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Klaipėdos byla šiandien
Laivyno Sekreto-,'"* 2“ “
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Ateivybės varžymas Pašto tarnautojai nori 
žmoniškesnės algos

nūs rezignavo
Gal ir Daugherty eis 

laukan
Neramumai Filipinuose

Bavarų Diktatorius pasišalino
Šiandie tardomas Klaipė

dos klausimas
Klaipėdos komisijos pirminin

kas Davis išanksto įspėja 
“mažasias valstybes” nebūti 
perdaug užsispyrusioms.

Chicago Daily News kores
pondentas George R. Witte, 
keliaująs traukiniu su Specia
li ne Komisija Klaipėdos klau
simui tardyti, praneša:

Klaipėdos klausimui tardyti 
komisija, -kuriai vadovauja 
amerikietis Normai! Davis, pra
eito penktadienio naktį iške
liavo iš Varšuvos j Dancigą, 
aplankius visas teritorijas tų 
kraštų, kurie tiesioginiai suin
teresuoti Klaipėdos klausimu. 
Antradienį, vasario 19, komi
sija atvykus į Genevą, Šveica
riją, ims formaliai tą klausi
mą nagrinėti.

Aplama nuomonė yra tokia, 
kad jei Daviso komisijos spren
dimas nebus palankus Lietu
vai, Lietuvos Seimas jį atmes, 
<> dėlto veikiausiai tigres ne tik 
kabinetas, bet ir patsai Lietu
vos prezidentas rezignuoti.

Varšuvoj p. Davisui duota su- 
prast, kad lenkai sutiksią pri
imti p. Daviso sprendimą, koks 
tik jis butų, jei tik lenkams 
butų pripažinta teisė naudotis 
Klaipėdos kraštu, ir ypatingai 
Nemunu, kuriuo jie galėtų 
laisvai naudotis kaipo vandens 
keliu pirkly bos reikalais, ir 
laisvu Klaipėdos portu.

Važiuojant per Rytų Prusus 
komisijos traukiniu įsėdo keli 
Vokiečių delegatai. Jų kikslas 
buvo įrodyti komisijai, kaip 
svarbu visai rytų Vokietijai, 
kad Klaipėda pasiliktų Vokie
tijos portu, arba bent Indų in
ternacionalizuotas taip, kaip 
kad Dancigas.

P. Davis viename savo pasi
kalbėjimų su atstovais kraštų, 
suinteresuotų Klaipėdos klau
simo išsprendimu, pasakė:

“Mažosios ' valstybės turėtų 
"suprasti, kad joms reikia būt 
išmintingesnėms už senąsias 
valstybes. Jei jos padarys ne
vykusių klaidų, arba bus at
kakliai užsksipyriisios, tai di
desniosios valstybės gali nu
šluoti jas kada tik panorėju
sios.”

[Įspėdamas “mažasias val
stybes’* nedaryti ^nevykusių 
klaidų ir perdaug nesispirti, p. 
Davis matyt turi omeny Lie
tuvą,. • / /

Laivyno Sekretorius Oenby 
rezignavo

Prezidentas Coolidge jo rezig
naciją priėmė.

WASHINGTON, D. C., vas. 
18.— Laivyno Sekretorius Ed
vinas B. Denby šiandie įteikė 
savo rezignaciją, kurią prezi
dentas Coolidge priėmė.

Vietoj rezignavusio Denby, 
laivyno sekretorių veikiausiai 
bi.S paskirtas Charles B. War- 
ren> pirmiau buvęs ambasado
rius Japonijoj, o vėliau) socia
linis Įgaliotinis Meksikos rei
kaluose.

Laivyno sekretoriaus padėjė
jas Theodoras Roosevelt turė
jo pasikalbėjimą su preziden
tu Coolidge ir po to pareiškė 
spaudos atstovams, kad dėl 
Denby pasišalinimo nematąs 
dar priežasties pačiam rezig
nuoti.

Negirdėt taipjau kad kas 
daugiau iš laivyno departamen
to valdininkų rengtųsi eiti laut- 
kan.

GAL TEKS REZIGNUOTI IR 
VALSTYBĖS PROKURORUI.

WASHINGTON, D. C., vas. 
18.— Administracijos viršūnė
se rimtai svarstoma klausimas, 
ar Valstybės Prokuroras Dau- 
gherty turi rezignuoti, ar ne. 
Vakar baltajame name buvo 
pasikalbėjimas tarp preziden

to, sekretoriaus Borah ir pa
ties prokuroro Daugherty. Šen. 
Borab būtinai vertęs Daugher- 
cy kad jis atsistatydintų.

Von Lossow taipjau atsistaty
dina. Santykiai tarp Berlino 
ir Muencheno gerėja.

BERLINAS, vas. 18. — Ba
varijos karinis diktatorius von 
Kahr rezignavo. Santykiai tarp 
ccntralinės Vokiečių valdžios 
ir Bavarijos pasitaisė.

[•Diktatūra Bavarijoj buvo 
paskelbta 1923 m. rugsėjo 20 
dieną, po to kai Vokietijos val
džia formaliai paskelbė, kad ji 
nus^leidJianti Frandijati ir at
sisakanti nuD pasyvinio karo 
prieš Franciją Ruhro srity. Bu- 
vusis premjeras von Kahr pa
šalino sau iš kelio gen. Luden 
dorfą, Hitlerį, Knillingą ir ki
tus kandidatus ir pastai patu 
po Bavarų diktatorius. Kraš
to konstitucija buvo suspen
duota, panaikinta laisvė žo
džio, spaudos, susirinkimų etc.’ 
Von Kahruti buvo duota neap: 
ribota teisė mobilizuoti ka
riuomenę, vartoti ją, jei reika
las, savo nuožiūra, / areštuoti 
kiekvieną ir laikyti kalėjime be 
teismo, konfiskuoti turtą kiek
vieno asmens, kurį jis įtartų 
neištikimą esant savo kraštui].

Anglijos konsulas Muenche- 
ne, Robert Clive, eidamas pre
mjero MacDonaldo instrukci
jomis prašė Bavarų premierą 
Dr. Knillingą pavartoti savo 
įtakos nacionalistų organizaci
joms Palatinate, kad nebandy
tų ten vėl organizuoti vokie
čių administracijos. Bavarijos 
valdžia atsake, kad ji to nega
linti daryti. Be to, Bavarijos 
valdžia uetu-rinti jokio autori
teto Palatinate.
Seimo rinkimų Mecklenburge 

daviniai.
Vakar įvyko rinkiniai 

Mecklenburgo Seimą. Rinki
mai parodė sumažėjimą social
demokratų balsų ir nedidelį pa
daugėjimą komunistų balsų. 
Nacionalistai gavo apie 80 nuo
šimčių visų rinkikų balsų.

Bavarų vyriausias karo vadas 
rezignavo.

MUENCHENAS, vas. 18. — 
Diktatoriui Kahrui rezignavus, 
rezignaciją įteikė taipjau ir 
Bavarų vyriausias karo vadas 
gen. von Lossow.

Streikas didėja. Pasitaiko muš
tynių su ptirėiklaužiaiš. Var
gas keliauninkams.

v *

LONDONAS,’vas. 18. — Do
kų darbininkų si renkas, kurs 
buvo paskelbtas praeitą šešta
dienį, eina didyn. Streikuoja 
aplamai apie 120,000 darbinin
kų. Kai kur atsitinką muštynių 
streikuojančiųjų su palaidai
siais darbininkais, kurie ban
do eiti į dokus dirbti.

Streikas gali atsiliepti ir į 
laikraščių leidėjus: negaunant 
laivais pristatomos spausdina
mosios medžiagos laikraščiai 
atsidurs kebliame padėjime. 
Londono Daily Chronicle jau 
šiandie dėl tos priežasties iš
ėjo daug mažesnis nei papras
tai.

Premjeras • MacDonaldas, no
rėdamas rasti kokį nors būdą 
ginčui tarp darbininkų ir sam
dytojų išrišti, daro pasitarimus 
su darbininkų unijos viršinin
kais.

Vargas keliauninkams.
Laivais iš svetur atplaukian

tieji į Angliją keliauninkai turi 
nemaža vargo su savo baga
žais. Del dokų darbininkų strei
ko niekas nepadeda jiems ba
gažo išgabenti iš laivo — turi 
patys vilkti. Dvidešimts pasa- 
žierių atplaukusiu laivu Nieuw 
Amsterdam šiaip taip išsikrau- 
stę krantai) turėjo patys ka- 
rukais vežti savo bagažą muiti
nei! peržiūrėti.

Lenką kvota jau padidinta gal ačiū protestams. Pa 
skirtinis laikas užrekorduoti savo proatestą ir 

lietuviams

Didelis Chicagos pašto tarnau
tojų mitingas, kuriame priim
ta tani tikra rezoiucija.

Rašo Adv. Kl. Jurgelionis.

bilius: lt.

su mazo- 
Pa lyg i n ant 

biliuje 
mažo

„------ pa-
tautybė, o pridėtame prie 

didžiumos komisijos 
naujesnis kvotų 

sulig įvairių

Neramumai Filipinuose
Devyni sargybos kareivių ir 35 

filipiniečiai žuvo muštynėse.
MANULA, vas. 18. -- Gau

tais čia pranešimais ties Balete, 
Agusano provincijoj įvyko 
smarkus susirėmimas tarp sar
gybos kareivių ir organizuoto 
Įsilipi išeičių būrio. Kovoj krito' 
devyni kareiviai ir 35 maišti
ninkai, neskaitant sužeistųjų.

Manoma, kad tie maištinin
kai yra atbėgę čia Surigao pro- 
vimiijos, kur paskutiniais) lai- 
laiks buvo keletas aštrių sar
gybos kareivių susirėmimų su 
neramiųjų filipiniečių būriais.

Gabena miškus.
Iš Vilniaus krašto kasdien 

išvežama į Latviją iki 100 va
gonų miško.

Kad sėkmingiau vystytųsi 
miško eksportas, lenkai mažina 
net geležinkelių tarifus.

Bolševiku valdininkas kal
tina saviškius

-------b------------

Milijonai aukso rublių aikvoja- 
ma propagandai vetur.

BERLINAS, vas. 18. — Vie
nas sovietų finansų komisaria
to narys paskelbė spaudoj bro
šiūrą pavardytą “Rusijos val
džios auksas ir kam jis suvar
tojamas”. Brošiūros autorius 
kaltina Zinovjevą, “trečiojo in
ternacionalo” pirmininką, ir ki
tus komunistų lyderius dėl di
delio aikvojimo Rusijos aukso 
bolševikų propagandai svetur. 
Jis sako, kad 1923 metais du 
trečdaliu rusų aukso išleista to
kiai propagandai, tuo tarpu kai 
šalis gyvena sunkiausi krizį ir 
pinigų trūksta svarbiems reika
lais pasipirkti. Vien tik pro
pagandai Azijoj ir Afrikoj išlei
sta 480,000 aukso rublių.

Prohibicijos daviniai
Per ketinius metus buvo 115,000 

bylų; pabaudos siekia 16 mi- 
libnų dolerių.

WASHINGTON, D. C. vas. 17. 
— Vastybės prokuroras Daug- 
herty įteikė prezidentui Coolid
ge pranešimą apie pasekmes ket
vertų metų kovos su degtine ir 
degtindariais. Pranešime jis 
sako, kad per tą laiką visoj šaly 
buvę daugiau kaip 115 tūkstan
čių bylų dėl degtinės šmugelio, 
kur 92,400 bylose kaltininkai 
buvo pasmerkti kalėjimu ir pi
niginėmis pabaudoms sumoj vi
so arti 16 millijonų dolerių. Vien 
per praeitus 1923 metus buvę 
tiek bylų dėl degtinės šmugelio, 
kad jų kiekvienai dienai išpuolą 
po 119.

Japoniečiai reikalauja ka
bineto rezignacijos

TOKIO, vas. 18. — Daugiau 
kaip 10,000 japoniečių laikė su
sirinkimą, kuriame priimta re
zoliucija reikalaujanti, kad visi 
Kiyouros kabineto nariai urnai 
atsistatydintų. Po mitingo bu
vo suruošta demonstracija gat
vėse. Demonstracija buvo tvar
kinga ir policija nieko demon
struojantiems nedarė.

~ PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 18 d., užsienio pini

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

Taip vadinamas Johnisono 
bilius aleivybei varžyti jau ga
lutinai yra padu'otas atstovų 
butui ir ten yra užrekorduotas 
kaipo atstovų buto 
R. 6510.

Jis yra paduotas 
komisijos redakcijoj 
mis permainomis,
su pirmesne redakcija, 
6510 aiškiau apibrėžta 
vaiko imigranto tautybė, 
či.os 1 
biliaus 
yra paduotas 
apskaitliavimas 
įmetu cenzų. Laikas išgyventi
nas aKnadoj, Mexikoj prieš įva
žiuosiant Amerikon, pailgintas 
iki 10 metų.

Lietuviai kartu su klaipėda 
ir Pinsko dalim sulig 1890 me
tų cenzu yra skiriama kvota 
502. (Pirmiau bDvo išskaitliuo- 
ta 313 Lietuvai ir 114 Klaipė
dai, viso 427).

Sulig įvairių 
(Lietuvai (kartu 
išpultų sekamos 
komisijos! Abejotinais a.pskait- 
liavima-is):

1890 
1900 
1910 
1920

ma klikų. Man vis rodos, kac 
ir dabar dar gal yra laikas įsi
kišti ir pareikalauti lietuvių 
kvotos apSikaitliavimo pataisy
mo, nežiūrint kas jau neatsi
tiktų su visu biliuni.

Pats bilius, žinoma, yra la
bai vienpusiškas, ką jau turė
jau progos nurodyti pirmes 
iiiuosc savo straipsniuose šiuo 
klausiniu. Imigracijos komite
to mažumos raportas, pridėta? 
.prie biliaus paduodant jį Atsto 
vų Butui, drąsiai nurodo bi- 
liaus šališkumą ir netikumą ir 
kritikuoja 
punktuose.
raportu pasirašo 
nas Adolpb J. 
Dickstein. Po 
mažumos raportu
dar buvo pasirašę Robi. S. Ma- 
loiiiey, kongresmanas iš Mass- 
achusetts, lir Isaac Siegel, kon 
grėsmanas iš New Yorko. dKon- 
gresinianas R. L. Bacon pasi
sakė pritariąs didžiumos nuo
monei, tik kvotos apskaitliavi- 
mui patartų imti 1910 m. cen- 
zo skaitlines. ,

ji kone visuose jo 
Po šituo mažumos 

kongresma- 
Sa'batb ir S. 
pirmesniuoju 

be Sabailio

CIIICAGO. — Vietos pašto 
tarnautojai, skaičium apie 2000 
žmonių, praeitą sekmadienį lai
kė savo susirinkimą Pilgrim 
Baptis Temple auditorijoj, 33 ir 
Indiana avė., kuriame po karštų 
kalbų ir skundų nutarė stropiail 
veikti, kad privertus krašto ad
ministraciją labiau susirūpinti 
savo tarnautojų, ypač pašto dar
bininkų padėtim. Jie nori, kad 
butų kongreso priimtas įstaty
mas, kuris nustatytų aukštes
nes, negu dabar paštininkų gau
namos algos.

Jungtinėse Valstijose išviso 
yra daugiau kaip trys šimtai 
tūkstančių pašto tarnautojų; iš 
to -skaičiaus vien Chicagoj yra 
apie 9,500 paštininkų. Pašto 
klerkų ir laiškų nešiotojų algos 
nustatyta nemažiau 
lolerių ir nedaugiau 
dolerių metams. Su 
žmonėms, turintiems
mynas, labai sunku-verstis. Tat 
paštininkai nori, kad algos butų 
padidintos — kad jos butų ne
mažesnės kaip 2000 ir nedides
nes kaip 2400 dolerių metams.

Susirinkimas priėmė tam tik
rą rezoliuciją, kuri bus pasiųsta 
Illinois vastijos senatoriams ir 
itstovų buto nariams.

kaip 1400 
kaip 1800 
tokia alga 

savo šei-

metų cenzais 
su Klaipėda) 
kvotos (sulig

m.
m.
m.
m.

.. 502 
.. 755

1,955
2,901.

skai- 
atei- 
yra
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62,658 
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. 709 
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. 302
345 
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. 235

236 
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4,089 
. 985 
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9,072
502 

. 258 
1,837 
6,653

674 
.. 831 

1,992 
9,761 
2,281 

. 201
212 
223 
320 

. 267

Protestus prieš bilių, su pa
tarimais priimti kvotų apskait- 
liavilniui 1910 cenzo skaitlines 
ir 3 procentus, prisiuntė dau
gelis bažnytinių draugijų ir ti
kybinių misijų, o taipgi ban- 
kierių ir fabrikantų asociaci
jos. Tai iš pačių senųjų ameri
konų pusės. Iš naujesnės atei
viuos puses protestavo: katali
kų labdarybės konferencija, 
Amerikos žydų kongresas, -Len
kų susivienijimas, italų lyga ir 
čechoslovakų taryba, o taipgi 
daugelis kitų čia paminėtų tau
tų organizacijų.

Atlantiko vandenyne Ameri
kos karo laivynas turėjo 18 vy
riausių mūšio laivų. Darytuose 
manevruose dabar pasirodė, kad 
keturi tų didžiulių laivų visai 
netikę, ir jie tapo iš laivyno pa
šalinti.

Chicago ir apielinkė.— šian
die oras ncfpastovuu. Nedidelė 
atmaina temperatūroj, šiauria- 
ryčių vėjas.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.29
Austrijos, 100,000 kronų .. $3.81 
Belgijos, 100 frankų ........... $3.67
Danijos, 100 markių ........... $15.8(1
Italijos, 100 lirų ................... $'4.30
Francijos, 100 frankų ........... $4.19
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ........  $13.22
.Olandijos, 100 kronų ............ $37.75
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............. $26.10
Šveicarijos, 100 frankų ........  $17.34

Sulig 1890 metų cenzo, 
tant 2% gyvenusių tada 
vių, įvairių šalių kvotos 
paduotos sekaunai:

Albania .:............................
Anglija (su Airija) ...............
Armėnių ..........................................................
Austria ............... ,............
Belgija ...............................
Bulgarija ...................................
Čechoslovakia .................. ;...........
Danzig .......................................
Danija ......................................
ESTON1JA ................................
Finlandia ..................................
Francija ..................................
Graikija ........................................
Icelandija ..................................
Ispanija .....................................
Italija .........................................
Jugoslavija ...................................
Latvija ......................................
Lenkija ....................................
LIETUVA ................................ ....
Luxemburg ................................
Netherlandai ..........................
Norvegija .....................................
Portugalija ................... ...........
Rumanija ....................................
Rusija ......................................
Švedija ...<..................................
Šveicarija ......................... ........
Palestina ........................................
Syria .................. .......... .................
Turkija ......................................
Australija ..................................
Nauj. Zelandija ................ . ......

Šiame apskaitliavime mato
me, kad Lenkijai yra priskai- 
;yta kvota jau net 9,072. Tuo 
tarpu pirmesni ame aps/kaitlia- 
vime Lenkijos kvota buvo pa
duota 5,156, o Galicijos 870, 
tas išviso Lenkijai sudarė kvo- 
ą 6,026. Šitaip žymiai lenkų 
<vota pasitaisė tik a»čiu tam, 
<ad lenkai protestavo. Jeigu jie 
nitų tylėję, kaip lietuviai, tai 
ir jų kvota negi butų buvus pa
teigta paskutiniame Johnsono 
raporte.

šis atsitikimas su lenkų kvo
ta tur būt rodo, kad kišimasis 
r protestai vis$i gelbsti, ypač 
tada kišamos ir protestuoja-

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicago III.



Antradienis, Vas. 19, 1924

Kas Dedas Lietuvoj
S. L FABIONAS 00.

Iš Klaipėdos Krašto

Švenčionys TAS PASKELBIMAS

ĮPRATINO MANĖ RŪKYT
GERIAUSI CIGARETĄ
IŠ BILE KADA
PADARYTŲ

Liggett & Myers Tobacco Coi

Klauskite pas aptiekoriaus.

NUPIRK
DIDELES GRUMTINES

Pat. Biure. *Ireg. 8. V

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

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

Severa’s
Cough Balsam

Motinos Priėmė Tiesio' 
gini Gydymą Nuo Vi

sokiu Šalčiu Bėdų

giminėms ir drau- 
susirašinėji ir 
ašyti laišką ar 

Geriau-

JOE WALLACE
“Stock Yard Tiger”

GEARGE PETERAS
“Terrible Greek”

Daktarų ir Narsių Atidai 
Dr. Kirk’s Stayless 

Health Corset

Electro—Therapy
be vaistų ir be operacijų, 

staigias ir ktoniškas Ifc 
Nervų, Vidurių, Paralyžių,

Vaikų, šaltis esti prašalinamas 
per vienų naktį be gėrimo 

vidun per garus, pasida- 
rančms iš niosties.

Už lietuvių čempionatą imasi
KAROLIS POŽĖLA ir PETRAS KATAUSKAS

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, Iii.

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

Room 909 Chicago Trust Building 
79 We»t Monro e Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted Si. 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

NORĖDAMI 
pirkti; parduoti ar mai
nyti VISADOS •KREIPKITĖS 
PAS MUS. • TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Michigan Avė., J. Pilkio 14 ir 49 Ct. restorane.
Įžanga $1.10, $1.65, $2.20 ir arenoje $3.30 

■llllllllllllilllllliuillllllllllllllllliy^

Lietuvos komunistai 
Rusijoj. \ dėl atliuosavimo skreplių. Užlai

kykite po ranka ypatingai žiemą,

Kaina 25 ir 50c.

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

chronines ligas NAPRAPATI 
JOS budu — be vaistų, b<

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room Btt 

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

Tel. Yards 4681

Nepensenai lietuvių komunis
tų partija šventė savo partijos 
5-ių metų gyvavimo sukaktu-i 
ves. Susirinkime dalyvavo visi 
įžymesni lietuviai komunistai, 
kaip antai Kapsukas, Angarie
tis, Eidukevičius. Partija savo, 
narių ^priskaito Lig 800. Per 
susirinkimą nebuvo jokio gyvu-

TIK PATRINK1T JUOMI
Kuomet jus kankina skaudus atakas 

reiunatiškų Skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strfiniHeglis, skaudami sąna
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai patri- 
nant su

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

Room 1113, Capitol Bldg. (Pirmiau Masonic Tample) 
159 N. State St., kampas Randolph St., 

Valandos nuo 10 iki 7 v. v., nedėlioj nuo 10 iki 1 po p.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvyg Advokatu 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes,

Gydau 
visokias
I®* 3. - - - - -
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. 

Phono Yards 4951

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

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viMdos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St„ Chicago, 11.

medicinų ii 
kams pilvo — galima 
iiuosai ir tankiai, kaip 
kia, su pilnu saugumu.

Jus tik trinkit Vicks 
gerklę 
paraus,
ir apriškit su šiltu pienelės au
deklu.

Vicks persisunkia kiaurai ir 
paakstina odą. Be to jo gydan
čiosios da'lis garuoja nuo kū
no šilumos ir yra įkvepiamas 
tiesiog į užkrėstas kvėpavimo 
pervadas.

Traukiantysis krupas yra 
praginamas šitokiu budu, o nau
jas šaltis paprastai praeina iki 
rytmečio.

Gaunamas visose aptiekose.

ir tuojaus pajauČiama maloniai de
ginanti Šiluma besiskleidžiant po skau
damą vietą, kuri suteikia malonų ana- 
gumą ! Visiškai n?ra reikalo kankintis 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą.

Pain - ExpeH«ri« tikrai pagelbės ir 
jum«, kaip Jisai pagelbėjo nesuskaito
miem tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje. s

86c. ir 7Cc. ui bonką aptiekoee.-
F. AD. RICHTER & CO.

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

Pagelbės jums pagelbėti jūsų pa
cientams. Tas gorsetas yra labai di
deles vertės moterims po operacijos 
ir po gimdymo. Susineškite su Mrs. 
R. Hanskat, 1943 Winnemac Avė., 
Chicago, III. Phone Sunnyside 3984. 
Kaipo nursems, tai yra jūsų geriau
sias dalykas. Mes norėtumėm susi
pažinti su lietuviškai kalbančia nur- 
sc, kad suorganizavus pardavimų šio 
rūbo. Tai yra labai, gera proga.

mo, nes, matyt, komunizmo 
dvasia baigia garuoti. Net pa
čiam Kapsukui ne plojo. Todėl 
buvo griebtasi atatinkamų žy
gių susirinkimo upui pakelti. 
Pasirodė keli, grįžę apsima’iny- 
mo tvarka į Rusiją, komunis
tai ir ėmė skųstis Lietuvos vy
riausybe, kuri persekiojanti lir 
žiauriai elg’iantisd su komunis
tais. Bet ir ši priemonė dide
lio efekto nepadarė. Tur būt 
ne vienas iš susirinkimo daly
vių atsiminė komunistinės val
džios rėžimą Rusijoj, taip kad 
nusiskundimai, pasirodė, buvo 
neteisingai adresuojami.

(L-va).

Tuomi padarysi didelį smaguriui 
pats sau, savo i. ‘ 
gama lu kuriais 
greičiau galėsi j 
ką kitą, negu su ran 
šia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St. 
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant l/itus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6800 

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

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

Utarninke, Vasario 19 dieną, 8 vai. vak.
Visos poros ritasi iki pergalei

Bilietus pirkite iš kalno, kad nepritruktų vietos, 
Naujienose, Bridgeporto Skyriuje, 3210 S. Halsted St., 
Universal State Bank, 3252 S. Halsted, G. Benošiaus,

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbora St- Room 111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai
3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.

aplink 
? krutinę, keliai oda 
tada aptepkit storai

Daugiau ir daugiau šeimynų 
Chicagoje priima išlaukinį 
TIESIOGINĮ gydymą dėl vaikų 
šalčio — Vicks VapoRub.

Motinos mėgsta vartot Vicks. 
Su juo išvengiama nesmagių 

sugadinimo vai- 
vartoti 

tik rei-

SUKAKTUVĖS
Klaipėda. (Elta). — Sausio 

Pagėgiuose nesenai susitveru
sio šaulių būrio iniciatyva buvo 
iškilmingai paminėtos’ metinės 
Klaipėdos atvadavimo sukaktu
vės. Šventėje dalyvavo gele
žinkelininkai, muitinės tarnau
tojai, policininkai, paštas, aps
krities valdininkai su savo vė
liavomis ir daugybė žmonių. Iš 
Tilžės šventėn buvo atvykęs 
rašytojas Vydūnas.

—šaulių choras. Dainininkas 
A. Vaičiūnas Klaipėdoje orga
nizuoja didelį šaulių chorą. Cho
ras pirmą kartą viešai pasiro
dys Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių dieną, vasario 16 d.

—Kainos. Sausio 19 d. turguj 
kainos prekėms buvo tokios: 
už ėcentnerių kiaulę mokėta 
no 1,0—1,80 lit. už kilgr., už 
norą paršelių—20—30 lit., už 
klgr. sviesto—6—6,60 lit., už 
žąsį—10—15 lit., centn. kviečių 
vainojo 22—24 lit., rugių 15— 
16 lit., avižų—14—14 lit., už 
dgr. gyvos karvės mokėta—70 
—80 cent.

Centralinio Statistikos Biuro 
daviniais, gruodžio mėn. paly
ginus su lapkričio mėn. kainos 
javams ir lauko augalams paki
lo 1%, pašarams — 2,7%, gy
vuliams — 0,7%, kurių i,r švie
sai 12,1%,* statybos medžiagai 
—3%, maisto ir bakalėjos pre
kėms kainos nepasikeitė. Bend
rai imant kainos pakilo 1,4%, 
gi palyginus su prieškarinėmis 
kainomis—24,8%.

Pragy vertimo minimumas 
gruodžio mėn. palyginus su 
lapkričio mėn. išaugo 1,5%, gi 
palyginus su prieškarinėmis — 
31,4%. žemiausios kainos bu
vo Rokiškyj, kur pragyevnimo 
minimumai vienam žmogui 
gruodžio mėli, siekė 88 lit. gi 
aukščiausio—Kaune, kur pra
gyvenimo minimumas tą mėn. 
buvo lygus 118 lit.— (Elta).

Tel. Dearbora 9057

A. A. SIAUS
* ADVOKATAS

Ofisas Tidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namą Teks Hyde Park 8895

Pagelta Del Sergančių 
DYKAI KLINIKA

DAKTARUI NEREIKIA MOKĖTI
Sunkios neišgydomos ligos kurių kiti neišgydė. Atei

kite dykai patarimas ir egzaminavimas.

Blood Serum Laboratories

Kainos ir pragyvenimas 
Lietuvoj.

5) KELIONE APLINK PASAULI Z 
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00
6) ANT PO ---------- ----------
paveikslai. , 
Kaina $2.00

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

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

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

NAUJAUSIOS KNYGOS 1$ LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KĘLIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimenesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eiles, Kaina 25c.

Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal-

TIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 83 spalvuoti 
Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas.

JOHN I. BAGPZIUNAS 
, ADVOKATAS

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

7 South Dearbora Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 VVest 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

gjįoni*

„ako®10 ”

108010 to UŽ llt
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Svarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų mošČia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit sxva dan* 
tis su

COLCATI

Apart šiųdviejų ristikų ritasi dar sekamos poros 
pirmaeiliu ristiku:

J. BANCEVIČIUS
Liet, čempionas ‘
D. DUDINSKAS < si
Lengvos vogos čempionas

Pulaskio Salėje, 1711 S. Ashland Avė

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Lenkams uždarius Švenčionių 
lietuvių gimnaziją “Rytas” ati
dengė septynių skyrių mokyklą. 
Nepertraukdama darbo mokyk
la visą gruodi ir pradžia sausio 
ramiai varė mokslą. Tačiau ne 
ilgai truko ramumas. Taip saus 
12 gautas iš Švenčionių liaudies 
mokyklų inspektoriaus Įsaky
mas pristatyti ligi sausio 15 
originalius dokumentus. Šven
čionių septynių skyrių mokyk
los, buvusių lietuvių gimnazijos, 
mokytojų dokumentų notariali- 
niai nuorašai jau mokslo metų 
pradžioje nusiųsti Vilniui ku
rą tori j ai.

Apše tai buvo pranešta Šven
čionių liaudies inspektoriui. 
Tuo tačiau nepasitenkino ir da
bar reikalauja tokiu trumpu lai-l 
k u pristatyti originalus. Kai' 
kurie gali, žinoma, tuo laiku? 
pristatyti, bet kai kuriems tai 
labai sunkiai išpildomas reika
lavimas, nes dokumentų origi
nalai palikti pas tėvus Vilniuje; 
ar t>a ka i m e.

Ar gi galimas daiktas, kad 
lietuviai ramiai švęstų? Reikia 
lenkams daryti kokios nors 
kliūtis, taigi ir prasimanoma.

— [L. Rytai].

Skausmai MUSKULUOSE 
Gėlimas SĄNARIUOSE 

REUMATIŠKI Skaudėjimai 
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip trik 

nusipirksi buteliuką
TMEŠKOS BALSAMO

_ (Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

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

THE CENTRAL DRUG COMPANY, 
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir
JOS budu — be 

operacijų

4647 So. Halsted St., 
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak, 

Tel. Boulevard 4774

■■ •; .-

Severo*, Gjduolas uzlaikb 
šeimynos sveikata.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Lu? kO
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Antradienis, Vas. 19, 1924 NAUJIENOS, Chicago, III.

PASIŪLYMAS
Jus beveik negalite atsisakyti

Taupios šeimininkės paprastai yra grei
tos pasinaudoti proga kuri padaro

Sutaupymo laiko, pinigų 
ir sveikatos

\ V\ Pasiūlome įsigyti

Naują Cabinet

APEX
Elektrinę Skalbinyeią 

į jūsų namus dabar už 

įmokant 
$2.15 į savaitę

Tas pagelbės jums turėti elektinę skal- 
binyčią ir mokėti tiktai puse kainos kiek 
jums kainuoja landrėje.

Tas pasiūlymas aprubežiuotas — veikite šiandien!

Suction Svveeper dahar 
pasiūlomas žemiausiais 

išmokėjimais iki 
šiol negirdėtais!

THE
HOOVER

Lenkų propaganda.
Kaunas. — Lenkų propagan

da, sąryšy su ateinančiomis Pa
baltas valstybių konferencijo
mis, ima aktingiau dirbti, negu 
paprastai. Vartojama įprastas 
ir išmėgintas metodas šmeižti 
ir bauginti bolševizmu ir vokie
čiais. Lenkų spauda tik busi
mąją Varšuvos konferenciją 
laiko gera, o ruošiamosios Ry
gos ir Kauno konferencijos 
esančios ne kas kitas, tik “bol
ševikų ir vokiečių intrygos”. 
Bet pasaulis tokias lenkų kil
mės žinias jau išmoko įvertint, 
nes nei viena iš pa,našlių lenkų 
spaudoj pasirodžiusių žinių ne
rado vietos vakarų Europos 
spaudoj. Taip pat, norėdami 
kaip nors sumažint bjaurų į- 
spudį, kurį padarė užsieny lie
tuvių gimnazijos uždarymas 
Švenčionyse, kurs vaizdžiiaj 
charakterizuoja Lenkijos elge
sį su kitataučiais okupuotose 
srityse, Llenkijos elgesį su ki
tataučiais okupuotose srityse, 
lenkai ėmė skleisti pramanytų 
žinių apie tariamuosius lenkų 
persekiojimus Lietuvoj. Taip 
antai, lenkų radio iškilmingai 
praneša, kad “Kaune prieš len
kų gimnaziją nežinomi pikta
dariai metė bombą. Nuosto
lių jokių”.

Negryna sąžinė labai daug 
prasimano!— (Elta).

NORTI
LLOYD

LAIVAKORTES 
į ir iš visų dalių 

LIETUVOS 
pbr 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų 

MUNCHEN — STUTTGART — 
COLUMBUS

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

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

NORTH GERMAN LLOYD 
100 No. La Šalie St., Chicago, Iii.

RMAN

NEW YORK—HAVRĮS
SUFFERN................................  Feb. 27
LA SAVOIE ......................  Mar. 1
CHICAGO .......................... Mar.
PARTS ............................ March
ROCHAMBEAU .............. Mar.

11
12
22

NEW YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUX

Raiykite dėl iinfeidžioa apraiomoa 
iyirut4s Juaq vietiniuiknyirutta ju»q vietiniui agentui arba 4 i 

dlLHil nflan Kinta Yni* k.didiJI ofisq 19 State Street New York. 
...................................... .......-.............................. >

DŪVIEBNASTĮS
(Ingaliojimai)

REUMATIZMAS.

Sustapdykit tą reumatizmo skaudė
jimą tuojau! Daleiskite Turpo Tur- 
pentine Ointment, kad jis įsigertų j 
skaudamą vietą ir tuojau prašlina 
ją! Turpo ir reumatizmo skausmai 
nesimaišo. Kuomet Turpo 
skausmas prasišalina.

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

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

Kodėl kentėti ? Kodėl kęsti ? Ko
de! daleisti sau skausmus? Daleis
kite, kad Turpo prašalintų jūsų skau
smus. Gaukite Turpo šiandien nuo 
jūsų aptiekoriaus. Nebūkite be to 
Terpentino Ointmento kuris turi tą 
atsakomingą jMenthol ir Kumparą. 
Turpo 35c. ir 70c. slovikas.

ateina,

taip ne- 
-Naujas

nnTel. Blvd. 8188
I M. Woitkewid 

BANIS 
įgpį AKUSERKA 
pMTuriu patyrimą

Pasekmingai pa- 
tarnauju mot** 

^3rimą prie jęimdy- 
. yTimo kiekvienam* 
_ .^atsitikime. Teiki* 
& < s)ypatiŠką prižiūri* 
Ijimą. Duodu pa

tarimus moterim* 
ir merginoms 
kai.

3113 South 
Halsted St.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

e o O E I 11 n E T I Ga,i kiekvienas 
ĮmUAE I I turėti hoover 

Dykai demonstracija jūsų namuose — pašaukite arčiausią krautuvę KENTĖJO SKAUSMUS
PER METŲ EILES

8—CHAIN STORES—8

159 N. Cicero Avė. 
Phone Manafield 3372

2614 Milwaukee Avė.
Phone Spauldinf 6178 

354 Park Avė.,

3310 Lawrence Avė.
Phonaų Keystone 262* 

4044 Milwaukee Av.
Phone Palisade 4304

Kenoshi, VVis., Phone Kenosha 1249

1561 S herma n Avė, 
\ Evanston

Phoni Evanston 2237
307 Wa«hington St. 

Waukegan, III. 
Phons W«ukegan *76

IKI VASARIO 25-tai, 1924 M.

PARSIDUODA ŽEMĖ
5000 Akerių Liberty Land and Invs. Kompanijos

po $6.00 už AKERĮ
IR DAUGIAU WOODBORO, WIS.

Sulyg nutarimo šėrininkų, .< usirinkimo 30-to sausio, 1924 m.
LOTAI PO $100.00 IR DAUGIAU

CHICAGO, ILL., GARY, INDIANA HARBOR, INI).
Žemė labai derlinga. PinrZaus šita -žemė parsidavinėjo po $35.00 

už akerį, o dabar parsiduoda taip pigiai dėlto, kad priversti sukelti 
pinigus atmokėjimui morgičiaus.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai. i

4 i ,?«*? J. P. V ARK AL A324 ‘ ??• ' Auditoriaus <
Išlygos pirkimo suteikiamos ant pareikalavimo.

ŽODIS ŠĖKININKAMS LIBERTY LAN!) and INVS. KOMPANIJOS

. Nalsted St. 
Chiscago, 111.

Šį pieną užgyrė šėrininkų susirinkimas 30-tą dieną sausio, 1924 
m. ir suteikė galę Auditoriui J. P. VARKALAI įvykdyti.

Taigi naudokitės šią progą kolei laikas.

f,'
ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! t

Jūsų paskutinė proga nusipirkti puikų Riversi- 
de lotą, 50x100, už labai žemą kainą, $1000, įmokėti 
$200, kitus <p(TS10 į mėnesį. {tas kainas įeina suros, 
vanduo ir gatv^ ištaisymas, užmokėta per mumis. 
Gera transportacija ir geras biznio distriktas sale.

Nesivėlinkit

Čia tiktai liko keletas tų lotų, jie parduodami 
greitai. Kuomet ateis šiitas oras, tie lotai pabrangs. 
Astiųkite tuojau kuoponą.

Naujienos, 1739 So. Halsted St., Box 445.

Atsiųskite man informacijas apie Riverside lo
tus, be jokios man atsakomybės.

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

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

ELEKTRA
šviesą Ir pajiegą suvedame | senu* ir nauju* namus, taipgi dirb

tuves. Casb arba ant limokijimo.
Pirmutinė Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.
A. BARTKUS. Pre*.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.
- ... I ..- I ......   r ...... . . 7

Mrs. Jahr galutinai pasvei
ko nuo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.

Hovvard Lake, Minnesota. — “Aš 
rašau ir duodu jums žinoti, kad aš iš

varto jau koletą
butelių jūsų gy
duolių į paskuti
nius 3 mėnesius ir 
suradau, kad jos 
yra labai geros. 
Aš turėjau skaus
mus ir kitus ne- 
sfiiagumus mote
riški} ligų ir nega
lėjau dirbti jokio 
darbo. Pamačiu
si jūsų apskelbi

mą laikraščiuose, aš nusprendžiau pa
bandyti Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Convpound. Aš gavau gerus re
zultatus nuo jų ir aš dabar galiu dirb
ti savo namų darbą. Aš turėdavau 
daug skausmų, bet po vartojimo gy
duolių, aš pasiliuosavau nuo skausmų, 
nuo kurių aš kentėjau per keturis 
metus. Aš rekomenduoju Vegetable 
Compaund savo draugams ir manau, 
kad mano laiškas bus jums geras at- 
spaudininvui”. — Mrs. Jannie Jahr, 
R. R. No. 2, Box 81, Howard Lake, 
Minn.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

£jgr OR. HERZMAN^A
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

f Dienomis: Canal
J 3110. Naktį \ 

lelefonali j Drexel 095(J\
( Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889
..... ........ ■■■■■—■■ ■ t

Prancūziškas Daktaras

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

<■------------------------------- - ----------------

Į Lietuvą

White Star Line •
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, 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 kelione. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland Ir 
Gothland (3 klesa).

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago, III.

GYVENKITE ILGAI

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

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, IIL

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. 'Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 1

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai/

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5913 i

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

............... . ..............................

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nerišlioj 10-12 dieną.
v .m./

A. L, DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

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

muo 5t8Q iki 7i8l vakare.

DR.A.MONTVID
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Waban*ia Avė. >
Humboldt 1098

Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis /

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1980 

/Valandos pagal sutarti

z Office Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

19tQ So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

y—...........—■■■■■__ ijjZ

Telephone Yarda 1582

DR. J. KUUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

P". . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SK 

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

nuo 5 iH 8 vakaro 
Nerišliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: ILiki 4 po piet, 
6 iki $ vakare

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto 
> 1821 So. Halsted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan S t., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8815 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

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

............... ................... .... , . ........................................................ i II III -..............

Garshikites Naujienose

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfas 5574 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvi* Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartj. 1

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:80 iki 9:30 vakar* I

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, BĮ. I 

................................... -u-......... ■ Z

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47U St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
i i i i m.............................................. n h4

..... 11 1 .................   ■■■ ■ 1 ........ R
Jei abejoji akimi*, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optum«trtot 
T«L Boulrrard (487
4MI S. A.Uu« M. 
Kampa* 47-tos cat.

1-ros lubsbs 
.■ii. ii i ..........

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4198 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas Moteriška, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronlškų Urą 

Ofisas: 3835 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 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 specialią 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vari. L, 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 ,

Telefonas Yards 0867
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The Lithvanian Daily Nawi 

Pabliahad Daily, axcept Sundiy, by 
Ha JLlthuanian Nawa Pub. CX, Ino.

Editor P. Grigaiti*

Į739 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Ar ne vertėtų tad jai pagal
voti, kur ji atsidurs, šitaip vis 
dardėdamas į pakalnę nuo to 
laiko, kai ji į savo vežimėlį pa
sikinkė šovinizmą ir demagogi-

Mes tą jos dardėjimą senai 
matome, ir todėl jos “moraliai“ 
nuosprendžiai mums, galų gale, 
neišrodo perdaug baisus.

Subscription Kates)
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams........—.....-........... $8.09
4 Pusei metų.... ............. — 4.00

Trims mėnesiams -------------- 2.00
Dviem mėnesiam .................  1-50
Vienam mėnesiui ------

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija ...... .........
Savaitei ---- --------------
Mėnesiui ..... —___

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams............. -—----- -------- $7-00
Pusei metų ............  8.50
Trims mėnesiams........... ........... 1*75
Dviem mėnasian?.......... .............. 1-25
Vienam mėnesiui ..........—..........75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ,...f..... ............-......... - $8.0Q
Pusei metų ................... — 4.00
Trims mėnesiams ’..........    2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

.75

.. 3c
18c
75c

bes. Kai ji pavys ir pra
lenks jas, tai tuomet ji ims 
kalbėti apie ginklavimosi 
mažinimą. Puikus planas 
eiti prie pasaulio taikos!

Navatniausia šituose so
vietų valdžios planuose yra 
tas, kad ji pati gerai žino, 
jogei šiandie ji neturi jokios 
galimybės įsitaisyti ką nors 
panašaus į Didžiosios Brita
nijos laivyną. Jos delegatai 
tečiaus sako: mes norime 
ateityje statyti daugiau lai-1 voti prieš socialistus, tai juodu 
vų, kad Rusija butų apsau
gota. O kas žino, kas už 
metų-kitų bus Rusijoje? 
Kas gali užtikrinti, kad 
ateityje Rusija neatkreips 
savo ginkluotų jėgų prieš 
savo kaimynus ir kitas ša
lis, stovinčias skersai kelio 
jos siekimams?

Ginklavimąsi “apsisaugo
jimui” yra tuščia frazė lu
pose delegatų tokios milži
niškos šalies, kaip Rusija. 
Viso pasaulio laivynai nega
lėtų ją užkariauti. Didelis 
laivynas jai gali būt reika
lingas tiktai užkariavimo 
tikslais.

KĄ SĖJO, TĄ PIAUJA.

Kuomet Juozas Baltrušaitis 
buvo susidėjęs su “Laisve’* ko-

nesigailėjo vienas antram kom
plimentų. Jisai buvo “musų ger
biamas draugas“, “rimtas ir pa
tyręs darbininkų klesos veikė
jas“, o ji buvo “vienintelis dar
bininkų dienraštis“. Bet dabar 

kaip garbina

Baltrušaitis.... 
yra politinis

Apžvalga

“Laisvė“ jau ve 
Baltrušaitį:

“Renegatas
Tasai ponelis
bankrotas ir politinis nabaš- 
ninkas....

“Nelaimingas žmogelis tas 
Pittsburgho mizerikondia.”
Anais laikais Baltrušaitis, pa

virtęs bolševiku, labai gyrė ir 
V. Kapsuką. Jisai rašė apie jį, 
kad tai esąs “draugas, kuriuo 
mes daugiausia pasitikime.“ 
Lyg atsimokėdamas už tai, da
bar Kapsukas ve ką rašo apie 
J. Baltrušaitį:

“Kad nuo to biznierėlio 
vonu atsiduoda, tai aš jau 
niai pastebėjau.... Kol

la
še
lis

Pittsburghe pelėjo ir mažiu
ku savo bizneliu vertėsi, nie
ko prieš jį negalima buvo pa
sakyt. Bet kada jis, kokio tai 
kvaitulio' pagautas, griebėsi 
politinį biznį varyt tarpe dar
bininkų ir ėmė suirutę nešti 
į jų tarpą, traukti juos nuo 
Koininterno plačių apyregių 
ir vilioti į savo mažą 'liet, biz- 
nelį ir kartu kairumo ir revo- 
liucinumo plunksnomis puoš
tis, nebegalima būvą tylėt.”
Jeigu kapsukas yra “drau

gas, kuriuo mes daugiausia pa
sitikime,” tai ką dabar gali Bal
trušaitis atsakyti į tuos jo 
“komplimentus” ? Nieko, — kol 
jisai neparodys, kad buvo svar
bus pamatas klysti apie Kapsu
ko “ištikimybę“.

Nieko jisai negali atsakyti ir 
į Kapsuko užmetimą, kad jisai 
(Balti-ušaitis) traukia darbinin
kus “mio Kominterno plačių 
apyregių,” kadangi nėra jokios 
abejonės, jogei Kominternas pri
taria Kapsuko, o ne Baltrušai
čio pozicijai.

Pagalios, Baltrušaitis negali 
nieko rimta atsakyti ir j Kap
suko priekaištą, kad Baltrušai
tis einą prieš centristus tiktai 
dėl “mažiuko savo biznelio“, 
kadangi tokios rųšies “argu
mentais” dar nesenai pats Balt
rušaitis nuolatos operuodavo po
lemikoje su savo oponentais.

Remdamas bolševizmą, Balt
rušaitis prisidėjo prie sustipri
nimo tos srovės, kuri nepaken
čia svetimos nuomonės.

Nepriklausomybė ir pati teisy
bė, skaudžia širdimii kartoja: 
jei baudžiami, suimami, neiš
leidžiami paprasti vagys, tai 
kodėl apsaugomi nuo bausmės 
tie, kurie atsižymi savo landu
mu ir kitais gabumais?

Tai kurgi mes einame? — 
Prie demoralizacijos, prie supu
vimo.

Jei teisingumas pas mus iš
nyks, jei nusikaltėlius slėpsime, 
jei jiems ramiai leisime tarp 
mus vaikščioti, su šypsena 
mums į akis žiūrėti, jei jie pri
sivogę už tuos pinigus ir užsta
tą statys ir advokatus samdys, 
mus laukia vienas ir tikras li
kimas—pražūtis. Miniols nema
tys apgynimo valstybės įstaigo
se.

Viešpatie, saugok nuo teisy- j reikia nukęsti, o dažnai su to- 
bės ir teisingumo mus tarpe kiais priešininkais susiremti 
išnykimo, saugok nuo taip ne-1 teisme ar viešumoje. Bet tat 
garbingos pražūties! Į menkniekiai palyginant su tuo,

P. Laurinaitienė tai turbutikokį vargą tenka pernešti dėl
p. Purickio sėkla, kurio laiškas 
musų oficioze “Lietuvoj“ ar ne- 
pasityčiojimas iš teismo? Jisai 
stebisi, kad A. Tribunolas ieško 
jo ir sakosi — aš čia, ko reik iš 
manęs?—Bet, ar nuėjo p. Pu
rickis į A. Tribunolo raštinę, 
ar gavo jis tenai apkaltinimo 
aktą! — Kas tai žino? Teisin
gumo organai nieko į tą laišką 
nesako.

Tuom tarpu, girdėt, rengia
ma byla yra tam, kuris sukėlęs 
tą Purickiadą!

Kur gi einame?!
—(Iš “L. Ž.”) P.

Ar šelptini?

buto stokos. Užimamas rūmas 
labai nepatogus. ' Pastatytas vi
sai ne gimnapijali, klasės išmė
tytos keliose vietose ir mokyto
jams tenka po pertraukų eiti 
per lauką į klases. Klasės ma
žos, drėgnos ir gana šaltos. Pri- 
kurinti gana sunkoka, o tas 
skaudžiai atsiliepia ir į mokinių 
sveikatą.

O be to, dar sąvininkas sykis 
ir darbas savo pretenzijas į bu
tą reiškia. Tai negerai atre
montuotas, tai permažai moka
ma, tai sutartis negera, žodžiu 
neduoda ramybės ir nuolat nuo
mą kraudamas sunkina gimna
zijos išlaikymą. Gi pastaruoju 
laiku visiškai atsisakė toliau 
gimnaziją savo rūmuose laiky
ti.

NE TAIP BAISU.

Rusija nori 
ginkluotis.

Tautų Lygos nusiginkla
vimo konferencijoje, kuri 
dabar yra susirinkusi Ro
moje, dalyvauja ir Rusijos 
sovietų delegatai. Iki šiol 
bolševikai ugnim spiaudy- 
davo ant Tautų Lygos, o da
bar jau veikia su ja ben
drai.

Dar keistesnis tečiaus, 
negu šitas bolševikų “fron
to pakeitimas”, yra sovietų 
delegatų nusistatymas tais 
klausimais, kuriuos svarsto 
konferencija. Jie reikalau
ja, kad Juodoji jura ir Bal- 
tiko jura butų uždarytos pa
saulio laivams ir kad Rusi
jai butų pripažinta ištimti- 
na teisė ginkluoti jų kran
tus.

Šitas bolševikų reikalavi
mas eina ne tiktai prieš di- 
džiasias valstybes, kurių lai
vai vaikščioja į tų jurų uos
tus, bet dar labiau jisai eina 
prieš valstybes, gulinčias 
palei tuos vandenis. Jeigu, 
sakysime, Baltiko jura butų 
pripažinta išimtinai Rusijos 
jura, tai Lietuva, Latvija, 
Estonija ir Suomija netektų 
išeities į platųjį pasaulį; nuo 
jų nepriklausomybės palik
tų tiktai šešėlis.

Sovietų valdžios įgalioti
niai Romos konferencijoje 
stato da ir antrą reikšmingą 
reikalavimą: ji nori, kad 
valstybių sutartyje dėl kari
nių laivų sumažinimo butų 
pripažinta Rusijai teisė tu
rėti tiek karo laivų, kiek Di
džioji Britanija. Britanijos 
laivynas yra didžiausias pa
saulyje ir Rusija nori su ja 
susilyginti, nors ji turi da 
ir milžinišką sausumos ar
mija, kurios Anglija, gali
ma sakyt, visai neturi.

Bolševikų valdžia tuo bu- 
du per savo atstovus pareiš
kė, kad jos tikslas yra di
dinti ginklavimąsi, ažuot jį 
mažinus, iki ji pavys ir pra-

Naujas Skandalas

Realinė pasiliko be išeities. 
Savų rūmų lėšoms stingant, 
sunku statyti, nors ir žemę tu
rint, o įš senųjų savinįnkas va
ro. šauktasi pagalbos į pla
čiąją visuomenę, ypatingai 
Amerikos lietuvius pagelbėti 
taip svarbiame reikale. Ir ne
apsivylė, daugybė aukautojų 
atsiliepė ir dar atsiliepia. Bet 
vis dar mažai, kad butų galima 
pastatydinti ištikrųjų tinkami 
aukštesniąjai mokyklai rūmai.

Nežiūrint nieko Mariamplės 
Realės gimnazijos laikytojai 
dirba, renka lėšas įvairiausiais 
budais ir tikisi neužilgo pasij 
statydinti tikrai gerą rūmą taip 
svarbiam ir prakilniam mokslo 
Židiniui. Ir jie išties, nes dar
bas idėjinis, o toki nežūva. Ar 
ne idėja palaikyti krašto švie
timą tinkamoje vagoje? Ar ne 
idėja kenčiant didelį vargą ug
dyti jaunuomenėje, ne klerika
lizmu užkrėstą, bet laisvą ir ne
priklausomą mokslą ? Tatai 
idėja ir ji gyvenime reiškiasi 
nežiūrint jokių kliūčių. Gi mes 
progresistai, plątųs darbininkų 
sluogsniai kiek galėdami turi
me jų prakilnius siekinius rem
ti. Jei negalime darbu, tai, pri
valome savo sunkokai uždirbtu 
skatiku jiems padėti ir čia musų 
pinigai neis svetimiems tiks
lams, bet dideliai procentuosis 
pažangiosios jaunuomenės auk
lėjimo formoje. Tad nesigailė
kime nieko, ryžkimės, pagelbė
kime ir atlikime svarbų kraštui 
ir savo reikalams darbą.

—L. šeimenis.

Daug Amerikos lietuviai su
šelpė, daug kam padėjo atsistot 
ant kojų šioje sunkioje kapita
lo viešpatavimo gadynėje. Juk 
be pinigo šiais laikais maža ką 
nuveiksi. Jei tik norėsi ką nors 
rimtesnio sukurti visuomet su
siduri nelaimingąjį finansų 
klausimą. Ir nenuostabu, kad 
Lietuvoje įėjo beveik į madą, 
ką nors darant pradėti pinigų 
rinkimu, o pirmoj-e eilėje is do- 
leriuotų amerikiečių. Jei reikia 
šalis ginti, jei reikia visuome
nės rūmai statydinti, jei reikia 
ši ar ta organizacija sutvirtin
ti ir išlaikyti ir daug panašių 
reikalų, visuomet kreipiamasi į 
Amerikoje gyvenančius lietu
vius. Dažnokai ir ne taip jau 
svarbiems tikslams griebiamasi 
aukų rinkti, dažnai viliojama 
pinigai visai priešingiems tiks
lams aukotojų amerikiečių. Ne
sakysiu, kad nereikia labdarin
giems tikslams aukoti. Anaip
tol. Tik sakysiu, kad ir visuo
menei aukaujant reikia būti at
sargiems. Reikia žiūrėti, kam 
tie pinigai ištikrųjų bus su
naudoti. Ar jie nepaklius į ne
geistinas rankas, ar nesušelps 
priešininkų, kad įr lietuviškų, o 
ir šiaip, apskritai imant, ar ne
nueis vėjais sunkiai uždirbtieji 
centai. Į tai darbo žmonės turi 
kreipti domės.

Kaip paprastai dabar daro
ma, šiuo kart Amerįkon iške
liavo — pora Lietuvos Univer
siteto studentų*) aukų rinkti. 
Kam, kuriam galui? Ir kas tie 
studentai? Tai yra studentų 
korporacijos ‘Neo Lithuanijos” 
valdybos nariai. Jau teko “Nau
jienų“ skaitytojams su jais su
sipažinti iš L. šeimenio straips
nio “Lietuvos U-to Tautininkų 
Korporacija“ tilpusio pereitų 
metų liepos 28 d.

Studentai korporantai yra 
tikri “pažangiečių” Smetonos, 
Voldemaro, M. Yčo auklėtiniai. 
Jų ideologijoj monarchizmas, 
šovinizmas (iškabų teplioję, 
mas), dvarįninkų iv stambiųjų 
žemvaldžių reikalai, kova su že
mės reformos vykdymu Lietu
voje ir auklėjimas aristokraty- 
bės. Socialiais ir ekonominiais 
kląusimais darbo žmonėms su 
tais studentais-korporantais ne
pakeliui. Jei ne žalos tai nau
dos iš jų Lietuvos krašto žmo
nės neturi. Juk svetimtaučių 
iškabų tepliojimas, langų dau
žymas, kaip Kaune atvirai kal
bama—korporantų darbai; to
liau, skandalai Lietuvos Uni
versitete, visokiais žibučiais sa
vęs dangstymas, jokio rimto 
darbo ir tautai neteikia. Juk 
aišku, jei Lietuvoje bus svetim
taučiai presekiojami, tai niekur 
iš jų pagalbos negalima bus 
laukti, o pirmoje eilėje Vilniaus 
klausimą berišant; juk pasta
rajam mieste labai daug sve
timtaučių (žydų ir gudų), ku
rie pirmiau buvo Lietuvos val
džiai palankus, bet dabar kažin 
delko ėmė smarkiai atšalti, 
greičiausia dėl įvairių mulkin
tojų darbų.

Taigi studentai-korpor antai, 
kaipo dvarininkų užtarytojų po
sūniai ir dideli šovinistai yra 
griežtai priešingi visiems dar
bo žmonėms. Ir dabar aišku, 
kad juos šelpti, tai stiprinti

savo priešininkus ir kenkti Lie
tuvos valstybei. Jeigu korpo
rantai lankysis pas turtuolius, 
didelius piniguočius, tai iš to
kių gali sau tikėtis payąmos, 
bet iš darbininkijos neprivalo 
nė vieno cento išgauti, nes šie 
jiems svetimi ir tik pinigų sto
kos verčiami su varguoliąis kal
basi, o jei ne, tai tiek juos dar
bo minios matytų.

♦ * ♦

Prie progos paimsiu ir atver
siu kitą lapą, kitą reikalą, nu
rodysiu pavyzdį, kame visai 
drąsiai ir darbo žmogui galima 
aukoti savo centus, visiškai ne
kenkiant klasiniams savo reika
lams, bet dar didį švietimo ug
dymo darbą Lietuvoje atlie
kant. Tatai aukavimas Mariam- 
polės Realės gimnazijos rūmų 
statymui. Jau plačiai Ameri
kos lietuvių spaudoje šis reika
las buvo nagrinėj'amas ir man 
čia neteks ilgai apsistoti; pami
nėsiu tik keletą motyvų, kurių 
deliai šitas reikalas yra labai ir 
labai šelptinas.

Pirmiausia, žmonių švietimas 
negali nerūpėti laisvai mąstan
čiam piliečiui. Nuo apšvietos 
stovio priklauso visa krašto 
gerovė,-o pirmoje eilėje darbo 
žmonių—varguolių. Darbinin
kija daugiausia nukenčia 
dėl savo tamsumo: ne
gali orientuotis šių dienų gyve
nimo painiavoje ir labiau prasi
lavinę įvairus darbdaviai vi
suomet tamsuolį, beraštį nu- 
skaudžia.

Toliau, labai svarbu prisiauk- 
lėti savosios inteligentijos, kuri 
tikrai darbo žmonių reikalų žiū
rėtų, o ne mulkintų kiekvienoje 
progoje, šį reikalą Lietuvos 
klerikalai puikiausiai suprato. 
Pristeigė daugybę savo gimna
zijų, dažnai nebodami nė pajė
gų, ne reikalo. Įr toj pačioj 
Suvalkijoje kunigija laiko savo 
globoje apie dešimts gimnazijų 
ir porą seminarijų mokytojams, 
kuomet pažangioji visuomenė 
vos vieną Mariampoles Realę 
gimnaziją išsilaiko, ir tai su di- 
deliausiu vargu. Kuniginės' 
gimnazijos randasi jų “žiburio” 
draugijos globoje, o dvejetas 
valstybinės, tik kunigų tvarko
mos!

Toliau, Reale gimnazija, tas 
Suvalkijos gryno mokslo šalti
nis, kiek leido aplinkybės yra 
gerai pastatyta. Mokslu nespe- 
kuliuojama mokiniams tuščios 
popierėlės nefabrikuojamos, bet 
sistemantingai, rimtai bei mo
kamai teikiama jaunuomenei ži
nios ir išleidžiama iš mokyklos 
sienų pilnai pasirengusius gyve
nimui jaunuolius.

Reąlistai mokytojai, dirba 
aukštesnėse, vidurinėse ir pra
džios mokyklose su pasisekimu, 
kas galima matyti iš revizorių 
apyskaitų ir mokinių |ęvų nuo
monių. \ \

Visuomenės gyviMiipfte ir ne
mažos vertės. Ypatingai laike 
rinkimų realistų balsai žmonių 
tarpe didelės svarbos turėjo ir 
kapais užtikrindavo kairiųjų 
grupių laimėjimą.

žodžiu, labai reikšmingą 
Mariampoles Reale gimnazija, 
bet daug vargo kenčia jos lai
kytojai ir mokytojai. Užsipul
dinėjimai iš “krikščionių”, val
džios, kunigų agitacija ir t.t.

Dėlto, kad “Naujienos” nuro
dė, jogei sandari ečiai veikėjai 
rytuose remia organizaciją, ku
rią net jų “vienminčiai” liaudi
ninkai vadina “reakcine, kunigų 
palaiminta grupe”, tai oficialis 
tautininkų Sandaros organas 
pasakė mums smarkų pamoks
lą. Baigiasi jisai tokiais griaus
mingais žodžiais:

“Pr i kaišiodamas kitiėmsi
(t. y. sandariečiams. “N.”
Red.)
‘Naujienos’ pačios tiek įsišo-ljąją į Rygą, gal dar kitur, ste
ko, kad' stojo vienon lygma- bejosi, kaip turtingai, kaip pla- 
lėn su ‘Keleiviu’, kurio mora- čiai ta poniutė su savo vyru ma
lę vertę visi vietos (tik vie- joru J. Laurinaičiu ir visa savo 
tos? “N.” Red.) lietuviai ži- šeimyna gyvena, kaip pinigais 
no.” švaistosi, kaip su “aukštesnio-
Mums net striošna pasidarė, !™°s iašk(>-

perskaičius tokį rustų nuo del P“*. k ąpatija- 
sprendį Gerai dar, kad savo P.' Is visų tų knmmales mjh- 
nioralį dekretą “Sandara” išne- C1JOS, nedlsk™^ observactjų 
šė tiktai “vietos lietuvių” (t. y. suslda^ gerak? kurl "ese- 
south-bostoniečių) vardu. Jei- “al'r tapo atiduota Kauno Apy- 
gu, Dieve mylėk, ji butų pa- ?ardos Telsmo valstybes gynė- 
smerkusi’mus varduxvisos “nor- JU1*
dikų” rasės arba visos lietuvių Patylomis, viens nuo kito, 
tautos, tai —kur mes tuomet viens nuo kito> apie ponios Lau- 
butume dingę? rinaitienės nuotokius sužinojo

Norėdami atsilyginti už šitą beveik visas miestas. Ir tada 
susimylėjimą ant mus griešnų, Maug kas iš pradžių neišsakomai 
mes pasakysime “Sandarai” nusistebėdavo, “A a!.. Tai štai 
sekretą ,kurj žinoti jai galės |kur to plataus gyvenimo, to pi- 
būt naudinga. Ji įsivaizduoja, 
kad savo šovinistinėmis atako
mis prieš “Keleivį” ji užsipel
niusi liaurų vainiką lietuvių vi
suomenės akyse. O ištiesų, to
mis atakomis ji tiktai biauriai 
susimurzino. Nuo to laiko, kai 
ją nelabasis pagundė pradėt 
žaist ant šovinistinių publikos 
jausmų, kad pakenkus savo kai
mynui, jos vardas ,kaipo demo
kratinės visuomenės organo,- 
ėmė smukti.

Ir ji pati,' įstojusi į tą šovinis
tinės demagogijos vagą, laikui 
bėgant taip sisidemoralizavo, 
kad pradėjo nebesuprasti savo 
pareigų linkui 
Kuomet anąkart 
ėjo viešai girti 
“Sandara“ nei žodžio nedrį|sb 
apie tai veptelėti. Kuomet da
bar ta pati “Vienybė” ėmė rem
ti reakcininkų organizaciją, ne
paisydama net viešo perspėji
mo iš Lietuvos, tai “Sandara” 
ir vėl prieteliškai mirkčioja į 
jos pusę ir šoka į akis tiems, 
kurie delei to kritikuoja “Vie
nybę“.

Ne kas kita, kaip tiktai susi- 
demoralizavimo ženklas yra ir 
“Sandaros“ priekaištas paskuti
niame jos pamoksle, kad “Nau
jienos“ turinčios palinkimu 
skelbti “Lietuvai nė cento“. Lie
tuvos reakcininkus ji, mat, ėmė

Dar pereitais metais vieną 
ir kitą kartą Užsienio Reikalų 
Ministerijoj prapuldavo didelės 
sumos vięną kartą 4000). Minis
terijoj pakildavo triukšmas ir... 
už tai nukentėjo sargas. Bet 
musų kriminalinė milicija dar
bavos; tarp kitko sekė vienos 
toj Ministerijoj tarnaujančios

nebuvėlį įsišokimą, Iponiutės pėdas, važinėjo paskui

demokratijos. 
“Vienybė“ iš- 

fašizmą, tali

lenks kitas didžiąsias valsty- tolyginti Lietuvai!

nigų švaistymo šaltinis! A a!..“ 
O vienas aukštai stovįs as

muo, kuris buvojo ponų Lauri
naičių “iškilmėse“, pasipiktinęs 
ir pasibiaurėdamas tarė: “Tai 
reiškia, mes valgėm ir gėrėm 
už vogtus pinigus!“

Patraukė siūlą, ir ėmė vynio
tis visas kamuolys. Ir ponios, 
ir ne ponios, ponai ir ne ponai, 
ėmė prisiminti įvairius ponų 
Laurinaičių pinigų švaistymus, 
ir kaip tada stebėdavosi, iš kur 
ta pavyzdinga ponia ima pinigų, 
taip dabar stebėjosi iš savo nai
vumo, kad ankščiau nesuprato 
tikro pinigų šaltinio.

Stebėjosi, girdi, iš kur dviejų 
neaukštų valdininkų pora, 
imanti iš viso apie 600—700 li
tų algos, turinti kūdikį ir išlai
kanti motiną, įstengia nešioti 
briliantus, brangius kailinius, 
karakulinius paltus, tokias pat 
kepures, gražius surdutus, 
brangiausias boa, nuolatos bu
voti pirmose teatro vietose, da
ryti iškilmingus aukštų valdi
ninkų priėmimus, važinėti už
sienin miegamuose internacio- 
nalinouse vagonuose, daryti vie
no kito varduvių diena brangius 
gėlių prezentus, samdytis Pa
langoj vilą už 1000 litų vasarai, 
brangiai remontuoti vieną butą 
ir, jo nebaigus, persikraustyti į 
kitą, ir tą kitą puikiausiai at-

dais jį padabinti, davinėti šven
čių dovanų savo tarnaitei po 
200 litų ir t.t.

Bet visa labai paprastu budu 
aiškintasi: ponia Laurinaitienė 
esanti turtinga rygietė, ten ji 
savo namus turinti.— Kas va
žiuos į Rygą tikrinti, ar ji ten 
turi namus, ar ne.

Ponia Laurinaitienė Rygoj 
sakydavo, kad jinai ištekėjusi 
už turtingo ir aukštos vietos vy
ro Kaune. Kam Rygoj ateitų 
galvon važiuoti Kaunan patik
rinti, ar ponios Laurinaitienės 
vyras ištikrųjų turtingas ar 
bent užima aukštą vietą!? Tik 
vienas kitas, užgirdęs apie tokį 
besikeitaliojimą sulig reikalu 
vieno ir kito turtingumą pečiais 
trukčiojo, prisimindamas, kad 
juk ponia Laurinaitienė kilusi 
iš Dusetų apylinkės bobilių, o 
jei tokia turtinga, tai kodėl gi 
ji savo Užsienio Reikalų Minis
terijos tarnavimo pradžioj sė
dėdavo šveicarų prieškambary,, 
kaipo vargi registratorė. Kiti 
gi prisiminė, kad ir Laurinaitis 
esąs gan vargingas mokytojas 
nuo Gruzdžių. Tačiau skeptikai 
susigriebdami tardavo: “ir iš
tikrųjų ponia Laurinaitienė 
turtinga — juk ji šiemet Rygoj 
porą namų pirkusi”.

Dabar gi, kai ponia Laurinai
tienė turėjo gal ir nelabai ma
lonių pasikalbėjimtį su krimi- 
nalės milicijos valdininkais ir 
teismo tardytoju, kai ji staiga 
gavo iš savo ministerijos “ato
stogų,” ponų Laurinaičių pažįs
tamieji ėmė dar visokių dalykų 
prisiminti.

Vienas kitas prisiminė, kad 
grįždamas iš Vokietijos nety
čiomis atvežė Berlyno Pasiun
tinybėj įteiktus diplomatinius 
paketus, kuriuos keli vyrai vos 
galėdavo pakelti, ir kad tie di
plomatiniai pakeltai eidavę per 
ponios Laurinaitienės rankas.

Taip... tie musų diplomatiniai 
paketai... nęnustojo būti mag- 
nesu, kuris pritraukia tuos, ku
rie už mažą algą moka gyventi 
beveik rotšildiškai!

Daugelis vėl stebisiDaugelis vėl stebisi dabar: 
Kodėl gi tą ponią nesuimsi, ko
de) nekalėjime?

ar utim
is 'j'oš daug-ta

kartinė viza? Labiausiai gi ne- 
rimasčio iššaukia gandas, buk 
Laurinaitienė iki teismui bu
sianti laisva, nes, girtįi, duo
sianti piniginį užstatą. Kokiais 
gi pinigais ji padės užstatą?

remontuoti ir brangiais rakau- Tie gi, kuriems brangi mus *) Jų vienas K. Marčiulionis nėra 
studentas, tik laisvas klausytojas.

Kaliniu Globos Draugi
jos darbuotė.

Kaunas (L-va). — Kalinių 
Globos d-jos Valdybos prašomi 
Kino “Palas” Savininkai gruo
džio m. 13 d. kinemotografo 
pelną paskyrė Draugjos naudai. 
Bilietų tą dieną parduota už 1,- 
456,90 lit. Sumokėjus Valsty
binio mokesnio 243,68 lt. ir kino 
savininkams 595 lt., gryno pel
ną liko 618,22 lt. Pardavinėjant 
bilietus gauta dar iš įvairių as
menų 29,10 lt. aukų.

Gruodžio 16 d. buvo padaryta 
rinkliava po namus daiktais ir 
pinigais, per kurią surinkta į- 
vairių dėvėtų baltinių, rūbų, 
avalinės, kojinių, pirštinių ir p. 
d., knygų ir pinigais 863,60 lt. 
Rinkliavos suruošimui išleista 
115 lt.

Pasirodo, kad kalinių, reika
lingų pašalpos baltiniais, rū
bais ir kitais daiktais yra apie 
400 žmonių, bet surinktais daik
tais negailima visų buvo paten
kinti. Išteko tik 130 asmenims. 
Daiktai buvo išduoti kaliniams 
Kūčių dieną, valdybos nariui 
dalyvaujant.

Gruodžio m. buvo dar nupirk
ta knygų už 200 litų, kurios 
drauge su paaukotomis atiduo
tos Kalėjimo dirbtuvei aptai
syti, vėliau bus perduotos Kalė
jimo bibliotekai.

š. m. sausio m. 1 d. daugi jos 
kasoje buvo 3,537,82 lt. Dalis 
šių pinigų jau paskirta baltinių 
užpirkimui. Artimiausioj atei
ty bus suruošta loterija—alleg- 
ri, kuriai daiktai jau gaminam! 
Lietuvos kalėjimuose.

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS
Smulkios Žinios

Įkas buttų norėjęs iš keršto iš
žudyti ypatingais gasais visą 
šeimyną. Spėjama, kad jie vi
si pritroško nuo inonoxide ga
so, kuris atėjo srutų pervado- 
mis ir neturi jokio., kvapo. Mi
rusios Marės viduriai ir plau
čiai bus stropiai išegzaminuoti, 
kad patyrus, kas ją nunuodijo.

Gatvekarių konduktorius 
žmones.

plėšė

Policijos seržantas Otto H. 
Voight piktadarį beplėšiant če- 
verykų krautuvę, 3257 Lawren- 
ce Avė. sugavo. Areštuotasis pa
sirodė esąs Victor Nielson 
(6041 N. Hermitage Avė.), gat- 
vekarių konduktorius. Nielsoną 
identifikavo dar keturi žmonės, 
kuriuos jis apiplėšė.

J ieško klastuotojų.
Policija jreško dideles šaikos 

klastuotojų, kurie į trumpą 
laiką sutklamstuotais čekiais iš
gavo iš Chicagos bankų apie 
$100.(MM). Trys nariai tos šai
kos jau liko suimti, bet polici
ja mano, kad jų turėjo būti 
apie 50. Svarbiausias šaikos » 
vadovas buvęs Aaron Mosheik, 
21 m., bet jis paspruko. Jis iš 
Los Angeles bankų išgavęs 
daugiau kaip $60,000 ir tik ne
senai atvykęs • į čia pasipini
gauti. Jis esąs labai gudrus ir 
sunku jį siitrniti, o dar sunkiau 
nukišti — rasti prieš jį įrody
mu, v

Daugiausia pasižymėjo p. 
P. Norkute su savo spėka. Nors 
p. Norkus jau 48 metų senu
mo, bet spėkos pas jį daugiau, 
negu pas jauną; jis kilnojo 
sunkias vogas ir su plika 
kumščiu daužė akmenį. Visgi 
reikia stebėtis iš p. Norkaus ir 
jo galybės.

A. Freimontas, 
| vyras, irgi sugebėjo 
kias vogas pakelti.

J. Koindis kilnojo 
vesnes vogas.

O p. B. Augimas, 
ras, liet galvą turi 
jo galvos sulenkta vieno colio 
storumo plieno lazda. Sports- 
menai-ristikai davė parodą —. 
J. Bancevičius ritosi su D. Du- 
dinsku ir Juozas Goštautas su 
Antanu Ačiū. Jie ritosi be jo
kių pasekmių bei sprendimų. 
Netik Chicaga, bet ir kiti mies
tai yra už interesuo ti sportu,
štai laiškas net iš Pittman, 
.Fla., iš ten rašo d. Pranas Že
maitis. Laiškas skamba seka
mai: “Aš kaipo gyventojas Flo- 

gi susidaužymų I ridos ir sporto mylėtojas, pa
dubai’ gal būna ir daugiau, nes tčmijaii “Naujienose, 
sunkiau jutos yra valdyti. Bet sų atletas Karolis 
tokios nelaimūs retai kada už- d o }>c perstojimo 
sibaigia daugiau, negu sugadi-Į svarumo vyrus, 
rimu ar sulankstymu 
bilio.

Šiemet automobiliai 
viso 44 žmones Cook

Automobiliai mažiau užmuša 
žmonių

didžiajam sniegui, kurisPo 
labai apsunkino važinčjimąsi 
p.utomobliltiais, skėčius auto
mobiliais užmašamų žymiai su
mažėjo. Taip, ketvirtadieny, 
penktadieny ir šeštadieny neuž
mušta nė vieno žmogau & o 
pirmiaus gi nebūdavo nė vie
nos dienos, kad po vieną ar 
dautgiau žmonių nebūtų užmu
šama. Tas sumažėjimas įvyko 
dėlto, kad automobiliai dabar 
nebegali taip greitai lakstyti, o 
ir patys pėstieji pasidarė daug 
atsargesni, dėl sunkumo perei
ti skersai gatvę, ir slidumo pa
čių gatvių.

Aiftorųobilių

autonio-

dar jaunas
> gana sti*n-

kiek leng

mazas vy- 
kietą. Ant

kad mu-
Požėla gul-

didžiausio

musų ger-
Požėlai

Sumušė savo šeimyną — 
nusižudė.

Taigi vūlidami
v v-i .namam p. Karoliui užmušė a . ... . > ,. , Ičuogerausio pasisekimo ir kadpaviete. . ... . . ...dar prieitų prie palioko ir jam

| nplauižytų kaulus.
Sporto mylėtojas

“Pranas žemaitis.”
20 m., iš 

kvotimų 
susibarė

VVilliam Staniszewski, 4858 
S. Ada St., užpyko ir smarkiai 
sumušė savo 18 metų sūnų 
VVilliam, .Ir. Jo motina užsisto
jo už jį, tad Staniszewski su- 
nuAšė ir savo pačią.

Lietuvių Rateliuose

valanda ir jis pareiškęs, kad 
esąs negeras, žiaurus ir einąs 
pulti po traukiniu, skubiai iš
ėjo iš namų. Niekas neatkreipė 
didelės domės į tą pasakymą,

jo lavonas liko raitas ant Grand 
Trim k geležinkelio bėgių.

Bandė nusižudyti, dabar bando 
gyventi.

Donald Holder, 
Kankakee, neišlaikė 
Illinois universitete,
ęu tėvais ir atvyko į Chicago 
darbo pasi j ieškoti. Darbo rasti, 
nepavyko, o pinigai jau baigė- Nepriklausomybes puota 
v. Kad užbaigus vargus, jis is-1 J
gėrė nuodų. Bet paskui atsimi
nė, kad saužiMyste yra bailu
mas ir bėgimas iš kovos lau
ko, tad nuėjo į sankrovą, nusi
pirko žalių kiaušinių, juos iš
gėrė ir kad būti tikram, dar 
nuėjo į policijos stotį, 
jis liko išgabentas ligoninėn. 
Jis pasveiksiąs.

'ba), prelatas Olšauskas, Stasys 
Valančius, St. Kodis, dailinin

kas Zmuizdinavičius, etc.
Prel. Olšauskas 

apie savo kelionę 
dėl nepriklausomybės 
teikimo vokiečių 
Kancleris nenorėjęs 
apie tą raštą pranešti, 
buvo bandomi aplinkiniai ke
liai. Buvo pasimatyta su so- 
cialistų lyderiu Haase, kuris 
reichstage, pasak, pral. Olšaus
ko, pasakęs lietuvių reikalus be
gindamas tokią karštą kalbą, 
kokios ir geriausias Lietuvos 
patriotas nebūtų pasakęs. Po to 
įvykio kancleris jau turėjęs dai
ryti pranešimą kaizeriui dėl 
Lietuvos nepriklausomybės dek
laracijos.

Sakoma, kad kartą žydai tu
rėję puotą. Vienas puotos da
lyvių prabilęs šiaip: “Gerbie- 
mieji, mes šį vakarą gardžiai 
valgome ir juokaujame, o tuo 
tarpu už okeano musų broliai 
badauj 
įniršime? Nejau mes nieko ne
darysime jų naudai?”

Visi nutilo ir nežinojo ką da
ryti. Ant galo, vienas pajot- 
žarga patarė: “Let’s give three 
cheers for them!”

Mūsiškė publika kitaip reaga
vo į vilniečių vargus. Vilniečių 
reikalus priminė konsulas ža- 
deikis, o p. St. Valančius apelia
vo į jausmus ir į kišenius. Pas
kui buvo aukos renkamos. Re
gis, surinkta gan nemažai.

Po kalbų prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki 12 valandos.

Beje, buvo gauta ir perskai
tyta nuo baltgudžių sveikinimo 
telegrama.

Puotai vadovavo Dr. K. Drau
gelis.—K. Bangputis.

prisiminė 
Vokietijon 

rašto į- 
valdžiai. 
kaizeriui

Tąsyk

Nejau mes juos už-

Motrison viešbutyj apie treje
tas šimtų žmonių linksminosi 
šešerių metų Lietuvos nepri
klausomybės sulaukę.

Roseland

ti, kad galėtų darbas eiti dar 
sparčiau.

Visos narės karštai Auditori
jos budavojimui pritarė ir pri
sižadėjo kuomi galėdamos Ben
drovei padėti, vedant už Audi
toriją kuoplačiausią agitaciją. 
M. žuvaitienė gi davė įnešimą, 
kad tuoj aus Draugija nupirktų 
Auditorijos šėrų už penkis 
šimtus dolerių. Jos įnešimas 
liko priimtos be jokio pasipie- 
šinimo. Reiškia, Lietuvos Duk
terų Draugija iškarto perka 
Auditorijos šėrų už $500, o ir 
ateity tą Auditoriją rems visais 
galimais budais.

P. Kvietkienei paklausus apie 
rengiamą Draugijos vakarą ko
vo 30 d., pranešta, kad bus vai
dinama “Karaliaus Teta”. Vei
kalą vaidins Dramatiškas Ra
telis, kuris prie jo jau stropiai 
rengiasi ir visi aktoriai savo 
roles gerai mokinasi. Tikietai 
irgi smarkiai eina, tad galima 
tikėtis, kad tas vakaras bus la
bai sėkmingas visais atžvilgiais.

Kilus klausimui į kuriutji 
laikraščius tą vakarą garsinti, 
buvo pasiūlyta garsinti “Nau
jienose” ir “Drauge”. Pirmi
ninkė gi davė pataisą garsinti 
vien Naujienose. Ir štai delko. 
Naujienas skaito visi žmonės, 
Draugą skaiti vieni kunigai, ku
rie į balius vistiek neina. Ir 
pirmiau Draugijos vakarai vien 
Naujienose buvo garsinami ir 
visuomet buvo labai sėkmingi. 
Visos narės tam pritarė ir nu
tarė garsinti ateinantį vakarą 
vien “Naujienose”.

Davaskienė gi tą nutarimą 
papildydama, įnešk išreikšti 
viešą padėką Naujienoms už jų 
rūpinimąsi darbininkų reikalais 
ir visuomet teikimą gero patar
navimo. •

Šiuo Lietuvos Dukterų Drau
gija ir taria širdingą ačiū Naur 
j ienoms už jų gerą tarnavimą 
lietuvių reikalams.

—Pirmininkė P. Kvietkienė.

rys, V. Lapata, V. Kiaurakis, 
N. Stulginskas po 25c. Viso 
$16.25. Pinigai randasi pas J. 
Balaką.

Nutarta pinigų nesiųsti be 
kjiito jjuisjirinkimo, nes tikimą- 
si, kad kitas susirinkimas bus 
5kaiti i ngesni s ir icHar jdaugiau 
pinigų bus surinkta. Tada vi
sas aukas kartu pasiųsime tie
siai Kaunan Liet. Raudoną
ja m Kryžiui.

—Beno Korespondentas.

Mildos Teatro Bendroves 
reikalu.

1924 m. sausio 28 d. laikytas 
Mildos Teatro Bendroves šėri- 
ninkų mitingas liko nepabaig
tas ir direktoriai neišrinkti. 
Priežastis — rezoliucijos ir 
norėjimas pašalinti šesius di
rektorius. šėrininkai ’ apleido 
svetainę reikalaudami kito susi
rinkimo. Pp. Elias ir Evaldas 
pasakė, kad bus renkami direk
toriai kitame susirinkime. Anie 
[kas tokie? Red.] norėjo paša
linti tuos direktorius, kurie pa
reiškė kaip kai kurie direktoriai 
slogina behdrovę, tai užtat su
darė [kas sudarė? Red.] rezo
liuciją, ale sėrininkai nepriėmė 
ir parašų nedarė, tai ir liko ne
pabaigtas mitingas. Tai klausi
mas, kaip gali valdyti anie vie
ni [kas? Red.] (žmonių turtą? 
Naujienų 38 num. buvo praneš
ta, kad mitingas buk užbaigtas 
ir buvo patalpinta šėrininkų rei
kalavimas antro susirinkimo. 
Tikrai mes turime reikalauti, 
kad butų sušauktas antras susi
rinkimas ir žiūrėti teisybės.

Šėrininkas
Izidorius Wedeckis.

nauja 
vinią 
reivių 
kriminalinius
Kampanijai

Užmušė darbininką.
Hugh Gunn, 45 m., 2959 W. 

Jackson Blvd., bud'avodamas 
rainą, paliete elektros z vielą, 
kuri aprūpina Argo dirbtuJves 
elektra. Nors per jį perėjo 
32,000 voltai elektros, bet jis 
išgyveno dar kelias valandas 
La Grange ligoninėj.

liuosuoti, 
liu\>suoti 
riucis nut

ka- 
pa- 
pa- 
ku- 
už

ilgiems 
Esą karokalėjimo

Kas laimės šįvakar 
Požėla ar Katauskas?

reikalingai 
bausiu 
inij 

Tas 
m a i 
v pa e

Didžiausios ristynės šį vaka
rą pas lietuvius dėl lietuvių 
čempionato. Vieta — Pu kiškio 
svetaine, prie Ashland ir 18 
gatvių; laikas — 8 valandą va-

Nauja kampanija.

agoje dabar prasideda 
kampanija už paliu*osa- 
karo laiko nusteistų ka- 
už įvairius, daugiausia 

prasižengimus, 
vadovauja “

Pasak jų, politiniai 
liniai ir vokiečių šnipai jau 

tad dabar reikia 
ir e xJk apeivius, 

rista daugiausia 
nusidėjimus 
metams.

teismai buvo perdaug skubus, 
neištirdavo prasikaltimų ir be

dūmodavo dideles 
kad tuo palaikius ar-

; didesnę discipliną.
tiesa, kad armijos teis- 

labai nuožmiai leisdavo 
disciplinos sulaužymą ir

buvo atsitikimų, kad už pavė
lavimą sugrįsti iš paliuosavimo 
20 min. kareivis gaudavo 20 
metų kalėjimo. Bet tieji jau 
senai paliuosuoti. Dabar esan
tys k a Įėji m ligose, sėdi už įvai
rius, kartais labai sunkius kri
minalinius nusidėjimus — plė
šimus, užpuldinėjimus ant mo
terų ir t. p. Bet tarp jų yra ne
mažai ir tokių, kurie sėdi už 
mažesnius nusidejimuls ir yra 
gavę didesnes bausmes, negu 
už didelius nusidėjimus.

Kuone visa šeimyna išmirė 
nežinomos priežasties.

P-lė Mane Leucioni, 21 
1139 Fullerton St, mirė.

nuo

m., 
Jos 

ai, broliai ir sesers, o taip- 
i ir kiti namo gyventojai 
ikiai sumirgo ir yra arti mir

ęs galbūt ir pasveiks, 
ilsia, kad nežinoma 
ies tų visų ūmių susir
asi jie susirgo šeštadie- 
:are. Kas tik tuo laiku 
imą ir išbuvo jame ke- 
uites, tas susirgo, 
iaino, nū jokios 

nebuvo jaučiama 
priežasties manyti, kad J. Koudis ir B

v

gaso

_ _ _ _ _ _ _ _ g; 
pei reikalauji vaisto, tai 
privalai vaitoti geriausią - 
Dro Kilmėm Swamp-Rootą

Ar kuomet sustojai pagalvoti, ko
dėl yra tiekis gaminių, kurie brangiai 
garsinama, ir visi staiga pranyksta iŠ 
akių ir staiga užmirštama ? Prie
žastis yra aiški — daiktas nepadarė 
to, ką jo išdirbėjus žadėjo. Tas ypa
tingai tiesa apie vaistus. Vaistinis 
preparatas, turįs tikrą gydomąją ver
tę beveik pats save parduoda, kadan
gi panašiai begalinei grandinio siste
mai, vaistą rekomenduoja tie, kuriems 
pagelbsti, tiems, kurie jo reikalauja.

Įžymus aptiekininkas sako: “Paim*- 
kim pavyzdžiui Dr. Kihnero Swamp- 
Rootą, preparatą, kurį aš pardavinė
jau per daugelį metų ir niekuomet ne
bijau rekomenduoti, nes beveik kiek
vieną kartą jis duoda puikių rezulta
tų, ką paliudija daugybė mano kostu- 
merių. Jokis kitas vaistas nuo inkstų 
ligos nėra taip plačiai parduodamas.” 

Prisaikintais pareiškimais ir patik
rintais liudymais tūkstančių, kurie 
vartojo tą preparatą, Dro Kilmero 
Swamp-Rooto klotis pareina nuo to, 
kad^ tiekas žmonių sako ji išpildžiusiu 
mažne kiekvieną pageidimą inkstu, 
kepenų ir pūslės ligom-s išgydyti, šla- 
pininėms kliūtims atitaisyti ir sunei- 
tralinti šlapiminę rukštį, kuri suke
lia reumatizmą.

Galite gauti pavyzdinę bonką 
Svvamp-Rooto pakiniu paštu. Adre
sas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, 
N. Y. įdėkite dešimts centų; taipgi 
paminėkite šitą laikraštį. Didelės ir 
vidutinio dydžio benkos gaunamos vi
sose aptiekos®.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
’ “ pas kitus.

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

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

AlA ;

PETRONĖLĖ LIUZIENĖ
Mirė vasario 16 dienoj, 1924 m. 
8:30 vai. vak. sulaukus amžiaus 
40 metų. Amerikoj išgyveno 
13 metų. Paėjo Ramigalos mie
stelio, Panevėžio apskr. Paliko 
nuliudime vyrą Joną Liuzeną, 
5 sūnūs, 3 dukteris ir 2 seseris, 
mažiausia vaikas 4 metų. Lai
dotuvės atsibus vasario 21 d., 
ketvergo ryte, 9 vai. iš namų, 
3120 PaineiI Avė. į Šv. Jurgio 
bažnyčią iš tenais į Sv. Kazi
miero kapines.. Meldžiame gi
mines, pažįsramus dalyvauti 
laidotuvėse. /Liekames nuliūdę

Vyras, sunai ir dukterys.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo li- 
sy.Rastas negyvas lietuvis 

— kas jį žinote?
Sekmadienį, vasario 17 d., 

’. h.111 ’ Morrison viešbuty įvyko Nepri
klausomybės puota, ’ kurią su
rengė A. L. T. Sandaros Ch. 
Apskr.

! Publikos x susirinko įvairios 
ir pusėtinai daug — netoli tur
būt trijų šimtų.

i Vakarienė pradėta visa va
landa vėliau nei buvo skelbia
ma. Po to sekė programas. 
Pradėsiu nuo p. Justo Kudir
kos. P-ną Kudirką aš senai jau 
bebuvau girdėjęs. Tąsyk jis dar 
nebuvo operos da^ninink^as, U 
šiaip tik sau mėgėjas-daininin- 
kas. Atvirai pasakysiu, didelio 
įspūdžio tada į mane jis nepa
darė. Ot, šiaip sau vidutinis 
balsas; tiesa, gan malonus, bet 
gan nelygus ir neperdaug lanks
tus. \

Daug vandens nuplaukė nuo 
to laiko. P-as Kudirka išvažia
vo į Italiją, o paskui iš laikraš
čių sužinojau, kad jis jau Lie
tuvos Valstybinėj Operoj dai
nuoja.

Ątrodė lyg ir keista. Nejau
gi — galvojau sau p. Kudirka 
Operoj gali dainuoti? Pas jį, 
regis, nieko ypatingo nebuvo! 
Bet visokių kuriozų pasitaiko.

P-as Kudirka Amerikon su
grįžo. Kelis kartus koncertuo
se pasirodė. Vienok iki pereito 

[sekmadienio neteko.jo girdėti.
Kas tai yra pasakęs, kad ta

lentas yra mokėjimas dirbti. 
Nemažai tiesos yra tame pasu
kime. P-as Kudirka puotoj su
dainavo tris daineles. Ir pažin
ti jo nebebuvo galima. Jo bal
sas visai kitoks: išlavintas ir 
malonus. Sunku ir pažinti. Ne
bėra jau to šiurkštumo, koks 
pirma pasireikšdavo. žinoma, 
aš nesakysiu, kad jis gali šalę 
didžiųjų pasaulio dainininkų 
stoti. Bet kad p. Kudirka yra 
visai neblogas dainininkas, ku
rio gan malonu pasiklausyti, — 
tai nebus jokis perdėjimas.

Paskui sekė kalbos. Prie jų 
ilgai nesustosiu. Ir tegul man 
bus atleista už atvirumą: to
kiuose iškilminguose atsitiki
muose paprastai prikalbama 
daug “airy nothings with some 
elegance”. ši puota irgi nuo to 
nebuvo liuosa.

Kalbėjo konsulas žadeikis, bus surengtas didelis apvaikš- 
Jos Voronko (baltgudžių kai- čiojimas.

Požėla ir P.

Ritasi — Karolis Požėla, Eu
ropos čempionas su Petru Ka- 
tausku, Amerikos čempionu*.

Juozas Bancevičius su Joe 
VVallace.

Dom įDudinskas su George 
Peteras.

Daktaras — P. Z. Zalatorius.
Abu vyrai, K.

Katauskas yra kuogeriausioj 
svekatoj ir gatavi jau prie ko
vos; prie pergalės, prie lietu
vių čempionato.

Ką sako daktaras P. Z. 
Zalatorius.

Dr. P. Z. Zalatorius, turintis 
savo ofisą 1801 So. Halstod 
gat., sako, kad abu ris'tikai yra 

kuogcriauisiame stovyje svei
katos ir jie galės grumtis iki 
pergalės. Abiejų ristikų yra 
geros ir sveikos širdys. Dakta
ras sako, kad ristikai gali ris
tis nors ir tris valandas.

Atletų ir ristikų paroda.

Pereitą penktadienį 
dienį įvyko paroda, 
Pietinės dalies parkų 
nicrių. Penktadienį
parodoje vien lietuviai atletai 
ir sportmenai-ristikai. 'Atlietai

A. Zreimontas, 
Augimas.

ir šešta- 
surengta 
komisio- 
dalyvavo

do-
na-
na- 
lai-

Vasario 11 d., K. Strumilo 
svetainėj įvyko Lietuvių Ame
rikos Piliečių Politiško Kliubo 
mėnesinis susirjnkimas, į kurį 
atsilankė veik visi nariai. Nau
jų gi narių prisirašė 15. Taigi 
Roselandiečių Kliubas sparčiai 
auga ir greitu laiku pralenks ir 
senus Chicagiečių K'liubus. O 
jis auga dėlto, kad jią yra ne
partinis ir nevaržo savo narių 

nuomonių. Susirinkimuose gi 
kiekvienam duodama progos^pa
reikšti savo nuomones dėl poli
tikos.

Dabar Kliubas didžiausią 
mę kreipia tik, kad daugiau 
rių gavus ir kaip daugiau 
rių padarius piliečiais, šiuo
ku Kliubo pilietybės mokyklą 
lanko apie 30 narių ir jie už ke
lių mėnesių, Kliubo pagelba, pa
taps piliečiais.

Šiame susirinkime tapo iš
rinktas komitetas, kuris pakvies 
vietos draugijas prisidėti prie 
šio Kliubo. Butų gerai, kad 
Roselando draugijų pirmininkai 
nė nelauktų kol ateis kviesti 
delegatai, bet kad patys savo 
draugijų susirinkimuose pakeltų 
klausimą apie prisidėjimą prie 
Kliubo.

Pabaigoj susirinkimas išreiš
kė gilią padėką p. K. Strumilai 
už davimą Kliubui svetainės už 
visai mažą kainą.

Taipjau Kliubas yra dėkingas 
Naujienoms už talpinimą kores
pondencijų ir Kliubo praneši
mų. — Aoselandietis.

Sausio 23 dieną, Escanaba, 
Mieli., lietely rasta negyvą lie
tuvį Antaną Mičiuną (Michu- 
uas). Kaistieji pas jį dokumen
tai rodo, kad jis yra vedęs ir 
turi dvi dukteris; 1918 jo šei
myna gyveno Rusijoj.

Rasta “Naujienų” konvertas 
ir prenumeratos kortelių, po 
kuriomis jis yra pasirašęs An- 
tony Mishiinoj (turbūt Misiū
nas) .

Jo giminės, ar kas jį pažįs
tate, prašoimi tuoj aus atsiliep
ti

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką k ,
jišką bvžą gydy
mo. Ditklla skai
čius žmoU^ iiCT“ 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei* vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
į “Naujienas.”

Iš Vytauto Beno 
darbuotės.

Benas padidėjo. Aukos Lietu
vos Raudonąjam Kryžiui.

— Ėoselandietis.

Bridgeportas
Lietuvos Dukterų Draugija 

ka už $500 Auditorijos Šerų.
per-

Lietuvos Dukterų Draugija 
aikė savo mėnesinį susirinki

mą vasario 10 d., Mark White 
Sq. svetainėj. Narių susirinki
me dalyvavo 63. Susirinkimą 
vedė pirmininkė P. Kvietkienė.

Apsvarsčius bėgamuosius 
draugijos reikalus, pirmininkė 

?. Kvietkienė pakėlė klausimą 
apie budavojamą Bridgeporto 
Auditoriją ir apie reikalingumą 
ą remti. Jau pradėta prie jos 

budavojimo darbas ir kaip tik 
bus pratiestos grindįs, tuoj

Reikia tik ją parem-

Vasario 10 d., P. J. Savickio 
svetainėj Vytaufto Benas laikė 
savo mėnesinį susirinkimą.

Į Boną įstojo trys nauji na
riai V geras kornetisUs Joe 
Balakeviče, vienas iš geriausių 
batistų Vladas Kiaurakis ir 
vienas iš geriausių klarnetistų 
Vincas Lapata.

Seka komisijų raportai. Pra
nešama, kad lyderiui lazda jau 
yra padaryta, tik dar reikia ją 
paauksuoti. Kita komisija pra
neša, kad baliui yra paimta 
Dievo Apveizdos svetainė ant
ram septintadieniui po Velykų 
ir jau daroma šiaip prisirengi
mų prie to baliaus.

Nutarta pirkti Bridgeporto 
Liet. Auditorijos šėrų, o atsto
vu prie Bendrovės liko paskir
tas Aleksas Budrys.

J. Balakas perskaitė laišką 
iš Kauno nuo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus. Kadangi Beno 
ižde pinigų nedaug tėra, tad li
ko nutarta aukų parinkti iš 
narių.

Aukojo: svetaines įsavinin- 
kas P. J. Savickas $2; J. Ketur
akis, J. Balakas, J. Barčis, V. 
Jablonskas, .T. Bernotas, L. 
Burba, J. Macis, L. Beržinskas, 
U Kiršis, Z. Noreika, A. Šim- 
kaitis, K. šeulitis po $1; B. 
Stanevičia, A. Naudužas po 
50c; J. Balankccičia, A. Bud-

AMBRAZIEJUS PIVARUNAS
I

po sunkios ir ilgos ligos Subatoj, va
sario 16, 1&24 m.’., 4 vai. po pietų per
siskyrė su šiuom pasauliu, turėdamas 
36 met. amžiaus ir pragyvenęs Ame
rikoj 18 metų. Iš Lietuvos paėjo iš 
kaimo Biliūnų, Skapiškio par., Uk
mergės ap. čia Amerikoj paliko nu
liudime moterį Marijoną ir sūnų Al
biną 2% metų, o Lietuvoj tėvą. Lai
dotuvės atsibus vasario 20 d., 9 vai. 
ryto iš namų 5754 S. Trum-bull Avė. 
j Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero Kapines. Mel
džiame visų giminių ir pažystamų 
atiduoti paskutinį patarnavimą A. A. 
Ambraziejui

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vak 
ną. Panedėlyj, sere^cjt ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Marija Pivariunienė.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

a+a

ONA MILERIENĖ 
(JANKAUSKIENĖ)

Mirė vasario 16, 1924, 7:15 
vai. vakare. Sirgo devynias 
dienas plaučių uždegimu. Pa
ėjo iš Bavarijos, Vokietijos. 
Turėjo 53 metus amžiaus. Bu
vo gerai žinoma Chicagoje aku- 
šerka. Praktikavo apie 27 me
tus. Laidotuves bus utarninke, 
vasario 19, 1924, 9 vai. ryto iš 
namų 718 W. 18th St. į Apveiz
dos Dievo bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

Giminės, pažystami ir drau
gai malonėkite dalyvauti laido- 
vėse.

Lieka nuliūdęs

Vyras Kazimidras, sesuo 
Freda ir giminės.

|

PINIGAI
iš >

ROCKFORDO 
Lietuvon

RockfordieČiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co. 

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, Iii.



NAUJIENOS, Chicago, III,
r-j Antradienis, Vas. 19, 1924

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJiMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR OR
GANIZACIJOS

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia*

PAJIEŠKAU Juozapo Tamkevi- 
čiaus. Pirmiau gyveno Standard 
City, III. Girdėjau kad yra įniręs. 
Paėjo iš Vilniaus rėdybos. Jei gy
vas jis pats ar kas žinote apie jį 
praneškite.

Ona Tamkevičienė
2923 Emerald Avė.., Chięago

VYRŲ

KASDIEN tamsta gali prisirašy1 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešame, tiems Liet. Am. 

Rūbų Išdirbimo Bendrovės dalinin
kams, kurie da nėra išsimainę ameri
koniškas akcijas-šerus ant lietuvišku 
akcijų bendrovės “Rūbas”, kad iki 
Vasario-February 20 dienai 1924 m. 
išsimainytų, nes po pažymėtam laikui 
mes visas akcijas-šėrus pasiųsim 
STEITO SEKRETORIUI į Spring- 
fieldą ir tada kiekvienas šėrininkas 
daug turės vargo ir bereikalingų iš- 
kaščių kolei atsiims akcijas.

Kreipkitės į bendrovės ofisą
809 W. 35th St., Chicago, III.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU Aleksandro Odi- 
no, gyvena Chicago ir kitu pažy
stamu iš Lietuvos. Paeina Ma
žeikių ap., Ilakių vai., Vižančių 
kaimo. Kaz. Andrijauskas, 
3234 Lime St., Chicago, Ui.

REIKIA Selesmenų pardavinėti ge
rai šalyje žinomus produktus į žino
mus krautuves Chicagoje ir North 
Shore miestukus. Daug ant vietos 
bus skelbiama apie tai, kad padėti 
jums darbe. Pasimatykit su skyriaus 
manageriu ir gaukit informacijų.

JONĖS BROTHERS CO.,
159 N. Cicero Avė.,

2614 Mihvaukee Avė., 
4044 Mihvaukee Avė., 

Chicago, III. ir 
. 307 Washington St., 

Waukegan, III.
354 Park Avė., 
Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI restauranas, 
geroj vietoj, Parduosiu pigiai, 
nes apleidžiu miestą. Pusė įmo
kėti, likusius ant lengvų 
kojinių. Atsišaukite 

3442 Ogden Avė.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

išmo- Z. 5. Micki v /c/: a CoTl

Tel. Prosnect 4345

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 flatų muro namas, su vėliau- 

.... , i sios mados įtaisymais, gražiojenamas, senas biznis ir padaro- j apielinkėje. Mainysiu ant bučernės 
ma daug pinigų. Pard. priežas- ar grosernės.
tis savininkas turi kitą biznį. 'Su reikalais kreipkitės pas:
Specialė kaina iki vasario 22 d. a. Grigas
917 W. 20 St. Phone Cana'l 2019 3114 s- Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir

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

PAJIEŠKAU brolienių Simano, An
tano ir Kazimiero šiltučių, 14 metų 
atgal gyvenome kartu Philadelphia, 
Pa. 1726 S. Leede St.; turiu svarbų 
reikalą.

Atsišaukite 
DOMICĖLĖ ŠILUTIENĖ

733 W. 17 PI., Chicago, III.

REIKALINGAS draiveris prie 
duonos išvežiojimo ant komiši- 
no, tokio katras turi daug pažį
stamų su grosernėms, su savo 
troku arba, ant boso, geram žmo
gui geras komišinas, 3838 So. 
Kindzie Avė.

--------------------------------------- MARQUETTE MANOR
PARDAVIMUI grosernė ir Pardavimui per avininką, 5 ir 6 

bučernė. Pardavimo priežastis kambarių, 2 flatų, mūrinis, nau- 
—- kitas biznis. Geras, cash biz- jas, ideališkas namas, labai ge
nis. Vieta gera. roję vietoje. Vidutinė kaina.

M. GROBAREK, 6325 So. Whipple St.
2665 W. 43rd St. ---------- ------------------------------

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės .rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS 
I’AŠ. ir PAS. 
1924 m*.: 
Pierce Avė.; 
2042 
drelė 
rast. 
St.; 
1740

Nariais priimama 
nuo 18 iki 40 metų

ŽVAIGŽDĖS 
KLIUBO Valdyba 

pirm. J. Bočiunas 204G 
padėj. A. Sabeckis 

Homer St.; nut. rašt. P. In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin. 

J. Radišauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

North Side. — Vaikų draugijė
lės Bijūnėlio sekančios painokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar- 
palius. Paminėtos lekcijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite 
sekmadienj pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sakė, kac 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.

PAJIEŠKAU puseseres Marijonos 
Račkauskaitės, po vyro Tarvainienės, 
turiu svarbu reikalą. Meldžiu atsi
šaukti jai pačiai ar kas žinote pra
neškite man.

V. RAČKAUSKIS
9257 Melville Avė., 

Detroit, Mich.

REIKALINGAS barberis ant 
vakarų: seredoms, pėtnyčioms 
ir subatoms nuo pietų.

Atsišaukite
1803 W. 45th St.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

nuo 25 iki 35 metų amžiaus, kad bu
tų patyrus kokio biznio. Aš esu vai
kinas. Malonėkit atsišaukti, plates- 
nias žinias per laiškus susirašysinv. 
Meldžiu vyi'4 nerašinėt.

Box 469, 
Benton, III.

REIKALINGAS apisenis žmogus, 
prie ruimų valymo ir pagelbėti prie 
kuknios, kurie neturite patyrimo apie 
tokį darbų, arba kurie geriat mun- 
šaino, tai neatsišaukite visai. Užmo
kestis nuo $20.00 ant mėnesio ir augš- 
Čiau. Valgis ir kambarys.

Atsišaukite
1606 S. Halsted St.

F——

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
repeticijas kas antradienis Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., pra
džia 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
nauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti.

— Valdyba.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 18 metų iki 25, ir kad 
butų gerai atrodanti, linksmaus budo, 
mėlynų akių, geltonų plauku, ir nema
žesnė kaip 5 pėdų aukštumo. Pagei
daujama butų išgirsti nuo ypatos, kuri 
kiek nors pasimokinus, laisvų pažiū
rų, ir mylinti draugišką gyvenimą, 
;ai malonėkit susirašinėt su manim. 
Jeigu turit paveikslėlį, tai malonėkit 
prisiųsti su pirmu laišku, atsakymą 

< uosiu kiekvienai. Kam nereikalinga 
meldžiu nerašinėti. Aš esu vaikinas 
nebijai atrodantis, 28 metų amžiaus, 
5 pėdų ir 8 colių augščio, mėlynų 
akių, rausvų plaukų. Aš labai myliu 
“Mokslą” ir apsišvietimą. Meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu: Alb. Jasėnas, 
414 N. Adams St., W. Frankfort, III.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai visi gerame stovyje, 
visus kartu arba po vieną. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite 733 
W. 17th P. nuo 6 iki 9 vai. vak.

PARSIDUODA 3 kambarių rakan
dai, 2 pečiai, 2 stalai, frontinis se
tas, 3 šmotai; siuvama mašina ir vi
si indai parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į Lietuvą. Galima parenda- 
voti ir kambarius.

912 W. 19th St.
3rd fl. front

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

---------------- :----------------------- PARDAVIMUI 2 flatų muri-
PARDAVIMŪI grosernė ir delicat- nis namas, 5-6 kamb. Parduosiu 

tesen krautuve^ nėra kredito. už $1,000 žemiau šiosdieninės 
da pigi, 4 riupyai pragyvenimui, ly- 
sas 3 metams. ' Kas nupirks šia vie- kainos.
tą, tas padarys pinigų. Aš išvažiuo- OTTO PRAPOTNICK, 
JUKreipkitž? I 6003 So. Kedzie Avenue

5135 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1524 PARSIDUODA namas ir biz

nis. su visais rakandais. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju 

Parsiduoda bučernė ir grosernė su I; t :pfnvq 
visais įtaisymais ir Ford truck, 5 di- p .
deli kambariai pagyvenimui su mau- 1825 Wabansia Avė. Chicago, II 
dyne. Renda pigi. Bučernė yra ___________________ . . ___ _
vertą $3500 dieną ir naktį, parduosiu 
už $2500. Priimsiu automobilių ar- ę> pr ATTt n.n
ba lotą už pirmą (mokėjimą. Nemo- , f 1 1 „?LnLU1!”IS’ T’ , 
kanti to amato išmokinsim. Perskai- skiepas, 6451 S. May St. kaina 
ten šitą apgarsinimą prašom pranešti $12,500 UŽ Cash arba mainysiu 
savo draugams apie šitą pinigų da- L . . . . , .... nrAn
rimą biznio. Nesnauskit, nes tas bar- biznį, lotą ar automobilių. ^<)02 
genas ilgai nebus. W. 69-th St. Ph. Republic 5705

Kreipkitės į

NĘIŠPASAKYTAS PIGUMAS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

)() L. A. BENO Valdyba 
ams: pirm ir dirigentas

J. S., 
4314 Archer Avė. PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 

nč su namu. Namas mūrinis, 6 
PARDAVIMUI grosernė ir bučernė ruimai prie štoro; elektra, maudy- 

su visais įtaisymais; lietuvių cent- nės, garadžius 2 mašinom. Parduo- 
re, biznis išdirbtas nuo seno laikoj siu arba mainysiu ant rezidenci- 
ilgas lysas, kambariai pragyvenimui, jos namo. Geistina, kad butų South 
renda nebrangi. Priežastis pardavi- Sidčj, mūrinis 2 aukštų. Priežas- 
mo partnerių nesutikimas. Pirkti tis pardavimo — liga. Kreipkitės: 
gali visa arba tik pusę. Kreipkitės į 3150 So. Emerald Avė.
Naujienas, 1739 So. Halsted Street, Tel. Yards 3188
Box 451.-------------------------------------------------

ROgELAJ 
1924 m 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chcstcrficld 0498; padėjėjas 
J. Cliečnauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516: kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
\Vabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų ŠŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 541h PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals- 
fed st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lenips- 
kis, 3632 Lo\vc av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35111 ir Union 
Av.

NAMAI-ŽEME

Katausko-Požėlos imtynių biletai 
iš kalno gaunami:

Naujienose, 1731T S. Halsted St; 
Naujienų Skyriuje, 3210 S. Halsted 
St; Universal State Banke, 3252 S. 
Halsted St; G. Benošius 
1616 W 
2300 So. Leavitt St; > 
čiaus aptiekoje, 10759 S. 
Avė; K. Montvido aptiekoje, 
bansia ir Girard galvių; p. Pilkio 
restaurane (Liuosvbės name) 14 ir 
49 Ct.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Oiselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

Pasiskubinkite!

aptickoj,
.1. Urman aptickoj, 

Viliniai-
Michigan 

Wa-

ISRENDAV0J1MU1
lU'INDAI 5 kambariai ant antro 

aujsto. Elektra, maudynė, gazas ir 
garadžius automobiliui. Butas pečiu 
šildomas. Renda $35.0Ū j mėnesį: 
Geistina, kad butų lietuviai

5143 So. Spaulding Avė., 
Tel. Laf. 3713

PIANŲ SPECIALAI
Rimbai Upright, gerame sto

vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Concerta, grojiklis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 j mė
nesį.

PARDAVIMUI 6 fl. medinis 
namas, pečium šildomas, prie 
Claybourn ir Ogden Blvd. Speci- 
alė kaina $8800, įmokėti $2500. 
Tik viena žemė verta tiek. Tele- 
fonuokit savininkui Dearborn 
4406

5249

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikicįj vietoje.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai. vak., 
rengia koncertą, kuris jvyks Liuosy
bės svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.
SIŪLYMAI KAMBARIO

JUSTIN BROS.
W. 25 St., Cicero, 
Phone Cicero 260

III.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks septinta- 
dienyj vasario 24 d., 1924 m. Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St. Pradžia 
11 vai. ryte. Visi Komiteto nariai 
susirinkite paskirtu laiku.

A. Vilis,
LSS. VIII Rajono Sekr.

KAMBARYS ant rendos dėl 
merginos su valgiu ar be valgio, 
šviesus, apšildomas, elektros 
šviesa, arti streetkarių. Atsi
šaukite 3141 S. Lowe Avė., Chi
cago, 2rų lubų.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, visokių tautų 
venta vieta, pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 836 W. 
Cullerton Str. arba W. 20 Str.

M. Romanauskas,

apgy-

GRAŽUS 2 FLATŲ—$11,500 
Sun parlorai, 5-5 kambarių, mo
derniškas naujas namas, ant 

šitie lotaU hą vasarą par-1 kampinio loto. Pamatykite pla- 
siduos ne mažiau kaip po $1000. National Iddrs Co., Room 
Daug prastesnėse vietose men- ^12, 105 W. onioe St. 
kesni lotai parsiduoda po $800. ‘ en ra

Pasiūlomi lotai randasi du
.dokai nuo Marųuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto 
;ik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

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

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Deng
ias Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenecį Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

5564

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 ,W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

Jos.

4167; padėjėjas

kaina 
laikui.

Jaunosios Birutės muzikos ir daiirų 
repeticijos jvyks seredoje, vasario 20 
dieną, Mark White Sųuare didžiulė
je svetainėje, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai bukite laiku ir naujų atsives
kite. — Valdyba.

RENDON kambarys dėl ge
ro vaikino, garu šildomas, per
kūno šviesa, maudynė, su valgiu 
ar be valgio, galima susitarti.

84.5 W. 54th St., pirmos lubos

PARDAVIMUI pekarnė, kur 
kepama visokį duona. Nupirksi
te už prieinamą kainą. Kreipki
tės

1434 S. 49 Ct. Cicero, III.

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

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

du lo-

GERIAUSIAS PIRKINYS SOUTH 
SIDĖJE

Biznio prapertė prie 63 gatvės. Trijų 
augštų mūrinis namas, krautuvė ir 
keturi flatai, pečiumi šildomas. Sto
rą galima gauti tuojau. Kaina 
$23450. Paimsiu į gerą antrą morgi- 
čių.k^JSas namas apkainuotas 50% 
mažiau negu vertas.

PERMUL REALTY CO., 
Vienatiniai Astovai

7737 S. Halsted St. Vincennes 8080

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. černaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le*- 
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfiel'd Avė.; iždin. J. Bo- 
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pinta. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius JuŠčius; fjn. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 

> kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. " ‘ ‘__ 1
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 fc-o. Union 
avė.

Ribinskis;
— Susirinkimai lai-

PASARGA.

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašoml^ranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
▼alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškojl-

pasirodoJeigu kurio apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol nėiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeig4i apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint | sekamos die 
ros Naujienas, turi prlduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių Antano ir Jur

gio Panaičių, paeina Akmeniškių kai
mo, Man kūnų vai. apie 14 metų atgal 
gyveno Philadelphia. Pa. Visi kartu, 
ar jie patys ar kas žinote meldžiu 
sišaukti.

DOMICĖLĖ DANAIČIUKĖ- 
ŠILTUTIENĖ,

733 W. 17th Pl.„ Chicago,

at-

111

PELNINGA VIETA. Pardavimui 
garadžius dėl 40 automobilių. Biz
nis išdirbtas per 10 metų ir labai

PARENDAVOJIMUI kamba- pelningas. Priežastis —• savininkas 
serga ir turi apleisti miestą. Par
duos pigiai arba mainys ant namo 
arba loto. Nepraleiskit šios geros 
progos. Galit atsišaukti ir nedėldie- 
niais.

10805 S. Michigan Avė. 
Tel. Pulman 0019

rys garu šildomas vana ir vi
si parankumai, vienam ar dviem 
vaikinam be valgio. Atsišauki
te į Pilkio krautuvę.

1822 So. Halsted St.

JIEŠKD DARBO
REIKALAUJU darbo į stubą, prie 

lietuvio. Aš esu viena, galiu būt ant 
pleiso arba ne. Jeigu kam reikalin- 

rašykit
N. NARAK,

3122 So. Iiowe Avė., 
Chicago, III.

Pirmos lubos nuo užpakalio

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA mergaitės arba jau
nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namą darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite. 
Petras Jakas, 310 Stephenson 

Avė., Escanaba, Michigan.

RĖIKIA merginų, senesnių 
negu 16 metų į inusų virtuvės 
apvalytėj ų depą rtamentą.

ALLEN B. WRISLEY CO.
923 So. Well$ St.

PARSIDUODA medinis na
mas 2 pagyvenimų ir Grosernė.

Atsišaukite
"M. PRIEDELIS

4406 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen, 4 kambariai gyve
nimui. Rendos $45.00 į 
mėnesį, lysas ant 3 metų. Turi 
būt parduota į 2 dienas. 5343 S. 
Halsted Str., Phone Blvd. 3277.

$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 į mėnesį nu

pirksite puikų Riverside lo
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted Str., Chica
go, UI. Box 428.

ŠTAI KUR PROGA, $2500 PINIGAIS 
Nupirksite 2 metų senumo, prie 

Fairfield, netoli 63 gatvės, 5 kamba
riai ir vana apačioj, 2 kambariai ir 
vana augštai, karštu vandeniu šildo
mas, kaina $7250 Matykit Wagner 

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

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: piim. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pcd. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S j Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallaęe. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mene Jo 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

balansas
Galima nu-

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga. Gera išdirbta vieta 
ir biznis visados gerai eina. Pi
giai parsiduoda.

Kreipkitės
3001 So. Halsted St.

$300 ĮMOKĖTI, 
$15.00 kas menuo, 
pirkti lotą 33x135 pėdų; arti 
Douglas Park elevatorių, ant 
22-ro Str. Viskas įtaisyta ir 
išmokėta. Veik ūmai.

Naujienų ofisas
Box 434

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

5 KAMBARIŲ BUNGALOW 
$750 pinigais

5 kambarių kellastone, sun parloras, 
tile vana, kieto medžio grindys, skie
pas, fumace šildomas, landre, lotas 
50x187, daug medžių, 39 nrfn. važia
vimo nuo miesto. A. E. & C. Ry: Kai
na $6500. Naujienos, 1739 S Halsted 
St., Box 450.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2851 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se’ nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union 'Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų-rašt P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; fižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted <St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVltSNAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGfcROR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 8339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis- 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 

saldainių, stationary, žurnalų, soda 
fountain ir kitų reikalingų dalykų 
krautuve. Tarpe labai tankiai pri
statytų flatinių namų, North Side. 
Augštos rųšies fixtures ir šviežias sta 
kas. Pigi renda. Karštu vandeniu 
šildomas, su vienu dideliu gyvenimui 
kambariu. Šioje krautuvėje gali už
dirbti pinigui bile vienas. Turi būt 
parduotas tuojau iš priežaxties svei
katos. Paimkime $1800 arba gerinu
sį pasiūlymą už viską. Jei reikalas 
bus parduosime išmokėjimais.

1208 Hood Avė., netoli Broadway 
Imkit Broadway karą iki 6150 ir 

eikite 3 duris į vakarus*

PARGENĄS 
Pardavimui mūrinis namas, 3 
flatų, po 4 kamb., rendos j mė
nesį $90, Parduosiu ant lengvų 
išlygų. Matykite savininką ar
ba telefonuokite, dienos 'laike 
telefonas Lafayette 6738, nuo 9 
ryto iki 7 vakare, o nuo 7 iki 10 
v. v. telefonas Lafayette 2856 

JUOZAS PATUMIS

Specialis Pasiūlymas
Isirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkam-as iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, •

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

M. E. NUTFILZ, Mąnager

IETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skučienė 8258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitic- 
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasie-. 
A. Mažeikiene 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m*.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Kėn- 
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 841 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pi r 
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontroles rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakiene, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nieni.

T/IETUVON— 
užrašykite savo gimi- 
nėms fr pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lieta- 
vos žmones 
Naujienas 
mėgsta.

Amerikos
Įsi liausi r,


