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Genevoj sprendžiama 
Klaipėdos byla

Kongresas atmetė prezid 
prašymą dėl taksų

Baisios audros Atlantiko pajų 
riu daug žalos padarė

Klaipėdos byla tauty 
- sąjungoj

Tautų sąjungos taryba susirin
ko ir Davis pristatys jai savo 
raportą Klaipėdos klausimu. 
Galvanauskas sakąs, kad jei 
jis priimtų Daviso sąlygas, 
Lietuvos Seimas ir visa tauta 
jas atmestų.

specialei 
suinteresuo- 

tautas sutai-

tiek lietuviai

GENEVA,< Šveicarija, kovo 
11. — Vakar čia prasidėjo tau
tų sąjungos tarybos susirinki
mas, kuris turės paruošti mate- 
rijolą busimai visuotinai tautų 
sąjungos sesijai.

Be kitų svarstytinų klausimų 
bus ir Klaipėdos klausimas. 
Klaipėdos byla pranešimą duos 
amerikietis Norman Davis, tau
tų sąjungos specialus komisijos 
pirmininkas ir buvęs valstybės 
subsekretorius Wilsono admi
nistracijoj. Jo raportas bus pri
statytas tarybai ateinantį tre
čiadienį, kovo 12 d. Raportas 
turės parodyti, kiek 
komisija pavyko 
tusias Klaipėda 
kyti.

Yra žinių, kad
tiek lenkai dėl kelių įvairių ko
misijos raporto punktų yra prie 
šingai nusistatę. I • M
Lietuvos ministeris pirminin

kas Galvanauskas spirąsis, kad 
jeigu jis sutiktų su visomis 
Daviso raporte numatytomis 
sąlygomis, tai ne Lietuvos Sei
mas, nė visa lietuvių tauta nie
kados nesutiks jų priimti.

Tautų sąjungos tarybos susi- 
rinkiman į Genevą atvyko, tarp 
kitų, Anglijai atstovauti — lor
das Parmoor, Čekoslovakijai —-i 
Dr. Edwardas Beneš, Lietuvai 
—Ernestas Galvanauskas, Len
kijai — Skirmuntas, Švedijai — 
Hjalmar Branting, 
Salandra, ir tt.

Tautų sąjungos 
mininku išrinkta
atstovas p. Guani, kurs atidaro- gėžės |nėnesį vykti Londonan 
mojoj kalboj pasakė daug gra- atlankyti Anglijos karalių Jur- 
žių žodžių apie Wilsoną. gį.
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Italijai —

tarybos pir-
Uraguajaus

PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIVYBES
VARZYMį

Visų Chicagos lietuvių
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

varžymą įvyks
* '* G " \ s .• *’

Nedalioj, Kovo 16 dieną
Lygiai 1 vai. po piet.

C. S. P. S. SCHOOL SVETAINĖJE
1126 W. lęth St.

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti.

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.

Anglai ir Švedai smerkia 
francuzus

posė-Tautų sąjungos tarybos 
dy reikalauja, kad Francuzai 
evakuotų Saarą.

GENE VA, Šveicarija, kovo 
12. — Tautų sąjungos tarybos 
posėdy francuzų atstovai buvo 
labai susinervinę, kai Anglijos 
lordai Parmoor, o ypač Švedi
jos Brantingas ėmė smerkti 
francuzus dėl įjiaro klonio oku
pacijos ir reikalauti, kad Fran
ci j a ištrauktų iš ten savo ka
riuomenę. Įkaitęs francuzų at-' 
stovas Hanotaux aitriai išmeti- 
nėdamas Brantingui spyrėsi, 
kad “Francija nėra militaristi
nė valstybė, bet savo kariuo
menę ji laiko Saaro krašte eida
ma Versalės sutarties sąlygo- 

• „ 99 ims.
Saaro komisijos pirmininkas 

francuzas Bault pareiškė, kad 
francuzų karinės jėgos ten 
esančios sumažintos, vietoj 10 
tūkstančių dabar ten nebesą y ė 
2 tūkstančių kareivių. Jei, girdi, 
dar ir tą skaičių sumažinus iki 
vieno tūkstančio, tai jis negalė
tų išlaikyti tvarkos.

Kongresas nepaklausė 
prezidento

Jo raginamas atsisakė pravesti 
taksų sumažinimą prieš ko

vo 15 dieną.

WASHINGTON, D. C., kovo 
12. Kongręias atsisakė išpildy
ti prezidento Coolidge’o paragi
nimą, kad mokėtini 1923 metų 
pajamų taksai butų sumažinti 
25 nuoš. dar prieš šio kovo mė
nesio 15 dieną.

KARALIŲ VIZITAS.
ROMA, kovo 12. — Italijos 

karalius Viktoras Emanuelis ir 
karalienė Elena rengiasi ge-

Baisi audra rytuose
_ z__

Siausdama išilgai visu Atlanti- 
ko pakraščiu daug pragaiš
ties padarė miestuose ir pro
vincijoj. žmonių taipjau žu
vo.

NEW YORK, kovo 12. — Vi
su Atlantiko pakraščiu, nuo 
Floridos iki Maino, vakar siau
tė nepaprastai smarki vėsula, 
padarius visur daugybes nuo
stolių. žmonių taipjau buvo 
užmušta ir daugelis sužeista. 
Telegrafo ir telefono vielos nu- 
■t^aukyta, ir dėl to kažkurie mie
stai^ kaip Washingtcnas, Rich- 
mondas ir kiti, per kurį laiką vi
sai negalėjo susižinoti su pasau
liu. Rądio stotys Washingtc^ 
ne, Arliną’tone, Annapoly ir 
Philadelphijoj nebegalėjo ope
ruoti. Traukiniai visur stipriai 
pasivėlavo.

Bomba angly legacijoj
> Atėnuose

ATENAI, Graikija, kovo 12. 
— Anglijos legacijos duryse 
šiandie sprogo bomba, • padary
dama nuostolio rūmams, Žmo
nių niekas nenukentėjo. Graikų 
vyriausybė mano, kad šitas ne
doras darbas buvęs kieno nors 
sugalvotas tikslu* diskredituoti 
Graikijos valdžią.

Premjeras ir vidaus- reikalų 
ministeris pareiškė graikų val
džios pagailos dėl to įvykio ir 
atsiprašė Anglijos pasiuntinio.

Keletas įtariamų asmenų su
imta.

Nori, kad japonai visai 
nebūty Įleidžiami 

Amerikon

komisiją reikalaudamos, 
imigracijos įstatyme 

palikta paragrafas, ku- 
einant Amerikon nebūtų

WASIHINGTON, D. kovo 
12. — Keturios Callifornijos or
ganizacijos — The California 
Department of the American 
Legion, California Eederation 
of Labor, State Grange ir .Na- 
tive Sons of the Golden West 
— kreipėsi į Senato imigraci
jos 
kad 
butų 
riuo 
leidžiami svetimšaliai negalį 
uiti Jungtinių Valstijų pilie
čiais. Tokiais yra aziatai, ypač 
japoniečiai ir kiniečiai.

Prieš tokį įstatymą Japonija 
labai protestuoja.

Mussolini — papos 
išvaduotojas

Papai grąžinama nepriklauso
mybė ir jis nebebusiąs dau
giau Vatikano kalinys.

iš
LONDONAS, kovo 11. 

Jlaily Express’o gautomis 
Romos žiniomis senasai ginčas 
tarp papos ir Italų valdžios 
esąs pabaigtas. Papa paliaująs 
>uvęs kalinys Vatikane. Itali
jos valdžia atiduosianti atgal 
papai visą Vatikano kalvą, ku
rio jis iki šiol beturėjo tik da- 
į. Italijos valdžia pastatysian- 
;i didelius rumus, kuriuos tilps 
cardinolų kolegija. Papos ne
priklausomybę turėsianti ga
rantuoti tautų sąjunga ir pApa 
jusiąs suvarankis nepriklau

somas viešpats.

Šaukiama specialė kon
vencija trečiai partijai 

kurti 
'! T C ,
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Konvencija įvyks liepos 4, Cle- 
velande, kame bus nominuo
ti kandidatai prezidentui ir 
vice-preziidepitui. j'

CHICAGO, kovo 13. - Va- 
duodamos St. Louise (Mo.) 
įvykusios konferencijos tari
mais, organizacijos, žinomos 
vardu Progresyvė Konferenci
ja Politinei Akcijai, komitetas 
išsiuntinėjo atsišaukimus vi
soms Amerikos ekonominėms 
ir politinėms darbininkų orga
nizacijoms, kviesdamas jas at
siųsti savo delegatus į Cleve- 
landą, Ohio, liepos 4 dieną, kur 
turės būt įkurta trečia politi
nė partija ir nominuoti jos 
kandidatai .Jungtinių Valstijų 
prezidento ir vice-prezidcnto 
vietoms.

Einant konferencijos nusta
tytom^ taisyklėmis įvairios 
organizacijos turi teises savo 
delegatus skirti ir siųsti konfe- 
rencijon sekamai: kiekviena 
nacionalė arba internacionale, 
darbininkų organizacija, far
merių ir kooperacijos draugija 
ir politinės partijos turi teises 
siųsti po tris delegatus; kiek-s 
viena progresyvės konferenci
jos politinei akcijai valstijos 
organizacija, kiekviena Ameri
kos darbo federacijos valstijos 
organizacija, kiekviena gelžke- 
liečių sąjungos vlstijos legisla- 
turos taryba ir kiekvienos po
litinės partijos valstijos komi
tetas turi teisės siųsti po du 
delegatu; kiekviena bendra 
miesto centralinė organizacija 
ir kiekviena farmerių ir koo
peracijos draugijų lokale orga
nizacija valstijose, kame nėra 
tokių organizacijų centro, turi 
teisės siųsti po vienų delegatą.

Socialistų konvencija.
Dviem dienom vėliau, būtent 

liepos 6 dieną, ten pat Cleve- 
lande prasidės Socialistų parti
jos konvencija. Jeigu naujai 
organizuojamosios darbininkų, 
kooperatyvų farmerių etc. par
tijos konvencija nominuos 
Jungtinių Valstijų prezidentū
rai tokius kandidatus, kuriems 
ir socialistai nebūtų perdaug 
priešingi, tai Socialistų parti
jos konvencija savųjų veikiau
sia nebestatys, 'bet bendrai 
rems anuos. Kitaip socialistai 
žada veikt savarankiai.

$37,50)0 Už KOJĄ.

CHICAGO. — Prisaikintieji 
sprendėjai (juty) teisėjo Ema
nuelio Ellerso teisme išnešė 
nuosprendį, kad Samuel Karno- 
vskis, 40 metų, iš Rensselair, 
Ind., turi gauti iš gelžkelio kom
panijos 37,500 dolerių atlygini
mo už koją. 1921 m. Monon gel- 
žkely Karnovskiui sunkiai su
žeidė koją, kuri dėlto pasidarė 
trim coliais trumpesnė už ant
rą. Tatai teismas pripažino 
jam atlyginimo po 12,500 dole
rių už kiekvieną sutrumpintos 
kojos colį.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 12 d., užsienio pini

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

Anglijos Isv. sterlingų .......  $4.27
Belgijos, 100 frankų ............. $8.18
Danijos, 100 kronų .............. $15.20
Italijos, 100 lirų ................... $4.11
Francijos, 100 frankų .......... .1 $3.69
Lietuvos, 100 litų ................ $10.00
Norvegijos, 100 kronų ........ $18.26
Olandijos, 100 kronų ..........  $37.00
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ..... . $26.13

Požėla paguldė Peregantį
Vakarykščiose ristynesc K.. 

Požėla parodė, kad jis yra su
tvertas iš karžygių medžiagos.

Jis paguldė savo tvirtą prie
šą graiką čampioną Peregantį 
du sykiu, nežiūrint į tai, kad 
jam ristis prisiėjo skausmuose. 
Mat, kaip tik susiėmė ristis, 
Požėlai trekšterėjo ir išsilau
žė kojos kaulas. Požėla tolinus 
ritosi sukandęs dantis, kentė
damas skausmą. Ret mažai kas 
tą net galėjo pastebėti.

Požėlos ristynės užžavėjo 
amerikiečius, ypač kareivius. 
Regimento oficieriai jį skaito 
savo numylėtiniu.

Striukės Hstyncls su Rogac- 
kiu neįvyko, nes Rogackis ne
spėjo atvykti. Slenka Jodei ri
tosi su kareiviu Leavittu.

Vėl žemės drebėjimas 
Japonijoj

Oširųta saloj pradėjo veikti ug- 
nalcalyiis. Atami miestas pa
dengs dūmais ir pelenais.

TOKIO, Japonija, kovo 12.— 
Iš Alanui praneša, kad ten jaus
ta vakar du smarkus žemės 
sudrebėjimai ir po to tuojau 
ėmęs vėl mušti karštas geize
ris, kurs nuo praeito rugsėjo 
mėnesio buvo ' visai išdžiuvęs. 
Miestas vakar naktį buvo ap
dengtas storai pelenais, o Oši
mos salos visai nebuvo galima 
matyt per /tirštus durnų debe
sius. Manoma, kad ten įvyko 
vulkano išsiveržimas.

Mokslininkas 'Dr. Nakamura 
remdamasis tam tikrais apsi
reiškimais pranašauja, kad ne- 
užil'gio Tokioj ir apielinkėj ga
lįs įvykti vėl smarkus žemės 
drebėjimas, toksjau, koks bu
vo š. m. sausio 15 dieną.
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Jau 127 lavonai išimta iš 
užgriuvusiy kasyklų

CASTLE GATE, Utah, kovo 
12.—Iš ekspliozijos užgriautų 
Utah Fuel kompanijos kasyklų, 
kuriose dirbo 175 darbininkai, 
iki šiol išimta jau 127 lavonai. 
Daugelis jų taip apdeginti, kad 
visai negalima pažinti.

Paskutinė viltis, kurios turė
ta, kad gal dar bus rasta gyvų, 
£uvo. Nakties metu, ties kasy
klų vartais kuopos moterų ir 
vaikų susispietę apie kūrena
mas ugnis laukia — laukia, var
gsta ne dėl to, kad dar turėtų 
kokios vilties pamatyti savuo
sius gyvus, bet kad bent pažin
ti jų kunus.

KINAI ŽADA PRIPAŽINTI 
SOVIETŲ RUSIJĄ.

PEKINAS, kovo 12. — Kinų 
kabinetas nutarė pripažinti Ru
sų sovietų valdžią. Sutartis, ku
riomis sąlygomis Kinai teikia 
pripažinimą, bus dviejų trijų 
dienų laiku pasirašyta.

WASHINGTON, D. C., kovo 
11. — Oficialiu skelbimu Auk
ščiausias Teismas savo posė
džius paliaus nuo kovo 17 iki 
balandžio 7 d.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksių blankas. Naujienos 
patarnatija kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai.' vakare.
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Klerikalai ir liaudininkai užtarė ne
teisėtus žvalgybos darbus

Du kartu sulaužytas Seimo statutas, svarstant 
. S.-D. Interpeliaciją

Rašo Kunigas

Valdžiai išreikšta 
pasitikėjimas

Kaunas. — šiandie užsibaigė 
dviejų savaičių ginčas dėl Lie
tuvos vidaiffe ir užsienių* politi
kes. P. Galvanauskas nekuriadh 
laikui gali būti visai ramus dėl 
Ministerio Pirmininko ir Užsie
nių Reikalų Ministerio kėdės. 
Jisai gali būti ramus, nes, vi
daus politikos klausimą spren
džiant, jis padėjo išeiti iš keb
lios padėties krikščionims ii 
liaudininkams, sutartinai su 
jais puldamas socialdemokratus 
dėl jų interpeliacijos, įneštos 
žvalgybos mušimų klausimu. Ji
sai gali būti ramus ir dėl užsie
nių politikos reikalų, nes ketu
rių frakcijų (krikščioniškų ir 
liaudininkų) šiandie 36 balsais 
prieš 5—priimta pasitikėjimo 
formula.

(fP. Galvanauskas dėl pastaro
sios interpeliacijos buvo pusėti
nai pasviręs. Dabar nekuriam 
laikui jis paliekamas toje pasvi
rusioje padėtyje, kol niusų ka- 
demai negaus palaiminimo nau
jajai Lietuvos krikščioniškai 
valdžiai. Kad krikščionys eina 
prie to, visai aišku.

šituo momentu jiems to pa
daryti neduoda sukomplikuota 
Klaipėdos klausimo padėtis. Ma- 
toVna, prablaivėjus Klaipėdai ir 
p. Davis’ui šiaip bei taip išri- 
šus tą klausimą, valstiečių liau
dininkų koalicija musų kade- 
mams bus nereikalinga. Varg
šai valstiečiai, jie bus 1 atlikę 
mauro darbą, jie bus nebereika
lingi tėvynės gelbėjimui!

žinoma, šitie bendri pasaky
mai Amerikos žmonėms nebus 
aiškus, nes jiems nežinomos tos 
apystovos, kuriose^ dabar gyve
na Lietuva. Taigi trumpai pa
bandysime duoti reikalingąjį 
vaizdą.

Kas dabar dedasi Lietuvos 
vidaus gyvenime? Saulė teka 6:05, leidžiasi 6:11

Štai kelintas mėnuo, kai Lie
tuvoje subangavo areštai, kra
tos, garsios pasenusios bylos ke
liama iš numirusiųjų, veikia 
cenzūra, karo stovis iy galop 
suaidėjo po visą kraštą žinomi 
Rokiškio žvalgibininkų (Norvai
šų, Zdanavičių, etc.) mušimai 
politinių kalinių.

Savo laiku soc.-dem. frakcija 
Seime visa tai iškėlė aikštėn. 
Atskirais paklausimais Seime, 
svarstant biudžetą, ir per spau
dą buvo perspėta valdžia ir nu
rodyta visuomenei, kur link ei
na vidujinis Lietuvos gyveni
mas. Valdžia j tai nekreipė 
domės. Seimo koalicija ramiai 
žiovavo besvarstydama “įstaty- 
tymų pakeitimus ir papildymus”. 
Delei mušimų buvo kreipiama 
domės teismo organų—Tribuno
lo Prokuroro, kad jis imtųsi prie
monių.

Karo stovis, laiminant jį liau
dininkų ir krikščionių koalici
jai, dar po šiai baltai dienai te^ 
begyvuoja, nežiūrint įneštų s/d. 
frakcijos sumanymų jį panai
kinti. Karo cenzorius perėjo 
visas ribas (žiūrėk Socialdemo
krato No. 7 drg. Markausko 
kalbą). Kurjozo delei tenka 
paminėti štai koks faktas iš ką- 
ro cenzoriaus darbuotės. Vienas 
'laikraštis i perspausdino savo 
skiltyse apskrities viršninko 
skelbimą dėl mobilizacijos neku
riu metų kareivių. Karo cenzo- 
rius tą. perspausdinimą išbrau
kė, nors skelbimas (|uvo viešas 
ir žinotinas visuomenei, žodis 
“kunigas” cenzoriaus braukiar

Chicago ir apielinkė — šian
die apsiniaukę, į pavakarį gal 
bus sniego — sako federąlis 
pranašas.



Įstatymu laužymas Lietu 
vos Seime

(Seka nuo 1 pusi.)
--- 1 i—— i .... . i .m .i 

mas, kaipo “nelegalus”, net Sei
me nelabai pavaitosi tą garbin
gą Kristaus sekėjų vardą, žo
džiu, viduriniame Lietuvos gy
venime siaučia administracijos 
sauvalė.

Kuomet “Socialdemokrato” 3 
n-ry tilpo dokumentas apie Ro
kiškio mušimus, Lietuvos spau
doje pasipylė buvusiųjų komu
nistų laiškai apie žvalgybos 
“mandagumą ir gerumą”. Šitos 
faktas liudija, kad iš vienos 
pusė Lietuvoje varomas darbi
ninkų judėjimo . provokavimo 
darbas, — čionai išviėno veikia 

. tikri žvalgibininkai ir žvalgibi- 
ninkai provokatariai, buvusieji 
ar esamieji komunistai; iš kitos 
gi pusės kademų ir liaudininkų 
valdžia nori iš pamatų terori
zuoti Lietuvos darbininkus, kad 
atbaidžius juos nuo organizavi
mosi. (Komunistų laiškai “Lie 
tuvos” 33 (1444) No.: iš 8-II) 
Šitos kelios pastabos, neminint 
kitos rųšies faktų, duoda progos 
įsitikinti, kad Lietuvos darbi
ninkų demokratija gyvena sun
kų reakcijos ir represijų metą.

Soc.-dem. Seimo frakcijos in-j 
terpeliacija.

Nors ir neskaitlinga s.-d J 
frakcija Seime, bet ji jau penk
tas metas vienintėlė stovi sargy
boje Lietuvos darbininkų ir de
mokratijos reikalų. Surinkusi 
apsčios medžiagos, s.-d. frakcija 
vasariu 4 dieną įnešė Seiman 
skubotą interpeliaciją Galva
nauskui dėl politinių kalinių mu
šimo ir dėl konstitucijos garan
tijų varžymo krašte. Interpe
liacijoje paliesta 
mušimų, cenzūros 
pastatytas valdžiai 
pasisakyti, kuriais
einant, politinė policija (žvalgy
ba) be teismo organų žinios su
ima, krečia ir tfii’tlo apolitinius 
kalinius.

Seimo prezidiumas, savotiškai 
aiškindamas Seimo statutą, ne
stato interpeliacijos svarstymo 
tame pat posėdyje, kuriame jį 
įnešta, bet atideda ją sekančiai 
dienai. Statuto-įstatymo ląužy- 
mas pačiame Seime aiškus. 
Prieš tai neprotestuoja nieks, 
tik s.-d. Markauskas pažymi ši
tą dar iki šiol nebūtą Seimo 
praktikoje įvykį ir protestuoja 

karo stovio, 
klausimai ir 
reikalavimas 

įstatymais

NAUJIENA DETKOITIECIAMS NAUJIENAI!

TEATRAS MILŽINIŠKAS TEATRAS
■ “LAIMES IEŠKOTOJAI"

Keturių veiksmų; drama
RENGIA AMERIKOS DARBININKŲ APŠVIETUS DRAUGIJA fi KP.

Nedėlioj, 16 d. Kovo (March), 1924 m.
I. A. S. SVETAINĖJ, 24 GATVĖS' IR MICHIGAN AVĖ.

• Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga 50c.
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės. šis veikalas “Laimės lieškoto- 

jai” yra viena iš geriausių/ dramų kada nors statytų Detroite. Veikalas 
perstoto laimės ieškotojų gyvenimą aukso šalyje. Todėl kiekvienas lietu
vis turi matyti šią dramą scenoj. Kviečia A. D. AwdD. 2 KP.

Protesto Mitingas
be

•<4,

Automobiliai dėl visokių 
reikalų

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531 
Tel. Central 6390 

Vak. 3228 S. Halsted StH Chicago. 
Tel. Yarda 4681

(Real Estate)
Pęrkant, parduodant ar mainant 

namus, kreipkitės prie musų..
Taipgi apsaugotame nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus į Lietuvą.

t ’ 4917 W. 14th St., 
Cicero, BĮ.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

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

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

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

i

(alendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 

.reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.

prieš ateivybės varžymą įvyks
, I •

Nedėlioj, Kovo 16 d., 1924
Pradžia lygiai 1 vai. po piet

C. S. p. s. Svetainėje
1126 W. 18th Si., Chicago, Ui.

SANDARA
So. Boston, Mass.

vardu s.-d. frakcijos.
Svarstant interpeliaciją, prieš 

jos skubotumą nieks nekalba. 
Prieš priimtinumą taipgi nieks 
neima žodžio. Rodos, aišku— in
terpeliaciją tenka balsuoti ir 
priimti. Bet čionai įvyksta ant
rasai statuto laužymas. Seimo 
prezidiumas duoda žodį Galva
nauskui ir žalkauskiui—liaudi
ninkų Ministeriui, ir juodu kal
ba delei interpeliacijos esmės, 
puola soc.-dem. frakciją, besi
remdami anonimiais buvusiųjų 
komunistų (žvalgibininkų) laiš
kais ir t.t. Jei interpeliacijos 
esmės kalusimais kalba Ministe- 
riai, tai, einant Seimo statutu, 
turėtų teisės imti žodį ir inter- 
peliantai, šiuo atveju soc.-dem. 
frakcijos nariai. Bet Seimo 
prezidiumas laužo statutą, žo
džio s.-d. frakcijai neduoda. Ir 
šituo atveju krikščionis ir liau
dininkai veikia sutartinai.

Kodei taip padarytai Visai 
aišku. Valdžios partijoms, ku
rios minta ir mito demogogija, 
nepadoru buvo išeiti ir kalbėti 
prieš s.-d. interpeliaciją. Tą dar
bą atliko koalicinių partijų mau 
rai, — Galvanauskas su žal- 
kausku; jie išgelbėjo k.-d. ir 
liaudininkus nuo nesmagaus pa
siaiškinimo, ir todėl šie ramia 
sąžine laužė statutą ir davė pro
gos maurams juos apginti, štai 
kame prasmė to bendradarbia
vimo, kurs dabar vyksta Lietu
voje tarp ūkininkų su škaple- 
riais ir rąžančiais. ir ūkininkų 
be škaplerių ir rąžančių.

Soc. dem. frakcija, turėdama 
akyvaizdoje tokią padėtį, nepa- it---- — — ■■■ —

KAD PADARIUS TAI TEISINGAI

I
Al]tfseptįsias Mosite —r-i»5Uf.w—'

KAINA 5Cc

5EVERA 5

Vdrlofdnps qbo ąiežb, išEerinjdi 

ir ŲloŲu odiųės Ifyos.

f’rar.klin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duoles nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
1:0” mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.
■i

T~~" ---
| Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
]W. Yuška

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

Užsisakyklt
Bordens

šiandien

lected”

SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO 1
ŠEIMYNOS SVEIKATA. i

i 
t (Ųdlislęte PdS apfielęoriUs.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEO A R RAPIOS, IOWA 
v L . v. ,___ •___ v J•* 4

¥

F

■j_____  NAUJIENOS, UHeags, BĮ.
siliko be atsakymo. Jei nebuvo 
galima eit su koalicijos maurais 
į ginčus iš Seimo tribūnos, tai 
frakcijos nariai savo replikomis 
iš vietų nutraukė Galvanausko 
komunistinių laiškų skaitymą 
ir pasodino jį Ministerių ložoje. 
Tai retas atsitikimas, kad val
džios galva nesugebėtų atsakyti 
net į replikas.

Teisybė, tos replikos s.-d. 
frakcijai kainavo gana brangiai. 
Atstovui K. Bieliniui atimta žo
dis; prieš tai pašalinta jis vie
nam posėdžiui. Atst. J. xDauk- 
šys ir L. Purėnienė pašalinta 
trims posėdžiams iš Seimo.

Vasario 12 d. posėdyje kade- 
mai su liaudininkais nubalsavo,

kad s.-d. interpeliacija nepriim
tina. Kadėmų ir jų sėbrų padė
tis Seime išgelbėta, bet ji neiš
gelbėta krašte. Kraštas dabar 
žino koalicijos juodus darbus ir 
juos įvertins.

AktyvusxS.-d. frakcijos darbas 
Seime Lietuvos žmonėms atvėrė 
akis į tai, kas dedasi krašte. Rei
kia manyti, kad ir Amerikos vi
suomenė galop supras, kas Lie
tuvoje gina žmonių reikalus, ir 
supratusi įvertins musų draugų 
pastangas.

/
(Antras musų bendradarbio 

straipsnis—apie Lietuvos užsie
nių politiką—tilps “Naujienose” 
ryto. Redakcija.).

Kiekvienas pienininkas iš-
dirbinėjantis Borden’s “Se-

Piena turi prisilai-
kyti patvarkymų ir nurody

mų šios kompanijos.

iXKSMSSMm

F-6

Selected BORDENg
ErmUoductsCo. of-Illinois 

Fraaldm 3110

Šviesą ir paįiegą suvedame | senus ir naujai namus, taipgi dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. * ’
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C% Ine.
1619 W. 47th St., Tel^BouievardTioi, 1,892. Chicago.

Ateikite. Protesto Mitingan
prieš neteisingą

Ateiyybės varžymą.
Chicagos Lietuvių Imigracijos Komitetas kviečia visus Chicagos lie

tuvius be partija ir tikėjimą skirtumo ateiti j Chicągos lietuviu visuoti
ną susirinkimą, kurs visiems bus didžiausios svarbos, nes jame bus iš
reikšta Chicagos lietuviu protestas prieš pasikėsinimus neteisingai su
varžyti ateiyybę Amerikon.

Dabar laikas veikti! Jei norite kad jūsų broliai ir giminaičiai galėtų 
atvažiuoti Amerikon, jei norite, kad Jiems duris Amerikon nebūty ant 
amžių uždarytos, — ateikite j šį mitingą ir žodžiu ir darbu prisidėkite 
prie protesto prieš ateivybės varžymą, koks yra sumanytas sulig taip va
dinamu Johnson biliu

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 
v Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldg. . 
77 W. Washington St.

Tel. Central 6800 
Cicero Panedėlio vak.

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

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Atsiminkite didelę šio mitingo svarbą, ir atsilankykite būtinai. Iš 
Chicagos įvairiu kolonijų ir apielinkių lietuviai yra kviečiami atsilankyti 
visu draugijų valdybos ir delegatai. Padarykime šį mitingą skaitlingiau
siu

Kviečia , .
CHICAGOS LIETUVIŲ IMIGRACIJOS KOMITETAS 

(Protestui pravesti prieš ateivybės varžymą)

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

ANT NAUDOS.

Ketvirtadienis, Kovo 13, ’24
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Naujo kraujo, nervų ir 
stipruo budavotojas.

Daktarai suranda, kad ji suteikia pui
kų palengvinimą dol senų ir jaunų 
Daug tūkstančių žmonių vartoja tą 

naują gyduolę, Nuga-Tone, ir gauna 
puikų, palengvinimą tik j keletą dienų. 
Nuga-Tone greitai sugrąžina pep, vik
rumą nuvergusiems ir silpniems ner
vams ir muskulams. Ji budavoja rau
doną kraują, stiprius nervus ir pui
kiai padidina jiegą gyvenimui. Del 
prasto virškinimo, užkietėjimo, nema
lonaus kvapo, galvos skaudjėjimo, 
prasto miego, nieko nėra geresnio, 
kaip Nuga-Tone. Ji padaro savo dar
bą ir padaro greitai. Nuga-Tone su
teikia puikų apetitu, stiprų, atšvieži
nant} miegą, stimuuoja kepenis ir re- 
gulioja inkstus, vidurius ir žarnas 
puikiai. Musų skaitytojai privalo pa
bandyti šią gyduolę, nes jią nieko ne
prastojo.

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

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

operacijų -
4647 So. Ęalsted S t.,

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

Isermann Bros.
Krautuvė dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sųuare, 

Kenosha, Wis.

INCOME TAX-us
pildo Auditorius

J. P. VARKALA
3241 So. Halsted St.

G- E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e n o a &

■■■>

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl jus goriau. 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, Tlh 

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

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvi? Akly Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjln»( 
svaigimo akių aptemimo nervuotu> 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri-* 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

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. Brun»wick 7692 
Rea. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dcl 

žmonių sveikatos.
• Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi-< 
<luri,ų užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos a^ys, jaučias su- 
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sįspnėjusių priežasčių^ Gal būt 
čia nėra jugų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškamo reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas ntfo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius, 
sada vartokite.
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
, 1824 Wabansia Avė.,

Chicago, III.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Pabandykite
Gaunamas

Kirk’s Stayless Health 
. Corset yra didelės 

vertės moterims

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

.Mes reikalaujame keleto išlavintų 
moterų lietuvių, kad parodyti vertę 
tų rūbų moterims asmeniškai . Pasi- 
matykit su Mrs. Ii. Hanskat, 1943 
Winnemac Avė., Chicago, Illinois, 
Phone Sunyside 8984. ,

N. P. Mischler
PAGRABŲ DIREKTORIUS

258 Park St., Kenosha, Wis.
Koplyčia 

Ambulansas

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard Q611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
\ Parduodam Laivakortes. 4

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St.
Te!.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 ilri 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergi. 

Nediliomk nuo 0 Dęi 12 ryto.

J JOHN KVCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Et, arti Loavitt’ St.
Telepbonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. So- 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 k iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

s l A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL

Cor. Waihintton & Clark

Nam<Q Tel.i Hyde Park 8895

JOHN t BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING. 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
71 Weet Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted Si.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietums Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Iridiana Avė. 

Te!.: Pullman 6877.
*

Leo Shveg?da
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federacijai, kuri no

KORESPONDENCIJOS

Detioit, Mieli.

vai
SUSI

Prancūziškas Daktaras

Telefonai i

mu

Phone Boulevard 7589

Pagelbėjo tėvui

PAGRABŲ DIREKTORIAI

3113 South 
Halsted St.

418 Park Avenue, 
Kenosha, Wis. 

Telefonas' 16

$2.001.00. 3.001.50

drau- 
suor

TIESI 
KELION

444t S. Aahlim4 
kampo <al

1-rot lubote

Iš MUSŲ DRAUGIJŲ 
MARGUMYNŲ.

Valandos
1 vai. po piet iki 9 vak

Boulevard 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

įsteigta 1880 m.
Ambulansų Patarnavimas

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

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

Tel. Kcnwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 

mup 5:80 iki 7j3f vakare. DR, P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3248 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Margumynų vakaras, kursi mar
gas buvo savo nesėkmingu 
programų. — Kitų draugijų 
veikimas.

turbut yra 
jis nepaiso 

Ir yra

Jei jis vartotų 
[s'TAR COM- 
maloni ir gera 
plašalina greit

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phene 
I^afayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 diena
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso yalandus nuo 2 iki 4 
po piet’ * _Tj 2 _ __

Rlefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKU6ERKA 

Turiu patyrirtą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mota- 
rimą prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypa tiška prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy-

Thomas Hansen & 
Sons Co.

DR. B. F. GARN1TZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
8149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867

Apvaikščiojimas 
pakilusiu 
nešta 
Vietos 
lyvauti

DR. A. MONTVTO'
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
M Y BĖS APV AIKščIOJIMO 

ATBALSIAI.

Šį veikalą turėtų matyti kiek
vienas darbininkas, nes laimę 
surasti visi nori, bet nevisi ži
no, kaip ieškoti. Todėl būtinai 
pasistengsite matyti šį veikalą 
scenoj nedėiioj, kovo 16 d. Skai
tykite kitoj vietoj musų apgar
sinimą.—Rengėjai.

NORTH 
GERMAN

LL.OYD
Savaitiniai išplaukimai

Visoje šeimynoje, tėvą 
netobuliausias narys ii 
persišaldymo nei kosčjii/ 
tiesioginė pareiga motuos ir duktė 
rų, kad prižiūrėti, jc 
FOLEY’S HONEY I 
POUND tuojau. Yra 
vartojimui gyduolė, 
persišaldymą ir gerklės” skaudėjimą 
Nėra opiumo. Parduodamos visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

Rankų pakėlimu protesto re
zoliucija tapo priimta.

Programą margino dar dai
nos, deklamacijos ir muzika.. 
Čekų muzikantai be jokio at
lyginimo grojo lietuviams.

Anglų laikraščiai gan gerai 
iškilmes aprašė. Jie buvo pri- 
siuntę net specialių reporterių. 
Ant rytojaus stambiais antgal- 
viais buvo pranešta apie lietu
vių nepriklausomybes paminė
jimą.

Iškilmėse dalyvavo apie 600- 
800 žmonių.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligi}

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.
Nedėiioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

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

iki 2 vai. po pietų.

Bet šv. Antano parapijos ku
nigas Mikulskis nepanorėjo 
Lietuvos šventę apvaikščioti. 
Jis jau (buvo besutinkąs prisi
dėti, bet paskui permainė savo 
nuomonę ir ne tik nesidėjo, 
ate ėmė visokiais budais ren
gėjus niekinti. Bet žmonės ne
kreipė į tai domės. Jie tik juo
kus darė iŠ kunigėlio!.

—Kipšas iš Pakapio.

Ganai 0267 
Naktiniu Tel. Canal 2118

DU. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DJR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai ( 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 288®

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN • J

4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dio- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

Nedėiioj, kovo 16 d. vakare, 
I. A. S. Svetainėj, 24-tos ir Mi
chigan Avė. Amerikos Darbi
ninkų Apšvietos Draugijos 2 
kp. stato puikų veikalą “Lai
mės Ieškotojai”, keturių veiks
mų dramą. Apie šį veikalą, 
daug nėra reikalo rašyti ir gir
ti jį, nes veikalas pats už save 
atsako. Šis veikalas yra veid
rodis, kur parodoma “Laimės 

ieškotojų” gyvenimas aukso ša
lyje. Iš pradžių veikale įeina 
nemažai ir juokų iš laimės ieš
kotojų ir iš jų žydelio vado. Bet 
vėliaus užsibaigia drama, kur 
“laimės ieškotojai” • nepasiekę 
savo tikslo, žuvo bedugnės sū
kuryje.

Dr. A. J,KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3309 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

SLA
vo 2 d. praėjo ramiai 
vo manyta, kad šitame 
rinkime kils audra 
vieni

praėjo laba 
upu. — Tapo iš 

trys rezoliucijos. — 
kunigas iškilmėse da 
atsisakė.

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

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

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

per
NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
.' MUNCHEN 
ir ant vienoj kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN y
LLOYD A

100 No. La Šalie St., /J
Chicago, III. X

Po to sekė kitų kalbos. Bai
gęs kalbėti, Juzeliūnas pasiūlė 
priimti rezoliuciją, kuri ir bu
vo'susirinkime perskaityta. Tą
ją rezoliucija reikalaujama, 
kad Lietuvos valdžia nuttf savo 
atžagarei v iškos poetikos atsi
žadėtų. Reikalaujama, kad baž
nyčia nuo valstybės butų at
skirta; kad karo stovis butų 
panaikintas ir grąžinta susi
rinkimų ir žodžio laisvė, etc.

Rezoliucija didžiuma balsy 
tapo priimta. Prieš balsavo tik 
kelios davatkos, kurioms nepa
tiko punktas apie bažnyčios 
nuo valstybes atskyrimą.

Janavičienė kalbėjo apie Lie
tuvos vidurinius Reikalus, ir sa
vo kalbą baigė skaitymu kun. 
J. Tumui-Vaižgantui pasveiki
nimo nuo Omahos lietuvių. Tas 
pasveikinimas nutarta kun. Tu
mui pasiųsti.

A. A. Žalpis kalbėjo apie 
Vilniaus lietuvių vargus, nuro
dydamas, kaip lietuviai yra ten 
persekiojam)i. Publika pasitiko 
jį trukšmTngais aplodismen
tais. Po to jis perskaitė rezo
liuciją, kur smerkiama lenkų 
žiaurus darbai Vilniaus kraš-

Pavyzdžiui, lenkų dienraštis 
“G’los Robotniczy,” kurs gyvuo
ja Detroite nepasidavė lenkų

HERZMAN^K
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis:- Canal
3110. N ak t j 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Pačiam rašyti ir peikti savo 
draugijų darbus gan nesmagu. 
Bet nešališkumo dėlei aš čia 
nors trumpai aprašysiu musų 
rengiamus vakarus, arba ge- 
riaus pasakius, kryžiavoijimo 
vakarus, kur ne vienas paren
gimas tampa nukryžiavotas. 
Pažiurėjus į musų korespon
dentų rašymus į laikraščius,— 
tai tiesiog net koktu daros, kad 
korespondentas (ypač “Vil
nies”) taip melagingai aprašo, 
dalyvaujant toj organizacijoje 
— tai net jau sarmata ir skai
tyti tokias melagingas kores
pondencijas. Savo “priešai” ten 
peikiami, o saviškiai keliami iki 
pat debesų. Kaip pirma minė
jau, ne partijos, bet dailės 
lėtojo akimis aš žiūrėsiu į 
sų parengimus.

Vasario 24 d. A1>PLS 8 
AflJDILlD .52 kp. ir LMPS 17 kp. 
turėjo parengimą — margu
mynų vakarą, kur programą 
išpildėm mes aidiečiai. Nors 
aš kaipo jaunas dainininkas jo
kios svarbios rolės nelošiau, 
bet garsinama buvo, kad prog
ramas bus nepaprastas. Mes to, 
kas buvo garsinta, jokiu bildu 
negalėjom išpildyti. Negalė- 
oni publikai duoti to, ką mes 
iems žadėjom. Todėl mes pub

liką gana suvylėm, tik laimė, 
kad jos labai mažai buvo. Tai 
nors didelės sarmatos neturė
jom. Ir čia nors trumpai turė
siu pažymėti apie pačius daini-į 
n inkus, ypač solistus. Kad ne-1 
įžeidus visų, tai nors trumpoj 
formoj pranešiu. Musų Aidie- 
čių Choras prastai sudainavo; 
gal vargiai kada geriaus ir su
dainuos, nes mokytojas neturi 
gabumų tam, ypač mažai yra 
patyręs muzikoj. Tame ir yra 
visa kaltė.

21 kp. susirinkimas ko- 
nors bu- 

susi- 
Bet kaip 

taip antri neturėjo susi
kirtimų. Gal taip ir praeis. Ir 
baliaus pasekmes, kuris įvyko 
24 d. vasario, buvo gana pras
tos. Mat, nariai mažai atkrei
pia atydos į savo parengimus,— 
kas yra labai peiktina.

cagą, tai jau šiandie lenkai 
darbiečiai skelbia kryžiaus ka
rą ir tą laikraštį nęri numarin
ti už nepasėda varną jiems. Tai, 
mat, kaip ’tV žmonės supranta 
“masinį veikimą.” Gal lenkų 
Glos Robotniczy mažai nuken
tės, nes lenkų yra labai mažai 
darbi ečių. Jų federacija gal da- 
bįr ir prieis prie skilimo. Pa
žiūrėsime. —Aidietis

Kovo 1 d. Aido Choras turė
jo vakarienę. Žmonių buvo vi-Jrėjo jį iškelti iš Detroito į Chi 
du t miškai, bet vakarienė tai 
buvo nekokia. Matyt, komisija 
varės, kad dauginus pinigų lik
tų, tai vietomis ir pasišykštū-

Telephone Yards 1632

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

SLA 21 kp. užbaigus 
rinkimą sumaniau nuvažiuoti 
į Detroito Lietuvių Draugijų 
Sąryšio susirinkimo konferen
ciją. Buvo žingeidu patirti, kaip 
kairieji pešasi su dešiniaisiais. 
Nuvažiavęs tikras peštynes ra
dau ir maniau, kad tikra socia- 
le revoĮiucija įvyks greitu lai
ku. Bet konferencija užsidarė, 
tai mažai tegalėjau patirti, dėl 
kokios priežasties buvo bando
ma revoliuciją įvykdinti. Kiek 
teko patirti nuo mano draugų, 
tai viskas įvykęs dėlto kad kai
rieji suspendavę ant 6 mėne
sių delegatus AILOLD 52 kp. ir 
AJ>PLS 8 kp. buk už sulaužy
mą konstitucijos. Kiek tai tei
singa, tai sunku pasakyti. Kai 
patirsiu, tai aprašysiu plačiaus, 
nes neteisingų žirnių mesi nori 
rašyti. Kiek teko patirti, tai 
Sąryšis gali prieiti prie skili
mo, nes dešinieji rengias eiti 
kitą konferenciją 'laikyti. Apie 
tai pranešiu vėliau. Toki tai 
pas mus nuotikiai.

Apie rimtą darbą šiandie 
progresyviai Žmonės mažai te
galvoja, jie vien tik pasižymi 
skaldymu draugijų. Ir tas jau 
ne tik pas lietuvius, bet ir pas 
kitas tautas įėjo į madą. Kada 
tam bus galas, tai sunku pasa-

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPHICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisai yra 

uidarytas

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valau jai 
ir nuo 9 vakare iki 10
Phone Boulevard 0696

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai- 

Majestic, Olympic, Homeric. Grei- 
susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

Pasažierių Departamentas 
127 So. S'tste St.. Chicago, III.

šios kalonijos septynių 
gijų delegatai tinkamai 
ganizavo šešerių metų Lietuvos 
nepriklausomybės sidkaktuvių 
apvaikščiojimą. Delei to jie pil
nai užsitarnauja pagarbos.

Vasario 17 d., ypač iš ryto, 
oras buvo gan blogas. Pavaka
riui besiartinant rengėjai jau 
buvo bepradedą nusiminti, kad 
publikos nesusirinks. Bet apie 
5 vai. tiek publikos prisirinko, 
jog daugeliui teko stovėti, ka
dangi nebebuvo sėdynių. Įdo
mu dar pažymėti ir tai, kad at
vyko į iškilmes gan nemažas 
amerikiečių būrelis. Mat, vie

tos ąnglų laikraščiuose per ke
letą dienų vis šis tas buvo ra
šoma apie besiartinantį ap
vaikščiojimą.

Programas gan įvairus bu
vo. E. H. MoCarthy, Amerikos 
Legioninkų komendentas nuo 
So. Omaha, kalbėjo apie tai, 
kaip. lietuviai pasauliniame ka
re kartu su amerikiečiais daly
vavo. Jis sake, jog naujai val
stybei yra sunku tvarkytis. 
Amerika pradžioje irgi silpnu
tė buvusi, o tik su laiku suge
bėjusi ant kojų atsistoti. (Lie
tuva jau ir dabar sumaniai 
tvarkos, nes ji gavusi iš Ame
rikos pasitikėjimą ir pripažini-

'VARPAS
3251 So. Halsted Street, Chicago, III 

Tel. Yards 1234.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterliką, Vyrišką, 
Vaikų ir vilų chronišką Hm

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piatt 
V—8 vak. NedlHomls 10—12 dieną,

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA .

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

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

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

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

NBW TORE. VIGO 
BOKDEAHX

RaiykiU dei ftlugeiiUbiM apraiomoa 
IntvmUa ratiniai asMatal arba į 
4id|Jj eflR 1» State Streat Naw Y ark.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

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

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

Dr, William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė. A
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

^SPECIALISTAS
Nuo Visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumui
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Tel. Boulevard 21G0 
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jo laikinasis ofisas randasi
> / po num. . 

3ąo3 S. Morgan St.
12 iš ryto, nuo

PER !-LĄMEiUR.GĄ,PlLl/WĄ 
ARBA. LIEPOJŲ.

•y 7 / Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
y Lietuviai važiuoja i Piliavą

s-j. y Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
f/ VISA TRECIA KLESA PADALINTA I KAM- 

BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-6ių ir 8-nių LOVŲ
( S. S. LITUANIa ...................   March 19
Į S. S. ESTONIA ............................. - Apr. 9
i| TREČIOS KLESOS KAINOS T:

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

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Moterų choras dainavo taip, 
kad jau prasčiau ir būti nega
lėjo — tiesiog dainą nukryžia
vo j ę ir neužbaigę apleido sce
ną. Kieno kaltė tame, — tai 
sunku pasakyti. Solistės kalti
na choristes, o choristes solis
tes. Žinoma, kuomet blogai pa
daroma, tai sunku kaltininkas 
surasti. Reikia štai kas pasa
kyti: jei geriaus negali dainuo
ti, tai genaus visai nesirodyti 
ir neerzinti phbliką.

Apie solistus tai tiek turiu 
paminėti — dainavo Grigas, 
Stepanavičius, Karpus ir Pet- 
rašiunienė. Pirmieji du G. ir 
S. kaip dainavo, tai jau mane 
prakaitas išpylė iš sarmatos. 
Kaip jie jautės, tai negaliu pa
sakyti. Bet butų daug geriau, 
kad ateityje tokių juokų dau- i 
giau nekręstų ir nedarkytų dai- j 
nų ir tuo pačiu laiku nesuner- Į 
vuotų klausytojų. Karpus iri 
Petrasiunienė tai buvo to va
karo žvaigžkįės. Petrasiunienė | 
turi gerą sorprano, bet daug 
dar reikia lavint, kol bus dai
nininke. Tečiau visgi buvo pa
kenčiamas dainavimas.

Kvartetas jokio įspūdžio irgi 
nepadarė, nes prastai dainavo; 
tur būt mažai lavinosi. Duetas 
Petrošiųnienės su Krakaitiene 
irgi nelabai vykęs buvo,’ nors 
P. soprano išlaikė, bet Krakai- 
tienės alto buvo persilpnas, 
ras duetą sudarkė.

Buvo kitokių muzikos gaba
lėlių. Taip programas ir užsi-l 
laigė palikdamas blogo įspu-l 
džio publikai. Kur tokie vaka
rai, tai tiesiog atšaldo parengi
mų lankytojus. Žmonių buvo 
abai mažai. Kiek iš vakaro ko

misijos teko patirti, tai drau
gijos turės nuostolių apie kokį 
0 dolerių. < !

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių 
Laikraštis

“VARPĄS” 
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose
Pusei metų ..... ...................................
Užsieny ir Lietuvoj metams..... ......
Pusei metų...... :..... .................. .........
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai 

skaityk “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, pa
duoda ir nušviečia tik įvykius. Įdėk į konvertą dvi- 
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, 
o gausi jį. ■ .

DR. S. BlEžIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandas: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų

Ofiso yalandus nuo 
jr nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Blefonas Canal 1912



Ketvirtadienis, Kovo 13, ’24 NAUJIENOS, Chicago, DL

KORESPONDENCIJOS
vielomis ir pasišykštė

Į Lietuvą

SUSI

Francuziškas Daktaras

Telefonafi

Phone Bot:levard 7589

Telefonai Boulevard 1989

Comp^te

Pagelbėjo tėvui

PAGRABŲ DIREKTORIAI

418 Park Avenue, 
Kenosha, Wis. 

Telefonas' 16

3113 South 
Halsted St.

TIESI 
KELION

aitelraak 
N1HAL

ir Pet-
G. ir

$2.00
1.00

. 3.00
1.50

8410 So. Halsted St.
—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Iš MUSŲ DRAUGIJŲ 
MARGUMYNŲ.

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, IU.

Įsteigta 1880 m.

Ambulansų Patarnavimas

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3248 So. H ifcted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL

Margumynų vakaras, kursi mar
gas buvo savo nesėkmingu 
programų. — Kitų draugijų 
veikimas.

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Pavyzdžiui, lenkų dienraštis 
“G'los Bobotniczy,” kurs gyvuo
ja Detroite nepasidavė lenkų

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phene 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

21 kp. susirinkimas ko 
nors bu 

susi

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

M4* S. A.hliml 
Kampo tf-toa «aC 

1-TO4I lubota

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.l 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Bet Šv. Antano parapijos ku
nigas Mikulskis nepanorėjo 
Lietuvos šventę apvaikščioti. 
Jis jau buvo besutinkąs prisi
dėti, bet paskui permainė savo 
nuomonę ir ne tik nesidėjo, 
ak ėmė visokiais budais ren
gėjus niekinti. Bet žmonės ne
kreipė j tai domės. Jie tik juo
kus darė iŠ kunigėlio.

—>Kipšas iš Pakapio.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai

Thomas Hansen & 
Sons Co.

A, L. DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kcnwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vaL ryto; 

mup 5:80 Iki 7;89 vakare.

Apvaikščiojimas 
pakilusiu 
nešta 
Vietos 
lyvauti

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
M Y BĖS AP VAIKŠČIOJIMO 

ATBALSIAI.

Šį veikalą turėtų matyti kiek
vienas darbininkas, nes laimę 
surasti visi nori, bet nevisi ži
no, kaip ieškoti. Todėl būtinai 
pasistengsite matyti šį veikalą 
scenoj nedėiioj, kovo 16 d. Skai
tykite kitoj vietoj musų apgar
sinimą.—Rengėjai*. mo kiekviename 

atsitikime. Teikia 
ypališką prižibri
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

DR. B. F. GARN1TZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867

Tel. Blvd. 8188 
M. WoiikewicH

BANIS 
AKU6ERKA 

Turiu patyrimą. 
I Pasekmingai pa
tarnauju mote*

praėjo laba 
upu. — Tapo iš 

i rezoliucijos. —• 
kunigas iškilmėse da 
atsisakė.

OR. A. M0NTV1D
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 3. Vvashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephona Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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. 
Nedėiioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

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

iki 2 vai. po pietų.

ečių federacijai, kuri no- 
jį iškelti lis Detroito į Chi- 

cagą, tai jau šiandie lenkai 
darbiečiai skelbia kryžiaus ka
rą ir tą laikraštį nori numarin-

Bankų pakėlimu protesto re
zoliucija tapo priimta.

Programą margino dar dai
nos, deklamacijos ir muzika.. 
Čekų muzikantai be jokio at
lyginimo grojo lietuviams.

Anglų laikraščiai gan gerai 
iškilmes aprašė. Jie buvo pri- 
siuntę net specialių reporterių. 
Ant rytojaus stambiais antgal- 
viais buvo pranešta apie lietu
vių nepriklausomybes paminė
jimą.

Iškilmėse dalyvavo apie 600- 
800 žmonių.

Garai 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted Stn 

Kampas 18 ir Halsted St.

Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Kovo 1 d. Aido Choras ture-Idai 
jo vakarienę. Žmonių buvo vi-trėj 
dutiniškai, bet vakarienė tai 
buvo nekokia. Matyt, komisija 
varės, kad daugiaus pinigų lik
tų, tai

Visoje šeimynoje, tėvas turbut yra 
netobuliausias narys ir jis nepaiso 
persišaldymo nei kosėjimo. Ir yra 
tiesioginė pareiga motinos ir dukte
rų-, kad prižiūrėti, jogei jis vartotų 
FOLEY’S HONEY IR TAR COM- 
POUND tuojau. Yra maloni ir gera 
vartojimui gyduolė, prašalina greit 
persišaldymą ir gerklės skaudėjimą. 
Nėra opiumo. Parduodamos visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

Nedėiioj, kovo 16 d. vakare, 
I. A. S. Svetainėj, 24-tos ir Mi
chigan Avė. Amerikos Darbi
ninkų Apšvietos Draugijos 2 
kp. stato puikų veikalą “Lai
mes Ieškotojai”, keturių veiks
mų dramą.- Apie šį veikalą, 
daug nėra reikalo rašyti ir gir
ti jį, nes veikalas pats už save 
atsako, šis veikalas yra veid
rodis, kur parodoma “Laimės 

ieškotojų” gyvenimas aukso ša
lyje. Iš pradžių veikale įeina 
nemažai ir juokų iš laimės ieš
kotojų ir iš jų žydelio vado. Bet 
vėliaus užsibaigia drama, kur 
“laimės ieškotojai” - nepasiekę 
savo tikslo, žuvo bedugnės sū
kuryje.

Tol. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Programas gan įvairus bu
vo. E. H. MoCarthy, Amerikos 
Legioninkų komendentas nuo 
So. Omaha, kalbėjo apie tai, 
kaip. lietuviai pasauliniame ka
re kartu su amerikiečiais daly
vavo. Jis sakė, jog naujai val
stybei yra sunku tvaikytis. 
Amerika pradžioje irgi silpnu
tė buvusi, o tik su laiku suge
bėjusi ant kojų atsistoti. (Lie
tuva jau ir dabar sumaniai 
tvarkos, nes ji gavusi iš Ame
rikos pasitikėjimą ir pripažint-

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3308 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandas

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

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
. f 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., Z)
Chicago, III. Zlj

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

reiefonas Canal 1912
. Naktinis Tol. Drexel 2279

šios kolonijos septynių (Irau-/ 
gijų delegatai tinkamai suor
ganizavo šešerių metų Lietuvos 
nepriklausomybės sulkakttfvių 
apvaikščiojimą. Dėlei to jie pil
nai užsitarnauja pagarbos.

Vasario 17 d., ypač iš ryto, 
oras buvo gan blogas. Pavaka
riui besiartinant rengėjai jau 
buvo bepradedą nusiminti, kad 
publikos nesusirinks. Bet apie 
5 vai. tiek publikos prisirinko, 
jog daugeliui teko stovėti, ka
dangi nebebuvo sėdynių. įdo
mu dar pažymėti ir tai, kad at
vyko į iškilmes gan nemažas 
amerikiečių būrelis. Mat, vie

tos anglų laikraščiuose per ke- , 
lėtą dienų vis šis tas buvo ra
šoma apie besiartinantį ap
vaikščiojimą.

DR. A, J. BERTASIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.! 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. ▼. 
Tel. Boulevard 5913

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

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai sukatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
1 White Star Line Sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

. «

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

Telephone Yards 5082

OR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Si.. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto Ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisai yra 

uždarytus

Gydo stalgias ir chroniškai ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijaj 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St

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

f Dienomis:* Canal 
8110. Naktį 
DrexeL0950

Boulevard 4186

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių 
Laikraštis

“VARPAS”
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose
Pusei metų..... ’................... ................
Užsieny ir Lietuvoj metams..... ......
Pusei metų .................:...............................
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai 

skaityk “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, pa
duoda ir nušviečia tik įvykius. Įdėk į konvertą dvi- 
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, 
o gausi jį.

Po to sekė kitų kalbos. Bai
gęs kalbėti, Juzeliūnas pasiūlė 
priimti rezoliuciją, kuri , ir bu
vo’susirinkime perskaityta. Tą
ją rezoliucija reikalaujama, 
kad Lietuvos valdžia nuo savo 
atžagareiviskos politikos atsi
žadėtų. Reikalaujama, kad baž
nyčia nuo valstybės butų at
skirta; kad karo stovis butų 
panaikintas ir grąžinta susi
rinkimų ir žodžio laisvė, etc.

Rezoliucija didžiuma balsy 
tapo priimta. Prieš balsavo tik 
kelios davatkos, kurioms nepa
tiko punktas apie bažnyčios 
nuo valstybės atskyrimą.

Janavičienė kalbėjo apie Lie
tuvos vidurinius Reikalus, ir sa
vo kalbą baigė skaitymu kun. 
J. Tumui-Vaižgantui pasveiki
nimo nuo Omahos lietuvių. Tas 
pasveikinimas nutarta kun. Tu
mui pasiųsti.

A. A., Žalpis kalbėjo apie 
Vilniaus lietuvių vargus, nuro
dydamas, kaip lietuviai yra ten 
persekiojamji. Publika pasitiko 
jį trukšmingais aplodismen
tais. Po to jis perskaitė rezo
liuciją, kur smerkiama lenkų 
žiaurus darbai Vilniaus kraš-

iPačiam rašyti ir peikti savo 
draugijų darbus gan nesmagu. 
Bet nešališkumo dėlei aš čia 
nors trumpai aprašysiu musų 
rengiamus vakarus, arba ge- 
riaus pasakius, kryžiavajimo 
vakarus, kur ne vienas paren
gimas tampa nukryžiavotas. 
Pažiurėjus į musų korespon
dentų rašymus į lųįkraščius,— 
tai tiesiog net koktu daros, kad 
korespondentas (ypač “Vil
nies”) taip melagingai aprašo. 
Dalyvaujant toj organizacijoje 
— tai net jau sarmata ir skai
tyti tokias melagingas kores
pondencijas. Savo “priešai” ten 
peikiami, o saviškiai keliami iki 
pat debesų. Kaip pirma minė
jau, ne partijos, bet dailės my
lėtojo akimis aš žiūrėsiu į mu
sų parengimus.

Vasario 24 d. ADPLS 8 kp., 
ALDILlD.52 kp. ir LMPS 17 kp. 
turėjo parengimą — margu
mynų vakarą, kur programą 
išpildėm mes aidiečiai. Nors 
aš kaipo jaunas dainininkas jo
kios svarbios rolės nelošiau, 
bet garsinama buvo, kad prog
ramas bus nepaprastas. Mes to, 
kas buvo garsinta, jokiu budu 
negalėjom išpildyti. Negalė
jom publikai duoti to, ką mes 

Į jiems žadėjom. Todėl mes pub
liką gana suvylėm, tik laimė, 
kad jos labai mažai buvo. Tai 
nors didelės sarmatos neturė
jom. Ir čia nors trumpai turė
siu pažymėti apie pačius daini
ninkus, ypač solistus. Kad ne- 
įžeidus visų, tai nors trumpoj 
formoj pranešiu^ Musų Aidie- 
čių Choras prastai sudainavo; 
gal vargiai kada geriaus ir su
dainuos, nes mokytojas neturi 
gabumų tam, ypač mažai yra 
patyręs muzikoj. Tame ir yra 
visa kaltė.

jj&grDR. HERZMAN^K
—Iš RUSIJOS—

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

SLA 
vo 2 d. praėjo ramiai 
vo manyta, kad šitame 
rinkime kils audra. Bet kaip 
vieni, taip antri neturėjo susi
kirtimų. Gal taip ir praeis. Ir 
baliaus pasekmės, kuris įVyko 
24 d. vasario, buvo gana pras
tos. Mat, nariai mažai atkrei
pia atydos į savo parengimus,— 
kas yra labai peiktina.

mat, kaip tie žmonės supranta 
“masinį veikimą.” Gal lenkų 
Glos Bobotniczy mažai nuken
tės, nes lenkų yra labai mažaj 
darbiečių. Jų federacija gal da
bar ir prieis prie skilimo. Pa
žiūrėsime. -—Aidi «ti s

Telephone Yards 1582

DR. J. mis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v,

3601 So. Halsted St

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valau iai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

Moterų choras dainavo taip, 
kad jau prasčiau ir būti nega
lėjo — tiesiog dainą nukryžia- 
voję ir neužbaigę apleido sce
ną. Kieno kaltė tame, — tai 
sunku pasakyti. Solistės kalti
na choristes, o choristės solis
tes. Žinoma, kuomet blogai pa
daroma, tai sunku kaltininkas 
surasti. Beikia štai kas pasa
kyti: jei geriaus negali dainuo
ti, tai geriaus visai nesirodyti 
ir neerzinti publiką.

Apie solistus tai tiek turiu 
paminėti — dainavo Grigas, 
Steponavičius, Karpus 
rašiunienė. Pirmieji du 
S. kaip dainavo, tai jau mane 
prakaitas išpylė iš sarmatos. 
Kaip jie jautės, tai negaliu pa
sakyti. Bet butų daug geriau, 
kad ateityje tokių juokų dau
giau Bekrėstų ir nedarkytų dai
nų ir tuo pačiu laiku nesuner- 
vuotų klausytojų. Karpus ir 
Petrasiunienė tai buvo to va
karo žvaigžidės. Petrasiunienė 
turi gerą sorprano, bet daug 
dar reikia lavint, kol bus dai
nininke. Tečiau visgi buvo pa
kenčiamas dainavimas.

Kvartetas jokio įspūdžio irgi 
nepadarė, nes prastai dainavo; 
tur būt mažai lavinosi. Duetas 
Petrošiųnienės su Krakaitiene 
irgi nelabai vykęs buvo,’ nors 
P. soprano išlaikė, bet Krakai- 
jienės alto buvo persilpnas, 
kas duetą sudarkė^

Buvo kitokių muzikos gaba- 
ėlių. Taip programas ir nžsi- 
jaigė palikdamas blogo įspū
džio publikai. Kur tokie vaka
rai, tai tiesiog atšaldo parengi
mų lankytojus. Žmonių buvo 
abai mažai. Kiek iš vakaro ko

misijos teko patirti, tai drau
gijos turės nuostolių apie kokį 
: .0 dolerių.

SLA 21 kp. užbaigus 
rinkimą sumaniau nuvažiuoti 
į. Detroito Lietuvių Draugijų 
Sąryšio susirinkimo konferen
ciją. Buvo žinigeidu patirti, kaip 
kairieji pešasi su dešiniaisiais. 
Nuvažiavęs tikras peštynes ra
dau ir maniau, kad tikra socia- 
lė revoliucija įvyks greitu lai
ku. Bet konferencija užsidarė, 
tai mažai tegalėjau patirti, dėl 
kokios priežasties buvo bando
ma revoliuciją įvykdinti. Kiek 
teko patirti nuo mano draugų, 
tai viskas įvykęs dėlto kad kai
rieji suspendavę ant 6 mėne
sių delegatus AILOLD 52 kp. ir 
ADPLS 8 kp. buk už sulaužy
mą konstitucijos. Kiek tai tei
singa, tai sunku pasakyti. Kai 
patirsiu, tai aprašysiu plačiaus, 
nes neteisingų žinių nesinori 
rašyti. Kiek teko patirti, tai 
Sąryšis gali prieiti <prie skili
mo, nes dešinieji rengias eiti 
kitą konferenciją 'laikyti. Apie 
tai pranešiu vėliau. Toki tai 
pas mus nuotikiai.

Apie rimtą darbą šiandie 
progresyviai žmonės mažai te
galvoja, jie vien tik pasižymi 
skaldymu draugijų. Ir tas jau 
ne tik pas lietuvius, bet ir pas 
kitas tautas įėjo į madą. Kada 
tam bus galas, tai sunku paša-

VARPAS
3251 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Yards 1234.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chlrarraa 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Hru 

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

NEW TORK. VIGO (RPA1N), 
aORDEAITK

Raiykita dei apradomo*
lr«»ntM vytiniui apaiatoi arba į
<ld|j| offal 1* Stata Streat New Yarfc.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

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. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2889/ ARBA LIEPOJĄ

jy / Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu
ta//' Lietuviai važiuoja i Piliavą

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
f/ VISA TREČIĄ KLESA PADALINTA I KAM-

S BARIUS ANT'|2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. LITUANIa .......................... March 19

j S. S. ESTONIA .......................................Apr. 9
I TREČIOS KLESOS KAINOS I:

L’ HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
1 — LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir( žinių kreipkitės prie savo agentų

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. M. T. STRIK 
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

Mis. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA .

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

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

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

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo Visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga. 
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
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Smurtas vietoje 
teisėtumo.

šia duos “saktį” liaudinin
kams ir patys užims visas 
vietas valdžioje. Tai ištie- 
sų bus taip, kaip su tuo 
mauru: “Mauras atliko sa- MATAI, KOKS DIDELIS VA- 
vo darbą, mauras gali eiti/’

Prasčiausias dalykas to
je istorijoje yra tas, kad po 
sutartina krikščionių ir liau
dininkų protekcija Lietuvo
je vis labiaus įsivyrauja 
smurto pblitika. Žvalgyba 
be jokio teismo įsakymo da
ro kratas pas žmones, areš
tuoja juos, tardo ir net ka^\ 
kiną; o Seimas visam tam 
pritaria. Kur gi pasidėjo 
Lietuvos konstitucija, kuri 
kalba apie asmens neliečia
mybę?

Seimas ne tiktai užgiriai 
įstatymų laužymą, bet ir 
pats laužo įstatymus. Pa
mokinantis šituo atžvilgiu 
yra Seimo daugumos apsiė
jimas su socialdemokratų 
interpeliacija dėl kalinių 
mušimo. Interpeliacija ne
buvo svarstoma toje tvarko
je, kokios reikalauja Seimo 
statutas, ir kuomet socialde
mokratai pakėlė prieš tai 
protestą, tai Sęimo daugu
ma ėmė juos bausti.

Prie ko prieis Lietuva, 
jeigu šitokius neteisėtumo 
pavyzdžius davinės žmo
nėms valdžia ir Seimas?

pripažinti, kad ir žymi 
sandariečių eina prieš 
rantus.

“O dėl ko jie tą, 
klaiisia Sirvydo <<

BALAS!

Demokratijos . 
idėja Rusijoje.Šiame “Naujienų” nume

ryje telpa labai įdomus mu
sų bendradarbio (Kunigo) 
aprašymas paskutinių įvy
kių Lietuvos Seime.

Iš jo matome, kokioje ne
gražioje padėtyje atsidūrė 
valstiečiai liaudininkai, pa
tekę į klerikalų maišą. Jie 
susidėjo su krikščionims de
mokratais į koaliciją, bet 
neišsiderėjo iš jų tokių są
lygų, kuriomis valdžios po
litika butų pastatyta į žmo
niškas vėžes. Liaudininkai 
pasitenkino tuo, kad kleri
kalai davė jų žmonėms dve
jetą portfelių ministerių ka
binete. Už tuos portfelius 
jie dabar turi ginti klerika
lų kontroliuojamos valdžios 
žygius., * : L

Ažuot įėję į valdžią, kad 
geriaus apsaugojus žmonių 
teises, liaudininkai pavirto 
klerikalų smurto gynėjais.

Bet klerikalai visviena 
nėra patenkinti savo talki
ninkais. Kaip tik praeis 
keblumai, kurių šiandie Lie
tuvos valdžia turi dėl Klai- < 
pėdos, tai klerikalai veikiau- opozicija valdžiai augs.

Vienas laikraščių kores
pondentas, pagal Rusijos 
spauaps prlneŠimus ir kito

 

kias žĄį^s tėmijafttis įvy

 

kius Rusioje, tvirtina, kad 

 

demokratijos idėja Rusijoje 
turėsianti paimti viršų.

Pasak jo, žodis “demokra
tija” šiandie esąs taip pat 
populerus Rusijos miestų 
darbininkų masėse, kaip ki
tąsyk buvo “proletariato 
diktatūros” obalsis; Nuo 
apšviestesniųjų darbininkų 
tas žodis pasklidęs tarp ūki
ninkų ir kareivių. Visa Ru
sijos liaudis esanti pasiilgus 
laisvės, kurią sunaikino bol
ševikiški diktatoriai.

Valdžia stengiasi viso
kiais budais užslopinti tą ju
dėjimą, bet veltui. Kores
pondentas sako: “Kol neat
siras tokia tvarka, prie ku
rios Rusijos piliečiai galės 
skaityt kas jiems patinka, 
laisvai susižinot tarp savęs, 
kalbėt ir.svarstyt valdžios 
reikalus be baimės arešto 
arba mirties bausmės, tol 
v

Maskvos “Izvestija” suran
kiojo stambesniųjų Europos so
cialistų atsiliepimus apie Leni
nų, o ”Laisvės” Pruseika pada
rė keletu ištraukų iš tų atsišau
kimų, kad parodžius, kokie 
menka “blusos” esu tie lietuvių 
socialistai, kurie negarbina mi
rusiojo bolševikų vado.

Del tų atsiliepimų nėra ko
kiaug kalbėti. Nes, viena, jie yra 
perėję per Maskvos laikraščio 
koštuvį; o antra, Pruseika pasi
rinko iš jų tų, kas jam tiko. 
Kaip Maskvos ir Brooklyno ko
munistai moka falsifikuoti sve
timas nuomones, visi žino ge
rai.

Bet koks tenai nebūtų Lenino 
didumas (mes irgi pripažįsta
me/ kad jisai buvo didelis darbi
ninkų judėjimo ardytojas), ko
kios turi teisės smarkauti “Lai
svės” Vabalas? Jisai tikrai nė
ra parodęs jokios ypatybės, ku
ria galėtų pasididžiuoti visuo
menės veikėjas.

Visk gerai atsimena, kaip Va- 
balas-Pruseika strapaliojo ir 
svyrinėjo iš vienos pusės į kitų, 
kuomet prasidėjo frakcijų kova 
socialistiniam judėjime. Tai ji
sai, būdavo, špka į akis “kai- 
riasparniams”, tai vėl nusigan
dęs bėga pas juos atsiprašyti; 
tai jisai chuliganiškai iškolioja’ 
“Nųujienų” redaktorių, tai tei
sinasi ir prašo “užmiršti nesusi
pratimus”.

Dar 1918 metų gegužėsJ mė
nesyje, kuomet jau buvo praėję 
pusė metų nuo bolševikų įsiga
lėjimo Rusijoje, Pruseika tupi
nėjo apie “Naujienų” redakto
rių (atvykus šiam į rytines val
stijas prakalbų sakyti) ir skun
dėsi ant “kairiųjų fanatikų”— 
Šukio, Jukelio ir k. Bet mažiaus 
kaip už mėnesio po to jisai jau 
pasidavė tiems fanatikams ir 
pasidarė net aršesnis už juos.

Ir tas be nugarkaulio sutvė
rimėlis, prisišliejęs prie/sųidio- 
tėjusios
nų kompanijos, kuri 
šokindavo jį, kaip šunytį 
virvutę, kiekvienam mitinge, — 
turi nachališkumo pūstis prieš 
socialistus, nesutepusius savo 
vardo* jokioms renegatybėms! 
Ar ne juokinga? x

komunistinių” keiku- 
prieš tai 

per

SIRVYDAS KALBA 
APIE GĖDĄ.

“Iš socialisto nieko geres
nio negalima laukti, nes jam 
kultūros' kėlimas lietuvių tar
pe yra svetimas dalykas, o- 
są jausmas neturtingiems
taipgi nežinomas jausmas.”
Taip rašo Brooklyno atžaga

rei viškųjų tautininkų laikraš
tis, gindamas fašistinę Kauno 
studentų korporaciją. Jisai lie
pia net gėdintis tiems, kurie ją 
peikia.

Vargšei “Vienybei” tečiaus 
tenka tame pačiame numeryje

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATe

Erotinė lietuviu dainų sim
bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys),

Aš ėjau per "kiemelį, 
Pro rūtų darželį: 
O ir sutikau 
šelmį bernelį, 
Pas rūtų darželį 
Tvėrė baltą rankelę, 
Movė aukso žiedelį.

O ir nupuolė
Mano vainikėlis
Į čystą vandenėlį. . ■

Baigiant vainikėlio cikliaus, apžvalgą 
tenka paminėti viehas posmas, kuriam pa
našių man daugiau sutikti nepasitaikė; bū
tent:

Dėkui broliui už tą meilę,
Kad priėmei vainikėlį..."

. Keistas mergelės prisipažinimas: pa

prastai ji keikia bernioką už tokius daik- 
tuS- ■ J :li

KEPURĖLĖS PAREIGOS
žiba ugnelė,
žiba kepurėlė,
žiba mano mergužėlės
Butų vainikėlis,—

Džiaugias berniokas, ganydamas su 
mergaite arklius, kūrendamas ugnį ir besi
rengdamas vainikėlį ir kepurėlę deginti! Nes 
bernioku ikepurėlė — tas pat, kas mergiotei 
vainikėlis. Nemažesniu rupesniu jis ją 
sergsti, šit turime taip vadinamą šakotą
ją dainą:

Bernelis užtardamas;
Mergelei kalbėdamas:
Gulk ant' mano kelių, 
Ant baltųjų rankelių. • /

Aš guldama palikau,
O kedama n’atradau

z Ant galvos vainikėlio,
Ant rankelės žiedelio...

II šaka

Aš nusėdęs užmigau 
Ant mergaitės kelužių, 
Ir jos lelijėlės rankužių.

agronomai galvojo 
kur čia dėtis, nei vienas neno
rėjo toliau palikti tarnauti. Tuo 
metu kaip tik įvyksta agrono
mų suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvauja visi agronomai, ne
išskiriant ir ministerijos val
dininkų. Suvažiavimas apsvars- 
tęskžemės ūkio dabartinę padė
tį ir perspektyvas griežtai 
smerkė kunigo . Krupavičįiaus 
politikų, kurios delei tos sri
ties žinoVų — argonomų ma
nymų gręsia didžiausias pavo
jus žemės ūkini. Iki suvažiavi
mo nemažas agronomų skai
čius tarnavo ministerijoj. Vė
liau viens po kito pasitraukė ir 
dabartiniu metu yra vos 3 ag
ronomai centre ir apskrityse. 
Jų vieton paskirti nespecialis- 
tai, daugiausiai jauni vaikė
zai, už tat geri krikščionys.

Dar neperseniausiai ačiū ku
nigui Krupavičiui pasitraukė 
žeiYies reformos valdybos val
dytojas Tomkus. Iš keturių 
valdybos narių jis vienas bu
vo agronomas. Dabar ir to vie
nintelio agronomo netiko. Vie
loj jo paskirtas geras krikščio
nis, už tai bemokslis, buvęs ka
rininkas Endsiulaitis. Apskričių 
tvarkytojais, vietoj pasitrau
kusių specialistų skiriami jau
ni vaikėzai, kurie nieko nenu- 
samano jiems pavestu darbu. 
Finansų Ministerija pabuosavo 
Ukmergės apskr. Mokesnių In
spektorių (federacininką) kai
po niekam vertą. Tuomet ku
nigas Krupavičius jį paskyrė- 
Kretingos apskr. tvarkytoju, 
šakių apskr. tvarkytojo padė
jėju paskirtas . buvęs karinin
kas Žilinskas, už kokius tai 
prasikaltimus paliuosuotas iš 
kariuomenės. Žilinskas keliose 
įstaigose norėjo gautis vietą. 
Bet tos visos įstaigos pasitei
raudavo krašto apsaugos Mi
nisterijoj apie citasiąs pareigas 
ir atsisakydavo duoti vietų. Tik 
kunigo Krupavičiaus ministeri
joj gavo prieglaudą.

Su miškais irgi ne viskas ge
rai. Miškus parduoda be var
žytinių. Neperseniausiai kuni
gas Krupavičius pardavė kaž 
kokiam miškų spekuliantui žy
dui Giršovičiui medžių be var
žytinių — savo nuožiūra, net 
valstybės kontrolės atstovui 
nedalyvaujant. Patikrinus at
rasta, kad pardavus tuos me
džius iš varžytinių galima bu
tų buvę gauti 20,000 litų bran
giau. Reiškia, valstybė turi 
nuostolių. Bet visgi kas nors 
uždirbo. Nesunku tai atspėti. 
Del šito pardavimo paduotas 
seimo skundų ir peticijų ko
misijai skuhdas. Girdėti ko
kios tai kombinacijos įvyko su 
b-ve “Eglynas” ir kaž kokia 
Rygos miškų firma parduodant 
medžių už 8 milijonus litų. 
Greitu laiku teks galutinai pa
tirti ir rezultatus vėliau pa
skelbsiu.

Kai Krupavičius tapo minis- 
teriu kunigai paliko begalo 
drąsus. Apskrities tvarkyto
jams kunigai rašo nebe prašy
mus gauti žemės, bet tiesiog
įsako. Nepatenkinus jų reikia- siems čia $100,000.

dalis dininkaj 
korpo-

dam?” 
laikraštis.

Dėlto, kad pota-trejeta poli
tikierių praneša, kad Neo- 
Lithuanijos studentai yra 
studėhtai tautininkai einanti 
kai-kada su klerikalų studen
tais.”
“Vienybė”, žinoma, meluoja, 

taip rašydama, kadangi ne .“po- 
ra-trejeta politikierių” pranešė 
apie Neo-Lithuaniją, bet kuone 
visi svarbesnieji Lietuvos liau
dininkų vadai ir ištisa eilė mok
sleivių ir mokytojų organizaci
jų. Ir jie pranešė daug dau- 
giaus, negu pamini “Vienybė”

Ištraukoje iš vieno laiško, ku
rį gavo Mikas Petrauskas, sako
ma, kad tie studentai-korporan- 
tai esą iš “monarchistų fašistų 
liogerfo”.

“Vienybė” mano tur-but, 
žmonės, kurie jų skaito, 
durniausi už visus. Kitaip 
sarmatytųsi juos šitaip apgau
dinėti.

lavimų gązdina kunigą Krupa
vičių.

Del £emės dalinimo galima 
pasakyti tik tiek, kad jos gau
na kunigai, ūkininkai ir kiti 
pinigingi žmonės. Darbininkai 
ir mažažemiai negali pasi
džiaugti, nes į juos kuomažiau- 
siai domės kreipiama. Jei ku
riam ir dudda nualintame dva
ro pakrašty sklypelį, tai vėliau 
ar anksčiau teks palikus žemę 
bėgti, nes negaunant pašalpų 
niekuomet nepajėgs pastatyti 
ūkio.

Kunigo Krupavičiaus darbuo
te begalo pragaištinga kraštui.

Klausimai Ir At
sakymai

J. šyvė

kad
yra

ji
Ar pirktini “Galybės” 

šėrai?

Žemės Ūkio ir 
Valstybės Tur
tų Minist. kun. 

Krupavičius.
Kaip jau gerai amerikiečiams 

žinoma, Lietuvoje šeimininkau
ja pilnoj to žodžio prasmėj ku
nigai. Krikščionių demokratų 
partija — kunigų partija. Jei
gu jų tarpe yra svietiškių, tai 
jie atlieka pastumdėlių roles, 
jie tik kunigų įrankis tikslui 
pasiekti. Neė kiek nedaugiaus. 
Kunigai meta šalin tiesioginius 
savo darbus ir aktyviai dalyy 
vauja politikoj. Kiekvienas^ jų 
sorgą manija daug žinojimo. 
Nebuvo nei vieno ministerių 
kabineto, kad jo nariu nebūtų 
bent- vienas kunigas. *

Dabartiniu metu Ž. U. ir V. 
T. Ministerijų valdo kunigas 
Krupavičius. Lietuva —- žemės 
ūkio krantas. -Nuo žemės ūkio 
pastatymo priklauso Lietuvos 
politinio ir ekonominio gyve
nimo ateitis. Dabartiniu metu 
žemės ūkio padėtis liūdna, gre
sia katastrofa. Visiems aišku, 
xad> norint pakelti žemės ūkio 
našumų reikia pavesti ž. U. ir 
V. T. Ministerijų geram savo 
darbo žinovui, speciaMstui. 
Tuo tarpu toji Ministerija ati
duota tokiam žmogui, kuris 
^eturi nei mažiausio suprati- 
uo apie žemes ūkį.
I Tuo atveju aš paduosiu kele
tu faktų iš kunigo Krupavi
čiaus ministeriavimo. Tie lak
iai geriausiai nušvies jo dar
nus.

Agronomus ir apskritai žmo
nes, stovinčius arti žemės ūkio 
abai nustebino, kuomet išgir

do, kad Žemės Ūkio Ministeri- 
,a pavesta kunigui Krupavičiui, 
kurs yra pilnas profanas toje 
srityje. Todėl ministerijos val

Klausimas

Gerbiamieji:
Chicagoje dabar lankosi kun. 

Alšauskas su inžinierių Pauli- 
koniu ir pardavinėja Šerus ko
kios ten bendrovės “Galybė”. 
Taigi prašau “Naujienų” paaiš
kinti, ar tie šėrai yra ką verti ir 
kokius turtus turi ta .“Galybė”. 
Norėtųs prisidėti prie Lietuvos 
pramonės, bet baisu, kad kartais- 
nepražūtų pinigai. Kaip manot 
ar gali pražūt ar ne?

Laukiu atsakymo. *-J. U. K.
Chicago.

Atsakymas.

Bendrovė “Galybė”, kiek pa
tyrėme iš pačių jos atstovų, dar 
neturi Lietuvoje jokio biznio ir 
neturi nei turto nei pinigų, iš
skyrus gražų sumanymų, kurio 
praktiškumas yra abejotinas. 
Bendrovė “Galybė” tuo tarpu 
turi planus gautus iš Berlino, 
kaip pastatyti tvenkinį, ir turi 
sriaunų Vilijos upės vandenį, 
kurs niekam nepriklauso. Pasi
remdami šituo skystu pamatu, 
“Galybė” atstovai dabar kėsina
si surinkti nuo Amerikos lietu
vių ne mažiau kaip pusę milijo
no dolerių, pardavinėdami jiems 
nežinoma ką, duodančius šėrus.

“Galybė” Šerai dabar, žinoma, 
jokios vertės neturi. Jie galėtų 
įsigyti vertės, jeigu sumanytojų 
svajonės išsipildytų. Bet ar iš
sipildys? Veikiausia kad ne, 
bent taip darbų dirbant kaip kad 
jų atstovai dabar kad dirba*. 
Nėra abejonės, kad jie Ameriko
je pusės milijono dolerių niekad 

nesurinks. Nes netaip milijo
nai susirenka, ovbe to, čia lietu
viai jau nudegė nagus ant tokių 
bendrovių. O jeigu nesurinks, 
tai jie savo plano neįvykins, o 
jei neįvykins, tai jiems sudėti 
pinigai nueis perniek ir jie jų 
niekad nesugrąžins, kaip nesu
grąžino kun. žilius savo neįsteig
to banko šėrininkams sudėju-

“Galybės” sumanytojai ir at
stovai be to nieko neatsako į to
kius klausimus, kuriuos turi 
klausti kiekvienas, kas atsisvei
kina su savo pinigais, inteikdar 
mas juos “Galybės” atsovams. Iš 
tokių klausimų svarbiausi yra 
šie: \

Kas valdys tą bendrovę už 
Amerikiečių sudėtus pinigus?

Kas ir kiek pasiėmė serų už- 
dyką arba už Vilijos vandenį?

Kur bendrovė dėtų pagamintą 
elektrą kada Kaune nėra jos 
dratų ir kada reikia gal dar kito 
pusės miliono reikalingų dratų 
pra vedimui ?

Kam “Galybės” atstovai suka 
žmonėms galvas apie ęlękriki- 
nius tramvajus Kaune, kada tų 
tramvajų nėra ir jų įvedimas 
kaštuotų dar ne mažiau kaip 
vieną milioną?

Kaip galima pardavinėti šė
rus, kada bendrovė neturi jokio 
finansinio pieno, kada negali 
pasakyti, ar dar daug skolų ke

tins' užtraukti, ar visiškai už- 
statys busimą bendrovės turtą 
vokiečiams ir švedams, taip kad 
Šerų verte butų visiškai užmuš
ta? '

z

Ištikro amerikiečiai lietuviai, 
galėtų, turėtų ir norėtų* prisi
dėti prie Lietuvos pramonės 
steigimo ir palaikymo. Bet ką 
padarysi, kad amerikiečių norą 
prisidėti prie Lietuvos pramonės 

. užmuša patįs Lietuvos neva 
“pramonininkai” kadir tokiais 
netobulais nedakeptais sumany
mais, kaip “Galybės” sumany
mas.

Kol “Galybės” sumanymas 
bus tokiame žaliame stovyje 
kaip dabar, tai dėjimas čia pini
gų, žinoma, bus tygus jų meti
mui į vandenį.

Redakcijos Atsakymai
M. Kasparaitis. — Jūsų pra

nešimas gauta kada laikraštis 
buvo jau išspausdintas.

Klaidu pataisymas.
Jubiliejiniame Naujienų nu

meryje mano pastabose apie 
Naujienas (antroje dalyje) 
yra pora įsiskverbusių klaidų. 
Penktos Jaltos 37-toj eilutėj 
nuo viršaus sakoma: Naujienos 
taip pat daug prisidėjo agitaci
ja prie Klaipėdos maišto ir tt., 
o turi būt: Naujienos taip pat 
dahg prisidėjo prie Klaipėdos 
krašto .taip ir Lietuvos žmonių 
medžiaginės ir moralinės pa
ramos ir tt. ’ Toliaus, paskuti
nėj špaltoj,’ 7-toj eilutėj, nuo 
viršaus sakoma: “Tokiu budu 
Naujienos savo skaitytojus to
bulina, o tas diuMla joms laik
raščio vardą.” O turi būt: To
kiu budu Naujienas savo skai
tytojus tobulina, o tas duoda 
joms rimto laikraičio vardą.

—P. A. Deltuva.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Kai pabudau, tai nebradau 
Sidabrinių pentinčlių, 
Nei kepurėlės burtiką.

Kad tave • pažinčiau, 
Tau kepurėlę nutraukčiau — 
Į juodą purvą suminčiau.

Ak atiduokit, kas atradot, r
Man gėcĮos nedarykit,
Ir nei .mano mergužėlei! ’

’ ‘ ■ i
Ką reiškia nustoti vainiką — matėme 

aukščiau. Berniokas irgi’ skundžias pas 
mergaitę bemiegodamas, kepurės nustojęs 
(kepurės burtiką — pars pro toto), mergai
tės žiedelis —bernelio pentinai); jeigu ne
ras kepurės, bus gėda ne tiktai jam, bet ir 
jo mergaitei... \

Aukščiau jau minėjome, kai mergelė 
lanko bernioką, tai paprastai pamiršta vai
nikėlį ant gembelės pakabintą. Kai bernio
kui pasitaiko vėlą metą pas mergaitę būti, 
tai su juo šiaip dedas*

Milą, buvau svirne,
Milą, ląnkiau mergą,
Milą mano kepurėlė

. , Svirne ant skrynelės.A •
Mergelė norėdama berniokui atkeršyti 

už skriaudą, nieko baisesnio negali sugalvo
ti, kaip tiktai:

Vadinas nėra didesnės bausmės už vai
nikėlio nužagimą! Mes aukščiau matėme, 

kad mergelė,- reikšdama berniokui simpati
ją, pakelia vainikėlį, berniokas gi—kepurėlę:

, Jis jai davė 'labą rytą,
Ji jam nė žodaitį,
Jis jai kėlė kepuratę, — 
Ji jam vainikėlį!

Nors ši strofa ir kiek utilitaristiniai 
skamba —“arba viskas, arba labo rytoJr 
reikėt nereikia” — tačiau aiškesnės, garmo- 
nijos tarp kepurėlės ir vainikėlio neberei
kia. Jeigu berniokas pakelia kepurėlę, o 
ihergelė vainikėlio nekelia, vadinas, dūlink 
namo — nieko negauki! Kartais mergaitei 
pasitaiko, kad vainikėlis kreivai guli ant ka
selių; — tuomet ir mažo vėjo gana, kad j iš 
nuriedėtų. Tas pats dedas ir su kepurėle:

Ant krantelio. Ant krantelio.

I II
Anoj pusėj Anoj pusėj
Už Nemuno Už Nemuno
Stovi mergelė Stovi bernelis

Jos vainikėlis 
Ant šonelio 
Šilkų kasnykai 
Per petelius.

Kad aš žinotau 
Mano butų 
Aš persiirtau 
Per Nemuną.
♦
Aš persiirtau 
Pen Nemuną, 
Jai vainikėlį 
Pat^isytau.

Jai vainikėlį 
Pataisytau, 
Šilkų kasnyką 
Sumastytau...

Jo kepurėlė 
Ant šonelio 
šilkų juostelė 
Lik žemelei.

Kad aš žinotau 
Mano butų 
Aš persiirtau 
Per Nemuną.

Aš persiirtau 
Per Nemuną, 
Jam kekpurėlę 
Pataisytau.

Jam kepurėlę 
Pataisytau, 
Šilko juostelę 
Jam suvaržytau.

Ne visuomet vilkas dantis krapšto, ne 
visuomet berniokas mergelę skriaudžia; kar
tais pasitaiko, kad ji jam pirmą didžiausią 
gėdą padaro. Ir'šiuo žygiu nukenčia, žino
ma, kepurė:

Jo kepurėlį nutraukiau—
Mečiau į purvynėlį....

(Bus daugiau)
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Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas^ 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami] 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie j 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Al

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

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Ii-ving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

t
Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 

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

Avė., Chicago, 111.
Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 

St., Chicago, III.
Finansų Sekr. — O. Banienė, 853 N.

Hoyne Avė., Chicago, III.
Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 

St., Chicago, Iii.
Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

| Leninas įsteigė “Nep“ ir ka
pitalistai suprato, kad tai yra 
grįžimas prie kapitalizmo. Taip 
reikėjo daryti dėl revoliucijos 
strategijos.

I '' ' u -
| Kas Rusijoj dabar yra daro
ma ,tai šventa. Jei ten žmonės 
sušaudomi be teismo ir be jokios 
kaičios, tai šventa. Jei ten so
cialdemokratai kankinami kalė
jimuose ir šaudomi, tai šventa/ 

I Kapitalizmas, paskutinė forma 
imperializmo. Toliau bus prole
tarų diktatūra.

*
j Leninas sugriovė II Interna
cionalą, sutvėrė bolševikų parti
ją ir sutvėrė III Internacionalą.

Ta Proletarian Party esanti 
sutverta čionai Amerikoje 1920 
metais. Ir jie sakosi, kad esą 
vienatiniai marksininkai 
studijuoją marksizmo 
Dabar jiems tik reikia

* I •

I

Žvejas.

Daugiau neširadus svarbių 
reikalų svarstymui susirinkimas 

 

liko /išdarytas per pirmininką 
dr gą F. Skamaraką.

—A. Vilis,
LSS VIII Rajono Sekr.

Apie Leniną

komisija 
prakalbos

LSS. VIII Rajono Centrą- 
linio Komiteto protokolas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
VIII Rajono Centralinio Komi
teto susirinkimas įvyko vasario 
24 d. 1924 m. “Naujienų“ name, 
1739 So. Halsted S t., Chicago, 
III. Susirinkimą atidarė Rajono 
organizatorius draugas F. Ska
marakas kai 11:30 vai. dienos. 
Susirinkime dalyvavo penki ko
miteto nariai: F. Skahiarakas, 

A. Vilis, A. Kemėža, O. Banienė 
ir J. Vilis. Neatsilankė V. Mi- 
šeilį^ ir F. Tverijonas.

Protokolas iš pereito susirin
kimo liko priimtas vienbalsiai. 
LSS VIII Rajono valdybos pra
nešimai iš savo darbuotės. Or
ganizatorius draugas F. Skama- 

' rakas pranešė, jog tapo įsteigta 
mokykla vardu Socialistų Ap- 
švietos Kliubas ir minėto Kliubo 
nariais yra LSS.^VIII Rajono, L. 
S. Jaun. Lygos ir LDLD Chica- 
gos Rajono visi nariai pilnai už
simokėję virš minėtoms organi
zacijoms gali lankyt mokyklą 
be užmekesnio. Sekretorius 
pranešė, jog darbas, kuris jam 
pavesta, atlikta, būtent, nupirk
ta užrašų knyga, padaryta LSS 
VIII Rajono antspauda ir t.t.

Viskas esą sutvarkyta ir yra 
. įvedama tvarka, kurios musų 
organizacijoj labai st^kavo.

Prakalbų rengimo 
pranešė, kad kelios
jau įvyko, kuriose draugas P. 
Grigaitis aiškino apie Anglijos 
darbininkų valdžią. Prakalbos 
nusisekė labai gerai. Komisija 
pranešė, kad bus surengta ir 
daugiau panašių prakalbų, kaip 
tik bus patogus laikas ir galima 
bus gaut svetainę.

Komisija dėl rengimo protes
to prieš sumanymą Jungtinių 
Valstijų Kongreso dar labiau* 
suvaržyti. ateivybę ir ateivių 
gyvenimą šioje šalyje, pranešė, 
jog ji darbuojasi* ir šauks visų 
dęaugijų, kuopų ir organizacijų 
bendrą valdybų susirinkimą dėl 
išdirbimo plano pasekminges- 
niam surengimui protesto mi
tingo.

Naujuose sumanimuose nu
tarta: 1. pagaminti tam .tikras 
blankas ir išsiuntinėt LSS VIII 
Rajono kuopoms. Per tas blan
kas užsimokės mėn. duokles 
į Rajpno iždą su pažymėjimu, 
kiek kuopoj narių- randasi pil
nai užsimokėjusių, kiek suspen
duotų ir išbrauktų;

2. LSS VIII Rajono j^uopų de
legatų konferencija nutarta 
šaukti balandžio 6 d. 1024 m. 
Naujienų name, 1739 S. Halsted 
St.;

8. Prisilaikant LSS VIII Ra
jono konstitucij.os nutarta pa
kviesti į busiančią LSS VIII Ra
jono konferenciją po vieną atsto
vą nuo LSS Pildomojo komite
to, nuo L. S. Jaunuomenės Ly
gis ir nuo LDLD Chicagos Ra
jono; •

4. nutarta apmokėti A. Viliui 
biias, kurios pasidarė perkant 
LSS VIII Rajono užrašų knygą 
ir antspaudą—viso $2.75.

Kovo 9, 1924, 3 vai. po pietų, 
Proletarian Party surengė pa
skaitą. Pasakoriumi buvo C. 
M. O’Brien, Proletarian Party 
organizatorius, iš Rochester, N. 
X. Tema buvo sekama: Leninas 
kaipo didelis teoretikas. Kas 
buvo užpakaly Rusų Revoliuci
jos? Kas yra Leninas ? Ar Le
ninas nuvertė carą? Ar Leninas 
atrado Sovietų Vastybę? Ar jis 
yra vienas tų, kuris pasuko is
torijos ratą ir kuris yra iškilęs 
daug augščiau masių? '

Tokia ilga tema, tai maniau, 
kad ir tas pasakojimas, nors ir 
airišio, bus žingeidus. Todėl nu- 
Čj.vc pasiklausyti, žmonių ra

dau porą desėtkų; paskiau dar 
atėjo apie desėtkas. Prasidėjo 
pasakojimas. Tas pasakotojas 
buvo be galo nuobodus; taip nuo- 
badžiai pasakojo, .kad net kelis 
mačiau snaudžiant; ir aš pats 
kuo tik nepradėjau snausti. Bet 
kad kalba apie tokį buvusį dide
lį žmogų, tai kur čia jau už
migsi. Nors snaudulys ir lindo į 
akis, bet to pasakojimo klau
siaus.

O’Brienas pradėjo 
apie istoriją ir ilgai pasakojo. 
Aš jau buvau manęs, kad jis ir 
užmirš apie Leniną ką nors pa
sakyti, bet kaip kada savo nuo
bodžioj kalboj prisimindavo ir 
Leniną. Jisai sako, kad kaip 
Leninas m#ė, tai apie jį kalbėti 
yra kur kas geriau ir svarbiau. 
Leninas turėjo palinkimą būti 
dideliu žmogumi. Jis suprasto 
marksizmą ir tas jį padarė dide
liu žmogumi. Paskiau pradėjo 
kalbėti, nei šiam nei tam, apie 
gyvulius: kad jie nesudaro isto
rijos, nežino savo rasės.

Nuo gyvulių perėjo prie Hux- 
ley teorijos: kaip žmogus vaikš
čioja, kaip jis mąsto: per mili
jonus metų išmoko rašyti ir 
mąstyti. Priminė, kad žmonės 
pasidalinę į dvi klases: valdyto
jų klasė ir darbininkų klasė. Is
torija parodo, kad iki šiol didvy
riai buvo tik iš valdytojų klasės. 
Leninas pakreipė visą istoriją ir 
dabar jau jis pirmutinis didvy
ris iš darbininkų klasės.

Kristus buvo didelis žmogus 
ir jį žmonės garbino ir garbina, 
iet Leninas daug didesnis už 
Kristų ir jį žmones niekuomet 
neužmirš, nes dideli žmonės gy
vena visuomet.

Sakė, jog bolševizmas tikrai 
užimsiąs kapitalistų vietą.

Ir kalbėtojas čia tikrą tiesą 
pasakė. Juk Rusijoj jau bolše
vizmo nei dūko neliko, yra tik
tai septyni diktatoriai-despotai 
ir kapitalizmas atsteigiamas vi
soje šalyje. Tik ten ir kapita- 
izmas yra begalo žiaurus.

Sakė, kad kapitalistų klasė 
tai vagių ir razbaininkų klasė. .

— jie 
teoriją.

turėti 
3>2OOO, nes nori varyti savo pro
pagandą visoj šalyj. Todėl rin
ko kolektą ir įžangos buvo ėmę 
25c. nuo kiekvieno.

Apie socialia ir dabartinę 
Anglijos valdžią įnašai teprisi

 

minė. Tik pasakė, kacį Anglijos 
valdžia gal ir gyvuos, 
pasakė, kad Anglijoj komunis
tų beveik nėra. O Anglijos val
džia pripažino Sovietų Rusiją 
todėl, kad jie norėję daryti su 
Rusija bizni. Dar paminėjo, kad 
pereiti metai, tai buvę sunkiau- 

| si metai darbininkų organizavi
mui. Visur buvę labai didelė 
darbininkų apatija ir darbinin
kai nenorėję dėtis prie jokios 
organizacijos. Bet jis tikisi, 
kad šie metai busią geresni.

Tikrenybėje yra visai kitaip. 
Bolševizmas ar komunizmas, 
kaip norite galite vadinti, Rusi
joj jau senai mirė. Tie buvu
siojo svajoto-utopinio komuniz
mo atbalsiai dar randasi čia. Bet 
dienos jų suskaitytos. Tas aišku 
kiekvienam, be jokių aiškinimų.

Socialistams dabar yra geriau
sia proga vėl atbudvoti savo 
partiją, kurią buvo suardę taip 
vaidinami komunistai.—Azy.

Taipgi

Lietuvos Socialdemokra
tinio Jaunimo Sąjungos 
“Žiežirba” Veikimo Pro-

grame

pasakoti

(Vienbalsiai priimta Pirmosios 
žiežirbininkų Konferencijas 

S Kaune 1923 m. gruodžio 30 d.)
I i. Bendroji dalis.

Klasių priešginumai, kaipo 
pasekmė šiandieninio turto pa
skirstymo, charakterizuoja da
barties buržuazinę visuomenę. 
Iš vienos pusės stovi šiandien 
gamybos priemonių savininkai, 

' darbininkų samdytojai, iš kjtos 
—beturčiai, Samdomieji darbi
ninkai. Darbininkas šiandien 
yra bado verčiamas parduoti 

' turtingajam save, savo darbo 
pajėgą ir tuo budu yra privers- 

• tas, pats skursdamas, dirbti ki
tų naudai. Juo mažesnį darbo 
mokestį gauna samdomasis dar
bininkas ir juo jis ilgiau dirba, 
jau didesnis yra jo skurdas ir 
tamsubias, sykiu betgi juo di
desnis yra samdytojų pelnas ir 
turtas.

! Darbininkai šiandieninėj 
naudojimo tvarkoj teturi tiktai 
vieną kėlią, kuriuo eidami jie 
gali galutinai savo skurdo atsi
kratyti ir aukštesnes kultūros 
pasiekti. Tas kelias yra klasinė 
organizacija ir bendra, sąmo
ninga visos darbininkų klasės 

j kova už panaikinimą dabartinės 
ir įgyvendinimą z socialistinės 
tvarkos. Kol tebėra šiandieni
nė privatine nuosavybė, tol ne
gali išnykti darbininkų naudoji
mas, sykiu ir plačiosios gyven
tojų masės negali pasiekti aukš
tesnės kultūros. Todėl darbi
ninkų klasių kova už įgyvendi
nimą socializmo šiandien yra 
neišvengiamas ir būtinai reika
lingas pažangos veksnys.

Darbininkų jaunimas sudaro 
sudėtinę ir neatskiriamą darbi
ninkų klasės dalį. Jis turės 
paveldėti visus darbininkų var
gus ir jų jau iškovotus laimėji- 

. mus. ‘Sykiu jam teks pavaduo-

Išplaukė žvejas—žvejas nebegrįžta.
Supo jo luotą juros vilnis. \
Mintys jo Žvainios, jaunos, svajingos
Šaukia, vilioja godžio sapnais.*..
Jurbs undinės žvilgsniais masino,
Dainom žavėjo, kvietė juokais—
Skaisčios kaip saulė, graikščios kaip laime, .
Meilę žadėjo juros glėby...
Iriasi žvejas; vilnys apspito,
Supa luotelį, neša tolyn.
Dainos undinių šaukia žavingai;
Juokas, klegesis buria mintis...
Blaškosi vėjai, jura siūbuoja,
Ilsisi žvejas, metęs irklus...
Klyksmas undinių sieloj aidėja...
Pinasi kasos... pinas mintis...
Rytas išaušo, šypsosi saulė.
žaidžia bangutės saulės kaitroj,
Mini jos žveją, žveją jaunutį.
Mini undinių vylio žaislus...

—N. Bičiunienė (“Gairės“).
_______________ t - —>•

ti suaugusius darbininkus ir jų 
kovoje už darbininkų klasės sie
kimus. Todėl visi darbininkų 
klasės siekimai, — tiek artimie
ji, tiek galutiniai siekimai so
cialistinės tvarkos, — yra sykiu 
ir darbninkų jaunimo siekimai. 
Turėdamas bendrus su visa dar
bininkų klase reikalus ir sieki
mus, turi ir ankštam^* dvasinia
me bei organiniame ryšyj su 
klasinėmis suaugusiųjų darbi-* 
ninku organizacijomis, — tarp
tautine socialdemokratija bei 
profesinėmis darbininkų sąjun
gomis, —ir kovoti.

Bet jaunųjų darbininkų *(ių) 
amžius stato jiems dar ir ypa
tingų uždavinių, kuriems Vykin
ti reikalinga turėti savo- darbi
ninkų jaunimo organizacija. 
Svarbiausias tikslas tokios or
ganizacijos yra, neužmirš
tant visų kitų darbininkų rei
kalų, —auklėti ir šviesti darbi
ninkų jaunimą socialistinėj .dva
sioj ir ruošti jį prie busimos 
kovos už socializmo įgyvendini
mą.

Išeidama iš aukščiau minėtų 
samprotavimų Lietuvos Social
demokratinio Jaunimo Sąjunga 
“žiežirba” ir stato savu užda
viniu: auklėti ir 'šviesti Lietu
vos jaunimą socialistinėj dva
sioj ir ginti jo ekonominius bei 
kulturinius reikalus. Sykiu L, 
S. J. S. “žiežirba“ mato savo 
uždavinį kėlime klasinės jau
nųjų darbininkų-ių, sąmonės ir 
ruošime jų tolimesnei kovai, 
kad jie vėliau perėję į Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją ir į 
klasines darbininkų profesines 
sąjungas galėtų pasekmingai 
kovoti prieš Lietuvoj viešpa
taujančią dvasios ir kūno prie
spaudą. Savo uždaviniui siekti 
L. S. J. S. “žiežirba“ stato se
kančius reikalavimus, už ku
riuos į kovą ji kviečia Lietu
vos darbininkų jaunimą.

ypatingai sunkiose są- 
Jaunimas vargtša W 
tvankiose pramonės į- 
ir tamsiose amatninkų

II. Ekonominė Lietuvos darbi
ninkų jaunimo kova.

Lietuvos darbininkų jauni
mui iš pat jaunatvės jau tenka 
gyventi 
lygose, 
nyksta 
monėse
dirbtuvėje, jis skursta vargin
gų samdinių dvarų kumetynuo
se, pas stambųjį ūkininką ar 
savo vargingųjų tėvų surūku
sioj gritelėj.
Darbininkų klasės jaunoji kar

ta Lietuvoje ne tik negauna tin
kamai pasiruošti ateities gyve
nimui, bet jai gręsia pavojus 
be laiko netekti sveikatos, ener
gijos ir žlugti.

Ta sunki darbo jaunimo pa
dėtis verčia jį ginti savo reika
lus ir griebtis kovos prieš nau
dojimą. Bet kovoti galima tik
tai organizuotai, susispietus į 
savo klasinę jaunimo organiza
ciją ir, nors galutinai darbinin
kų jaunimo kova 
tiktai pasiekus
tvarkos, bet jaunimas turi ko
voti, kad dar ir esamoj tvarkoj 
sulig galimybės savo gyvenimą 
pagerinus.

• ’ X . / i' ?

III. Kultūriniai darbininkų jau
nimo uždaviniai.

Darbininkų klasė kovoja 
socializmo tvarką,
žmonės turės progos 
kulturinįu gyvenimu.

bus laimėta 
socialistines

uz 
kurioj visi 

gyvenai 
Todėl ir

1900 
par

buvo

proletarų 
pasirįžusius

ir patraukti 
darbininkų jauni-

darbininkų jauni-

darbininkų judėjimas nėra tik
imai ekonominis ir politinis, bet 
sykiu yra ir kultūrinis judėji
mas.

Ypač yra svarbu suprasti 
kultūros reikšmę ir pačiam kul
tūrėti darbininkų jaunimui, nes 
jam ir teks tiesti naujos socia
listinės kultūros pamatai.

Buržuazija, stengdamosi pa
laikyti savo viešpatavimą, ypač 
žiuri suklaidinti 
savo pusčn 
mą.

Lietuvos
mas stodamas kovon su supuvu

 

sia ir žiauria naudątojų kultū
ra ir griaudamas rietarais, 
tamsumus ir kalėjimais parem
tą gobšų klerikalų viešpatavi
mą, supranta, jog kovą bus gar 
Įima laimėti tiktai tadą, kada 
darbininkuose vyraus vienybė, 
dora, blaivumas ir šviesa.

Išeidama iš tcrL. S. J. S. “žie
žirba“, šalia privalomos ir ne
mokamos mokyklos darbininkų 
jaunimui ir šalia mokyklos re
formų socialistinėj dvasioj, 
stato sau šiuos kulturinius ti
kslus :

1. Pačiam šviestis ir padėti 
darbininkų jaunimui siekti švie
sos įsigyjant ir platinant pir- 
mon galvon tokių žinių, kurių 
darbininkų klasė yra reikalinga 
savo kilnioj kovoj už socialisti
nę tvarką ir kultūrą.

Pirmiausia čia kreipiama do
mės į visuomeninius mokslus k. 
a. politiškoji ekonomija, visuo
menės klasių istorija, darbinin
kų judėjimo istorija, darbinin
kų kooperacija ir 1.1. Antroj vie
toj eina prigimties mokslai.

2. žadinti ir ugdyti darbinin
kų jaunime klasinį solidarumą 
(darbininkų vienybės .jausmą), 
demokratingumą, pasiaukavi- 
mą, drąsą, savigarbą ir visas 
tas dorines bei valios ypatybes, 
be kurių negalima kurti naujo 
gyvenimo, paremto ne žmogaus 
žmogumi * naudojimu, kaip da
bar, bet supratimu, jog visuos 
menės laimė gludi bendrame ly
gių ir laisvų jos nąrių darbe.

3 Jungiant savo eilėse mer
gaites ir vaikinus siekti, kad 
santykiai ir tarp lyčių butų pa
remti abipusės lygybės ir pa
garbos jausmų; ko galima pa
siekti tik bendrai dirbant socia
listinės jaunimo organizacijos 
eilėse. ,

Savo noriuose skiepija ir vys
to tikro draugiškumo ir vieny
bės jausmus, žadina mokėjimą 
pasišvęsti bendriesiems darbi
ninkų reikalams ir kilniesiems 
žmonijos siekiniams.

Savo kulturihio darbo pama
tau socialistinis jaunimas priva
lo dėti blaivą, mokslingo socia
lizmo reiškiamą mintį ir skais
čią sielą, virsdamas sektinu pa
vyzdžiu kitiems dar nesusipra- 
tusiems draugams.

darbininkų jaunimas, ypač paž
angesnis, privalo sulig reikalo 
aktiviai stoti politinėn kovon 
sykiu su suaugusiais darbinin
kais. •'

Politiniame jaunimo auklėji
me L. S. J. S. “žiežirba“ stato 
sau tikslu:

Išauklėti Jš jaunųjų darbinin
kų (ių) sąmoningus 
klasės kovotojus,
kovoti tarptautinės socialdemo
kratijos dvasioje už įgyvendini
mą socialistinės tvarkos.

Toliau, suprasdama, jog so
cializmui įgyvendinti reikia 
tarptautinės darbininkų vieny
bės *įr kad karai, paprastai iš
šaukiami kapitalistų gobšumo, 
ardo tą vienybę ir visu savo 
sunkumu gula darbininkų klasę 
ypač darbininkų jaunimą, S. J. 
S. “žiežirba“ siekia auklėti jau
nimą tarptautinio darbininkų 
solidarumo ir antimilitarizmo 
dvasioj*

Tam savo tikslui veikti “žie
žirbos“ nariai privalo:

1. Svarstyti ir aiškintis įvaP 
rius teoretinius ir šios dienos 
visuomenės ir politikos gyveni
mo klausimus. •

2. Pažinti visuomenės vysty
mosi kelius, pažinti dabartinės 
kapitalistinės tvarkos ypaty
bes ir to surėdymo pagrindus, 
kurio siekia socialistinis pasau
lio proletariatas.

3. Pažinti musų krašto* visuo
menės gyvenimą, joje veikian
čių partijų esmę, jų programas 
ir veikimo budus.

4. Ypatingai artimai pažinti 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos programą, jos darbuotę 
praeityj, dabartinį nusistatymą 
ir veikimo budus.

5. Vesti socialistinių pažiūrų 
propagandą proletarinio jauni
mo tarpe ir agituoti jį, kad dė
tųsi į žiežirbininkų eiles.

6. Eiti prie sudarymo vienos 
visam kraštui socialįptinię jau
nimo organizacijos, kuri apimtų 
visą kraštą ir savo
remtųsi tarptautinės socialde
mokratijos dėsniais.

7. Stengtis aiškiai atsiriboti 
nuo buržuazinių ir klerikalinių 
jaunimo organizacijų, vesti su 
jomis energingą kovą ir vaduoti 
iš jų įtakos pripuolamai ten pa
tekusį darbininkų jaunimą.

8. Kreipti ypatingos domės į 
tą darbininkiškąjį jaunimą, ku
rį pagauna į savo organizacijas 
musų klerikalai, panaudodami 
tikybinius junimo jausmus kla
siniams priešingumams 
dengti i,r stiprinti reakcinę 
įtaką musų visuomenėje

9. Vesti idėjinę kovą su 
kio plauko socialistinėmis

šauktas visų Kanados darbinin
kų suvažiavimas ir jie nori su
tverti panašią partiją, kaip yra 
Anglijos Darbo Partija.

Kanados darbininkai jau 
metais buvo sumanę tokią 
tiją tverti, bet tas darbas
vis atidėliojamas. Bet dabar 
kuomet Anglijos darbininkamis 
gerai sekasi, tai kanadiečiai 
darbininkai ėmėsi savo užmesto 
darbo visu smarkumu. Pasiseki
mo draugams darbininkams ka
nadiečiams!
Anglijos Darbininkų Valdžia 4 
Paliuosavb Egipto Politinius

Prasikaltėlius.
CAIRO, Egiptas.’ Anglijos 

Darbininkų valdžia paliuosavo 
iš kalėjimo Mahatma Ghandi ir 
paskelbė generalę amnestiją vi
siems politiniams prasikaltė
liams Egipte. Manoma, kad tuo
jau bus paliuosuota apie 145 po
litiniai kaliniai, tik apie šeši bus 
dar sulaikyti kalėjime. Ta žinia 
suteikė Egiptui didelio entuziar 
zmo. Visa šalis džiaugiasi.

Tai taip socialistų valdžia An
glijoj laikosi savo duoto žo
džio. MacDonald. labai daug sy- 
(<ių yra sakęs, kad jo idealu yra, 
kad visi politiniai kaliniai butų 
paliuosuoti. Ir toje linkmėje jis 
veikia.
Nobelio taikos dovana 

V. Debsul.

Victor L. Berger’is
įnešimą Nobelio Dovanų Komi
tetui, kad Nobelio taikos dova
na butų suteikta Eugene V. 
Debsui, nes pagal jo» nuomonę, 
Debsas esąs didžiausias taikos 
skelbėjas pasaulyje. Jis buvo 
nuteistas kalėj iman 10 metų 
už jo taikos 
1917 metais, 
iš kalėjimo, 
teisių vien
skelbė taiką. Užtat jam turi pri
klausyti Nobelio taikos dovana; 
taip sako Victor L. Bergeris.

Eugene

padavė

kalbą, Canton, O. 
Ir dabar paleistas 
jis neturi piliečio 
tik už tai, kad jis

veikime

IV. Politinis darbininkų jauni
mo auklėjimas. 

■/
Darbininkų jaunimas turėda

mas tą' patį politinį tikslą, ką ir 
visa darbininkų klase, pirmiau
sia betgi turi kreipti dėmesį į 
politinį ruošimąsi busimai ko
vai. Bet kadangi negalima pa
žymėti, kada įgytosios žinios 
duoda galimybės jau aktivai 
dalyvauti kovoj, tuo tarpu kaip 
pati kova dažniausia yra ge
riausia politinė mokykla, tad ir

Iš Internacionalo veikimo

pn- 
savo

viso-
____ r____ __________ _ sro;
vėmis jaunimo tarpe, išrodyt 
jų pažiūrų ir veikimo būdų klai
dingumą.

Toje kovoje, kaip fr išviso vi- 
sumenės diarbe, žiežirbininkai 
privalo vengti demagogijos, ne
sąžiningų kovos 
vengti paviršutinių 
laimėjimų.

’ 10 Vesti propagandą jaunimo 
tavpe prieš kartis ir militariz- 
mą, organizuojant tuo reikalu 
viešų susirinkimų, demonstraci
jų ir 1.1.

1L Esant galimybei Sąjunga 
priklauso Darbininkų Jaunimo 
Internacionalui, (žiežirba“).

Vasario 16 d Liuksenburgc 
įvyko Soculimo Darbininkų In
ternacionalo vykdomoje, kdhii- 
teto posėdis. Dienot 7arkėj tarp 
kita ko buvo perrinkimas komi
teto narių vieton išstojusių dr. 
d r. Hendersono, Makdonaldo ii 
Tomo. Įėję Anglijos valdžion, 
kaip to reikalauja Internaciona
lo statutas, jie turėjo iš vykd. 
komiteto atsisakyti. — Profe
sinių sąjungų Internacionalo 
prezidiumas Amsterdame nuta
rė, kad š. m. rugsėjo mėn. 21 d. 
visose valstybėse prof. sąjun
gos surengtų demonstracijas 
prieš karą, kadangi tą dieną su
eina 10 metų nuo didžiojo karo* 
pradžios.

priemonių, 
ir netikrų Francuzijoj

Pasaulio darbininką 
veikimas

Anglijos Socialistų Kabineto 
nariai ėmėsi darbo, kad suma
žinus visoje šalyje nedarbą ir, 
kad suteikus darbo tiems darbi
ninkams, kurie jau nuo senai 
neturi darbo. Taippat smarkiai 
pradėjo rūpintis, kad bėdnesni 
bedarbiai butų maitinami.

. Dokų darbininkų streiką be
veik asmeniniai vadovauja dar
bininkai parlamento nariai. 
Publika yra apsaugota. Angli
jos pelnagaudos yra perspėti/ 
kad jie nekeltų kainų ant mais
to produktų.

“ Kanados Darbininkai.
Kanados darbininkai, 

darni, kad jų draugams 
ninkams Anglijoj gerai 
nutarė sekti jų pavyzdį. 
1 dieną Toronto mieste

Prancūzų socialistų kongre
se iš pranešimo veikimo ko
miteto paaiškėjo, kad atskilus 
anais metais nuo socialistų par
tijos komunistams, socialistų 
partija padidėjo 57,000 nariais, 
tuo tarpu komunistų partija 
sumažėjo 30,000 nariais. Per 
paskutinius kantonų (savival
dybių) rinkimus socialistų par
tija surinko % visų darbininkų 
balsų, gi komunistų partija — 
tiktai 1/3. Marselės kongresas 
nutarė, kad per busimus šį pa
vasarį Prancūzijos parlamento 
rinkimus tose apygardose, kur 
atatinkamos sąlygos, socialistai 
gali susidėti rinkimų laikui į 
kairiųjų bloką, kad nugalėjus 
valdžios bloką. Prancūzijos bur
žuazija bijo, kad per rinkimus 
neatsitiktų tas pats, kas atsiti
ko Anglijoj.
' V A-.

(Tąsa ant 6-to pusL)

maty- 
darbi- 

sekasi, 
Kovo 

yra su-

Lietuvos darbininkų , sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
\ *

Gaunamas ^Naujienų
Ofise ir skyriuose.

Kaina 5c.
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L.S.S. ŽINIOS

Aliejaus skandalas
V ažiuokime Lietuvon Svečius!

Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

3 socialistai (1%)

Gegužio Mėnesyje
Laivu

20 socialdemokratų

LEVIATHAN

kratų Partijos gyvenimo Tiesiai į Klaipėdą
29 vokiečių so-

nuo

Vienijasi

Pinigai

EKSKURSIJOS LIETUVĄNAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Tautos Taryboj
socialdemokratai

atstovų 
kas su-

Ekskursija pakeliui sustos Londone, 
čia apvažiuosime tų didžiausią svieto 
miestą automobiliais, apžiūrėsime jo 
gražiausias vietas, ir tuojaus plauksi
me į Klaipėdą, matydami gražius Vo
kietijos miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik 
tintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi 
sados. !. ■'

kurie stovi prie 
yra apsipra- 
— tai beveik 

Ir jie

šviesos mums duokit, 
visi barzduoti 
nieriai
galės keliauti iš kur atkeliavę.
(“S. D.”) Cypdavatkė

Socialdemokratų skai 
čius įvairiuose par

lamentuose.

Tai bus smagiausia ir linksmiausia 
kelionė. Puikios vakacijos, puikus pa
sivažinėjimas.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas . nuo diegiančių sąnarių 
įr muskulų.

Nuo skausmų krutinėjo ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimu ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juoml — Pravys skausmą 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

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

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

Kurie nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiųstų gimimo 
metrikus, arba atsilankykite į Naujie
nų Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi-( 
mimo metrikų negalima gauti užsienio 
paso.

Musų atstovas praleis Lietuvoj 3 mė
nesius, kad sutvarkyti ir pagerinti at- 
keliavimą tų, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos.

Musų atstovas palengvins kelionę 
senų tėvų važiuojančių pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čių vaikų pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. Norint viską gerai kelionei aprū
pint, reikia tuoj pradėt rengties. Ne- 
atidėliokit!

Visais šiais reikalais dėl pilnų žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

Tik ką 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.

Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de
šimtį centų pas Foley & Co., 2835 
Sheffield Avė., Chicago, III., para
šant savo vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų' vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PILĖS, diuretišką sti
muliaciją dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THARTIC TABLETUS nuo užkietė
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy
duolės pagelbėjo milijonams žmonių. 
Pabandykit jas!

Parduodamos visur.
FOLEY AND CO., 
2835 Cheffield Avė’. 

Chicago, III.

Iškirpkite šį lauk — jis yra 
vertas pinigų.

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. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

(40%), be to 
komunistai;

Šveicarijos 
iš 198 — 43 
(21%) ir 2 komunistu;

Čekoslovakijos Atstovų Ru 
muose iš 285 
cialdemokratai (10%), 4 vengrų 
socialdemokratai, 49 čekoslova- 
kų socialistai (17%) ir 24 ko
munistai (8%);

Amerikos Atstovybės Bumuo
se iš 435 yra tiktai vienas so
cialistas ir antras darbininkų at
stovas. Apie kitus parlamentus 
žinių trūksta.

Kaip matyt iš aukščiau pa
duotų žinių, stipriausias pęzici- 
jas socialdemokratai turi Aus
trijoj (40%), Švedijoj (40%), 
V ok ieti j o j (37 %), Latvi j oj 
(37%), Belgijoj (36%), Dani
joj (32%).

Kai dėl Lietuvos, atlase paduo
tos žinios apie I Seimą. II Sei
me, kaip žinoma, iš 78 
yra 8 socialdemokratai, 
daro 10 nuošimčių.

dina jį “šventuoju milicionie- 
riu”) ir pavedė jam per ketu
rias dienas atvesti “pakaron” 
Viekšnių parapijoms.

1 Dirbo barzduotasis tėvas Ka
zimieras! Per keturias dienas 
jis virkdė žemaičių davatkas, 
dalino pūdais atlaidų, šventino 
tūkstančius medalikų, Jėzaus 
Kentėtojo ir Meilės Skelbėjo 
vardu tėvas Kazimieras tyčio
josi iš žydų tikybinių pamaldų, 
keikė susipratusius darbinin
kus socialdemokratus. Jėzus mi
rė už vergus ir prispausuosius, 
o tėvas Kazimieras jo vardu 
šiandie gina kuniginės žvalgy
bos viešpatavimą ir kapitalis
tų naudojimą. Barzduotasai 
Kazimieras, pasirodo, biškutį 
ir cudaunag esąs. Nieks nebūtų 
jo stebuklo pastebėjęs, jei jis

o tada 
šventi milicio- 

su visais savo ”cudais”
Viekšniai (Mažeikių apskr.). 

Kuomet minios pradeda kurti- 
gų apgaules suprasti, tada ku
nigai sujunda. Tada jie ir “fe
deraciją” kuria ir visus šven
tuosius mobilizuoja, kad tik 
vargšas darbininkas nepakeltų 
sprando. Pas mus Viekšniuose 
įsikūrė Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos kuopa. Įsikūrė ir 
socialdemokratinio jaunimo bū
relis. Vienas kitas darbininkas 
pradeda kratytis snaudulio ir 
eina su pasaulio proletariatu 
prie socialistinės ateities. Tas 
nepatiko musų dvasiškiems ki
šenių kratytojams. Viekšnių ku
nigai parsikvietė iš kur tai vie
ną barzdotą kunigą (žmonės va-

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau
jienų priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikia daugiau mo
kėti.

ninku vienybę ir sujungti visas 
progresyves darbininkų jiegas 
į vieną daiktą, kad lengviau bu
tų kovoti su kapitalistų klase.

Suvažiavime kalbėjo James H. 
Maurer, Pennsylvania Federa- 
tion of Labor prezidentas. Jis 
pasveikino Socialistų Partiją ir 
pareiškė, kad vien tik pasidėka- 
vojant Socialistų Partijai darbi
ninkai visoje šalyje įgauna vis 
daugiau ir daugiau • supratimo, 
kad jiems reikia vienytis politi
niai ir ekonominiai. Jis nemato 
jokios priežasties kodėl darbi
ninkai negali susivienyti. Jis 
sako, kad yra labai daug dalykų, 
kur organizuoti darbininkai ir 
socialistų partija gali susitai
kinti ir sujungti savo veikimą. 
Svarbiausiu uždaviniu yra: pa
imti ekonominę ir politinę jiegą 
iš išnaudotojų klasės rankų į 
darbininkų klasės rankas.

Dabartinis Jungtinių Valsti
jų aliejaus skandalas, tai nėra 
didelis skandalas tikrenybėje. 
Tai lekcija tikrenybės. Senato
riai Lenroot ir Walsh tik paro
dė publikai paprastą biznio 
transakciją tarpe privatinių biz
nierių ir valdžios atstovų. Paro
dė, kaip biznieriai išnaudoja 
Amerikos gamtos turtus savo 
reikalams ir kaip apgaudinėja 
publiką.

Daugherty ir Coolidge negali 
nustebinti savo skandalais pub
liką. Vyrai 
Amerikos valdžios, 
tę su tais dalykais 
kasdieniniai nuotikiai. 
atsikartoja ir atsikartoj

Skaitykit knygą “Imperial 
VVashington? (R. F. Pettigrew) 
ir jus surasite, kad panašus 
skandalai atsikartoja kart kar- 
tėmis. /

Tie patys žmonės buvo patrio
tiniai stulpai karo laiku. Karas 
buvo biznio propozicija. Tie pal
tys žmonės, kurie darė pelnus 
prieš karą, laike karo ir jie da
rys pelnus ir apgaudinės publi
ką tol, kol tik pelnagaudų siste
ma pasiliks; kol pasiliks kapi
talistinė sistema.

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Pennsylvanijos valstijos so
cialistai kovo 2 dieną turėjo di
delį suvažiavimą. Suvažiavo iš 
visų Pennsylvanijos valstijos 
miestų daugiau kaip 40 delega
tų, Harrisburgo mieste. Svar
biausiu dienos klausimu buvo: 
ekonominė ir politinė darbinin
kų klasės padėtis.

Suvažiavimas tęsėsi dvi die
nas. Delegatams svarbiausia 
rūpėjo išdirbti platformą, kad 
sujungus visus progresyvius 
darbininkus į daiktą. Tas jiems 
ir pavyko. Jie nutarė siųsti 
liepos 4 d. 16 delegatų į Cleve- 
lanndo Progressive Political 
Action konferenciją. Tuo budu 
norima sudaryti didelę darbi-1

Kuopa turi 27 narius, bet tik 
20 narių reguliariai užsimoka 
nario mokesčius. Sunkias są
lygas Skuodo kuopos veikimui 
sudaro klerikalai, kurie puola 
iš visų pusių. Bet skuodiškiai 
draugai turi tiek patvarumo, 
kad visus puolimus tinkamai 
atremia. —P. Papartis.

privatižką gydymui kambarin
čia atėję gauna 

gariausį Ameriko- f 
ničką i* TJV^ope- 
jijką bU| iiydy- j|
mo. Dicklll akai- n Mfc,
čiuB žmotį^ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, eutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ižtesiti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Viaiika pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj* 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos; Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

▼ai. vakare. N< 
10 vai. ryto iki 
ną. Panedėlyj, seredkĮf Le 
■ubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

pats, baigdamas paskutinį pa
mokslą, nebūtų pasigyręs. Jam 
atvažiavus kas tai pavogė vie
nam neturtingam viekšniškiui 
arklį. Po trijų dienų arklys su
sirado. Tėvas Kazimieras ran
kas sudėjęs švėntu balsu ap
reiškė tą džiaugsmą klausyto
jams pridurdamas: “Aš mel-_ 
džiaus prie pono Dievo, kad ark
lys nepražūtų.”

Kazimiero dėka ir Viekšnių 
klebonas padarė biznį. Jis, kaip 
tie farizėjai, uždėjo šventoriuje 
šyentų daiktų pardavyklą. Tė
vas Kazimieras įsakė visiems 
tik pas kleboną pirkti. Klebo
nas parduoda, Kazimieras šven
tina, o vargšai žmoneliai litus 
moka.

Ar ilgai dar viduramžių tė
vai mus terorizuos?

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmą 
Bridge geriausio aukso. Su mošą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mak 
stą. Garantuojame visą savo darbą, iz 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47 i h Street, 
Netoli Ashland Avė.

Socializmo plėtotė po karo yrą 
padariusi didelę pirmyneigą. Da
bar jau sunku rasti Europoje 
parlamentą, kur nebūtų sociali
stų atstovybės. Hickmann’o 
“Geografijos Statistikos Atla
sas” paduoda tuo žvilgsniu se
kamų žinių:

Belgijos Atstovų Rūmuose 
yra iš 186 visų atstovų 68 so
cialdemokratai (kas sudaro 36 
nuošimčius);

Danijos Antrojoj Kameroj iš 
140 — 48 socialdemokratai 
(37%);

Vokietijos Reichstage iš 459
— 173 socialdemokratai (37%), 
komunistų 15 (3%);

Estijos Seime iš 100 
cialdemokratų (20%) ir 10 ko 
munistų;

Suomių Seime iš 200 
cialdemokratai (26%);

Prancūzijos Atstovų Kameroj 
iš 587 — 50 socialdemokratų 
(8%) ir 13 komunistų (2%);

Anglijos žemutiniuose Rū
muose iš 615 — 190 Darbo Par
tijos atstovų (30%), iš jų da
lis socialdemokratų;

Italijos Atstovų Kameroj iš 
531 — 41 socialdemokratas 
(7%), be to 123 vadinamieji so
cialistai ir 14 komunistų;

Jugoslavijos Atstovų Rūmuo
se iš 314

Latvijos Seime iš 100 — 37 
socialdemokratai (37%);

Vengrijos Atstovų Rūmuose 
iš 245 — 25 socialdemokratai 
(10%); \

Olandijos Antrojoj Kameroj 
iš 100 
(20%)

Norvegijos Reichstage iš 150
— 8 socialdemokratai (5%);

Austrijos Tautos Susirinkime 
iš 165 — 67 socialdemokratai 
(40%);

^Lenkijos Seime iš 450 — 41 
socialistas (9%) ir 2 komunis-

Skuodas (Kretingos aps.) —■ 
Vasario 26 d. čia įvyko L. S.- 
D. P. Skuodo kuopos narių su
trinkimas. Centro atstovas da
rė pranešimą apie Seimo dar
aus, paskiau aiškino socialde- 
nokratų kovos uždavinius. Gy- 
zai buvo svarstomas savos li- 
'graturos pllatinimo klausimas, 

to svarstyta rajono sudary
mo klausimas ir rinkimai į sa- 
/ i va ldybes.

Draugai skuodiškiai yra pa
siryžę daug nuveikti, bet visa 
beda — litų nėra, o litų nėra 
lodei, kad aštriai jaučiama ne
darbas.

Švedijos Antrojoj Kameroj iš 
socialdemokratai 
6 socialistai ir 7

Reumatizmas
Metuose 1893 a& įgavau raumenų ir 

sub-acute Reumatizmų. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 8 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai išgydė 
mane ir tokis negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau j| kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu
lėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto "Home 
Treatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų ir adresų ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jį pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
prašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — |1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgiau, 
jei palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai? Noatidėliokit. Rašykite šiandien.

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

Ui >1U . U,,i . , , . 'f' v ,

Tai Yra Didžiausias
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete
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Lietuvių Rateliuose
Ateivyhes varžymo reikale

atvyksta McKinley Park svetai
nėn, 7 vai. vak., kovo 12 dieną 
(ties S. Western Avė. ir 39 St. 
arba Pershing Rd.).

—Tikras Lietuvis.

North Side

Visiems lietuviams priderėtų 
prieš Johnsono suplanuotąjį įs
tatymą (kuriuomi — tarp kitų 
40 tautų ir lietuvių tautinė gar
bė užgauta), smarkiausiai pro; 
testuoti ir tai daryti tuojau da* 
bar. Gaila, kad tie, kurie mano> 
kad jie “cacos”, švarus, “gar
bingi”, už savos partijos ribų 
nieko gero neįstengia įžlaibyti. 
Lyg kad ne jų srovės tasai pats 
vienatinis Dievas nebūtų leidęs. 
Mes visi esame lygus Dievo tva
riniai su tais, kurie save puiky
bėn kelia, “cacomis” vadinasi, o 
kitus savo brolius bereikalo ter
šia.

Taktas lieptų susivaldyti, jei
gu juose butų žmoniškas išauk
lėjimas, bet kuomet ego yra jų
jų idealas, tai sutartinan dar
ban tokių saumylių neįprašysi- 
sime. Tesižino! Buvo kviesti 
viąi vasario 29 d. sueigon. Buvo 
garsinta kovo 4 d. Naujienose, 
kad visų srovių sutartinas tau
tos garbės apgynimo darbas jau 
pradėtas. Musų fanatizmo apaš
talas drįso tame laike šmeižti 
visus, kurie šventą darbą vyki
na, o tuo patim kartu save išgy
rė ir net pagrasino, kad “jus 
negana švąrųs tautos garbės 
gynimu užsiimti”; po to'špatai 
fanatikėlis pasisakė, kad jisai 
jau gana gerai padaręs. Lietu
vos istorike turėsi galvosūkį, 
kol surasi teisybę kur lietuvių 
patriotizmo tyroji dvasia ran
dasi. ū ?

Kuria norite prie grynai tau
tinio darbo prisidėti, visi kvie
čiami gelbėti kas kaip gali,, kad 
kovo 16 dieną, 1 valandą po pie
tų’ cechų School Hali 1126— 
1130 W. 18-th St. svetainė bu
tų pilna rinktinių lietuvių t. v. 
mass-mitinge.

Tokie darbai, kur visų srovių 
darbuotojai gali džiaugtis, kad 
visų bendrąjį darbą taip nuošir
džiai visi dirba, lai būna dažnai 
sumanomi, suieškomi ir prie i to
kių darbų musų gerbiausieji 
Lietuvos mylėtojai prileidžiami, 
šitokių bendrųjų darbų suma
nytojai yra aukščiausio laipsnio 
musų tautos dvasios žinovai ir 
neužginčijami tautos vadai. Tie, 
kurie Į musų tautos reikalus 
liuosa valia neįeina ir prašomi 
atsisako bei kitus atkalbinėja ir 
musų tautą skaldo, niekuomet 
nebus minimi kaipo garbės ver
ti, bet kaipo... na minkštapro- 
čiai.

Ką daryti, kad musų tautoje 
tokie asmens net laikraščių re
daktoriais gali būti. Kaip pasi
piktiname, kuomet tamsunas 
kalba apie kokių mokslų plausi
mus. Būti mokintojumi mo
kykloje ar universitete būtinai 
reikia įrodymų, kąd savo moks
lo šaką yra baigęs ir savo užda
vinį mokės tinkamai išaiškinti. 
Laikraštija irgi turi žuAialisti- 
kos’aukštuosius mokslus. Jeigu 
žmogus bent prie laikraščių 
(kultūrinių tautų laikraščių) 
yra per daugelį metų dirbęs, 
bendradarbiavęs, tai galbūt, 
paskui ir galėtų šiaip taip ir 
pats laikraštį redaguoti ir žmo
nių nuomonę auklėti. Bet kuo
met prie laikraščio redagavimo 
imasi fanatikas, žmonių neap
kęstoj as, tai tikras vargas tai 
tautai, kuri turi nuomonės auk
lėjimą imti iš nesąmoningo as
mens.

Nesveika musų tautai, ne
sveika kuomet nereikalaujama 
aukštojo mokslo prirodymo iš 
musų laikraščių redaktorių, ku
rie stovi tautos ’minties vado
vavimo vietose. > .

Nenusiminkime, kad nesavon 
vieton patekę žmonės gaišina 
tautinį darbą. It pašiną iš pana
gės, it krislą iš akies, pati vi
suomenė rei kalaus tokius žmo
nes atmesti šalin, o musų visų 
bendri reikalai pagerės.

Mes neleisime, kad kokis peš
tukas, suturėtų kilnios sielos 
darbuotojus nuo musų tautos 
garbingo darbo.

Taigi, kam malonus lietuvių 
tautos garbingas vardas, lai pri
sideda prie “mass-mitingo kovo 
16 dieną ir lai, prisiruošimui,

Iš Birutės

“Musų Draugystė” tarpsta. Pro
testas prieš ateivybės varžy
mą. Lenda it “paršiukas” per 
spragą.

Kaip birutiečiai jautėsi Naujie
nų koncerte._____ /

Suėjęs po koncerto vieną ki
tą birutietį užklausiau jų, kaip 
jie jautėsi sustoję prieš apie de
vynis tūkstančius akių į juos 
žiūrinčių.

—Sunku tau pasakyti, — tą- 
rė vienas jų — het musų ausyse 
ant visados pasiliks tos milži
niškos minios triukšmingi Ir 
karšti aplodismentai. Mes jau
tėme, kad minia atjautė musų 
pasišventimą muzikai ir atnau
jino musų energiją tolimesniam 
veikimui.

Choras.
“Birutės” choras niekuomet 

nebuvo toks skaitlingas kaip 
kad dabar pasirodė. Jis turėjo 
netoli aštuoniasdešimt daininin
kų. Birutiečiai pašaliniam žiū
rint darė įspūdį, kad jįe ištiesų 
žino kodėl žmonės apie juos taip 
daug kalba; jie bematant užka
riauja publiką ir atrodo, kad 
■kiekvienas jų žino ką daro. ’ '' *’ v.. ' «•

Solistai chore.
Retai kada dirigentui tenka’ 

pakelti batoną prieš tokį skait
lingą lietuvių chorą, kuriame 
tiek daug solistų butų vienoj 
grupėj. Tik pažiūrėkit kiek ten 
buvo čia musų pasižymėjusių 
solistų: Nora Gugienė, Julė 
širvaitė, Onutė Biežienė (Ru- 
dauskaitė), Salomija (Šerienė, 
Bronislava Drangelienė, S. Juš
kaitė, Povilas Stogis, Dr. Kliau
ga. Kiekvienam smagu tokį cho
rą vesti.

Aukščiausias laipsnis.
Nors “Birutė” visas dainas 

gerai atliko, tečiaus aukščiausj 
laipsnį ji pasiekė sudainuodama 
(ištrauką iš “Bailaus Daktaro”. 
Čia Stogis turėjo gražią progą 
pasirodyti su solo; užbaigiant gi 
primadonos užgavo aukštą G., 
ir joms smagu buvo parodyti 
savo galią; o kuomet paskutinį 
akordą taip augštai daininin
kams palaikius dirigento ranka 
staiga nukirto, tai nebuvo to 
žmogaus, kuris nebūtų jiems 
trukšmingai plojęs. To tai 
“Birutė” nepamirš.

Povilas Stogis.
Musų Povilo neteko matyti ir 

girdėti, rodos, per visą metą. 
Matyti, publika buvo pasiilgusi 
jo, nęs jam pasirodžius gražiai 
jį pasveikino. Jis toli pažengė 
dainavime; kaip ir visi kiti, jis 
irgi rengiasi Lietuvos Operon 
dainuoti. Gero jam pasisekimo!

Ririgentas.
Pagaliau Choro dirigentas. 

Juo buvo muzikas ir advokatas 
Antanas Olis. Be komplimentų 
pasakysiu, kad tas jaunas vyras 
buvo tikrai šaunus dirigentas, 
žinąs kaip iš choro gaut geriau
sių rezultatų. —Girdėjęs.

'Praeitą sekmadienį Clilica- 
gos Lietuvių Draugija Sav. Paš. 
(pas narius yra įsigyvenęs įpro
tis vadinti ją “Musų Draugys
te”) turėjo susirinkimą, kuris 
buvo panašus į anų laikų susi
rinkimus, kuomet komunistai 
buvo užsispyrę padaryti drau
giją Trockio kuopa. Del1 dau
gumos narių nusistatymo prieš 
komunistų užmačias, jų pastan
gos nuėjo niekais. Patys ar
šiausi intrigantai pradėjo ap
leisti draugiją ir, rodos, iš 304 
narių liko apie 216. Šitie liku
sieji nariai tai buvo šimtapro
centiniai draugijos nariai; jie 
stovėjo kaip siena nepajudina
ma nė iš vietos. Trockio agen
tai aplinkui slankiojo ir pasalo
mis tykodami laukė rrrevo- 
liucijos, kadi galėtų draugijos 
turtą pasigrobti, o tas turtas 
tapo išaugintas iki virš 6000 
dol.

Dabar, ramesniam laikui už
ėjus naujų narių į draugiją 
pradėjo ateiti būriais, todėl 
šiąja proga mėgina pasinaudo
ti ir tie intrigantai, kuriems 
pirmiau nepasisekė draugiją 
suardyti; jiq nori, kad sugrį
žus vėl galėtų sukelti triukš
mą ir tuomi atgrąsinti naujų 
narių prisirašymą. Vienas to
kių triujkšmadairių jau .kicĮlis 
kartus buvo nepriimtas ir vis 
tik turi drąsos 'lysti po prie
varta, kad tik sukelti triukš
mą. Nebebut “paršiukas,”1 len
da kaip į bulves, t per spragą. 
Manau, kad tokį po prievarta 
lindimą draugijos nariai mo
kės įvertinti.

Užsispyrimas prisidėti prie 
komunistiško krūmelio dėl pro
testo mitingo prieš atąivybės 
varžymą- nuėjo niekais. Susi
rinkimas nutarė prisidėti prie 
visuomeninio protesto mitingo, 
kuris bus C. S. P. S. svet., ko
vo 16 d.

Lietuvos ina&laičįų naudai 
koncertas, kuris visų North 
Sidės draugijų bendromis spė
komis rengiamas, balandžio 4 
dieną, Wicker Park svet. bus 
sėkmingas. Visi nariai pasiža
dėjo dalyvauti jame, kad pada
rius netikėtai linksmas Velykas 
Lietuvos našlaičiams.

—Vargdienis.

Birutiečių atydai.
šį vakarą įvyksta “Birutės” 

choro repeticija kaip aštuonios 
valandos vakare, Mark White 
Sųuare svetainėje,* kampas 30 
ir Halsted St.

Šios repeticijos yra svarbios 
todėl, kad bus apkalbamas vei
kalas “Cukrinis kareivis”.

Taip-kaip ir pirma, p. Antanas 
P. Kvederas, musų generalis di
rigentas, prašo, kad visi nariai 
susirinktų punktualiai astuo
niose.

Apart kitų reikalų p. Ą. P. 
Kvederas turės naują veikalą. 
Todėl visi birutiečiai atsilan
kykite.

Kviečia komisija:
Klemensas Vilkas, 
Juozas Puišys.
Juozas Uktveris.

Rengia paskaitą. /

Nedėlioj, kovo 16 d«, 7:30 v. 
v. North sidės Draugijų Sąry
šis rengia paskaitą, ši paskaita 
bus labai indomi ir naudinga vi
siems. Mokslo Draugų nariai 
yra pasišventę plačiai aiškinti 
tai, kas iki šiol dar nebuvo aiš
kinta, būtent, paveldėjimas ir 
eugenika. Todėl kiekvieno par

eiga yra atsilankyti, išgirst ir 
pasimokint iš tų žmonių, kurie 
studijuoja žmonijos gyvenimą ir 
nesigaili su mumis savo žinoji
mu pasidalinti. , Prelegentais 
bus inžinierius kemikas K. Au
gus tinavičius ir Dr. A. Kara\ 
lūs. Paskaitos įvyks Liuosybės 
Svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

. * —X. Saikus.

siems yra žinomi komunistų 
darbai.

Prusis yra pirmiau prigulėjęs 
prie draugijos, bet kada užėjo 
komunistinė influ^enza, tai jis 
labai susirgo ir išbėgo iš drau- 
•’jos, išsivesdamas su savim 

keletą narių. Dabargi, matyt, 
pagal įsakymą Trockio, vėl len
da į drįaugiją. Užpereitą vasa
rą Prusis mėgino įlysti į draugi
ją, bet draugijos daktaras sura
do kokį tai nesveikumą širdies 
ir draugija atmetė jo aplikaci
ją. Tada jis iškoliojo draugi
jos daktarą savo organe Vilny 
ir nubėgęs pas kokį tai galibut 
šundaktarį, atnešė paliudiji
mą, kad jisai esąs sveikas. Bet 
draugija ir tada jį atmetė. Da
bar trečiu kartu bandė įlysti, 
bet ir šį sykį draugija jį atjrne- 
tė. žiūrėsime, ar pas Prusį da 
bus drąsos lysti į šią draugiją, 
ar jau pasiliaus tai daręs.

I — Draugijos narys.

Mildos Teatro B-vės 
dalininkams

(Atsiųsta)
---------- |--------\

Kadangi pastaruoju laiku ke
letas šėrininkų pradėjo sistema- 
tingai skleisti melagingas ir 
klaidinančias žinias apie dabar
tinius šios Bendrovės Direkto
rius ir nekurius šėrininkus, ir 
kadangi panašios pušies nepa
matuoti užmetimai gali iššauk
ti klaidingą gerbiamų šėrininkų 
opiniją apie visų direktorių vei
kimą, šiuomi mes; Mildos Teat
ro Bendrovės Direktoriai, skai
tome savo pareiga viešai prane
šti visiems gerbiamiems šėri- 
ninkams, kad Milda Teatro 
Bendrovės reikalai yra sąžinin
gai ir geriausiai vedami Visų 
šėrininkų naudai, bet ne vieno 
ar kito asmens, kaip jumis klai
dingai informuoja keli užsikarš- 
čiavę asmenys/

Kad sumažinus Bendrovės iš
laidas ir kad greičiau galėjus 
atmokėti skolas ir šiais metais 
kad galėjus jau net . gerbia-, 
miems šėrininkanis pradėti di
videndus mokėti, mes nutarėm 
padaryti įekančiaą permainas, 
kurios įvyko kovo 1 d. š. m.

1. Išnuomavome Mildos Te
atrą ir visą nanfą ant 5 metų, 
po $15,000 nuomos į metus.

2. Visus teatre ir viduje na
mo pataisymus turės daryti pa
tys nuomininkai.

3. Šiais metais apmokėsime 
$9000 skolų ir nuošimčių, suma
žinant visą skolą iki $28,500.

4. Direktorių susirinkimus 
nutarėm laikyti tiktai' kas 3 
mėnesiai, dėl išlaidų sumažini
mo.

F. M. Šatkauskas, Pres.
A. F. Ambrose, Vice-Pres.
S. V. Valančius, Kasierius 
J. P. Evaldas, Sekr.

Direktoriai:
A. J. Valonis
A. Jokubauskas
Iz. Pupauskas 
Kaz. žuraitis 
J. Maskoliūnas.

Bridgeportas
Koncertas Auditorium naudai.

•31 gatvėj, ir dabar jau tapo pa
dėtas pamatas auditoriumo na
mo, o neužilgo pamatysime kaip 
ir višas Auditoriumas bus pa
statytas. Del geresnio darbo 
pasisekimo pasitarsime koncer
te. — A. J. Lazauskas.

Socialistinis jaunimas
(spūdžiai iš Lietuvių Socialisti

nės Jaunuomenės Lygos pir
mos kuopos mėnesinio narių 
susirinkimo.

Penktadienio, kovo 7 d., va
kare, Raymond Chapel svetai
nėje, įvyko Lietuvių Socialisti
nės Jaunuomenės Lygos 1-mos 
kuopos mėnesinis narių susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
vienas iš entuziastingiausių ir 
tarp kitko tapo nutarta koletas 
gan svarbių dalykėlių, kuriuos 
trumpoj ateityje manoma sėk
mingai įvykinti.

Drg. Čeponiui, kuopos orga
nizatoriui, atidarius susirinki
mą, dųg. Budrikas tapo išrink
tas susirinkimo vedėju ir vędė 
susirinkimą gyvai ir energin
gai. Taipgi ir pas narius matė
si nepaprastai daug energijos 
ir gyvumo svarstant ii’ disku- 
suojant pakeltus susirinkime 
klausimus.

- Reikia pastebėti, kad keletas 
paskutiniųjų Lygos susirinki
mų labai daug kuo skiriasi nuo 
pirmesnių jų kada Lyga tik pra
dėjo organizuotis. Būdavo, atei
na į susirinkimus vos keletas 
narių;’ kartais kad ir gerais no
rais, bet esant vos tįk keliems, 
žinoma, nebuvo galima nei tikė
tis tokių energingų susirinki
mų. Bet dabar tai visai kas 
kita. Į mėnesinius susirinki
mus, ypač pastaruoju laiku, 
susirenka gerokas burelią lygie- 
čių, kaip panelių, taip ir vyrų, 
visi pilni energijos, na, ir susi
rinkimas atrodo visai kitokių, 
kuomet prieinama prie svarsty
mo ir diskusavimo Lygos reika
lų. Vos spėjama tik koks klau- 
bimaą susirinkime pakelti,, tuo- 
jaus yie»as sayo nuomonę ta- 
mtrlššireih^, antras, trečias, 
ir kaip bemanant dalykas iš
spręsta- kuo tiksliausiai. Iš ša
lies tėmijant, kaip nuosekliai, 
trumpai, ir tikslingai \ nariai 
kalba svarstydami įvairius Ly
gos reikalus, prisieina pasakyti, 
kad lygiečiai,/kaip ir lygietės, 
yra daug prasilavinę išsireiški
me savo nuomonių, imdami da- 
lyvumą savo savaitiniuose lavi-

nimos susirinkimuose, kuriuose 
yra rengiami įvairiomis temo
mis debatai ir prelekcijos. Toks 
ir panašus savitarpihis lavini
mosi be abejonės, kad suteikė 
labai daug naudos dalyviams.

Iš nutarimų prisiminsiu tiek, 
kad tapo nutarta laikyti lavini
mosi susirinkimus paeiliui su 
Liet. Soc. Apšv. Kliubu. Tai 
yra, Apšvietos Kliubas laikys 
lavinimosi susirinkimus vieną 
savaitę, o Lyga antrą ir tuomi 
lankytojams bus daug paran
kiau lankyti abejus susirinki
mus.

Drg. Yusas, kaipo Sporto Ko
misijos narys, pranešė, kad 
trumpoj ateityje yra rengiama 
keletas gan žingeidžių pramo
gų, ir, kaipo Rengiamo Vakarė
lio Komiteto narys pranešė, 
kad rengiamam vakarėliui yra 
paimta Mildos salė ant trisde
šimtos dienos šio mėnesio; bu
siąs labai puikus programas su
taisytas.

Baigiantis susirinkimui, drg. 
Grigaitis, perstačius J. Čepo
niui, trumpai paaiškino lygie- 
čiams apie tikslus Socialdemo
kratų Rėmėjų Fondo ir svarbą 
jį remti. Pasibaigus kalbai, re
gis, gerokas būrelis atsirado 
liuosnorių narių minėtan Fon- 
dan, kurie prisižadėjo po tam 
tikrą sumą aukoti kas mėnesi s 
tam tikslui. —Kp. Koresp.

(Tąsa ant 8-to pusi.)
i-—— —Į..1.  J
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Moteris silpna, 
svaigstanti, silpnėjanti

Surado palengvinimų varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. Vi
suomet rekomenduoja jas.

Bridgeport, Connecticut. — “Aš vi
gai buvau nusilpnėjusį, dideli galvos 

skaudėjimai, svai
gulys,* jautimas 
nusilpnėjimo ir 
kiti nemalonumai 
kuriuos moterys 
turi. Aš vartojau 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound pirmiau 
mano vyras sako, 
kad aš vartočiau 
ir vėl. Aš dabar 
vartoju Lydia E.

Pinkham’s Kraujo Gyduoles, »Kepenų 
Pilės ir šešis bakselius Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Conpound Tabletus* 
Aš dabar jaučiu labai gerai ir aš var
tosiu jas* dar tylą laiką. Aš pasa
kiau savo pusseserei apie tas gyduo
les ir ji nori jas vartoti. Aš visuo
met rekomenduoju jas?*. — Mrs. Hen
ry C. Sm-ith, R. F. D. No. 3, Box 6, 
Bridgeport, Conn.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė nuo to
kių ligų. Ji prašalina tų ligų prie
žastis. Mrs. Smith’s patyrimas vie
nas iš daugelio.

Visoje šalyje vartotojai Lydia E; 
Pinkham’s Vegetable Compound, gau
ta daugiau kaip 121,000 atsakymų, ir 
98 nuošimčiai raportavo, kad jiems 
pagelbėjo varaojant jas. Pardavi
mui pas .aptiekorius visur.

Skaitykit ir platinkit ♦ 
NAUJIENAS

Komunistų lindimas.

Nedalioj, kovo 9 d., įvyko 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės patalpos mėnesinis 
susirinkimas, šiame susirinki
me buvo priimta bene 15 naujų 
narių, taipgi paduota keletas 
naujų aplikacijų įstojimui į 
draugiją. Iš paskaitytų vardų 
girdim ir parlamentarinių tei
sių “žinovo” VladoJ?rusio. Vla
das Prusis jau trečiu kartu lau
žiasi į viršminėtą draugiją, bet 
jam nesiseka. Todėl komunistai 
did^iausį triukšmą sukelia, o 
labiausia tai A. Jakštas; tai vie
nas komunistų generolų, kuris 
taip nupuolęs kad kiekviename 
susirinkime, kada tik jis būna, 
neįstengia išbūti nesikoliojęs ir 
nesukėlus triukšmo — juk vi

Chicagiečiai jau senai kalba, 
kad sekmadienį, kovo 16 d., 
MHdos svetainėj Susivieniji
mas Lietuvių Draugijų ant 
Bridgeporto, rengia iškilmingą 
koncertą su dovanomis. Korfber- 
to programas žada būti labai 
turtnigas. Prie jo specialiai 
rengiasi šaunuolių Orkestras, 
kuriuo vadovauja p. J. Grušas. 
Apart muzikos bus dainų, due
tų, solistų, kvartetų ir kitokių 
pagrąžinimų; taipgi kalbės žy
miausi ChicagoŠKalbėtojai. šis 
Susivienijimas yra didžiausia 
lietuvių organizacija Chicagoje. 
Jis buvo pirmas užmanytoj as 
pasistatyti lietuviams nuosavą 
svetainę ant Bridgeporto.. Daug 
triūso tapo padėta kol prie to
kio milžiniško darbo tapo prisi
rengta ir ačiū draugijų veikė
jams šis kultūrinis darbas bus 
įvykintas. Tapo suorganizuota 
Auditoriumo Bendrovė nupirk
ta trys lotai ant Halsted St. prie

VINCENTAS KARSOKAS

Mirė kovo lOtą deiną, 1924 li- 
gonbutyj po sužeidimo automo
biliu. Turėjo 35 metus am
žiaus; nevedęs. Paėjo iš Gruž- ■ 
džių parapijos, Gruzdžių Pašto, 
Sanginių Kaimo, Lietuva.

Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoje, dvi pusseseres, Oną 
Baranauskienę ir Barborą No- 
reikienę ir pusbrolį Kazimierą 
žiogą, Cedąr Rapids, Iowa; Lie
tuvoj, Tėvelis, brolis Pranciš
kus ir brolienė Morta.

Laidotuvės atsibus Pėtnyčioj, 
kovo 14tą dieną, 8toj vai. i*, ry
to, iš namų 4228 S. California 
Avė. į Šv. Kryžiaus Parapijos 
Bažnyčią. Po pamaldų į šv. 
Kazimuero Kapines.

širdingai meldžiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Paliko nuliude pusseseres
• Ona Baranauskienė, Bar

bora Noreikienė ir gimines
TU mini.......

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

* /

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vėflFv 
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau- 4 
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- , 
me bylus gerinusiems savo daly- , 
ko žinovam

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu, ‘ Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto 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 pasą su 'pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

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

A l.ETTER
“I have’ uscd 
Pc-ru-na in įny 

fainily for ovfei- 25 
yc.irs for cotiį-hs, 
coids and throat 
troubh. I v/oitld 
not hayc contin- 
ucd all this tinie 
had I not found 
it gilt edged .and 
as rccoinmended.” 

Geo. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a s 
been in constar.t 
ūse in the Amer
ican fainily f ar 
moiv than Fifty 
yearo.
Sold Evcrj-vloju

Tebtels cr
• Uquid
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Roselandas
Laikinojo Komiteto atsišauki

mas į draugijas.

tų, buvo net nukakęs į Meksiką. 
Tarp kitko, jis matėsi su pasku
busiu Luther Burbank, kuris 
yra tikras augmenų burtinin
kas, nes išvystė šimtus įvairiau
sių augmenų.

P-as Sagatas buvo užėjęs į 
Naujienas ir daug įdomių daly
kų papasakojo. Trumpoje atei
tyje Naujienose tilps jo įspū
džiai iš kelionės.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Juozapo Babaliatisko 

(Joe Bali) veik metai atgal gyveno 
Kensington, 111. Esu jo draugas ir 
turiu reikalą prie jo. Girdėjau, kad 
gyveno su keliais chicagiečiais Rich- 
mond, III. Atsišaukite, ar kas žinote 
praneškite.

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

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
MOTERŲ

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

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, su benčium, 100 

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

1389 Mihvaukee Avė.
1 augštas

Pasiskubinkite!

Laikinasis komitetas, suside
dantis iš -draugijų atstovų, turė
jo susirinkimą kovo .5 d., Auš
ros kambariuose, 10900 So. Mi
ch igan Avė. Atstovaujamos bu
vo šios draugijos: L. D. K. Ge- 
demino, L. D. K. Vytauto No. 2, 
SLA 139 kp., ALDLD 79 kp., 
ADPLS 47 kp.

Darome atsišaukimą:
Minėtame susirinkime atsto

vų tapo nutarta sušaukti visų 
draugijų išrinktus atstovus, o 
kurios draugijos nesuspės to I 
padaryti, tai kviečiamos atsto
vauti draugijų valdybas. Toks 
susirinkimas įvyks pirmadieiiy, 
kovo 24 d., Chas Strumilo sve
tainėje. Tame susirinkime bus 
išrinktas pastovus komitetas, 
kuris rūpinsis sušaukimu pro
testo mitingo ir išdirbimui to 
mitingo dienotvarkės.

Jau tur būt visiems yra žino
ma, kad Johrisono bilius yra 
įneštas į Jungt. Valstijų kon
gresą, reikalaujantis . ateivy- 
bčs suvaržymo. Ir jei tas įstaty
mas praeitų, tad lietuvių galėtų 
atvažiuoti į Jungt. Valstijas 
tiktai apie tris šimtus žmonių į 
metus, kas reikštų kaip ir vi-Įi 
sišką lietuvių sustabdymą į 
Jungt. Valstijas.

Negana to, apie 30 įvairių rū
šių bilių $ra įnešta kongrese ir 
senate. Jie visi atkreipti prieš 
ateivių teises. Jų vienodas tiks
las: užnerti kilpą ant ateiviui Socialistų Apšvietos Kliubo pre- 
sprando ir sykiu ant visų darbi- lekcijos įvyks kovo 13 d., Raym-jnd 
ninku. Pavojus didelis. Tik pa- Kvlečlaml
mąstykite, norima įvesti pas- Sekretorius,
portų sistemą, taip kaip Rusijoj DraUgyBt£s Sv. ^Antano iš Padvos 
kad buvo caro laikuose. Kiek- Town of Lake. Pranešu visiems r.a- 
vienas turės būt suregistruotas r’ams> Fano dabartinis antrašas 

_. , . I yra naujas ir su visokiais reikahs
ir turės turėt pasportą su pi-’a-Į kreipkitės: J. I/enkart, nutarimų raš
tų antspauda ir paveikslu, ly- tininkas, 4520 So. Francisco Avė. 
giai taip, kaip koks kriminaiis- Į Koncertą su dainomis rengia Suei
tas, ir dar kasmet mokėt ' po vienijimas Lietuvių Draugijų ant

Bridgeporto, kovo 16 d., Mildos svet., 
. ... , 3142 So. Halsted St. Pradžia 6 vai.

Visų tautų ateiviai subruzdo, vakare. Bus puikus programas ir 
—vokiečiai, jugo slavai, italai ir kįbčtojai.

. . i _ Kviečiame gerbiamą publiką skait-V1S1 kiti. ChlCagOS tarptautines |]įngai atsilankyti ir paremti tą kultu- 
darbo unijos pradėjo rūpintis 
tuo klausimu. Anglai darbinin
kai, organizuoti į unijas, stoja 
už mus. Todėl privalome ir 
mes prisidėti. Kadangi Ameri
koje randasi keturios srovės 
vienų lietuvių, tai ir kalbėtojai 
turėtų būti nuo keturių srovių, 
nes susirinkimas turės 
rai bepartyviškas.

Kadangi Chicagos 
rengiasi protestuoti 
Johnsono bilių, tai ir mums gy
venantiems Roselando, Kensin- 
gtono, West Pullmano ir 
Burnsidės lietuviai turime pro
testuoti, jei mes norime, kad 
musų giminės bei pažįstami ga
lėtų atvažiuoti į Jungt. Valsti
jas. Kad padarius tą protestą 
reikšmingu, tai turi dalyvauti 
visos šios apielinkės draugijos, 
kliubai, kuopos ir tt., be skirtu
mo tikėjimo ir pažvalgų.

Pastaba: šiame susirinkime 
yra kviečiami dalyvauti ir ne
priklausantieji draugijon. Bil 
tiktai jie turės gerus sumany
mus pasipriešinimui i^rieš atei
vių suvaržymą, šis komitetas 
veiks iki bus sušauktas draugi
jų atstovų bei valdybų susirin
kimas kovo 24 d. Ohas Strumi-1 
io svetainėje, 158 E. -07 
7:30 vai. vakare.

Laikinasis komitetas:
A. Grebelis

• J. J. Janulionis
A. J u ris r

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 

kaip susidėsi užtektinai 
nusiuirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

nepatčmysi 
pinigo, kad

Bridgeporto Lietuviams.
Naujienas’’

Pranešimas
Visi norinti gauti 

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

Draugijų domei.— Lietuvos Duk- 
draugija rengia puikų teatrą 

Bridgeporto. Veikalas Karolis 
bus 
Šv. 
32

terų 
aut 
Teta 
vak., 
prie 
draugijų, 
ti programų minėtą dieną, kad ne
pakenkus vieni kitiems.

—Komitetas A. D.

suloštas kovo 30 d., 7 v. 
Jurgio bažnytinėj salėj, 
ir Auburn avė. Prašome 
kliubų ir kuopų nereng-

Dramatiškas Ratelis balandžio 6 
dieną, 1924, stato lietuvių istorišką 
veikalą “Mirga?’ liuli House, 800 
S. Halsted ir Polk gatvių.

—J ūsas, Sekretorius

rinį Auditorium budavojiino darbą.
Kurie turite paėmę koncerto tikin

tų pardavimui, sugrąžinkite tikietus 
ir pinigus už parduotus tikietus kovo 
26 d., vakare koncerto Komietui.

— Rengėjai.

būti tik-

Lietuviai 
prieš tą

st.

Sugrįžo iš Califomijos 
p. Petras A. Sagatas.

Apie savo kelionės įspūdžius p. 
Sagatas rašys Naujienose.

Užvakar iš Califomijos su
grįžo p. Petras A. Sagatas, vy
riausias Skokie Country Club 
(Glencoe, III.) daržininkas. Ke
lioms dienoms jis sustojo Chica- 
goje (2849 W. Pershing Rd.)

J Pacifiko krantą p. Sagatas 
išvažiavo sausio pradžioje. Ten 
jis atlankė nemažai įdomių vie-

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Lėkio, keli metai atgal gyveno 
Boston, Mass. Lietuvoj jisai gyve
nęs Tauragės apskr., Batakių mies
telyj ii’ Kazimiero Atkočaičio, anas 
gyveno Gardner, Mass. Malonėkite 
atsišaukti.

ANTANAS BALKAUSK1S 
628 W. 18th St., Chicago, III.

PAJIEŠKOMI yra žmonės, kurie 
yra skolinėsi pinigus nuo Edvardo 
Grigarovičiaus; taipgi ir tie kurie pa
ėmę arba pirkę namų rakandus Ed
vardo Grigarovičiaus malonėkite atsi
šaukti patįs, arba kurie žinote tuos 
žmonės praneškite sekančiu antrašu:

P. GALSKIS ADM., 
1739 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Kazlausko arba Kazars, iš Rad
žiu kų kaimo, Luokės parapijas. Gy
veno Wisconsin campese. Girdėjau, 
kad sudraskė vilkai, Kas žino arba 
jis pats, meldžiu pranešti.

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ii* 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 
ssail Soda Fountain. Viclutinčn kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patan- 
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 seniūno. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. <1. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndalc 0114.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Prie punch press ir lengvo 

dirbtuvės darbo.
Dalbas nuo štukų, kuomet tu

rės patyrimą.
Darbas nuo 7 ryto iki 5 vai. 

vakare. Subatoje iki pietų.
Atsišaukite

TIIE WASHBURN CO.
6126 So. La Šalie St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA PARDAVINfiTOJŲ 
DEL FORt)O IR ’ 
LINCOLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 $0. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hudson Coach 

visai naujas, 1600 mylių važinė
tas, su visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai.

2037-41 W. 22 St.

Kovo Specialai
19231923
1923
1923
1923
1922
1923 
1923 
1923 
1922 
1922
1921
1921
1922 
1923 
1922 
1922
1921

. , i <. t
Packard Single Six tour.
Packard Single Six Sedan 
Buick 6 cilinder Sedan .... 
Buick 4 cilinder touring . 
Buick 6 cilinder touring . 
Packard Twin-Six tour. 

wef. equit. .■.........................
: Dodge Business Coupe -----
: Durant Coupe ...........................
Essęx Toųring.... ...............
Jordon 5 pasanger tour. . 
Paige 7 pa«. touring ......... 
Hudson 7 pas. Sedan ........
Sterns Sport ....y:.............
Studebakei' Spec. Six tour 
Maxwell toVr. Calif. Top .... • 
Columbia Sedan ..................  '
Studebaket I.ight Six tour. -
Hudsch Spėrt wired wheels I

EDDIE MEYER, Ine.
2427 Mięhigan Avė.

Coluinet G868 
IŠMOKĖJIMAIS IR MAINAIS. 

ATDARA VAKARAIS.

$1,775 
$2,350 
$1,275 
... 650 
... 875

$1,250 700 675 
575 
625 
775 
595 
625 
475 
450
4S5 
475 
550

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė ge

roje 'vietoje, biznis išdirbtas, gana 
į pigiai. Sykiu pardavimui yra ir na

mų rakandai, norint galės pirkti sy
kiu. Parduosiu gama pigiai.

939 W. 33 St.

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

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

par

MAROUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės j 
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 Imnr. Co.

PARDAVIMUI EXPRESO 
biznis su dviem trokais. Biznis yra _ _ 
išdirbtas per daug metų lietuvių ap- kesni lotai parsiduoda PO $800. 
gyventoj vietoj. Parsiduoda labai . , . , , . , ;
pigiai. | Pasiūlomi lotai randasi du

Atsišaukite poz antrašu:
1645 Wabansia Avė.

Chicago, III.
blokai nuo Marųuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au- 

PARSmUODA bučernė, grosernė, I gantįs distriktas. Loto 
saldainių ir smulkmenų krautuve f. m • j , .
Brighton Parko apielinkėj. Išdirbtas UK $600. Tai trumpam laikui, 
cash biznis. Priežastį pardavimo pa- Vėliaus bus brangesni, 
tirsiae ant vietos. TTv . , ¥. ’

4354 So. Maplewood Avė. Uzpirkite sau čia bent
Tel. Boulevard 1787 tu tuojaus. Lotai parsiduoda

~ ~ taipgi ir lengvais išmokėjimais.
BUČERNĖ ir grosernė par- Namai ant šitų lotų gali būti 

davimui, su namu arba mainy- pastatyti pagal sutarties už 
siu ant rezidencijos . namo ne- casĮI ar lengvais išmokėjimais, 
didelio. Biznis ir namas geroj Norėdami paimti šituos lotus,
tvarkoj. 2519 W. 43 St. Tel. kreipkitės į Naujidhas. 
Lafayette 4472. skite adv. Jurgelionio.

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

2136 S. Halsted St.

PARSIDUODA labai gera Armo
nika už pigią kainą, 5 linijos basų 
ir 3 linijos balsų, galima griežti iš 
notų.

Atsišaukite vakarais 
JOHN ZUBAS, 
1903 Ruble St.

PARDAVIMUI grosernė, prie tran- 
sferlnio kampo, labai gera vieta West 
Side, labai didelis visas cash biznis. 
Naujos madoš fixtures, geras stakas, 
labai pigi renda, geras lysas, turi būt 
parduota greit, svarbi priežastis, 
atiduosiu už $1800 viską. {rengi
mas vienas vertas dvigubai. I£m<o- 
kejimais, jei reikalinga. Taipgi par
duosime staką ir įrengimus, jei reikia, 
galim iškraustyti.

1706 W. Van Buren St., sekantis 
nuo kampo Paulina St., prieš elevato
riaus stotį.

Delikatesęn grosernė, kepimui ta- 
voras, saldainiai ir it. geriausia vie
ta biznio bloke, North West Side, se
kamos durys nuo bučemės, pigi ren
da, geras lysas, su gyvenimui kam
bariais, geras atakas, geri įrengimai, 
sena įstaiga, gerui apsim-okanti, prie
žastis —- kitas biznis. Parduosiu vis
ką už $1650, verta dvigubai, išmokė
jimais, jei reikia.

3020 Irving Park Blvd. kampas 
Whipple, du blokai į rytus nuo Ked
zie Avė.

kai na

du lo-

Klau

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted SU

BIZNIS BUJOJA! Cottage su mū
riniu namu ir garadžiu parsiduoda. 
Notion štoras ir anglinis biznis; 
galima pirkti pigiai. Pasinaudoki 
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. Klizabetli St 
Tel. Normali 0173

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pč- 
dų frontas, apt 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmų teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union ava.

2-ras augštas iš priekio.

J. Kiras Real Estate Impr. Co.
. 3335 So. Halsted St.
' Tel. Yards 6891

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Reri- 
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10.500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 8123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tol. Yards 6894

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 farmų. 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, Mieli.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
kambarių flatas ir krautuvė, puikioj 
lietuvių kolonijoj. Yra elektra, pe
čiais šildomas, renda $1260, bargenas, 
veikite greit, kaina $7000.

Šaukite telefonu po 6 vai. vakare, 
Buckingham 8388

DIDELIS BARGENAS
2 aukštų mūrinis 2 pagyvenimų 5 

ir 6 kambariai, ęlektra, maudynės, 
aukštas cimentuotas skiepas, gražioj 
vietoj, prie Sherman Parko, South 
Justine viens blokas nuo Ashland 
Avė. Kaina $10,000, reikia įmokėti 
$3,300.

Kas norit budavoti geroj vietoj 
parduosiu 2 lotus ant 68-tos ir Ar- 
tesian Avė. 3 ir 4 nuo kampo, parduo
siu nebrangiai.

Reikale kreipkiteR prie 
ANTON BRUŽAS, 

3122 So. Halsted St.

PRELEKCIJA
North Sidės Draugijų Sąryšis ren

gia paskaitą nedėlioj, kovo 16 d:, 7:3 
v. vakare, Liuosybės svetainėj, 1822 
VVabansia Avė. Skaitys Mokslo 
Draugų nariai Dr. A. J. Karalius ir 
inž. K. Augustinavičius temoj: “Pa
veldėjimas ir Eugenika”. įžanga 
10c. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes prelekcija bus labai įdomi.

— Komitetas.

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

Penkiems metams garantuo- 
Išmokėjimais. Pristatoma vi- 
2 krautuvės.

970 Mihvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

PARDUOSIU arba mainysiu auto
mobilių 7 pasažierų, gerame stovyje, 

na-

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125. 63rd 
St. tarp Campbell ir Maplewood 
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

PARDAVIMUI 9 kambarių namas. 
Randasi (Beverly Hills) ant Winston 
Avė., netoli 95 Privažiavimas Hal
sted gatvekariais; Rock Island trau
kiniu (tik 30 min. į miestą) arba au
tomobiliu. Lotas 65x207 apaugęs 
medžiais ir kvietkom; vandeniu šil
domas; 2 karų garadžius; vištinin- 
kas 20 vištom. Galima perdirbti j 
2 flatu katrie mokės po $80 į mėnesį. 
Reikia įnešti nemažiau kaip $4000. 
Tolesniai norint žinoti kreipkitės pas 

ROZENSKI-LEMONT & CO.
6312 So. Western Avė., 
Tel. Prospect 2102

$25. 
tos. 
sur,

IŠRENDAVOJIMUI

atrodo kaip naujas, mainysiu ant 
mo, loto arba ant biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 l7©we Avė., 

Tel. Boulevard 9265

RAKANDAI

PARDAVIMUI kendžių ir ci
garų ir notion krautuvė. Turi 
būt parduotas greitai, priežastis 
pardavimo einu į kitą biznį.

2995 Archer Avė.

NETIKĖTAS BARGENAS
2 augštų medinis namas su dideliu 

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

PARSIDUODA 40 akrų farma, bu- 
dinkai geri, sodas, arti ežerų, 3 my
lios iki gelžkelio stoties. Priežastis 
pardavimo, 2 farmos; parduosiu vieną 
jigiai. Daugiau informacijų suteik
siu laišku, savininkas

A. NORVAISH, 
Box 76 A, Irons, Mich.

Brighton Park. — Lietuvių Meno 
Grupės narių repeticija veikalo “Uoš
vė į namus tylos nebus” įvyks penk
tadienį, kovo 14, 7:30 vai. vak. Mc- 
Kinley Pk. didžiulėj salėj. Visi da
lyvaujantieji nariai būtinai dalyvau
kite. — Režisorius.

OFISAS RENDON 
Moderniškas ofisas rendon su 
visais parankumais. Kartu su 
“Waiting Room”. Prieinama 
renda, 3235 So. Halsted St. 
2 lubos.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduosiu pigiai 
$75.00. Atsišaukite nuo 5 
8 vai. vak. • •

735 W. 14 Place a fl.

UŽ 
iki

PARDAVIMUI grosernė arba mal 
nysio ant loto, automobiliaus. Vic 
ta sena, ir visokių tautų apgyventa. 
Nupirksite už prieinamą kainą. 
Kreipkitės

3407 So. Wallace St.

ai- 
ie-

Tel. Boulevard 9049

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, kovo 14 d., 8 
vai. vak., Raymond Chapel , 816 W. 
31st St. — Komitetas.

Draugystė Lietuvos Dukterų rengia 
maskaradų balių subatoj, kovo 15 d., 
Mildos svetainėj, 3242 So. Halsted 
st.. 6:30 vai. vakare.

Kviečiame kuoskaitlingiausia atsi
lankyti. — Komitetas.

RENDAI 6 rūmų flatas gera 
vieta dėl daktaro arba dentisto 
cfiso. Pirmiau buvo Dr. Wieg- 
ner.

3325 So. Halsted Str.

SIŪLYMAI KAMBLIU

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė — 

pigiai. Lietuvių apgyvento] 
apielinkėj. William Rimkus, 
4606 So. Paulina St. Telefonas 
Boulevard 0918.

PARDAVIMUI saldainių Ice Cream 
minkštų gėrimų, groserio, tabako 
krautuvė, biznis išdirbtas, gera pro
ga pinigų padirbti,Randa $15 į mė
nesį, 2 ruimai pragyvenimui, 3 rui
mai ant viršaus $8 į mėnesį. Jeifcu 
reikėtų dėl didelės šeimynos. Gera 
vieta prieš teatro šviesą. Parduosiu 
pigiai į trump ąlaiką. 3343 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI 3-4 kamba
rių flatas ir krautuvė, medinis, 
5234 So. Princeton Avė., kaina 
$4000, pinigais $2000, mažiau už 
pinigus. W. H. O’Brien, 1^54 
W. 69 St. Tel. Republic 0174.

TIKRAS' BARGENAS
3 augštų akmeniniu pamatu namas, 

modemiškai įtaisytas, kampinis lotas 
uščias, Douglas Parko apielinkėj. 
’irmas morgicius $6000, 4% metų iš

mokėjimui, turi būt parduotai už au
kaujamą kainą — $>1,500. Del in- 
’ormacijų šaukit savininką. 2503 So. 
Albany Avė. Tel. Cravvford 2539.

NAMAI-ZEME

American Lithuanian Citizens Club 
Brighton Parke laikys savo susirinki
mą šiandie, kovo 13 d., 8 vai. vak., 
broliu Mažienių svetainėje, kampas 
Kedzie ir Pershing road.

Susirinkimte visi, nes bus skaito
ma konstitucija. — Valdyba.

RENDAI KAMBARYS švarus, 
šviesus kambarys Bridgeporte. Pa- 
rendavosiu vyrams ar merginoms, 
bet tiktai blaiviems žmonėms. (Pir
menybė muzikos studentams). Kreip
kitės į Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St. 
No. 88

PARDAVIMUI bučernė ir 
grsernė senas ir gerai išdirbtas 
biznis; priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių.

4511 So. Wood Str.

GERIAUSIS LAIKAS PIRKTI IR 
MAINYTI DABAR

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
Vut atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nfira priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
*alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
Jieikojl- 
jieškoji- 
apmoka-

mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivylimai, asmenų 
nai Ir t.t. turi būt ii kalno 

mi.

pasirodoJeigu kurie apskelbimai pasirodo 
•bojotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka terię jų netalpinti, kol nėii- 

drs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos di» 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKIA DARBININKU
rtru.*-.-*-.— .-»■ij-y-r - J~ - j-»_r —unu-tj-i_rTji_

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALINGA blaiva, apisenė že- 

nota pora prie namų darbo. Ruimų 
pagelbėti 

su
valymas ir prie kuknios 
kambarys ir valgis. Gali būt 
vienu vaiku.

Klauskite
MRS. GADEIKIENĖ
1606 So. Halsted St.

ir

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PAJIEŠKAU merginos dirbti 
ofisą, kuri sutiktų dirbti pusę 

ar visą dieną. Kreipkitės
710 W. 33rd St.

Phone Yards 6751 1

PARDAVIMUI duonkepykla 
biznis išdirbtas per 20 metų tik 
viena dunokepykla šiame mies
telį. Atsišaukite, 8651 Ba'lti- 
more Avė. So. Chicago, III.

šviesa, už

PARSIDUODA štoras cigarų, 
kendžių ir Ice cream ir visokių 
mažmožių. Geroje vietoj, su 6 
ruimais ir elektros 
prieinama kainą.

5923 £o. Racine Avė.
j.-------- r-------------------------------

$3500 įmokėjus, nupirksite 
krautvę su 2 kambariais ir 5 
kambarių flatas, įskaitant gerą 
nesvaiginančių gėrimų parlorą 
ir restauraciją. Netoli Halsted 
ir 18 gatvės. ♦

ALOIS WIEDERER
2542 N. Halsted St.

Wellington 3814

PARSIDUODA 2 aukštų kampinis 
muro namas; namo įtaisymai pagal 
šią gadynę; savininkas parduos pi
giai, arba mainys ant mažesnio na
mo, loto, bučernčš ar automobilio. 
Nepraleiskite tos progos, nes geras 
pirkimas ar mainas.

IŠSIMAINO 2 aukštų bizniavas 
muro namas, Brighton Parke, 6 me
tai kaip statytas; labai geroj biznio 
vietoj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant privačio namo.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
rizniu; mainysiu ant mažo ar di
delio privačio 
linkės; namas 
vietoj.

IŠSIMAINO 
io, I 
inkčj 
Michigan Avė. 
ių mainais kaipo pirmą įmokėji- 

mą. Viršminetais reikalais atsišau- 
cit tuoj, nes busit užganėdinti visa
dos pas,

namo, nepaisant apy- 
randasi gražioj biznio

lotas ant automobi- 
lotas randasi gražiausioj apie- 
j — West Pullmane, netoli 

Priimsiu automobi-

FRANKG.LUCAŠ"

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

Extra! Extra! ,
BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Parsiduoda 2 augštų mūrinis 

namas, beveik naujas,* po 6 
kambarius, su elektros šviesom, 
maudynes, aržuolo trimingai, 
didelis beismantas. Kas turit 
vieną lotą, savininkas į mainą 
priims tik už tikrą kainą, be 
užkelimo.

Kaina ........
Cash reikia

JORDAN PATARNAVIMAS
Reiškia užgančdinimą. Pirkite biz

nio namą, prie transferinio kampo, 
campas, iš priekio namas parduotas. 
Bukit pirmutiniu pirkėju ir pasinau- 

dokit proga, ši proga nelauks ilgai. 
Hatykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

MOKYKLOS

$12,300
$6,500

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. HUTFILZ, Manager
2418 M. Marquette Rd. (arba 
67th blvd.) arti Western Avė. 

Phone Prospect 8678

PARDAVIMUI bizniavas namas 
ant Bridgeporto, namas mūrinis € 
metų senumo, 8 flatai, Storas ir 4 
mašinom garadžius mūrinis, namas 
randasi 3200 Lowe Avė. Parduos u 
pigiai, gera vieta dėl biznio.

Kreipkitės pas savininką.
J. BALCHUNAS 
3200 Ixjwe Avė 

Tel. Boulevard 9265

PARDUODU 2 flatų mūrinį namą 
Brighton Parke 6 ir' 6 kambariai, 
dėto medžio trimingai, naujos ma- 

dos^ įtaisymai, parduosiu arba mainy
siu ant mažo namuko, Bridgeporto 
apielinkėj.

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė.

Tel. Boulevard 9265

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 

» Valandos ryte arba vakarais

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE


