGAUTA DALIS PABĖGU
SIŲ KALINIŲ.

HOUSTON, Tex., vasario 27. 
— Vakar iš valstijos kalėjimo 
Blue Ridge pabėgo dvidešimt 
septyni plėšikai meksikiečiai. 
Šįryt šeši jų buvo sugauti ir at
gal pargabenti. Kitų ieškoma.

Ispanijos Direktorija veikiai 
savo vietą už’eisianti civiliai 

valdžiai.

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
26. — Generolas Primo Rivera 
šiandie pareiškė, kad Direktori
ją veikiai pabaigsianti savo 
darbą ir po to administracijos 
galią užleisianti civiliai vald
žiai ir parlamentui.

Chicago ir apielinkė —šiandie 
ūkanota; maža atmaina tempe
ratūroj ; nedidelis mainąsis vė
jas.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 
5:58. Mėnuo teka 1:43 ryto.

pasalinę ataką ant ko

rėmėjai,” galima su- 
pradžios 
Lietuve-

į didelę 
elošė jame jo-

bėjas.
Savo

peracijų klerikalai pradeda po 
“rėmimo” priedanga. Kokie 
jie yra
prasti iiš to, kad nuo 
koperacijų kūrimosi 
je iki dabar, kuomet 
tyvis judėjmas išaugo 
jėgą, klerikalai
kios rolės. Jie buvo užimti ki
tokiais bizniais; jų akys buvo 
nukreiptos į Vailokaičio banką, 
į Purickio šmugeli ir kitus grei
tą pelną nešančius dalykus.

Koperacijos Lietuvoje gimė 
ir atrgo be klebonų palaimini
mo ir l)e zakristijonų patarna
vimo. Tiktai tuomet, kai jos 
pasidarė stambus veiksnys eko-

Labai aiškiai pasakyta, ko 
iiori kodeinai, agituodami, kad 

‘katalikai,” pravestų savo žmo
nes į vartotojų bendrovių val- 
iybas ir į Kopė racijos Bendro
vių centrą. Jie nori kontroliuo
ti koperacijas, kad su jų pa- 
gelba užtikrinus sau laimėji
mą ateinančiuose Seimo rinki
muose.

šiandie jie lo tikrumo netu
ri. Paėmę viršų paskutiniuose 
Seimo rinkimuose smurtu, 
jaučiasi, kad 
laikyti galią 
gu neturės

Jie
jie nesugebės iš- 

savo rankose, jei- 
po savim tvirto 
organizacijos pa-

mato.

Dar yra dauginus kaip dveji 
metai iki sekančių Seimo rin
kimų, o jau kodeinus šiurpu
liai krato, galvojant apie juos. 
\merikos lietuviai darbininkai 
Ųili liktai pasidžiaugti, malv- 
iami tą išgąsti pas juoduosius 
Lietuvos . despotus. (Žiur. str. 
•‘Koperacijos. Rėmėjai,” 4 pusi.)

Pasitarimas apie ateivybės 
varžymo reikalus

Jungtinių Valstijų kongrese yra įneštas įstatymo su
manymas, Johnsono bilius, suvaržyti ateivybę šion šalin 
ir ateivius, gyvenančius šioje galyje. Jisai ypatingai aš’ 
triai paliečia letuvius, siūlydamas nukirsti jau ir be to 
mažą lietuvių “kvotą” iki dvejeto 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 t. t. Turėtų sukrusti ir lietuviai, ypač 
Chicagoje, 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. 
Susirinkimas prasidės 7:30 vai. vakaro.

Klausimas, kurį tas susirinkimas svarstys, neturi 
nieko bendra nė su partijomis, nė su kokiais kitais nuo
monių skirtumais, todėl pageidaujama, kad jame daly
vautų visi veiklesnieji žmonės ir organizacijų viršinin
kai. Visi kartu pasitarę, matysime, ką galime toliaus 
veikti, kad tie kenksmingi sumanymai kongrese nepa* 
taptų įstatymu.

IMPLHIICl IN OHK.INAI
■
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Keletą Dalykų

Užsisakykit
Borden’s
Selected
šiandien

išdirbamas švarios barnės ir

Reikia turėti minty pieno
pristatyme — kur ir kaip

karvės, sanitariški metodai;
visi šitie ir daug kitų yra

vartojama išdirbime Bor
den’s “Selected” pieno.

F-2

BORDEN.S
ErmFrothictsCo. oF Illinois 

Franklin 3 i 10

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. NevYrk.NY U

SSeI LIETUI PER HAM13XJR.GA.PlLl/Cv5X

/ Valiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-iių ir 8-nių LOVŲ 
S. LITUANIa ........................ March 19
S. ESTONIA ..........................—Apr. 9

1REČIOS KLESOS KAINOS Į;

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— LIEPOJ U IR MEMELI $107.00

Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių 
Laikraštis

•>

EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS
Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00
Pusei metu ...............................................  1.00
Užsieny ir Lietuvoj metams................... 3.00
Pusei metu ............................................... 1.50c

Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai 
skaityk “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, pa
duoda ir nušviečia tik įvykius. įdek į konvertą dvi- 
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai,
o gausi JĮ.

Kaip valdžia seka tuos, 
kurie taksus nemoka.
Bureau of Internal Revenue 

lengvai gali susekti tuos, kurie 
taksus nemoka. Kiekvienas 
darbdavio, kiekviena korporaci
ja, kiekviena kompanija, ’kievie- 
nas žmogus, kurie per 1928 me
tus išmokėjo kam nors $1,000 
arba daugiau, turi apie tai pra
nešti Bureau of Internal Re
venue. Tas informacijas ąuly
gi na su pačių asmenų branko
mis pertikrinti, kad žmonės pa
duoda tikras informacijas. Val
džios agentai taipgi gali sužino
ti. ar tie žmonės išpildė blan
kas. Peržiūrėdami kompanijų 
ir korporacijų ir darbdavių 
praneštas informacijas, tai yra 
vardus visų, kuriems tokios kor
poracijos, kompanijos ir darb
daviai išmokėjo pinigų, ir jei
gu neranda tų žmonių išpildytas 
blankas arba užmokėtus taksus, 
jei taiksų reikia mokėti, biuro 
agentai tokiems asmenims pra
neša. -

Per pereitus metus tūkstan
čiai žmonių surasta, kurie turė
jo mokėti taksų, bet nemokėjo. 
Ir šimtai tūkstančių dolerių su
rinkta.

Kurie j laiką neužmoka tak
sus arba Į laiką neišpildo įeigų 
taksų blanką, turės užmokėti 
bausmę $1,000. Jeigu vėliaus 
neužmokėta, tai dar gaili reika
lauti 25 procentą visų taksų. 
Jeigu kas savo noru atsisako 
išpildyti taksų blanką ir atsisa
ko užmokėti taksus j laiką baus
mė $10,000 gali būti uždėta ant 
tokio žmogaus, arba gali būti 
pasodintas vieniems metams ka
lėjimo. Jeigu koks žmogus 
klaidingai išpildo įeigų taksiį 
blanką irgi turės mokėti baus
mę nedaugiau kaip $10,000 su 
kaštais ir 50 procentą įeigų tak
sų.

Taksų mokėtojai turi tik ke
lias savaites išpildyti savo blan
kas ir užmokėti taksus. Tas tu
ri būti padaryta prieš kovo 15 
d. Blankos turi būti prisiųstos 
Internal Revenue. Kolektoriui 
tame distrikte, kur:, taksų mo
kėtojas gyvena arba kur tuiJĮ 
savo biznio vietą. Visi nevedę, 
kurie per 1923 motus uždirbo 
$1,000, arba daugiaus, ir visi 
vedę, kurie uždirbo $2,000 ar
ba daugiaus, turi išpildyti blan
kai Vedę žmonės turi priskai- 
tyti algas nepilnamečių vaikų, 
jeigu toki vaikai dirba.

[FLISy

Išpardavimas Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoj

COME PUT OF THE BEATEN PATH

LIETUVIAI! LIETUVIAI!
Nepamirškite šias dvi savaites

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

TURĖKIT MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Midleton & Sons Grojikliai Pianai 
yra įkainuoti S385 
tik uz m*’**»*»
Dešimtis metų garantijos. Gru
žus mahogany užbaigimo, vėliau
siai prirengta grojimo akcija, tik
ros copper basinės strunos.
DYKAI Mahogany benčius, ve- 
lour apdangalas ir 20 su vardais 
rolelių.
Lengvais išmokėjimais. Nėra pa
lūkanų.

$3 į savaitę

Nauju pavasariniu išmarginimtr, ekstra didelis 
ekstra didelės atsparos, gilios sėdynės, sanitario 
paduškaitės, apmušta mohair. Davenport 
ir žemas krėslas

išmargintas f raine, 
užbaigimo, liuosos

$149.50
Wing krėslas ekstra, $62.50

1^

Del gero patarnavimo dėl jusųi plumingo ir 
apšildymo reikmenų pasimatykit suM.LEVY&COMPANY

Nes jie yra atsakanti

3251 So. Halsted Street
Tel. Yards

Chicago, III

$

ŽUVINIS BALIUS 1
Draugystės Šventos Onos
Nedelioj, Kove 2 d., 1924

Šv. Jurgio parap. Sve.,
32nd PI. ir Auburn Avė.

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50e. ypatai
Muzika Georgian Syncopators

Kviečiame visus atsilankyti, nes bus puikesni baliai už visus 
pirmiau buvusius — KOMITETAS.

ŠIRDŽiy BALIUS —
Užgavėnių Vakare

Draugystės Šventos Onos

Utarninks, Kovo 4 d., 1924
Šv. Jurgio parap. Syet.

32nd PI. ir Auburn. Avė.
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c ypatai

Muzika Georgian Syncopators

Prakalbos
Temoje apie prisikėlimų iš 
numirusių bus tikrai darody- 
ta ir išaiškinta kaip tai turi 
nusiduoti; taipgi dėl to visus 
užprašom atsilankyti, o gilius 
daiktus išgirsite ir busit visi 
užganėdinti.

Kalbės M. Sinkus
Biblijos studentas

Pėtnyčioj, Vasario (Feb.) 
29 d., 1924 m.

G. Kencius Svetainėje,
pirma buvusi Elijošiaus

4600 So. Wood St.

Svetainė bus atdara 7 vai. vak. 
Prakalbos prasidės 7:30

Įžanga dykai, nėra kolektos.

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

Duokite mums pa
bandymą

Bukinę tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vietosM.LEVY&COMPANY
Kampas State ir 22nd St.

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

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

Į ELEKTRA .
Šviesą ir pajiegą suvedame Į senu# ir naujus namus, taipgi dirb-

♦ tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
8 Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
į A. BARTKUS, Pren.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
' oauM^.vnaraMSDMmaanaanMaainMaiBViaaianaMmaBaBmOMMieanaM

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE!
AKUŠERKA |

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.)

Tel. Yards 1119
Daigus! 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 motorinis 
ii’ merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
< Parduodam Laivakortes.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0164

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedelioj 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. Beaudettė k- ..... .—... . - ...--J

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

, ------\
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electfo—Therapy

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moteių ir vaiku.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo ii* 
Kų.

privatiškų gydymui kambarių

0 »

Inorėdami
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS

S. L. FABIONAS G

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

! A
4

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Roon 111-1J 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta;

, 3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 131fl 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- | 
vieną vakarą, ilskyrua ketvertą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS |
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitl St. | 
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant laitus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigua ant pirmo morgičiau« 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

1 A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wasbintton St.

(Jor. Wuahington & Clark

Namų Tek; Hyde Park 8395
W Į III MMUI ■■ Į Į Jū'

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 VVest 22 Street 

Telefonas Canal 1667.V.--

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

Room 909 Chicago Trust Building 
79 Monroe Street, Chicugu.

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted SI.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Adresatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

“Nepaprastas Siuvėjas”
— Stato scenoje —

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS” '

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

2244 West 23rd Place
Pradžia 6:30 vai. vakare. Muzika Filipavičiaus.

“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 DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS”.

AR JUS SERGATE?
Nors negulėjo lovoje, bet vos tik galėja .urbti. 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? Ar jus kas išgydė nuo -senos 
jūsų ligos? Kiekvienas žmogus privalo žino
ti stovį savo sveikatos.

PASITARKITE SU PASEKMINGAIS 
CHICAGOS' SPECIALISTAIS

Nėra ligos ar kitų kokių negalių tarpe žmonių 
kurių mes nežinotumėm savo 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.

EUROfrlEJIšKOS’ GYDUOLES
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. Nedelioj nuo 10 iki 1 v. po pietų.
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KRAUJO 
SERUM 

Suteikiamas 
DYKAI 

Nereikia moltfjti 
daktarui 

ATEIKITE IR 
PASIKALBĖ

KITE SU MUSŲ 
EXPERTU 
DAKTARU

DYKAI 
_-____________ /

v. w. Rutkauskas' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tel. Central 6390

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

? Isermann Bros.
Krautuvė dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sąuare, 

Kenosha, Wis.V. - -

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam^ visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

—

čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* rv2!cpe- 
jišką bužą gydy
mo. Didrlia skai
čius žinoti^ U<y- 
domų kasdiet per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Deąrbom ir Monroe St. 
Criliy Building. Imkite elevatorių 

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

▼ai. vakare. Nedelioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 v»L 
ną. Panedėlyj, seredk?.^ ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

APTIEKORIAI PATARIA 
VARTOTI FOLEY.

x‘Mano aptiekorius, Mr. John Gar 
della, patarė man vartoti jūsų 
FOLEY HONEY AND TAR COMP- 
OUND nuo kosulio ir persišaldymo, 
ir aš vartoju jas per 10 metų ir reko • 
menduoju jas', rašo Mrs. Angelina 
Canali, 37 Parkgurst St., Mllford, 
Mass. FOLEY’S HONEY ANT TAR 
COMPOUNI) yra maloni ir lengva 
vartoti, greitai prašalina prasišaldy- 
rną ir kosėjimą. Neturį savyje opia- 
tes. Neimkite panašiai padarytų to
kių gyduolių. Galima gauti visur.

FOLEY AND CO., ' 
2835 Sheffield Avė.,

— Chicago, III.



letvirtadienis, vas. 28, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI.

ŽINIOS Rusija ir bolševikai Ponams

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Vasario 28, 1921. Eilinis No. 47

Jis nesenai buvo iš- 
iš Rusijos, kaipo lie
pi lietis, nes yra pro-

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarinius, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. «

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So.

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

brooke Avė., Chicago, 111.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

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

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avc.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, II).

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas.

Prof. Sorokin’as skaito pa
skaitą Mokslo Draugams, Chi- 
cagoje. 
tremtas 
geistinas 
fesorius.

Klausant jo paskaitos, šiur
puliai eina per kūną. Jis piešia 
tragedijas ir tokias baisias tra
gedijas, kokių pasaulis dar nie
kuomet nebuvo matęs ir ko
kių visoje istorijoje niekur dar 
iki šiol nebuvo.

Komunistai turi įvedę Rusi
joje tokį terorą ir priespaudą, 
kad caro laikų priespauda, tai 
lik šešėlis. Per 6 metus vieš
patavimo komunistų Rusijoj, 
žmonių skaičius sumažėjo ant 
22,000,999 (dvidešimt dviejų 
milijonų). Iš tų oficialiai Čeką 
išžudė 500,000. Kiti išmirė ba-

Audroj, tamsoj, be poilsio kovojom — 
Mes statėm rūmą stebuklingą....

Jus maldas siuntėte į dangų, 
Stebuklo laukėte galingo.

Stebuklą mes išaudėm patys 
Ir savo kūnais jį apklojom, 
Nors jus, it šmėklos, baidėt žmones. 
Bjaurybės!.... Jūsų mes nebojom!.... 
Nors jus ir ineldėt aukštą dangų, 
Nors mums linkėjot juodą mirtį, 
Nors pranašavot liūdną galą, — 
Bet visgi likome mes tvirti 
Kovoj už idealą!

Pavasaris ateina, nors mes dar ir kentėsim, 
Aušros ir laisvės laukiame senai.
Toks musų likimas — mes gimėme vergais, 
Krutinės mus jaučia, kad; mes dar ištęsėsim, 
Ir širdys sako — kovoj mes nugaiėsim, 
Nukris mus jungo pančiai amžinai.

tytęs įstatymo —$22.00 savai
tei. Rodos neperriebios. Bet 
už tai pragyvenimas ten daug 
pigesnis, negu Amerikoj. As
tuonių valandų dienos darbas 
su puse dienos šeštadienį esą 
veik visur priimta.

Motinystes pensijos.
Naujosios Pietų Valijos val

džia rengia motinystes pensi
jų įstatymą. Jis palies dau
giausiai darbininkų šeimynas. 
Jei darbininko šeimynoj bus 
daugiau kaip du vaikai, tai 
tiems kitiems bus valdžios lė
šomis teikiama mĮaistals, aprė- 
dalas etc.

Australija ypač rūpinasi žmo
nių švietimu.

♦ —Laisvės Mylėtojas.

MOTERIS KENTĖJO
PER VISį METĄ

Vartojo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — 

gavo geras vasekmes.

Vilniaus želmuo. LSS. 81 kuopos reikalai

Ančios darbininkų LSS. VIII Rajono Centro 
valdžia Kom. susirinkimas

Musų, socialistų, norai išsi- 
dė— Anglijos Socialistai pa-

tikis, — begalo didelis socialis
tų laimėjimas.

Dabar kiekvienas socialistas, 
kuris nuošaliai laikėsi nuo so
cialistų partijos, privalėtų tuo
jau aktyviai prisidėti ir niekuo
met nusitolinti nuo

revoliucii
f

beKmauien|, vasario 24 d., 
Naujienų name įvyko Lietuvių 
Socialistu Sąjungos VIII Rajo
no Centro Komiteto susirinki
mas. 3i: s i rink ima atidarė irv
tvarką vedė Rajono organizato
rius dr',-. i Skamarakas. Bu ve 
skaityti r priimti iš pereito 
LSS \1H Rajono :' r.ti. Kom. 
laikyto posėdžio tarimai. Socia
listų Apšvietos Kliabo Komi s i- 

rnnovbi išrlnvn dro- K' skn.

Nuo 1913 iki 1922 Rusijoj 
imustrija sumažąjo 10%-15%, 
žemės derlius sumažėjo per pu
sę, javų užauga per pusę ma
žiau kaip 191 I metais. Gyvu- 

! lių sumažėjo nuo 50% iki 60%. 
Auksu paremtų pinigų visoj 
Rusijoj dabar liko tik apie 
$50,000.

Dm Liniukai dar niekuomet 
tokio vargo nekentėjo, kaip 
d^bar. Prie caro darbininkai

nesi, dabar jie gauna nuo $2 
iki $8 į mėnesį.

Kaimiečiai tris syk pasidarė 
bėdnesni ir nuo jų lupa dide
lius mokesnius.

Jei jūsų nosis nepatinka ko
kiam nors komisarui, tai jis

organzacijos.
Tai dar vienas

Kliubas Lipo
naro- ■ atidarytas va

vra nuo
kiausi politiniai veikėjai ir 
jiems, o ne kam kitam, priklau
so darbininku klasės vadovavi-

į daryme tapo išdirbti lavinimosi

ma;-

ateina ii 
taip vra

Rajono raštininkas pranešė 
kad antspauda 
nutarimų užrašų 
pirkta. Viskas c
kainuoja $2.75. Iždininkas išmo

naudingą ir gt 
jau mums dau

via nuosnoųs veiKejču. l/a-il 
jų veikimui pritaria ir darbinin
kų masės. Bet dar butų geriau, 
kad tie darbininkai, kurie prita
ria socialistų veikimui, — akty
viai prisidėtų prie socialistų

komunistai neriasi

ta paėmė valdžią į savo rankas. 
Nėra ko stebėtis, kad komunis
tai keikiasi, tai jų priprastas

nieko geresnio nežino. 1 
sau keikiasi. O mums

laiku tų keikūnų 
liktu. Nes jie tik

nei dūko ne

darbininkų kl

visuomet stovi 
ninku klasės iš:

ei prisidengę sa- 
rliucingumu“. Jie 

atžagareiviai ir 
ant kelio darbi-

Anglijos socialistai tą gerai 
permatė ir jie jokios 
kreipia į komunistus 
nes jie žino, kad su 
negalima veikti.

Lietuviai komunistai dar 
rėkauti, 
J (l

domės ne- 
Anglijoje, 
jais nieko

nes jie turi savo spau- 
ir gali mulkinti žmones, ku
prį taria jų zaunoms. Bet 
dienos, galima sakyti, jau 
kaitytos. Jau jų giesmė at- 

iedota. Dabar jie tiktai stau- 
ia. Ir lai sau staugia.
Ar Anglijoje galės tuojau 

* vykdinti socializmą; apie tai 
socialistai nemano ir nesigiria 
tuo. Jie veiks atsižvelgiant i
apnnKyues. iniug Kas priKlau
so nuo įvairių priežasčių. Bet, 
kad Anglijos darbininkų klasė 
susilaukė sau geros valdžios — 
tai tas yra neginčijamas faktas. 
Ir darbininkų klasė iš to turės 
labai daug naudos.—A. ž.

Pranešimas
LSS 81 k p. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, kovo 1 d. 1924 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai ir norintys būti LSS na
riais susirinkit laiku.

Charles P. Steinmetz
Spaliu 26 d.. 1923 mirė Char

les P. Steinmetz, vienas didžiau
sių mokslininkų pasaulyje. Jis 
buvo didžiausias matematikas 
ir elektros inžinierius pasauly 
je. Bet labiausiai pasižymėjo 
tuo, kad padarė griaustinį. Nuo 
to laiko jis ir pasidarė labai ži
nomas.

Jis gimė 1865 m. Vokietijoj, 
neturtingoj šeimynoj, žydų kil
mes. Išvaizdą turėjo blogą — 
buvo kuprotas. Bet užtat turėjo 
didelę galvą ir protingas akis. 
Tėvas į mokyklą leisti jo nega
lėjo, nes buvo neturtingas, tai 
jis pats įvairiais budais moki
nosi. Motina jo mirė kaip jis 
turėjo tik 1 metus amžiaus.

Gimnaziją baigė 1883 me- 
muose, laike žinomo Bismarko 
reakcinio periodo.

įstojęs į universitetą jis susi
pažino su socialdemokratu Lux 

j Prisidėjo prie socialdemokratų 
partijos ir pradėjo veikti. O 
tuomet, laike Bismarko pasiu

vusio reakcinio šėlimo, socialis-
Vokietijoj

buvo labai persekiojami. Stein
metz, sykiu su kitais liko arės- 

jtuotas. Bet pirmą sykį pasise
kė j’am iškliūti.

Paskui jis išvažiavo į Šveica
riją ir ten įstojo j politechniku
mą. Jis buvo begalo geros šir
dies žmogus. Nuvažiavęs , į 
Šveicariją jis užsimokėjo už 
mokslą, o už likusius pinigus 
nupirko studentams pietus. Dar 
Vokietijoj begyvendamas jis 
buvo parašęs knygą apie astro
nomiją, už kurią gavo 400 mar
kių. Bet matydamas, kad gy
venimą švaicarijoj sunku pada
ryti, nusprendė keliauti Ameri
kon. čia jis tūrėjo vieną drau
gą, kuris ir pagelbėjo jam atke
liauti Amerikon.

dirba, jis 
valandos, 

beveik vi- 
14-16 va-

Apie darbą jis buvo tokios 
nuomonės. Kiekvienas žmogus 
turi dirbti tokį darbą, kokis jam 
geriau ptinka. Mechaniškas 
darbas apsunkina žmogų, bet 
darbas iš liuoso noro, tik sutei
kia žmogui smagumą. Paklaus
tas kiek valandų jis 
atsakė: pusantros 
Tuo tarpu kada jis 
suomet dirbdavo po
landų kasdien. Mat kitos valan
dos jam buvo iš liuoso noro dir
bamos. Užtat ir neapsunkinda
vo jo.

Visi elektros žinovai sako, 
kad Steinmetz, kaipo didelis 
mokslininkas ir daug gero žmo
nijai padaręs, dar bus labiau 
įvertintas.

Toks maždaug buvo aiškini
mas K. Augusto Mokslo Draugų 
paskaitoje vasario 24, Chicago- 
je. - A. ž.

Australijos darbininkai

Newcastle, Pa. — “Aš visai buvau 
nuvargusi ir kiekvienas manė, kad 

man reikės mirti. 
Aš kentėjau per 
visą metą nuo 
skausmų dešinia
me šone, taip, kad 
aš vos galėjau pa
stovėti ant savo 
kojų. Kuomet aš 
ėjau, tai jaučiau, 
kad rodosi kas ant 
man(£ puola. Aš 
negalėjau dirbti 
jokio darbo ir tu

rėjau nuolat nursę. Ji pasakė man 
apie Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, todėl aš pabandžiau. Kai 
kurios moterys mano, kad nuo bute
lio galima pasveikti, bet aš tuo ne
užsiganėdinau. Aš suvartojau dau
giau ir man pasidarė geriau ir aš da
bar galiu dirbti savo namų darbą. 
Buvo laikai, kuomet aš nesijaučiau 
gerai, tai mano vyras sakydavo: “Eik 
pas daktarą”. Bet dabar jis man sa
ko, kad aš nusipirkčiau butelį Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable, ir jos visuo
met man pagelbsti. Aptiekoriai sa
kydavo man, kad jie turi ką nors ge
resnio, bet jie dar ir iki šiol nepasa
kė ką, todėl aš nevartoju kitų. Aš 
vartoju Vegetable Compound per pen
kis metus. Bile moteris gali ateiti 
arba parašyti man; aš maloniai pa
sakysiu kaip jos pagelbėjo man”. — 
Mrs. Mabel List Sherbahn, 515 
Newell Avė., Nevvcastle, Pa. Parda
vimui visose aptiekose.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
81 kuopa laike komunistiškų 
audrų buvo viena iš tvirčiausių 
kuopų visam LSS VIII Rajone. 
Rodos, laike persiorganizavimo 
su syk susirašė arti 50 narių, o 
tolyn vis stiprėjo kaip nariais, 
taip ir pinigiškai. Tuomet vis
kas buvo labai gerai — nariai 
buvo pilni energijos ir pasišven
timo dirbt dėl darbininkų klasės 
labo.

Bet dabar paskutiniais me
tais viskas atrodo kitaip, — ne 
kurie nariai aptingo, j susirinki
mus ne ateina, o kad ir ateina, 
tai užsimoka duokles už kelis 
mėnesius susyk ir vėl per kiek 
laiko nematyt.

Tai labai blogas įprotis ir ap
sileidimas. Ar gal draugai ma
not, kad kiti tegul dirba, nes 
mes jau gyvenam pakenčiamai; 
mat, vienas kitas gavo lengves
nį darbą dirbt, arba biznelį ko
kį įsigijo, tai jau organizacijos 
darbą visai užmiršta.

Ne, draugai! taip negali būti. 
Jeigu mes save vadiname dar
bininkais ir Socialistų vardą ne- 
šiojam, tai ir dirbkim dėl Socia
lizmo. LankyLim kuopos susi
rinkimus, atlikime savo darbą, 
nes kiti už mus nedirbs.

TĮaigi ateinantį šeštadienį, 
kovo 1 dieną įvyks LSS 81 kp. 
susirinkimas Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 
8-ta valanda vakare. Bukit visi. 
Turim daug svarbių reikalų ap
tarti dėl organizacijos labo.

—A. Vilis,
LSS 81 kp. Org.

Daktarai sako, kad pra
stas virškinimas ir už

kietėjimas viduriu 
pagamina daug 

ligy
Tie visi nesmagumai dabar yra leng

vai prašalinami su pagelba naujų 
gyduolių.

Jei jūsų daktaras dar nėra iki šiol 
jums užrašęs jų, tik nueikit j aptieką 
ir misipirkit vieną butelį. Ji vadinasi 
Nuga-Tone. Ji maloni vartojimui ir 
jus galite gauti visam mėnesiui varto- 
tijimui apie už $1.00. Jei jus turite ne
virškinimą, užkietėjmą, neveiklų skil
vį ir žarnas po valgiui, galvos skau
dėjimą, prastus kepenis, apsivėlusį 
liežuvį, dvokianti kvapą, nusilpimą, 
nuovargį atsikėlus rytmety, bandyki
te Nuga-Tone. Ji padarys savo darbą 
ir padarys greitai. Nuga Tone sutei
kia daug naujos ambicijos ir stiprumo 
nuvargusiems, ji padaugina labai pa
sekmingai stiprumą dėl tolimesnio gy
venimo. Suteikia stiprų ir atšviežinan
tį miegą, puikų apetitą, stimulioja ke
penis ir regulioja inkstus, skilvj ir 
žarnas puikiausiai. Pabandykite tik 
keletą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite geriau, nuneškite 
atgal i aptieką, gausite atgal pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 
narduodama visų gerų aptiekonų. 
kaip greit jus pradėsite jaustis geriau.

sušaiidyti. IT jokios atsakomy
bes už tai jam nėra.

Daugelis pasakoja, kad bol
ševikai rūpinasi apšvieta. Bet 
tikrenybėje yra visai kitaip. 
1911 m. apšvietus reikalams 

skiriama keturi šimtai 
dešimts milijonų rub

lių, dabar tik yra skiriama tris-'tai ir kiti radikalai 
milijonai rublių. 
Rusijoj liko tik 

jų pirmiau buvo.
; Dabar kiekvienas studentas tu
ri išvirsti komunistu, kitaip 
negali pastoti į universitetą. 
Mokytojai tai tikri kankiniai: 
jie turi taip mokinti, kaip pri-

dešimts šeši

'Poliaus sekė išdirbimas dieno
tvarkės busimai LSS VIII Ra 
jono konferencijai. Konferen
cija nutarta šaukti apie balan
džio pradžią. Buvo svarstyta 
ir nutarta atsispaudinti Rajono 
kuopoms mokesčių specialius, 
blankus. Blankas ;
apsiėmė sekretorius drg. A. Vi- j 
lis ant mašinėlės veltui. Toliausios kny; 
buvo svarstoma klausimas apie knygynų 
Suvienytų Valstijų
įneštąjį bilių, kuriuo kėsinama
si suvaržyti ateivius verčiant 
juos registruotis; sumažinimą 
lietuvių kvotos įvažiavimo į šią

pereis tas ateivių varžymo bi- 
lius, tai dauguma lietuvių nega
lės atsikviesti savo 
Ameriką.

atspausdinti j Bolševikams pasidarė negeis- 
garsių žmonių parašy
tos ir jie prašalino iš 

Tolstojaus, Turge- 
Kongresan i uevo ir kilų net bolševikų pa

rašytas 1917 metais knygas. 
Ką komunistai-bolševikai skelb
davo 15)17-18 metais, dabar 
tas jau jiems yra pavojinga.

Didesnės tiranijos Rusijoj ir 
įsivaizdinti negalima. Cariz
mas, tai rojus, sulyginus su bol
ševizmu.gi m mes t

VIII Rajo- 
vasario 29 

visas Chicagos lietuvių draugi
jų (be skirtumo tikėjimo ar po
litinių pažvalgų) valdybas dėl

nas nutarė sušaukti

Dabar Rusiją valdo šeši tiro
nai: 3 žydai, 1 lenkas, 1 armė
nas ir 1 rusas.

teto išrinkimo dėl pasekminges-j Ir jau žmonės 
nio protesto surengimo. Pirmas 
bendras susirinkimas visų Lie
tuviškų Draugijų bei Organiza
cijų valdybų įvyks vasario 29 d., 
7:30 vai. vakare, “Naujienų“ 
name, 1739 S. Halsted St. Butų 
geistina^kad Draugijų valdybos 
susirinktų skaitlingai, nes vi
siems lietuviams labai svarbus 
reikalas.

— Rajono Korespondentas.

Klaidos atitaisymas
LSS Žinių eiliniame No 

mano rašinėlyj “Į jus, draugai!“ 
įsiskverbė klaida. Ten atspaus
dinta :

LSS 116 kp., Įgaliotiniai:
P. Kausius, 1943—24th St. 

Detroit, Mich.
Turi būti:

46

P. Kausius,
1953—24th St.,

Detroit, Mich.

Garsinkitės Naujienose

Bet Rusijos visa liaudis — vi
sa šalis jau dabar suprato, kad 

pasitarimo ir bendro visų komi- bolševizmas, tai buvo tik liga, 
pradeda kilti.

Raudonoji armija, tai jau anti- 
raudonoji. Ir bolševikų 
patavimo dienos jau beveik su
skaitytos. Ir juo greičiau jie 
bus nuversti, tuo geriau bus 
Rusijos liaudžiai.

Doros jokios Rusijos bolševi
kai nepripažįsta. Iš Rusijos 
bolševikų niekas daugiau neliko, 
kaip tik razbaininkų, 
žmogžudžių gaujos.

Socialistai jau senai 
ko, bet iki šiol žmonės 
nenorėjo tam tikėti, 
si pamatys,
reikia žiūrėti, ne kaipo į darbi
ninkų vadovus, bet kaipo į dar
bininkų didžiausius suvadžioto- 
jus. Ir juo greičiau jie išnyks 
netik Rusijoj, bet ir kitur, tuo 
bus visiems geriau.—A. ž.

vieš-

vis dar 
Dabar vi- 

kad į komunistus

GRAIKIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

ATI IENA I, vas 26.— Graikų 
kabinetas su Kafandariu prie
šaky rezignavo, nesutikęs su 
parlamento tarimu nuversti 
visai Gliuksburgų dinastiją ir 
Graikiją padaryti respublika.

Imigracijos komisija nenorė
jo jo įleisti į Ameriką, nes jis 
buvo kuprotas ir bevažiuoda
mas ant laivo buvo persišaldęs.

Būdamas elektros inžinierius, 
suprantama, jis nuėjo 
darbo. Darbas nelengva
gauti. Jam pareikšdavo, 
elektros inžinierių tiek 
yra, kad jų nėra kur dėti, 
paskiau gavo darbą, ir kiek vė
liau pastojo į General Electric 
Co., New Yorko valstijoj ir 
išbuvo iki mirčiai.

Koks jis buvo gabus, jau 
parodo, kad į tris mėnesius

parašė 
į dėk

lai ko 
labai

ieškoti 
buvo 

kad 
daug 

Bet

ten

tas
po

labai

atvažiavimo Amerikon 
anglų kalboje straipsnį 
tros žurnalą, o už metų 
jau vartojo anglų kalbą 
gerai.

Tuomet industrija dar
žemai stovėjo, nes negalėjo var
toti tokios didelės elektrinės jė
gos, kaip dabar, ir tą didelę 
elektrinę jėgą pakinkė Charles 
P. Steinmetz.

Jis savo gyvenime padarė 
200 išradimų ir tie visi išradi
mai yra užpatentuoti- C operai 
Electric Komo a mos 'ardu. Jei 
nebūtų atsiradęs Steinmetz, tai 
Amerika negalėtų turėti tokios 
dideles industrijos, kokią da
bar turi.

Kaip minėjome, Steinmetz tu
rėjo gerą širdį. Jis neėmė pas
kirtos jam algos, bet ėmė tiek, 
kiek jam buvo reikalinga, 
paimdavo daugiau pinigų, 
tuos pinigus suvartodavo 
dimams.

Jei 
tai 

išra-

Konferencija TURPENTINE

metiniai į- 
lieka šei- 

Tuo budu 
sau namus 
sąlygomis.

Frank Bohn rašo “The Illi
nois Miner“ ilgoką straipsnį 
apie Australijos darbininkų gy
venimą. Rašytojas pastebi, kad 
jam tekę praleist nemaža laiko 
Naujoje Zelandijoje ir Australi
joj ir jis patyręs daug intere
singų dalykų apie tų šalių dar
bininkų gyvenimą. Jis manąs, 
kad kai kurie Australijos meto
dai sėkmingai galėtų būt pri
taikinti ir Jungtinėse Valstijo
se.

Naujoj Zelandijoj anglių ka
syklos yra valstybės nuosavy
bė, bet jas operuoja angliakasių 
unija. Jeigu darbininkai 
Queenslande (viena Australijos 
provincija) apsiveda ir nori 
gauti namus gyventi, jie nueina 
tiesiai į valdžios namų stato
mąjį departamentą, įmoka 
penketą nuošimtį perkamosios} 
sumos ir įsigyja sau namuką. 
Kai pasibaigia jos 
mokėjimai namukas 
mynos nuosavybė, 
darbininkai įsigyja 
gana lengvomis
Jiems nebereikia rūpintis, kad 
ateis koks lenlordas, ir jų krai
čius išmes gatvėn.

Darbininkų apdraudos
Queenslande esanti įvairios} 

rųšies apsidraudimų. Pav. ap
draudos nuo nelaimingų atsiti
kimų fondas sudarytas iš mo
kesnių nuo darbininkų algų, 
samdytojų pajamų ir iš visuo
menės mokesnių. Sulig senosios 
privatinės apdraudos sistemos’ 
sunegalėjusiam darbininkui bu
vo išmokama tiktai trisdešimts- 
ketvirtas nuošimtis, jo įmokėtų 
į tą fondą pinigų; sulig dabar
tine valstybine sistema, darbi
ninkas gauna 87 nuošimtį įmo
kėtų savo pinigų, o tryliktas 
nuošimtis padengia visas lėšas. 
Sunegalėjęs darbininkas dalw 
gauna $10 savaitei, o vedęs — 
$17 savaitei. Jeigu darbininkas 
netenka sveikatos 
žiui, jam išmokama 
jeigu darbininką i 
šeimyna gauna nuo 
$3,000.

Naujoj Zelandijoj 
li’joj darbininkams 
minimum alga. Nuo 
gyvenimo reikmenų kainos pa
kilo apie 50 nuošimčių, o algos, 
aplamai imant, pakilo daugiau 
l<ai 100 nuošimčių. Naujojoj; 
Pietų Vali joj algos yra nusta-

LSS VIII Rajono konferenci
ja įvyks balandžio 6 d. Naujie
nų name, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Pradžia 11-tą va
landą ryto.

Visos LSS. kp. priklausančios 
Aštuntam Rajonui prisiųskit 
delegatus nuo penkių narių vie
ną, skaitant nepilną penkinę už 
pilną.

Konferencijos dienotvarkė:
1. Konferencijos atidarymas
2. Mandatų komisijos rinki

mas.
3. Referatas.
4. Rinkimas konferencijos 

tvarkos vedėjo.
5. Skaitymas tarimų iš per

eitos konferencijos susirinkimo.
6. LSS VIII Rajono valdybos 

ir komisijų raportai.
7. Kuopų delegatų praneši

mas. f
8. Laiškų skaitymas.
9. LSS VIII Rajono nebaigti 

reikalai.
10. Nauji sumanymai.
11. LSS reikalai.
12. Socialistų Part. reikalai.
13. Lietuvos Socialdemokratų 

part. reikalai.
14. Konferencijos uždarymas.

—A. Vilis,
LSS VIII Rajono Sekr.

Prašalina persišaldymą.
Prašalinkit tą prasišaldymą GREI

TAI! Nečiaudėkit — nevaigšČiokit 
su suspausta krutinę arba su kosu
liu kuris kenkia jūsų visam kunui. 
Turpo, Turpentine Oitmentas praša
lina persišaldymą magišku budu. Jis 
įsigeria giliai jr tuojau prašalina 
persišaldymą!

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

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

PRAŠALINKIT PRASIŠALDIMĄ 
GREITAI su Turpo — Turnentine 
Ointmentas, kuris turi kitas senas 
gyduoles, Menthol and Cam'phor. Gau
kite Turpo šiandien nuo jūsų aptie- 
koriaus — 35c. ir 70c. slojikas.

-*

*

visam am- 
, $3,750;
užmuša, jo 
$2,000 iki

ir Austrar 
nustatyta 

1914 m.

FOLĘI PILĖS SUTEIKIA 
PALENGVINIMĄ.

“Mano inkstai labai mane kankino 
ir kaipo pasekmė, aš jaučiausi labai 
parstai ir buvau nervuotas. Kartais 
nieko negalėjau dirbti. Kada pradė
jau vartoti FOLEY PILĖS aš visai 
pasveikau nuo nerviškumo”, rašo Ko- 
ra Jerningan. Potts Camp, Miss. 
FOLEY PILĖS yra diuretic stinru- 
iiantas dėl inkstų, pagelbsti sustip
rėti joms ir priduda joms daugiau 
veikmės. Pabandykite butelį šian
dien. Galima gauti visur.

FOLEY AND CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, UI.

t

TIK PATRINKU JUOMI ’J
Kuomet jus kankina skaudus atakas 

reumatiškų skausmų, ar užpuola neu- *' 
ralgija, strOndieglis, skaudami sąna- « 
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai patri- 
nant su *

Įreg. S. V. Pat. Biure. «

ir tuojaus pajaučiama maloniai de
ginanti Šiluma besiskleidžiant po skau
dami} vietą, kuri suteikia malonų sma
gumą ! Visiškai nGra reikalo linkintis 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą.

Pain - Expelleri» tikrai pagelbče ir 
jums, kaip jisai pageliojo nesuskaito
miem tūkstančiam žmonių per daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje.

35c. ir 70c. už bonką aptiekoae.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis ' visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams....................................... $8.01
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Trima mėnesiams .....   2.00
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Vienam mėnesiui ....... .76
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ryšiai, kurie lošia svarbią 
rolę viso krašto ekonomi
niam gyvenime. Ir jie nema
žai bus nustebinti, išgirdę, 
kad ir šitoje srityje Lietu
voje eina smarki kova tar
pe darbo žmonių ir klerika
linių parazitų.

Tam klausimui šiame 
“Naujienų” numeryje yra 
pašvęsta keletas straipsnių. 
Skaitytojams mes ypatingai 
patariame susipažinti su tu
riniu slaptojo klerikalų ap
linkraščio apie koperacijas 
ir paskui perskaityti įpusų 
bendradarbio, Kunigo, pa
aiškinimus apie jį.

Pastaramjam straipsnyje 
mums didžiai svarbus išro
do sekantis nurodymas. Mu
sų bendradarbis pastebi, kad 
koperacijos Lietuvoje gimė 
ir augo niekieno neremia
mos, be jokios amerikiečių 
dolerių pagelbos. Tuo tarpu, 
kaip matome iš minėtojo ap-

KOMUNTSTINĖ MATEMA
TIKA.

. Viertas bolševikų pakalikas 
aprašė, kitip sovietų Rusijoje 
“kovojama prieš tamsą”. Bolše
vikų darbas apšvietos srityje 
ąsas visai kitoks, negu kapita
listų; net ir matematika Rusi
joje esanti komunistinė. Ką ta
tai reiškia, rašytojui vienas ko
munistų mokytojas paaiškinęs 
taip:

“Ar gi mes galime vartot 
tokius vadovėlius, kuriuose 
sakoma, kad ponas (kapitalis
tas) turi 10,000 rublių, iš ku
rių 5,000 įvesdino už nuošim
čius, ir klausiame, kad vai
kai -atsakytų, kiek pelno jis 
gaus ?

“Dabar mes užduodame pa
prastas problemas sudėjimo. 
Pav., sudėkite visų valstie

čių karves ir pasakykite, kiek 
iš viso sodžiuj yra karvių. Ar
ba paimame paprastas pro
blemas proporcijų — jeigu 
musų sodžius turi 300 šeimy
nų, o kitas sodžius turi 1,000 
Šeimynų: kiek raudonarmiej 
čių kiekvienas sodžius turi 
pristatyti armijai, kiek atsto
vų kiekvienas sodžius gali 
siųst j valsčiaus sovietą?”
Taigi išeina, kad rublius ir 

nuošimčius skaityt yra “kapita
listinė matematika,” o karves ir 
raudonarmiečius skaityt — 
“komunistinė matematika.”

Na, o kažin kokia matemati
ka bus suskaityt, kiek pinigų 
pavogė komisaras Krasnoščoko- 
vas> iš Gosbanko; kiek mokyto
jų sušaudė bolševikų komisa
rai ir kiek jų išmirė nuo bado; 
kiek buvusiųjų caro generolų ir 
oficierių tarnauja raudonojoje 
armijoje?—.

Kadėmų aplinkraštis dėl 
kooperacijų.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams........... ............  $7.00
Puset ir.e tų .....................   3.50
Trims mėnesiams .......................  1.75
Dviem mėnesiam.’ ........... ........... 1.25
Vienam mėnesiui ..............—... .75

linkraščio, jos sugebėjo pa
virsti tokia jėga, kad varo 
į desperaciją Lietuvos valdo
vus. Patys Lietuvos žmonės 
sutvėrė ją, nežiūrint vargin-

Uetuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei rr/etų .............„............... 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Kova dėl kopera- 
ci/ų Lietuvoje.

Amerikiečiai yra pusėti
nai painformuoti apie poli
tinę. kovą, kuri eina Lietu
voje tarpe įvairių visuome
nės sluoksnių ir partijų. Jos 
įvykius jie seka atsidėję.

Daug mažiaus jie intere
suojasi Lietuvos kultūros 
judėjimu. Tiktai dėlto, kad 
jie yra visai menkai susipa
žinę su juo, galėjo paskuti
niu laiku atsitikti toks nuo
stabus dalykas, kad, atvy-Į 
kus į Ameriką reakcinės 
studentų korporacijos įga-l 
lietiniams, juos šoko remti 
žmonės, kurie mėgsta skai-

gų sąlygų, kuriose jiems 
tenka gyventi.

Amerikiečiai butų galėję 
daug prisidėti prie to, jeigu 
jie nebūtų gaudę vėjus, 
steigdami visokias Atstaty
mo Bendroves, Prekybos 
Dendroves ir t. t. Reikia 
mums arčiaus sekti ekono
minio gyvenimo reikalus 
Lietuvoje, kad tokių klaidų 
nesidarytų. 
-----j—----------------------------

“KRIKŠČIONIŠKA DORA”

“Draugas” 1- 
t1 loja, kas yra 
dora”, kurios 
statosi.

Kad i tos jo 
į- r uolai i n ii

loižimas, tai 
Lt dabar jisai 
pu.uia dorvbe.

jisdien demons^ 
ta “krikščioniška 
skelbėju jisai

“doros” kodeksą
; melavimas ir 
jau visi žino.
dar papildo j j

»
tyli save pirmeiviais.

Bet dar mažiaus, negu 
apie apšvietos reikalus Lie
tuvoje, amerikiečiai žino 
apie ekonomines Lietuvos 
liaudies organizacijas — ko
operacijas (arba koperaci
jas, kaip rašo Lietuvoje).

Didelei daugumai Ameri
kos lietuvių nė motais, kad

Anądien “Draugas” paskelbė 
Į begėdišką prasimanymą, kad 
Grigaitis 1905 metais organiza
vęs Lietuvoje “plėšikiškas eks- 
pi oprijacijas”. “Naujienoms” 
atrėmus tą šmeižtą, jisai mėgi
nta paversti jį juokais: Kam, 
girdi, “Naujienos” pyksta? juk 
■“Draugas” nesakė kuris Grigai
tis!

Kuomet “Draugas” šitokiais 
’ kvailais šposais išsisukinėja

Lietuvoje gyvuoja šimtai • 
vartotojų bendrovių, išsimė-j 
čiusių po Lietuvos mieste-' 
liūs ir valsčius, kad tenai į 
yra stiprus koperatyvų san-.

savo žodžių, tai mums nelieka 
nieko dauginus, kaip pasakyti, 
kad jisai elgiasi, kaip šeškas, 
Įkliuvęs į bedą.

Tegu jisai savo “krikščioniš
koje doroje” vendzijasi!

šių metų pradžioje tapo iš
siuntinėta iš Kauno po visą Lie
tuvą sekantis raštas: 
Nuorašas Slaptai

Kaunas, sausio 15 d. 192’4 m. 
J. M.............. ........

Gerbiamas Tamsta! I
Lietuvos gyvenimui einant į 

normales vėžes, tveriasi įvairios 
ekonominės organizacijos ar tai 
privažios bendroves arba bend
rovės koperatyvų pagrindais. 
Daugiausia yra susitvėtusių 
bendrovių — apie 300 visoje 
Lietuvoje. Mums katalikams 
yra labai svarbu dalyvauti ak
tyviai visose koperatyvų bend
rovėse netik paprastais nariais, 
bot būti ir valdybon išrinktiems. 
Reikia -mums labiausia stengtis 
patekti į Lietuvos Koperacijos 
Bendrovių Sąjungos valdybą ir 
tarybą.

Visos beveik vartotojų ben
drovės Lietuvoje yra sutvertos 
ir vedamos musų katalikų žmo
nių vietose, bet Lietuvos Bend
rovių Koperacijos 'Sąjungos 
valdyboje bei taryboje sėdi ne- 
katalikai žmonės — valstiečiai 
liaudinnka arba socaldemokra- 
tai, — ir jie musų katalikų lė- 
žomis palaiko savo socialisti
nę spaudą; ją garsna per ko
peratyvų išleistą kalendoiAų 
šioms metams. Koperatyvų 
Banką veda socialistai ir vals
tiečiai liaudininką.

Sekantys rinkimai į Seimą bus 
laimėti tų, kurie turės daugiau 
siavo ekonominių organizacijų 
in. jas patys ves. « Taigi laikas 
ir mums katalikams susirūpin
ti savo likimu. Dabar po Nau
jų Metų, bus vartotoją bendro
vių valdybų rinkimai 1924 me
tams, tad reikia pravesti į val
dybas savo žmones, katalikus. 
Kovo arba/balandžio mėnesį šių 
metų bus Lietuvos Koperacijos 
Bendrovių Sąjungos visos Lie
tuvos suvažiavimas Kaune. Ši
čia svarbiausia vieta. Bus dalis 
valdybos renkamą ir ton daliu

būtinai reikia pravesti savo 
žmonės. Bet visuotinas Lietu
vos Koperacijos Bendrovių Są
jungos narių susivažiavimas ga
li perrinkti visą valdybą. Jeigu 
butų Sąjungos atstovų iš vietų 
dauguma musų žmonių, tada 
reiktų visą Lietuvos Koperaci
jos Bendrovių Sąjungos valdy
bą perrinkti] ir pastatyti musų 
katalikus žmones. Dabar so
cialistai sėdėdami Lietuvos Ko
peracijos Bendrovių Sąjungos 
valdyboje, proteguoja tik tas 
vartotojų bendroves, kuriose 
sėdi jų pakraipos žmonės socia
listai. Jie savo pakraipos var
totojų bendroves aprūpina grei
čiau ir geresnėims prekėmis, 

duoda daugiau paskolos ir tuo 
budu stiprina savo visas pozici
jas. Per tiek metų jie gali vi
sai įsistiprinti koperatyvuose, ir 
tada mes nosies tenai neįkišime.

Eikime prie darbo tuojau!
Mes Kaune sutvėrėme: “Ko

peracijai Remti Komitetą” iš- 
žmonių koperacijos žinovų: Sei
mo atstovų ir šiaip inteligentų, 
kurie rūpinsis apsaugoti kope
ratyvų bendroves nuo socialistų 
viešpatavimo ir vedimo bei le
miančios įtakos; jie rūpinsis 
pravesti musų žmones į Lietu
vos Koperacijos Bendrovių Są
jungos valdybą ir į tarybą. Kad 
butų pasiekta šis taip svarbus 
tikslas, reikia vietos vartotojų 
bendrovėms palaikyti su mumis 
nuolatinį kontaktą. Greitu lai
ku bus Kaune Lietuvos Kope
racijos Bendrovių skyriit arba 
narių susivažiavimas. Šiame 
susivažiavime reikia turėti visi 
musų žmonės^ ir inteligentai. 
Tad reikia įgalioti kauniškiai 
inteligentai. Pirmoj eilėj Sei
mo atstovai ir universiteto stu
dentai ateitininkai, kurių tarpe 
yra didelė grupė koperatorių. 
Jau reiktų mums žinoti iš anks
to, kokios vartotojų bendrovės 
norės įgaliotį Seimo atstovus 
bei taip inteligentus. Mes ga-

losime prisiųsti vardus ir pavar
des tų žmonių, kuriuos norės į- 
galioti. Kad nebūtų įgalioti 
klaidingai tie patys asmens nuo 
kelių vartotojų bendrovių, tai 
.reikia pranešti mums, ką mano 
įgalioti Kaune. Tos vartotojų 
bendrovės, kurios dėl savo na
rių didelio skaičiaus gaji įgą- 
lioti kelius atstovus j Lietuvos 
kopeiecijos Bendrovių Sąjun
gos sUvaŽiavimą, būtinai turi į- 
galioti vie/ią iš Kauno inteligen
tų šalia vietos atstovo, nes to
kiame svarbiame susivažiavime 
reikia turėti daug inteligentų.

Prieš Lietuvos Koperacijos 
Bendrovių Sąjungos suvažiavi
mo posėdį reikės mums padary
ti savo posėdis Ūkininkų Są- 
jungos bute, Laisvės Alėje 31 
Nr. Kaune, kad susipažintu- 
mėm vieni su kitais ir pasitar- 
tumėm... Taigi jau iš anksto 
tai visa reikia žinoti atvažiuo
jantiems. Tankiai susi važiuoja 
musų žmonių dauguma kokiame 
nors bendrame, susivažiavime, 
bet dėlto tik, kad jie vieni su 
kitais nesusipažinę, tai ir nega
li išrinkti Centro valdybos iš 
savo žmonių. Darydami toli
mesnius susivažiavimus, mes 
pranešime prieš susivažiavimą 

apie kitus klausimus, o dabor 
mums svarbu tik užmegsti pir
mi ryšiai su musų vietos kopera 
tyvais. Mes gal neturime visų 
Koperatyvų sąrašo, tai malonė
kite Tamstos pranešti savo kai
mynams užinteresuotiems kata
likams koperatoriams ir kuni
gams apie musų Komitetą, kad 
jie užmegstų ryšius su mumis 
ir įsirašytų į Lietuvos Kopera
cijos Bendrovių Sąjungą dėl 
musų šallininkų skaitliaus pa
dauginimo. Mes stengsime# 
parinkti prityrusius ir žinovus 
koperatorius į Lietuvos Kopera
cijos Bendrovių Sąjungos valdy
bą ir tarnybą, taip kad jie suge
bėtų pirkti urmu visokias pre
kes be žydelių tarpininkavimo 
iš pirmų rankų Lietuvos dirbtu
vių ir iš užsienio firmų.

Visais reikalą,is meldžiame 
rašyt: Kunigui Adomui Vili
mui, Ožeškienės gatvė 3 Nr., 
Kaunas, kaip musų “Koperaci- 
jai Remti Komiteto” Genam;- 
liam Sekretoriui. Malonėkite 
pranešti mums tuojau, su kokiu 
jūsų koperatorių mums pata
riate susirašinėti, prisiųsdami 
mums jo vardą, pavardę ir ant
rašą.
Koperacijai Remti Komitete* 

vardu:
Feliksas Mikšys, Seimo at

stovas ir Ūkininkų Sąjungos 
pirmininkas; Petras Josiu- 
kas, Seimo atstovas; D-ras P. 
V. Raulinaitis, Seimo atsto
vas; V. Beržinskis, Seimo at
stovas; Dionizais Trimakas, 
Ūkininkų Sąjungos Centrali- 
nio Liaudies Banko direkto
rius; Juozas Dagilis, Seimo 
atstovas ir A. Vilimas, Seimo 
atstovas.

GARSINKITJES 
NAUJIENOSE

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotine lietuviu dainų sim
bolika ir jes Įritino.

(Tęsinys)

Tokiu budu prisikasę iki simbolikos kil
mės, taip sakant iki jos krikšto-tėvų, pali
kime paralelizmo visas kitas, kad ir labai gra
žias formas, kitai gražiai dienai, o mums 
šiuo tarpu ganės prisiminti lietuvių dainų 
erotinę simboliką....

EROTINĖ SIMBOLIKA.

Erotinė simbolika pasakyti — lyg ir ne
labai gerai skamba. Kitas gali dar ką bloga 
pamanyti — žinoma, patriotiniu jausmu va- 
duodamos. Aš net nežinau kaip čia pasitei
sinti. ZTegii-gi bus: lyrines dainas dainuoja 
ne vien tik lietuviai: dainuoja jas ir vokie
čiai, dainuoja ir prancūzai, dainuoja ir ita
lai, ir ispanai, dainuoja jas ir visas slavų šei

mynų pulkas. Ir šit jeigu palyginti Eiropos 
tautų dainas, tai jų visa lyrika kaip tiktai 
ir sukas apie vyriškosios ir moteriškosios gix 
minės santykius. Ir ne tik sukas, — šios vi
sos tautos net turi daug bendrų simbolių, 
vaizduojančių analoginius daiktus ir reiški
nius. Visų indoeiropiečių tautų lyrinėse dai
nose rasime šitokios rųšies simbolių: medis
— žmogus; medžio lapas — mintis, žodis; 
palinkti — nuleisti galvą; žemčiūgas, rasa
— ašaros; apyniai vyniojas — mergelė ar 
berniokas meilėje linksta; medis džiūsta — 
žmogus nyksta; medis sprogsta — mergelė 
ar berniokas pasirengę meilei; uoga — mer
gaitė; medis ir po jo šaltinis — vienas ir ki
tas simbolinas mergaitę; sakalas, šakas lau
žantis — barnelis, mergelę grobiantis; sa
kalas, meletelis, berželis, raitelis — jaunikis, 
ir tt. šie ir jiems panašus simboliai, yra dau
geliui tautų bendri, jie dar tebėra visai pri- 
mitiviniai. Juos tenka priimti, kaipo esamus 
faktus. Tuo labiau, kad tokioj primitivinėj 
formoj, kaip pas kitas tautos, lietuvių dai
nose, jie kur-kas retesni svečiai. Ūži tat lie
tuvių dainos turi išru tūloję savo simbolikos 
pasakytai! sistemą, kurios kitos tautos netu
ri, ar bent nepasiekia. Ir vis tiktai, jeigu ir 
ta sistema, pati savaime labai graži, suka

si apie ankščiau minėtą problemą, tai čia 
aš jau nieko nekaltas. Bet pirma negu per
eiti lietuvių dainų simbolikos apžvalgą norė
čiau priminti, kaip supranta simboliką gar
sus žmonių dainų žinovas Evgenijus Aničko- 
vas. Jis sako: “Simbolizmas yra tokia poeti
nio išsireiškimo priemonė, kada antrasai pa
lyginimo narys jau nebereikalingas, kada jis 
laisvai iškįla klausytojo sąmonėj, be to, kad 
daina butų pravedusi palyginimą ar prieš
pastatymą iki galui”.

---------------- 1—

VAINIKĖLIO LAIMĖ.

Vainikėlio ženklas ir jo prasmė — vi
siems žinomas. Ne veltui jį nuima tuojau po 
jungtuvių.

Nuims vainikėlį —
Uždės gobtu rėtį,
Sunkumėlį ant galvelės.

Arba: *
Kad aš buvau mergužėlė
Po rūtų vainiko....
Jau šią dieną šią dienelę
Vyro gulovėlė—
Taip verkia mergelė, kai ją garsiai už vy- 

ro leidžia ir vainikėlį nukabina.xKur kas blo
giau, jei šiaip pasitaiko jis kur pamesti.

“Koperacijos Rėmėjai ’.
Rašo Kunigas.

Tuo laiku, kada po Ameriką 
trankėsi įvairus typai, rinkda
mi pinigus tautiškiems biz
niams Lietuvoje, kada pačioje 
Lietuvoje kun. Vailokaitis su 
savo Ūkio Banku kaupė kas tik 
buvo galima sukaupti, tuo tat 
metu tyliai, niekeno neremiama, 
gimė Lietuvos koperacija.

Šiandien Lietuvos koperacija 
jau stambi pajėgafc Vartotojų 
bendrovių dabar turime virš 
300. Dvi šitų bendrovių Sąjun
gos : Lietuvos Koperatyvų Są
junga ir Šiaulių Srities Varto
tojų B-vių Sąjunga turi apsčiai 
turto (nuosavų namų, sandė
lių), yra išleidusios nemažai 
knygų, laikraščių, suorganiza
vusios didelį prekybos aparata 
su šimtais tarnautojų, yra su- 
sirišusios su tarptautinėmis ko
peracijos organizacijomis ir tt.

Ponai klerikalai praispekulia- 
vo savo turtus ir šiandien gobšo 
akimis žiuri į Lietuvos Varto
tojų Koperatyvus. štai kodėl

krikščionys demokratai (Vili
mas, Dagilis) Ūkininkų Sąjun
ga (Mikšys, Josiukas) ir Darbo 
federantų žmonės (Raulinaitis, 
Beržinskis) šiandie varvina sei
lę ir tveria “koperacijai remti” 
komitetą ir rašo slaptą savo ap
linkraštį. Kvepia pinigais (nors 
ir sakoma, kad jie be kvapo), 
kvepia įtaka ir t.t.

Be Vartotojų koperatyvų 
Lietuvoje gyvuoja Lietuvos Ko
peracijos Bankas. Dabar tai 
stambi įstaiga su ypatingu, kri
kščionims rupimu kvapu. Be to, 
Šiauliuose veikia grynai ūkinin
kų, bet be krkšČioniško raugo, 
žemės Ūkio Kooperatyvas “Ga
mintojas”, Kaune plačiai veikia 
Lietuvos žemės Ūkio Kopera
tyvų Sąjunga. Vis tai organi
zacijos, kurios be Amerikos do
lerių pasisėmė sau stiprybės. 
Tai puola krkiščionims akin. 
Štai kas pagimdė tą slaptą ku
nigų ir jų pakalikų aplinkraštį.

šiaurys

Didvyrių kapai
Dabar Lietuvoje randama 

daug papinių. Tai ant kalno 
smiltynų, tai po šakų verkian
čių beržų svyruoklių, tai ant 
kranto sraunaus upelio stovi 
sustingę kryžių kryžiai. Vieni 
kryžiai statyti už Vokietijos 
kaizerį, kiti už rusų carą, už 
Bermontą, Leniną, Želigovskį ir 
gale musų tautos žuvusieji. J 
musų kraštą buvo subėgę pasi
pešt], savo norus įvykinti. Vie
no norai geri, kito geresni, tre
čia geriausieji, o jau ketvirta
jam ir tolimesniems nebėra 
UŽvardijimo. Jeigu už carą žu
vo šimtas, tai vokiečiai nepasi
duodami guldė du šimtu < jeigu 
musų besiginančiųjų žuvo šim
tas, tai Želigovskis rengė į lai
dotuves keletą tūkstančių ir 1.1. 
Kiekvienas grįžęs savo šalin pa
sakoja Lietuvą esant labai ma
žą, nieko nevertą valstybę, kad 
be reikalo ją į geografiją įrašy
ta, kad musų šaly nieko nėra, 
nė pramonės, nė prekybos. Gai
la, kad geografai neužrašo, jog 
yra kapų, kur guli visų kultū
ringiausių šalių žmonės, čia lyg 
kurortai užmuštiems valdovų 
vergams. Reikia butinaį j va
dovėlius užrašyti, gal suvežtų 
iš viso pasaulio užmuštuosius.

Verkia beržai svyruonėliai, 
byra plakamos smiltys į vande
nį, pūva kryžiai, nyksta visos 
kapų žymės. Jau greit išnyks. 
Dabar žmonės laukia Ras dabar 
atsirasiąs iš tų valdovų, kurie 
vėl eitų peštis ant užneštų kapų, 
kas vėl rodys savo kultūringu
mą musų nekultūringoje šalyje. 
Tokie voldavai už krūmų laukia 
tik momento, kad galėtų vėl ta
šyti naujus- kryžius, kuriuos 
statytų j vietą nupuvusių nau
jiems didvyriams...

Nauji Rusijos pašto 
ženkleliai.

Kaunas. — Paskutiniuoju lai
ku gaunamieji iš Bolševikijos 
laiškai ateina su naujais pašto 
ženklais (markėmis). Ant nau
jųjų ženklų atspausta garsaus 
bolševikų kariuomenės raitelių 
vado Budionavo paveikslas, o 
žemiau padėta užrašas “10 ko- 
peek zolotom” (dešimt kapeikų 
auksu).

Ant paprasto laiško ženklų 
prilipyta už 20 kapeikų, iš ko 
matyti, kad bolševikai nuo mi
lijonų ir milijardų vėl sugrįžo 
prie rublių- ir kapeikų.

Gautame sausio 31 d. iš Rusi
jos laiške rašytame pabaigoje 
to mėnesio po senovei nusiskun
džiama savo nepakenčiama pa
dėtim dėl didelės brangenybės 
ir labai apgailestauju, kad jie 
neturi galimybės sugrįžti į Lie
tuvą. Tarp kitko minėtame 
laiške pažymima, kad ką uždir
ba, tai vos tik ant duonos kąs
nio pakanka, o apie rubus ir 
avalinę nepriseina nei svajoti.

Tuo tarpu gi Lietuvos bolše
vikai be paliovos triubija, kad 
dabar Rusijoj darbininkams 
esąs kuogeriausis gyvenimas. 
Mat, jie tokiais Rusijos giriniais 
nori pataisyti savo karjeras, 
bet voltui.—Liet, darbininkas.

Kaunas, 2-124 m.
Užvakar teisėjas Wells nu

baudė keturius upholsterių uni
jos narius ir vieną maliorių 
unijos narį užsimokėti pinigines 
pabaudas už suokalbį boiko
tuoti. Du biznio agentai uphol
sterių unijos nubausti po $100, 
o du tos unijos nariai ir taipjau 
moliorių unijos narys po $50. 
Juos apkaltinta pereitą rudenį. 
Jie buvo kaltinami, kad jie pa
tys atsisakė dirbti ir neleido jų 
darbo dirbti neunistams. Jie jo
kio pasiteisinimo nadavė ir pa
reikalavo naujo bylos nagrinėji
mo.

Patrotinau vainikėlį už alučio skle- 
nytėlę,

Patrotinau jaunystėlę už vynelio kie- 
liškčlį.

Kur aš jauna pasidėsiu, sarmatėlę ap
turėsiu ?

Aš nueisiu žalion girion, kur laputė 
vaikus veda —

Aš ten jauna pasidėsiu, sarmatėlę ap
turėsiu.

Taip liūdnai kartais pasitaiko jaunas 
dieneles baigai. Ėet jau kartą vainikėlis nu
krito kur į pašalą — tai jau jo nebeprilyp- 
dysi prie kaselių; niekais nueina močiutes ir 
brolelių tą kryptimis pastangos:

Eik močiute tolimu,
Nešk vainiką šalimu,

Žinai motynėle pati, 
Kad aš nenešioji!!

Bet jeigu mergaitei pasitaiko pas jau
nikį pakliūti, tai vainikas turi tiktai vieną 
kelią:

Bet aš negrįšiu,
Mano broleliai, —
Gražinsiu vainikėlį.

Žjnoma ir tai neblogas daiktas. Bet ne 
vien tik broleliai ir močiutė rūpinas merge
lės vainikėlio laime: net darželis — ir tas 
nenukenčia:

Nors jį atrasim,
Nors sujieškosim, 
Bet aš jo nenešiosiu, 
Ant galvelės nedėsiu.

’ žitionių mergelių
Ir ant rankelių
Aukso žiedai žibėjo, 
Už varksnelių žvilgėjo.

O man jaunos,
Jaunos mergelės
Mažas vaikelis verkia —
Už mylalės girdėti.

rba:

Oi kai aš augau pas mielą motulę 
Užtvėrė broleliai man rūtų darželį. 
Tai aš pasisėjau žaliąją rūtelę, 
Tai pasisodinau raudoną roželę, 
Tai aš atsikėliau taip anksti rytelį, 
Tai aš išėjau ant didžio dvarelį), 
Tai aš pasirėmiau ant rūtų darželio,. 
Tai aš pasiklausiau pas žalią rūtelę: 
Ar velys rūtelė darželiu ineiti, 
Ar velys rūtele kvietkelį suskinti ? 
Aš dar nepravėriau darželio vartelių, 
Jau visos rūteles sudrėbė j ik vienai; 
Dar aš nesuskyniau nei vieno kvietkelio, 
Išbirej lapeliai iš baltos rankelės.

(Bus daugiau) ’
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CHI AGOS 
ŽINIOS

Socialisty Apšvietos Kliu 
bo prelekcija

Depositors State Bank 
naujame name.

Depositors State Bank, vie
nas didžiausių bankų ant Town 
of Lake, pasibudavojo nauja 
gražų namų ant kampo 47 ir 
Ashland Avė. gatvių (470141& 
S. Ashland Avė.) ir greit per
kels bankų į tų savo^ narna.

Naujo • banko namo iškilmin
gas atidarymas bus šeštadieny, 

d.," nuo 2 v. p. p. iki 10kovo 1 
v. vak.

BALETAS.
Gali De Mamay mokinių 
bus Kimball Hali, kovo 

2 d., 2:30 valandų po pietų. Ba
lete dalyvauja nemažas būrys 
gabių mokinių ir bus daug gra
žių klasinių šokių.

baletas

Šiandie, 8 valandą vakaro, 
Raymond Chapcl, 831 W. 31-st 
St. Socialistų Apšvietos Kliubas 
rengia prelekcija. Skaitys d. 
P. Grigaitis temoj: “Ar sociali-, 
štai gali dalyvauti koalicinėje 
valdžioje su buržuazija?”

Tąį yra svarbus kiekvienam 
socialistui klausimas ir visi 
LSS., LDLD. ir LSJ. Lygos kuo- 
l <> nariai, kurie taipjau skaitosi 
ir Socialistų Apšvietos Kliubo 
nariais,-kviečiami atvykti pre- 

• lekcijų išklausyti. Kliubo užda
vinys yra gvildenti socialiniai 
ekonominliis klausimus, kad 
geriau juos supratus ir tuo ge
riau supratus patį socialistų 
programą.

Paskaitose gali dalyvauti ir 
r.epril iausantys toms orgariza- 
cijorrs, bet įdomaujantys svar
stomais klausimais. —X.

toje ant grindų tam tikra prie
taisą ir priėjus reikalui darbi
ninkas niekam nematant už
mina ant to prietaiso ir tuoj 
duodama momentaliai žinia 
policijai ir kitoms atatinka
moms įstaigoms, o ir ant vie
tos kįla didžiausias skambini
mas varpo ir Švilpimas.

Visas niarmoras yra specia- 
lis — iš Italijos. Tięsiog. vien 
iik pamatyti yra verta tokia 
brangiai ir labai dailiai įtaisy
ta įstaiga. Tai yra labai malo
nu lietuviams turėti geras įs
taigas. Žinoma, čia didelis kre- 

■ (litas priklauso šio banko pre- 
I zidentui p. J. J. Imlias.

Universal State Banko | ..Bankas žada duoti dovanų 
remontas užbaigtas

tykodami jų pasigriebti. Kaip 
tas -gali įvykti, • tai turint ir 
šventam kun. Bumšos protui 
yra nesuprantama, nes visi 
Auditorijos Bendrovės direk
toriai yra geri katalikai ir 
dirba dėl Bendroves labo di
džiausiu pasišventimu, nekrei
piant jokios domės į kun. Bum
šos nepamatuotus plepalus.

Komisija: , /
. Altanas Mos i u lis, 

Joe Antanaitis, 
Pranas Norkus.

kiekvienam atsilankiusiam ban-

Štai kur yra tikrai skir

Į Lietuvą tingas gorsefas

Lietuvių Rateliuose
Naujienos yra seniausias 

lietuviu dienraštis '
Dar nė vienas lietuvių dienraš

tis neišgyveno dešimties me
tų.

Oel kun. Bernso išsišo
kimo prieš Auditoriją

Ir Lietuvių Illinois Pašelpinis 
Kliubas protestuoja prieš 
kun. Bumšos šmeižimų Brid- 
geporto Lietuvių Auditorijos 
ir prie jos prisidėjusių drau
gijų.

lietu- 
. Jos

Naujienos yra pirmas 
vių dienraštis Amerikoj 
šiemet švenčia dešimtmetines 
sukaktuves savo gyvavimo.

Tai bus didelė chicagiečiams 
lietuviams šventė. Nes pirmas 
dienraštis pasirodė Chicagoje ir 
jis buvo tikrai visos lietuviškos 
Chicagos dienraštis ir per tą de
šimtį motų Naujienos ištikimai 
tarnavo pažangiosios Chicagos 
reikalams.

Bet chicagiečiams ši šventė 
yra dvigubai svarbesnė. O tai 
dėlto, kad Naujienos yra netik 
pirmas lietuvių dienraštis Ame
rikoje, bet yra ir seniausias lie
tuvių dienraštis pasauly. Tas 
tiesa, kad dienraščiai jau daug 
pirmiau pasirodė Lietuvoj. Bet 
ir ten nėra nė vieno dienraščio, 
kuris butų be paliovos išgyve- 

butų su- 
sukaktu-

, Pašei pi uis 
mėnesi n ia- 

2 d., 
nutarė iš

kilu. Bum- 
kuriuos jis 
pamokslus

ir visus jos reme- 
ir Lietuvių llli- 
Kliubą. 

tai kokie 
vilioti iš

Jis sa- 
bedie- 

katali- 
katali-

nęs dešimtj metų ir 
laukęs dešimtmetinių

Taigi chicagiečiai 
pirmą lietuvių dienraštį Ameri
koj, bet ir seniausį lietuvių dįen 
rasti pasauly. Ir chicagiečiai 
didžiuojasi Naujienomis, nes j*te 
turėjo jose didžiausi ir ištiki- 
mausį prietelį, kuris daugeliu 
prisidėjo prie to, kad dabar Chi
cago yra aukščiausiai 
kolonija Amerikoje.

Galima tad numanyti, 
chicagiečiai iškilmingai 
Naujienų dešimtmetines 
tu ves Naujienų 
vakare, kuris yra
septintadieny, kovo 9 d., Ash
land Audijtoriume. Tai bus ne 
vien paminėjimas savo dienraš
čio sukaktuvių, bet ir puikiau
sias vakaras, kokių labai retai 
tebūna, su įvairiausiu ir gra
žiausiu programų. Gražus ir ne
paprasti būdavo Naujienų vaka
rai pirmiau, bet šis savo gražu
mu viršysiąs ir visus pirmiau

turi netik

iškįlusi

kad 
minės 

sukak: 
jubiliejiniame

rengiamas

buvusius.
Tai bus tikra Chicagos lietu

vių šventė, kurioj dalyvaus visa ! 
pažangioji Chicagos Lietuva. | 
Taip būdavo praeity, taip bus 
šiemet ir, reikia tikėtis, taip 
bus ir ateity.

— Senas Chicagietis.

Moksleiviu vakaras
LMS A. Chicagos kuopa ren

gia šokius su margumynais, su
imtos vakare kovo 8-to, 'S :3( va 
landą vak., Mildos svetainėje. 
Apie margumynus bus praneš
ta vėliau. Yra pasamdyta Brie
di! kų orkestras, kuris užganė
dins visus su lietuviškais ir 
“Jazz” šokiais.

Moksleiviai kviečia visus savo 
draugus atsilankyti į šį vakarą. 
Bilietus galima gauti Naujieno
se ir pas visus narius.

—Moksleivis.

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

N.

iTel. Blvd. KlSt
M. WoitkewiAl 

BANIS 
AKUMTRKa

Turiu patyrioj 
Pasekmingai 
[tarnauju mot* 
rims prie gimdy- 

kiekvienami 
atsitikime. Teikiu 
ypatiška prižiūri' 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted SU

'Llietuvių Illinois 
Kliubas (laikytame 
i’ic susirinkime vasario 
Mildos svetainėje, 
pešti protestą prieš 
š i. dėl jo šmeižtų, 
p? leido per savo
l.'.’ke 10 dienų atlaidų šv. Jur- 

bažnyčioje, visaip išniekin
damas įBridgeporto Lietuvių 
Auditorijų
j u j s, jų tarpe 
r.ois Pašelpinį 
><•?, kad buk 
viąi susimokę 
kų pinigus ir

Jianis visai priešingą įstaigą— 
' uditoriją.

Mums kliubiečiams, yra visai 
nežinoma iš kur kun. Bumša 
pasėmė tas'žinias, kad kliubie- 
čiai ir visi kiti Auditorijos rė
mėjai yra bedieviai ir katalikų 
prigavikai. Beto, kur kun. Bum- 
š.i su savo garse, kakarine bu
vo tada, kada tie patys kliubie- 
ciai aukojo šv. Kazimiero vie
nuolynui, kuris yra vien tik 
kunigų žinioj? Tada 
Bumša su savo kolegomis 
jo. Bet kada Bridgeporta 
t.iviai sumanė pasistatyti 
(’ingą kultūros įstaigą, lai
Bumšui tuojaus prisisapnavo, 
kad bedieviai prigaudinėja ge
rus katalikus ir vilioja iš jų 
pinigus dėl Auditorijos, patys

kun.

He
li au
kim.

JUOZAPAS MILAŠEVIČIA
52 metų amžiaus persiskyrė su 
šiuo pasauliu vasario 25, 1924, 
5 vai. ryto. Amerikoj išgyve
no apie 20 metų. Iš Lietuvos 
paėjo Žagarės--parapijos, Gra- 

- žalčių kaimo, Šiaulių apskričio.
Lietuvoj paliko 3 brolioi, 1 se
suo, Julijonas, Antanas, Stani
slovas, Anielė.
laikomas čia pas 
ciškų Stankų.

Laidotuvės bus
sario 28, 8:30 vali, ryto, iš na
mų 1812 W. 46 St., į Lietuvių 
Tautišką Bažnyčią, Union Avė. 
ir 35 St. į Tautiškas Kapines. 
Meldžiame visus draugus ir pa- 
žystainds dalyvauti laidotuvėse. 
Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Yards^l741.

Jo pagrabas 
pubrolį Fran-

ketverge, va-

CLAY AWAY THE YEARS L
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen • 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo* and texture of the 
skin 5
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
įmes Remove blackneads and pimples. 
CJose enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth į ...
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilej counter It not, send this 
ad vuith 10 cente to Boncilla Laboratories, 
tndianapolis, Inaiana, forą trial tube./ ‘

Ateinantį šeštadienį,* kovo 1 
dienų, bankai persikels į savo 
gražiai išpuoštų munų. Pertai
sytas bankas bus gražus ir pa
togus.

Didžiausio ir pasieikmingiau- 
sio lietuvių banko — UniVer- 
sal State Bank, kovo pirmų 
dienų įvyksta grandioziškas 
atidarymas savo naujai ir gra
žiai pertaisytame name.

Remontas jau pabaigtas. Re
porteriui teko apžiūrėti visų 
naujų vietą ir ištikro tai yra 
bankas pilnoj to* žodžio pras
mėj. Sitį. Valančius, žinomas 
visuomenes veikėjas ir banko 
iždininko (kasieriaus) pirmas 
pagelbininkas, lišrodč reporte
riui visų įstaigą.

Vidus banko yra toks, kad 
kas pirm
ke ir gerai įsižiūrėjo, 

po remonto visai

(Tąsa ant 6-t6 pusi.)
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Užkimimas

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhumpton 
Išplaukimai subatonvis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American L.ine Su
White Star Line Sykiu

Y. — Plymouth — Šou t ha m p ton — 
Cherbouig — Hatnbiirg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbou/g — 

Antwerp
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.

Jus beveik negulite vadinti jį gor- 
setu, nes jis neturi stayg, bet jis su
keikia figūrai labai gražias linijas, 
tai yra geriausias gorsetas kokį jus
galite pirkti dėl dresių 'dėvėjimo. Tas 
puikus gorsetas yra labai gerai su
kirptas, ekstra ilgas apie šlaunis ir 
priekio, suteikia gerą palaikymą kur 
reikia be ekstra stays. Ėaina $3.25 
iki $8.00. Phone Sunnyside>. Mes 
atsiųsime savo atstovą į jūsų namus 
jei mes turime jj jūsų apielinkėj. 
Mes reikalaujame lietuvių moterų, 
kad reprezentuotų mumis. Pasima- 
tykit su Mrs. R. Hanskat, 1943 Win- 
nemac Avė., Chicago, III.

JC^DR. HERZMAN“^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviam* žinoma* per 1$ 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.
„ Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak..............■? i ,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
. Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 288t 

A,.——— ...............

Telefonai i
DR. VAITUSH, O. D.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

Severo* Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog
pas mus. •

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

dėl atlįuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 50c.

fe

NEW YORK—HAVRE

Sfevera’s
Cough Balsam

NORTH 
GERMAN

LAOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
Įąivu. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba- 
1 *a? (!el h* 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD.

100 No. La Šalie St., 
Chicago. J)l.

Lietuvi* Akių Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamo 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

remonto buvo ban- 
tai da

li ebe pa-i

žinių.

ixiio pa u skiepo iki viršaus 
viskas perdemi pertaisyta. Skie
pas gerai išcementuOitas, įdė
ta nauji geležiniai balkiai ir 
apdaryta du “va ui ta i.” Viršuj 
viskas nauja aukso spalva ap
link. Atskiros budeles kostu- 
meriams įeinantiems prie saVo 
“box’ų” su automatiška švie
sa. Didelis marmurą stalas vi
duryje. Į galą, banko padaryta 
misingio pertvara ir virš to 
didelis laikrodis. Viskas aplink 
tik blizga. Įtaisyta privatinis 
telefonas, kuris dar nesenai yra 
išrastas. Naujausios mados 
‘burglar alarm”’ apsaugai nuo 
vagių. Kiekvienam darbinin
kui yra įtaisyta jo darbo vic-

CHICAGO ........
PARIS ..............
ROCHAMBEAŲ
LA SAVOIE .....

.. Mar.
March 

.. Mar. 

.... Mar.

12
12
22
29

NEVY YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žlnzeiclžion npraiomo* 
knygutės jasq vietiniui agentui arba J 
dicli.ii ofiei, 19 State Street Now York.

nr.v

Phone Boulevard 7589

Or. William Blanchard
1545 W. 47tli St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarni/ 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstųj reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia cgzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmu 
Bridge geriausio aukso. Su mus* 
nleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

r . ■ .................................. ... " 1
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

b—■■■ , .„Įf

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

J

1545 West 47th Street, 
Netoli AąliLmd Avė.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

OL’so vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 ▼. ▼. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakare.

Telephone Yard* 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų; 

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.

DR. A. MONIVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 VVabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DBNTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

—" ' . .......................... .
Telephone Yard* 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgnn Si.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedčliomi* ofisą* yra 

uždarytas

OR. V. A. MUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akeierle

8815 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 PJf.
Ned. 9—12 A. M.>

Garsinkite Naujienose

f" ..... ........
Office Hour*: 10 iki 12 pietą 

5 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A. t. YU$M
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 1)098Vl.N I II. . ............  /

Reumatizmas
Metuose 1893 aa {gavau raumenų ir 

fiub-acute Reumatizmu. • Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 3 metus. .Aš bandžiau viso
kiai gyduoles, bet prašalinima^ mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale a8* 
suradau gyduolę, kuri . galutinai išgydė 
mane ir tokia negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau jį kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu
lėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

! A5 noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto "Home 
Treatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų ir adresų ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jį pa- 

. vartosite ir pamatysite, kad yra 1 geras, 
prašalins visus jūsų skaudėjim ’.s, viso

kias formas reumatizmo, jus gakoite at- 
'siųsti tuomet> pinigus — $1. Bet su
praskite, as nenoriu juąų . pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas ? Kode! kentėti ilgiau, 
jei palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai ? Neatidėliokit. Rašykite šiandien.

Mark II. Jackson, No. 61 K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
utsakomingas už teisingumų steitmento.

V"................................. I .1 /

f1 ...........  —■■■■■ \

Telefoną* Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III. |

----------------------------- - - ------ <

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
. .......... ...... <

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

I ■ R L /

įT*' ..... .'I ...n,   
Canal 0257 
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR, P. ZlįVITiS
k Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St
Tel. Boulevard 7179 

, Rezid. Tel. Falrfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

*.................................... - ■ ■ —•

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Chimrga*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas; 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valanda: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną^ 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 Jki- 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prbspect 0618

Garsinas naujienose Garsinkitės Naujienose

' DR. B. F. GARN1TZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
3149 So. Morgan SU 

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

Telefonas Yards 0867



Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kau dienoje atidarymo šešta- 
dieny, kovo pirmą.

Reporteris.

Pasikalbėjimas su svečiais iš 
Lietuvos.

Pereitą penktadienį p. Yu- 
ciaus valgykloje man teko susi
tikti su svečiais iš Lietuvos, 
gerb. inžinierium Pauiikoniu ir 
kun. pralotu Olšausku ir ilgoką, 
laiką su jais pasikalbėti apie jų 
kelionės tikslus. Jie sakė, kad 
jų uždaviniu yra suelektrizuoti 
visą Lietuvos šalį ir pakinkyti 
Lietuvos upes, statant ant jų 
didelius elektros gamintuvus, 
kurie patiektų elektrą visos ša-1 
lies dirbtuvėms ir taipjau mies
tų, miestelių ir net privatinių 
ūkininkų namų apšvietimui. Pa
abejojau ai* pasiseks sukelti rei
kalingą didelį kapitalą. Bet 
svečiai pasirodė nesą pasimis- 
tingi tuo dalyku: esą pasidar
buosime tarp lietuvių, kurie 
tam prijaučia, o ir Amerikos 
firmos prisižadėjusios duoti pu
sę miliono dolerių; lietuviai gi 
noriai perką jų bendrovės akci
jas. Darbas irgi jau yra pra
dėtas ir ant Nėrio upės jau bu- 
davojama didelė elektros dirb
tuvė.

Taip besikalbant prisiminiau, 
kad ir mes, Chicagos lietuviai, 
budavojame didelę Auditoriją, 
kuri kainuos virš $200,000 ir 
pakviečiau gerb. svečius pažiū
rėti pradžios darbą. Svečiai 
maloniai sutiko ir nuėjus vie
ton liko nustebinti didumu užsi- 
briežtojo darbo. Jie džiaugėsi 
amerikiečių lietuvių vienybe, 
kuri leidžia tokius didelius dar
bus atlikti.

Tai yra geras pavyzdis kun. 
Bumšai. Tasis keikia kiek tik 
galėdamas Lietuviu Auditoriją 
ir net ta gatve neina, kur Au- I 
ditorija yra budavojama, o ei
na aplink kulis blokus. O jo 
mokytojas, kun. pralotas Ol
šauskas netik nesibaido to kil- 
taus lietuvių darbo, bet dar at
eina apžiūrėti jį ir džiaugiasi L 
juo. Geistina ,kad ir kun. Bum- L 
šas pasektų jų pavyzdžiu ir ne
bandytų ardyti kultūrinio dar
bo.—Augustinas Jankauskas.

Cicero
Vasario 23 palaidota Vero-

koše kapinėse. Iš vienos pusės 
žiūrint, 
moterį nereikėtų 
rašyti,

išrodo kad apie šią 
nei žodžio 

nes nebuvo pasižymė
jusi labai dideliais darbais, bet

/■kuomet ji iki mirties išlaikė 
\ savo principus; tai negalima 

susilaikyti nepranešus visuo
menei. Kadangi velionė buvo 
laisvų pažiūrų, tai ir savo vai
kus išauklėjo laisvus, be jokių 
prietarų ir klerikalų cenzūros, 
todėl ją ir palaidoja laisvai. 
Pas mus kai kurie lietuviai 
nuduoda save laisvais, bet mir
čiai ateinant šaukiasi prie “tė
velio”. Kadangi prigulėjo prie 
Moterų ir Vyrų Apšv. Dr-jos, 
tai ir grabnešiai buvo minėtas 
draugijos nariai. Tiktai gaila 
kad nebuvo nė vieno kalbėtojo 
kapinėse, kuris butų nors trum
pai apipiešęs velionės gyveni
mą.

'Lai būna lengva jai šios ša
lies žemelė. —Uošvės Žento 
švogerio Brolis.

šeštadienį, vas. 23 d., buvo 
laidojama Veronika Kailiene. 
J velionės namus 1330 S. 50 
Avė. tiek žmonių susirinko, 
kad nebetilpo ir daugelis turė
jo stovėti gatvėje. Kiekvienas 
norėjo pa skaitinį kartą! atsi
sveikinti su velione, o kiti bu
vo pasirengę lydėti ją į amži
ną pailsiu vietą — Tautiškas 
Kapines.

Į kapines išlydėjo 20 auto
mobilių. Grabnešiais buvo Vy
rų ir Moterų Apšvietus Dr-jos 
nariai. Išlydint iš namų velio
nės sūnūs Keistutis ir dukte
rys Birutė ir Elzbieta alpo iš 
gailesčio netekę savo mylimos

NAUJIENOS, Chicago, UI
ra

motinėlės. Vainikų irgi jd'aug 
buvo. Ant kapinių trumpą ata
tinkamą prakalbėję pasakė d. 
Juri jonas. Laidotuvėmis 
uosi graborius Badžius ir 
kė gerą patarnavimą^*

Visi karštai užjaučia
siems velionės sunams ir duk
terims. O Veronikai lai būna 
lengva ši svetimos šalies žeme
lė ! —J. B.

ASMENŲ JIESKOJ1MAI RASTA-PAMESTA PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
rupi- 

sutei-

tiku,-

JIEŠKAU savo brolio Mykolo 
Popierio, jis pirmiau gyveno ant 
Morgan St., o dabar girdėjau, 
kad laiko garadžių, ale nežinau 
kur. Tony Paper, 104 Ludington 
St., Iron Mountain, Mich.

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

J. J. ZOLP, 
4601 S. Marshfield Avė., Yards 0145

Pranešimai
KASDIEN tamsta galį prisirašyti 

rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
<uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

F A JIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Jurkšaičio, jis prasišalino nuo manęs 
sausio 12 d., 1924, palikdamas mane 
dideliame varge ir nuoskaudoje, nes 
nuskriaudė mane pinigiškai. Jis 26 
metų amžiaus, šviesaus veido, gelto
nais plaukais, nosis ilga ir gerokai 
pakumpusi, akis rudos, 5 pėdų ir 9 
colių augščio, sveria 180 svarų.. Paei
na iš Strauženų kaimo. Veliuonos val
sčiaus, Kauno apskričio. Save myli 
persistatyti nevedusiu ir mandriu. 
Kas man teisingai pirmas praneš kur 
jisai randasi, gaus dovanų $50. Juli
jona Jurkšaitienė, 118 Elm Point Av., 
Great Neck, L. I. N. Y.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

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 ....$285

Pianai ant rendos — $3 j mė
nesį.

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

Phone Cicero 260

Pasiskubinkite!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje..

par-

“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, kati buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

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

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos, 

gali būt našlė, be vaikų, nuo 33 iki 
35 metų amžiaus. Aš gerai uždir
bu, daugiau kaip $200 į mėnesį; už
siėmimas kalvis. Malonėkite atsi
šaukti, atsakymą duosiu kiekvienai. 
Frank Boywid, 201 E. University Av., 
Champaign, 111.

REIKALINGA mergina kuri 
moka dirbti ant Typwraiterio. 
Darbas adrestioti laiškus.

Kreipkitės
115 So. pearborn St.

Rohm 1021

REIKIA DARBININKŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

LSS. VIII Rajono valdyba savo po- 
sedyj, laikytame vasario 24 d., nutarę 
kreiptis į visas organizacijas bei 
draugijas, kad jxj valdybos susirinktų 
pėtnyčioj, vasario 29, 7:30 vai. vaka
re ,816 W. 31 St., Raymond Institute, 
delei apsvarstymo to, kas reikia vejk- 
ti prieš pasikėsinimą ateivybę varžy
ti, etc. — Komitetas.

Socialistų 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
kilmingą balių nedėlios vakare, kovo 
2 <1., pradžia 6 v. vak. Tautiškos para
pijos bažnytinėj svet., 35 St. ir Union 
Avė. Kviečia visus Komitetas.

Draugystė šv. Petronėlės, rengia du 
šokius, maskarahj šokis įvyks nedė- 
lioj kovo 2 <1., 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.

Viekšniečių Kliubo Vakarienė atsibus 
nedėlioję, kovo 2 d., Fellowship svet., 
831 W. 33rd PI. Pradžia 7 vai. vak. 
šita vakarienė yra rengiama be įžan
gos, todėl kviečiama tik viekšniečiai, 
bei viekšnietės, nežiūrint ar priguli 
kliube ar ne.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų ^susirinkimas atsibus Vasario 
28 d., Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., 7:30 vakare. Delegatai 
meldžiami susirinkti laiku.

— R. Shaikus, Sekr.

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA
Sekanti Mokslo Draugų paskaita 

bus septintadienį, kovo 2 d., 10:30 vai. 
ryto, Raymond Chapel, 831 W. 31 St. 
Skaitys Naujienų Redaktorius P. 
GRIGAITIS’ temoje: “KAIP DIEVAS 
PASAULI TVĖRĖ”. Tema visiems 
įdomi, tad visi kviečiami atsilankyti.

— Mokslo Draugai.

North Side. — Priešužga veninį 
draugišką vakarėlį su programų ren
gia Lietuvių Kriaučių Kliubas Savi
tarpinės Pašelpos, nedėlioj, kovos 2 
d., Liuosybės svetainėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Bus 
gražus programas; publika kviečiama 
atsilankyti.

— Komitetas.

Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 
rengia teatrą ir balių, nedėlioj, kovos 
2 d., 2 vai. po pietų, Turner Hali, 
kuri randasi prie Hubbard ir Lincoln 
gatvių. Priveža Douglas Avė. karai. 
Statoma scenoje “Vargšas Tadas”; 
bus monologų, diologų ir dainų. Pro
gramų! užsibaigus tęsis šokiai. Mes, 
raciniečiai, kaip į Kenoshiečių taip, 
ir į Milwaukiečių parengimus visuo
met skaitlingai lankėmės. Tad kvie
čiame širdingai ir mus nepamiršti. 
Taip pat užprašome visus vietos lie
tuvius. — Komitetas.

Garfield Parko vaikų draugijėle 
rengia balių su dainomis ir kitokiais 
pamarginim-ais, nedėlioj, kovos 2 d., 
5 vai. vak., John Engle svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

Draugijėlės nariai malonėkite su
sirinkti repeticijoms subatoj, kovos 1 
d., 3 vai. po piet, Natoleon svet., 
3956 Fifth Avė., ant 3 augšto.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, vasario 29 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31st St.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

VYRŲ
REIKIA —

Bučerio kuris moka savo 
darbą. 1

Atsišaukit greit.
2136 So. Haltsed St.

at- REIKIA patyrusių akmenų 
grinderių ant.Planer peilio ir 
žirklių aštrin^ojų.

AMERICAN SAW & TOOL 
W0RKS

2431 W. 14th Street

CICERO ŽINOTINA
Užlaikėm namie darytus surius, 
sviestą, kas dieną darom ir gro- 
serio daiktus parduodam pigiau 
kaip kitur.

1413 So. 49 Ct., Cicero, III.
Taipgi popieruoju kambarius, 
kas ankščiau tiem bus pigiau

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris gerai žinantis savo dar
bą. Geram žmogui gera alga.

Kreipkitės
X 3602 W. 23rd St.

Tel. Rockwell 7234

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI štoras su 8 ruimais. 

Gera vieta visokiam bizniui. 
Renda pigi. Kreipkitės prie sa
vininko.

3800 Emerald Avė.

IŠSIRENDAVOJA štoras la
bai geroj kolionijoj, štoras yra 
lamai didelis ir 4‘ruimai ir gara- 
džius 2065 W. Coutler St. Chica
go. savininką galima rasti visada 
1444 S. 51 Av. Tel. Cicero 147.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

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

Atsiklausti
6637 So. Rockwell St., 

Chicago.

RENDON kambarys dėl 1 ar
ba dėl 2 vaikinų; iš fronto, ant 
3 augšto.

Atsišaukite
2901 So. Emerald Avė.

PARANDAVOJIMUI kamba
rys, gražioje vietoje, šviesus, 
puikus su visais parankumais. 
Tinka dviem ar vienam vaiki
nui. 4410 S. Washtenaw St. 2nd 
floor.

RUIMAS rendai vienam, ar 2 
vaikinam su valgiu ar be val
gio, ruimas šiltas su visais pa
rankumais. Kreipkitės 1 lubos. 
Mr. Thomas, 818 W. 35th PI. 
Tel. Yards 6756.

MOTERIS išrendavoja kam
barį su visais parąnkumais dėl 
merginos ar moteries apsišvie- 
tusios. Atsišaukit laišku į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St. No. 84.

KAMBARYS ant rendos dėl 2 
vaikinų. Su valgiu arba be val
gio. Naujas buildingas. 5002 
Melville Av., East Chicago, Ind.

- Komitetas. ’ ant 2-rų lubų.

PRALAVINTV LIETUVIŲ 

REIKIA
Kurie turi didelę-pažintį tarpe lietu
vių Chicagoje, ’ kad prisidėti prie 
įsteigtos Illinois valstijoj korporaci
jos. Suteikite 'pilnas informacijas 
apie jūsų biznio patyrimą, kiek norė
tumėt algos ir kuomet galėtumėt pra
dėti dirbti. Atsakykit angliškai. Ra
šykit dėl sutarties.

MR. C. Y. SCHAFFER, 
1110 Westminster Building, 
110 South Dearborn Street.

.REIKIA pirmarankio duon
kepio, kuris moka kepti juodą 
ir baltą douną.

Atsišaukite
1208 E. 93 St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kamb.radan- 

dai, gerame stovyje. Parduosiu 
po vieną arba atskirai, gali gau
ti ir kambarius. Atsišaukite, 
670 W. 18th St., 1 floor. Tel. 
Canal 0334.

RAKANDAI parsiduoda pigiai. 
Drapanų šėpa, anglinis virimui pe
čius, 2 stalai, 3 krėslai ir 5 paduš- 
kos. Visus parduosiu sykiu ar atski
rai. Ant pirmų lubų.

JULIU& KASPAR, 
4614 So. Paulina St.

....... 'U1:--- --- ---

AUTOMOBILIAI
OAKLAND, sedan, parankus, 5 pa- 

sažierių, 4 durys,; lėngvas, gerame 
stovyje, tajerai kaip nauji, su ekstra 
tajeru ir tube, taipgi du bamperiai, 
spot šviesa, ratų užrakinimas ir kiti 
reikalingi reikmenys, kaina $350 ar
ba $164 pinigais ir $23 i menesi per 
10 mėnesių, Įskaitant nuošimčius ir 
apdraudą.

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

Tel. Calumet 5310 
Atdara vakarais

KAM DIRBI prastą darbą ir už 
mažą atlyginimą? Buk ant savęs 
bosas ir uždirbkit nuo $15.00 iki 
$30.00 į dieną. Parsiduoda automo
bilius, pilnai įrengtas dėl Hub. Cab 
Co. Kaina $600. Matyti galima vi
sados.

Atsišaukite
3121 So. Halsted St.,.

PARDAVIMUI
u PARDAVIMUI saldainių, ci
garų aiekrimo ir visokių smul
kių daiktų krautuvė.

Atsišaukite
1738 Soi Union Avė,

1 ---------- 4---------------------------------------------------------------

Grojiklis pianas, bargenas, su ben- 
čiu, 100 muzikos rolių, piano liampa 
ir roleliams kabinet, kad padauginti 

| vietą sandely, bus parduotas už 
$145.00.

Atsišaukite
1389 Milvvaukee Avė.

1 fl.

PARDAVIMUI Pekamė, kepema 
visokios rųšies duona ir keksai, neto
li Chicagos miesto, Tiktai viena Pe
kamė lietuviška. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. 
No. 83.

PARDAVIMUI ant pusės 
beauty ir novelty krautuvė, lie
tuvių kolionijoj ir Central Ma- 
nuacturing distrikte.

751 W. 35th St., 
Tel. Boulevard 1796

PARSIDUODA bučernė, senas cash 
biznis. Apielinkė apgyventa visokių 
tautų. Lysas 2% metų, renda pigi. 
Pardavimo priežastis, savininkas iš
važiuoja į kitą miestą.

735 W. 47th St.
Tel. Boulevard 6288

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.
.z. .* r

PARSIDUODA Restaurantas, turi 
būt parduotas, nes apleidžiama mies
tą. Kambariai pagyvenimui užpaka
lyje, ar gali būt suvartoti kam kitam. 
Pigiai — ant greito pardavimo.

Atsišaukite
3442 Ogden Avė.

PARDAVIMUI pirmos rųšies 
bučernė, su ledo mašina, namas 
ir lotas, visokių tautų apgy- 
ventoj vietoj. Kaina vidutine.

Atsišauki t:
5218 So. CainpbeH Avė.

NEIŠPASAKYTAS PIGUMAS
Parsidiioda bučerne ir groser- 

nė už teisirifcit įhšiulimą, arba 
mainysiu ant namo, loto ar au- 
tomobiliaus. Iš priežasties turiu 
papirkęs namą su bizniu reikia 
vieną parduoti. Kreipkitės

JOSEPH SIMINAS 
4314 Archer Avė.

TIKRAS Bargenas. Ant par
davimo bučernė ir grosernė la
bai geroj vietoj, išdirbtas biznis 
parduosiu už pusę kainos, 722 
W. 35th St. Boulevard 3249.

PARSIDUODA bučernė ii- grosernė 
geroj vietoj, biznis cash. Priežastis 
pardavimo, turiu važiuoti į Lietuvą. 
Atiduosiu už mažą kainą, nepraleiskit 
progos.

Atsišaukit
3806 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 5826

PARDAVIMUI PIGIAI 
Grosernė ir delikatesen. 
Daromas geras biznis. 
Puikioje dietoje.

šaukite Boulevard 2429

/ PARDAVIMUI 
Grosernė ir bučernė. 
Su namu.

Atsišaukite
5358 So. Robey S t.

PARSIDUODA kendžių, ice 
cream ir visokių mažmožių što
ras. Geroj vietoj už prieinamą 
kainą.

5535y2 So. Ashland Avė.

PO NUM. 3007 W. 42 St., par
davimui pirmos klesos grosernė, 
delikatesen ir žuvią krautuvė, 
lietuvių kolonijoj pigiai.

Atsišaukite
4335 So. Whipple St.

IAMAI-2EME
PARSIDUODA

NAMAS IR 
LOTAS.

KAINA $4500.
1929 S. SELBI CT., CHICAGO

PARDAVIMUI S. E. trikampis 
kampas Archer Avė. ir 43 St., 169 
pėdų iš fronto, geležiniai stulpai. Vi
dury didelio biznio distrikto, 1 blokas 
nuo Crane dirbtuvių, kaina $75,000.

H. E. SOBLE,
600 -i- 108 So. La Šalie St.

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 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

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

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

kaina 
laikui.

du lo-

Ketvirtadienis, vas. 28, 1924

NAMAI-ŽEME
— Pirk arba Mainyk —

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

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

4 pagyvenimų mūrinis namas, po 4 
kambarius, augštas beismantas, augš- 
tas stogas. Įmokėt $1,500. '

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

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

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

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

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

Klau-

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

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St

KLAUSYK, AR NESURA
DAI BARGENO.

Jeigu ne, skubink, pama
tysi šitą. Skaitydamas ap
garsinimą gerai išrokuok 
kokį nuošimtį už savo pini
gus gausi.

Parsiduoda 2 augštų mūrinis na
mas 8 metų senumo, po 7 ir 8 kam
barius, šilto vandenio šiluma, skiepas 
didelis, elektra, maudynės, aržuolo 
trinvingai, porčiai užpakaly užden
giami su sitklais, iš fronto mūriniai. 
Garadžius 1 mašinai. Namas švie
sus iš visų pusių. Gatvė medžiais ap
sodinta; namas randasi South Sidėj, 
puikioj vietoj, rendos neša $162 į mė
nesį, kaina tik $13,200, cash reikia 
$5,500. Atminkite, kad tokie narna! 
parsiduoda po $15,000 ir daugiau. 
Matykit

J. NAMON
2418 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avė., Chicago. 
Tel. Prospect 8678

Dar turiu didžiausį pasirinkimą na
mų, bungalovvs ir lotų prie Vienuoly
no. Ofisas atdaras visados iki 8 vai. 
vakare . Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

TURI butlparduota, 6, flatai ir 
3 krautuvės, prie Canalport Av. 
ir 18 gatvės. Metinė renda 
SplDOO. o jiinijrfiis
dar pigiau. šaukite Armitage
3378.

PARDAVIMUI mūrinis- namas 2 
augštų po 4 kambarius, cimentuotas 
beismantas ir visas įtaisymas pirmos 
kitę 3139 West 40 St. Subatoj po 
pietų arba nedėlioj iki <3 valandai po 
pietų.

$500 ĮMOKĖTI, $50 Į MĖNESI
Nupirksite mano gražų bungalow, 

yra vana, cementinis skiepas, garad
žius, lotas 50x187, netoli N. W. sto
ties, C. A. N. E. stoties, 40 minutų 
važiavimo iš miesto, kaina $4500.

P. J. A LIŪNĄ S, 
Room 687, 29 S. La Šalie St.

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

VVALDRON & HERLIHY 
1457 West 63rd St., 

Republic 0062 ir Republic 4654

MARQUETTE 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.

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.

PARSIDUODA medinis na
mas 2 pagyvenimų ii; Grosernė.

Atsišaukite

M. BRIEDELIS
4406 S. Talman Avė.

Naujas Ofisas 
ROZENSKI-LEMONT & CO. 

6312 S. Westem Avė. 
Telefonas Prospect 2102 

PERKAM, parduodam ir mai
nom namus, lotus, farmas ir

TURIME didelį pasirinkimą, ku
rie norite pirkti, mainyti, na
mą arba lotą.

INSURINAM namus, rakandus, 
automobilius 4r stiklus. Pada
rom paskolas ant namų.

PERKANTIEMS namus, lotus 
arba farmas padarom kont
raktus, peržiurim popieras.

Prirengiam DEEDUS, mogičius 
ir duodam pagelbą pilnos nuo
savybės pirkėjams namų, lotų 
arba farmų.

KIEKVIENAM patarnavimas 
užtikrintas.

KA JUS REIKALAUJAT?

5 akrų truck farma
15 minutų važiavimo nuo Downers 

Grove stoties, 40 minutų važiavimo 
nuo vidurmiesčio, prie C. B. ir Q. 
geležinkelio. Turtinga juoda žemė, 
netoli nuo mokyklų ir bažnyčių. Jus 
galėsite (Jadėti $2000 į metus prie jū
sų įplaukų dirbdami mažą farmą jūsų 
liuosame laike, $2100, įmokėti $300, 
kitus po $15 į mėnesį.

Rašykite arba Šaukite.
L. H. LAHON,

106 N. La Šalie St., 
Room 40. Main 2043

UŽ $8,000 PINIGAIS NUPIRKSITE 
4 FLATŲ

Mūrinį namą, prie Campbell, netoli 
63 gatvės. Visi 4 kambarių aparta
mentai, kieto medžio trimingai, garu 
šildoma, kaina $24,000. Matykit Miss 
Wagner, Elmer Jordan & Co., 2419 
W. 63 St. Prospect 8700.

BUČERNū ir namas
957 W. 5X St., 2 augštų, medi
nis, 6 kambarių flatas ir bučer- 
nė, daromas geras biznis. Par
duosiu namą ir biznį, su visais 
įrengimais ir staku. Kaina 
$10,000, pinigais reikia $5,000.

Cronin, Pickrum & Cushing, 
7925 So. Halsted St. 
Vincennes 7400-7401

PARDAVIMUI mūrinis dvie
jų šeimynų ir saliunas iš prie
kio. Parduosiu pigiai iš prieža- 
steis ligos.

Atsišaukite
2059 W. 22nd PI.

STOCKAI-SEROS
PERKAME Vaisija Lithua- 

nian Loan and Agency korpora
cijos Šerus.

Atsišaukite
2259 W. 22 St., Chicago

mokyklos“^
Specialia Pasiūlymas

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

VALENTINE DRESSMAKING
• COLLEGE,

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

M. E. NUTFILZ, Manager | 
v*--- --- -------


