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Vėl kratos ir areš 
tai Kijeve

Suimta apie 150 . sočiai 
demokratų >

Iš užgriuvusių kasyklų išimta 
jau apie 30 žuvusių darbininkų

Didelės kratos Kijeve
Kijeve suimta 150 socialistų ir 

šiaip radikalų.

BERLINAS, kovo 10. — Ru
sų socialdemokratų partijos at
stovybė užsieny gavo iš Rusijos 
žinių apie įvykusias Kijeve di
deles kratas ir areštus. Iškrės
ta daugiau kaip du šimtu namų 
ir tų kratų metu areštuota 150 
žmonių, dauguma socialdemo
kratų. Tarp areštuotųjų yra ir 
Davidsonas, žinomas socialde
mokratų mokslininkas, Karolio 
Kautskio draugas ir jo žurnalo 
Neue Zeit bendradarbis, taipjau 
Einhomas, Šeinmanas, Petrovs- 
kis, Rozenzweigas, Kislians- 
kis, Borispolskis, ir kiti žino
mieji socialdemokratų darbuo
tojai.

Dvylika socialistų išsiųsta iš 
Maskvos.

Gautomis žiniomis iš Ąlask- 
vos kalėjimo ištremta dvylika 
socialistų j tolimus koncentraci
jos punktus. Penki jų, būtent 
Gruskinas, Babkinas, Borisen- 
ka, Slonimas ir šarovas išsiųs
ta Uralan, socialistai Kacas, 
Cvietkovas, ščeskinas, Ivanovas 
— į Sibirą, o Richovskis ir Le- 
vinas nežinia kur išgabenti.

griuvę-

Casselli, Joe. 
Fuller, Loren 
Hairison, George 
Harrison, Norman* 
Jelsted, George F. 
Kopakis, Jim 
Kurgastis, John 
Lucas, Gust. 
Malax, Tony 
Oriano, Jim 
Pollock, W. W. 
Rięe, Alfred, Jr. 
Shurtliff, George 
Thorp, John
Kaip yra su kitais

siuose palaidotais, nežinia, bet 
labai maža vilties, kad kurį jų 
dar gyvų rastų.

Kadangi visi užgriūti darbi
ninkai buvo vedę, su šeimyno
mis žmonės, tai apie kasyklas 
visados — dienų ir naktį stovi 
verkiančių moterų ir vaikų bū
riai, laukdami kokios nors ži
nios apie savo vyrų ir tėvų liki
mų.

Nėra valdžios paramos 
farmeriams

Gelbėjimas kasyklose pa 
laidotą 175 darbininką

• WASHINGTON, D. C., ko
vo 10. — 34 balsais prieš 28 
senatas atsisakė aprobuoti pa 
skyrimų 5,000,000 dolerių fon
dui, iš kurio fa emeriai galėtų 
gauti lengvomis sąlygomis 
skoios savo ukiui pataisyti.

pa-

Ikišiol išimta apie 30 ’avonų. 
Tarp jų yra ir lietuvių. Maža 
vilties berasti gyvus kitus.

Nusimazgoja rankas

CASTLE GATE, Utah., kovo 
10. .— Dedama didžiausių pa
stangų prisigriebti - į giluma 
Utah Fuel kompanijos No. 2. 
kasyklų, kur dėl baisios dujų 
ekspliozijos praeitų šeštadienį 
užgriuvo 175 darbininkai, bet 
darbas nelengvas ir neina taip 
sparčiai. Iki šiol atkasta apie 
trisdešimt žuvusių darbininkų 
lavonų. Kai kurie jų taip su- 
maigyti ir apdegę, kad nebegali
ma pažinti, kas jie yra. Vardai 
tų, kuriuos pažinta yra:

Berry, W. A.
Bužas, John (iš pavardės 

kiai matyt, kad lietuvis);

WASHINGTON, D. G., kovo 
10. — Atstovų buto teisminė 
komisija nusprendė, kad tardy
mas bylos dviejų atstovų buto 
narių, apie kuriuodu Chicagos 
grand jury patyrus, kad jie 
ėmę kyšių, butų paliktas tei
singumo departamento žinioj.

Atsisakė sumažinti taksus

aiš-

WASHINGTON, D. C., kovo 
10. — Atstovų butas atmetė 
įneštų rezoliuciją, kuria reika
lauta, kad šiemet sumokėtini 
pajamų mokesniai butų 25 nuo
šimčiais sumažinti.

i

PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIVYBES 
. VARZYMį

Visų Chicagos lietuvių
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

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

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

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti.

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.
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Anglijos konservatorią 
, susirūpinimas

Rinkimą kovo Italijoj Rusų emigrantai įširdę

Jie kalba apie MacDonaldo val
džios puolimą, bet ir bijo, 
kad naujais rinkimais darbi
ninkų partija nelaimėtų abso
liučios balsų didžiumos.
LONDONAS, Anglija, kovo 

10. — Politiniuose tiek liberalų 
tiek konservatorių rateliuose 
Jau pradedama kalbėti apie tai, 
kad ligi liepos mėnesiui pasibai
giant Anglijoj turėsią įvykti vėl 
naujo parlamento rinkimai.

Darbininkų valdžiai, be abe
jo, teks sunkių, kritingų dienų 
gyventi, bet dėl to jos drąsa, jos.

Fašistai užtikrinti laimėjimu, 
kovų veda tik su demokrati
jos šalininkais. Komunistai 
fašistų laikosųi draugais, nes 
ir jie stoja už diktatūra.

Kam Italijos valdžia atidavus 
senuosius Rusų ambasados 
rumus bolševikams.

Rusų valstiečiai esą prie 
šingi Sovietą valdžiai

Iš kapą atkasė įstatymą

ROMA, Italija, kovo 10. — 
Mussolinio valdžia stropiai ruo
šiasi ateinantiems parlamento 
rinkimams, ir kandidatų sąrašai 
jau paruošti. Kiekvienam yra 
aišku, kad rinkimai bus praves
ti taip, kaip diktatorius Musso- 
lini nori, taigi kad rinkimus lai
mės fašistai. Valdžios sutaisy1- 
tuose kandidatų sąrašuose, tie
sa, yra ir “neaiškių”, bet jie su- 

pasiryžimai savo darba dirbti |daro hk aPie vieną trečdalį ir, 
nė kiek nemažėja. Į opozicijos Paganus, jie nebūtų įtraukti į 
pranašavimus, kad kuria diena Įsarašus, jei Mussolini butų pa- 
—ir gal ta diena visai, girdi ne- abejojęs dėl jų neištikimumo, 
betoli — darbininkų valdžia bu-1 Tilt dv* partijos turinčios sa- 
siapti sumušta, darbiečiai kaip|vo sąrašus visuose rinkimų ap- 
ir visai nekreipia domės. Iskričiuose — konservativieji 

Ministeris pirmininkas Mac-1 socialistai ir populistai arba tie- 
Donaldas ir jo kolegos į šitokius ls^ai sakant klerikalų partija — 
savo oponentų pranašavimus |yra fašistų laikomos ir vardija- 
apie darbininku valdžios puoli-111108 ka’P° “pragaištingos.” Tuo 
mą žiuri tik kaip į didelį konser- tarPu kairiųjų revoliucinių par-j 
vatorių susinervinimą deledar-kaip maksimalistų ir ko- 
biečių pOpuliaringumo, — popu- Į muni$tų, fašistai “pragaištin- 
liaringumą ne tik paprastoj pomis<’ nelaiko. Patsai Mussoli- 
darbo žmonių visuomenėj, bet |n* nesenai pasakė, kad konser- 
ir, daugely atvejų, pačioj aris- patingieji socialistai ir populis- 
tokratijoj. Toks, pavyzdžiui, pai esą pavojingiausi. Tų parti- 
incidentas kaip kad atsitikęs JV kandidatai esą einą progrh- 
praeitą šeštadienį, kur ministe-Į11111’ reikalaujančiu demokrati- 
ris pirmininkas MacDonaldas ir |j°s> tuo tarpu kai maksimalis- 
J. II. Thomas važinėjo kartu su tai ir komunistai atvirai skelbia 
VVales’o princu ir Yorko kuni-1 diktatūrą. ,
gaikščiu į Wales’ą ir ten visi| Vatikanas skelbiasi, kad jis 

i politikoj, 
konservatoriams I hm tarpu fašistams pritarian- 
tužbos ir susi-|heji katalikų elementai kovoja 

, Įsu katalikais populistais. Kuni-
U v Įgas Sturzo, buvęs, populis tų par-

Konservatorių susimpinimas. jtijos sekretorius ir dabar dar 
Konservatoriams atrodo, kad I gabiausias jos vadas, yra grieš- 

jau atėjęs laikas baigti visas čiausiai nusistatęs prieš fašis- 
kalbas apie fair play — apie pi- tus ir kelia bals<3 reikalauda- 
lietinę sandorą su naujais ir mas> kad butM atsižadėta viso- 
“nepatyrusiais” ministeriais, kk) smurto ir dedama pastangų 
kurie vis daugiau įsigyja visuo- įgyvendinti demokratiją, 
menės užuojautos ir pritarimo. Centralinis fašistų komitetas 
Jeigu tam jų populiaringumui oficialiniai neva uždraudė fašis- 
veikiai nebusiąs padarytas ga-|tams’ kadJie nevartotų smurto| 
las, ketera jie savo puolimą 
parlamente taip rūpestingai ir 
bukliai mokėsią pastatyti, kad 
po to naujais rinkimais darbi
ninkų partija galėsianti laimė
ti absoliučią balsų didžiumą.

Be kitą, šią savaitę darbie- 
čiams teks išbandyti savo stip
rumą proponuojamo nuomos 
apribojamojo įstatymo klausi- 

Komisija turės įnešti par
einant 

būt pa- 
sumaži- 
pakėli- 

normos

kartu lankėsi į dideles futbolo |esQs visai neitralus 
rungtynes, 
duoda nemaža 
krimtimo.

prieš politinius savo priešus, te- 
čiau tas smurtas visur vartoja
mas. Iš įvairių vietų praneša
ma, kaip fašistai degina kitų 
grupių nominacijų peticijas ir 
vartoja ginkluotų priemonių ne
leisti įregistruoti rinkimų sų- 
rąšų.

Musele Shoals atiduodama 
naudot Fordui

Paryžius, kovo 10. — Bust 
[emigrantai Paryžiuj baisiau
siai pasipiktinę, kad Italijos 
valdžia, prieš pat pripažinimii 
sovietų valdžios, atėmė iš “se
nosios valdžios” buvusius ca
ro ambasados rumus Romoj ir 
dalba r atidavė juos bolševi
kams. Sako, kad be jokio įs
pėjimo Italijos policija, kartu 
su dviem bolševikų valdžios 
agentais, atėję) ambasadon už
grobę visus archivus, išmetę 
laukan visuš buvusius rusų 
valdininkus, kurie iki tam lai
kui turėjo draugingus diploma
tinius santykius su Italijos val
džia, ir atidavę bolševikų atsto
vams ritmus ir archivus.

Tuose archivuose randasi 
taipjau visi dokumentai apie 
“baltųjų” organizuotą ir vestą 
bei vedamą kampaniją prieš 
sovietų valdžią. Tie dokumen
tai tat gali išduoti daugelį bol
ševikų priešų, kurie dabar gy
vena Rusijoj ir kurie dėl to 
gali būt suimti ir sušaudyti.

Ir tų įstatymų taikant per vie
nų dienų areštuota 14,000 
“piktadarių.”

JERSEY CITY, N. J., kovo 
10t— Bažnytininkai prikėlė iš 
numirusių 1708 metais išleistų

čekos” gal-

Francija daro pastangą 
sulaikyti savo valiutos 

smukimą
PARYŽIUS, kovo l(k — Mi- 

nisterių kabinetas šiandie 
sprendė, kad Franci jos 
gynas jokiu budu nebeturįs 
daugiau ieškoti ir imti paskolų, 
dagi'“nė karo sunaikintų sričių 
atstatymo reikalams. Nutarta 
taipjau jokiu budu neleisti pini
gų infliacijos.

Franci jos Banko direktoriai 
turėjo pasitarimą su respubli
kos prezidentu Millerandu ir 
prižadėjo jam pilniausią banko 
kooperaciją su valdžios pastan
gomis sulaikyti Francijos va
liutos kritimą. Tuo tikslu ban
kas tuojau paleido Paryžiaus 
biržoje stambią sumą Anglijos 
sterlingų, dėl ko jų vertė buvo 
kiek sumažinta — svaras nušo
ko nuo 117.60 ant 114.60 fran
kų.

nu 
pini

Bolševiką banko preziden
tas pasmerktas

mu.
lamentan bilių, kuriuo 
nuomos kontrolė turėtų 
ilginta iki 1928 metų, 
nant leidžiamų nuomos 
mą aukščiau 1914 metų
nuo 40 ant 25 nuošimčių, ir lei
džiant namų savininkams atsa
kyti nuomotojams butų tik tuo 
atvėju, jei savininkas patsai 
nori jame apsigyventi. Darbie- 
čiai mano, kad komisija bus tų 
bilių pusėtinai apkarpius, bet 
jie‘pasiruošę tvirtai kovoti, kad 
palikus bent vienų ar du punk
tu, kuriais butų duota nuomo
tojui teisė pasilaikyti nuomoja
ma butų tol, kol jis nuomų mo
ka, nežiūrint, kad buto savinin
kas ir nebenorėtų jam nuomo
ti. * <

Be to konservatoriai ir libera
lai tikisi, kad patys darbiečiai 
jiems padėsiu pakišti kojų Mac- 
Donaldo valdžiai. Jie mano, kad 
patys darbo partijos atstovai 
parlamente imsiu žudyti kan
trumų, kad iki šiol nieko dar di
desnio nepadaryta nedarbo 
klausimui išrišti. Jau septynios 
savaitės sukako kaip darbiečiai 
paėmę valdžių į savo rąnkas, 
bet nedarbo klausimas vis dar 
tebėsųs vienas opiausių, — val
džia nesugebėjus pravesti jo
kios naujos reformos, kuria bu- 
;ų buvęs sumažintas šaly nedar
bas.

WASHINGTON, -D. C., kovo 
10. — Kongreso atstovų butas 
šiandie 228 balsais prieš 142 
priėmė bilių, kuriuo einant val
džios 100 milijonų dolerių nit
rato ir jėgos projektas parduo
damas automobilių fabrikantui 
Henry Fordui.

Kontrakto sąlygomis — pat- 
I sai kontraktas turės būti apro
buotas senato ir karb sekreto
riaus — Fordas garantuoja iš
laikyti vieną nitrato įstaigą 
per 100 metų karo medžiagai 
gaminti, bet tuo tarpu jis tą 
įstaigą vartos gaminimui kas 
metai mažiausiai 40,000 tonų 
nitrato, iš kurio butų galima 
produktuoti 2 milijonu tonų 
trąšų. Ta trąša butų pardiA^la- 
ma farmeriams (ukininkafns) 
astuoniais centais brangiau ne 
kad moka jos pagaminimas, ir 
tas pelnas eina Fordui.
MOTERŲ DARB0~ ĮSTATY- 

MAS PATVIRTINTA.
WASHINGTON, D. C., kovo 

10. Aukščiausias Jungtinių Val
stijų Teismas pripažino, kad 
New Yorko valstijos priimtasai 
įstatymas moterų darbo valan
doms reguliuoti yra konstituci 
nis.

Krasnoščokovas rastas kaltas 
dėl naudojimos valdžios ban
ko pinigais ir pasmerktas 
šeriems metams kalėjimo

MASKVA, kovo 10. — Alek
sandro Krasnoščokovo (kurs 
“lojariaudamas” kita kart Chi
cago j vadinosi Strotter Tobin- 
son) byla pabaigta. Teismas 
pripažino jį kaltų esant de? 
“nederamo naudojimos” Sovie 
tų valdžios pramonės banko pi
nigais ir pasmerkė jį šešeriems 
metams kalėjimo, kur jis ture? 
sėdėti atskilai vienų vienas už 
darytas.

Jo brolis Jokūbas, kuriam 
Krasnoščokovas “skolino“ ban 
ko pinigų įvairioms spekuliaci
joms, \ pasmerktas trejiems me 
tams kalėti, o kiti trys jų sėl> 
rAi, irgi to banko valdininkai — 
Berkovič, Volinski ir Solovei- 
čik.— gavo nuo vienų iki dvejų 
metų kalėjimo.

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

BERLINAS, kovo 8. — Rusų 
valstiečiai vis dar tebesu nepa
lankiai nusistatę prieš “darbi
ninkų valdžia.”

šitaip skelbia ne koks bolše
vikų priešas, bet patsai Felik
sas Dzeržinskis —
va ir naujasis ekonomijos reika
lų diktatorius. Savo kalboj, ku
rių jis laikė visos Rusijos pra
monės ir prekybos kongrese. 
Dzeržinskis pripažino, kad visi 
bandymai suartinti darbinin
kus su valstiečiais, su ūkinin
kais, sudaryti tarp jų draugin- 
gesnius santykius, lig šiol visai 
nepavykę. Didelė dėl to kaltės 
dalis, jo įsitikinimu, puolant; 
ant valdžios pramonės ir pre
kybos vedėjų, valdininkų. Ir jis 
pagrūmojo, kad jis imsiųs grie 
štai kovoti su visais tais, kurie 
vien tik savo asmens interesais 
tesirūpina ir dar šiek tiek pabo- 
ja reikalų tų įstaigų, kuriose jie 
dirbu, bet visai užmirštų parti 
jos reikalus.

Toj pačioj savo kalboj Dzer 
žinskis, kurs iki pastarojo laike 
buvo taipjau geležinkelių komi 
sąrąs, pripažino, kad Rusijos 
geležinkeliai vis dar duodu dide
lių nuostolių. Kaip dideli tie 
nuostoliai, Dzeržinskio nepasa
kė, bet Maskvos laikraščių an- 
dais paskelbtomis žiniomis Ru
sijos geležinkeliai praeitais me
tais gavę iš valdžios 120 milio- 
i.ų aukso rublių subsidijos.

Pagaliau Dzeržinskis skundė
si kad, girdi, “mes, komunistai, 
iki šiol dar neišmokome pre
kiauti. Privačiai kapitalistai sa
vo prekes parduoda ūkininkams 
50 auošim&įų pigiau ne kad val
džios pramonė”. Ir jis pagrū
mojo, kad tos valdžios pramo
nės įstaigos, kurios nesugebėsią 
savo gaminių pigiai parduoti, 
busiu panaikintos.

Daugely miestų valdžia pa
skyrė t. v. maisto diktatorius, 
kurių uždavinys bus žiūrėti ir 
surasti priemonių kovai su 
nuolat kilančiu gyvenamųjų rei
kmenų brangumu.

KLAIDŽIOJO 45 DIENAS 
VANDENYNE • . < - 
— .. ■■■■v

Keturi japonų žvejai išgelbėti 
1000 mylių nuo kranto.

Norvegų garlaivis Thordis, 
plaukiąs Ramiuoju . vandenynu 
į iSan Francisco, apię 1000 my
lių nuo kranto pastebėjo aplū
žusią valtį su keturiais žmo
nėmis. Jiems tuojau duota pa
galbos. Pasirodė, kad tai buvo 
teturi japonų žvejai. Jų val
čiai dėl audros nukentėjus, per 
45 dienas vilnys nešiojo juos 
vandenynu.

“mėlynąjį įstatymų,”
aštriai draudžiama

šventadieniais kų

dinamą 
kuriuo 
žmonėms 
nors veikti, kokios pramogėlės
turėti. Prikėlė iš numirusių ir 
privertė vyriausybę žiūrėti kad 
tasai įstatymas butų dabar vy
kinamas.

Praeitą sekmadienį to įstaty
mo vykinimas davė gausaus 
vaisiaus: suareštuota keturioli
ka tūkstančių piliečių — pik
tadarių: barberių, kam barzdą 
skute, aptieki ninku, kam ser
gančiam vaistų pardavje, vai
sių, pyragaičių pardavinėtojų, 
vaikų — laikraščių pardavinė
tojų — ir daugybę panašių 
“kriminalistų.”

Teatrai, koncertai, kru tam įė
ji paveikslai — sekmadieniais 
turi būt devyniais raktais už
rakinti.

Žmogus išailkcis me.gali vail- 
gyklon nueiti pavalgyti: užda
ryta.

Pamatę vaikučius kailiukais 
žaidžiant policistas labai krei
vai žiurėjo; .šį syk nieko dar 
ijiems nedarė, bet ateinantį sek
madienį grūmoja ir jie busią 
velkami prieš teisėjo majesto
tą kaip kriminalistai...

PASKENDO LAIVAS. — 17 
ŽMONIŲ IŠGELBĖTA.

NEW YORK, kovo 10—Plau
kius iš Gotenburgo, švedų-Ame- 
rikos linijos garlaivis Kungs- 
holm Atlantiko vandenyne, apie 
200 mailių nuo Halifaxo, išgrai
bė iš vandens ir/tuo budu išgel
bėjo nuo mirties septynioliką 
jurininkų — paskendusio laive 
Obernai įgulos žmonių.

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 10 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.27
Belgijos, 100 frankų ........... $3.28
Danijos, .100 markių ........... $15.42
Italijos ,100 lirų ..............  $4.20
Francijos, 100 frankų ............ $3.74
Lietuvos, 100 litų ............. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.32
Olandijos, 100 kronų .......... $37.00
Suomijos, 100 markių .......  $2.54
Švedijos, 100 kronų $26.07

8ianChicago ir apielinke.
<iie pusėtinai gražu. Vidutiniš
kas šiaurvakarių vėjas.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 
6:09.

...k ■<. k •; a.r. nM
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Užsisakyki!
Borden’s

TAI GERIAUSIAS 
CIGARETAS Iš BILE 
KADA PADARYTU!?

NAUJIENOS 
' Teisių Skyrius 

1739 So,. Halsted St 
Chicago, Iii

tabaki
iresnes 

ekoi 
OlS^ete

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

Koplyčia 
Ambulansas

lietuviai iš 
j bažnyčią ir 

vėl neleido
Phone 77

Automobiliai dėl visokių 
reikalų

Isermann Bros.
Krautuve dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų/
214—216 Market Sųuare, 

Kenosha, Wis.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

Tuomi padalysi dideli smagumą 
pats sau, savo girrihSins ir drau
gams tu kuriais susirašiuėji ir 
greičiau galėsi paradyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO 

(Bear Balsam)

kad jus reikalausite Bor 
den’s “Selected” pieno iš 

priežasties apsisaugojimo 
kuris pasidaro vartojant jį.

BORDENĮS
Ikmll-othictsCo. of-I/linois

Franklin 3110

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

vyks . ristynes, 
vilus šie

STEINKE su
’OŽĖLA su 

o taipgi dvi kitos poix>s.
Ristynes rengia Ch. Cutleris

Jus beveik negalite vadinti jį. gor- 
setu, nes jis ndtūri stays,. bet jis su
teikia figūrai labai gražias linijas, 
tai yra geriausias gorsetas kokį jus 
galite pirkti dėl drešių dėvėjimo. Tas 
puikus gorsetas yra labai gerai su
kirptas, ekstra ilgas apie šlaunis ir 
priekio, suteikia gerą palaikymą kur 
reikia be ekstra sta$s. Kaina $3.25 
iki '$8,00. Phone Sunnyside. Mes 
atsiųsime savo atstovą į jūsų namus 
jei mes turime jį jūsų apielinkėj. 
Mes reikalaujame lietuvių moterų, 
kad reprezentuotų mumis. Pasima- 
tykit su Mrs. R. Hanskat, 1943 Win- 
nemac Avė., Chicago, JU.

dėlto sukėlė prieš lenkus kovą, 
kad toje bažnyčioje jiems pa
maldoms ir pamokslui teduoda
vo laiko tik nuo 9 iki pusei 11 
valandos ryto, q per visą dieną 
pridėdamos pamaldos atleikama 
vien lenkų kalba. Lietuviai 
nori, kad dabar skiriamas jų 
pamaldoms laikas butų pritai
kintas lenkams.

Kaip girdėti Kaune yra susi
daręs lietuvių karštų patriotų 
būrelis, kuris esąs pasiryžęs ap
valyti nuo lenkų kalbos visas 
netik Kauno miesto, bet ir prie
miesčių bažnyčias. Matysime, 
kas iš to išeis.

-—Lietuvos darbininkas.

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken 
čiančių vartojo ir vartoja.

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

THE CENTRAL DRUG COMPANY.
24 E. Centre Street, 1

tat , y a<*aIykaa 
«abako vertimo

»akomo gin,,;
* v««ojama kaaj 'M-oa STif:e,d’8 

o) n0fi.u ,..todel ge-» 
•• .s s.“- 

"""-"mr..,..,,.

Joseph Gestautas

$1 VAKAR* DIDELES 
RISTYNES

Rengia
DR-STfi TĖVYNĖS M. NO. 1

Kovo 11 d., 1924 m.
School Hali Svet., 

48tos ir Honore St.

Ristynes prasidės 8 vai. vakare 
Duris atsidarys 7 vai.

J. Gestoutas, lietuvis sunkios vo- 
gos Čempionas, su G. Mach, slavoku 
'•ampionu.

Tony Hachas, lietuvis, su Jack 
Rouberts, vokietis. Aug. Freimont ir 
John Koudis, pasaulio dručiausi lie
tuviai kilnos sunkias vogas ir risis.

Visiems yra verta pamatyti šituos 
lietuvius drutuolius.

Seredos vak.
kuriose daly- 

ristikai:
J. ROGACKIU

PARAGANTOS

DDVIERNASTĮS
„ (Ingaliojimai)

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

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

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOjMU NAUJAUSIŲ KNYGŲ I<Š LIETUVOS;
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas,*— Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 83 spalvuoti 
paveikslai^ Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas.

Agentams nuleidžiamo' nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos. '* •

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue . Cleveland, Ohfo.

” 1,11 'T . ........ ■ įh.ihi.—Vi r . . - r --<r — . - n. — I  
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NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KAUNO BAŽNYČIOSE 
TUVIŲ-LENKŲ KOVA TEBE

SITĘSIA TOLIAU.
Kaunas. ‘‘Naujienoms 

esu rašęs, kad Karmelitų- baž
nyčioje jau praėjusią vasarą 
prasidėjusi tarp lietuvių-lenkų 
dėl kalbos vartojimo teisių ko
va, kuri po 3 vasario kilusių 
toje bažnyčioje riaušių pasibai
gė lietuvių laimėjimu.

Prasidėjusi Karmelitų baž
nyčioje kova ten neužsibaigė, 
bet persimetė L kitas bažnyčias 
ir kaip matyti kad ji negreit ir 
pasibaigs. Tojo bažnytinėje ko
voje puolančiųjų iniciatyva iš 
lenkų paveržė lietuviai ir jie 
siekia tolimesnių laimėjimų.

Sekmadienį 17 vasario šv 
Trejybės parapijos bažnyčioje 
pasikartojoj tokios pat riaušes 
kokios buvo Karmelitų bažny
čioje 3 vasario. Būtent, prie* 
sumą dar nesant lenkų giedo- 
riam ant viškų sulipo būrelis 
lietuvių ir vietoje lenkų pradėjo 
giedoti lietuviškai “Pulkim an 
kelių“.

Lietuviams giedant vargoni
ninkas išsyk negrojo vargonais 
bet jiems pareikalavus grojo, 
kol pagiedojo visą giesmą. Iš
ėjus laikyti sumą kunigas ma
tydamas kas dedasi ant viski; 
pakrapijęs sumą laikė nie gie 
dotinę, bet skaitytinę, o vargo 
nininkas vėl nustojo groti var
gonais. Gi lietuviai, matydami 
kad kunigas laiko skaitytines 
mišias, ėmė giedoti giesmes ii 
liepiamas vargonininkas jiems 
grojo vargonais ligi pabaigi 
giedoti.

Po mišių kunigas įlipęs į sa
kyklą perskaitė lenkiškai Evan
geliją ir lietuviai jam nekliudė. 
Betgi kada paskaitęs Evangeli
ją ėmė sakyti lenkišką pamoks
lą, lietuviai pradėjo garsiai gie
doti. Pamokslininkas palaukęs 
ilgoką laiką prašė lietuvius nu
stoti giedojus, bet tas jo prašy
mas nieko negelbėjo. Tuomet 
ant viškų lydžimas kelių lenkų 
atbėgo tos bažnyčios klebonas 
ir prašė lietuvius nutilti — iš-, 
triai išmėtinėdamas, kad jie ne
klauso netik jo—klebono, bet ir 
vyskupo nei popiežiaus ir galop 
rūsčiai užklausė: “Kas jums da
vė leidimą šiandien čia giedo
ti?“ Ant tokio užklausimo vie 
nas iš lietuvių tokiuo pat tonu 
klebonui atrėžė: “O kas tau čia 
leido lenkinti lietuvius ir vedžio
tis lenkomanų saiką”.

Klebons nieko nepešęs nulipo 
nuo viškų, o lietuviai tęsė save 
giedojimą ir neleido lenkams 
sakyti pamokslo.

Laikė triukšmo nekurios da
vatkos lenkės išsigandę bėgo iš 
bažnyčios šaukdamos, kad už
puolė lietuviai. Išėjus žmo
nėms iš bažnyčios, kunigas iš
lipo iš sakyklos, o lietuviai lio
vėsi giedoję.

Prieš niišparus 
anksto susirinko 
savo giedojimais 
lenkams giedoti.

Trejybės bažnyčioje lietuviai

Antradienis, Kovo 11, 1924

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS B 

ANT NAUDOS. | 

L L. FABKHMS fiO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

JPasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. ♦

*---------------------------------------------------------------------------- Į_____ Į

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room lll-U 

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 131Ū

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną l^kynui ketvertą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas 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, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli- 
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
.................

tį 4 v

Tel. Dearbom 9057

A A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Waehington & Clark .f
Narni Tel.; Hyda Park 8895

JOHN k 8AGDZIUNAS
ADVOKATAS *

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. B ANĖS, Advokatai
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
70 VVent Monroe Street, Chicago 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yard* 1015. Vai.: 6 Iki 9 vai.
V- 1 ■ ■ -............. ■ r

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tol.: Pullman 6377.v,.... , -------- ------- -

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple BIdg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel.'Central 6890

Vak. 3228 S. Halsted 8t„ CMcafo. 
Tel. Yards 4681

v......................  ■■ —■ .n.— i

■ ".. J., \ . .. . .... y , ' ;

Leo Shvegzda
(Rcal Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus. 

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

f Cicero, III.

Officę Phone Cicero 8223 
Res. Phone Cicero 6272 

■■■ 'i ............ 11 ■■

Plumingo Ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
^rangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Hay market 1018, Hay market 4221
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KORESPŪNDENGIJOSl i

Brooklyno-New Yorko 
Žinios

Naujienų Ekskursija
6‘/2% Pirmo Morgičio Auksiniai Bonai

ant žemės, namų ir prirengimu ilgam laikui ant kontrakto ir lyso

United States Post Office Dept.

Iš rubsiuvių susi
rinkimo.

Nutarė tverti kriaučių 
kompanijas.

LIETUVON

TAS bus didžiausias namas į vakarus nuo Chi- 
cagos lysas per Pastos Ofiso Department^.

visų siunčiamų laiškų į San Francisco 
yO* bus perleidžiami per tų namų.

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

tie pinigai bus padėti i šalį dėl nuošimčių, taksių, 
apdraudos ir pataisymų, o kiti bus padėti į geleži
nį kapitalų dėl nupirkimo ir išsibaigimo bonų.

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

žiūrėtų planų Pastos Ofiso Department©.

VERTĖ žemės ir namo bus daug didesnė nuo 
išleistų vertės bonų.

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

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

susidomėję”
Iš kur tas 

žmonėms į 
vos keletas 
unija, neiš-

Gegužio mėnesyje
Gražiausiame laike
GERIAUSIU LAIVU

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.
• Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą. 

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUSERKA

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

3113 South 
Halsted St.

pa

i Ateikite arba rašykite dėl cirkuliorio ir lapo nurodan
čio 10 priežasčių dėl pirkimo “Pastos Ofiso” Bonų.

I Vardas ................................................................................

Adresas ..............................................................................

JACOB KULP
INVESTMENT BONDS < s

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

Į ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą nuvedame < senui ir naujai namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini IJetnvių EIckiron Korpornrij» Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C O., Ine.
A. BARTKUS, Prea.

8 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago- I

Į Lietuvą
r-----------------------------------------------a

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

k.___________________ ____________ >
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southanipton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.
. American .Line Su

White Star Line Sykiu
N. Y. — Plymouth — Southampton — 

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

IŠVENGTA OPERACIJA
DRAUGAS PASAKĖ 

“NEDARYK JOS”!
Pabandykit Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
pirmiausiai. Patvirtintas 

geras patarimas.

Chicago, III. — “Tik porą eilučių 
ir noriu jums pranešti, ką Lydia E.

Pinkham’s Vege- 
table Compound 
man padarė. Aš 
esu vedusi jau tre
ji m*etai, lankiau 
daktarus ir gy- 
džiaus du syk sa
vaitėje nuo ma
no skausmų kas 
savaitę. Aš bū
davo guliu lovoje 
tris ai* keturias 
dienas ir daktaras 
ičirškia kasžinką į 
zmigdydavo manę,

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

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

būdavo ateina ir 
mano ranką ir u 
taip kad aš nebekentėčiau skausmo. 
Bet galų gale daktaras man pasakė, 
kad aš turiu turėti operaciją, jei aš 
noriu turėti vaikų. Aš būdavo atlan
kau draugę kuri turėjo pirmutinį kū
dikį ir aš pasakiau jai, kad man rei
kės eiti j ligonbutį, ji man pasakė, 
‘nedaryk to’! Nueik ir gauk butelį 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound ir daugiau nereikalausi opera
cijos’. Mano vyras parnešė man tuo
jau vieną butelį. Dabar aš turiu du 
kūdikius. Tikėkit man, aš rekomen
duoju Vegetable Compound bile mo- 
terei kuri turi kokią moterų ligą. Ji 
pagelbėjo man ir mano draugams”. 
— Mrs. A. McAndless, 1709 S. Mor
gan St., Chicago, III. Pardavimui 
pas aptiekorius visur.

Vasario 27 d. įvyko lietuvių 
amalgameitų 54 skyriaus mėn. 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gana skaitlingas; mat, dau
gelis buvo labai *' 
kompanijų tvėrimu, 
klausimas musų 
galvas atėjo? Juk 
mėnesių atgal visa
skyrus nei musų skyriaus, buvo 
pasinėrus darbe išnakinti pa
našias įstaigas. Organizacija 
išleido krūvas pinigų kovai su 
“korporacijomis” ir visokios 
rųšies kompanijomis panašio
mis į dabar besikuriančias, ku
rias šaime susirinkime musų 
skyrius oficialiai užgyrė. Bdt 
galima sakyti, tas darbas visiš
kai neužsibaigė ir štai musų 
skyrius vėla nutaria tverti kom
panijas!

Dalykas bus veikiausia štai 
kame: pastaruoju laiku labai 
daug randasi lietuvių kriaučių 
be darbo ir be darbaviečių. Iš 
44 lietuviams “priklausančių” 
dirbtuvių pasiliko tik apie pusė 
to skaičiaus; kitos išėjo iš biz
nio. Nauji žmonės biznio nesi- 
griebia, nes šių dienų žiponų iš- 
dirbimas reikalauja gerai į- 
rengto biznio su moderniška 
mašinerija. Visa tai reikalauja 
daug lėšų, o pavienių, žmonių 
tokių turtingų, kad galėtų tokį 
biznį įrengti nėra ir pažįstan
čių siuvimo amatą nėra. To
dėl ir susidarė pas žmones nuo
mone tverti kompanijas; kn<l 
butų galima gerai įrengti dirb
tuvę su visomis naujausiomis 
mašinomis, o prie taip įrengtos 
dirbtuvės tikimasi bus galima 
gauti ir darbo. Mat, iš dalies 
ir tiesa, kad jeigu neturi dirb
tuvės su moderniška mašineri
ja, tai geresnio darbo gauti ir 
negalima.

Dalykams šitaip stovint, per 
keletą savaičių buvo smarkiai 
vedama agitacija už kompani
jas ir įvykus susirinkimui tapo 
nutarta tverti ne iš daugiau 
kaip 9 kompanų. Kaip į šį da
lyką atsineš New Yorko orga
nizacija dabar nėra žinios.

Susirinkime veik niekas prieš 
kompanijų tvėrimą nei nekal
bėjo. “žymiausi” ir vadovau
janti žmonės, net Unijos virši
ninkai sėdėjo ant dviejų kėdžių. 
Net ir apmokamas biznio agen
tas irgi kalbėjo labai prielan
kiai. Jei kuris ir kalbėjo prieš, 
tai argumentus statė tik dėl 
pašaipos. Sumanymai kompa
nijų tvėrimo ir atidarymas dis
kusijų už kompanijas prasidėjo 
iš taip vadinamų “susipratusių 
dąrbininkų’-komunistų. Orga
nizacijai smūgis. • 

šiame susirinkime paaiškėjo, 
kad lietuvių lokale iš 2000 narių 
pasilikę tik apie 1,100.

Aidoblistų “prakalbos”.

Kovo 2 d. š. m. buvo rengia
mos aidoblistų prakalbos, kur 
turėjo kalbėt Brijunas ir Grikš
tas.

Lydės
Gerai patyręs palydovas

Tai bus smagi ir linksma kelionė važiuo
jantiems apsigyventi arba 6 mėnesiams at
lankyti savo gimines.

Kurie nesate Amerikos piliečiais, kuogrei- 
čiaisiai rašykite savo giminėms Lietuvon, 
kad prisiųstų gimimo metrikus, arba atsi
lankykite į Naujienų Ofisą, o mes išreika
lausime. Be gimimo metrikų negalima gau
ti užsienio paso.

Nepiliečiams sugrįžimas užtikrintas.
Musų atstovas praleis Lietuvoj 3 mėne

sius, kad sutvarkyti ir pagreitinti atkeliavi- 
iną tų, kuriems yra laivakortės išsiųstos.

Musų atstovas palengvins kelionę senų tė
vų važiuojančių pas vaikus, moterų su vai
kais pas vyrus, nepilnamečių vaikų pas tė
vus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsivesti 
ir sugrįžti jau vedę.

Visais šiais reikalais kreiptis asmeniškai, 
arba laišku:

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

G ar sinki ties “Naujienose
Tel. Wentworth 4159

U2AZA.R

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai /

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

HERZ
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas. chi
rurgas ir akušeris.

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

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

v VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

8410 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak,

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

Tel. Boulevard 2160
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo

1 vai. po piet iki 9 vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 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 288®

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the eolo- and rexture oi the ukin &
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Kebui Id facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth į
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter II not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Inaiana, forą trial tube.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va- 
Ir a re. Nedeliomis nuo 1.0 ild 
12 Hieną.

, DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

CO
Telefonas Be u Ieva r d 1939

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

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, 111. J

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ IR WAREHOUSE
142-144-146448-150-152-154 W. 63rd St

, -v ■
Kensington Skyrius So. Chicago Skyrius
11565 Michigan Avė. 9275 So. Chicago A ve.

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo ir apšildymo įrengimų visuomet ant rankų.
Paipas nukertame ir sujungiame pagal jūsų išmieravimą.
Musų 63 gatvės yardas taipgi turi pilną pasirinkimą antrarankių < plumbingų, apšildymo ir elektriškų 
reikmenų.

Mes dastatome bile kur.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5918

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

r ' .......  ...........
Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

NEW YORK—HAVRE 
ROCHAMBEAU ............. Mar. 22
LA SAVOIE.........................Mar. 29
PARIS ................................ Apr. 2
CHICAGO ..........................  Apr. 16

NKW TOKS. VIGO (RPAIN), 
BORDEATTI

Raiykite dėl iingeidilos apraiomoa 
kaygt.Ua lasų vietiniai agentai arba | 
didįjį of|ū 19 Stato Street New York.

109 Nortfi Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

n ii......... i m ■■

Skelbimuose buvo garsinta, 
kad kalbės apie Anglijos So
cialistų valdžią. Bet prakalbos 
neįvyko, nes publikos nesusi
rinko. Iš rengėjų davėsi su
prasti, kad butų šmeižę Angli
jos valdžią, nes prie svetainės 
durų jau riete kaip Anglijos da
bartinė valdžia sulaužė darbi

ninkų streiką su kariuomenės 
pagelba.

Gerai žmonės ir daro, kad į 
tokias prakalbas neina.

—A. P. Serbas.

I Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
■ duoflėe nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
J KRAUJO ir INKSTŲ. Geriauais pa- 
| šauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
| neša mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVallace St.,

I Chicago, U. S. A.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos: nuo 9 Ud 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 Iki 7:81 vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai. j 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirarraa 

25 □. Washington St.
Valandas; nuo 10 ild 12 ryto 

Telephone Central 8060 
1824 Wabanela Ava.

Humboldt 1098 *
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5082

OR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas
✓

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SU 

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

Telefonas Yards D867

v

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką.
Vaikų ir rišu chronišką lirų 

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 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 iki 8:30 vakare. Del specialiu 
sutarčių telfonuokit Prospoct 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S, MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted SL

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 vaianlai 
ir nuo 9 vakare iki 10 ,
Phone Boulevard 0696 ?

kaygt.Ua
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NAUJIENOS
The Litha&nian Daily N«wa 

Pabliahed Daily, azcept Sande/, by 
Iha Lithuanian Nawa Pab. Ce., Ine.

Editai P. Grigaiti*

kartu steigti mokyklėles 
(kur yra galima), rengti 
paskaitas, dėti aukas Lietu
vos apšvietos reikalams ir

Sveikatos Skyrius

1739 South Halstad Street 
Chicago, Iii. 

Telephone Roosevelt 8500

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

8c per copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undar tho act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Haisted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Koosavelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams.... .’.-------------------------$8.01
Pusei metų ____________   4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam____________ 1.50
Vienam mėnesiui _.75

> Veda Dr. A. J. Karalius
i_____________ *

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

8c 
18c 
75c

Kam nauda iš tos 
Žmonėms,Chicagojo per nešiotojus:

Viena kopija -----_
Savaitei-----------------------
Mėnesiui —....... ...........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama------------------------ $7.00
Pusei metų _____—____ __  8.50
Trims mėnesiams__ ,-------------- 1.75
Dviem mėnesiam ............   1.25
Vienam mėnesiui ________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..............  - $8.00
Pusei metų ____ ___ .______ 4.00
Trims mėnesiams .......—...... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu*

Paramos 
verti dalykai.

Visi socialistai ir socialis
tų simpatizatoriai privalo 
tapti Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos rėmėjais.

Visi pažangieji žmonės 
privalo remti Mariampolės 
Realę Gimnaziją, Lietuvos 
Mokytojų Profesinę Sąjun
gą ir tas įstaigas, kurias ji 
palaiko.

Doleris, kitas beveik kiek
vienam amerikiečiui ne
daug reiškia. Išleidžiame 
juk nepalyginamai dides
nes sumas visai tuštiems 
dalykams. Bet Lietuvoje 
tais doleriais galima daug 
naudos padaryti.

Daryti tą darbą kiekvie
nai srovei skyrium nėra jo
kios prasmės. Tik jėgos be 
reikalo gaišinama ir, kas 
dar blogiau, be reikalo ke
liama kivirčai tarpe veikė
jų, kurie tuo darbu užsiima.

Ryškus tokių kivirčų pa
vyzdys yra So. Bostone. So
cialistai ir jų šalininkai te
nai yra įsteigę Mokslo 
Draugiją, kuri turi mokyk
lą vaikams ir rengia kas 
sekmadienį paskaitas suau
gusiems. Sandariečiai mė
gina panašų darbą daryti, 
bet jie daro jį skyrium ir 
Mokslo Draugijos darbą 
niekina.
konkurencijos? 
kurių labui tas apšvietos 
darbas yra daromas, nau
dos, žinoma, nėra. Abiejų 
srovių jėgas sujungus, jisai 
butų sėkmingesnis.

Partinės konkurencijos 
įsivyravimas apšvietos ir 
kultūros darbe kenkia vi
sam kam. Štai, jau keletas 
mėnesių eina agitacija dėl 
Mariampolės Realės Gim
nazijos parėmimo. Ar daug 
ji davė vaisių? Ne. O ko
dėl? Todęl, kad partijos ir 
spauda, kuri joms tarnauja, 
žiuri į tai, kaipo į “sveti
mą” joms dalyką. Ot, jeigu 
tą reikalą butų galima pa
naudoti tos arba kitos par
tijos reklamai, tai butų kas 
kita: tuomet jisai pasida
rytų didelis dalykas, pasi
piltų laikraščiuose karšti 
atsišaukimai, atsirastų kal
bėtojai, tvertųsi komitetai, 
prasidėtų maršrutų rengi
mas ir t. t.

Ligos
čionai kalbėsųne tiktai apie 

tokias ligas, kurias sukelia bak
terijos ir joms giminingi perai. 
Visi žino, kad žmonės serga, 
bet ne visiems aišku kiek blogy
bių bei nuostolių ligos padaro. 
Paskutinių statistikų daviniais 
Suvienytose Valstijose visuo
met serga 3,000,000 žmonių, ku
rių 1,000,000 yra darbininkų 
(duoneplnių). Apskaitliuoja- 
ma, kad šitų žmonių nuostoliai 
siekia virš 5,000,000 dolerių 
per metus, čia nepriskaitoma 
daktarų ir aptiekorių bilos, ku
rios sudaro dar didesnę sumą 
dolerių. Vienas rimtas veikė
jas tvirtina, kad kas metai Suv. 
Valstijose ligos padaro ne ma
žiau pusės biliono dolerių nuo
stolių, kurių didesnė dalis yra 
išvengtina, t. y. nereikalinga.

Istorija sako, kad laike ispa- 
nų-amerikonų karo daugiau 
žmonių žuvo nuo ligų, negu nuo 
kulkų. Paskutinio karo mobili
zacijos įrodė, kad daugiau žmo
nių netinka tarnybai dėl ligų, 
negu dėl visų kitų priežasčių. 
O influenza nužudė daugiau 
žmonių, negu armijose ligos ir 
kulkos.

Visų valstybių įvestos karan
ti nos reiškia, kad ligomis apsi- 
krečiama. Jei apsikrėtimo nie
kas nepaisytų, tai vargiai butų 

žemėje gyventi, 
tūkstančiai 
Civilizuotų

galima šioje 
Visi apsirgtu te, 
mirtų kai musės, 
šalių valstybės supranta apsi- 
krėtimų reikšmę. Medicinos 
personalas atlieka svarbius dar
bus visose tinkamai organizuo
tose draugijose. Sveikatos de
partamentai daugiau žmonių 
saugoja, negu visi kiti departa
mentai.

16,000, hemo- 
5%. Ketvirtoj;

Partijos ir 
kultūros darbas.

jį negalima, 
jisai turi būt

politinio vei-

Jau ne kartą nurodinėjo- 
me šioje vietoje, kad kultū
ros darbe pažangioji Ame- 
rikos lietuvių visuomenė 
gali ir privalo veikti išvien. 
Ką tečiaus daryti su parti
jų skirtumais, kurie reiškia
si toje visuomenėje?

Ar juos reikia naikint? 
Ne; partijos kaip buvo, tegu 
taip ir pasilieka. Socialis
tas negali reikalaut, kad at
sižadėtų. /savo nuomonių 
sandariečiai - tautininkai, 
taip pat kaip ir pastarieji 
negali reikalaut, kąd socia
listai atsižadėtų savo įsitiki
nimų. Negalima reikalaut 
nei, kad pasiliautų partijų 
kova. '

Bet partijos turėtų būt 
savo vietoje. Jų nereikia 
kišti į tuos dalykus, kuriuo
se visų pažangiųjų žmonių 
nuomonės gali susitaikyt.

Pas mus tarp pažangiųjų1 
žmonių praktiškai nėra 
sambių nuomonių skirtumų 
bendraisiais kultūros ir ap
švietos klausimais. Mes vi
si norime, kad pas mus kil
tų apšvieta, ir visi manome, 
kad ji turi būt tokia, kokios 
reikalauja 
prietarais 
tad mes

Bėda tečiaus, kad tas rei
kalas (kaip ir daugelis ki
tų) nėra partinis ir partijos 
firma dengti 
Ar tad dėlto 
‘.pleištas?

Partija yra
kimo aparatas. Norint po
litikoje veikti, be jos apseiti 
negalima. Vienok ir politi
koje yra daug klausimų, 
kuriais įvairios partijos su
sitaria tarp savęs. Kuomet, 
pav. klerikalai Lietuvoje pa
sikėsino sugriauti savival
dybes, tąį jas ginti šoko ir 
socialdemokratai ir valstie
čiai liaudininkai, nežiūrint 
to fakto, kad pirmieji yra 
opozicijoje dabartinei val
džiai, o antrieji dalyvauja 
valdžioje.

Tuo labiaus galima ir rei
kia įvairių partijų žmo
nėms veikti sutartinai ne
politiniais klausimais. Atė
jo lakas amerikiečiams apie 
tai rimtai pagalvoti.

veis- 
buta 
butą 
ligas

Poincare nori kautis
Pasijuto esąs parlamento atsto

vo žodžiais užgautas. Bet se
kundantai nusprendė kitaip.

nesuvaržytas 
protas. Kode! 

negalėtume visi

PARYŽIUS, kovo 8. — Atsto
vas Gaston Le Provost de Lau- 
nay savo kalboj parlamente pa
sakė žodžių, kuriais premjeras 
Poincare pasijuto esąs labai 
užgautas ir jis iššaukė atstovą 
de Launay kautis. Abiejų pusių 
sekundantai susiėję apsvarstė 
incidentą ir nusprendė, kad at
stovo žodžiuose nebuvo nieko 
tokio, kas butų tikrai galėję už
gauti premjero garbę. Del to
kautynės' greičiausia nebeįvyks. gaus nebuvo.

žiloje senovėje
Milionai metų atgal gyvenu

sių šioje žemėje gyvūnų kau
luose surasta žymių ligų, ypa
tingai visokių apaugų. Reiškia 
ligos atsirado sykiu su gyvū
nais. Nėra abejonės, kad džio
va, sifilis, širdies ligos ir ,tt. 
kankino ir pirmuosius šios že
mės žmones. Daug ištisų 
lių ligos sunaikino. Ligų 
žiloje senovėje, tiktai jų 
kitokių. Musų laikuose
gaminančios bakterijos žiloj se
novėj niekam blogo nedarė: jos 
tuomet galbūt ir naudingos bu
vo. Vėliaus joms tarsi nusibo
do ramiai gyventi, jos virto pa
razitais, pradėjo ligas gaminti. 
Musų laikų rimti bakteriologai 
pripažįsta, kad atatinkamos są
lygos iš nekenksmingų bakteri
jų padaro kenksmingas. Keitė
si gyvenimas, keitėsi aplinku
ma, keitėsi ir ligos. Ligos dar 
ir dabar turbut tebesikeičia. 
Nelabai senai sifilis išmarinda
vo visus atskirų kaimų gyvento
jus. Rusijoj, o dabar jau ir šita 
liga netoli smarki. Galbūt 
žmonės pripranta prie ligų, gal
būt ligos, taip sakant, dantis 
atsikanda. Musų gadynės in
dustrija pagamina šimtus įvai
rių ligų ir prirengia dirvą pa
prastoms ligoms, ypatkigai 
džiovai ir širdies bei inkstų li
goms. Kitą vertus, kaip čia se
nai medicina virto mokslu, kaip 
čia senai surasta, kad džiovą, 
sifilį ir daugybę kitų ligų paga
mina bakterijos. Sulyginamai 
nesenai visos ligos buVo skaito
ma velnio arba dievo dovano
mis. Dar ir musų dienose yra 
žmonių, kurie mano, jog ligas 
pagamina;piktos dvasios arba 
Dievas už nusidėjimus užlei
džia.

Butą ligų ir žiloj senovėj, jos 
marino žmones ir tuose laikuo
se, kuomet žmonės dar protauti 
nemokėjo. Butą ligų dar se
niau, butą jų ir tuose laikuose, 
kuomet musų žemėje dar žmo-

Gyvūnų ligos
Mes daugiau žinome apie 

žmonių ligas, bet žinome, kad 
visi gyvi daiktai gali susirgti ir 
mirti nuo ligų, galbūt .išskiriant 
pačius mažiausius, apie kurių 
gyvenimą dar neturime užtekti
nai žinių.

Suv. Valstijų agrikultūros de
partamento žiniomis ' gyvulių 
ligos kas metai padaro apie 
$212,000,000 nuostolių, vabz
džiai kas metai sugadina me
džių ir šiaip augalų apie $62,- 
500,000 vertės. Paskutiniais 
dešimts metų Naujosios Angli
jos valstijos? vabzdžiai miškuo
se ir šiaip augaluose padarė 
milžiniškų nuostolių. Bulvių li
gos pasižymėjo dideliu išsiplar 
tinimu. Bičių ligos sudaro tik
rą pavojų bitininkams; taippat 
įvairių paukščių ligos, gėlių li
gos ir tt.

Kaip ligos pasidaro?
Nuodinga gyvatė įkanda gy

vūnui arba žmogui: abu suser
ga ir .gali mirti. Gyvatės gal
voje yra didelė liauka, kuri ga
mina savo rųšies seiles t. y. 
nuodus. Sekamas pavyzdys pa
rodys kas- pasidaro tokiai gy
vatei įkandus. Vienam zoolo
ginio daržo darbininkui įkando 
gyvatė į kairę ranką. žaizda 
greitai apžiūrėta ir nelaimingą- 
jam suteikta pirmoji pagalba. 

;Įkąstasai paimta ligoninėn, kur 
:jo kraujo tyrimas davė šitokius 
Irezultatus: raudonųjų rutulėlių 
4,600,000 kubiniame centimetre, 
baltųjų — 14,040, hemoglobino 
(raudonosios kraujo medžiagos) 
95%. Už aštuoniolikos valan
dų kraujo paveikslas buvo šito- 
kis: raudonųjų rutulėlių 4,000,- 
000, baltųjų 
globino ti
dienoj kraujas dar liesesnis, bū
tent: raudonųjų rutulėlių jau 
tik 2,800,000, baltųjų 14,000, 
hemoglobino vos 60%. šeštoj 
dienoj raudonųjų rutulėlių tely* 
ko tiktai 2,000,000, baltųjų 12,- 
000, o hemoglobino vos 45%. 
Ligonis pagijo, bet negreitai su
stiprėjo.

Gyvatės nuodai naikina krau
jo raudonuosius rutulėlius ir 
hemoglobiną. Hemoglobinas su
krautas kraujo raudonuose ru
tulėliuose. Hemoglobino dar
bas aiškus ir svarbus, būtent 
jisai išnešioja deguonį (oksige- 
ną) visoms celėms. Juo mažiau 
hemoglobino, mažiau raudonųjų 
rutulėlių, juo daugiau pavojaus 
visam kunui. Mums į smulkme 
nas nesigilinant galima pasaky
ti štai kas: aiškus nuodas, į 
kraują įleistas, pagamina aiš
kius rezultatus.

Musmiriuose yra savo rųšies 
nuodų, kurie pagamina susirgi
mą, kartais mirtį. Musmirių 
nuodais apsvaigintas žmogus 
visuomet turi aiškių ligos ženk
lų. Ir tie žehklai maž-daug vi
suomet vienodi.

Augalų arba gyvūnų parazi
tai (bakterijos), apsigyvenę au
galo arba gyvūno kūne pagami
na ligas. Mums gerai žinomos 
ligos k. a. difterija, džiova, sifi
lis, influenza, drugys, tifus etc. 
pagaminamos bakterijų. Tyri
nėjimai aiškiai įrodė, kad bak
terijos pagamina toksinais va
dinamus nuodus,’ kurie savo ke
liu sukelia ligas.

Ligas sukeliančių bakteriją 
gamtoje visur randama. Dažnai 
bakterijų randama ir žmogaus 
kūne, nors ir sveikiausiam, čia 
poroms nenoroms kįla klausia 
mas: kokiu budu žmogus pasi
liuosuoja nuo ligų ir kodėl jisai, 
visuomet savo kūne bakterijas 
nešiodamas, nevisuomet serga?

Pasveikimas ir atsilaikymas 
prieš ligų perus supažindina 
mus su svarbiais gyvosios ma
šinos dėsniais. Ligos buvo ži
nomos žiloj senovėj, o vienok 
musų žemėje gyvena milionai

■ augalų, gyvūnų ir žmonių. Jie

atsilaikė prieš ligas arba joms 
visai nepasidavė. Gerai žino
ma, kad gyvi daiktą! ir žmogus 
turi įgimtą gabumą atlaikyti 
ligų atakas arba joms visai ne- 
pasiduotij yra žmonių, kuriems 
jokia liga nekiniba. Šioji jėga 
atsilaikyti prieš ligas vadinasi 
imunitetas. Tai viena visų gy
vų daiktų žymiausia ypatybė. 
Imunitetas, taip sakant, dvejo
pai veikia: suteikia kunui jėgos 
koptis su parazitais ir šu jų 
toksinais. Kartais gyvūnas pa- 

•* jėgia atsilaikyti prieš parazitų 
nuodus, o kartais prieš pačius 
parazitus. Pv. avis džiovos ba
cilų nuodai labai greitai sunai
kina, o Gvinėjos kiaulaitės tų 
nuodų nelabai bijo. Vienok 
Gvinėjos kiaulaitė negali atsi
laikyti prieš pačius džiovos pa
razitus, o avis jų nelabai bijo. 
Dėlto ir sakoma, kad atsilaiky
mas prieš parazitus yra vienas 
daiktas, o atsilaikymas prieš jų 
nuodus kitas.

Jei gyvuose daiktuose yra 
natūrinės atspirties, tai kodėl 
jie suserga? Čionais nėra vie
tos į šitą klausimą gilintis. Ap
lamai imant, galime pasakyti 
šitiek: kad apveikus gyvūno at
sparumą (imunitetą) PjaraziUai 
turi būti stiprus ir gyvūnas 
jiems lengvai pasiduodantis. 
Mes negalime aiškiai pasakyti, 
kodėl gyvūnas lengvai parazi
tams pasiduoda. Mes tiktai ži
nome, kad tūlam laikui praąlin- 
kus gyvūne pasireiškia aiškus 
ligos ženklai t. y. jisai suserga 
aiškia liga. Paskui liga savo 
laiku išnyksta. Visiems žino
mas faktas, kad žmonės pa
sveiksta, susirgę difterija, ty
mai, tifu, ir kt. parazitinėmis 
ligomis. Labai maža težinota 
kokiu budu ligonis pasveiksta 
kol 1789 m. Jenner bandė pa- 
mėgdžįoti gamtą ir pagaminti 
dirbtinį imunitetą. Šiandien pa
siremiant Jennero ir kitų tyri
nėjimais ir darbais turime vadi
namų antitoksinų. Jei galėtu
me išimti iš ligos apimto kūno 
visus parazitus, tai nereikėtų 
jokių bandymų su antitoksinais. 
Antitoksinas pripratina kūną 
prie nuodų atskiestoj formoj, 
kad tuo pačiu laiku kūnas pa
gamintų apsigynimo armiją 
jiems nuodams, kurie kunan į- 
leidžiama.

Dabar šitokią apsigynimo ar
miją galima pagaminti ir kituo
se gyvūnuose; reikalui prisi
ėjus (pv. difterija susirgus) 
imama toji armija, leidžiama į 
žmogaus kūną, ir liga sėkmin
gai naikinama. Toki apsaugos 
armija ir yra vadinamas anti
toksinas. Įleistas į žmogaus 
kūną antitoksinas naikina tuos 
nuodus, kuriuos parazitai khne 
pagamino. Jei be antitoksino 
kūnas pasiliuosuoja iš ligos, tai 
sakoma, kad patsai kūnas pasi
gamino užtektinai antitoksino.

Dažnai pagijęs nuo difterijos 
asmuo savo gerklėje, nosy ir ki
tus dar nešioja difterijos perų. 
Kosėdamas jisai tuos perus pa- 
leidžia oran. Pakliuvę kito 
žmogaus gerklėn tie difterijos 
perai gali pagaminti difteriją. 
Pirmas žmogus pajėgia atsilai
kyti prieš difterijos perus, jie 
jam jau nieką bloga padaryti 
negali; antrashi žmogus apser- 
ga difteriją. šitokiu budu daž
nai platinama difterija. šitokiu 
budu dažnai atsiranda difterija 
tenai, kur jos visai nelaukta.

Neretai vieną kartą sirgęs ta 
pačia liga antru kartu nesergi. 
Galima sakyti kūnas atsimena 
tuos pačius parazitus ir moka 
su jais tinkamai veikti. Vienok 
ne visi ir ne nuo visų ligų yra 
iiuosi kadir antru kartu. Kar
tais antru kartu ta pačia liga 
dar lengviau susirgti. Kitą 
vemtus visokis atsilaikymai 
prieš ligas pareina nuo kūno 
stiprumo ir sveikimo. Stiprus 
žmogus visuomet greičiau pasi
liuosuoja nuo daugybės ligų; 
dažnai ligos jo stačiai bijo.

Kalbant apie difteriją esame 
pasakę, kad kūno celės pripran
ta prie parazitų nuodų, pasiga
mina savąją apsaugos armiją— 
pasigamina savąjį antitoksiną. 
Kitaip sakant, kūnas prisitaiko 
prie naujų ir nepaprastų aplin-l Kaune yra odų 
kybių.vTai gyvosios protopliaz- bin”. Ji šmugelio 
mos ypatybė. Gamtoje gyvi traukė iš Lenkijos,
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daiktai moka prisitaikinti prie 
nepaprastų aplinkybių stebėti
nu gabumu.

žmonės niekuomet nebus ly
gus sveiktos žvilgsniu: visuo
met bus silpnų, kuriuos ligų pe
rai gali lengvąfi atakuoti.

Socialinės aplinkybės
Jau senai įrodyta, kad didelė 

dalis įvairių ligų tarpsta ten, 
kur viešpatauja skurdas, tam
sumas, pėrsidirbimas, įvargis. 
Reiškia, ligos tarpsta blogai su- 
tvarkytoj draugijoj. Kitą ver
tus, kiekvienas asmuo, norėda- 

’mas apsisaugoti nuo ligų ir ki
tus apsaugoti, yra verčiamas 
atsisakyti nuo trupinėlio asme-

ninės laisvės. Kartais šitie da
lykai labai svarbus. Nenorin
čius ligas naikinti asmenis kar
tais ir bausti reikia, o sužiniai 
kitus apkrečiančius reikėtų 
bausti be mažiausio pasigailėji
mo. Bent taip sakoma, bet var
giai šiuo budu butų galima kas 
nors atsiekti. Turbut palieka 
tiktai vienas būdas, būtent žmo
nių švietimas, aiškinimas jiems 
iš ko kyla ligos ir kaip jų iš
vengti. Tai sunkus kelias ir 
erškėčiuotas, bet tikras.

Prierašas.—Sveikatos Skyrius 
šiuo tarpu tilps kas antradięnį. 
Dr. A. Karalius žada daugiausia 
rašyti apie tai, kaip nuo ligų 
apsisaugoti.—Red.

Septyni Griekai Didieji
nepriklau-

vieši ir

vargus rokuoda-

pidešas yra tas, 
labdario kaukę,

Kas žudo Lietuvos 
somybę ?

Jos priešai.
Kas tie priešai?
Jie yra keleriopi:

slapti, maskuoti ir be maskų, 
vietiniai ir išoriniai, keikiami 
iš pripratimo ir gerbiami iš 
prevartos etc. —maž daug taip 
aimanuoja Lietuvos žmoneliai, 
savo tėvynės 
mi,

Didžiausis 
kuris nešioja
kurį reikia garbint iš prievar
tos. Gera yra kultūringų šalių 
piliečiams, kaip Amerikos, An
glijos, kurių valdžios užsitar
nauja nuoširdžios visos tautos 
pagarbos; bet bloga yra, kur 
valdžia seką monarchistinius 
senų arba anarchistinius nau
jų Rusijos valdovų žygius. Lie
tuvos ponai valdovai yra pilni 
biurokratiško ir naujo “krikš- 
čioniškai-federališko” rusiško 
raugo ir dėl to susirūpinusiems 
šalies likimu piliečiams yra 
tvanku gyvent tokioje atmos
feroje. Ypač blogai jaučiasi 
tie, kurie yra matę kultūringų 
šalių gyvenimą. Jie čia ne
rimsta, tik iš didelės šalies mei
lės arba nelaimės prispausti pri
pranta. Jie laukia naujo vėja- 
lio pūtimo, naujos kultūringes
nės ir draugingesnė^ drąsos.

Čia aš noriu pažymėt kelis 
musų valstybinio, gyvenimo ap
sireiškimus, kurie puikiai cha
rakterizuoja kalbamąjį dalyką.

Lietuvos ir Amerikos lietu
viai yra nusitatę prieš Lenkijos 
ponus kaipo prieš aršiausius 
Lietuvos laisvės priešus. Bet 
musų valdžia jau varo biznį šu 
Lenkija. Kauno žydų ir rusų 
laikraščiuose pilna skelbimų, 
kad “pigiai parduodama urmu 
ir dalimis Lenkijos fabrikų me
džiagos rūbams”. Su Lenkija 
susisiekimo nėra, reiškia šmu
geliu įleidžiama, viešai parduo
dama, Lenkijos pramonė palai
koma. To dar maža, kad priva
čiai spekuliantai biznį su Lenki
ja varo, bet ir musų valdžia tai 
daro. Lietlvoje tapo įvestas 
valstybinis degtinės monopolis. 
Bonkas valstybinio 
supilstymui valdžia 
iš Lenkijos! Sakoma, 
ant to gerai uždirbo.
Palemonuose, įšale .Kauno, daug 
Lietuvos darbininkų liko be 
darbo dėl “Stiklo” fabriko užsi
darymo, tai musų valdžiai dėl 
to galvos neskauda...

II

“tranko” 
patraukė 

kai kas 
O kad

lenkiškas vienuo- 
vienuolės nepri- 

vyskupui, bet

Kaune yra 
lynas, kurio 
klauso Kauno 
randasi globoje popiežiaus pa
siuntinio Zaehani, kuris nors 
skirtas Lietuvai ir Latvijai, bet 
gyvena protestoniškoj Latvijoj, 
o į katalikišką Lietuvą tik tuo
met atvažiuoja, kai pasiilgsta 
lenkiškų vienuolių. Nekurie 
Lietuvos senberniai kunigai pa
vydi ir piktinasi italijoniškai- 
lenkišku flirtu. Bet griežtiems 
žygiams drąsos nesiranda. Ma
toma, Lietuvos prabaščiams pa
tinka lenkikai-ręmaniškų pa
stumdėlių rolė.

III.
firma “Ru- 

keliu par- 
Dancigo ir

Vokietijos odų už porą milionų 
litų. Tai susekusi valdžia už
antspaudavo tris “Rubino” san
dėlius Kaune.

Sulig įstatymais šmugeliu į- 
vežtos prekės turi būt konfis
kuojamos ir varžytinėse par
duodamos valstybės naudai. Bet 
vieną gražią dieną “Rubino” 
sandėliai tampa “atpečėtyti” ir 
jis liuosai pardavinėja šmuge
liu įgabentas prekes. Pikti 
liežuviai kalba, kad tą dalyką 
“legalizavo” kyšys sumoje 45, 
000 dolerių!

IV.
F. P. ir Pr. ministeris išleido 

įsakymą, kad muitas įvežamam 
tabakui pakeltas 300%, t. y. į- 
sakymą paskelbus, reikia imt 
valstybės naudai 3 kartus di
desnį muitą. Tuomi remiantis 
Virbalio muitinė sulaikė 5 vago
nus tabako ir papirosų, įgabe
namų kun. Vailokaičio grupės. 
Muito padidinimas siekia kelių 
dešimčių tūkstančių dolerių. 
Vailokaitis pakalbėjo su minis- 
teriu Petruliu ir pastarasai iš
leido naują “paaiškinimą” mui
tinėms, kad įstatymas pradeda 
veikti keturiom dienom vėliaus, 
nekaip buvo paskelbtą pradžio
je. čia vėl blogi liežuviai kal
ba, kad valstybė nuskriausta ,o 
Kauno žydeliai visokių istorijų 
pasakojo.

Jau šešerias kučias valgėme 
nepriklausomoje Lietuvoje ir 
visuomet Kauno špitolninkai 
mus apdalhia lenkiškomis “plot- 
kelėmis”. Net ir ščyri katali
kai skdndžiasi, kad nuo lenkiš
kais parašais išmargintų plot- 
kelių tenka “į Rygą važiuot” 
arba sustiprinančių lašų gerti. 
Ypač Trejybės parapijos klebo
nas lenkystę palaiko. Kuomet 
šį vasario mėnesį jo parapijonai 
pareikalavo. išmest lenkų kalbą 
iš lietuviškų Kauno bažnyčių, 
tai jis juos bažnyčios apibarė.

Vienok lietuviai nenusigan
do : kuomet lenkai užgieda 
“aniol Panski”, tai lietuviai už
traukia “aniolas Dievo”. Kuni
gas ima sakyt pamokslą lenkų 
kalboj — lietuviai ima giedot. 
Rodos, Varšuvos garbintojas tu
rės nusileist maldingų lietuvių 
reikalavimams.

, VI.
i Visiems lietuviams butų įdo

mu žinoti: likeromachijos, linų 
monopolijos, amerikoniškų pre
kių likvidavimo, gelžkelių stan 
tymo, miškų eksploatavimo, už
sienių politikos ir daug-daug 
kleriijkališkos valdžios 
smulkmenų.

Lietuvoje kalbama, 
tybės kontrolierius 
gali sukontroliuot tik
ministerija šluotų sušluoja; bet 
kiek kas valstybę nuskriaudžia, 
tai jau jo kavalieriškai-poetiška 
Turčiniškiška galva negali su 
kontroliuoti. Kelerius metusf 
laukęs, seimas 19-11-24 išreii kė 
jam nepasitikėjimą, bet jo apy
skaitas “dėl šventos ramybės” 
priėmė.

—Lietuviškas Merikontas.

djarbelių

kad vals- 
Zubrickis 
kiek kuri

E R B, Naujienų skai- 
xJI tyloj os ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalai* 
eiti į tas sankrovas, kurio* 
skelbiasi Naujienose.
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CAGOS
Lietuviy ateivijos ko 

miteto nariams
Visi Americah Liethuanian 

Imm'igration Committee nariai 
bei visi tie lietuviai, kurie nori
te, kad ateity bykas į jus pirštu 
rodydamas negalėtų sakyti: o 
tu lietuvis, tai priguli prie 40 
tautų, kurios taip kaip nepilna- 
pročiai negeistini žmonijos ša
šai, ir tt....”

Susirinkite visi prakilnios 
sielos lietuviai, kad pasitarti, 
susitvarkyti, kaip tinkamai at
remti visokių kukluksų ir John- 
sonų ar ir musų pačių fanatikų 
—musų tautą • žeminančius 
mums primetimus.

Susirinkimas įvyks McKinley 
Park svetainėj, seredoj, kovo 12 
d. vakare 7:30 vai.

Visupirmutinis tikslas, tai 
lietuvių ateivių skaitlių į Ame
riką padidinti ir lietuvių garbės 
įžeidimą atitaisyti.

A. K. Rutkauskas,
Komiteto Raštininkas

S

Požėla ris lenką Indianą 
- Harbore

Indiano Harboro lietuviai ne
kantriai laukia subatos, nes su- 
batoj, kovo 15 d., jie pamatys 
dideles ristynes su K. Požėla 
prieky. 4

Čia K. Požėla turės darbo su 
stipriu, drutu ir sunkiu lenku 
Zelenkowskiu, kurs jau kelis 
kartus vjs ketino paristi Požėlą.

• Dabar čia jis parodys ką gali. 
Tik ar neatkąs dančio? Jau 
daug tokių kėsinos paristi mu
sų geležinį lietuvį.

šitose pat ristynėse dalyvaus 
ir rusų milžinas A. Harkaven- 
ko, kurį labai myli rusai.

Indiana Harbor’o ristynių 
rengėjai sako, kad šitų risty
nių pažiūrėti sueisiąs visas mie
stas. Tikietai esą jau išanksto 
parduodami šiose vietose: pas 
J. Sidauge, 2006 Broad\vay, pas 
P. Raškevičia, 3601 Deodor St., 
ir pas B. R. Yasulį, 3448 .Gutrie 
St., Indiana Harbor.

gi jiems šventė. Bet publikoj 
buvo ne vien chicągiečiai, ma
tėsi daug atvažiavusių ir iš ar
timesnių ir tolimesnių apielin- 
kių. Buvo didelis būrys drau
gų net ir iš Mihvaukee. O d-. 
S. Bakanas ir dar viena lietu
vaitė atvyko į Naujienų iš
kilmę. net iš Pittsburgh, Pa. 
ir vakar jau sugrįžo namo.

Programas.
Programas prasidėjo trum

pa Naujienų manažeriaus d. 
K. Jurgeilionjo kalba—pasvei-[ 
kininui, kurioj jis išdėstė clii- 
cagiečių troškimus.

Po to tris daineles sudaina- 
vo Pirmyn Choras, P. Sarpa- 
liaus vedamas. |

Paskui kalbėjo Naujienų Re
daktorius d. P. Grigaitis, pasi
džiaugdamas Naujienų laimėji
mais ir pabrėždamas, kad Nau
jienų pasisekimas įvyko ne dėl 
vien jų leidėjų ir vedėjų pasi
šventimo, bet kad Naujienos, 
tarnaudamos lietuvių visuome* | 
nei, rado pritarimo toj visuo
menėj, kas Naujienas ir išauk
lėjo, taip kad dabar švenčiamai 
dešimtmetinės jų sukaktuvės.

Nora Gugiene puikiai padai
navo Verdi “I Vespri Sicilia- 
ni,” o paskui Gounod’o “Bar- 
callore,” kaip ji viena tepajie- 
s.'ia išpildyti.

Po to lietuvaitė Julė Tucz- 
kowska, premiere šokėja Gali- 
de-Mamay baleto, išpildė Cho- 
pino “Nocturne” ir “Valse Mi- 
nuet.’”

Trys rusų operos narįai, 
sopranas Ina Daen, tenoras V. 
Svetloff ir baritonas G. Hrza- 
ik wsky gražiai padainavo’svar
esniąsias ištraukas iš Verdi 
c ceros “La Traviata.”

Justas Kudirka, Lietuvos 
Operos artistas, labai gražiai 
padainavo Šimkaus “Kur ba- 
k ūžė samanota,” Tosti “La 
Mia Canzone” ir dar vieną dai-

vas d. K. Bielinis, p. Lukas ir 
jo neužmiršo, ir jam suteikė 
dovanų auksinį laikrodėlį. Da
bar neaplenkė ir musų sporto 
žvaigždės p. Požėlos, — ir jam 
suteikė atmintiną dovaną.

Bet netik dovanomis p. Lu
kas yra pasižymėjjęs. Jis remia 
kiekvieną pažangų veikimą sa
vo gausiomis aukomis ir dar
bu, -pavyzdžiui, 1918 m. tapo 
areštuotas vienas draugų kai
po negeistinas pilietis už par-i 
(lavinėjimą knygų. Reikėjo 
$1,000 kaucijos, kurių nė vie- 

| nas draugų neturėjo, čia atėjo 
[ pagelbon jr. Lukas ir pirmas 
davė $100, apgailaudamas, kad 
daugiau tuo kartu neturėjo su 
savim. Kad butų daug tokių 
žmonių! Tfe pasisekimas lydi jį 
gyvenimo ir (biznyje.

Užbaigsiu tai$ gražiais ir 
reikšmingais įžodžiais, .kurie I 
buvo išspausdinti ant gražaus 
Naujienų jubiliejinio vakaro 
gražaus programų: j
“Valio, Lietuviai Chicagiečiai! 
“Gerovę bendrą didinkim visi! 
“Gyvenmą sutverkim tobulesnį, 
“Ir bus mus dabartis šviesi!

“ ‘Naujienos’ traukia mus į krūvą, I 
“ ‘Naujienos’ musų duoda mums 

drąsos!
“Kitas tautas lengvai pralenkt ga-1 

lėsim,
s “Vienybėj stiprus visados!”

—K. Vrs.

Naujieny Dešimties Metu 
Sukaktuviy Iškilmės

ĮSPŪDŽIAI

Lietuvių Rateliuose
Naujieny Didysis Jubilie

jinis Vakaras *
Dar niekad nebuvo tiek daug 

lietuvių susirinkę vienon krū
von. Netilpo į didžiulę Ash
land Auditoriją. Svetimieji 
sveikino Naujienas ir lietu
vius.

niekad pirmiau rfiebuvo

Julė TuczkoAVska vėl šoko; 
M sykį ji gražiai išpildė Ispanų 
šokį.

Pagalios didelis Birutės Cho
ras, vedamas Antano Olis, ne
paprastai gerai sudainavo Sas
nausko “Karvelėli” ir dvi dai
nas iš ‘'Bailus Daktaras” ir 
“Sylvijos.”

Tarpuose “Russki Viestnik” 
Redaktorius Dr. N. Kalužin ir 
buvęs Ukrainos valdžios na
rys Dr. J. Nazaruk pasakė po 
trumpą prakalbėlę, sveikinda
mi “Naujienas” ir visus lietu
vius. Nazaruko kalba buvo iš- 

I reiškimas didžiausio ukrainic- 
[Č!U draugingumo lietuviams ir 
linkėjimai, kad tos dvi tautos 
ir taipjau baltgudžiai susivie
nytų ir kad čia — ėjimas bo
čių kelią į pietus “kur saulė 
visuomet Lietuvai švietė zemi- 
lc” — yra vienatinis Lietuvos 
išganymas.

Visas programas darė labai 
malonaus įspūdžio, išėmus tas 
nelemtas šviesas. Jos buvo taip 
nelemtai operuojamos, kad tai 
tik nervąvo puŪliiką, o kruta
mu jų paveikslų visai neįsten
gė operatorius parodyti. j

Bet visus “nervus” atitaisė 
Chicagos lietuvių atletų “Pokš
tai” (taip jie savo numerį pa
vadino). Juose dalyvavo visi 
žymiausieji lietuvių ristikai ir 
atletai. Tie jų “pokštai” sutei
kė publikai daug sveiko ir links-

i Kaip tik Naujienos pradėjo 
rengtis prie savo dešimtmeti- 
nių sukaktuvių, tai aš kaipo 
naujienietis pradėjau įdomauti, 
nors ir toli būdamas nuo Chi
cagos. “Kad ir aš galėčiau da
lyvauti tose didžiulėse Naujie
nų iškilmėse,” galvodavau aš. 
Mano norai betgi nenuėjo nie
kais; pasitaikė proga pasiekti 
Chicagą ir visą tą didžiulę Nau
jienų iškilmę matyti savo aki
mis įr kartu su kitais naujie
niečiais dalyvauti tose iškilmė
se ir gėrėtis didžiuoju Naujie
nų pasisekimu. Turiu pasakyti, 
kad aš dar niekur nebuvau ma
tęs tokios didžiulės lietuvių 
minios, kokią aš mačiau šia-j 
mc Naujienų dešimtmetiniam I 
apvaikščiojime. Ir ne man vie
nam toks nuotikis. Tą sako ir 

[kiti, kas matė šias iškilmes, 
kad nieks kitas ir niekur ne- 
gal tiek daug lietuvių sutrauk
ti į vieną krūvą po vienu sto
gu, kaip kad Naujienos pada
ro, ir Naujienos gal drąsiai pa
sakyti, kad lietuvių visuomenė 

•su Naujienomis.

NAUJIENOS, ChicAgO, DI.

• nai,” nors da virš valandos lai- 
! ko iki koncerto pradžios.

Estrada gražiai papuošta ir 
J ant jos iškabintas užrašas, 

“Naujieno-s 1914 — 1924,” kas 
reiškia, kad Naujienos gimė 
1914 metuose ir šiandie, 1924 
inetais, pažymi 10 metų sukak
tuves .gyvenimo ir augimo. Ži
noma, tas prisiminimas yra 
smagus kiekvienam riaujienie- 
čiui bei naujienietei, o ypač 
tiems naujieniečiams, kurie 
buvo prie Naujienų nuo pat 
Naujienų gimimo ir yra kartu 
su Naujienomis ir šiandie.

I Linksma, kad jų darbas davė 
[tokį gražų pasisekimą.

Jau netoli septinta valanda. 
Jau laukiam programą prade
dant. Jau mano visos abejonės 
išnyko, nes jau nematyti nie
kur tuščios sėdynes. O žmonių 
da vis ateina daugiau ir dau
giau. Atėjusi pas mane viena 
mergina iš lauko sako man: 
“Vaje, vaje, juk tie žmones 
čionai netilps, tiek da daug yra 
prie tikėtų langiukų, o jau čia 
pilna.” Aš pasidairęs į šalis 
matau ir stačių stųvinčių pasie
niais ir pamaniau sau: nelai
mingi, pasivėlino, turi stovėti.

Prasideda ir programas. Pir
miausia Naujienų vedėjas ad
vokatas Kl. Jurgelionis pasvei
kina susirinkusią publiką ke
liais žodžiais ir praneša, kad 
programas eis tokioje tvarkoje, 
kaip ant programo yra pažy
mėta.

Pirmiausia išeina prieš tą 
kelių tūkstančių minią Mišrus 
“Pirmyn” choras ir sudainuo
ja trejetą liaudies dainelių.

Po dainų kalba Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis. ' Savo 
puikioje kalboje pabrėžia apie 
Naujienų pergyventus laikus ir 
apie Naujienų užduotis ateity
je. Pasak d. Grigaičio, dėlto 
Naujjenos turi didelio pasise
kimo, kad jos tarnauja plačia
jai lietuvių visuomenei nepa- 
taįkandamos niekam, kaipo , 
darbininkiškas laikraštis, o lie
tuvių visuomenė gi susideda iš 
darbo žmonių. Nors ir yra' pa
siskirstymas musų Amerikos 
lietuvių visuomenėj, bet bend
ras musų visų reikalas, kaipo 
darbininkų, yra vienas, o Nau
jienos ir gina tą bendrą reika
lą, tai jos ir pasisekimą turi.

Pabaigus Grigaičiui kalbėti 
išeina ponia Nora Gugiene, Chi
cagos lietuvių mėgiamoji so- I 
listė, apie kurią aš esu jau I 
daug girdėjęs iš lietuvių spau- Į 
dos, bet kurios dainuojant da I 
nebuvau, girdėjęs. Turiu pasa
kyti, kad ką aš esu girdėjęs Į 
apie ponią Grigienę kaipo gerą

dainininkę, tai yra gryna tie- i 
sa ir ji yra tikrai chicagicčių H 
mėgiama. Patiko ir man jos Į 
puikus balsas ir dainos.’

Po Rugienes išėjo garsi šokė
ja panele Jule Tuczkmvska ir 
puikiai pašoko porą šokių. Be
je, programui prasidedant Kl. 
Jurgelionis pranešė, kad ši gar
sioji panelė yra ne kas kitas, 
kaip lietuvaitė.

Paskui seka rusų operos dai
nininkai, kurie išpildė dalį ope
ros “La Traviata.”

Po to pasirodė "Lietuvos ope
ros artistas Justas Kudirka ir

(Tąsa ant 6-to pusi.)

KAZIMIERAS BALKIS

pasauliu ko-
Paliko di-

Persiskyrė su šiuo 
vo 9 d.„ 1924 m. 
džiam nuliudime moteris Kon
stancija Balkienė ir viena duk
tė Elena 4 metų amžiaus. Taip- 
pat paliko du broliu, Antaną ir 
Juozapą Balkius ir viena sese
rį Marijoną Linckus ir viena 
pusbrolį Juozapą Vasilauski ir 
dėdę Francišku Milmontą. Lie
tuvoje paliko tėvus, du broliu 
ir dvi seseris.

Velionis turėjo amžiaus 33 
metus. Gyveno po ųjum. 835 
W. 34th PI. Dabar randas pa
šarvotas pas brolį Juozapą 
11628 S. Wentworth Av. Velio
nis paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėd., Tytavenų miestelio.

Laidotuves įvyks kovo 12 d., 
apie 8:30 vai. iš ryto į Visų 
Šventų bažnyčią, iš ten į Šv. 
Kazimiero kapienes. Laidotu
vėm tarnaus graborius A. Ma
salskis. Užkviečiam visus gimi
nes ir pažystamus dalyvauti lai
dotuvėse. Nuliudus moteris

Konstancija, broliai ir seseris.

JURGIS JESULA1TIS’

mirė kovo 9 d., 1924 metais, 5 
vai. ryto, būdamas 50 metų 
amžiaus. Velionis ęaėjo iš 
Kauno’ rėd., Raseinių ap., Kra
žių parapijos, Janteliškių kai
mo. Amerikoj išgyveno 22 
metu.

Paliko nuliudime Amerikoj 
3 brolius ir Lietuvoj 2 brolius 
ir seserį.

Laidotuvės atsibus seredoj 
kovo 12 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų 4626 S. Winchester 
Avc. į Švento Kryžiaus bažny
čią, o po pamaldų į šv. ‘Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai ir Sesuo.

SEVERAS

Ai)tfseptfš^<>s MostTs
•»

VarioĮcinjcis qlio ąiežįi, išbcrinjdi 
ir lęiiol^iu odiąės li^os.

MINA 50c

pas rfpife

W. R SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Turpentine
Prašalina Lumbago

Turho, Turpenaine Ointmentas, pra
šalina lumbago taip kaip magija! Nė
ra daugiau _ sustyrusio, skaudamo 
sprando! Nėra daugiau sutinusių 
raumenų. Turpo prašalina didelius 
skausmus . Jis giliai įsigeria į skau
damą vietą ir prašalina skausmą! Be
veik iš sykio sustabdo tuos didelius 
skausmu^ nugaros ir šonų. '

Mokslas sako, kad niekas nepagelb- 
sti taip greitai, kaip terpentinas. 
Naujas išradimas, Turpo, sujungia vi
sas terpentino misteriškas jėgas su 
kitais puikiais gydančiais dalykais. 
Su tokiu greitumu Turpo veikia, kuo
met patrinate krutinę arba gerklę 
arba nuo apslabimo, tai beveik tuo
jau galima pastebėti kvėpavimą.

Turpo prašalina lumbago, ,reum*a- 
tiškus skausmus, pleurisy, neuralgia 
ir galvos skaudėjimą. Taipgi praša
lina prasišaldymą, skaudamą gerklę 
ir krupą. Turpo nenudegins, nepa
darys žaizdų ir nenudažys.

PraMalinkit tą “Stičių” iš jūsų nu
garos. Išsitieskite iŠ naujo ir jaus
kitės gerai. Nusipirkite turpo šian
dien nuo jūsų aptiekoriaus. Nebūki
te be to. Turpentine Ointmento, kuris 
turi savyje tuos kitus gerus dalykus, 
Menthol ir Camphor. Turpo 35c ir

Taip, didysis Naujienų jubi
liejinis vakaras praėjo ir pra
ėjo negirdėtu pasisekimu. Dar 

su
traukta tiek daug lietuvių į vie
ną krūvą, kiek jų susirinko į 
šį Naujienų jubiliejinį vakarą. 
Didelė yra Ashland Audito
rium, joje telpa virš 4,000 žmo
nių, bet vistiek ir joje žmonės 
netilpo ir daugelis turėjo grįs
ti atgal, nes nebebuvo vietos. 
Tai dar pirmas atsitikimas lie
tuvių istorijoje, kad tiek daug 
lietuvių sueitų į vakarą ar ko
kį parengimą. Reikia tik pasi
džiaugti, kad vienybė tarp lie
tuvių vėl auga ir kad lietuviai 
taip skaitlingai mini savo dien
raščio dešimtmetines sukak
tuves. Tai parodo, kad laikraš
tija daro gerą įtaką į lietuvius 
ir kad lietuviai moka įvertinti Į 
gerą darbą 
Naujienomis, 
su jais.

Ištikrųjų,

nę kartį jie tvojo vienas ki
tam, vieni krito, .jų vieton lipo 
kiti. Laimėtoju išėjo atletas F. 
Frcdmanas.

Atletams išėjus ant scenos, 
paskubusiam ristikui K. Požė
lai chicagietis auksinių daiktų 
pardavinėtojas Juozas Lukas- 
Lukoševičia, 714 N. Clark St.,

ir kad jie yra su 
o Naujienos —

Reikia pasakyti, kad (p. Lu
kas jau ne pirmą karte pasižy
mi savo duosnumu. Jis moka 
įvertinti vertus dalykus ir ver
tus žmones ir nesigaili aukų, 
kur jos yra reikalingos.

Kada lankėsi Liaudininkų 
atstovai iš Lietuvos, p. Lukas 
įteikė dovanų p. Natkevičiui

tai buvo ne tik 
Naujienų vakaras, bet greičiau 
visų chica^iečių didelė ir bran-

kui kad lankėsi Lietuvos So
cialdemokratų partijos atsto-

*
[ Atvykęs į Chicagą ir suėjęs 
su kitais naujieniečiais, gana 
da ankstyvu laiku vykstame į 
10 metines Naujienų iškilmes, 
kad turėjus daugiau -laiko ir 
progos susipažinti su kitais 

į naujieniečiais. Atvykus prie di
džiulės Gar Men svetaines, ar
ba kitaip sakant, Ashland Bou
levard Auditorium, 5:30 vaka- 
rex» radau jau didžiausius bū
rius lietuvių traukiant į sve
tainę ir prie biletų langiuko 
jau ilgiausias eiles ‘bestovint. 
O betgi buvo garsinta, kad 
koncertas prasidės tik 7 vai. 
vakaro, o durys atsidarys tik 
6 vai. vakaro.

Ashlaijrd Boulevard Audito
rijos triobėsis iš lauko išrodo 
gana didelis, bet tarpe kitų di
džiulių triobėsių ,nedarė į ma
ne didelio įspūdžio. Visai ki
taip man pasirodė, kaip įėjom 
į svetainę žmonėms vos tik 
pradėjus rinktis. Be to aš da 
nesu pratęs būti didžiulėse sve
tainėse.

Aš pradėjau sau manyti ir 
abejoti, kad ar Chicagos lietu
viai galės užpildyti tokią di
džiulę svetainę, ar Naujienos 
įstengs sutraukti tiek lietuvių. 
Juk čia kaip patyriau, esama 
4,200 sėdynių. C) žmonės plau
kia ir plaukia į šią didžiulę 
svetainę, bet vis da toj didžiu
lėj erdvėj nctaip greit maži
nąs tuščios vietos, kaip 
man priprastose mažose 
tairiėse. Vis da manyje 
abejonė, kad “gal nebus

KAZIMIERAS VENCKAITIS

i Persiskyrė su šiuom pasau- 
i liu kovo 8 d., 11 v. dieną, su- 

laukęs 42 metų amžiaus. Iš- 
« gyveno Amerikoj 23 m. Paėjo 
| iš Tauragės parapijos, KaziŠkių 
' kaimo. Paliko dideliame nu- 

liūdime moterį Vladislavą, po 
J tėvais Baklaitė, 5 vaikus: Ona 

9m., Kazimierą 7 m., Vladislo- 
N vą 5 m., Banifacą 2 m. ir Ceza- 

į rą 9 m., vieną brolį Antaną 
I Amerikoj ir Lietuvoj 4 seseris 
H Marijoną, Uršulę, Oną ir Ago- 
i] tą, brolius Joną ir Stanislovą. 
B Laidotuvės įvyks seredoj 8:30 

vai. ryto iš namų 4622. South 
Western Avė. į Nekalto prasi
dėjimo Panelės Švenč. Bažny
čią, iš ten į Šv. Kazimiero Ka
pines.

Visus gimines ir pažystamus 
meldžiu dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliudus moteris 
Vladisl. Venckaitiene-Baktajte.

■MBMMMMKMMinMMaBtlBI1111111—■

P. S. Laidotuvėse patrnaflja 
grabelius I. J. Zolp, telefonas

Pat. Biure. ♦Įreff. S. V.

ir tuojaus pajaučiaina maloniai dc- * 
ginanti Šiluma besiskleidžiant po sknu- ► 
damų vietų, kuri suteikia malonų snia- * 
gumų ! VisiSkai nCra reikalo kankintis 
turint po ranka tokių tikrų pagalbų. -

Pain-Expelleri» tikrai pageltos ir 4 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito* e 
miem tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonkų * 
parankioje vietoje. •

35c. ir 70c. už bonkų aptiekosO. #
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4tli St., Brooklyn, N.Y. *

Kuomet jus kankina skaudus atakas 
reumatiškų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strėndieglis, skaudami sąna
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai ištri
nant su

kad 
sve- 
kįla 
pil-

JUOZAPAS STULGA 
Persiskyrė su šiuo pasuliu ko
vo 9 d., 1924 m., ryte 9:13 mi
liutų, turėdamas 32 metus. Bu
vo nevedęs. Išgyveno Ameri
koj 13 metų. Paeina iš Lietu
vos, Tauragės ap., Kvėdarnos 
parapijos, Užlaidinės kaimo.

Palikdamas nubudime, tėvus 
ir tris seseris Lietuvoj, ir vieną 
brolį Amerikoje.

Laidotuvės įvyks ketverge 13 
d. kovo, 8 vai. ryte j Šv. Kazi
miero kapines, iš namų 4411 S. 
Campbell Avė. Kviečiame vi
sus gimines ir pažystamus da- ' 
lyvauti laidotuvėse. Pasilie
kame nuliūdę visi

Giminės ir draugai., , 
Graborius L J. Zolp laidoja.

SVVAMP-ROOT NUO 
INKSTĮĮ LIGŲ

stoviYra tik vienas vaistas, kuris 
augštai kaipo vaistas inkstų, kepenų 
ii* pūslės ligoms gydyti.

Dro Kilmero Swamp-Root stovi 
augščiausiai dėlto, kad jis pagydė 
tūkstančių tūkstančius sunkių ligo
nių. Swamp-Root greitai pasidaro 
draugas, nes jo lengva ir greita veik
mė tuojaus patiriama mažne kiekvie
name susirgime. Tai yra švelni, gy
danti augalinė kombinuotė.

Pradėk gydytis tuojaus. Pardavinė
jama visose aptiekose dviejų dydžių 
bonkose, vidutinio ir didelio.

Teeiaus, jei norėtum pirma išmė
ginti šitą didįjį preparatą, pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinės bonkelės.

J1 Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
r laikraščio.

Didelis palengvinimas 
žmonėms nuo pailsu- 

siy nervy,—nauja 
gyduolė *

Daktarai, kurie turi daug metų paty
rimo sako, kad ši gyduolė yra 

labai puiki jos moksliniame 
sudėjime dėl panašių 

nesmagumų.
Skaitytojai suras, kad šita nauja 

gyduolė suteikia greitą palengvinimą 
j keletą dienų. Jus turite duoti pa
bandyti dėl jūsų silpnų ir nuvargusių 
nervų ir abelnai viso kūno nusilpnėji
mo. Jei jūsų miegas yra prastas ir ne
atsišviežinantis, tik pabandykite “tą 
gyduolę, Nugo-Tone. Kuomet jus turi
te nevirškinimą, išsipūtimą vidurių ir 
žarnų po valgio, apsivėlusį liežuvį ir 
prastą skonį burnoje, galvos ^kaudėji- 
mą ir jaučiate visas nuvargęs rytme
čiais, nueikite į aptieką ir nusipirkite 
vieną butelį Nuga-Tone. Vartokite jį 
pagal nurodymus ir jus nusistebėsite, 
kaij greit jus pradėsite jaustis geriau. 
Nuga-Tone suteikia stiprų ir atšvie
žinantį miegą, puikij apetitą, stimu- 
lioja kepenis ir regulioja inkstus, skil
vį ir žarnas puikiai. Mes tikime, kad 
nėra geresnės gyduolės, kuri veiktų 
taip greitai ir gerai, kaip Nuga-Tone.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbėk tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja 
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

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, W 

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

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

operacijų
4647 So. Ualsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Wtinos Atranda 
Naują Budą Gydy

mo Vaikų šalčio.
Jis yra išlaukinis, tepamas 

aplink gerklę ir krutinę 
ir paklojamas su šiltu ' 

medvilnės audeklu.

Daugiau ir daugiau šeimynų 
Chicagoje priėmė išlaukinį 
TIESIOGINĮ gydymą vaikų 
šalčio su Vicks VapoKub.

Šis gydymas nesugadina vai
kams vidurių. Kada vaikučiai 
pareina sušlapę ir šniukščioda- 
mi, reikia tuojau sutepti, kad 
išvengus šalčio.

Jiš pagelbsti nuo užpuolimo 
kanvulsiškojo krupo — jis 
greitai prašalina visokias šal
čio bedas.

Jus f trinkit tik Vicks aplink 
jūsų gerklę ir krutinę, koliai 
oda paraus; po to aptepk sto
rai ir aprišk su šiltu flencles 
audeklu.

Gaunamas visuose aptiekto
se.

VICKS v VapoRub

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

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

Pasiskubinkite išpildyti ap- 
ikacijas dėl pasportb ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant .laivo.

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

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

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

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

Room 217 
CHICAGO 

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rez. Tel. Brunsvvick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė .žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal 1aut 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

Physical Therapy 
Institute.

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halstcd 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, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii-

privatišką gydymui kambarių 
čia atėję gauna

geriausi Ameriko
nišką i* ™~?:cpe- 
jišką bti$ gydy
mo. Dicktii skai-

domų kasdioi per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, seredr^ ir 

i subatoje nuo 10 vai. ryto 
Iki 8 vai. vakare.
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

choro Amerikos lietu- 
but neturi už Birutės

pat galo Chicagos Lie-

gražiai sudainavo trejetą dai
nų.

Didžiulis Birutės choras sa
vo skambančiais balsais žavėjo 
publiką. Aš turiu pasakyti, kac 
geresnio 
via i tur 
chorą.

O ant
tuvių atletų būrys susidedan
tis iš K. Požėlos, J. Bancevi- 
čiaus, P. Norkaus, D. Dudins- 
ko, P. Glazausko, R. Silkės, A. 
Ačio, K. Levicko, J. Goštauto, 
P. Katausko, J. Kuodžio, F. 
Fredmano ^pridarė daug juo
ko savo “pokštais.”

—S. Bakanas.

skelbime didžiųjų socialistinių 
idėjų.

Su giliu jausmų draugiškos 
pagarbos prie jūsų, mes sveiki
name jus su dešimtmetinėmis 
sukaktuvėmis jūsų laikraščio ir 
linkime tolimesnio jo bujojimo, 
o jums energijos Ir įkvėpimo 
darbe.

Karštai sveikiname nenualsų 
plunksnos darbininką, garbingą 
socialistinio judėjimo veteraną, 
idėjinį vadovą jūsų laikraščio, 
draugą Grigaitį. Sveikiname 
laikraščio rėmėjus ir pritarian
čius jūsų idėjoms darbininkus.

Te gyvuoja socialistinė spau
da!

Te gyvuoja pasaulinė darbi
ninkų vienybė!

Su draugišku pasveikinimu 
Redakcija laikraščio 

“Russki Viestnik’ ”

Pasveikinimas Nau
Ukrainiečių pasveikinimas.

jienoms
Rusai ir ukrainiečiai sveikino 

“Naujienas” jų dešimtinio 
jubiliejaus vakare.

Varde ukrainiečių sveikino 
Dr. Juozas Nazaruk, buvęs Uk
rainos .valdžios narys, 
trumpoj, bet turiningoj 
jis išreiškė keletą įdomių

lietuviams 
kad Lietu
kus vė glu- 
Ukraina ir

kalboj
min-

“Naujienų” jubiliejiniame 
vakare buvo atstovų nuo rusų 
ir ukrainiečių, kurie sveikino 
“Naujienas” su 10 metų sukak
tuvėmis, o taipjau ir.visus lie
tuvius.

Rusų pasveikinimas.
Pirmiausia pasveikino “Nau

jienas” Dr. N. Kalužin, Redak
torius rusų dienraščio “russki 
Viestnik”, leidžiamo daugiausia 
baltgudžių. Varde savo laik
raščio Redakcijos jis perskaitė 
sekamą raštą:

“Naujienų Redakcijai ir Lei
dėjams.

“Gerbiamieji Draugai:
“Mes, sandarbininkai darbi

ninkų laikraščio “Russki Viest
nik” karštai, sveikiname ’ jus 
reikšmingoj jums ir visai sve
timtaučių darbo kolonijai Ame
rikoj dienoje dešimtmetinių 
sukaktuvių nuo pasirodymo 
“Naujienų” laikraščio.

Dirbdami laikrašty, ginančia
me interesus rusų kolonijos 
darbo masių ir skelbdami prin
cipus, už kuriuos kovojate ir 
jus, mes giliai suprantame kaip 
buvo labai sunkus, keblus ir pil
nas erškėčių jūsų darbas, kaip 
daug jus nuveikei dėl lietuvių 
darbo kolonijos ir dėl įkūniji
mo didžiųjų socialistinių idealų 
per tuos 10 metų.

“Kaip ir rusų kolonijoj, taip 
ir lietuvių kolonijoj smarkiai 
veikia šalininkai senosios tvar
kos, senai atgyvenusių ir isto
rijos ir gyvenimo pasmerktų 
principų; kaip ir tarp rusų dar
bininkų, taip ir tarp lietuvių 
yra daug žmonių suklaidintų 
kapitalistų, klerikalų ir milita- 
ristų, yra daugelis dar nesusi
pratusių, savanoriai velkančių 
priespaudos ir išnaudojimo naš
tą ; kaip tarp rusų, taip ir lietu
vių kolonija yra reikalinga ne
atlaidaus darbo pažangių, susi
pratusių ir stovinčių ant darbi
ninkų interesų sargybos žmo
nių.

Jus pasiėmėt už to sunkaus, 
vargingo ir pilno kliūčių darbo 
ir su garbe stovite ant garbin
gos savo sargybos dešimt metų, 
kasdie atremdami priekabes ir 
smūgius darbo klasės priešų, 
mokindami darbininkus kovoti 
už geresnę dabartį ir už švieses
nę ateitį.

Geriausiu įrodymu pasiseki
mo jūsų darbo yra dešimties 
metų gyvavimas jūsų laikraš
čio, vis didėjanti ir didėjanti jo 
įtaka didelėj lietuvių kolonijoj, 
pagarba prie jo ir prie jūsų vei
kimo iš pusės kitų tautų darbi
ninkų ir jūsų neatleidumas

čių, kurias vertėtų 
pasvarstyti, būtent, 
vos ateities laimė ir 
di tik sąjungoje su 
Baltgudija, kaip kad buvo pra
eity. Lietuva seniaus valdė tas 
dvi šalis, bet jose vistiek nėra 
neapykantos prie Lietuvos, kai
po buvusius savo prispaudėjus, 
o atpenč, tos tautos reiškia no
ro vėl susijungti su Lietuva, 
<ad Lietuva galėtų vėl pasida
ryti tokia stipri ir galinga, ko
dą buvo praeity. Ir Dr. Naza
ruk, varde visų ukrainiečių, lin
dėjo Lietuvai ir lietuviams, kad 
lai kuogreičiausia įvyktų, nes 
;ik pietuose esą^ Lietuvos išga
nymas. **

tautos 
turėjo 

bendrą 
sau iš-

“Dvi Lietuvos Tradicijos”.
Dr. J. Nazaruk kailbėjo seka

mai (jo prakalba buvo pasaky
ta ukrainiečių kalba):

“Pavestas Vyriausio Ęgzeku- 
tyvo Ukrainiečių Organizacijos 
“Sic”, skaitau sau už garbę stl- 
dėti širdingiausius linkėjimuls 
tai energingai daliai lietuvių 
tautos, kuri čia, Amerikos šaly
je, tvėrė pamatus lietuvių val
stybei.

“Mes esame seni pa 
kadangi justi ir mušti 
per ištisus šimtmečius 
valstybinius ryšius ir 
likimą. Todėl pasivėlysiu
aiškinti musų pažiūrą į lietuvių- 
ukrainiečių ryšius ir keliais žo
džiais apibudinti jų praeitį ir 
eventualę ateitį.

“Lietuvių tauta turi dvi vals
tybines tradicijas: viena Lietu
vos tradicija yra surišta su Uk
raina ir Baltgudija, kita Lietu
vos tradicija surišta su Lenkija. 
Pirma Lietuvos tradicija krypo 
ton pusėn, kur lietuvis visuo
met matė saulę zenite, kita ton 
pusėn, kur dėl Lietuvos saulė 
visuomet nusileisdavo. Iki Lie
tuva laikėsi pirmos, pietinės 
tradicijos, — Lietuvos spėka ir 
jos reikšmė buvo nepaprastai 
didelės: laikais Liubarto, kuris 
1340-1349 m. buvo Galicijos ku
nigaikščiu, Lietuvos pulkai pa
siekdavo net Karpatų kalnus, o 
įaskui pietuose net iki Juodųjų 
jurų. Yra tai vienatinis istori
joje atsitikimas, kad tokia ne
skaitlinga tauta, kaip senovinė 
Lietuva, turėtų tokią 
tvėriančiąją spėką, jog 
sutvarkyti milžiniškus 
Baltgudijos ir Ukrainos 
mingai kariavo su
tuo laiku militarine spėka 
šaulyje, kokia buvo muzulmanai 
(mahometonai).

Bet tas Lietuvos didumas tę
sėsi tik tolei, kolei Lietuva buvo 
atkreipusi savo valstybines 
mintis į pietus: ten, kur saulė 
visados buvo zenite. Valandoj, 
kada Lietuva atkreipė mintis į 
vakarus, į Lenkiją, pradėjo leis
tis jos didumo saulė ir tamsa 
užgulė Lietuvos žemę. Lenkų 
iščiulptos iš savo augštesnių 
sferų, sulaužytos, išnaudoja
mos ir suarnachizuotos lenkų 
netvarka,—nupuolė spėka Di
džiosios Lietuvos, nes pasak uk
rainiečių poeto “prileido kirmi
nų į savo vidurius”. Ir pasiliko 
Lietuvai tik nubiednėję ir api
plyšę žmonės, nors ji kadaise 
buvo didžiausia galybė rytinėj

Europoj. Senojoj Lietuvos sos
tinėj atsisėdo Lietuvos priešas, 
kuris, kaipo “sąjungininkas”, 
įsibriovė į buvusius šventus 
Lietuvos gojus.

Po kelių šimtmečių priespau
dos ir nelaisvės išnaujo švyste
lėjo Lietuvai aušra laisvės, švy
stelėjo kaipir išbandymui ir sa
ko Lietuvai:

“Aš vėl randu tave tokią pat 
mažą, kaip ir tada, kada tu pra
dėjai eiti savo pulkais į pietus, 
kur saulė Lietuvai visuomet bu
vo zenite. Ir vėl turi pasirinkti: 
—arba nukreipti savo šiuo laiku 
mažą spėką senąjan tėvų takan, 
arba ten, kur saulė dėl Lietuvos 
leidosi, leidžiasi ir visuomet lei
sis. Pirmas kelias bus skaistus 
antras bus tamsus — kaip buvo 
dėl j ūsų tėvų!”

Jus, Amerikos lietuviai, kurie 
ikišiol padarėt didelę įtaką j kū
rimą lietuvių valstybes, tiek pat 
galite padaryti stiprią įtaką į 
pakraipą jos valstybinių sieki
nių ir jos ateities sąjunginin
kus, kurių reikia iškalno pasi- 
jieškoti. Baltgudija ir Ukrai
na yra šiandie sulaužytos prie
šo, taip pat kaip buvo jos lai
kuose jūsų kunigaikščio Liuber- 
to. Ir prieš Lietuvą stovi dabar 
didelė istorinė misija: išanksto 
atkreipti domę į pietus, kur sau
lė dėl Lietuvos buvo, yra ir vi
suomet bus zenite. Einant se
nuoju pietų taku, mažoji Lietu
va sąjungoje su Baltgudija ir 
Ukraina pataikys užtikrinti sau 
ikimą nuo “valstybėlės istori
kei sekundai” ir dasigauti iki 
Dniepro galo ir iki Europos šir
dies, kaip kad buvo jau tada, 
tada Lietuvos sargyba stovėjo 
nuo* Baltijos net iki Juodųjų ju
rų. Arba išaugti į spėką, arba 
visiškai žūti—kitokios išeities 
storija nežino. Tiktai pietų ta
vu, ukrainiečių, kuris veda per 
sąjungą su Baltgudija, suras 
Lietuva pastovų briliantą lais
ves dėl tolimesnių padermių ir 
ras kują sudaužyti retežius, ku
riais vakarai ir rytai surakino 
sietuvą, Baltgudiją ir Ukrainą.

Ukiainiečiai linki lietuviams 
eiti prie laimės ir galybės tradi
ciniu pietų taku, kur saulė dėl 
sietuvos visuomet yra zenite”.

“Naujienas” sveikino rtmi ir 
ukrainiečiai. Jie reiškė visiems 
ietuviams ir jų dienraščiui 

“Naujienoms” geriausių linkė
jimų. Reiškia, jie neužmiršo 
lietuvių ir pasinaudojo proga 
pareikšti lietuviams draugingu
mo ir pasidžiaugti, kartumu lie
tuviais, gerais ir kiltais lietuvių 
atliktais darbais. Bet nuo lietu
vių laikraščių nebuvo nė vieno 
pasveikinimo. I

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

KAS RADOTE?

“Naujienų” koncerte pražuvo 
“pocketbook” su pinigais ir į- 
vairiomis popieromis. Prašoma 
sugrąžinti jei ne pinigus, tai 
“pocketbook” su popierom.

G. A. Neckrash (Nakrošius) 
6430 So. Campbell Avė. Tel.

Prospect 1508.

Pranešimai

Socialistų Apšvietos Kliubo pre- 
lekcijos įvyks kovo 13 d., Raynvond 
Institute, 816 W. 31 St. Kviečiami 
visi ir visas atsilankyti.

Sekretorius.

Draugystes šv. Antano iš Padvos 
Town of Lake. Pranešu visiems na
riams, kajl mano dabartinis antrašas 
yra naujas ir su visokiais reikalis ! 
kreipkitės: J. Lenkart, nutarimų raš-1 mer®inom’ 
tininkas, 4520 So. Francisco Avė., T

RENDAI 2 ruimai vaikinam 
ar merginom. Ruimai šviesus 
ir patogi vieta dėl gyvenimo. 
Turi būti blaivus žmonės. Kreip
kitės 3029 Union Avė.

PARSIDUODA automobilius ant 
dviejų pasažierų, uždarytas, varto
tas suvis mažai, tik 3000 mylių išva
žinėtas. Parsiduoda už pusę kainos. 
Galit matyti visuomet.

Atsišaukit
4138 Archer Avė. 

iš užpakalio

ASMENŲ MOJIMAI

RUIMAS rendai vaikinami ar 
, Ruimas moderniš

kas ir patogi vieta gyvenimui. 
Kreipkitės, J. Lenkart, 4520 S. 
Francisco Avė.

PARDAVIMUI

didelę 
įstengė 
plotus 

ir sek-
didžiausia

pa-

KASDIEN tamsta gali pririraiyti 
..rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi 
pinige, kad

kaip susidėsi užtektinai 
nusipirkus sau nameli.

Naujiena Spulka
1739 S. Halsted St.

Pat. — Lietuvių Meno

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

PETER STARUŠKA,
341 Kensington Av., Kensington, III.

'JIEŠKAU draugų Juokubo 
Jančiausko ir Kazimiero Rada- 
vičiaus, abudu gyvena Chicagoj. 
Turiu svarbu reikalą. Meldžiu 
atsišaukti J. Lenkart, 4520 So. 
Francisco Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

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

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrenginiai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karo! and Son« Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

100 GERIAUSIŲ išdirbimo siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 

Penkiems metams garantuo- 
Išniokėjimais. Pristatoma 
2 krautuvės.

970 Milwaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė.

Monroe 4630

$25. 
tos. 
su r,

vi-

PRANEŠIMAS!

Mano kostumeriam lietuviam tau- 
aš 

ša- 
St.

riečiam ir svetimtaučiam, kad 
perkėliau savo čeverykų taisymo 
pą, kuri buvo 3433 So. Halsted 
Dabar nauja vieta,

3308 So. Wallace St.
Taigi meldžiu visus mano kostumfc- 

rius senus ir naujus ir tuos kurių če- 
verykai tebėra atsiimti ir daugiau 
darbo atnešti, o aš patarnausiu 
geriausiai ir pigiausiai.

JONAS JANULIONIS, 
3308 So. Wallace St.

RASTA-PAMESTA

kuo-

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo kaipo skalbėja j 

privatiškus namus, $2.75 už vienos 
savaitės skalbimo, $3.25 dviejų sa
vaičių skalbimo.

MRS. M. JUŠKO
656 W. 18 St. iš fronto, skiepe 
arba klauskite M. Jurgelionis, 

Roosevelt 8500

TURIU PARDUOTI savo $275 
vertės gražią Queen Anne Console 
Vietrolą, vartotą tiktai 3 mėnesius. 
Yra daug rekordų, deimantinė ada
ta, $65. Taipgi graži pastatoma 
lempa, pigiai;

2502 W. Division St.
2 flatas, frontas

Tel. Armitage 1981

PARDAVIMUI kriaučiškas biznis; 
biznis per daug metų išdirbtas ir 
geroj vietoj. Pardavimo priežastį 
patirsit nuo savininko. Kas pirmu
tinis, tas laimes. Atsišaukit:

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 458

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
t0109 S<. Albany Avė.

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

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, francuzlškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co.

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto niuro namas, 4 

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergaitė apie 16 
metų pagelbėti dirbti prie delika
tesen. Valandos nuo 9 ryto 
vakare.

1048 E. 47 St 
Tel. Drcxel 3232

iki (i

PARSIDUODA labai pigiai gro- 
sernč Geriausia proga moteriai pa
sidaryti namie gyvenimą už mažiau
sius pinigus. ' 3 kambariai ir Storas. 
Rendos $25.00 j mėnesį. Ateik 
jaus.

4506 So. Talman Avė.
Tel. Boulevard 4899

tuo-

REIKALINGA veiterka į re- 
staurantą. Geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės tuojau

6000 So. State St.
Tel. Wentworth 5626

REIKIA moterų sortavimui 
regsų. Nuolat darbas, gera mo
kestis. Atsišaukite

MILLER & COHEN
1416 Blue Island Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, su benčium, 100 

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

1389 Milvvaukee Avė.
1 augštas

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, gera vieta, visokių 
tautų apgyventa, knygučių nėra 
Kam reikalinga atsišaukit

2136 S. Halsted St.

FARMOS FARMOS
Pirkit farmas didžiausioj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj, kur jau yra 
suvirš 400 lietuvių apsipirkę far
mas, tai yra didžiausia lietuvių 
ūkininkų kolonija Amerikoje.

Aš kaipo seniausis ūkininkas Šios 
apielinkės galiu suteikti geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi 
ant f urmų. Jau 9 metai kaip pa
gelbsti! lietuviams farmas įsigyti, 
todėl ir šiemet surinkau 67 farmas 
ant pardavimo, ir daugelis tų far- 
mų parsiduos labai nupiginta kai
na. Reikalauk farmų surašo.

John A. žemaitis
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI du namai ant vie
no loto. 4 šeimynos po 4 kamba
rius. Toiletai, elektros šviesos; 
randasi ant 46th PI. ir Wentworth 
avė. Atsišaukite pas savininką 

Dominika čaras 
549 W. 18th St.

OPERATORKŲ 
MOTERŲ

Mums reikia tuojau merginų, 
su patyrimu ar be patyrimo 
operavimui spėka varomų siuva
mų mašinų.

A. STEIN & COMPANY 
1151 W. Congress St. 
kampas Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, su gyvenimui kam
bariais iš užpakalio. Turi būt 
parduota tuojau. Bargenas.

5129 So. Halsted St.
Tel. Yards 6969

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė ge

roje vietoje, biznis išdirbtas, gana 
pigiai. Sykiu pardavimui yra ir na
mų rakandai, norint galės pirkti sy
kiu. Parduosiu gana pigiai.

939 W. 33 St. '

NAMAI-ŽEME
. RĘIKIA merginti siuvimui 

matrasų, turi turėti patyrimą 
prie siuvamų mašinų, $15 į sa
vaitę gamtuojama. 2343 So. 
State St. Victory 3830.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 
DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

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

Reikia <
virėjo “cook.

B. JUClOs 
3241 So. Halsted St.

GERA PROGA

Pasiskubinkite!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

par-

Puiki
Greit au

kai na 
laikui.

du 10-

BIZNIS BUJOJA! Cottage su mū
riniu namu ir garadžiu parsiduoda. 
Nofion Storas ir anglinis biznis; 
galima pirkti pigiai. Pasinaudokit 
proga Kreipkitės

3755 Wallace St.
Tel. Yards 1116, klausk Heilman
PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 

5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta. Per
kantiems duosiu morgiČius. Agen
tai nesikreipkit. Kreipkitės prie 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St
Tel. Normali 0173

PARDUOSIU farmą arba mai
nysiu ant namo arba rendavoju 
žemes 76 akrų, 38 dirbamos, 23 
miško, 15 akrų ganyklos; geri bu
di nkai. Yra gyvuliai ir padargai, 
arba jieškau darbininko. Priežas
tis pardavimo — esu našlė.

MSR. J. B.
R. 4, Box 20.

CAMPBELLSPORT, WIS. ,

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišartkit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio. ,

Brighton
Grupės narių repeticija veikalo “Eks- 
propriatorius” įvyksta antradienyj, 
kovo 11 dieną, 7:30 vai. vak., Mc- 
Kinley Park didžiulėj svet. Reika
linga visų narių dalyvavimas.

— Režisierius.

įvyksta antradienyj

Draugijų domei.— Lietuvos Duk
terų 
ant 
Teta 
vak., 
prie 
drąugijų, kliubų ii* kuopų nereng
ti programų minėtą dieną, kad ne
pakenkus vieni kitiems.

—Komitetas A. D.

draugija rengia puikų teatrą 
Bridgeporto. Veikalas Karolis 
bus suloštas kovo 30 d., 7 v. 
šv. Jurgio bažnytinėj salėj, 
32 ir Auburn avė. Prašome

Dramatiškas Ratelis balandžio 6 
dieną, 1924, stato lietuvių istorišką 
veikalą “Mirga,” Hull Housc, 800 
S. Halsted ii* Polk gatvių.

—J ūsas, Sekretorius

Jaunuolių Orkestros praktikos 
įvyks trečiadienyj, kovo 13, 1924 m., 
7 v. v. Mark White Sq. svet. Malo
nėkite visi jaunuoliai atvykti, nes 
turime tinkamai prisirengti busian
čiam1 Bridgeporto Susivienijimo Drau- 

g gijų Koncertui, kuris įvyks kovo 16, 
• Mildos svetainėj.

i Rašt. Eugenija Grušaitė.

Kas radote vyrišką Overkautą 
Naujienų Koncerte Ashland Audito
rium. Kišeniui buvo raktas. Kas 
praneštų apie overkautą arba raktus, 
aš gausiai atlyginčiau. Praneškite į 
Naujienų ofisą, 1739 So. Halsted St. 
Box 460.

KAS RADOTE piniginę maš- 
nelę Naujienų Koncerte. Malo
nėkite pranešti j Naujienų ofi
są, 1739 So. Hallsted St.

Del švaraus ir inteligentiško 
žmogaus kuris gali pasidaryti 
sau didelę ateitį. Vyras kuris 
nori prisidėti prie firmos ir ku
ris nori įdėti visą savo žinojimą 
ir širdį tam reikalui, čia jo atei
tis neturės rubežių, tas prigulės 
nuo jūsų pačių . Gera vieta ir 
jus gausite į savaitę $100, jei 
jus dirbsite taip kaip jums bus 
nurodyta. Jums yra užtikrin
tas mažiausiai mėnešis laiko 
jei jus esate daugiau kaip 22 
metų ir nedaugiau kaip 45 me
tų amžiaus. Bus su jumis pa
sikalbėta asmeniškai..

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

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marquette parko, ne
toli gatvekarių linijos, 
vieta apsigyvenimui,
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.

SUSTOKITE IR VARTOKITE 
Jordan patarnavimą: 8 kambariu me
dinis fumace šildomas, 3 kambarių 
apartamentas, renda $25. Netoli mo
kyklos ir bažnyčios Winchester, ne
toli 59 karų linijos, kaina $5000, pa- 
rpdysim.

Pasimatykit su Miss Wagner, 
Prospect 8700.

ELMER JORDAN & CO. 
4219 W. 63 St.

Klau-

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

K. DAGIS, 
3313 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1868

Atsišaukite nuo 9 vai. 
ki 5:30 vai. vakare.

ryto

IŠRENDAVOJIMUI
Manageris

1905 Belmont Avė.

Parsiduoda arba 
išsimaino.

flatų mūrinis namas, 5 me-

PARENDAVOJIMUI storas, 
geroj apielinkėj tinkamoj siuvė
jo arba kurpio bizniui.

Atsišaukite
2009 So. Halsted Str.

SIŪLYMAI KAMBARIĮ)

REIKALINGA šeimyna dirbti cu
krinių burokų Wisconsino vai., apy
gardoj Wisconsin, Illinois line j Šiau
rę, apimant rytinę dalj Wisconsin 
vai. Aukščiausia užmokestis. Do
vanai kelionė, renda ir daržas.

Pašaukite telefonu Canal 5709.
Rašykite

STEVE SIJAK
1841 So. Halsted St.

2
tų senumo, 2 flatal po 6 ir6 di
delius kambarius, fumace ir pe
čiais šiluma, elektra, maudynes, 
.aržuolo trimingai, augštas beiz- 
mentas; vienu žodžiu visi įtai
symai šios gadynės. Namas ran
dasi puikioj vietoj netoli Jack- 
son Parko ir 67 bulvaro. Kaina 
$13,500. Ant mainymo ar pirki
mo, reikia turėti cašh $5,000; 
labai pinigai reikalingi. Savi
ninkas paims į mainus bučerne, 
grosernę, lotą arba automobi
lių už tikrą kainą. Kas norit ge
ro namo ir pigiai, kreipkitės pas

NETIKĖTAS BARGENAS
2 augštų medinis namas su dideliu 

štoru, 4 ruimai gyvenimai užpakalyj, 
7 ruimų flatas. Bamė, elektra, 53rd 
ir Union Avė. Rendos $90.00 į mė
nesį. Kaina $6,500. Savininkas 816 
W. 54th PI. Matyti kas dieną 3:15 
P. M.

Tel. Boulevard 9049

PARDAVIMUI 3-4 kamba
rių flatas ir krautuvė, medinis, 
5234 So. Princeton Avė., kaina 
$4000, pinigais $2000, mažiau už 
pinigus. W. H. O’Brien, 1954 
W. 69 St. Tel. Republic 0174.

MOKYKLOS

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

Meromine River Sugar Company

REIKALINGI 4 vyrai moky
tis barberystės, $45 trijų savai
čių kursas, mokestis laike mo- 
dnimosi. Kreipkitės

738 S. Clark St. Chicago.

B J. KAMOHI
2418 W. MARQUETTE, RD.

arba 67 Blvd. arti WesWn Av. Į 
Phone Prospect 8678

Specialis Pasiūlymas
Įsirašykit 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. HUTFJLZ, Managfer


