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Anglijos darbininku
valdžios politika

JĮĮĮĮ'LĮ

Prancūzai kvočia New 
Yorko arkivyskupą

■ssnMenMBasi!

Visos Amerikos valstybiy 
sutartis patvirtinta

Kaimų žmonės bėga į mie 
stus duonos ieškoti

Ji stengias dėl taikos, tautų 
bendradarbiavimo, tarpusavi
nio pasitikėjimo ir nusigink
lavimo, — sako MacDonaldas.

* jis aprobavęs cirkuliarų, 
kuriame smerkiami francu- 
zai de! žiaurumų okupuotoj 
Vokietijos daly.

Persų šacho sostas kliba
Rūsy pauraly siaučiys 

badas.
Baškirijos badaują gyventojai 

iš kaimų plusta į miestus 
duonos ieškoti. — Neramu
mai Kaukazijoj.

BERLINAS, kovo 19. — Gau
tomis žiniomis, Baškirijoj, pa
uraly, saaučiąs badas. Aštuo- 
niasdešimt-septynių kaimų gy
ventojai, kurie per pastaruosius 
du mėnesiu maitinos daugiausia 
tik medžių luobu, palikę savo 
sodybas traukia į didesnius 
miestus. Apie 560 žmonių mirę 
badu. Gubernijos mieste Ufoj 
tėvai apleido apie tris tūkstan
čius vaikų, negalėdami jų iš
maitinti. '

L’fos vyriausybė šelpė duona 
apie 43 tūkstančius šeimynų, 
bet dabar duonos nebeliko visoj 
gubernijoj ir miestas šaukiasi 
Maskvon dėl pagalbos.

Neramumai Kaukazijoj.
Bachmute, Kaukazijoj, be

darbiai ir darbininkai užpuolę 
išplėšė visas sankrovas ir išrin
ko komitetą, kurs suimtąją ge
rybę rūpestingai išdalino 
tiems, kurie labiausiai buvo rei
kalingi pašalpos. Bet tasai prak
tinio komunizmo pavyzdėlis 
greitai pasibaigė. Maskvos “če
ką” atsiuntė kareivių regimęn- 
tą, kuris bedarbius areštavo ir 
bandė išplėštą iš sankrovų ge
rybę grąžinti savininkams.
Del intrygų bolševikams nepa

vykę susitaikyti su Kinais.
Rusų valdžios laikraštis Ber- 

line, “Nakanunie”, aitriai kan-

da Ameriką, nes, pasak jo “A- 
merikos, Japonijos ir Francijos 
intrygos neleido Rusijai su Ki
nais gražumu susitaikyti.”
Sovietų įgaliotinis Karahanas, 

vedusis derybas dėl Rusijos pri
pažinimo, buvo susitaikęs su 
Kinų atstovu dėl sutarties, bet 
Kinų vyriausybė latai atmetė.

Kiti Europos komunistų laik
raščiai irgi kaltina 
Ameriką ir Japoniją, 
privertosios Kinus 
nuo sutarties.

Francija, 
kad jos 

atsisakyti

Sovietu¥

19.—Fran- 
neboti

Nedeldienio
Naujienos

Francija neboja 
protesto.

PARYŽIUS, kovo 
ei jos valdžia nusitarus
sovietų notos, kuria protestuo
jama, kad Francija nepripažin
tų Rumanijos užgrobimo Besa
rabijos. Kadangi Francija ne
pripažįsta sovietų valdžios, tai 
ji nemato reikalo atsakyti į či- 
čerino nota.

Francija betgi sako, kad ji 
nemananti kištis j tųdviejų val- 
st\b;ų tarpusavinius santykius; 
Bucharestas ir Maskva galį 
kaip tinkami susitarti dėl daly
kų, kurie tik juodu tiesioginiai 
paliečia. Vienok Francija tvirtai 
laikosi to, kad esamosios sutar
tys butų vykinamos — ir Ru
munijos norą pasigrobti Besa
rabiją remia.
Del nepalankios Mussolini no-i 

tos Rumunams.
Paryžiuj eina kalbos, kad no

tą Rumunijai, kurioj įspėjama, 
kad karalius Ferdinandas su 
karaliene nevažiuotų su viritu 
Romon, kol Rumanija neišly
ginsianti savo finansinių obli
gacijų Italijai, Mussolini para
šęs vyriausia tuo tikslu, kad 
nori pasigerinti Rusijai ir gau
ti iš Rusijos kviečių ir kukurū
zų kaipo pigaus maisto produk
to italams.
čičerinas važiuojąs Londonan.

LONDONAS, kovo 19. —Ofi
cialiai paskelbta, kad Anglų- 
Rusų konferencija susirinks 
Londone pirmą balandžio savai
tę. Sovietų delegacijos 
busiąs patsai užsienio 
komisaras čičerinas.
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LONDONAS, kovo 19. — An

glijos valdžia nedarys nieko 
tokia, kas galėtų duotii pakurs- 
tymo kitoms valstybėms vėl 
imti rungčiomis ginkluotis.

' Teks buvo branduolys kalbos, 
kurią vakar pasakė parlamen
te ministeris pirmininkas Mac
Donaldas darydamas praneši
mą apie valdžios politiką.

Savo pranešimą ministeris 
pirmininkas padare svarstant 
karo laivyno sąmatą, Įneštą par 
lamento admiraltijos sekrete* 
riaus Ammono. MacDonaldo 
pranešimas lietė visų pirmą lai
vyno bazės Singapūre projektą, 
kurį vykinti valdžia galutinai 
atsižadėjo.

į Ministeris pirmininkas parei
škė, kad valdžia stojanti už 

j tarptautinio bendradarbiavimo 
politiką per sustiprintą ir padi
dintą Tautų Sąjungą, už išlygi
nimą ginčų taikos ir derybų ke
liu, ir už sukūrimą tokių sąlygų, 
kuriose bendras susitarimas dėl 
ginklavimos apribojimo butų iš- 
tikrųjų galimas.

' Del Singapūro j is pabrėžė, 
kad jeigu valdžia nebūtų atsiža
dėjus kurti ten laivyno bazę ir

i tęstų projekto vykinimąj toliau, 
tuo pačiu jai butų sunkiau įstei
gti pasitikiėjimo tarptautiniuo
se santykiuose ii r pačią Anglijos 
valdžią kai kas galėtų dėl jos 
gerų norų įtarti. Atsižvelgiant 
į tai, valdžia ir nutarus atkeisti 
savo pranokėjų politiką dėl Sin
gapūro.

čia jau ministeris pirminin
kas nurodė, kad išvystymas 
Singapūro bazės nieku budu ne
prieštaraująs Washingtono su;< 
tarčiai ir nelaužąs jos priimtų 
tarimų. Bet — ant galo jis pa
stebėjo — jei Anglija busianti 
verste priversta laikyti didelį 
laivyną Ramiajame vandenyne, 
tai bazei busiąs pasirinktas Sin
gapūras.

PARYŽIUS, kovo 19.—Fran
cijos valdžią, per 'Paryžiaus 
arkivyskupą kardinolą Dubois, 
pasiuntė New Yorko arkivys
kupui Hayos’ui, kurs dabar 
yra Romoj, kopiją spausdinto 
cirkuliaro, išleisto Amerikos 
Šelpiamosios Draugijos (Ame
rican Aid Sbcicty), kurio kam
pe išspausdinta žodžiai: “Arki
vyskupo Hayes’o aprobuota.” 
Cirkuliare atsišaukiama į vi
suomenę dėl, aukų badaujan
tiems Vokietijoj 'žmonoms ir 
nurodoma, kaip žiauriai fran- 
euzai elgiasi su vokiečių mote
rimis ir vaikais okupuotoj 
Ruhro srity. Francuzų valdžia 
jaučiasi tuo labai užgauta ir ji 
pasiųsdama tą cirkuliarą arki
vyskupui iHayes’uį klausia jo, 
ar jisai ištikro tą cirkuliarą 
aprobavo, ar jo aprobata padė
ta be jo žinios. Jei jo vardas 
esąs panaudotas klastingai, tai 
kad jis, ark i vys-kupas, pasirū
pintų jį atšaukti. i

WASHINGTON, D. C., kovo 
19.— Senato užsienio reikalų 
komisija patvirtino sutartį tarp 
Jungtinių valstijų ir šešiolikos 
kitų Amerikos valstybių, pada
rytą praeitą gegužes mėnesį 
Visos Amerikos konferencijos 
Santiagoj.

Ta sutartis skelbia, kad 
“visi ginčai, kilę dėl bet kokių 
priežasčių, kurie negali būt iš
rišti diplomatiniais keliais, tu
ri būt pravesti tardomajai ko
misijai, susidedančiai iš pen
kių narių, * kuriuos paskiria 
kiekviena 
šių po du, o penktą 
patys paskirtieji.”

Komisijoj negali 
giau kaip vienas iš 
valstybes.'

susidedančiai
’ kuriuos 
besiginčijančių pu

pa sirenkabūt dau- kiekvienos
Paskendo submarina

Kartti nuėjo dugnan 44 žmo
nės.

Japonija, kovo 19. 
submarina 43 susi- 
karo laivu Tatsua,

Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 

kartu Naujienų nedėldie- 
nio numeris.
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prieky 
reikalų

Persu šachui pavojus
Jis puotauja Paryžiuj nepabo

damas, kad jo sostas ima 
stipriai klibėti.

PARYŽIUS, kovo 19.— Gau
tomis čia žiniomis Persijoj ki
lęs stiprus judėjimas, reika
laująs nuvertimo šacho [kara
liaus] ir panaikinimo dinasti
jos. Trisdešimt šeši buvusieji 
ministeriai nutarę reikalauti, 
kad Persija butų paskelbta res
publika.

Tuo tarpu šachas su dide- 
liausia šeimyna gyvena bran
giame Paryžiaus hotely ir bars
to pinigus įvairiausiuose poky
liuose, pramogose ir arkių 
rungtynėse.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
19. — Netoli Garrion stoties, 
Hidalgos valstijoj, ištruko iš 
bėgių traukinys. Daug žmonių 
nukentėjo. ,

Iš Meksikos
Maištininkų vadai po kits kito 

pasiduoda federalei valdžiai.

MEKSIKOS MIESTAS,' kovo 
19.— Generolas Roberto Cruz, 
federalis komanduotojas yuer- 
revos valstijoj, pvaneše J karo 
departamentui, kad sukilėlių 
generolas F-iguėtoa pasidavęs 
su visu savo štabu ties Iguala. 
Gen. Figueroa pareiškęs, kad 
tuojau pasiduosiu kiti penki 
maištininkų generolai su savo 
štabais ir kariuomenėmis.

MILWAUKEE MIESTO MA- 
YORU NOMINUOTA VĖL 

SOCIALISTAS.

SAZBO,
Japonų 

trenkė su 
dešimtį mylių nuo uosto, ir pa
skendo. Submarinoj buvo ke
turi oficieriai ir keturiasde
šimt kareivių.

PALEISTAS Iš KALĖJIMO 
PIKTADARYS NUŽUDĖ 

TRYS ŽMONES.

BATAVIA, N. Y., kovo 18.— 
Paleistas iš kalėjimo po polici
jos priežiūra / kriminalistas 
John Vetoskis prisipažino, kad 
praeitą savaitę jis Lindene už
mušęs tris žmones: Thomasą 
Whalley ir jo žmoną ir krautu
vininkę Morsienę. kuri tuo lai
ku buvo pas Whalley-us atėjus. 
Jų kunus jis apdėjęs kilimais 
nuo grindų, sulaistęs nafta ir 
padegęs.

Turky moterys negavo 
balso teisės

Naujoj krašto konstitucijoj pri
imta / straipsnis’ teleidžiąs 
balsavimo teisę vyrams.

MILWAUKEE, W:is., kovo 
19. — Miesto administracijos 
nominacijose kandidatais mies
to mayorui daugiausia balsų 
gavo esamasis mayoras socialis
tas Daniel W. Hoan, ir David F. 
Rose, buvęs mayoru dešimtį 
metų atgal. Hoan gavo 40,483 
balsus, Rose — 40,910.

GIRIŲ GAISRAI JAPONIJOJ.

šeši kaimai ir daugelis žmonių 
žuvo liepsnose.

VYRAS UŽMOKĖJO 150 DDL., 
KAD NUŽUDYTŲ JO ŽMONĄ.

TOKIO, Japonija, kovo 18. — 
Del girių gaisrų, kurie siaučia 
Nagojos apielinkėj jau nuo pra
eito šeštadienio, šeši kaimai 'li
kos liepsnų nušluoti. Liepsnose 
žuvo ir apie dvejetų dešimčių 
žmonių. Girių gaisrams gestinti 
pasiųsta kariuomenė.

dar 
teisės, 
vakar

KONSTANTINOPOLIS, 
vo 19. — Turkijos moterys 
nelaimėjo balsavimo 
Krašto seimas Angoroj 
priėmė pirmuosius naujos kons
titucijos septyniolika straips
nių, bet dešimtasis straipsnis, 
nusakąs, kad 
turkas, sukakęs 
metų amžiaus, turi 
suoti parlamento
po karštų ginčų buvo pataisy
tas pridėjimu žodžių “vyriškos 
gimties”.

kiekvienas 
aštuoniolik;) 
teises bal- 
ninkimuose,

Kiny valdžia nepatvirtino 
sutarties su bolševikais
PEKINAS, Kinai, kovo 19.— 

Nežiūrint Maskvos pastatyto 
trims dienoms ultimatumo, Ki
nų kabinetas atsisakė patvirtin- 

padarytą Rusų-Kinų sutartį.ti

NELAIMĖ KASYKLOSE.

FORD CITY, Pa., kovo 18. 
—Netoliese nuo esančiose 
Eųuita'ble Gas kompanijos ka
syklose šiandie įvyko ekspliozi- 
ja, kurios trys darbininkai biri 
vo užmušti.

Kunigas Oriška prisipažįsta sukišęs 
Bischoffo “spešelams” $41,000
Viso Bischoffas su savo agentais išviliojęs švindeliu 

iš žmoniy, daugiausiai lietuvig, 4,500,000 doleriu.

Nori specialūs policijos 
prieš streikierius

Areštai streikuojančių moterų 
rūbų siuvėjų nesiliauja.

Neįstengus moterų rūbų fab
rikantus sutaikinti su streikuo
jančiais siuvėjais, piliečių ko- 
miti tas, kuris tyrinėjo streiko 
padėtį, rekomeifdavo mayorui 
Dcvcr paskirti specialinę poli
ciją, kui^ eitų pareigas laike 
streikų.

Komitetas sako, kad tokia 
policija turi būti nuodugniai 
instruktuota kaip elgtis strei
ko metu; taipjau ji turi getrai 
žinoti kaip vykinti Įstatymus 
prieš pikietuotojus, kompafii- 
jų mušeikas ir privatinius de
tektyvus. Iš mayoro taipjau bu
vo reikalaujama, kad eiti strei
ko zone pareigas butų skiria
ma tik pilnai uniformuota po
licija.

Kada visą tai komitetas dės
tė mayorui, policija South 
Clark gatvėj areštavo dar 8 
streikierius, kuriuos ji kaltina 
pi kieta vinie, laužant teismo iš
duotą prieš streikierius injunc- 
tioną. Visi areštuotieji tapo pa- 
liuosuoti už kaucijų.

ŠIS' -piliečių komitetas susidėk 
da iš miesto gerovės dept. ko- 
misionieriaus Mary .MoDmvell, 
Womens Trade Union League 
prezidentės Agnės Neston, Chi- 
cagos Darbo Federacijos vice 
prezidento aldermano Oscar 
Nelson, Deal -Holgate iš North- 
\vestcrn, universiteto, prof. >H. 
A. Mills iš Chicagos universitAr 
to ir kun. F. Seidenburg.

Tas komitetas šaukė strei- 
kierių ir fabrikantų konferen
ciją, bot iš 200 fabrikantų atė
jo į konferenciją tik vienas 
smulkus fabrikantas.

Teisėjo George Fred Rush 
teisme dabar tardoma pagarsė
jusio spešelninko Bischoffo ir 
Ko. byla. Paties vyriausiojo gal
vos — Raymondo J. Bischoffo 
— nėra, jiis ištruko ir slapstosi. 
Tieson patraukti kiti tos kom
panijos nariai: Charles 
choff, Raymondo brolis, Ear'i 
Geer, jo švogeris, ir penkiolika 
jų agentų.

Liudyti prieš Bischoffą va
kar, be kitų, buvo ir kunigas 
Antanas Bniška, 4440 South 
Fairfield Avė., Brighton Parko 
lietuviių Nekalto Prasidėjiimo- 
parapijos klebonas.

Kunigas Antanas Briška pri
sipažino, kad jis sukišęs Bischo
ffo švindelin keturiasdešimt
viieną tūkstantį dolerių ($41,- 
000). Tai padaręs per pusan
trų metų. Už tuos 41 tūkstan
tį “investuotų” Bischoffui do^ 
leri^ gavęs tik 16 tūkstančių at
gal^ “dividendais”. Kiti 25 tūk
stančiai dolerių žlugę pas Bis
choffą...

Sako, kad tokių “investorių“ 
Bischoffas turėjęs apie keturis 
tūkstančius, daugiausiai atei
sim ypač 'lietuvių ir'lenkų. Vi
so Bischoffas išviliojęs.,iš tų 
žmonių apie $4,500,000 (pus
penkto milijor/' dolerių)!

PASAŽIERIUS PAŠOVĖ
* KONDUKTORIŲ.

EAST ST. LOUIS, III., kovo 
18. -j- Del to, kad konduktorius 
C. Pullis bandė nuraminti trau
kiny neramų pasažierių L. Mot- 
tlovą, iš Lynchburgo, Tenn., pa
starasis šovė Į konduktorių ir 
pavojingai sužeid*ė. Šovikas su
imta.

GAISRAI.

KOVOJ SU IŠNAUDOTOJAIS 
ŽUVO SEPTYNI FILIPI

NIEČIAI.

QUEBEC, Kanada, kovo 18. 
Vakar didelis gaisras sunaikino 
Commercial gatvėj du viešbu
čiu, The Winsor ir La Tuque, ir 
dar ketvertą šiaip triobėsių. 
Nuostolių skaito šimtais tūks
tančių dolerių.

PUEBLO, Colo., kovo 18. — 
Policijos suimtas Fred Janssen 
prisipažino, kad praeitą šešta
dienį rastas Ogdene, Utah, gel- 
žkelio stoty moteriškės kūnas 
skrynioj, tai jo žmonos. Jai nu- 
žydyti jis buvęs pasisamdęs 
vieną meksikietį, kuriam už tą 
darbą pamokėjęs 150 dolerių.

POLICIJA PUOLA TARIAMUS 
“AIDOBLISTUS.”

18.
ant

8 AMERIKIEČIAI JURININKAI 
IŠGELBĖTA.

K1NGSTON, Jamaica, 
18.— Atplaukęs čionai garlai
vis Carillo atgabeno aštuonis 
Amerikos jurininkus, įšigelbė- 
tus nuo laivo Spindrift. Laivas 
Spindrift, plaukusis į Jackspn- 
villę, nukentėjo laike siautu- 
sios baisios audros.

kovo

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 19 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ......... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $4.26
Danijos, 100 kronų ............... $15.71
Italijos, 100 lirų ..............  $4.20
Francijos, 100 frankų ........... $5»10
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.55
Olandijos, 100 florisų ....... $38.86
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.35

SAN PEDRO, Cal., kovo 
—Policija padare puolimą 
tariamų “aidoblistų” susirinki- 
mb, suėmė ir kalėjimai) įdėjo 
teturis žmones, tariamus ai
doblistų organizatorius. Suim
ta taipjau įvairios jų literatū
ros.

MANILA, Filipinai, kovo 18. 
—Netoli Candabos, Pampa il
gos provincijoj, cukraus plan
tacijoj įvyko muštynės tarp že
mės savininkų ir nuomininkų 
filipiniečių. Septyni filipinie
čiai buvo užmušti ir keletas 
sužeistų.

Chicago ir Apielinkė — Šian
die gal bus sniego; nedaug at
mainos temperatūroj; rytų ir 
šiauriaryčių vėjas.

Detroįt’o Liet. Naujiena!
NSdėlioj' Kttvo-March 23, 1924

2 vai. p. m.
Lietuvių Svetainėje,

25th ir Dix Avė.,
Kalbės d. P. GRIGAITIS 

Naujienų Redatorius
Temoje: “Kaip dabar išrodo 
Lietuva” ir “Amerikos lietuvių 
darbininkų reikalai”.

P. S. Moteryąpkurios išsi- 
įtirps šį apgarsinimą ir priduos 
kartu su tikietu kurį vyras nu
sipirks prie langelio, bus įlei
džiamos į svetainę dykai.

Visus kviečia LSS. 116 kp^

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami keletą doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoj^ siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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K. Požėlos korespondencijos!

Ristynės
Svarbios ristynės

H. STEINRORNN

Kenosha, Wis.
nori

tai

K. POŽĖLOS
įvyks

Pelnyčiui, Kovo 21 d
Strumilos salėje, 
kampas 107 gat. ir 

Indiana Avė.

’radžia 8:15 vai. vak. 
Šitose rištinėse imsis< 

sekamo^poros:

K. Požėla 
iet. pasaulio čampio

nas su
H. Steinbornn < 

Vokiečių čampionas

J. Bancevičius’
!agos Met. čampio- 

. nas su 
P. Norkum

i siekia čampionato

W. Wildman 
žydų čampionas su

C. Petersonu
Švedų čampionu

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinis Kliubas
Rengia

Sidabrinį Balių
Nedėlioj, Kovo 23 d., 1924 m.

MILDOS SVET.,
3142 S’o. Halsted' St.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai
Bus vienas iš gražiausių Sidabrinių Balių, Visu4 lietuvius ir lietu

vaites Kviečiame atsilankyti. RENGIMO KOMITETAS.

DIDELIS METINIS VAKARAS SU

Koncertu ir Baliu
Rengia

Lietuviška Teatrališka Draugija Rūta No. 1
« Stato scenoj puikią dviejų aktų komediją

“Piršlybos”
Nedėlioj, Kovo-M 23, 1924
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242-S& Wcst 23rd Plaee

Pradžia G valaidą vakare.

širdingai kviečiame visus lietuvius i J lietuvaites atsilankyti ant 
musų rengiamo vakaro, kur galėsite puikiai laikų praleisti. Apart 
to pamatysite kaip draugai ir drauges gaus garbės ženklus minėtam 
vakare. Neatsilankiusieji gailėsis, nes šitas vakaras bus vienas iš 
puikiausių. Atminkite, kati! dalį pregramo sudarys “Ateities Žiedo” 
Vaikų Draugijėlės nariai 18 apielinkės.

Kviečia RENGĖJAI.

^^į=hlį_4l_:....... .........;■■■. ... =s:^> ~ '•t*—
I .

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių 
į Laikraštis

•VARPAS"
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

į. Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00 
Pusei metų .......................  1.00
Užsieny ir Lietuvoj metams.....................3.00
Pusei metų................................................ 1.50
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai

i; 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.

■> VARPAS
3251 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Yards 1234.

Ateities Kliubo įsteigimas;
yra Lietuvių Politikos Kliubo 
skyrius. Politikos Kliubas su
sirinkimus bažnytinėj svetai
nėj laiko, o jo skyrių išprašė 
lauk, nes pirmininkas nėra 
klebonui ištikimas.

to ir instruktorius ne katalikas, 
čia labai keistas dalykas. Lietu
vių Politikos Klubas savo susi
rinkimus ir vis!
gali parapijos svetainėje daryti.
O Lietuvių Politikos Kliubo 
skyrius — Atletikos Kliubas — 
negali. Kodėl gi taip? Nieko 
stebėtino. Atletikos Kliubo pir- 
mininkas-instruktorius ne kata-

likas. Gi Lietuvių Politikos Kliu 
bo pirmininkas—-parapijos šulas, 
štai tau ir devintinės!

Tai sarmata, kad L. P. K. duo
da save už nosies vadžioti.

—Šilovarnis.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Čia buvo pasklidę gandai, buk 
kenošiečiai maną sutverti At
letikos Kliubą, kaipo skyrių prie 
senai čia gyvuojančio Lietuvių 
Politikos Kliubo.

Atletikos Kliubas kenošie- 
čiam yra būtinai reikalingas. 
Tik gaila, kad mums trūksta 
gerų, suprantančių ir energingų 
vadovų. O jei ir atsiranda ku
ris, tai tuoj atsiranda ir griovė
jai-

j Prie viršminėto Atletikos 
Kliubo randasi vienas gabus at
letas, būtent, V. J., kuris labai 
gerai supranta atletiką ir daug 
ko gali nuveikti toje šakoje. 
Kiek laiko atgal Atletikos Kliu
bas turėjo savo susirinkimą, ku
riame ir aš gavau progos daly
vauti. Susirinkimą atidarė in
struktorius V. J., kuris trumpo
je savo kalboje nupiešė, kokią 
naudą žmogus turi prigulėda
mas ir 'lavindamos atletikoj. 
Paskui paaiškino, kokie dalykai 
yra reikalingi turėti, kad varius 
darbą nuosekliai. Ant galo, pri-
kštinama muskulai rankų, kojų 
ir t.t. Tuoj vienas pašoko ir pa
aiškino, kad pirmiausiai reikia 
nupirkti “matrasas” ant kurio 
jis tur būt nori parodyti savo 
gabumus. Girdėjau, kad tas vy
rukas, kada tai ir kur tai pri
klausęs prie kokio ten Atletikos 
Kliubo.

Paskui T. V. davė įnešimą, 
kad pirm atletikos sutvarkymo 
gerai butų suorganizuoti “Bow- 
ling” grupę, kur prie progos bu
tų galima lavintis boliniino. Tam 
nekurto pritarė, bet ne visi. Ne
pritarė tik tie, kurie buvo labai 
užsikarščiavę pasipraktikuoti at
letikoje. O paskui, žinoma, kaip 
paprastai pas lietuvius Kenošoje 
yra daroma, “nukvitinti”.

Kas link bolinimo, patarčiau 
draugui T. V. tą darbą vykdinti 
ir aš neabejoju, 
pasekėjų. Nes
pasilavinsite, tuokart 
net su svetimtaučių 
lenktyniuoti.

Atletikos Kliubas 
susirinkimų ir lavinimuisi buvo
pasirandavęs parap. svetainę. 
Bet klebonas susitaręs su para- 
pijonais juos iš ten išvaikė. Mat, 
pasirodė, kad tęįį priklauso daug 
laisvų žmonių Jaunimo. O prie

kad būt daug 
kuomet gerai 

galėsite 
tymais”

laikymui

PIRM NEGU
DVYNUKAI UŽGIMĖ

Buvo labai serganti. Jau
tėsi daug geriau po vartoji
mo Lydia E. Pinkhąm’s 

Vegetable Compound.

Wyocena, Wisconsin. — "Aš vapto- 
jau Lydia E. Pinkhąm’s Vegetable 

Convpound p i r- 
miau mano dvy
nukų, nes mano 
sesuo rekomenda
vo jas man. Aš 
taip buvau silpna, 
kad vos tik galė
jau dirbti savo na
mų darbą. Bet 
kaip aš pradėjau 
vaitoti antrą bu
telį, aš pajutau 
daug geriau. Aš

išvartojau tris ir pusė butelių laike 
mano gimdymo sirgimų ir užbaigiau 
butelį kol galėjau sirgdama lovoje. 
Aš pasveikau ir jaučiuos labai gerai 
ir dabar auginu savo dvynukus. Aš 
rekomenduoju Vegetable Compound 
kiekvienai ir vertinsiu jį ateity”. — 
Mrs. Ida Gerbitz, Wyocena, Wis.

Kiek daug panašių atsitikimų yra 
raportuota mums. Daug moterų pa
sidaro silpnomis po gimdymui ir to
kioms motinoms prižiūrėjimas kūdi
kių yra visai negalimas. Netik, kad 
yra sunku motinoms, bet kūdikiai ir
gi nuo to turi kentėti.

Lydia E. Pinkham’^ Vegetable 
Compound yra puikus tonikas moti
noms prieš ir po gimdymo. Jos yra 

iš žie-
- - - J®8 

gali būti saugiai vartojamos motinų 
kurios žindo vaikus.

prirengtos iš mecUkąlių šaknų i 
i dų ir neturi kernuancių syvų.

Skaityk Gyvenimą
Visa Gyvenimą!

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA I

3101 So. Halsted S't., kampas 31 gat. | 
Tel. Yards 1119 t
Baigusi akuše- ■■■f — y.s ■ 
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.

į NORĖDAMI
| PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
> NYTI VISADOS KREIPKITĖS

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

>. L. FABIONflS CO.

809 W. 35111 St.. Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, v

Mėnesinis Grynojo MoKslo Žurnalas
Leidžiamas' Mokslo Draugų
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, malonus, 
reikalingas ir naudingas, ■t ,

GYVENIME surasite paskutines mokslo nau
jienas.

GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiš
kiai, kad kiekvienas lengvai gali su
prasti kadir keblius dalykus.

GYVENIMAS netarnauja jokiom partijom ar 
sektoms, bet tik vienam grynajam 
mokslui, kurs siekia pažintį,tikrų tiesą 
ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno gyvenimo numerio. — 
Išsirašykite Gyvenimą visiems metams* — Tap
kite Mokslo Draugais. — Gyvenimo vieno nu
merio kaina 2Oc. ------ vienų metų prenumera
ta $2.00.

Siųskite.užsakymus ir laiškus šiuo adresu:

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

-- i ■ ■

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard ISlfi

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. ki*k-
Tier}* išskyrų* ketvergę.

Nedėliomi* nuo 9 iki 12 ryta.

LINIJA 9Br 
TIESI i I 
KELIONE t L

Nev^rk.NY

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
VISA TRECIA KLĖS A PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 0-6ių ir 8-mų LOVŲ

S. S. ESTONIA ......................... Apr. 9
S. S. LITUAN1A .... ...................... April 30

TRECIOS KLESOS KAINOS 1 :

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei ląiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvi? Elektros Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n c.
A. BARTKUS, Pre«.

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

Biuras 4348 Archer Avc.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo G iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr, J. W. Beaudette

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephona* Canal 2552 

Valandos; 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tais- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 

karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
Tel. Boulevard 2160

Pranešimas
lYr. 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.

----------------- -------- - ■ - 4

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
dntėfh nuo Skilvio, kepenų, 
KRAI JOl ir INKSTŲ. Geriausi* pa- 
sr.nly reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefts’ mėnesius gydymo. Atsiųskite 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 VVallnce St., 

Chicago, U. S. A.

SaHKBmBHHBaBMBSMHUHSI

i

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

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III. ,

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

TIKRA PHYSIC
“Aš bandžiau visokių rųšių gy

duoles nuo užkietėjimo, bet nesura
dau nei vienų, kad mano viduriai ge
rai veiktų kol aš nepradėjau vartoti 
FOLEY CATHARTIC TABLETS”, 
rašo Robert E. Smith, 417 N. Robert 
St., Ludington, Mich. FOLEY 
CATHARTIC TABLETS greitai ir 
gerai veikia paliuosavime vidurių. 
Parduodamos visur.

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

Chicago, I1L
——iiiii—ZIUMfJtt •  ..................................... ..........

<r

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 Ir 6 iki 8 v. ▼.
Tel. Boulevard 5913 «

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

—. ............ . i .................................................................................... '■ i ■■■■■■.. ŲRimai

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgą* 

2201 W. 22 St., kampa* Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
k- , i - rl iiin-i i - - i i . i-r-

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.

Telephone
Boulevard 2160 

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

,rw T ................................... ......... . — .— q

Telephone Yards 5082

OR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisą* yra 

uždarytas
-......................- ' ■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyjj
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa*hington & Clark

Namu Tel.i Hyde Park 8895

40HN I. RAGDZIUNAS
ADVOKATAS 1

Veda bylas visuose Tumuose, Egtaml- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimus.

T>«^7..South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatai 1 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
Monr°e Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yard* 1015. Vai.: 6 iki 9 raL
” 1 II ■ ■ isf

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokate* 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas z
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

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 589 

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago.

Tel. Yards 4681

A. L D A VIDONIS, M. D.
4613 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 -
Valanda*: nuo 9 Iki 

nuo 5:80 iki 7

DR. A. M0NTV1D
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 ZJ. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: ano 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kadžio 7715
................................ I "1 H .......... I I III II I !■

Canal 0267 
Naktini* Tai. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandų*: 11 iki 4 po piat, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
...............   7. ... - i m ■ J

Leo Shvegzda

11 vai. ryto 
I vakaro.

Z——— ................................... .............. .. ........ ..

Telephone Y ar d* 1682

OH, J. KOLIS
Lietuvis Gydytoja* ir Chirerga* 

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

DR. K T. STRIKOL’S^
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 fr 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal, sutart]

< ■ 1

DR. P, ŽILVITIS ■
Gydytojas ir Chirurgu 

3243 So. Halsted 8t.
Tol. Boulevard 7179 .

Rerid. Tel. Falrfai 9574 
CHICAGO. ILK

(Real Estate)
Perkant, parduodant ar mainant 

namus kreipkitės prie musų.
Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus į Lietuvą.

4917 W. 14th St., 
Cicero, UI.

> Office Phone Cicero 822.3
Res. Phone Cicero 6272

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1618, Haymarket 4221
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L.S.S. ŽINIOS A. —aite.

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Kovo 20,1924 Eilinis No. 50

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

*

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

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

brooke Avė., Chicago, 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. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Socialistą partijos 
nariams.

Socialistų Partijos Pildoma
sis komitetas nesenai turėjo sa
vo suvažiavimo. Tame suva
žiavime svarbiausiu dienos 
klausimu buvo apkalbėjimas 
apie ateinantį Partijos suvažia
vimą ir Konferenciją Progres
sive Political Action. Abudu 
suvažiavimai įvyks Clevelan- 
de, liepos I—6 d.

Konferencija Progressive Po
litical Action perstoto apie 
2,500,000 organizuotų darbi
ninkų: keletas, farmerių orga
nizacijų, Farmerių-Darbininkų 
Partijos, vakarinių valstijų ir 
kitos progresyviškos organiza
cijos. Socialistų- Partija toje 
Konferencijoje turės daug javo 
delegatų: nuo S. P. Pildomojo 
Komiteto bus 3 delegatai ir 
kiekviena valstijos organizaci
ja galės siųsti po du delegatu.

Tikslas tos Progresyvių dar
bininkų Konferencijos bus: no
minuoti kandidatus į Jungti- 

/hių Valstijų Prezidentus ir Vi- 
I ce-Prezidentu s ir

klausimus, kurie 
vencijoje.

Tikra, 
Partija 
J uit 
cialistų Partija matys, kad 
nominuoti kandidatai gali būti

rišti kitus 
atsiras kon-

DarbininkųDidelė 
būtinai yra reikalinga 

mėse Valstijose.
Partija matys,

savo su- 
galutinai 
ir priims

prisidės prie rėmimo tų kandi
datų, bet jeigu ne, tai partija 
už poros dienų turės 
važiavimą ir tenai 
nuspręs savo taktiką 
rinkimų platformą.

Socialistų Partija mano, kad 
ji gali daug prisidėti prie tų 
progresyvių datrbfinįinką konfe
rencijos ir tolimesnio jų vei
kimo, kaipo patyrusios parti
jos politiniame veikime. Kad 
suorganizavus tikrą ir didelį 
darbininkų klasės veikimą šio
je šalyje. Socialistų Partijos 
padėtis dabar yra labai svarbi. 
Negalima praleisti tos didelės 
progos. Pirdomasis Komitetas 
ragina, kad visi partijos drau
gai imtų energingai veikti, 
kad Socialistų Partija toje 
Progresyvių Darbininkų Kon
ferencijoje butų atstovaujama 
kuoskaitlingiausiai. a

Yra išleistos speciates stalu
pos: 50c., $1 ir $5.Lai kiekvie
nas narys nusiperka tų štam
pų, kiek išgali jo kišenius4 Yra 
ąianoma, kad kiekvienas akty
vus partijos narys galKnusipir- 
kti už 50c. štampą. Tie pinigai 
bus sunaudojami specialiai pri
sirengimui prie ateinančių kon- 
ferencij \.y— Progresyvių Dar
biu inkų/ ir Socialistų Partijos.

Lai nei vienas socialistas ne
atsisako nusipirkti sau nors po 
vieną štampą. O musų kuopos 
gali lengyai tai padaryti, nes 
kiekvienos kuopos kasoje yra 
pinigų ir jos gali nupirkti savo 
nariams po vieną ar daugiau 
štampų.

Draugai, stokime darban vi
si. y. —A. žymontas,

LSS. Sekretorius.

Šis tas iš Lietuvos S.-D. 
partijos gyvenimo

Nesenai musų partijos C. 
Komitetas išsiuntinėjo vietos 
partijos organizacijoms auklė
tos lapelius su įvairiais paklau
simais. J tuos paklausimus jau 
atsiliepė 38 organizacijos (kuo
pos), t. y. veik pusė partijos. 
Viso labo partija turi j šimtą 
kuopų. Kadangi atsakymai la
bai akyvus ir juos galima pa
tiekti skaitlinėmis, kurios, kaip 
sakoma, neklysta, manau, mu
sų skaitytojams tos žinios bus 
labai įdomios.

Atsiliepusios 38 organizaci
jos Iarėjo 743 narius, — vyrų 

692 ir moterų — 57, — to- 
kiuo hudu moterys sudaro tik 
7% bendrojo skaičiaus. Prieš 
partiją reiškia stovi opus mo
terų organizavimo klausimas. 
Ga! ir Amerikos moterys pa
galves ką tai reiškia, nes mo
terys kol kas sudaro krikščio
nims ir jų reakcijai pamatą.

Iš 743 narių tarpo beraščių 
130, mokančių skaityti — 

613. Visiškų beraščių skaičius 
partijoje sudaro apie 20%. Tai 
ne partijos kaltė, tos itkaitlinės 
rodo, kad Lietuvos organizuo
tuose darbininkuose esama di
delio beraščių skaičiaus dėka 
toms apystovoms, kuriose 
mes gyvename. Tiegi 613 na
rių, parodytų mokančiais skai
tyti, slepia savyje daugelį to
kių, kurie tik vos vos pravardę 
pasirašo.

Ką gi jums sako tos skaitli
nės? Sako, kad jose gludi visos 
darbininkų klasės nelaimės. 

Įvairus demagogai iš dešinės ir 
kairės naudoja Lietuvos darbi
ninkų minias gražiais siūly
mais ir pažadais. Jei partijoje 
esama 20% beraščių, tai ano
se palaidose miniose ;ų dar 
daugiau, — štai ten žuvauja 
balsus politikos spekuliantai. 
Prieš s-d. partiją stovi sunkus 
uždavinys kovoti su šituo blo
gumu. Gal jus mums rimtai ir 
planingai tame padėsite? Gal 
tik dabar jums bus aišku kokį 
sunkų darbą dirba partijaj!

Žiūrint partijos narių užsi
ėmimo gauname šitokį vaizdą: 
darbininkų (dvarų, kaimo ir 
miestų) — 573 arba 78%; 
amatininkų* tarnautojų, ma
žažemių, nuomininkų 140, ar
ba 18%; laisvų profesijų (dak
tarų, juristų, profesorių, mo
kytojų) — 30 arba — 40%.

Partijos sąstatas aiškiai pro
letarinis. Visi užmetimai Lie
tuvos socialdemokratijai, kad 
ji esanti inteligentų partija yra 
tuščia zauna ir prasimanymas 
politikos spekuliantų. Gal kas 
pamanytų priskaityti prie iš
davikiškų elementų antrąją 
grupę, bet pirm nei padaryti, 
tai turi prisiminti sau, kad 
anuos 18% sudaro tokie pat 
proletarai. Del inteligentijos 
tektų pasakyti vieną, kad jos 
partijos eilėse labai ir 'labai 
nedaug. Partija turės pasirū
pinti, kad (Lietuvos darbinin
kai turėtų kuodaugiausiai savos,

Inteligentijos. Tai muims visai 
aišku. Be proto proletarų mu
sų darbas neįmanomas.

Minėtos 38 organizacijos yra 
padariusios 228 susirinkimus. 
Susirinkimai lankyta neperge
riausiai. Aptarta: partijos or
ganizacijos ir prof. sąjungų 
reikalą!. (Žymią vietą užima 
rinkinių į Seimą, knygynėlių 
klausimai. Savo knygynus turi 
14 organizacijų su 668 knygo
mis, kurių du trečdaliu gauta iš 
Centro (arba Amerikos drau
gų aukos knygomis). Suruošta 
viso labo 15 masinių mitingų; 
7 paskaitos; 4 gegužinės ir 32 
vakarai. Partijos organizacijos j 
yra vedusios 7 streikus, kurių 
5 laimėta. Atsakiusios į klau-| 
simus organizacijas turi 49 sa
vo narius savivaldybėse. I

Kode! nesiseka partijos or
ganizacijos'darbas? Į šitą klau
simą taip atsakoma: “dėl sto
kos susipratusiii draugą (vien
balsis atsakymas), kunigui 
keiksmo ir valdžios spaudimo.” darbininkų reikalams. Tuo bu- 
Prie pasakyto pridėti nieko du draudimo aparatas)pasidaro 
nebetenka. ir pigus ir patogus.

Draudimo lėšos susidaro iš 
organizacijos darbininko uždarbio. Pusę 
l/\n IrAzI I 'C

jų įmoka darbininkas, pusę 
darbdavys. Mokėdamas algą, 
darbdavys privalo atskaityti iš 
jos atatinkamą dalį ir kartu 
su savo dalim įnešti į kasą. Ap
skaityta, kad valdžios dalis 
metams siekia ligi 800 mil. kro-J 
uų.

Suskambėjo,.
Nuriedėjo

Skambios dainos, 
Jų aidužiai 
Susigūžę

Skamba mainos. 
Dainos gaudžia... 
Sielą spaudžia...

Ilgesys vilioja,

Vėjas kur lakioja... 
Ten nulėktum, 
Atsikvėptum,

Sielą atgaivintum, 
Neskaudėtų, 
Nesopėtų,

Žaizdas nuramintų... 
Bet tik dainos 
Skamba mainos,

Jų aidužiai pinas...
Sielą skauda,
Verkia, rauda,

Ilgesys kankina...

tvuogi musų < 
daugiausiai nori? Jos nori, kadi / 
iš centro jas tankiau lankytų, ' 
kad galėtų įsisteigti knygyne*- 
liūs ir svarbiausia, norėtų tu
rėti organizacijai nuosavą bu-r 
tą. Rodos, nedaug, bet vistikl 
labai daug jos nori, imant do- ’ 
mėn musų sąlygas.

Bendrai nusiskundžiama: — 
bedarbe, menku atlyginimu, 
valdininkų sauvaliavimu ir sto
ka kuro, kurio bėdmiomenė ne-| 
gauna.

Nario
nuo 15 centų iki 1 litui, t. y. | cialistų karikatūristas ir kal- 
nuo 1 iki 10 centų, skaitant betojas Ryan Walker važinės 
Amerikos pinigais. su prakalbomis per du mėne-

Štai jums tas vaizdas, kurį sius — balandžio ir gegužės, 
duoda skaitlinės. Čia nieko ne-1 Jis kartu piešia ir kalba, taip 
bepridėsi, jos savaja kalba 
•sako viską. Įsivaizdinkite 
bar, Lietuvos buržuazija, 
rios eilėse stambus i ‘ ‘ ‘ 
klebonai, bankininkai ir vai-1 tijos raštinę, 2653 Washington 
džios aparatas ir jums bus aiš- Blvd., Chicago.
ku kaip sunkiai dirbama tų -----------------
musų draugų, kurie spiečiasi Makdonaldd Slimany- 
apie LietuvosMdenu.krati- maj tarptautinėj 
jos vėliavą. —K. Bielinis. politikoj

Ryan Walker maršrutas
Į Socialistų partijos nac. raš- 

mokesčio mokama tinę paskelbė, kad žinomas so- 
t. y. cialistų karikatūristas

Iš Lietuvos Socialdemo
kratu Partijos gyvenimo

aukotus už pakvietimus pini
gus manoma įstengti knygynė
lis. Tamsus šmėkla.

Šančiai — Sausio 27 d. įvyko 
L. S-*D. P. kuopos narių susi
rinkimas. Dienotvarkėje buvo 
dr. M. pranešimas einamuoju 
momentu ir organizaciniai 
klausimai. Draugai turi gero 
ūpo ir pasiryžimo išplėsti pla
čiau savo organizacijos 
darbininkų tarpe, 
komitetas, į kurį 
dr. dr. Zinevičius, 
Mikulskis. Sekamas
rių susirinkimas nutarta šaukti 
vasario fO d.

ribas 
Perrinktas 

dabar įeina 
bulaitis ir 
kuopos na-

iš Kur- 
nariai 
toliau

komi-

prisirinko pil-

draugai

atstovai

Rokiškis. — Sausio 27 d. dr. 
Purėnienė darė čia pranešimą 
apie Seimo darbuotę. Nežiūrint 
to, kad oras buvo labai šaltas 
ir kad pranešimą prisiėjo da
ryti šalto j neapk urenamo j sa
lėj, darbininkų 
mitelė salė.

^Usirinkusiejc pilnai pritarė 
socialdemokratų frakcijos dar
buotei ir reiškė užuojautos jos 
kovoje su reakcija ir su siste- 
matingu teisių mindžiojimu.

Po to dr. Purėnienė pasvei
kino susirinkusius darbininkų 
laimėjimu Anglijoje. Karštas 
delnų plojimas buvo tai atsaky-. 
mu. Po bendro pranešimo Ro
kiškio L. 'S.-D. P. narių pasita
rimas visais klausimais, pažy
mėtais dienotvarkėje. Toks pat 
pasitarimas įvyko Rokiškio so
cialdemokratinio jaunamo są
jungos “žiežirba.”

—Rokiškietis.

Tel.’ Blvd. 3188 
M. Woitkewid

BANIS
AKU1ERKA

Turiu patyrina^ 
Pasekmingai pa-

^tarnauju mote- 
“rims prie jjimdy- 

rr.’O kiektienams 
atsitikime. Teiki v 
ypatišką prižiurt- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

ivth
St. \

*

^■DR. HERZMAN-^-
—IŠ RUSIJOS—
Geraf^lietuviams žinomas įier 1S 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1626 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
3110. Nakfj 
Drexel 0960

Boulevard 4186
Telefonali *

3416 So. Hahted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir pO\8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
' 4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 va), po piet.
Telefonas Drevei 2886

Kuršėnai (Šiaulių apskr.) — 
27 d. sausio įvyko Kuršėnuose 
L. S-D. P. rajono' konferenci
ja. Dalyvavo 2 atstovai Raudė
nų vai. organizacijos, iš vie
tos 10 narių ir 10 žiežirbinin- 
kų. Čionai kuopa turėjo 43 na
rius, jaunimo “žiežirba” — 
apie 50. Išsyk gana gerai vei
kė kuopa, taip pat ir jaunimas: 
rengė vakarus, lavinosi, skaitė 
laikraštį “Socialdeimokratą” ir 
“žiežirbą.” Paskutiniu laiku 
jaunimą apleido vienas jų veik- 
iiij vadas, išvažiavęs 
senų. Likusieji valdybos 
nesiima iniciatyvos ką 
veikti.

Partijos organizacijos
tetas jaukiasi perdaug apsun
kintas savo reikalais ir užleido 
darbą kuopoje/ nedarė susirin
kimų ir neparagino narius 
įmokėti po tą menką nustaty
tą nario mėnesinį '.mokestį. Po 
naujų metų neišrašė nė 1 ekz. 
“Socialdemokrato.” Tiktai da
bar paraginus 1 užsiprenume
ravo ir išrašė 5 ekz. “S-to” ir 
5 ekz. “Ž-bos” platinimui; at
rado vaiką, kuris išplatins.

Čia draugai kaliba, kad trūks
ta laiko veikti, bet liueso laiko 
yra, tiktai jis sunaudojamas 
neatatinkamai darbininkų ko
vos uždaviniams. Kuo pateisin
ti tokį apsireiškimą, 
patys spręskit.

Raudėnų valsčiaus
apie savo organizacijos veiki
mą smulkiau nieko nepranešė, 
nes nebuvo pasirengę, kadangi 
vėlai gavo pakvietimą. Tiktai 
atvežė centro komitetui nuo
šimčius. Užsisakė taip pat išpla
tinti 5 ekz. “S-to” ir 
“Lauko Dafbininko.” 

Nutarta šiais metais 
ūkininkai, I prakalbas', turi kreiptis į par- Į gistruoti narius ir nario mo- 

„..i. II Pėsčio mažiausiai imt 50 cen
tų mėnesiui.

Draugai išsiskirstė vilčia, 
kad šiais metais organizacija 
susitvarkys, n. nario mokestis 
bus surinktas, su centru nuo
šimčiais atsiskaityta. Turiu par 
linkėti draugams jų kilniame 
darbe pasisekimo. —šlėga.

pa- kati jo prakalbos visuomet bū
da- na gyvos.
ku- Kas norėtų surengti jam

Čeką invalidai ir seni 
darbininkai

Makdona-ldas netrukus pa
siūlysiąs sušaukti Europos kon
ferenciją, kuri turėtų nagrinėti 
reparacijų ir f&tfptautinių sko
lų dalyką, o be to dar valsty- 

pa veldėjo iš austrų j y prekybinius santykius.
1 Puankare susirūpinęs gali- 

pasenusių | momįs didelėmis permainomis 
tarptautinėj politikoj. Su Bel
gijos užsienįių reikalų mini s tea
riu žasparu jis turėjo slaptą 
pasitarimą.

Čechai j 
darbininkų ligonių kasas. Jos 
negalėjo aprūpinti ] 
darbininkų ir invalidų. Vienas 
dėlto pirmiausių uždavinių ce
chų Socialdemokratų buvo spir
ti valdžią išleisti atatinkamą 
įstatymą. Kova pavyko: parla
mentai! jau įneštas invalidų ir 
pasenusių darbininkų 
mas. čia paduodame 
siaustus dėsnius.

Įstatymas apima 21/a 
no darbininkų. Jis neliečia val
džios įstaigų tarnautojų, kalna
kasių ir privačių įstaigų darbi
ninkų. šiuos aprūpina kitas įs
tatymas.

Invalidu skaitosi tas, kuris 
dėl fizinių ar psichinių truku
mų, . būdamas apdraustas, ne
begali uždirbti % paprasto sa
vo uždarbio. Senatvės renta 
prasideda nuo 65 metų, kuo
met apdraustasis atsitraukia 
nuų vietos, kur jis buvo įnašas 
dėjęs.

Teisę gauti rentą turi tie as
mens, kurie nemažiau 200 sa
vaičių buvo dėję mokesnius in
validų ir senatvės kasom Me
tinė renta susideda iš pagrin
dines sumos 500 kronų ir 1/5 
dalies sumokėtų įnašų. Prie 
kiekvienos sumos nuo savęs 
valdžia prideda metams po 500 
kronų. Taip apskaitytos rentos 
svyruoja tarp 1250—5800 kr. 
kiekvienam invalidui ar pase
nusiam darbininkui, žiūrint 
draudimo laiko ir uždarbio di
dumo.

Invalido našlė gauna 1/2 ren
tos, našlaičiai ligi 17 metų — 
1/5 dalį, našlaičiai — 2/5 da
lis.

Apdraudimo priežiūrą veda 
centraline draudimo įstaiga. 
Jai priklauso ir ligonių kasos, 
šios atlieka visą eilę darbų, rei
kalingų invalidų ir pasenusių

įstaty- 
jo vy-

milijor

5 ekz.

perve

Palanga. — Vietos s>-d. orga
nizacija sausio 26 d. turėjo sa
vo susirinkimą. Išklausytą pra
nešimas apie partijos konfe
renciją ir jos nutarimus. Drau
gai daugiausia domisi savival
dybių Rinkimais', s-d. laikraš
čių platinimu ir profes. sąjun
ga žemės ūkio darbininkams. 
Mano supratimu, palangiškiai 
turėtų griebtis: D' ryšių su
tvarkymo su platesne apylinke, 
2) s.-d. laikraščių platinimo; 
tai pirmos eilės darbai.

Vietos kkrikalai prieš s.- d. 
org. veina Aivienytu frontu, 
faktų pakankamai.

Teiephons Yard. 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 13 iki 
12 dieną.

ik

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Te). Drexel 2279

Rusijoj po Lenino 
mirties.

Lenino mirtis sukėlė komu
nistų tarpe didelio nervingumo. 
Tatai matyti iš jų leidžiamų į 
visas puses atsišaukimų. Ko
munistų partijoj eina aštrus ne
sutikimai dėl (Lenino vietinin
ko. Yra žinių, kad komunistų 
valdžia, norėdama išsilaikyti, 
vėl griebsis kruvinojo teroro.

Nedarbas Rusijoj.
Sovietų kongrese dstrbo ko

misaras šmidtas padarė /pra
nešimą apie nedarbą Rusijoj. 
Iš to pranešimo aiškėja, kad 
iki lapkričio mėn. 1922 m. Ru
sijos gubernijų miestuose bu
vo 370 tūkstančių bedarbių.

Paminklas žoresui. >
e’ ' ; ■ .... ■■t......4, į . •*p :•

Didžiojo karo pradžioje Par 
ryžiuje buvo nukautas iš pasa
lų žymus prancūzų socialistas 
Žoresas, kuris agitavo prieš 
karą. Dabar jo šalininkai pa
statė Prancūzijoje paminklą. 
Ant paminklo iškirsta Žoreso 
pasakyti žodžiai: “'Drauge su 
milijonais žmonių aš drįstu ma
nyti, kad pasaulio taika yra ga
lima.”

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
3228 W. 38-th St., Chicago, III. ................. .m............... i n nu u

Mažeikių Apskrities Komite
tas yra aptaręs visą eilę vietos 
organizacijos ir spaudos klau
simų ir reikalų. Darbas vietose 
vis daugiau ir daugiau domina 
musų draugus. Tai geras reiš- 
kinys. Mums reikia ne tik plės
ti savasai darbas, mezgant ry
šius, bet ir gilinti jisai, plati
nant ir skaitant s-d. leidinius, 
kitaip musų darbas negaus tin
kamo išsivystymo. —-N.

Kretinga. — Sausio 26 d. 
1924 metų įvyko visuotinas 
Kretingos L. S. D. P. kuopos 
susirinkimas. Tikslesniam dar
bui ateity buvo perrinktas or
ganizacijos komitetas, į kurį 
įėjo šie drangai: Pranas Podr 
leckis (pirmininkas), Almi- 
nauslkas (sekretorius), Povilas

Telefonai! Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA.

/Ofiso valandosi |
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Gudeliai I (Mariampolės ap- 
skr.). Socialdemokratų organi
zacija suruošė 2 d. vasario šei
myninį vakarėlį. Buvo suvai
dinta “Senovės kariai” (scenos 
vaizdelis) ir pasakyta mono
logas “'Ponaitis.” Veikalai iš
ėjo neblogai ir publikai paliko 
gerus įspūdžius. Tvarka buvo 
pavyzdinga. Neatsižiurint į 
blogą orą publikos susirinko 
skaitlingai. Iš atsilankiusių 
svečių buvo išreikšta gilios pa
dėkos musų organizacijos jau
nimui už jųjų veiklumą, kad 
taip greitu laiku, sugebėjo su
ruošti antrą vakarėlį., Už ,su-

Isnutis. Nutarta kaipo priva
lomas išsirašymas visiems kuo
pos nariams “Socialdemokrato” 
ir uždėta pareiga kiekvienam 
nariui daryti visas galimas pa
stangas platinti laikraštį tarpe 
bepartyvių.

Sekamas visuotinas susirin
kimas paskirtas 3 d. vasario 
1924 m.

L. S,-D. P. Kretingos kuopos 
sekretorius Alminauskas..

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

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

SOCIALISTU PARTIJOS
RINKIMŲ KAMPANIJA JAU EINA

•_ .į-' ’ » * t t

Socialistų Partija turi pilną surašą valstijos ir 
County kandidatų.

Jei jus nenorite balsuoti už kapitalistų kandidatus — republikonus ir 
demokratus, tuomet jus privalote balsuoti už

Socialistų Partijos Tikietą-Kandidatus
Tam tikslui mes privalome turėti Kapanijos Fondą.

Kiek tame jus galite padėti?

r

Aš žemiau pasirašęs ......................  prisižadu padėti Socialistų
Partijai laimėti rinkimus 1924 metų kampanijoj.

Čia įdedu.............................. S. P. Kampanijos Fondui.

Vardas .............................................................

Adresas ................... .............................................
Pinigus galima siųsti L. S. S. Sekretoriaus vardu arba tiesiai 

Socialistų Partijai

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 0
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optonutriat 
T«L Boul«var4 <487 
4«4» 8. Aahlanš Ava 
Kampu 47-toa arat 

2-roa lubaba

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofi«o tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visu chronišką Urą .

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

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

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

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan SU 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 1 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 , 

Telefonas Yards 0867

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 va Janiai 
ir nuo 9 vakare iki 10
Phone Boulevard 0696

i...

■
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Neva 

Pabliahad Daily, axcapt Suadaji by 
Iha Uthuanian Nawa Pab. C*n Ine.

Editor P. firigaitia
1789 South Halated Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

18.00 
, $7.00 

‘ $8.00 
8c

Subscription Katėsi 
per year in Canada. 
per year outside of Chica^u. 
per year in Chicago.

per copy.

4 milionus žmonių, tarnavu
sių armijoje.

Reikia pasakyti tečiaus, 
kad tas bonusas, už kurį 
dabar balsavo dauguma 
kongresmanų, yra daug 
menkesnis, negu reikalavo 
ex-kareiviai. Tiktai dalis 
tos sumos, kuri yra skiria-

Apžvalga
M. PETRAUSKAS ŽADA 

ŽIUOT LIETUVON.
VA-

Iš tikrų šaltinių 
kad komp. Mikas 
apie vidurį birželio mėnesio ren-

patyrėme, 
Petrauskas

Iš Šitos retfdlįucijos galimSa 
numanyt, kad Anglijos Da/bo 
Partijos valdžia spirs bolševikus 
paliuosuoti Gruziją, kuomet at
vyks į Londoną bolševikų dele
gacija tartis dėl nustatymo 
normalių santikių tarp Anglijos 
ir Rusijos. Maskvos banditai, 
žiauriai sutrempusieji laisvą 
Gruzijos respubliką, turės pasi- 
teisint, kodėl jie taip padarė.

Entered aa Second Clasi Matte* 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act o f 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskizian. 
sekmadienius. Leidžia Naujienų b'r.i- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago 
UI. Telefonas i Roosav^t 8630.

Užaimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams...... --------------------
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam________
Vienam mėnesiui

$8.o« 
_ 4.00 
„ 2.00 
— 1.60

K .75

Chicagoje per nešiotojui i
Viena kopija...................... —— 8c
Savaitei-------------- . — 18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams_________     $7.01
Pusei, metų ....____   8.5(
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam L25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir Idtur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......... ________ ...... - $8.00
Pusei metų ...... ...............  4.00
Trims mėnesiams ..........-...... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Bonusas buvu
siems kareiviams.

Po ilgos kovos Jungtinių 
Valstijų kongrese atstovų 
butas 355 balsais prieš 54 
nutarė duoti bonusą buvu
siems kareiviams, tarnavu
siems armijoje didžiojo ka
ro metu.

Senatas dar nebalsavo to 
sumanymo. Jeigu jisai pa
darys kokių nors pataisymų 
atstovų buto biliuje, tai ben
dra atstovų buto ir senato 
komisija turės išlyginti skir
tumus ir po to pataiytasai 
sumanymas turės vėl perei
ti per abi įstatymų leidimo 
įstaigas. Pagalios jisai bus 
paduotas prezidentui pasi
rašyti. Jeigu prezidentas 
atsisakys pasirašyti Jai bo- 
nuso sumanymas turės būt 
išnaujojo perbalsuotas kon
grese ir pavirs įstatymu tik
tai tuomet, kaip jisai bus 
paremtas dviejų trečdalių 
balsų dauguma.

Taigi bonusas
viams daf toli gražu nėra 
užtikrintas. Jeigu jisai bus 
pripažintas, tai tiktai dėlto, 
kad šį rudenį įvyks prezi
dento ir kongreso rinkimai 
ir politikieriai Washingtone 
gal būt bijos užpykinti apie

ex-karei-

ma bonusams, bus išmokėta giasį iškeliauti Lietuvon. Prieš 
grynais pinigais; didesnioji išvažiuosiant jisai dar ketina 
dalis bus suvartota, kaipo pastatyt savp naują operą “Eg- 
apdrauda, kurią buvusieji p • 
kareiviai arba jų paveldėto- KAR0 CENZURA 
jai tegalės atsiimti už 201 VOJE.

1 metų.
Bonusas yra skaitomas 

už tarnavimą armijoje tarp 
balandžio 5 d. 1917 metų ir 
ir liepos 1 d. 1919 metų. Iš 
to laiko tečiaus reikia atim
ti pirmąsias 60 dienų; po to 
už kiekvieną tarnavimo die
ną (augščiaus nurodytame 
laiko tarpe) Amerikoje ski
riama $1, o už kiekvieną 
tarnavimo dieną svetur 
$1.25, 
ma neprivalo būt didesnė,Inas Darbininkas”: 
kaip $500 tiems, kurie tar- “Nežiūrint to, 
navo namie, ir nedidesnė, laikraštyje nieko 
kaip $625 tiems, kurie buvo ‘priešvalstybinio’, 
siunčiami Europon. ^žia jam neleido

| Tai ot, kokia
Jeigu bonuso suma yra Lietuva.” 

mažesnė, kaip $50, tai ji busi Ti^ra tiesa, kad Lietuvos val- 
išmokėta tuojaus grynais džia yra nedemokratiška. Bet 
pinigais. Jeigu ji didesnė, “Laisvė” turėtų dėl to nepykt
tai ji bus užrašyta ex-karei-|ant Jos- Rusijos valdžia, kurią 
viui, kaipo apdrauda, kuri 
kaip minėjome, bus išmokė-
ta tiktai už 20 metų. Ap-Įraščius, tik s^vo partijai. Ir sa- 
draudos pinigams, kurie per 
20 metų gulės valstybės iž
de, žinoma, užaugs nuošim
čiai. Kad suskaičius, kiek 
daug-maž pinigų po to laiko 
ex-kareivis arba jo paveldė
tojai galės reikalauti, reikia 
prie bonuso sumos, priklau
sančios jam, pridėti 25 nuo
šimčius ir gautąjį rezultatą 
padauginti per 2,25. Tas 
buvęs kareivis, pav., ku
riam priklauso $500 bonu
sas, už 20 metų galės reika
lauti apie $1406.25.

Lietuvių tarnavo dauge
lis tūkstančių Jungtinių 
Valstijų armijoje didžiojo 
karo laiku ir jiems bus svar
bu žinoti tą bonuso planą, 
kurį priėmė žemesnieji kon
greso rūmai. Galimas daik
tas, kad jisai pataps įstaty
mu.

LIETU-

i “Lietuvos Žinios” 
kad “Kauno Miesto 
ties Karo komendanto 
mu uždarytas pažangos savait
raštis ‘Vairas’ visam karo sto- 

Įviui.”

“Vairo” leidėjai nėra pažan
gus žmonės, bet jie nepritaria 
valdžiai, todėl ji persekioja 
juos.

Brooklyno “Laisvė” rašo, 
kad Šiauliuose Jaunimo sekcija 
prie Šiaulių profesinės sąjungos 

Bet viso bonuso SU- mėginusi išleisti laikraštį “Jau-

Redakcijos Atsakymai
Senam gyventojui1, De Kalb.— 

Rašant korespondencijas reikia 
ir savo' vardas pavardė bei ad
resas paduoti redakcijos žiniai. 
Jūsų pranešimo nedėsime.

(Persispausdinti Uždrausta) 
PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotinė lietuviu dainų sim
bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys)

RAUDONASAI PUTINĖLIS.

Sunku butų pasakytų, kodėl mergele, 
putinėlį belauždama, bernioko klausia že- 
natvės reikalu. Bet šio simbolio reikšme 
paaiškėja, jeigu prisiminti rusų dainų pu
tino motivus, kur jis dar labiau išsiplati
nęs. Taip, pavyzdžiui, vestuvių metą, kai 
jaunieji grįžta iš pirmos nakties, klausia
ma jaunosios:

S kiem gulį a t chodila,
Kalinu lomala?
(Su kuo vaikštinėjai —
Putinėlį laužei?)

Vestuvių apeigos momentas ir putino 
raudona spalva — to simbolio prasmę aiš

KRITIKUOJA FOSTERIZMĄ.

praneša, 
ir Apskri- 

nutari-

kad tame 
nebuvo 

visgi val- 
pasirodyti.

‘demokratinė’

‘Laisvė” garbina, yra daug ne- 
demcikratiškesnė, kadanjgi j i 
niekam neleidžia spausdint laik-

vo partijoje jai yra tiktai tie 
geri, kurie klauso žvalgybos.

INTERNACIONALAS REIKA
LAUJA GRUZIJOS PA- 

LIUOSAVIMO.

Darbininkų Socialistinio In
ternacionalo pildomojo komite
to^ posėdyje, kuris buvo laiko
mas vasario 16 ir 17 dd., buvo 
priimta šitokia rezoliucija Gru
zijos klausimu:

“Kadangi visos Europos 
valdžios svarsto sovietų val
džios de jure pripažinimo 
klausimą, tai Pildomasis Ko
mitetas primena visoms par
tijoms, įeinančioms į Darbi
ninkų Socialistinį Internacio
nalą, jogei/ sulig Hamburgo 
kongreso nutarimais, kiekvie
na jų, reikalaudama, kad jos 
valdžia
valdžią, turi žiūrėt, kad pri
pažinimo aktas nebūtų kliūtis 
derybų tęsimui dėl karinės 
okupacijos nuėmimo nuo 
Gruzijos.

“Pildomasis Komitetas ra
gina visas. partijos, įeinan
čias į Darbininkų Socialistinį 
InteiVnacionalą, vesti, kaip 
buvo nutarta Hamburgo kon
grese, propagandą dėl Gruzi-. 
jos paliuosavimo nuo sovietų 
kariuomenės”.

pripažintų sovietų

kiai pasako. Vadinas, rusų dainose putinė
lį laužti — lygus lietuvių dainų vainikėlį 
deginti’ar į maknynę mesti. Jeigu simbo
lis putinėlį laužti turi tos prasmės, tai vi
sai suprantamas dajiktas, kodėl ir cituo
toje dainoje mergelė “putinėlį lauždama” 
klausia bemoko, kada jis ją ženysis... To
liau toj pačioj dainoj kaip tik ir paaiškėja, 
kad mergelė, (belauždama putinėlį pametė 
vainikėlį... Tiktai berniokas nevidonas vie
toj vestuvių — ašaros:

Krinta darže rože,
Krinta lelijėlė, 
Krinta mano ašarines 
Per skaistus veidelius...

taip liūdnai putinėlio laužymas baigias!

iPtrisiminkime dainą, kurią šio rašt^ 
pradžioje citavau:

Pucinėli raudonasis, 
Ko pavirtai į šalelę?

Ko pavirtai į šalelę, 
Į tą gilų Dunojėlį?

Ar vėjelio papučiamas, 
Ar lietulio nulyjamas?

KORESPONDENCIJOS
I ——— ♦

Naujienų skaitytojų moterim 
specialiai. Skaitykit musų ap
garsinimą Naujienose už ko^g 
20 d. laidoje.

—L. S. S. 116 kp.
Detroit, Mich.

Detroitj Mieli.
I. ■. ' -J

“Laimės jieškotojai” scenoje.

Radikalų savaitinis žurnalas 
“The New Republic”, kuris vi
suomet rodė daug simpanijos 
bolševizmui, ėmė pagalios su
prasti, kad bolševikų agentai 
šioje šalyje daro kenksmingą 
darbą darbinįnkų judėjimui. 
“The New Republic” kritikuo
ja Fosterį ir jo Darbo Unijų 
“Švietimo” Lygą.

Jisai nurodo, kad Fosteris pa
sielgė išmintingai, kuomet at
metė unijų skaldymo taktiką, 
kurią skelbia “aidoblistai”, ir 
pasiryžo skleisti industrinio 
ųnijizmo principus unijų vidu
je. Bet tas jo geras sumany
mas nuėjo niekais, kuomet ji
sai savo propagandą sujungė su 
komunistinio internacionalo 
propaganda; Iškeliamas unijo
se ginčus dėl komunizmo, Fos
teris įnešė į jas suirutę ir tuo 
susilpnino jas. To negana. Jisai 
privertė visus elementus, ku
riems rupi unijų gyvavimas, su
sivienyti, kad jas apgynus nuo 
komunistinių ardytojų. To re
zultatai yra tokie:

“Pažangieji -viršininkai 
yra priversti atsižadėt savo 
pastangų pravesti reformas 
unijose, kadangi jiems reikia 
palaikyt unijas krūvoje, gi
nant jas nuo kraštutinės opo
zicijos. Fosteris susilpnino 
tas judėjimo sekcijas, kurio
se buvo daugiausia vilties, ji
sai sustiprino savo aršiausius 
priešus. Jisai suskaldė unijas 
adatos pramonėse į priešin
gas grupes, sukėlė prieš save 
tokius tvirtus ‘progresistus, 
kaip John Fitzpatrick iš Chi- 
cagos Darbo Federacijas; su
trukdė inteligentingesniųjųį 
mažumos vadų veikimą ang
liakasių unijoje, kurie buvo 
pažangos politikos šalinin
kai...”
Fosteris tečiaus šiandie jau 

nebeturi jokios įtakos darbinin
kų unijose. Visi protingesnieji 
darbininkai mato dabar, kad ji
sai yra rėksnys ir trukšmada- 
rys.

Kovo 16 d. š. m. I. A. S. sve
tainėje ADAD. 2 kp. statė scėr 
noje dramą “Laimės Jieškotoy 
jai”. \

Pirmas veiksmas šio persta
tymo parodo, kaip Lietuvoje žy
das prikalbinėja valstiečius iš
leisti savo vaikus į Ameriką, 
prižadėdamas net reikiamus pi
nigus duoti, o vėliau prikalbina 
ūkininką, kad šis išduotų žydui 
tam tikrą raštą — vekselį 
paskolintus pinigus.

Antras veiksmas perstato 
jaunuolius atvažiavusius į A- 
meriką ir kaip jų brolis Jackus 
gyvena kaip rojui — girtuok
liauja. Ir čion pirmu kartu Pet
ronėlė (Jackaus sesuo) įgauna 
pirmą patyrimą, kad ji liko su- 
vilta.

Hartford, Conn.
Trumpa Lietuvių Draugijų Są

ryšio istorija. — Vietos kuni
gas vienos turtingiausios 
draugijos pagalba nori sąryšį 
savo kontrolėn paimti.

uz

NAUJAS EKSPERTAS

Naujas “Draugo” redakto
rius (Bumšas, girdėt, jau gavęs 
saktį) mėgina vartot naujų ko- 
ionių. Iš jų matyt, kad jisai yra 

“mišiauno vyno” ekspertas, nes 
su pamėgimu rašo apie girto 
strapaliojimą. Tur-but kunigas.

WALLINGFORD, Vt., kovo 
18. — Vakar čia sudegė didelis 
American Fork and Hoe 
kompanijos fabrikas; nuostolių 
padaryti apie pusantro šimto 
tūkstančio dolerių.

4 Ar lietulio nulyjamas, 
Ar paukštelio nutupiamas?

Trečias veiksmas perstato A- 
merikos rojišką kasdieninį gy
venimą — smuklę, kur Petro
nėlė (jaunų metų mergina) pri
statoma dirbti ir mokinama, 
kaip ji turi elgtis su girtuok
liais idant smuklininkas pada
rytų daugiau biznio. Pabaigoj 
apgaulingai įkalba smuklinin
kas su savo moterimi, kad Pet
ronėlė ištekėtų už* nemylimo 
j aunikio—girtuoklio.

Veiksmas .ketvirtais perstato 
Petronėlės nelaimingą šeimy
nišką gyvenimą Amerikoje ir 
baigiasi tragedija, nes jos jau
nesnysis brolis nužudo peiliu 
perverdamas krutinę vieninte
lį jos užtarėją ir teisingą drau
gą Praną.

Iš lošėjų pasižymėjo • geriau
sia: I. veiksme jaunųjų tėvas; 
H. veik. Petronėlės brolis išti
sai gerai lošė, jei neskaityt to, 
kad kartais pasirodydavo “ne
gėręs” girtesnis, negu prie ba
ro išstovėjęs tūlą laiką gerda
mas. Kitiems lošėjams truko 
net paprasto lošėjų-mėgėjų rei
kiamo gjiyumo ir kartais įvyk
davo ilgos pauzos.

Svarbiausia reikšmė šio vei
kalo yra ta,' kad jis vaizdiną Lie
tuvos žmones kulturingesniais 
ir pastasto ant aukštesnio laips
nio civilizacijoj, negu Ameriko
je gyvenančius.

Reikia pridurti tiek, kad šis 
veikalas visgi buvo geriau pri
taikytas prie žmonijos gyvenimo 
ir geriau suloštas, negu praeitų 
laikų lošimai.—P. Jurkšaitis.

ŽODIS DETROITIEčIAMS!

Koks tai šeškas ar šeškai pa
leido kalbas, kad prakalbos neį
vyks. Netiesa! Musų rengiamos 
prakalbos įvyks ned., kovo- 
morch 23 d. & m., 2 vai. po pie
tų Lietuvių Svetainėje, 25-tos ir 
Dix Avė. Privažiuoti galima 
Baker ir Springwells karais. Vi
si kviečiami atsilankyti ir nepra
leiskit progos išgirst d. P. Gri
gaitį, Naujienų redaktorių.

Pabaigoje 1917 metų per pa
sidarbavimą vietos pažangiųjų 
lietuvių čia tapo suorganizuotas 
Lietuvių Draugijų Sąryšis iš 
vietos lietuvių draugijų ir kuo
pų. Sąryšis buvo inkorporuotas 
gruodžio 6 <}., 1917 metais sulig 
Connecticut Valstijos įstatymais 
ant $10,000. Ta suma buvo pa
dalinta į 100 dalių (šėrų) po 
$100.00 kiekvienas. Bet inkor
poravimo kapitalas gali būti pa
didintas į tiek dalių, kiek pasi
rodo reikalinga. Draugijos-ir 
kuopos gali pirkti šėrų tiek, kiek 
tik jos išgali, prisilaikant šio 
Draugijų Sąryšio įstatų. Drau
gija ar kuopa, nežiūrint į tai, 
kiek šėrų ji turi nupirkusi, siun
čia į Draugijų Sąryšį du atsto
vu ir turi tik du sprendžiamus 
balsus Draugijų Sąryšio reika
luose. O pavienis žmogus ar jis 
butų pirkęs vieną Šerą už $100, 
ar butų pirkęs 10 šėrų už $1,- 
000.00 turi tik vieną sprendžia
mą balsą. Pavienui žmogui lei
džiama pirkti šėrų nedaugiau 
kaip 10.

šiam Draugijų Sąryšiui da
bar priguli sekančios draugijos 
bei kuopos: Liet. Amer. Ukėsų 
Pol. Nep. Kliubas (turi 15 šėrų, 
vertės $1,500.00); šv. Jono 
Evangelisto Draugija (turi 14 
šėrų, vertės $1,400.00); Lietu
vos Sūnų ir*Dukterų Draugija 
(turi tris Šerus, vertės $300.- 
00) ; D. L. K. Vytauto Draugija 
(turi vieną šėrą, vertės $100.00); 
ir yra dar apie 20 pavienių lie
tuvių, kurie turi pasipirkę po 
Šerą.

šis lietuvių Draugijų Sąryšis 
turi nusipirkęs gražų daržą su 
svetainė'le šaly miesto ties Glas- 
tanbury prie Connecticut upės 
kranto. Vasaros metu čia kaip 
lietuvių, taip ir svetimtaučių 
draugijos rengia piknikus ir iš
važiavimus, iš ko Draugijų Są
ryšis turi gražaus pelno. Drau
gijų Sąryšis šį daržą su sve
tinėje yra jau senai išmokėjęs ir 
jau pinigų ižde turi apie $3,000.

Draugijų Sąryšis karts nuo 
karto rengia balius, ferus ir pik 
nikus arba išvažiavimus ir šiaip 
visokiais budais rūpinasi sukelti 
reikalingą kapitalą įsisteigimui 
svetainės mieste. Vienok musų 
klebonas kun. J. 
vo “viernomis”
kiais budais tam darbui kenkia. 
Klebonas Draugijų Sąryšiui

Ambota su sa- 
avelėmis viso-

nariai. O tada, 
įsigysime savo

priešingas todėl, kad kaip iš pra
džių, taip ir dabar Draugijų Są
ryšis priima visokias lietuvių 
draugijas bei kuopas ir pavie
nius žmones be skirtumo politiš
kų ir religinių įsitikinimų. Da
bar klebono gundoma Šv. Jono 
Evangelisto Dr-ja, kuri yra tur
tingiausia draugija Hartforde, 
turinti 375 narius ir gatavų pi
nigų ižde apie $7,000. Draugija 
yra klebono protek taroje ir pas
kutiniais metais ji griežtai pra
dėjo reikalauti per savo atsto
vus, kad Draugijų Sąryšis per
mainytų įstatus, įvedant balsus 
nuo šėrų. Tada esą jų draugija 
dar už kelis tūkstančius šėrų 
pirksianti, pirksią ir jų draugi
jos pavieniai 
girdi, tuoj aus
svetainę mieste. Bet vietos pa
žangieji lietuviai, kurie tėmija 
uoliai viešąjį Amerikos lietuvių 
gyvenimą, žino gerai, kad jau 
daug tų visokių bendrovių ir 
korporacijų, kur buvo balsas 
nuo šėrų, senai jau nusibankru
tavo. O antra, šv. Jono Evan
gelisto Dr-ja, kuri yra kunigo 
kontroliuojama ir turi daug pi
nigų galėtų lengvai įsigyti dau
giau šėrų ir, kad kokios, nubal
suoti, kad Sąryšis turi prie pa
rapijos prisidėti. Na, o tąsyk 
kas liktu daryti laisvosioms 
draugijoms bei kuopoms ir pa- 
vieniems žmonėms, kurie netiki 
aklai į kunigų mulkinimą ir ne
laižo jiems rankų? Jiems pri- 
seitų kojas pakračius bėgti lauk 
iš Draugijų Sąryšio. Pagaliaus 
čia negaliu nutylėti nepriminęs, 
jogei vietos sandariečių lyderiai 
Šv. Jono Evangelisto Draugijos 
reikalavimams uoliai pritaria, 
tai vietos progresyviškos draugi
jos ir visi laisvieji žmonės juos 
atvirai vadina aklais klerikalų 
užmačių pastumdėliais.

—žvalgas.

Grand Rapids, Mich. • *
Svarbios prakalbos; 
kalbės d. P. Grigaitis
Kovo 22 d., 7:30 vai. vak., šv. 

Jurgio Dr-jos Salėje, įvyks LSS. 
51 kuopos prakalbos. Kalbės P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius.

Lėšų padengimui bus imama 
15 centų nuo asmens.

—Rengėjai.

Laiškas “Naujienoms”
Gerbiamieji!

Sveikinu “NAUJIENAS” ir jų 
bendradarbius ir linkiu pasiseki
mo užsibrėžtuose darbuose.

Nekelsiu aikštėn visų tų nuo
pelnų, kurijos “N.” teko atlikti 
laike dešimties metų, tatai jau 
daug kartų padaryta, tik pažy
mėsiu, kad jos suvaidino svar
bių rolę ne tik plačiosios Ame
rikos lietuvių tarpe, bet ir Lie
tuvos krašto žmonėse, o ypatin
gai vargstančioje darbo liaudy j.

Su pagarba “N.” bendradarbis
L. Šmulkštys.

Kaunas, 1924 m., vasario 18 d.

Nei vėjelio papučiamas, 
Nei lietulio nulyjamas,

Nei lietulio nulyjamas, — 
Cik poukštelio nutupiamas.

Daugumos indoeiropiečių tautų žmo
nių dainose medis — merginos, nuotakos 
simbolis, o atskridusis paukštis, medžio4^- 
kas laužantis arba stačiai į medį nusilei
džiantis — jaunikio simbolis. Visi lietuvių 
dainų sakalėliai raibieji, gulbinėliai, mėle- 
tėliai — ne kas kitas, kaip tik jaunikis. 
Prisiminkime pavyzdžiui, garsiąją dainą 
“Siuntė mane motinėlė į Dunojų vandenė
lio”, jos strofą:

.Man besemiant vandenėlį ?
Ir atlėkė gulbinėlis, z

, i V*

Ir atlėkė gulbinėlis,
Ir sudrumstė vandenėlį.

Bet lietuvių dainose/kat mergelei van
denį besemiant, jis tampa sudrumstas, 
mergelė paprastai grįžta be vainikėlio. Nes

jį drumsčia paprastai kazokai, maskoliai 
arba šiaip paprasti berneliai, vainikėlio 
vagys. Ir minėtos dainos gulbinėlis, ne kas 
kitas, kaip tik vienas tokių vainikvagių. 
Arba, dažnai dainose minima sakalėlis, ku
ris atsibastė į darželį ir jį visą subalamu- 
tija. Bet kai darželį nuniokoja bernelis ar 
jo žirgelis, nuotaka turi jaunikiui tekti. 
Smulkesnis šio dalyko sekimas mus per
daug toli nuvestų.

kad antroji dainos dalis yra jos organine 
dalis, kad ji nėra skyrium gimus ar atsi
tiktinai prie pirmosios prilipdyta, kaip kdd 
dažnai dainose pasitaiko. Ir *kad pirmosios 
dainos dalies, putinėlis, paukštelio nutupė
tas iv dėl tos priežasties į Dunojėlį nugriu
vęs, tėra mergina, bernioko nuskriausta, 
patikrina antroji dainos dalis, antrasai su
dėtinio paralelizmo narys:

Minėtoje putinėlio dainoje: putinėlis 
— mergina, nuotaka, o paukštelis, kuris 
putinėlį nutupėjo — jaunikis. Bet mes jau 
matėme, kad putinėlį laužia tiktai tam tik
rais atvejais, ir ką tasai putinėlio laužy
mas raiškia.

Tiesa, šioje dainoje ir putinėlis, ir 
paukštelis daugiau jau alegorinio, negu 
simbolinio pobūdžio elementai, ir per tai 
gal jau nebe tokie gyvi. 7

Bet antra vėl vertus, šitą dainos nuos
tolį gausiai atlygina dainos konstrukcija. 
Pirmoji dainos dalis — nuostabiai išlaiky
tas neigiamasai paralelizmas. Bet pirmoji 
dalis, pridėta prie antrosios — sudaro nau- 
ją sudurtinį neigiamąjį 'pararelizmą. Ir ši
tas faktas gali būti tikriausiu įrodymu,

Dalia mano neščesliva — 
Aisiu keliu giedodama!

Aisiu keliu giedodama, 
ščescics, dalies ieškodama.

Atsišaukie mano dalia 
Anoj pusėj Dunojėlio!

Anoj pusėj Dunojėlio,
Už marelių mėlynųjų,

. Už marelių mėlynųjų, 
Už girelių, už žaliųjų!

(GALAS)
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Lietuvių Rateliuose Dainuos Kudirkos 
koncerte.

Visokį gydymai

Mirė iŠ baimės.
P-lė Amui Rubiner, 19 m., iš 

Arlington Heights, mirė šv. 
Onos ligoninėj, ruošiant ją prie 
užmarinimo. Mirė ji iŠ baimės 
dėl besiartinančios operacijos.

Del munšaino nušovė savo pa
čią; liko trys našlaičiai.

Andrew Graca iš Whiting, 
Ind., nušovė savo pačią ir pas
kui pats nusižudė. Trys jų vai
kai liko našlaičiais. Manoma, 
kad jis pakvaišo nuo munšaino.

Aiškins

piktosios 
iš ligonių

Dr. A. J. Karalius nedėlioję kal
ba Mokslo Draugams apie vi
sokius gydymus.
kaip ligos gydyta senovėje 
stebuklais, kaip 
dvasios “varyta”
kūnų. Kalbės ir apie moder
nųjį! laikų stebukladarius, 
apie tuos vyrus, kurie viso
kiais burtais ligas gydo, ne 
tik burtais, bet dar kvailes
niais budais.

Bomba prohibicijos agentui.
Septintadienio ryte sprogo 

bomba prie namų vieno žymiau
sių federalinių prohibicijos' 
agentų,w Brice Armstrong. Bom
ba sugriovė dalį namų, bet iš 
žmonių niekas nenukentėjo.

Dabar Armstrong grūmoja 
iškelti S^kštėn didelę degtinės 
skandalą, kuris paliesiąs viršų- 
nes ir net pasiekiąs Washingto- 
ną. Už bombos padėjimą jis 
kaltina du milionierius bootle- 
gerius, Terry Druggan ir Frank 
Lake, kurie jam keršiją.

K. Požėla apsiima pagul 
dyti Katauską ke

turis kartus
K. POŽĖLOS IR J. BANCE- 

VIČIAUS PAREIŠKIMAS.

Strumilos salėj tuoj po risty
nių su vokiečiu Steinbornn, 
neilsėjęs, Požėla apsiima pa
guldyti Katauską ant kiekvie
no mat rašo kampo greko-ro- 
manų ristynių » stiliumi. O 
jeigu to nepakaks, tai J. Ban
cevičius irgi apsiima ma
garyčioms! Katauską pagul
dyti amerikonišku budu.

Kiekvienam žmogui pasitaiko 
kada nors susirgti. Kiekvienas 
kada nors gydosi. Visokiais bu
dais žmonės gydėsi ir dar tebe- 
sigydo. Yra žinopia, teisingų 
ir neteisingų gydymo būdų. — 
Musų laikuose priviso visokių 
neva daktarų, kurie imasi žmo
nes gydyti. Nieko apie žmogaus 
kūno mechanizmą nesuprasda
mi, jie padaro daug blėdies li
goniams. Senovėje stebuklai 
tūkstančius žmonių be laiko į 
kapus nuvarydavo, o musų lai
kuose graboriams puikiai pasi
tarnauja visokios rųšies kultad 
ir “patai”.

Dr. Karalius papasakos apie 
visokius gydymus. O jus jau ži- 
note, kad snausti nereikės: gau
site tikrų žinių ir linksmų in
formacijų.

Prelegentas gerai prisirengęs 
ir žada daug žingeidžių dalykų 
papasakoti. Aš tai sakau — 
aš patsai gerai žinau. Kviečiu 
jus visus. Beje, mačiau kad Dr. 
Karalius prisirinko daug me
džiagos apie relikvijas ir apie 
naprapatus. Btikite visi, ku
riems teisybė žingeidi! žinoti. 
Juk žjnote kur Mokslo Draugai 
savo prelekcijas laiko: Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 Str. 
10:30 Nedėlios ryto.

—Nuolatinis klausytojas.

KUNIGAIKŠTIS SINODALAS 
Tai Justą,® Kudirka taip atrodė 
lošdamas Operoje “Demonas”
Jo koncerte, sekamą šekma- 

dienj žada būt įstabių dalykų: 
jis pats savo dainomis links
mins chicagiečius, o kiti artistai 
pribus jam į talką, čia jis pasi
rodys kaipo artistas ir kaipo 
dainininkas.

šiame koncerte dalyvaus visa 
pažangioji ir tobuloji Chicaga.

jėlių. Bus paimta didelė svetai
nė, o bilietai bus nebrangus, 
taip kad visi galėtų dalyvauti. 
Tada pamatysime musų jauni
mo darbuotę.

Pereitą penktadienį McKin- 
ley-parke įvyko vaikų ir mer
gaičių susirinkimas, kuriame 
liko išdalinti trys veikalai lo
šimui ir dar du (pažadėti.

P. Sarpalius pridavė peržiū
rėti M. Petrausko operetę “Tar
naitės Pamoka.” Veikiausią, 
kad ją Brighton Park jaunimas 
ir statys scenoje.

♦ • * .
Balandžio 12 d., chicagiečiai 

turės progos pamatyti gražia

Brighton Park

Paskutinis Justo Kudirkos 
koncertas

Be J. Kudirkos dalyvaus dar 
Hrzanovski ir smuikininke 
Olga D(wanoff.

Dainininkas Justas Kudirka 
chicagiečiams duos dar vieną 
ir jau paskutinį ,savo koncertą 
nedėlioję, kovo 23 d., Bohe- 
inian-Amlcrican Hali, 1436—40 
W. 18th St.

šiame Justo Kudirkos kon
certe mielai sutiko dalyvauti 
p-lė Olga Dvvanoff, smuikinin
kė, pagalbininkė John MdCor- 
mick koncertuose, pirmoji 
smuikininkė Detroito Simfoni
jos Orkestre, ir Gabriel Hrza- 
nowsky, baritonas, Rusų Ope
ros artistas.

Tai bus koncertas žymaus 
Lietuvos dainininko, talentin
go artisto, Lietuvos Operos kū
rėjo ir auklėtojo. Ateikite visi 
pasiklausyti, lies tai paskuti
nė proga chicagiečiams. Pra
šom įsigyti bilietus iš kalno, 
kad nepritruktų.

Biletus galima gauti seka
mose vietose: Naujienų ofise, 
Universal State Bank, \ Aušros 
knygyne, 3210 So. Halsted St; 
pas Birutes choro narius, pas 
Lietuvos Vyčių Apskričio Cho
ro narius, Montvido aptiekoje, 
1824 Wabansia Avė; Grant 
Works Pharmacy, 4847 Wcst 
14 St., Cicero; Liberty Restau- 
rant, 49 Ct. ir 14 St., Cicero, ir 
pas daugelį ponių ir panelių, 
pa r d a v i ne j an či ų (b i 1c t u s.

Kadangi šis artisto Kudirkos 
bus atsisveikinimo koncertas 
su čhieagiečiais, kviečiame ja
me dalyvauti visus. Rengėjai.

Roselandas
Statys “Samsoną ir Delilą” Ro

selande.

Roselandiečiai irgi turės pro
gą pamatyti tą garsiąją bibliji
nę tragediją “Samsonas ir Deli- 
la”. Vaidins ją keistutiečiai ir 
kiek teko sužinoti, jiie labai 
stropiai rengiasi, kad dar ge
riau tą tragediją suvaidinus. 
Tuo tikslu bus padaryta dar 
kelios repeticijos, kad kuoge- 
riausia prie vaidinimo prisiren
gus.

Vaidinimas bus Roselande, 
kovo 30 d.

Neteks gailėtis nė tiems, ku
riems reikėtų ir iš toliau atva
žiuoti. —Vaidylų Frentas.

Ireg. S. V.

TIK PATRINKU JUOMI *
Kuomet jus kankina skaudus atakas 

reuinatiškų skausmų, ar užpuola neu- 1 
ralgija, strOndieglis, skaudami sųna- • 
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai patu- * 
nant su

OHIO METALO DARBININKAS 
NUKENTĖJO

Ray S. Bali, Huron, Ohio kentėjo 
nuo persišaldymo, bet surado greitą 
pagclbą vartodamas FOLEY HO.NEY 
AND TAR COMPOUND. Jis rašo: 
“Aš suradau, kad FOLEY AND TAR 
COMPOUND yra geriausia gyduole 
nuo persišaldymo ir kasulio”. Ban
dyk ją šiandien. Parsiduoda visur.

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

Chicago, UI.

Pat. Biure.

ir tuojaus pajaudama maloniai de- * 
ginanti šiluma besiskleidžiant po skau- . 
dainų vietų, kuri suteikia malonų ana- * 
gumą1 Visiškai nėra reikalo kankintis n 
turint po ranka tokių tikrų pagalbų. •

Pain - Expelleris tikrai pagelbės ir • 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito^ e 
jnieni tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonkų • 
parankioje vietoje. •<

35c. ir 70c. už bonkų aptlekosc. e
F. AD. RICHTER & CO.

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

Rytoj, kovo 21 d., Strumi
los salėj (kampas 107 ir India
na avė.) K. Požėla imsis su 
tvirtu vokiečiu II. Steinbornn, 
o J. Bancevičius su P. Norkum. 
Karolis Požėla dar nėra visai 
pasveikęs: besipilant su Para-

Yozavito mokinių
“Ateities žiedo” 
naujas mokytojas. Nauja 
dramos draugija. Kitos Brig
hton Park žinios.

konccrtas. 
veikimas:

Kudirkos koncertas
» .. . tTikietų pirkėjams proga.

Tikietus į Justo Kudirkos 
komediją ‘'Uošvė j namusNty- koncertą galima gauti pas se- 

-- --- t.Įls kamus moksleiyjųs:
J. Rakštis, 1900 So. Halsted 

St., Phone Yards 0375.
Į L. Narmontaįtė, 3223 Parnell 
’Ave., Phone Yards 5879.

J. Keserauskąs, 1439 So. 49 
Ct., Cicero. J(1.

Pirmiau negu pirksite tikie
tus į Kudirkos koncertą nuo ki
tų, susižinokite, su viršminėtom 
ypatom. Nepraleiskite šios g# 
ros progos! — Moksleivis.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau <

Traukimas dantų be gk^r.igmo 
Bridge geriausio aukso. Su mum 
pleitom galima valgyti kiečiausią mal 
stą. Garantuojame visą savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergėkite savr 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTAUĄS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III.
Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Požėla duoda tokį pasiu- 
tegul p. Katauskas su p. 
Juškevičium atvažiuoja 
kovo 21 d., į Strumilos

žiūrint vienok į tai, jis prašo 
paskelbti sekamą:

Kadangi per “Draugą” ir ki
tus laikraščius nesiliaujama 
skelbti, kad buk Požėla bijosi 
su Katausku ristis;

Kadangi norima įkalbėti pub
likai, jog Požėla tik sergantį 
Katauską tegalįs paguldyti;

Tai 
1 ynią: 
Juozu 
rytoj,
svetainę (kampas 107 gat. ir 
Indiana Avė.), kur įvyks ris- 
tynės. Tuoj po ristynių su H. 
Steinbornn, nesilsėjęs, K. Po
žėla apsiima Katauską pagul
dyti ant (kiekvieno matraso 
kampo greko-romanų ristynių 
stiliumi. Ir tai nežiūrint ’ to, 
kad Požėla dabar yra ligonis— 
jo koja dar nėra visai pasvei
kus.

Jeigu to butų mažai, tai J. 
Bancevičius po ristynių su 
Norkum apsiima paguldyti 
amerikonišku budu ir Katauską 
ir jo manadžerį p. Juozą Juš-
kcvičių.

•P-iiįi Juškevičiiuji, jeigu 
norės, taipgi bus suteikta 
gos išbandyti Požėlą: kiek kar
tų jis norės- tiek kartų K. Po
žėla apsiima jį paguldyti.

Teguli p. Katauskas dabar 
pasinaudoja proga. Juoba, kad 
Požėla dabar dėl kojos sužei-

jis 
pro-

Pereitą septintadienį, kaip 
3:30 vai. po p., McKinley parko 
svetainėje turėjome “suprise”. 
Tai Yozavito mokinių koncer
tas. Be jo mokinių, kurie skam
bino ant pianų, dar dainavo ži
nomi dainininkai p-iois Čerie- 
nė ir Biežienė ir p. Stogis. Pub
lika visais dalyviais buvo labai 
patenkinta ir visus apdovanojo 
gausiais aplodismentais. Publi
koj daugiausia buvo “birutie- 
čių”. —Mylintis Dailę.

* *
“Ateities žiedo” Vaikų drau

gijėlė turi naują mokytoją. Juo 
yra visiems chicagiečiams gerai 
žinomas P. Sarpalius. Dabar jis 
mokina dviejų veiksmų operetę 
“Nekaltas šposas” — arba 
“Pakriaušio Jaunimas”. Dainas, 
kurios labai gerai pritaikintos 
lietuviams, beveik jau visas 
moka. Operetė bus statoma po 
Velykų, kurioj nors didesnėj 
svetainėje.

Pirmiau per dvejetą metų 
Draugijėlę mokino B. Janušau
skas ir išauklėjo ją į didelę 
draugiją, bet kadangi jis turi 
biznį, tai toliau mokytojauti 
jam buyo neparanku. B. Janu
šauskas buvo labai mėgiamas 
vaikų, nes apart dainų mokini
mo, jis dar paskambindavo vai
kams žaismių ir šokių.

Kovo 30 d. Ateities žiedo 
draugijėlė duos gražų koncertą 
McKinley parko svetainėje. 
Kad koncertas galėtų būti ge
resnis ir įvairesnis, ketinama 
talkon paslikviesti geriaulsias 
“Bijūnėlio” ir “Jaunosios . Bii- 
rutės” spėkas. Tad brighton-

los nebus.” Vaidinama ] 
Meldažio svetainėj. Ją stato 
scenoje “Meno t Grupė” naudai 
“Ateities Žiedo.” *(ši komedi
ja turėjo būti statoma kovo 9 
dieną, bet dėl Naujienų didžio
jo koncerto, vaidinimą perkel
ta į viršminėtą dieną).

“Meno Grupe” dar visai ne
senai susitvėrė. Repeticijas lai
ko kas utarninką ir pėtnyčią 
McKinley parko svetainėj. Na
riais priimami tik tokie, kurie 
myli dailę ir ją supranta.

Be viršminėto vaikalo, Gru
pė dar yra išsimokinusi gra
žią dviejų veiksmų komediją 
“Ekspropfrliadija”, kurią ketina 
sulošti kuriai nors draugijai, 
kuri galėtų paimti,nemažą sve
tainę.

ant 
UŽ-

* *
Brighton Park tirštėja. Vis 

daugiau ' ir daugiau atsikelia 
Bridgeporto lietuvių į čia gy
venti. Daugumas perkasi sąvo 
namus. Real Estate’ai sako, 
kad jie daro puikų biznį. Esą 
užtenka paskelbti kokį barge- 
ną “Naujienose” ir tuojaus par
duodi —■ nereikia kostumerį il
gai vedžioti.

J. Kasparaitis atidarė 
Archer Avė. savo ofisą. Jis 
siima namų budavojimu.

Musų pilietis Česna, gyvenan
tis prie Persimų* Rd. ir Kedzie 
Avė., pardavė savo dviejų fla- 
tų namą ir ketina budavotis 
naują gražų ir didelį namą.

Yuciaus restauracijai vis ge
riau sekasi ir biznis nuolatos 
didėja.

Kiti Brighton Park lietuvių 
bizniai irgi auga.

Keistučio Kliubo Dramos 
Skyrius neužilgo Hul’l House 
svetainėj statys scenoje didelę 
istorinę tragediją “Keistutis.”

—Kiškelis.

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

v ,, ----- -------------- >
White Star . Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomas. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas 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, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

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

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

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

dimo nėra geriausiame stovy j.
Tikietus jau galima gauti 

Roselande Bruno Davids bar- 
bernėj ir pas Strumilą.

Kad visiems sportsmenams 
ir publikai butu smagiau, tai 
Kazimieras Damunskis parū
pins didelį beną, kuris palinks
mins visus,.

parkiečiai turės progos pamaty
ti savo vaikučių darbą ir jį įver
tinti. ,

Ateities žiedo dr-jėlės biznio 
komitetas pienuoja rengti dide
lį vakari}, ir sukviesti visos Clii- 
cagos lietuvių jaunimą, * o pro- 
gramo išpildymui parinkti ge
riausias spėkas iš visų draugi-

ANTANAS MONSTAVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 20 
kovo, 1923 met. Dienoj meti
nių sukaktuvių jo mirimo yra 
užpirktos mišios Apveizdos Die
vo Bažnyčioj ant 18 ir Union. 
Meldžiame visus pažystamus, 
draugus ir gimines atsilankyti 
ir atiduoti paskutinį patarna
vimą A. A. Monstavichui.

Kviečia nubudus jo žmona
Barbora ir vaikai: Domicė
lė, Magdalena, Marijona, 
Antanas ir Bronislava.

NEW YORK, VIGO (APAIN). 
BORDEATTJ '

Kaiykite dcl ftingeidžioa npraiomoa 
knygutės jusq vietiniui agentai arba | 
did|j| ofisą 19 State Street New York.

109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

VYTAUTAS BERNOTAS
GimS balandžio 26, 1923, mįrė 10 v. v. kovo 17tą, 1924 sulaukęs 10 
mėnesių ir 20 dientį. Sirgo 4 savantes.

Paliko didžiausiame nubudime tėvus
Marytę ir Agnutę

Vincą, ir Pranę, seseris 
‘ w j. Laidotuvės įvyks ketverge, 9 vai. ryto iš namų 

3153 So. Emerald "Avė. į TJhtiką Bažnyčią, o iš ten į Tautiškas ka
pines. Laidotuvėmis rūpinasi p. Alex Masalskis. Visus gimines ir 
pažystamus kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Didžiausiame nubudime:

Tėvai Vincas ir Pranė Bernotai, sesers Marytė ir Aghutė.

NEW

NORTH
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
/ per 
ORK-BREMEN 

su labai gražiais laivais 
COLUMBUS - STUTTGART 

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

NORTH GERMAN / 
LI.OYD

1OO No. I.a Šalie St., 
Chicago, III. Cįi

LINOLEUM 
RŪGS 
9x12

Puikių paternų. Gra
žiais kraštais 

$18.00
Didelis pasirinki

mas, verti 
$22.50

STONE
4741 So. Ashland-Avė.

Žiūrėkite elektrinę iškabą 
— STONE

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

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

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692
Rez. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl > 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

■ ■
Physical Therapy

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Isermann Bros.
Krautuvė dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sųuare, 

Kenosha, Wis.

■UKRouemDCBnnMaMMMMRr

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo Ii- 
ry.

i O 
privatilkų gydymui kambarių

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.

Kuria 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 į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* ‘rv2cpe- 
jišką bt 5% Gydy
mo. D1A111 skai
čius žinoti^ ^gy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesfti 
mokėti, taip kad nei vienas nereik*« 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška 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 vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

▼ai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. PanedSlyj, sereir,4! it 
aubatoje nuo 10 vai. ryto 

1 iki 8 vai. vakare.

A LETTER
“I have uscd 
Pe-ru-na !n my 

farnily for over 25 
years for cougha, 
ęolds and thtoat 
trouble. I wou!d 
not have contin- 
ued all thią time 
had I not found 
it gilt edged and 
aa reconmiended.”
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a a 
been in constant 
ūse in thc Amer
ican family for 
more than Fifty 
years. , 
Scjd Everywhere

Tablcts or IUquxtl

Dykai nuo dusulių ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jys pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųe senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me- 

•todo. Nedaro skirtumo kokiame klimato 
jus ■ gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, "patentuotų durnų* ir tt . 
nėpagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleiijus bent vieną dieną. Raš/ki- 
te tuojaus ir' pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženklelį.
r  \

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B. -

Niftuaraand Mudson. SU., BuffaTo. K. Y 1 
dyRai. bandymui jūsų zne- x todo pas:
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Pranešimai JIESKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-1EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
Kas, k«, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei i 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS partneris į Au
tomobilių taisymo biznį, kad ir ma
žai suprantantis tą amatą bus 
gos išsimokyti. Tik reikia 
biskį pinigų.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIUS, 

3210 So. Halsted St. 
 No. 90.

VYRŲ
i pro- 
turėti

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

—-----------------  I Ar Tamlstai yra reikalas savo na-
Justo Kudirkos koncertas, kuris m<ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 

įvyks nedėliojo, kovo 23, Bohe-Įti, popieruoti arba į naujus namus 
mian-American svetainėje, 1436 W. sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
18 st., jau nebetoli. 1• - - - -----
viams pasirūpinti

Laikas lietu- vįSą Tamstos darbą galime atlikti už 
. - bun koncertui gana prieinamą kainą — pirma negu 

biletus, kurie yra parduodami se-1duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO.,
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-karnose vietose:
Naujienų ofise;
Aušros knygyne

SI:
Universal State Bank, Halsted ir

33 St. z
Pas Naujienų išnešiotoją Town 

of Lake;
Pas Birutės Choro narius;
Montvido aptiekoje, 1824 Wa- 

bansia Avė;
Grant X

XV. 14 St.,
Liberty

St., Cicero; , .
Ir pas daugelį ponių ir panelių arba naują užderi, m«es kviečiame at-

pardavinėjančių biletus. |I . ’ ' . '

3210 S. Halsted

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR 
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau- 
4847 I siu iki didžiausių ir puikiausių, su 

Cicero; I Kražiais užpakaliniais barais. Jei
Restaurant, 49 Ct. ir 14 jus turite saldainių ar aptiekos biz- 

i |nį ir norite pertaisyti savo biznį

I lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
Kadapgi šis koncertas bus jo at- sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 

koncertas, kviečiame lengvais išmokėjimais, greitas patar
iame kiekvieną. navimas.

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba

‘Mr. Sovoyas.

sisveikprimo 
dalyvauti

Istoriška vakarienė ant Tovvn oi 
Lake. Širdingai kviečiame visas or 
ganizacijas, K. ‘ 
šią vakariene, 
vienijimas f 
ant 
J. J 
liną

St

lietuves ir lietuvius į 
c, kurią rengia Susi- 

Lietuviškų Organizacijų 
Town of Lake, balandžio 6 d„ 

Ezerskio svet., 4600 So. Pail
st. Tikictus galima gauti pas: 
Kasmauskis, 4535 S. \Vood st. 

Ivanaitis, 4506 So. Honore st. 
Motskcvičc, 4542 So. Marsh-

field Avė.
Jos. Yucius, 4508 So. Paulina st. 
Apsirūpinkite tiekietais iškalno. 
Kviečia visus Susivienijimas.

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

REIKALINGAS bekeris dėl 
juodos ir baltos duonos kepimui, 
atsišaukit tuojaus.

4530 So. Honore St.
Tel. Lafayette 4005

REIKALINGAS bučeris 
nans savo darbą.

Atsišaukite
JOSEPH NIPRIKAS,

642 West 18th St.

RAKANDAI

ži-

KRIAUČIAI TĖMYKITE 
čystyjimo, prosyjimo ir taisymo 

šapelė su “Hoffman” prosijama ma
šina. Geroj, visokių tautų apgyven- 
toj vietoj. Pigi renda, garu apšil
doma. Darbo užtekamai dėl dviejų, 
sezono laike.

Gera proga dėl kriaučiaus, kuris 
norėtų daryti naujas drapanas.

Turiu apleisti Chicagą.
4307 Greenwood Avė.

arti 43 gatvės ir Lake Park Avė.
Phone'Atlantic 3082

Namai Žemė

Pardavimui furničių (rakandų) Sto
ras ir Hardvare, už labai numažintą 
kainą, norintieji eiti i tą biznį, mel
džiu kreipti atydą, nes dabar sezonas 
prasideda. S'enai išdirbta vieta ir 
biznis gerai eina.

S. Markūnas, 654 W. 120 St.

b KviMŲ rakandai pardavimui. 
Daiktai xųiliausios mados, sykiu ir 
gerus ruimus galit renduoti. Nu- 
pirksit pigiai. Kam- reikalinga.

Kreipkitės
MARIJONA PULEIKAITĖ 

4316 Lowe Avė.
Tel. Yards 2911

NAMAI-2EME
PASISKUBINKITE!

PARDAVIMUI
PARSIDUODA šios mados 

naujas restaurantas, 8 metų 
lysas, garu šildomas, pigi ren
da. Savininkas apleidžia biznį.

3103 So. Halsted Str.

Nepaprasta proga jsigyti lotų 
puikioj vietoje. 

___ t .
šią vasarą parsiduos ne 
po $1000. Daug prastes- 
menkesni lotai parsiduo-

lotai randasi du blokai

PARDAVIMUI restauranas ir 
lunch room, daromas geras biz
nis, transferinis kampas, nėra 
konkurencijos, lysas ilgam lai
kui.

6853 So. State S t.

Šitie lotai 
mažiau kaip 
nčse vietose 
da po $800.

Pasiūlomi
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Pulki, vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. Lo
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo
jaus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išmokėjmiais. Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

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

I Ar nori kad jūsų šeimyna 
butų linksma, galėtų naudo
tis gamtos grožybėmis ir ki
tais gyvenimo patogumais?

šį pavasarį, kada kviet- 
kai pradės žydėti gamtos 
grožybes rodos traukte 
traukia į parkus, šiandien 
Chicago Title and Trust 
kompanija Trusteeš sulig 
miesto patvarkimo Chicago 
“Zoning Law” parduoda ke
letą puikių bizniavų kampų 

j prie pat Marųuette Parko. 
Vieta% labai graži, biznis už
tikrintas, išlygos labai leng
vos. žmogus kuris nors 
šiek tiek pasiturintis galėtų 
užtikrinti sau puikiausi pa
stovų turtą kokį tik jis gali 
turėti. Todėl pasiskubinki
te, kad vėliaus nereikėtų bė- 
davoti, kaip daugumas šian
dien labai gailisi nepirkę.

Atsišaukite tuojaus 
ADAM MARKŪNAS 

General Manager 
800 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago,
Tel. Randolph 7400

¥

Town of Lake. — Baltos Rožės 
Kliubo ekstra susirinkimas bus laiko
mas ketvirtadienį, kovo 20, 8 v. v. 
Kliubo svet. 4505 S. Paulina St. Bus 
svarstoma apie pašalpą ligoj* Day 
lykas yra naujas, todėl visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti. Už ne
atsilankymą narys bus baudžiamas 
pagal Kliubo nutarimą.

Rašt. K. Slesoraitis.

100 GERIAUSIŲ išdirbimo siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 
$25. " ' ‘
tos. 
su r,

Penkiems metams garantuo- 
Išmokėjimais. Pristatoma 
2 krautuvės.

970 Milvvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

vi-

Vaikų DraugijėlėsNorth Side. . . . t .-
Bijūnėlio nariams: visi susirinkite j 
LiuųjK^bės svet., kovo 20 d., kaip 7:30 
vak vak., nes bus visuotina repetici
ja kaip dainų ,taip lošimo operetės 
Birutė, kuri bus statoma balandžio 
13 d., p. Meldažio svetainėj.

Komitetas.

S. J. Lygos lavinimosi susirinki- 
įvyks penktadienį, kovo 21 <|.» 8tnas . __  .

vai. vak., Raymond Chapel, 816 V/
31st St. — Komitetas.— Komitetas.

Didelis metinis vakaras su koncer 
tu ir šokiais, rengia Lietuviška Teat
rališka Draugija Rūta No. 1. Stalo 
scenoj puikią dviejų aktų komediją, 
“Piršlybos”, Nedėlioj, Kovo 23 d., 
1924, M. Meldažio sąet., 2242-44 V/. 
23 PI. Pradžia 6 vai. va. širdingai 

ir lietuvaites 
galėsite pui-

kviečiam visus lietuvius 
ant minėto vakaro, kur 
kiai Udką praleisti.

Kviečia Rengėjai.

GRANU RAPIDS. — Kovo 22 d, 
7:30 vai. Vak. Šv. Jurgio D-jos salėj 
įvyks L. S. S. 51 kuopos prakalbos. 
Kalbės d. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius.

Įžangos lėšų padengimui hus ima
ma 15 centų.N. — Rengėjai.

Lietuviu Vyrų ir Moterų pašelpinis 
Kliubas rengia gražų Sidabrinį Balių, 
nedėlioj, kovo 23 d., Mildos svet., 3142 
So. Halsted St. Visus kviečia atsi- 
I a n k yri Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMA!
PAJIEŠKAU Mykolo Kirvialio, Ba- 

rančiznos kaimo, Ukmergės apskričio, 
ir Johno Suminskio, Bimunų kaimo, 
Ukmergės. Meldžiu atsišaukti grei
tu laiku.

JOHN NALSON, 
3239-41,43 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 2157 ir 1986

brolio Juozo 
Amerikoje. 
Milvvaukee, 

Prašau 
pra-

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys mote

riai su vaiku 8 metų. Geistina kad 
butų maudynės, elektra. Kas 
tokį kambarį. /

Praneškit j'
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
8210 So. Halsted St.

_____________ No. 89 _____

turit

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI KAMBARYS 1

Šviesus frontinis kambarys su vi
sai parankumais, vyrui ar merginai, 
bet turi būti blaivus ir švarus žmo
nes.

Atsišaukite
2857 So. Emerald Avė. 

ftęntas, 3 lubos
ANT RENDOS kambarys su 

visais parankumais, telefonas, 
apšildymas, ir maudynės. Tele
fonas Pullman 8237, adresas: 

10511 Wabash Avė.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo j namus esu naš

lė su vienu kūdikiu. Kam' reikalin
gas darbininkas prie namų.

Kreipkitės
ANNA ZAKARIENĖ 

6819 So. Emerald Avė. 
Tel. Normai 6054

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka 
kanti savo amatą. Geras 
kesnis. Kreipkitės:

Royal Restaurant 
131 East 35 Str.

mt>-

PARDUODU bučernę ir gro- 
semę, kendžių ir visokių smulk
menų, biznis cash.

Atsišaukite
4354 So. Maplewood Av.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Sena ir gerai išdirb
ta vieta. Turiu parduoti grei
tai, išvažiuoju ant ūkės.

2103 W. 20 St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu pigiai, to
dėl, kad turiu parduoti, geroje 
vietoje, atsišaukite

623 W. 69 St.

Parrlimrln mainau ir pardavimui iš priežasties ki- rdlimUuUl llldllldll II to biznio. Aš noriu parduoti savo 
960 akrų įrengtą farmą ir taipgi sa- nnrlfll vo ^60 akrų įrengtą farmą, randasiĮJuI nll Weston County, Wyoming valstijoj,

...... . » . j. , v netoli nuo gero marketo ir tik apie Namus, lotus, faimas, bucer-110 mylii^ nuo 300 išdirbamų alie- 
nes, grosernes, automobilius ir jaus pompų, visa žemė tik išsky- 
kitus biznius. Turiu namų antK 
pardavimo ir mainymo visos jei imsite tuojau. Pusė pinigais, ki- 
Chicagos dalyse, ypač prie
nuolyno (Marųuette Manor) iki 9 vakare, 
kur yra puikiausi Chicago^ * 160 arba 320 aklų ma
lonija, dabar lietuviai apsigyve- Room 1*325, Capitol Bldg. 
nę. Norintieji, pirkt, parduot' 159 state 
ar mainyt kręįpKlitės ypatiškai, 
ar laišku, gausite greitą, teisin
gą patarnavimą.

ANT^fiRIDGEPORTO
MŪRINIS NAMAS, 2 pagy

venimai po 5 kambarius, mau
dynės, elektriką, augštas skie
pas, 2 karų garadžius, priimsi
me mainoms lota arba biznį. 
Kaina tiktai $7000, įmokėti 
$1000.

BRIGHTON PARKE PRIE 
WESTERN BOULEVARDO 
MŪRINIS NAMAS, 2 pagy

venimai po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildoma, 2 atskyrus 
boilerius, maudynes, elektriką, 
Skalbyklos aržuolinis medis, ce
mentuotas skiepas. Kaina tik
tai $13,500, įmokėti $3000, pri
imsime mainoms lotą, biznį ar
ba namą.

PIETŲ DALYJE
BIZNIAVAS NAMAS, krau

tuvė ir 4 kambariai, elektriką ir 
maudynes. Randa $600 per me
tus. Kaina $7000, į mokė t $1000 
likusius kaip renda, priimsime 
mainoms namą, lotą arba biznį.

MORGAN PARKE PRIE 
BEVERLY HILLS

Ant greito pardavimo, nau- 
jausies mados su vėliausiais 
įtaisymais 2 lubų muro namas, 1 
2 pagyvenimai po 5 kambarius, i 
karšto vandenio apšildoma, 2 i 
kalų mūrinis garadžius. Ran
da $1800 per metus. Kaina tik- i 
tai $15,000, įmokėt $5000.
CHAS. J. BADZIUNAS & 

736 West 35th Street, 
Boulevard 0012

PAVASARIO x JIEŠKAN 
TIEMS NAMŲ

Naudokitės musų patama 
vimu.

€0.

VAŽIUOKITE I MAR- 
QŲETTE MANOR, vietą, 
Kuri greitai auga, kur na
mai ir lotai dar parsiduoda 
prienamoms kainoms. VIE
TA kuri bus, trumpam lai
kui geriausia visame mies
te.

PARKAI, ant kurių virš 
$1,000,000.00 dolerių kaštuos 
dėl jų pagražinimo. — Dar
bas, kuris dabar pradėtas, 
BULVARAI; puikus namai, 
moderniški aptaisyti; Baž
nyčios; Vienuolynas, Mokyk 
los ir ir štorai.

UŽSIGANĖDINTI save—• 
privalote apžiūrėti šį kraštą 
ir savo akimis matyti gra
žumus ir greitą augimą.

ATVAŽIUOKITE Nedė
lioj a^-ba kokią paprastą die
ną, mes parodysim jums tik
rus bąrgenus MARftUET- 
TE MANOR ir po visą 
SOUTH SIDE. Pasiskirkite 
iš musų bargenų, kokią vie
tą jums geriausiai patiks 
ir apsigyvenkite šiam SVIE
TIŠKAME ROJUJ “MAR- 
QUETT MANOR”.

ROZENSKLLEMONT
& CO.

6312 S. Western Avė.
Prospect 2102

□

TURIU PARDUOTI TUOJAU 
GROJIKLĮ PIANĄ su benčiu- 
mi, cabinet ir 40 muzikalių ro
lių, kaina $140.

1389 Milwaukee Avė.,
1 fl.

PARDAVIMUI grosernė, pi
giai. Stakas ir įrengimas sky
rium, rendos $40 į mėnesį, 3 
gražus kamb.gy^enimui. Parda
vimo priežastį patirsis ant vie
tos. 3155 So. Wallace St.

REAL ESTATE 
2418 M. Marąuette Rd.

(arba 67th Blvd.) 
arti Western Avė.

Chicągo, TU. 
Phone: Prospect 8678

BRIDGEPORTO BIZNIO 
BARGENAS

Bizniavas namas rendos 
neša virš $3,300 metams 
tarpe 32 ir 33 gatvių, ant 
Halsted.

Atsišaukite greitai
J. S. VENSL0W &

J. K. UKTVERIS ČO.
3235 S. Halsted St.

2 lubos

Sustok!, žiūrėk! ir per
skaityk šitą bargeną!
Jei nori pavasarį už šitą na

mą mokėti tūkstantį dolerių 
daugiau tai inatykit tuojaus. 
čia nėra apgarsinimas cįel kos- 
tumerių gavimo, bet tikras bar- 
genas pirkėjui suprantančiam.

Parsiduoda 2 augštų mūrinis, 
beveik naujas namas, prie Vie
nuolyno (Marquette Manor) po 
5 ir 6 kambarius, garo šiluma, 
didelis beismantas, kietmedžio 
baigta, viskas sulyg šios mados, 
garadžius 2 mašinoms, lotas 30 
pėdų pločio, arti parkų, karų ir 
mokyklų. Kaina šito namo da
bar .............. $14,600
Cash reikia .

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany . Avę.

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 parodinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI seniai išdirbtas 
saldainių dastatymo biznis, visas 
biznis ant South Sidės, yra lietuvių ir 
lenkų biznis. Geras dęl lietuvio mo
kančio lenkų kalbą.

Atsišaukite
2448 Walton St., 
lst floor front

NAMAS LIEPOJUI (LIBAVE)
Labai tinkamas išmainymas. Tū

rių namą Liepojui (Libave), 2 augš
tų, 11 šeimynų, kuris neša gerą ren- 
dą ir visai gerame stovyje, randasi 
ant kampo Sadovos gatves ir Fren- 
kowskos. Jei kas nori važiuot į Lie
tuvą ir turi prapertę Chicagoje, tai 
tikrai gera proga, nes aš priimsiu bi- 
|e kokią prapertę, bizniavą namą ar
ba didelį biznį, nes aš gyvenu Chica
goj ir negaliu važiuot į Lietuvą arba 
Latviją. Namas yra mūrinis, aš tu
riu dokumentus ir paveikslą to namo. 
Meldžiu kreiptis šiuo anrašu

S. MARKŪNAS’, * 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

si 
M.

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto niuro namas, 4 

po 4< kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa- 

3123 So. Emerald Avė.
J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

A. GRIGAS, 
8114^0. Halsted St.

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

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

2-ras augštas iš priekio.

2418 W. Marųuette Rd. 
(arba 67-th Blvd.) 
arti Western Avė. 

Chicago, III. 
Phone: Prospect 8678

PARDAVIMUI
Delikatesen ’ ir 4 gyvėjimui 

kambariai. Renda $35.
Atsišaukite

5636 So. Racine Avė.

PA J IEŠKAU savo 
Narkevičio, pryvenančio 
Girdėjau, kad randasi 
Wis., ir turi savo krautuvę, 
atsiliepti arba kas apie jį žino 
nešti šiuo adresu.

STASYS NARKEVIČIUS, 
Vilniaus gatvė, 

Raseiniai, Lithuąnia

REIKIA DARBININKU

PARSIDUODA pirmos klesos Bar
bei* Shop. Viskas up to date. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. Ly
sas 4 m. 2 m. Renda $25 į mėn.

Parduosiu pigiai. Kas pirmas, 
tas laimes.

4438 So. Fairfield Avė

t PARDAVIMUI 
MARQUETTE MANOR

2 augštų, 8 kambarių rezidencija, 
2 vanos ir skiepas, 2 užpakaliniai por- 
čiai, su stiklais ir sieteliais, 2 karų 
garadžius, didelis lotas, dideli švie
sus kambariai. Statytas 6 metai at
gal, yra tokio medžio darbas, kad ne
galima gauti šiandien, reikia $6000 
pinigais, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Matykit jį šiandien.

5729 S. Wąshtenaw Avė.

na-
ge-
ar-

BIZNIERIAI NAUDOKITĖS 
PROGA.

Kurie norite pirkti bizniavą 
mą su bizniu, geroje vietoje ir 
rą namą, skubėkite. Parduosiu
ba priimsiu į mainus ne bizniavą 
namą ar lotą. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas:

A. Grigas, 3114 S. Halsted St.
Te). Blvd. 4899

VYRŲ

PARSIDUODA 2jų aukštų medi
nis namas; ant mūrinio pamato, su 
extra lotu, po 6 ir 6 kambarius, na
mas randasi Brighton Parke. Gi ei
tam pardavimui tiktai $8,000.00, įmo
kėti $2,000.00, likusius kaip 
kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

BIZNIO PRAPERTĖS. 
BARGENAS.

N. W. kampas 35 PI. ir Halsted St., 
1 augšto mūrinis namas prie Hal
sted St., 3 krautuvės ir 2 augštų me
dinis, akmenų pam-atu, iš užpakKo 
daeina iki 35 PI. lotas 52rM150, 
krautuvės yra: vaisių, smulkmenų ir 
bučernė, rendos dabar $270, galima 
pakelti iki $313, mažai išalidų. Tas 
namas kyla kainose kasdien, kaina 
$32500. Antras mprgičius $16000, 
išmokėti į 5 metus po 6% be komi- 
šino.

JAMES A. BURKE, 
3107 W. 63rd St., Republic 7339.

renda,

PARDAVIMUI 3 mūriniai 
su augštu 2 flatų po 7 kamb. na 
mai. Savininką galima matyti, 

4407 S. -Artesian Avė.
Chicago.

PAJIEŠKAU savo phšbrolio Ado
mo Jako, paeina Sviraičių kainmo, 
Triškių parapijos. Prieš karą gyve
no 1325 Second St,, Philadelphia. 
Turiu sv bų reikalą. Jis pats ar 
kas žinote eldžiu pranešti.

NAS JAKAS
5445 S. Turner Avė., Chicago, III. 
^AJIEŠKAU draugi} Frankio Gar

benio ir Antano Kučinskio. F. Gar
benis paeina iš Laižuvos parapijos 
Mažeikių apskr. A. Kučinskis iš 
Sverkančių kaimo, Viekšnių valsč. 
Turiu svarbų reikalą; aš apleidžiu 
šį kraštą, todėl jie patys ar kas 
juos pažįsta, duokite man greitai 
žinoti.

JUOZAPAS LABANAUSKIS 
1516 S. 49th (Ą., Cicero, III.

REIKALINGAS darbininkas 
prie virimo ir padarymo lun- 
čiaus į minkštų gėrimų parlor, 
neženotas; kambarys ir valgis. 
Atsišaukit 2 Broadvvay, Melrose 
Park, III.

REIKALINGAS bučeris su
prantantis savo darbą. Darbas 
pastovus ir ant visados.

Atsišaukite
1621 S. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, pėt- 
nyčiomis ir subatomis.

CHICAGO MEAT MAR1KET
1845 W. 47 St.

Tel, Lafayette 5060

PARDAVIMUI 
smulkmenų krautuvė su 
gyvenimui, geras lysas, 
Turi būt parduota greit 
liais iš priežasties ligos.

Atsišaukit
5343 So. Halsted 

Phone Boulevard 3277

grosernė ir kitų 
kambariais 
pigi renda. 
su nuosto-

St.

AR JUS NORITE TIKRO 
BUNGALOW

Karštu vandeniu šildomas, sun par- 
lorai, įmūri tos maudynės, poičiai, 
gražus namas, pigi kaina, jmokėti 
$3500. Artesian netoli 63 St. 
Matykit Miss Wagner, Prospect

ELMER JORDAN & Co., 
2419 W. 63 St.

PARDUOSIU lotus tarpe 69 
ir 68 ant Rockwell St. arba mai
nysiu ant namo. Parduosiu pi
giai. Kreipkitės prie savininko 
Mrs. Milaševičienė, 6813 South 
Western Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63rd St., tarp Campbell ir Maplewood 
Avės. Turiu parduoti už nužemirtą 
kainą tik už $11,000. Svarbi prieža
stis pardavimo, savininkas

K. DAGIS,
3313 So. Halsted St.

Tel. Yards 1868

STOCKAI-SEROS
PARSIDUODA 3 Šerai Universal 

State Bankos. Tai yra geriausias 
investmentas. Svarbi priežastis 
pardavimo. Parduosiu už teisingą 
pasiulijimą.

8700

JIEŠKAU savo dukters Kazimie- 
ros Norkaitės - Palegujevienės, o 
taipgi žento Andriaus Paleguio. 
Prieš karą jie gyveno Bellows Falls, 
Vt., 14 Vine St. Kas žino apie juos, j 
malonėkite pranešti šiuo adresu: Ka-1 
zimieras Norkeviče. Durbinio gat. No.
1, Telšiai, Lithuania,

REIKIA
Nevedusio bučerio. Nuolati

nis darbas.
Atsišaukite

371 Kensington Avė.

PARDAVIMUI grosernė kur daro
ma geras biznis, geroj apielinkėj. Ly- 
sas ilgas, 4 ruimai gyvenimui. Ap
leidžiu šia šalį, 
singą pasiulimą. 
ga.

Kreipkitės
5135 So.

Parduosiu už 
Pasinaudokit

Halsted St.

tei- 
pro-

PARDAVIMUI 2 flatų,, 5-5 
kambarių, pastatytas ant ce
mentinių bloksų, 50 pėdų fron
tas, 3 karų garadžius, netoli 
parko, mokyklos ir bažnyčios. 
5349 S. Campbell Av. pirmas fl.

WEST PULLMANE
Tikrai pigumas namo, jeigu norė

tum statyti, tai iiž du sykius tiek ne
pastatysi, už kiek dabar gali nupirk
ti. Naujas, 6 kambarių viskas šian
dieninės mados ir mažai įmokėti, lo
tas 40 pėdi^ džiaugsis tas žmogus, 
kuris jį numirks.

S. Morkunaš, 654 W. 120 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su geriausiais įtaisymais, ledo ma
šinos, kurios šaldo aisbaksius, regis- 
teris, seifas, trokas, arkliai, vežimas. 
Gera vieta. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

W. CO., • 
1911 Lake St., 

Melrose Park, III.

PARDAVIMUI Grosernės (fic 
turės) su visu staku ir 3 auto
mobiliais; nupirksite už teisin
gą pasiūlymą. Kreipkitės grei
tai. 3300 So. Union Avė. 2 lubos 3623.

NAUJAS NAMAS. Pardavi
mui per savininką, 2 flatų, 5-5 
kambarių, miegamas porčius, 
naujoj lietuvių kolonijoj, 6641- 
6643 So. Washtenaw Avė. Ber
žo ir aržuolo trimingai, pabu- 
davotas į tub, tile vestibulas ir 
prausynė, knygoms šėpa, ug- 
navietės, pečiai, ledaunės. Vis
kas užbaigta, galima kraustytis. 
Kaina $15,500. šaukit Stewart

Tupu mainyti bučernę ant namo 
arba ant kitokios prapertes) Bučer
nė yra ant katnpo prie didelės trans- 
portacijos, biznis labai gerai eina, ko- 
stumerių nereikia prašyti arba laukti, 
nes perdaugl darbo ir taip. Bet šei
mininkai nusilpo užtat ir nori par
duoti.

S. Morkūnas jis tamstoms patar
naus.
654 W. 120 St. Tel. Pullman. 2856

SAVININKAS kovo 24 d., išva
žiuoja į Lietuvą dėl tos priežasties 
turi pigiai parduoti savo mūrinį na
mą ant medynių postų 4-4 ruimai, 
elektra, maudynes su visais fomišiais 
Bridgeporto kolonijoj. Skubinkit, 
nes daugiau apgarsinimo nebus. 
Klauskit John Stankowicz, 901 W. 33 
St., Tel. Yards 4669.------------- !-------------------- :--

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius, že
mai 5 kambariai. Trimingas aržuo- 
linis. Tarp 33 ir 34, ant Emerald 
Avė. Randos neša $145.00. Savi
ninkas negyvena tenai.

Kreipkitės
3344 Emerald Avė. •

K. DAGIS, 
3313 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1868

MOKYKLOS

BIZNIERIŲ ATYDAI
Našlė priversta parduoti kampinį 2 

latų mūrinį namą su saldainių krau
tuvėj 3-Q* kambariai, karštas vanduo, 
2 karų garadžius, lotas 55x125 arba 
mainysiu į flat namą. Rendų įplau
kia j metus $2,448, pinigais $10,000.

Atsišaukite
3443 Milwaukee Avė. ‘ 

arba matykit savininką 
4863 Magoun Avė.

E4 Chicągo, Indianat

ĘARMA PARSIDUODA 80 akru, 
žemė gera, budinkai geri, 2 arkliai. 
15 karvių melžiamų, 5 veršiai, 30 
vištų, 2 kiaulės, 2 akrai sodno, 5 ak
rai, klevu miško. Platesnių žinių 
rašykit šiuo adresu:

P. WESTON,
R. 4, Box 105, Scottville, Mieli.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis, 
Halsted netoli 22 gatvės, yra krau
tuvė ir kambariai gyvenimui, 5 kam
bariai ant viršaus, taipgi cottage iš 
užpakalio, 2-4 kambarių flatas, re-- 
dos $1650, galima pakelti. Gera vie
ta restauracijai ir lunčiui. Tarpa 
dirbtuvių, kaina $12500, pinigais rei
kia $4000 arba $5000.

KOENIG, 
1940 Larrabee St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais


