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ŽVALGYBOS DARBAI IŠKELTI SEIME
Nori inkriminuoti

* ■ -

Daugherty
Francija nebepalanki 

ekspertų komisijai

Minas darbininku 
streikas Kuboj

Trockis pasišalinęs iš 
ištrėmimo vietos

Bolševikų valdžia bijosi pilieti
nio karo. “Kadetai” nori 
remti Trockį kaipo vieninteli 
Rusu demokratijos atstovą.

Socialdemokratai įteikė interpelia 
ciją valdžiai dėl žvalgybosHAVANA, JCtiba vas. 23. — 

Šiandie visoj Kuboj prasidėjo 
visuotinas organizuotų darbi
ninkų streikas. Visoks susisie
kimas sustojo. Laukiamą, kad 
pirmadienį streikas palies visas 
pramones, kur tik dirba organi
zuoti į unijas dai’bininkai.

Pirmiausiai sustreikavo garo 
ir elektrinių geležinkelių darbi
ninkai, ir bematant visoj res-

Kuboj kilo visuotinas streikas KSS*
Darbininkų unijų federacija 

apima verpimo-audimo pramo
nės darbininkus, šoferius, cuk
raus, tabako, spaustuvių darbi
ninkus, mašinistus, vaistininkų 
padėjėjus ir kitų amatų darbo 
žmones.

Streikas kilęs dėlto, kad Jun
gtinių Geležinkelių vedėjas už
draudęs savo darbininkams dė
tis su Kubos Geležinkelių Dar
bininkų Brolija.

Valdžia .labai susįrupinusi, ir 
bijodama riaušių stato strategi
niuose punktuose kariuomenės 
būrius. y t

Reikalauja kad Daugherty 
buty inkriminuotas

Prezidentas Coolidge betgi rodo 
jam palankumo.

esančių Palm Beach, Fla., ir 
Edw. L. Doheny, J. W. Zevely ir 
Failo — New Orleane.

Senatorius Robinson, 
kratų 
kad 
mento

WASHINGTON, vas., 23 — 
Del generalinio prokuroro Dau- 
gherty’ės nesusipratimas repub- 
1 ikonų partijoj vis didėja. Kai 
kurie republikonų senatoriai, su 
šen. Borah priešaky, spiria pre
zidentą Coolidge, kad jisai rei
kalautų Daugherty atsistaty
dinti, tuo tarpu 4 republikonų 
partijos mašinos lyderiai, su 
nacionalinio komiteto pirminin
ku John T. Adamsu prieky, 
uoliai gina generalinį prokuro
rą, tvirtindami, kad visi kaltini
mai jo esą neteisingi. Jie įrodi
nėja, kad pašalinimas kabineto 
nario, kuris kaltinamas dėl suk
tybių, bet kuriam neduodama 
progos tų kaltinimų atremti ir 
pasiteisinti esą negirdėtas da
lykas ir tuo blogesnis, kad jis 
skaudžiai atsiliepsiąs į visą re
publikonų partiją ateinančią 
prezidento rinkimų kampaniją. 
Tąs betgi priešingai nusistačiu
sių prieš Daugherty republiko
nų senatorių ųeįtikina ir sena
to debatuose praeitą šeštadienį 
senatorius Borah pareiškė, kad 
pašialinimaįs gemalinio pro-( 
kuroro tai nesąs politinis klau
simas, bet būtinas reikalas: dėl 
šitos skandalingos bylos justi
cijos departamentas netekęs 
žmonių pasitikėjimo, o kad tą 
pasitikėjimą atgauti, Daugher
ty turįs būtinai eiti laukan. Pa
galiau senatorius Borah parei
kalavo tiesiai, kad generalinis 
prokuroras Daugherty butų in
kriminuotas. •

demo- 
lyderis, pareiškė,

justicijos departa-
investigacijos . biuro

viršininkas William J. 
Bu rus parvaž i u oj ąs Wash i ng- 
tonan ne tam, kad padėtų susek
ti ir aikštėn iškelti aukštųjų 
valdininkų suktybes ir kyšių 
ėmimus, bet kad pradėjus “tiri- 
nėti pačius tirinėtojus” — te
rorizuoti juos ir kliudyti jiems 
tirinėjimo darbe.

Francija šnairuoja j 
ekspertų komisiją

Francija negalinti paleisti iš 
savo rankų okupuotų Vokie
tijos sričių.

Rusy-Japonu santykiai

BERLINA& vas. 23. — Gau
tais čia slaptais pranešimais 
iš Maskvos, sovietų karo mi- 
nisteris Trockis esąs pasišali
nęs iš Suchomo. Sovietų val
džia bijanti, kaid jis nebūtų 
susijungęs su Raudonosios Ar
mijos pulkais, kurie jį remia 
ir rengias pilietiniam karui, ku
riuo jis paskutiniame savo ul
timatume grūmojo.

Tuo tarpu Bedime rusų bur
žuazija spiečiasi apie Miiiuko- 
vą, kadetų lyderį, ir graudena, 
kad visa rusų buržuazija Ru
sijoj ir užsieniouse remtų Troc
kį kurs dabar esąs vienintelis 
Rusijos demokratijos atstovas.

Trockio ultimatumas.

Krikščioniy blokas laužo įstatymus, remdamas 
žvalgybą.

Prezidentas Coolidge visoj 
toj byloj iki šiol laikėsi kaip ir 
abejingai, bet dabar jau regis, 
kad jis senatoriaus Borah gru- 
pei, reikalaujančiai k Daugher
ty’ės galvos, nepritaria. Tatai 
matyt iš to, kad jis pilnai prita
rė tam, kad tasai pats Daugher
ty dalyvautų nacionalinėj re 
publikonų partijos konvencijoj 
kaipo akredituotas delegatas 
nuo Ohio valstijos republikonų.V i f

Aliejaus skandalo byla.
Senato tardomoji komisija 

tam tikrais laiškais pareikala
vo, kad Westem Union Tele
grafo kompanijos vedėjas Wa- 
shingtone H. F. Taft ir Postai 
Telegrafo kompanijos vedėjas 
VVashingtone Thomas P. Dowd 
pristatytų kopijas visų telegra
mų, kurios vaikščiojo tarp Wa 
shingtono žmonių ir Edvv. B. 
McLeano ir Alberto B. Failo

PARYŽIUS, vas. 24. — Ex- 
pertų komisija, kuri buvo pa
kviesta ištirti, kiek Vokietija 
gali mokėti reparacijų, jau 
prancūzams nebepatinka, o dėl
to pradedama abejoti, ar tos 
komisijos darbas Leduos kokių 
nors vaisių. Komisijos nariams, 
kurie buvo pradėję garsiai kai-j 
beta apie savo tirinėjinio Vai-! 
sius, staga uždaryta . 'burnų. 
Praeitą Šeštadienį jie dagi atsi-j 
sakė priimti laikraščių kores- 
pondentus, o vienas Paryžiaus 
oficiozas ijau skelbia', kad ta 
linija, kuria ekspertų praneši
mai rututojami, Francijai esą 
visai nepriimtina.

Visos prancūzų politikų frak-J 
cijos ir spauda, kur rėmė Ruhroį 
okupavimą,’ 'dabar verste ver
čia Poincarę, kad jis atmestų 
visokius ekspertų komisijos 
siūlymus, jeigu tik tie siūly
mai butų tokios rųšies, kad 
Franci ja turėtų nuimti savo 
leteną nuo okupuotų sričių ar
ba paleisti iš Franci j os-Belgi- 
jos kontrolės tų sričių geležin
kelius. v

Vienas Paryžiaus laikraštis! 
vedamajame straipsny sakoj 
kad “yra pavojaus vėl karui Į 
kilti” ir pabrėžia, kad Vokįe-Į 
tija galinti bematant sudaryti! 
armiją iš viso milijono karo! 
veteranų. s |

i TOKIO, Japonija, vas. 23. — 
[Santykiai Rusijos su Japonija 
darosi vis labiau įtempti. Tas 
Įtempimas prąsid^o po to, kąi 
Japonija atsisakė įsileisti oficia
lioj bolševikų korespondentą, 
vietoj pirmiau buvusio Arseni
jų Voznesenskio. Atsilygindar 
ma sovietų valdžia pareikalavo, 
kad visi Japonijos koresponden
tai tuojau apleistų Rusiją.

[ Pastaruoju laiku įvykusioji 
susikirtimai tarp Japonų užsie
nio reikalų ministerio Matsui ir 
sovietų pasiuntinio Karahano 
dėl Rusijos pripažinimo, padėtį 
dar labiau pablogino. Kai kurie 
Japonų laikraščiai peikia savjį* 
valdžią, bet kaitų nurodo, kad 
[padėtis kebli ir kad jos pagerė
jimo vargiai begu greit bus 
galima sulaukti.

Anglijos doky darbininkų 
streikas

Laivyno matrosai 
pašto siuntiniams

vartojami 
kraustyti.

24.— Del

Franeijai turas mokėti 
didelius mokesnius

PARYŽIUS, vasąrfo 23. — 
Po triukšmingų debatų, kurie 
tęsės beveik visą naktį, atstovų 
butas 354 balsais prieš 218 priė
mė ištisai fiskalinį valdžios mo
kesnių programą. Finansų Re
formos programas numato: pa
didinimą mokesnių 20 nuoš.; ad
ministracijos! ekonomiją visu| 
bilijonu frankų; padidinimą 
kainos tabokai, kurį yra vald
žios monopolis, padidinimą kai
nų geležinkeliams, telefonams 
ir telegramoms.

; LONDONAS, vas.
[dokų darbininkų streiko, val
džia, nenorėdama, kad pašto 
siuntiniai ateinantieji iš užsie
nių stovėtų nepristatyti adre
satams, pašaukė pagalbon ka
ro laivyiib matrosus, šiandie, 
atvykus į Plymouthą garlaiviui 
Minnekada, 4500 maišų pašto 
siuntinių iš Now Yorko buvo 
karo laivyno matrosų nuo lai
vo pargabenti krantan ir iš čia 
sukrauti į traukinius.

Southamptonc sustreikavo 
5000 laivų darbininkų, reika
laudami tokio pat mokesnio už 
darbą, kaip kad mokama laivų 
darbininkams Londone.

sniitgolis ir vogimai Užsie
nių Reikalų Ministerijoje. Žvė
riškas žvalgybininkų < apsiėji
mas su kaliniais Vidaus Rei
kalų politikos srityje.

Kažin kuri tų dviejų blogy
bių yra pragaišti ogesnė (Lietu
vai ?

Klausimas apie žvalgybos 
žiaurumus dabar atsistojo pir- 
inco vieton, kuomet Kauno 
‘ ‘Sociaddtemok ratas’ ’ paskelbė 
pluoštą oficialių . dokumentų 
3-iam mum. ir kuomet Social
demokratų Frakcija įnešė Sei
me interpeliaciją valdžiai.

Žtcmiau telpa tos interpelia
cijos tekstas ir kitame pusla
py j musų bendradarbio straips
nis apie ją ir perspausdinta^ 
iš “Socialdemokrato” aprašy
mas pasibaisėtinų žvalgybos 
darbų. Iš tų raštų skaitytojai 
pamatys, kokios rųšies “demo- 
kratybę”. skiepija Lietuvos res
publikai krikščioniškieji josios 
valdovai.
SOCIALDEMOKRATŲ INTER

PELIACIJA.
* • :

S.-d. frakcija įnešė Sėiman 
interpeliaciją šio turinio:

Ministerių Kabinetui.
1 ■ • ■. ■ 7 ■■

Socialdeniokratų Frakcijos 
Interpeliacija

dėl piliečių ląisvčs varžyhio.
Savo dekleracijoj dabartinis 

Ministierių Kabinetas pažymė
jo, kad ypatingos domės bus 
creipiama į teisėtumą.. Deja, 
toje krypty vyriausybės pastan
gų vaisių krašte nejaučiama. 
Priešingai įvairiose srityse mu
sų respublikos gyvenimo pilie
čiai susiduria su įžeidimu jų 
pagrindinių teisių. Vyriausy- 
jės politika ypatingu sunku
mu pasireiškia Lietuvos dar
bininkų ir darbo žmonių 
siniame bei ekonominiame 
venime.

$ I. Lietuvos konstitucijos 
\ garantuoja piliečiui asmens ne

liečiamybę. Pilietis gali būti

Trockis savo ultimatume 
centraliniam komunistų parti
jos komitetai sako:-

“Tai antras ir paskutinis ma
no įspėjimas, kad jeigu Zinov- 
jevas, Kamenevas ir Stalinas 
nepaliaus urnai tų smurto prie
monių vartoti prieš Rau
donosios armijos vyriausius va
dus Raudonoji armija sukils, 
padarys tokią revoliuciją, ku
rios Rusija dar. nėra mačius, ir 
nušluos visą tą trejybę nuo že
mės paviršiaus.”

Praniešama apie sukiilūnus. 
daugely vietų. Kovų centras 
e^ąs trikampy tarp Kozkivo, 
Jeleco ir Valuikų, kur raudo-, 
no&ios armijos kareiviai muša
si su atsiųstaisiais iš (Maskvos. 
Sukilimą pradėję valstiečiai, oį 
juos remią vietų garnizonai.

Maskva atsiuntus 10 tuks-; 
;ančių kariuomenės diviziją.* 
Kozlove, Jielece ir Valiukuos^ 
garnizonai puolę juos. Aštrus 
susirėmimai tebesitęsią, bet 
Trockio kariuomenė, vielos gy-: 
ventojų padedama, imanti Vir
šų. a

Astrachanės gubernijoj vai-’ 
stiečiai esą gerai’ apsiginklavę* 
kulkosvaidžiais. Vierchneuralske 
taipjau verda. Iš Maskvos pa- ! 
siųsta specialis teismas teisti; 
darbininkams, kurie dalyvavo1; 
sukilime sausio mėnfcsį. Už ne-* . .... -
Šimą anti^omunistirtio skCl-Tsuimtos JO laisve SUTOr’ 
bimo penki bedarbiai ir vienas 
darbininkas pasmerkti mirčiai 
ir tuojau tapo sušaudyti.

LukaŠuno ir Jono Banio, 
turinio:

“Mes žemiau pasirašę, Pane
vėžio kalėjimo politiniai kali
niai, laike tardymo Rokišky bu
vom šlykščiausiais žodžiais ko- 
liojami ir iki n u stojimo są
monės mušami. Prie mušimo 
dalyvavo kriminalio skyriaus 
B. viršininkas Norvaiša, Ro
kiškio krim. skyr. vedėjas Zda-* 
navičiusy žvalgas Valiukas ii 
dar keli pavardėmis nežinomi. 
Mušė kumščiais per galvą, ba
dė nykščiais pašones, draski 
ir rovė plaukus nuo galvos 
nuogus kapojo guminėmis na- 
gaikomis ir geležiniais ša m po
lai ss lipo su kojomis ant nuo
go kūno, spardė kojomis par
vertus ant grindų, daužė gal
vą į sieną, lentą uždėję ant nu
garos ar kojų mušė klijų per 
ją ir daug kitų mušimo būdų 
vartojo. Sumuštajam reikalau
jant gydytojo žvalgyba 
velijo.” Ir t. t. Atskiri 
dai nurodo jų mušimo 
Nukentė j u šioj į prašė
Frakcijos pranešti jų skundu 
Seimo žiniai.

Reikia'konstatuoti, kad žval
gybos lekzeku,cijos pas- mus yra 
virtę sistema. Patikrinti žiau
raus mušimp atsitikimai buvo 
1920-21 m. m. Utenoj ir Ma- 
riampolėj, tačiau žvalgybos 
agentai mušeikos ne tik įienu- 
bausti, bet kai kurie jų net ga
vo paaukštinimą tarnyboj, 

f
Paskutiniu laiku kratos ir 

areštai įvairiose Lietuvos vie
tose įgijo masinio pobūdžio ir 
pasiekė negirdėto iki šiol laips
nio. Užtenku įtarimo arba kie
no nors skundo, kad pilietis 
butų suimtas ir įgyvendintas 
kalėj iinan.
areštuotųjų yra ištisa eilė So
cialdemokratų Partijos barių 
(Kviečius, Snarskis, Grybas.

IO

priemo- 
ar nusikaltu* 

iš užimamu 
teisman? 2)

tei- 
gy-

§11

McAdoo butų gavęs iš g
Dolrony $1,0004)00

Ne už valdžios aliejaus kontrak
tus, bet už “tam tikrą” pasi
darbavimą Meksikoj.

vasa-

ne.pa- 
skun- 
budą 
musų

Ivanauskas ir kt.), nepilname
čiai, mokiniai ir t. t. Praktika 
rodo, kad daugelis suimtųjų il
gą laiką turės laukti kalėjime 
teismo, tuo tarpu jų šeimos 
lieka be paramos gyvenime.

Mes klausiame vyriausybės:
1) Ar žinoma jai, kad suim
tuosius Rokišky pereitų metų 
spalių m. Kriminalinio Sky
riaus B agentai tardė ir tąja 
proga vartojo smurto 
nes? Jei taip, tai 
šieji paliuosuoti 
viętų ir atiduoti
Kokiu teisės pagrindu ir kokia 
tvarka buvo apimtas ir laiko- 
na^ kalėjime Biržų spaustuves 
darbininkas Jonas Snarskis? 
3) Kieno Įsakymu ir delko bu
vo padarytos kratos Kaune pas 
piliiEČius Vincą Grybų ir Eraz
mą Ivanauską?

II. Įgyvendinti tvarką, ata- 
in'kamą teisinei valstybei daug 

kliudo buvęs ir dabar teb- 
i&antis Lietuvos respublikos 
tori tori joji karo stovis. Karo 
doviu pateisinamas neleidimas 
irganizuotis kai kurioms pro
fesinėms darbininkų sąjun
goms. Be kita ko karo stoviu 
pridengiama spaudos cenzūros 
ekzistencija. Cenzūra nepalei- 
Ižia nekalto turinio rašinių ir 
išbraukia paprasčiausius žo- 
tžius, neturinčius nieko bend
ro su karo padėtimi. Pvz., ka
ro* cenzorius kai kuriais atsiti
kimais žodį “kunigas” laiko 
'lelegaliu, išbraukia rašinių 
dėtas apie žemės reformos 
zykdymo ’ netikslumus ir t. t. 
Be to laikraščių redaktoriai 
baudžianti; administraciniu bu- 
iu. Mes klausiame vyriausy
bės: 1) kaip ilgai ji mano lai
kyti musų krašte karo stovį?
2) Kokiu įstatymu ir kokiomis 
normomis einant veikia pas 
mus spaudos cenzūra ir ar tai 
neprieštarauja konstitucijos $ 
15 bei spaudos įstatymo § 24?

šią interpeliaciją prašome 
pripažinti skubota.

(Pas.) Kairys, Markauskas, 
Bielinis, Markelis, Daukšys, 
Purėnienė, Galinis.

::

t

S;

f,

Tarp iškrėstųjų ir
NEW YORK, vas. 22. — Plė

šikai įsilaužę į M. Goodovitcho 
sankrovų, 6-oj avė., išsigabeno 
brangių kailių vertės apie 30 
tūkstančių dolerių.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

žyta tik užtikus jį nusikalsta
mąjį darbą bedarant arba teis
mo valdžios organo nutarimu. 
Konstitucijos § 12s garantuoja 
^piliečiui buto neliečiamybę. Įei- 
įti į butą ir daryti jame kratą 

iabma tik įstatyme nurody
ti# atsitikimais ir tvarka.

J Tokiu! budu konstitucija ir 
įveikiantieji pas mus įstatymai 
įnustato tiek milicijai, tiek žval
gybai veikimo ribas. Tuo tarpu 
Saldžio® organai, kurtei nešio
ja vardą piliečių apsaugos or
ganų, laiko sau įstatymų ribas 
^neprivalomas ir konstitucines 
'garantijas paverčia tuščiu že
idžiu. Žvalgyba, dabar vadina- 
>ma Kriminalinis Skyrius B, pa
peliją sau daryti suimtiesiems 
formalinį tardymą, kas drau
džiama įstatymais, ir net var
toja žiaurias smurto priemo-

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

iii

LOS ANGELES, Cal., 
rio 23. — William G. McAdoo, 
kuų demokratai nori nominuo
ti kandidatu į prezidento vietą, 
savo telegramoj New Yorko 
laikraščiui World pasisako, kad 
jis butų gavęs 1 milijoną dole
rių atlyginimo iš Doheny, jei
gu, jam butų pavykę derybos 
Meksikoj, kurias jis ten vedęs f nes. 
Doheny kompanijos interesais} 
šiaip gi jie gavęs tik 1M tūks
tančių doderių. šitas darbas 
betgi nieko bendra neturįs su 
valdžios aliejau® rezervacijų iš
nuomojimu, kurį dabar senatas 
tiri nė j a.

Sumurzinimas paveikslo.

įleidimas r. buklia, Kosto Kurk 
Jono Laitcės, J.

NAUJIENOSBOSTON, Mass., vas. 22. — 
Kažin kas su taškė didelį daili
ninko John Singero tapytą, pa
veikslą “Sinagoga”, kabantį vie
tos viešajame knygyne. Del to 
paveikslo buvo nemaža triukš
mo’daugiau kaip per dvejus me
tus. Ypatingai protestavo prieš 
jį žydai, kadangi tai, kas pavei
ksle nutapyta, esą 
žydų tikėjimo.

h

Musų Frakcija yra gavusi iš 
Panevėžio kalėjime skundą, pa
sirašytą 9 politinių falinių, bū
tent: Jono Dsvanavičiuus, Jus
tinu Mackevičiaus, Juo^o Mal 
ciaus, 
liečio,

1739 S.HalstedSt 
Chicago III.
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PINIGUS LIETUVON
suvedame ) senus ir nauju* namus, taipgi dlrb-

[ Feljetonėlis]

Galima Gauti
Naujienose AR G1MI

K, Sėjikas

Kaunas

Valet/hitcrStrop Razor
liepa-

NUPIRK

2 Didelės Dovanos 2
Tik tam laikotar-

j ienomis

Garsinkities “Naujienose an

Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

- paklausė ne- 
Pas mus krau

ni etų 
tuks-

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

— pareiškė nepa
jus pradėjote...

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
, Telef. Lafayette 4146

zor, 
hiades, $1.00. ir aukščiau

“Lietuvos Kelio” atsakomoji 
redaktorė p. ZaviŠaitė sausio 11 
d., gavo pakvietimą į policijos 
nuovadą ties Dominikoną gatve. 
Ten baldyta pusė metų kalėjimo, 
bet nepasakyta už ką.

— pareiškė nepa- 
jokiam trestui ne- 

Mes savo. krau

valdžios priežiūra,

Kokis tai nuskustu veidu pi 
lietis sėdėjo prie lango alkūnė 
mis ant pagalvės pasirėmęs.

pamąstė Peretiki

—Tai tiesa..
—žinoma, 

Peretikinas, — 
lingai elgiasi, 
stiprų laivyną,

Nuskustasis 
miai pažiurėjo

—Atleiskite, 
Jus senai jau 
sote?

šiais metais manoma įsteigti 
Lietuvoje 3—4 linų apdirbimo 
punktus ir tiek pat. vaisių ir 
daržovių džiovinimo punktų.

Didvyrių Paveikslai 
A.> Varno Piešti

LAWYER Lieta vys Advokatu 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 6584 

Vakarais: 10717 Indiana Avė. 
Tel.: Pullman 6877.

nas, —
važiuoti
kas jis per paukštis 
partijos žmogus... 
odos, nusiskutęs... 
matyti, kaip namie

Peretikinas atsisėdo and di 
vono.

Pilietis su keista kepure skab 
tė laikraštį. — 
vojo Peretikinas 
mas kaimyną, -

GERK Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti {tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

pareiškė Pe- 
Jųs, drauge, nesi- 

ištieskite 
Manęs tai visai nekliu-

—Krautuvę? Tai Jus vadina
si... Tai Jus, taip sakant, ne par
tijos žmogus? Tai, po plynių, 
ko Jus dainuojate. Laivynas, 
galybė! Pagalvosi... Jus gi tik 
su viskuo sutikti mdkate, kaip 
idiotas...

—Juk tik ne aš ėmiau apie ga 
lybę dainuoti 
žįstamasis. —

—Atimkite savo purvinas ko
jas nuo divono arba aš pranešiu 
kur reikia...

—Kaip tai? Purvinas kojas? 
Atsiimkite savo žodžius!

—Daug tokių ponų mačiau,— 
Užsimau-

rnp Clown or
Lake

1645 W. 47th St
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Gaila
— priseis su tuo asmeniu 

Įdomu butų Sužinoti, 
Matomai, 

Kepurė iš 
Jaučiasi jis,

žio menesio.
PLUMBING AND

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė., •

2 iki 7- vak. Tel. Pulman 5147

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

Room 909 Chicago Trust Building
7t We*t Monroe Street, Chieago.

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St, 

Yard* 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

sumųrmėjb 
tikrai taip... 

su užsidegimu tarė 
;, — žinote, brangus

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ar dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų Ir gerų knygų pasirėilkant H 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metini! prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —•

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisai 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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaądette

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

ADVOKATAS 
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washington St.

Tel. Central 6800
Cicero Panedelio vak.

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

3236 S. Halsted St. TJBoul. 6737Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str.

Chicago, III.

Lietuvos kvota jau yra pasibai
gus, bet dabar laikas prisirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Musų laivai 
išplaukia iš Europos kas savaitę.

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITAN1A, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei- 
čiausis jurų patarnavimas pasauly.

Del informacijų kreipkitės prie 
musų vietinio agento arba prie mu
sų ofisų*.

Cunard Line fv
140 North į

Dearborn St. |
Chicago, III. U

Skatikas prie 
Skatike

atrėžė Peretikinas
na iš odos padarytą kepurę ir 
jau įsivaizduoja valstybinis 
žmogus esąs! Tik žmones pri- 
gaudinėja... Idiotas...

ža mergaitė turėjo didelį kosulį. AŠ 
nupirkau butelį FOLEY’S HONEY 
AND TAR COMPOUND ir daviau 
jai keletą dožų ir jai labai pagelbė
jo”, rašo Clyde H. Benson, Marl- 
brook, Virginia. Geriausia gyduolė 
nuo kosulio, persišaldymd, karkimo; 
pagelbsti greitai ir pasekmingai. 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND yra išbandytas per laiką, 
tarnaudamas trijoms generacijoms.

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

Chicago, III.

Pilietis Peretikinas ,įėjoį «|f 
minkšto vagono kupę.

Vieta prie lango buvo užim-

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2821 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakarę. Se- 
tedoj ir Pltnyčioj nuo 9 r. iki 6 f. 
Veda visokias bylas visuose teis
mu ose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farma* ir Biznius. Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgižiau* 

lengvomis išlygomis.

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 519
Tel. Central 6390 i

rak. 8228 S. Halsted St., Chicagc
Tel. Yafds 4081

- sumurmėjo 
Peretikinas malo-

A. BARTKUS, Pra*.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. ChW&.

NAUJIENOS z
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Išgalanda blade dėl razor 
be išėmimo jos. Gretai. 
Parankiai. Lengvai išva
lyti. Pilnas setas — ra- 

flirželiu ir ejtra

Nuskustasis vėl įsigilino į 
laikraštį. Apie pusė valandos 
abu tylėjo.

—Atleiskite, drauge,—staigu 
ar JųS

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 cpnttts. x. unr,
Kas nori gali pirkti atvaizdus Su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extm

Užsakymus siųskit adresu:

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomie per 25 dienas. 
Turime tieriogynį susteie> 
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės
Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St.. Chicago.
Turtas virš $8,000,000.00

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

Hum... — gal- 
apžiurinėda-

- komisarą lo
šia... Minkštuose vagonuose va
žinėja... Pančekos kokios gra
žios... turbut didelis tūzas.

—Atleiskite, — sumurmėjo 
skustas kaimynas tiesdjamaa1 
kojas.

—Tai niekis 
retikinas 
drovėkite, patogiau 
kojas

Tuomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams tu kuriais dusirašlnčji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, ne^u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatnitruaia 
mašinėlė *u lietuviškomis. raidėmis 
pasaulyje. GaMina ir angliškai ra-

—M-m... 
žljstamasis 
niai nusišypsojo.

—Su tokiu galingu laivynu 
mes, velniai žino, ką galėtume 
padaryti. Mes galėsime padik
tuoti sau tinkamas sąlygas ki
toms valstybėms. Angliją ga
lėsime saujoje suspausti.., A-a, 
nepatinka tau Internacionalo 
melodija? Notas nori siųsti? 
Ar nenorite jus šimto orlaivių 
su bombomis paragauti? Che-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heatmg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Kiekvienam žmogui — tai
gi ir man reikia* taupyti- 
čėdyti pinigus. Kitaip ne
galima gyventi.

Sučėdyti pinigus galima 
tik tada, kada nuolat, kož- 
ną peidę, dedi skatiką prie 
skatiko, centą prie cento, do
lerį prie dolerio.

Niekur kitur taip gerai 
nepriprasi čėdyti pinigus, 
kaip tik prisirašęs ir dėda
mas juos ant knygutęs

Naujienų Spulkon 
čia geriausia priprasi 

čėdyti pinigus;
čia ant tavo pinigų grei

čiausia tikri procentai 
išaugs;

čia gali savo pinigus pa- 
/ sidėti KOŽNĄ VA

KARĄ negaišinda- 
mas brangaus laiko 
dienomis. Bet jeigu 
tau tik tas yra ge
riau, tai gali čia rei
kalus atlikti ir DIE
NOS LAIKU.

Naujienų Spulka atidara 
kasdien iki 8 vai. vakare.
Naujienų Spulkos direkto
rių mitingai būna kas sere-i 
dą vakare.
Naujienų spulka yra po vals-| 
tybės 
taip pat kaip bankai.
Naujienų Spulkon rašosi vis 
daugiau chicagiečių lietu
vių, ir reikia tikėtis, kad iš 
Naujienų Spulkos išaugs 
viena iš didžiausių lietuvių 
pinigiškų įstaigų.
Naujienų Spulkon esi kviet 
čiamas ir Tamsta, mielas 
Naujienų skaitytojau, užsi
rašyti su savo draugais, jei
gu to iki šiol dar nesate pa
darę. Nauja Naujienų spul
kos serija prasidėjo nuo Lie
pos 1 xl., bet Spulkon prisi
rašyti galima kasdien. Atei
kit šiandien!
NAUJIENŲ SPULKA

1739 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

tiesa! — sušuko
- Valdžia genia- 
Turėdami * tokį 
mes...
kaimynas neva-1 
j Peretikiną.
— tarė jis,—ar 
partijai .priklau-

Iš lenkŲ okupuotos 
Lietuvos

Grąsina nežinia už ką.

Mes visi esame Ado- 
nw vaikai —musų 
veikimas padaro mus 
kitokiais. •

Sveiki vyrai ii' mote- 
rys visuomet suranda 
sau geresnį gyvenimą, fe, 
negu tie kurie serga.

Sveikata yra lengvai 
gaunama ir laikoma.

Chiropractic parodo 
kokiu budu t— ar jus 
busite kitokia — pusi- 
naudokit sveikata ?

DR. J. M. FINSL&W, 
Chiropractor

Chicago, III

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiau: 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bu 
brangesni po baland

PEOPLES 
hEATING StfPL 
490 Milwaukee Av 

461 N. Halsted
Haymarket 1018, Haymarkct 4221

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Rooob 111-1? 

T<L Central <411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

i S333 Jte. Malsted St. 
► Te!.: Bovlevard 131(1
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
viena vakarą, išekyrua ketvertą. 

Nedėlioml* nuo 9 ild 12 ryto.

paklausė Peretikinas 
į Maskvą važiuojate

—Į Maskvą...
—Ta.ip... Pavelykite, gerbia

mas drauge, paįdomauti, ką ge
ra laikraščiai rašo? Aš, žino
te, pastaruoju laiku oriai vystė 
domiuosi...

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

—Aš sakas, aviacijos klausi
mais domiuosi...Juk tai, gerbia
mas drauge, svarbiausias musų 
dienų politikos klausimas, ar 
ne taip? Ir kokis galingas reiš
kinys, koks žmonėse ūpo pakili
mas: visi fabrikai,, visos įstai
gos, visi piliečiai aukoja oro lai
vynui... Už kokių dviejų 
mes turėsime desėtkus 
tančių orlaivių...

JOHN I. BAGDZ1UNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1£38 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3201 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

I IR Iš LIETUVOS 
ANT S.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE 
AKUŠERE A

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat,
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
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.'

Pagelbėjo mažai mergaitei 
nuo kosėjimo.

FdLEY’S HONEY AND TAR

VALDŽIOS LAIVŲ 
Keliaukite liuosai 
ant didelių, greitų 
ir puikių Suvienytų 
Valstijų Valdžios 
laivų. Pasiklauski
te apie naują Trečią 

► kliasą. Skirtingi 
kambariai dėl šei

mynų ir porų. Geriausias valgis 
ir didžiai įvairus. Mandagus tar
nai. Dideli valgymo kambariai. 
Pasivaikščiojimų Dėnys. Socialiniai 
ir rūkymui kambariai. Visokį pa
togumai.
Išplaukimo dienos iš New Yorko;

Pres. Roosevelt Feb. 23, April 19 
Preš. Harding .... Mar. 1, Mar. 29 
Geo. Washington Mar. 8, April 5 
America ...... . Mar. 12, April 9
Leviathan    Mar. 22, April 12 

Del informacijų rašykite:
United States Lines.

110 S. Dearborn St., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

—Aš? — sukvatojo Peretiki
nas — aš, gerbiamas drauge, 
partijai nepriklausau. Bet aš, 
gerbiamas drauge, taip sakant, 
ant platformos stoviu...Aš kai 
pamatau iš kailio padarytą ke
purę — tai stačiog drebu nuo 
sujudimo... Sveiki tvirti žmo
nės...

—Taip, taip 
nepažįstamasis,

—Taip,—i 
Peretikinas 
drauge, nuo pat jaunų dienų aš 
į kairiuosius x palinkęs buvau. 
Mokykloje pirštais mane badė, 
—štai, girdi, Peretikinas eina... 
Tai yra, taip sakant, vyriausias 
lyderis ir buntaučikas. Kartą aš 
net nuo sienos caro paveikslą 
nukabinau ir paslėpiau.

—Paveikslą 
pažįstamasis. ■ 
tuvėje ir gi paveikslą buvo nu
kabinę.

—Kaip tai krautuvėje? —pa
klausė Peretikinas. — Ar Jus 
kuriam nons valstybiniam tr^$- 
tui priklausote.

—Visai ne, 
žįstamas, — 
priklausome, 
tuve laikome.

| NORĖDAMI
| PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
\ NYTI ♦ VISADOS KREIPKITĖS

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
i ANT NAUDOS.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or- 

galiizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 poltiiriinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SIjA. kuopos raudasi visuose didesniuose miestuose.x Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį '‘Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00'ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 80th Street, • New York, N. Y

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

Ofiaas vidurmiegtyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Wa*hington & Clark

Namų Tel.i Hyde Perk 8895

LITRE 
SPINOGPAPHŠ
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“Keleivį”, “Naujienas” ir kitus 
laikraščius. 

—Pasaulio Pilietis.

būtent: $5.00,kainą “Eglei 
kuomet čia ant vietos, tuo tar
pu $7.00.

Norinti siųsti Lietuvon gimi

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Waukegan, III.
Nors komunistai ir žadėjo “pasi- 

provyti”, bet savo žodžio ne
išlaikė. — Publika visai ne
benori | jų parengimus eiti.

apylinkėje ir katilus su savim 
išsivežė. Katilų savininkai turė
jo užsistatyti kaucijas.

* ♦

“Eglė” galima siųsti 
j Lietuvą.

Atsižvelgiant, kad dabartiniu 
laiku Lietuvos miestuose, mies
teliuose ir kaimuose pradėjo 
tvertis dailės draugijos, kaip 
va: chorai, teatralės grupės, —

Vasario 17 d. ALDLD Liuo- 
sybės choras surengė koncer
tą. Garsinant buvo pasižadėta 
publikos daugiau nebeprigaudi- 
nėti, kaip kad pirmiau buvo da
roma. Skelbdavo labai daug, o 
tikrenybėj nieko neduodavo. Šį 
kartą aš maniau, kad bus žodis 
ištesėtas, —bet apsiviliau. Pub
likos, kaip ir paprastai pas ko
munistus visai mažai tebuvo. 
Jei atskaityti jų pačių chorą ir 
Kenoehos Dailės Choro narius, 
tai pašaliečius beveik ant pirš
tų buvo galima suskaityti.

Prasideda programas. Vieti
nis choras padainuoja kelias 
daineles. Išeina visai nevyku
siai. Kenoshos choras kiek ke- 
riau dainavo. Seka monologas 
apie monkes, gaidžius ir kačių 
koncertus. Toks monologas 
geriau tiktų karčiamoje už ba
ro, o ne koncerte.

P-Iė V. Jeseliuniutė padaina
vo porą dainelių. Išėjo viduti
niškai. Gaila tik, kad ji neišta
ria tinkamai lietuviškus žodžius, j

P-ia A. Rukienė ir K. Saba
liauskai dainavo duetu. Išėjo 
neprasčiausia. K. Sabaliauskas 
turi malonų balsą, ir jei jis kiek 
daugiau pasilavintų iš jo neblo
gas dainininkas išeitų.

Buvo 
veikalėlis Vienas iš musų turi 
apsivesti, 
sai nekoks.
mikčiojo rolių nemokėdami. O 
tai tik publiką erzino. Atsiran
da visgi drąsuolių, kurie be jo
kio prisirengimo eina lošti. Rei
kėtų bent daugiau prisirengti.

Pirmininkas irgi gan gre
mėzdiškai elgėsi. Buvo prista
tyta kalbėti kokia ten Lekešie- 
nė iš Chicagos. Ji pasisako, jog 
esanti iš “Vilnies” atsiųsta pa- 
ubągauti. “Vilnis* esanti la
bai blogame padėjime. Skolų 
-turinti lig-! ausų. Siūlo pirkti 
“Vilnies” serų. Prisimena taip

gi “Telegramą” ir “Naujienas”. 
Ta moterėlė be jokios gėdos no
rėjo “Naujienas” prie “Tele- 
gramo” prilyginti. Esą “Nau
jienos” skebšapes garsinančios. 
Ta moterėlė pasisakė, kad prie 
“Vilnies” esą apie tuzinas ne-j 
kalbėtojų. Vienok jie drįsta! 
prieš publiką pasirodyti ir nesą-| 
mones pliaukšti. ,

Kiekvienas žmogus, kuris tik 
“Naujienas” skaito, žino, kad 
jos pinuos pradėjo su “Telegra
mų” kovoti už tai, kad pastara
sis streiklaužiams pritarė. Ko
munistėliai, matomai, todėl ir 
smunka, jog sužiniai publikai 
meluoja. Ne dyvai, kad į savo 
pramogas jie nebegali publikos 
sutraukti. —Waukeganietia.

suvaidintas trumpas

Vaidinimas buvo vi:
Vaidilos kraipėsi,

Collinsville, III
Darbai kasyklose silpnai eina.

— Munšainininkų nelaimės.
— Streikas jau tęsiasi aštuo- 
ni mėnesiai. — Teisybė nepa
tinka.

Collinsville apylinkėje anglia- 
kasyklose šio tarpu mažai tedir
bama — 2 ar 3 dienas savaitė
je. Buvo manoma, kad kils strei
kas ir kiek geriau darbai pasi
taisys, ale kai trims metams 
tapo kontraktas pasirašytas, tai 
nedarbas darbininkams vėl j 
akis žiuri.

Nors kasyklose ir nelabai dir
bama, ale kitose “išdirbystėse” 
trimis permainomis eina darbas. 
Čia turiu mintyj rojaus skysti
mėlio dirbimą skiepuose. Atro
do, kad tų išdirbysčių pas mus 
yra daugiau negu gyventojų. 
Retkarčiais užklumpa munšai- 
nininkus. Vasario 12 d. prohibL 
cijas agentai konfiskavo kelias 
tekiai išdirbystes Collinsville'

Collinsvillės, Chesterio
Mills pančiakynėse merginos jau 
astuoni mėnesiai kaip streikuo
ja. Liepos 1 d. sustreikavo 250 žodžiu, jaunimas pradėjo lavin- 
darbininkių. Jos reikalavo pa
kelti mokesnį. Kompanija norė
dama streiką sulaužyti išgabe
no iš šapos visas mašinas ir pa
skelbė, jog parduodanti trobe
sius. Darbininkės priklauso uni
jai. Joms padeda vietos anglia
kasių unija. Streikininkėms duo
dama $3 pašalpos savaitei, šiuo 
laiku dar streikuoja 106, kaip 
pranešė komiteto sekretorė. Ki
tos streikininkės susirado sau 
darbo Collinsvillėj arba važiuo
ja į E. St. Louis’ą.

Kada streikas baigsis, — sun
ku numanyti.

tis dailėje: yra priedermė visos 
musų tautos, organizacijų ir 
ypatų remti tą judėjimą. Remti 
galima pinigais arba ligomis. 

“Eglė”, komp. Mik/ Petraus
ko naujoji opera, yra labai tin
kamu dalyku tame reikale: ta

patentuoti revo-Musų vietos 
liucionieriai pyksta ant Pasau
lio Piliečio. Mat, Pasaulio Pi
lietis parašo j “Naujienas” ir 
“Keleivį” ir pasako teisybę apie 
musų didvyrius, kurie mulkina 
visuomenę. Man vienas vyrukas 

i'sako, kad jei tai butų parašyta 
darbininkų laikraštyj “Laisvėj”, 
tai butų gerai. Tąsyk ir aš bu
čiau košernas.

Prieš trejus metus Laisvės 
Pilietis rašė korespondencijų ir 
“Laisvei”. Bet 1921 m. jis pa
tyrė, kam “Laisvė” tarnauja. 
“Laisvei” ne darbininkų reika
lai rupi, ale išgauti doleriai iš 
darbininkų kišenės. “Laisvė” at
sisakė daug raštų iš darbinin
kų judėjimo talpinti. Gi “Kelei
vis” ir “Naujienos” tuos raštus 
talpino. 1920 m. L. Pru^seika ra
šė visokių melų apie vakarinių 
valstijų I. W. W. Tuo laiku man 

I pačiam .teko vakarinėse valsti
jose gyventi ir patirti, kad Pru- 
seika stačiog begėdiškai moka 
per akis meliuoti.

Kitas vėl dalykas. “Laisvė“ 
buvo nusistačiusi prieš amati- 
nes unijas ii* unijoj.
Ji gyr6 sayo nusmukusį komu- 
nistišta) partiją. Ji skelbė daug 
visokių neteisingų žinių apie 
darbininkų judėjimą. Būdamas 
unijistas, aš patinau, kad “Nau 
j ienoms” ir “Keleiviui” nepalygi 
namai labiau apeina darbinin
kų reikalai ir jų ateitis nei “Lai
svei”. Per tai aš ne tik nusto
jau “Laisvei” rašęs, bet ir nebe 
skaitau jos. Aš dabai’ remiu

Tel. Wentworth 4159

nėms ar organizacijoms prisiųs- 
kite antrašą (ir vardą) kam 
siųsti ir $5.00: komp. Mikui 
Petrauskui, 769 Broadway, So. 
Boston, Mass., ir “Eglė”, 
lyg nurodymo, bus pasiųsta — 
apsidžiaugs ja kas gaus, ir bus 
didelis prisidėjimas dailės bei 
kultūros skleidime.

—“Gabijos’’ Fondas.

engvins akių {tempimą, kuiit

opera yra pilna perlų — viso- ,8uoja vidurius.
_ 1 1 „ —   — —2 - - .1 vIaImLkiems balsams arijų, duetų, 

kvartetų ir choralių dainų ne
trūksta.

Siuntimui į Lietuvą “Gabi
jos” Fondas nustato specialų

Paino Tablete
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos.

‘ , Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas 1 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO 
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

.Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link 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 j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 
»r»<* bylas geriausiems savo daly- 

ko žinovams.

Lazar

vais-
Liuo-

visose 
Kaina

NAUJIENOS
Teisių Skyrių

1739 So. Hklsted St 
Chicago, III

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ IR WAREHOUSE 
142-144-146-148-150-152-154 W. 63rd St.

Kensingtono Skyrius 
11565 Michigan Ava.

So. Chicago Skyrius 
9275 So. Chicago Avė.

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo ir ap- 
šildymo įrengimų visuomet ant rankų.

Paipas nukertame ir sujungiame pagal jūsų iš 
mieravimą.

Musų 6? gatvės yardas taipgi turi pilną pasirin
kimą antrarankių plumbingų, apšildymo ir elek
triškų reikmenų.

Mes dastatotne bile kur.

Palengvins akių įtempimą, kuiit 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą aklų karštį atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikinvuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiame 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bąulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su misi 
p]eitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame .visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite sav 
dantie, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

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

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
AKIŲ LIGAS

Ar jusli akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar'atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

A^it trečio augšto virš Platto' ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

?

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs 

profesorių patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

extra-ordinary

Iškirpkite šį lauk — 
vertas pinigų.

Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de
šimtį centų pas Foley & Co., 2885 
Sheffield Avė., Chicago, III., para
šant savo vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PlLfiS, diuretišką sti
muliaciją. dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THARTIC TABLETUS nuo užkietS- 
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy- 

i duoles pagelbėjo milijonams žmonių.
Pabandykit jas!

Pai’duodamos visur.
FOLEY AND CO., ’ 
2835 Cheffield Avė.

Chicago, III.

PinigaiIšmokėti Lietuvoje
i Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
19437 — J. Sinkevičia
19438 — M. Jankauskaitė
19441 — P. Keturakienė
19446 — J. Skrebunas
19447 — A. Skrebunienė
19451 —- J. Sleževičia
19454 — M. Matulevičienė
19455 — O. Paulauskaitė
19457 — A. Putrienė
19458 — K. Vuogelė
19459 — V. Gasparaitė
19468 — V. Dantienė
19486 — J. Pluškevičia
19495 — B. Šarkas
19497 __ B. Rūkas
19499 — E. Naulytė
19518 — O. Vaitielienė
19520 — O. Magdžiulkikė
19521 — A. Avižienė
19525 — N. Miečienė
19526 — J. Skripkunas
19534 — J. J. Matlevskis
19536
19540 — B. Povilaitė
19541 — O. Šeštokienė

-19542 — O. Martinkienė
19543 — P. čemeriutė

- V. Kalkiėnė
- A. Vikturavičienė

Zibergienė 
Akelaitienė 
Lopšis

J. Ktfšlis
V. Mosteika

19767 — A.
19768 — P.
19773. — D.
19776 — A. Borkevičiukė
19777 ■
19779
19780 — P. žiška
19781 — S. Andreliunaitė
1978$ — J. Šiaučiūnas
19783 — B. Stralickienė
19785 — S. Mizgeris
19787 — Kun. F. Jasenskas
19788 — I. Kersu’lis
19789 — A. Maslauskiene
19792 — P. Balcienė
19793 — F. Stankus
19794 — S. Kvaukienė 

Budrys 
Balsiukė 
Gorčius 
Senicka

J. Ziauris

J. Macienė
A. Jučaitė

— B. Juočis
— K. Rimkus
— O. Kavaliauskienė
— B. Straleckienė
— J. Tolvaišienė
— J. čižas
----- . E. Mioškau«kien€
— M. Katauskiene

— P. Milčinauskienė
— V. Jasinskaitė
— 0. Jocienė ,
— U. Križevičaitė

- M. Bridikienė
- O. Klapatauskaitė
- M. Balsiutė

P. Adašiunas

J. Karklytė

J. Vėžys

19544
19551
19554 — A. Norvilas
19557 — O. Sungailienė
19566 — J. Norkaitė
19569 — A. Seklinskas
19581 — K. Dausinienė
19582 — M. Yuskaitė
19583 — P. Laurinavizienė
19584 — J. Jucias
19588 — O. Mačiokienė
19591
19593
19594 — J. Stancikienė
19598 — K. Gerkasaitė
19599 — A. Martinaitienė
19601 — J. Jankus
19602 — O. Ūsienė
19603 — J. Žalis
19604
19607
19609
19612
19621
19625
19628
19634
19635
19645
19651
19657
19667 — M. Jeskelevičienė
19672 — V. Dijokas
19673 — O. Dumbukienė
19674 — O. Pilkaitė
19676 — M. Sniečkuvienė
19677 — K. Mišeikienė
19678 — A. Šnarienė
19681
19682
19684
19685 — K. Salviskienė
19686 — M. Venckus
19688 — J. Jurevičienė
19689
19698 r— J. Liubinas
19694 — A. VaiteliutS
19695 — J. Marsinkevičius
19696 — A. Marcinkevičius
19698
19699 — P. Beinoriukė
19700 — O. Balečienė
19703 — A. Taraškevičia
19704 — E. čekavičaitė
19705 — N. Didžgalvaite
19706 — M. Balevič
19711 — B. Drasutienė
19713
19716 — J. čiapas
19717 — O. čiapaitė
19720 — P. Pocienė
19724 — J. Skeuteraitė
19726 r— 0. Kasparavičienė
19730 —- -M. Mockienė
19732 — J. Lukšas
19743 — S. Silius
19744 — O. Rusteikienė
19740 0. Savickienė
19751 — K. Kronsekienė
19752 — M. Dronseikaitė
19754
19755
19756 — E. žukauskienfl
19757
19760
19764 — K. Degutienė

P. Pociene

P. Norvilis
M. Galaveckienė

M. šiaulaitS
M. Jankeričiui

N orbai1 tas

A. Pikčiuniene

19797 — V.
19798 — M.
19799 A.
19800 — K.
19802 — S. Pučkorienė
19803 — B. Valančius
19805 — O. Jurgelienė
19806 — J. Daunorius 
198091 — K. Taurauskis
19810 — T. Lukis
19811 — P. Valiukienė
19812 — J. Karta
19813 — T. Martinka 
19815 — J. Mitkienė 
19817 — J. Rokienė
19819 — O. Gintautienė
19820 — J. Kuncaitis
19821 — O. Martinaitienė
19822 — T. Verpenderienė
19823 — B. Didžerekaitė
19824 — O. Adomaičiuhė

< 19825 — P. Daukša
19826 — S. Povilavičienė
19827 — G. Rainčaitė
19828 — A. Vaitulionis
19829 — A. Keršanskiutė
19830 — P. Banaitis 
19832 — B. Barauskienė

j i 19833 — J. Obečiunas 
19834 —- P. Arbašauskienė 
19874 — D. Tvarkunienė
19933 — J. Vaišvila
19934 — K. Jankauskas 
19938 — P. Lelis (studentas) 
19956

19965 — J. Vitauskas 
199159 — M. Labunskienė 
19996 — P. Norvaišas 
20006 — O. Eringaitė 
20026 — O. Stackuvienė 
20036 —-z P. Rodzinskas 
20048 — P. Putnevič 
20050 — O. Kaupienė
20059 — K. Zeronas
20060 — O. Ivaskienė 
20067
20086 — A. Bagdonas 
20099 — A. Daunoras 
20112 — K. Deimontas
20122 — P. Gončauskas
20123 — J. Krikstikaitis
20127 — J. Savarauskas 
20135 — J. Vileikis 
20171 — V. Kontauskas 
52042 —I. Kozlouskas 
52044 — F. Butelis 
52048 — 7-------
M05? — J. šetikaš
52074 — J. Redeckis 
52077 — O. Burbienė
52075 — V. Meiliberienė 
52081 — M. Griciene

, 52082 — L. Gricius
52091 — V. Demavičia
52092 — L. Valašienienė 
52096 — V. Vazmienė 
52099 — P. Petronaitis 
52103

| 52105 
52119 — M. Norbutaitė
52128 — E. Vaškienė
52129 t- M. Vaškienė 
52130 
52133 
52134 
52136 
52137 — V. Greskiutė 
52142 — E. Glinskienė 
52146 — B. Bardauskas 
52148 — A. Vaička 
52150 —- A. Mažiliauskas 
52161 — A. Zavistonavičius
52152 A. AndruŠkiaviČienė
52153 — M. Keterienė

V. Trinkas
A. Cibulskis

- L. Alendinenė
• J. Kiaupa
: A. Kerai
• K. Žilinskienė

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujienų” ofise.
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Pttbliiihed Daily, axcapt Sundayi by

Editor P. Grigaitis

1789 South Halstod Street 
Chicago, Iii. 

Telephone Roosevelt 85Q0

18.00
$7.00
$8.00

8c

Subscription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year outsidl of Chicago. 
pąr year in Chicago.

per copy.

Entered aa Sedbnd Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undai ' the act of 
March 2nd, 1879.

yra moralėse jos pajėgose. 
Sugriauk tas marales josios 
pajėgas, ir bi kuris imperi
alizmo dramblys sutremps 
ją, kaip tiktai gaus progos 
uždėti ant jos savo leteną.

Kovodami su neteisėtais 
žvalgybos darbais, , su jos 
nežmonišku savivaliavimu 
ir žiaurumu, Lietuvos soci
aldemokratai atlieka milži
niškos svarbos patarnavimą 
Lietuvos respublikai. Visi 
Amerikos lietuviai, kurie 
geidžia labo Lietuvai, pa
rems juos toje kovoje.

strumentais, laboratoriniais 
aparatais, knygomis, žurnalais 
ir t. t. Per 10 metų Fundacijos 
buvo išlesta viso pasaulio vi
suomenės higienos ir sanitarijos 
tikslams su viršum 18 milijonų 
dolerių, medicinos mokslo plė
totei bemaž 25 milijonai, socia- 
lės apsaugos ir internacionalio 
Raud. Kryžiaus organizacijoms 
su viršum 22 milijonai, iš viso 
gi 76.757.040 dolerių. Vienaiid 
tik 1922 m. išleista visuomenės 
sveikatos reikalams pusdešimto 
milijono, medicinos mokykloms 
su viršum 6 milijonai, iš viso gi 
15.911.408 dolerių. 1928 metais 
pradžiai Fundacija turėjo pini-

gais, ir kitokie turte su viršum 
200 milijonų dolerių.

Lietuvos atstovas Amerikoje 
p. Čarneckis buvo atkreipęs tik 
ką susikurusio Lietuvos Univer
siteto -dėmesį į šią Fundaciją. 
Universiteto Senato nutarimu 
ir Medicinos Fakulteto Tary
bai pavedus prof. Avižonio buvo 
parašyta brošiūra “Lietuvos 
Universiteto Medicinos Fakulte- 
as, jo uždaviniai ir išgalėsi su 

vertimu anglų kalbon. Minė
toji brošiūra buvo nusiųsta 
Lietuvos atstovybei Amerikoje 
įteikti Rockfeller’o Fundacijai 
ir padalinti tarp Amerikos lie
tuvių.— (Elta).

Lietuvos Inkvizitoriai
Rašo Kunigas.

Naujienos eina kasdien, itaHriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Uisimokijimo kainai 
Chicagoje — paštu:

Metams ......... ....... ........ ____
Pusei metų _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam________
Vienam mėnesiui 

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija  ....... .
Savaitei ---- —------- ....--------
Mėnesiui „........  • . - .r.

valgyba Darbuojasi
LIETUVOS MOKSLEIVIJA 

PROTESTUOJA.4.00
2.00
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje, 
paltu:

Metams---------------------- -- ----$7.99
Pusei metu __ 8.50
Trims mineaiama...... ... 1.75
Dviem mėnesiam . .... ..................1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur' užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......... _____ ___ __
Pusei metų ___
Trims mėnesiam* ____ ..Z.
Pinigus reikia.-Siųsti palte

Orderiu, kartu su užsakymu

4.00
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Kova su žvalgybos 
žiaurumu.

Kaip skaitytojai mato iš 
žinių, paskelbtų šios dienos j 
“Naujienose”, Lietuvoje da
bar eina smarki kova su 
žvalgybos, kriminalės poli
cijos, žiaurumais. Ji yra 
sunki, kadangi žvalgybą re
mia ne tik vyriausybė, bet ir 
krikščionių demokratų blo
kas Seime. Pastarasis lau
žo net Seimo įstatymus, 
stengdamasis neduoti, kad 
neteisėti žvalgybos darbai 
butų iškelti aikštėn.

Kovą prieš žvalgybos dar
bus tenka vesti išimtinai so
cialdemokratų partijai, 
Liaudininkams ji tiek mažai 
rupi, kad net jų žmogHS, ku
ris sėdi vidaus reikalų mini- 
sterio vietoje, Seime viešai 
pasisakė nieko negirdėjęs 
apie tai, kad žvalgybininkai 
kankina suimtuosius kali
nius.

Studentų korporantų \misija 
Amerikoje iššaukė Lietuvos 
moksleivių protetstą spaudoje.

Lietuvos Socialistinės Moks
leivėjos “Aušrininkų” organiza- 
nizacija paskelbė šitokį pareiš
kimą :

“ ‘Liet, žinių’ 22 nr. rašo
ma, kad Lietuvos studentų 
korporantų delegatai — p. p. 
Mačiulionis ir Banaitis visos 
moksleivijos vardu renka 
Amerikoj aukas savo namų 
statymui, šiuomi pranešar 
me, kad jie nėra įgalioti nei 
aukas rinkti, nei ką kita visų 
moksleivių vardu daryti, ir to
dėl reiškiame protestą prieš 
savivalingus korporantų dar
bus.

“Aušrininkų Centro 
Komitetas.”

Tuos korporantus remia Ame
rikoje daugiausia širvydyniai 
sandariečiai, nežiūrint to, kad 
juos viešai perspėjo net Lietu
vos liaudininkų vadai.

Lietuvos Universiteto 
Medicinos Fakultetas ir 
“The Rockfeller Foun

dation”.

Pone! Jei mano 
busiu Lietuvoje 
Aš noriu Tamstai 
man pačiam bus

Dar mažiaus, negu liaudi
ninkai, sudariusieji koalici
ją su krikščionimis, gali ton 
kovon dėtis Lietuvos komu
nistai: viena, dėlto, kad jų 
protestai prieš žvalgybos 
žiaurumus neturėtų jokios 
reikšmės, kuomet jie patys 
pritaria panašiems arba gal 
dar aršesniems žvalgybinin
kų darbams Rusijoje; antra, 
visuomenei yra gerai' žino
ma, iš kokių gaivalų suside
da ta šaika, kuri nešioja 
“Lietuvos komunistų parti
jos” vardą.

Bet, nežiūrint to, kad to
je kovoje prieš kriminalės 
policijos žiaurumus vie
niems socialdemokratams 
reikia pakelti ant savo pečių

Spalio ir lapkričio mėnesiais 
praeitų metų įvyko ištisa eilė 
kratų ir areštų Rokišky, Pane
vėžy ir kitur. Ėjo gandų, kad 
krečiant vartojamos viduram
žių inkvizicijos priemonės, kad 
prie sumuštųjų neprileidžiamas 
gydytojas ir tt. Du mėnesiu at
gal buvo siųstas per Panevėžio 
kalėjimo viršininką socialdemo
kratų* frakcijos vardu skundas 
politinių kalinių grupės, kuriuos 
laike kratos Rokišky žvalgybos 
arba, kaip ji dabar vadinasi, 
kriminalio skyriaus B., agentai 
įvairiai kankino. Bet laiškas 
gautas nebuvo. Tik 12 d. sausio 
jis susirado pas Ypatingai Svar
bių Bylų 
prie bylos. Kodėl Seimo frakci
jos vardu rašytas laiškas atsi
dūrė tenai, o ne pasiųstas savo 
adresu, nežinia. Mums to laiško 
išduotas tik nuorašas, kurį čia 
ištisai dedame.

Laiškas pats už save kalba ir 
komentarų nereikalingas. Įdo
mu tik, kokios bus jo pasekmės. 
Ką padarys teismo organai, ku
riems tas laiškas liko žinomas?

Įdomus ir kitas klausimas, ar 
aprašytieji atsitikimai — tai at
skirų nustojusių 
asmenų ekscesai, 
ma? Deja, praktika rodo, kad 
paskutinė išvada bus teisinges
nė. Panašių atsitikimų buvo 
1921 m. Utenoj, Mariampolėj, 
Rokišky ir kitur.' Ir ką gi? Ar 
tie mušeikos buvo tinkamai nu
bausti? Ar buvo nors pašalinti 
iš tarnybos, nurodant jiems, 
kad inkvizicinės žvalgybos prie
monės, kurios buvo “geros” ru
sų carizmo laikais, negali būti 
vartojamos Lietuvos demokra
tinėj respublikoj, kad tokios 
priemonės žemina ne tik jų, mu
šeikų, bet ir visos Lietuvos var
dą. Gal vienas kitas tų mušei
kų ir buvo pašalintas, bet kai- 
kurie “didvyriai” dargi paaukš-

Mari- 
žval-

ne- 
pa- 
pa- 
bus 
šiuo

Tardytoją pridėtas

žmoniškumo 
ar tai siste-

nepatogumų, 
Pasirašė: H.

Prof. Avižonis yra gavęs iš 
“The Rockfeller Foundation” 
generalinio atstovo Europai iš 
Paryžiaus laišką, rašytą š. m. 
sausio 19 d. tokio turinio: 

“Brangus 
planai įvyks, 
vasario mėn. 
pranešti, kad
malonu priimti tą pakvietimą, 
kuris buvo pasiųstas Rockfel
ler’o Fundacijai susipažinti su 
jūsų fakultetu.

Kad galėčiau paruošti rapor
tą, kadangi sąlygos man yra ne
žinomos, siunčiu su šiuo vieną 
paprastų musų anketų, prašyda
mas • prirengti jai atsakymus 
iki mano atvažiavimo.

Noriu pranešti Tamstai, kad, 
kol mano anticipuotas vizitas 
nėra Rockfeller’o Fundacijai 
Newjorke oficialiai patvirtin
tas, Fundacija visados yra su
sirūpinusi papildyti savo žinias 
apie Europos medicinos Fakul
tetus.

Tikėdamas, kad siunčiamą]ai 
anketai atsakymų prirengimas 
nesudarys daug 
pasilieku jūsų”... 
O. Eversole.

Prie šios progos pravartu 
duoti žiupsnelį žinių apie kalba
mąją įstaigą.

“The Rockfeller Foundation” 
yra įkurta Nevvjorke 1923 m. 
su 100 milijonų dolerių kapita
lu, paaukotu John D. Rockfel
ler’o. Vėliau to paties mecena- 

reiKia paKeiu ant savo peciŲko buvo paaukota dar beveik ki- 
visą naštą, ji turi eiti pir- ta tiek. Fundacija turi tikslą 

* myn iki laimėjimo! Tokie I padėti visam pasauliui kovoti 
dalykai, kokia dedasi Lietu- 
vos kalėjimų urvuose, nega-(’ 
Ii būt pakenčiami jokioje ei-!Jo, 
vilizuotoje šalyje.

Lietuvos respublika turi 
atsistoti tvirtu teisėtumo 
pamatu, jeigu ji nori atsi
laikyti ir žengti progreso 
keliu. Mažos tautos galybė

gomis (tuberkulozu, malarija, 
""ikilostomiazu), šelpti medici
nos mokyklas, medicinos fakul- 

įtetus, higienos — bakterialogi- 
jos institutus ir laboratorijas, 
ligonines, socialės apsaugos in
stitucijas, tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus Organizacijas 
ir t.t.

’ Patalpa duodama pinigais, in-

ginimą gavo. Taip antai 
ampolės ekzekucininkas, 
gybos agentas čėpla ne tik 
buvo nubaus/as, bet tapo 
keltas žvalgybos viršininko 
dėjėju. Taigi įdomu, kaip 
pasielgta su mušeikomis 
atveju:

Pats laiškas skamba taip:
Seimo Socialdemokratų Frakci

jai Panevėžio kalėjimo po
litinių kalinių grupės

Skundas.
Mes žemiau pasirašę, Pane

vėžio kalėjimo politiniai . kali
niai, laike tardymo Rokišky bu
vom šlykščiausiais žodžiais ko- 
liojami ir iki naštoj imo sąmo
nės mušami. Prie mušimo da
lyvavo kriminalio skyriaus B. 
viršininkas Norvaiša, Rokiškis 
krim. skyr. vedėjas Zdanavi
čius, žvalgas Valiukas ir dar keli 
pavardėmis nežinomi. Mušė 
kumščiais per galvą, badė nyk
ščiais pašones, draskė ir rovė 
plaukus nuo galvos, nuogus ka
pojo guminėmis nągaikomis ir 
geležiniais šompolais, lipo su ko
jomis ant nuogo kūno, spardė 
kojomis parvertus ant grindų, 
daužė galvą į sieną, lentą uždė
ję ant nugaros ar kojų mušė 
kuju per ją ir daug kitų muši
mo budu vartojo. Sumuštajam 
reikalaujant gydytojo žvalgyba 
nepavelijo.

štai keletas iš daugybės fak
tų, kurie pasako, kaip buvo mu
šama :

1. Aš, Kostas Kurklietis, bu
vau šiaip mušamas: 1)jJuųžė

ko-
mu-

per 
4) 

nu- 
ir

kumščiais per galvą ir žandus, 
2) badė nykščiais pašones, 3) 
tęsė ir draskė už plaukų, 4) nu
vilkę nuogą mušė nagaikomis, 
5) nuogą pervertę ant grindų ir 
apdengę šlapiu maišu mušė iš 
visų jėgų šompolais, 6) spardė 
kojomis. Mušė Norvaiša, Zdana
vičius ir trečias nežinomas. 
(Pasirašė) Košt. Kurklietis.

2. Aš, Jonas Laucė, buvau to
kiais budais mušamas: 1) mušė 
kumščiais per žandus, 2) krum
pliais badė pašones, 3) paguldę 
nuogą mušė šompolais, 4) tęsė 
ir draskė už plaukų, 5) nuogą 
kapojo gumine nagaika, 6) 
sino sušaudyti ir 7) nuavę 
jas pridėjo prie jų lentą ir 
šė kuju per ją. (Pasirašo) 
Laucd.
, 3. Aš, Jonas Banis, laike 

dymo buvau taip kankinamas: 
1) puolė trys su brauningais ir 
vienas su šautuvu, tuo tarpu 
atidarė duris ir sakė, jei neprisi
pažinsi, tai nušausime ir pasa
kysime, kad bėgai ir staiga 
kambary iššovė, 2) daužė brau
ningu per rankas, 3) mušė 
ausis ir už plaukų draskė,, 
mušė per papades lenta, 5) 
vilkę mušė gumine nagaika 
šompolais, 6) daužė galvą
sieną, 7) pavertę ant žemės vie
nas užlipė ant sprando, o kiti 
spardė kojomis ir 8) Norvaiša 
paėmęs už ūsų tampė aukštyn ir 
į šonus. (Pas.) Jonas Banis.

4. Aš, Jonas Leonavičius, bu
vau šiaip kankinamas: 1) mušė 
per žandus, krutinę ir pilvą, 2) 
norėjo išmesti nuo antro aukš
to per langą, 3)’ paguldė ant 
grindų ir nuavę kojas mušė per 
papades lenta, sakydami, jei ne
prisipažinsi, tai atimsim svei
katą ir trečioj dienoj ’išdvėsi, 
4) uždarė į skiepą, kuriame ne
galima atsistoti delei jo žemu- 
mo ir negalima atsisėsti, nes 
vanduo buvo. (Pas.) Jonas Leo
navičius. v

5. Aš, Justinas Mackevičius, 
nežiūrint į tai, kad esu grįžęs 
tik du mėnesiai iš kariuomenės, 
kurioj tarnaudamas gavau ke
turias sunkias žaizdas, būda
mas ant lenkų fronto, buvau 
muštas taip: 1) kumščiais per 
galvą ir žandus, 2) nuvilkę dra
panas kapojo nagaikomis, 3) 
paguldę ant grindų ir šlapiu 
maišu pridengę žaizdas tol mu
šė, kol iš jų kraujas pradėjo te
kėti. (Pas.) J. Mackevičius.

Kreipdamiesi į Jūsų frakciją 
prašome šią musų skundą iškel
ti Seimo viešumon,
padarius galą nežmoniškiems 
žvalgybos mušimams.

(Pasirašo)

Jonas Levanavičiuą 
J. Mackevičius, 
J. Malčius, P. žuklys, 

Kurklietis, . 
Laucevičius,

J. Saulis, Lukašunas, 
J. Banis.

kad tuomi

K.

(Antspaudu Panevėžio 
kalėjimo).
1928 m. Lapkričio 17 d. sava- 

rankiškus parašus aukščiau pa
sirašius jų j ųį,i.., politįn^ kalmių 
tvirtinu. Panevėžys, kalėjimo 
Viršininkas (pas.)Kairženeckalsi.

Originalui atatinka. Lep. Tei
smo Tardytojas

(pas.) šabanevičius.
(Antsp: Teismo Tardytojas 

Ypatingai Svarbioms Byl.)
1924. 1. 12 d.

Iš dokumento paskelbto “So
cialdemokrato” 
skaitytojai mato, kas
Lietuvos žvalgybos urvuose. Vi
sa tai dėjosi dar praeitais me
tais. Nukentėjusieji nekartą 
kreipėsi laiškais į Seimo soc.- 
dem. frakciją, bet visi jų laiš
kai ir skundai patekdavo žval- 
gybon ir nepasiekdavo tikslo; 
reiškia, žvalgybos agentai net 
tiek įsidrąsino, kad perima laiš
kus adresuotus Seimo frakcijai.

Gruodžio mėnesy buvo s.-d. 
frakcijos gautas trumpas laiš
kas apie tai, kas dedasi Rokiškio 
žvalgybos punkte. Soc.-ęlem. 
frakcija skubiai apie tai prane
šė Vyriausiojo Tribunolo Vals
tybės Gynėjui (Prokurorui) 
Seime'maždaug tuo pačiu laiku, 
buvo įteiktas ats. K. Bielinio 
paklausimas valdžiai (Galva
nauskui) delei konstitucijos ga
rantijų visiško sustabdymo. 
Galvanauskui atsakius į tą pa
klausimą, K. Bielinis, gavęs žo
dį, viešai perskaito minėtą Ro
kiškio kalinių pareiškimą ir rei
kalauja valdžios imtis priemo
nių. Seimo pirmininkas kun.( 
Staugaitis, skaitant musų drau
gui minėtą dokumentą, nekartą 
stabdė kalbėtoją ir trukdė kal
bą ir dokumento skaitymą. 
Krikščionįms ir federantams 
tas jų sėbro-—Seimo pirmininko 
—elgęsis davė daug malonumo. 
Nežiūrint šito iš Seimo tribū
nos s.-d. pareiškimo, valdžia ne
siėmė jokių priemonių, kad su
stabdyti ekzekucijas.

3 K š. metų, 
dedasi

Gruodžio 20 d., svarstant Vi
daus Reikalų Ministerijų biud
žetą, atstovai Purėnienė ir Bie
linis dar kartą iškėlė Rokiškio 
žvalgybos darbus. Buvęs posė
dyje Vidaus Reikalų Ministeris, 
p. žalkauskas, viešai pasisakė 
pirmą kartą girdįs • apie pana
šius įvykius. Vieno mėnęsio tar
pe apie Rokiškio žiaurumus gir
dėjo du Ministeriu ir nieko ne
darė, kad atkreipti domės į ad
ministracijos elgesį.

Tribunolo Valstybės Gynėjas 
buvo pasiuntęs tardytoją (sa
koma, Kauno universiteto stu
dentuką — turbut korporantą), 
bet tardytojas pasiaiškino: — 
girdi, visur žvalgybininkai mu
šą suimtuosius.

Socialdemokratą frakcija 
įnešė skubotą interpeliaciją val
džiai — tai buvo vasario mėn. 5 
d. Tą dieną kademų ir federantų 
balsais neteisėtai pašalinama iš 
Seimo vienam posėdžiui s. d. 
frakcijos narys, K. Bielinis. 
Nors interpeliacijos skubotu
mas, einant įstatymais, svars
toma tame pat posėdyje, bet 
krikšČ. dem. Seimo Prezidiumas 
laužo įstatymą ir neduoda svar
styti to klausimo.

Interpeliacija, matomai, bus 
svarstoma vasario 8 d. Šitos in
formacijos suteiks jums reikar 
lingu žinių apie padėtį Lietuvos 
kalėjimuose ir apie s.-d. kovą su 
konstitucijos garantijų laužy
mu. Kova sunki ir atkakli, bet 
s.-d. frakcija visų priemonių 
imasi, kad iškėlus aikštėn žiau
rius kademų darbus.

pačiam žydeliui, mat patys, ar 
per kpperatyvus dar musų žmo
nelės nepratę “kupčiauti”. Ja
vai bardauskiečių, galima saky
ti, nekoki. Mat, duodami viso
kias piliavas įprato “šmuge- 
liuoti” ir vieton gerų grudų pas
turlakus, netikusius parduoti; 
ši aplinkybė yra prasiplatinus 
visoje Lietuvoje, skaudžiai atsi- 
liepa į javų prekybą ir apskri
tai įpuša Lietuvos eksportuoja
mų gaminių kokybę.

Gyvulių sulyginant gražių 
parduodama. Mat, bardauskie- 
čiai būdami netoliese rubežiaus 
sugebėjo prūsiškų galvijų, ark
lių, avių bei kiaulių įsivežti, o 
kaip, žinoma, pastarosios veis
lės kokybė neginčiotina.

žąsų, vištų ir kiaušinių ne
mažai rinkom siunčiama, ypa
tingai atsiradus kaime pirmam 
Lietuvos šaldytuvui.

Žemės tręšimui mineralinių 
trąšų Bardauskai taipgi daug 
perkasi, jau supratę jų reikšmę 
dirvai. ‘

Apšvietimo laipsnis ir neže- 
mai stovi. Visi ūkininkai savo 
vaikus leidžia pradžios mokyk
lon, daugelis ir Vilkaviškio 
gimnazijon veža. Dar visuome
nei naudingos inteligentijos 
Bardauskai maža tedavė, jeigu 
neskaityti vieną kitą mokytoją, 
karininką, ar studentą, bet pri
augančių e šviesuolių 
būrelis susidaro,
žinoma, labai girtinas dalykas/

Santikiai darbdavių su darbi
ninkais labai normalus, nes 
ūkio kultūra ankštai paki
lus ir ūkininkas savo reikalus, 
6 darbininkai savo — puikiau
siai supranta. Todėl šiame kam
pely j klasinė diferencija pilnai 
pasireiškusi, ko, žinoma, nema
tyti kituose Lietuvos kampe
liuose. —L. šelmenis.

nemažas 
kas,

Tipingas Lietuvos 
kampelis

Kad išsisukus nuo aukštų mo
kesnių ir kitų nemalonių da
lykų, ūkininkai skundžiasi 
blogais laikais. — Rudenį ir 
pavasari Bardauskai nuo viso 
pasaulio tampa atskirti. — 
Priauganti šviesuomenė.

j e dvarus išdalinus pasidarė 
daug smulkių savininkų, bet 
žymiai sumažėjo darbo jėgų 
pasiūlymas. Bet to, šio krašto 
žemės ūkio darbininkai yra su
siorganizavę ir sulyginant ap
sišvietę, taip greit nepasiduoda 
darbdavio-ukininko “gudriems 
siūlymams” už pusdykę ilgus 
metus prakaituoti be jokios at
vangos. Darbininkai metams 
parsisamdo tik už v atatinkamą 
atlyginimą ir ūkininkui nepasi
sekant daug naudos iš savo 
saūidininko turėti kyla tikroji 
neĮfiktyvė, bėda. Atėjus Kalė- 

pabaigai,

Iš okupuotos Lietuvos
(Eltos pranešimai)

Bardauskai, Vilkaviškio ap.— 
Šis kaimas gana didokas ir savo 
derlinga žeme 1 bei gerai pasta
tytais ūkiais ryškiai skiriasi iš doms metų suėjimo 
kitų apskrities kampelių. Suval-, Ūkininkui kyla tikra darbyme-
kietis išgirdęs iš Bardauskų, te, kol j is visą šeimyną susi- 
esant, tuoj sprendžia nepapras- gaudo, o ypatingai šiais laikais, 
tai turtingų esant, daug pinigų , kuomet daugybė svetimtaučių 
;urint ir būtinai “žemdirbių Są- J (baltgudžiai, rusų belaisviai, 
ungai” priklausant. Kas ir ne- • vokiečiai ir t.t.), kurie laike ka- 

nuostabu, — juk bardauskie-. ro ir po karui apdirbinėjo šio 
čia visa ko pilni. < 
na ir Dievą garbina. Todėl jų 
tarpe ir “žemdirbių”, tikriaus, 
žemvaldžių gana nutukusių su 
raudonais sprandais nemaža už
niksi.

Bet šio krašto ūkininkai nors 
ir gerai gyvena, ale vis nepa
tenkinti. Dabar nesutiksi tau- 
,iečio, kuris dėl litų stokos ne-.bUja įgyvenę ūmai oavt 

siskustų, nebėdavotų, save pra- darbui atsidavusį mokytoją p. 
puolusiu nelaikytų. Nors tau- Z. Raulinaitį, dar ligi šių dienų 
kuos mirksta, nors keletą tuks- negauna tinkamą 
tantėlių susikrovęs, žemę įsidir- Mokykla mūrinė, 
bęs, gyvuliukų, “Dievui dėkui 
užtektinai turi,

į* 1 • L JGerai gyve- krašto derlingus laukus, išsi- 
! skirstė po savus kraštus, šeimy 
na gaudoma nuo Kalėdų ligi 
pat pavasario darbų ir todėl 
darbininkai moką lauko darbus, 
gali gauti gana pakenčiamas 
vietas šiame krašte.

Dar nemaža^bardauskiečiams 
bėda, kad jie prieš dvejus me

ntus išgyvenę tikrai gerą savo

mokytoją. 
•Vaikų ligi 

80. Tinkamo mokytojo kaip 
bet vis, skun-'nėr, taip nėr, vis tie “becenziai”, 

džiasi ir skundžiasi, negalįs gy- j vienus, • kitus metus pasimokę 
venti. Ugi ko nesiskųs, kad vyrukai gadina gražius kaimo 
grynas išrokavimas ^yra. Jei 
neturtingu, nelaimingu nusi- 
šauksi, tai ir rekvizicijų suma
žins ir mokesčių našta bus leng
vesnė, ir žemę antron, ar tečion 
rųšin nuskirs, — piemenį, ber
ną ar mergą samdant galima 
bus mažesnę algą mokėti, nes 
tie “dykaduoniai” samdininkai 
turės suprasti, jog ir ūkininkui 
“sunku” išsimokėti. Todėl skun
džiasi kam reik ir kam nereik. 
Ir nerasi bardauskietį savo bu^į 
giriant, jų kalbų beklausant, jei 
visam tikėtum, tai rodos sakyi 
tum, kad tiems žmonėms gyve
nimo nėra “šioje ašarų pakal
nėje”.

Tik gerai įsigyvenęs pastebė
si, kad sodiečiai visa ko pilni, 
tik kvailo rolę vaidina, vedami 
tam tikro išrokavimo, kuris 
šiais materializmo laikais viską 
užslopina...

Tikros bėdos ūkininkui su 
samdininkais, šioje apylinkė-

vaikučius.
Didelės bėdos kyla kai užeina 

ruduo ir pavasaris. Tuomet 
Bardauskai tampa nuo pasaulio 
atskirti. Purvo keliais nė va
žiuotas, nė pėkščias, pagaliau, 
nė raitas neišbrisi. Na, ir sėdi 
tuomet žmonelės ištisas dienas 
be laikraščio, be žinių, be rei
kalingų, mieste gaunamų daly
kų, kol gerasai vėjalis, meilioji 
saulutė neišdžiovins kelių. Sta
čiai neįtikėtina, kaip baisiai į- 

| biurą keliai, tą gali suprasti tik! 
i pavasario, ar rudenio metu Bar- 
dauskuose gyvenęs pilietis, Tie
sa, gelbimasi plentu, kuris ran
dasi keturi kilometrai nuo kai
mo, bet ir tasai labai ir 
sunkiai pasiekiamas. Tai 
rosios bėdos. Dabar, kas 
rojo” gero Bardauskuose 
Gero nemaža.
centnerių
Gyvulių bei paukščių ir nema
žos kiekybės

labai 
tik- 

“tik- 
yra?

Javų šimtais 
žydams parduoda.

išgabenama tam

Vilnius, 25/1 (Duria akis).
Po uždarymo Švenčionių gim

nazijos ten 'liko lietuvių 7 sky
rių pradžios mokykla. Tačiau 
lenkams ir ši sukėlė nerimasčio 
ir jų spauda jau pradeda moky
klą pulti.

“Dziennik Wilenski” 16 Nr. 
prikaišioja lietuviams, kad esą 
šioj mokykloj mokymo progra
ma žymiai viršijanti pradžios 
mokyklos programą, nes ten dė
stoma net latynų kalba, ir be to 
lanką mokyklą dvidešimties ke- 
lerių metų mokiniai.

Uždarė mokyklą.
Sausio 9 d. Varėnos pasienio 

policija uždarė Barčių (Barte- 
lių) mokyklą Lydos apskr. Vai
kų apie 40 ir mokytojas išvary
ta iš mokyklos, dvejos durys už
kalta ir anspaudai pridėta, lan
ginės uždaryta ir užkalta.

Del “Ryto” revizijos.
“Dziennik Wil.b dėl “Ryto” 

draugijos revizijos rašo, kad pa
skirtos padaryti reviziją komi
sijos užduotis esanti peržiūrėti 
draugijos knygas ir išaiškinti, 
kaip tos knygos vedamos ir iš 
kur bei kokios gaunamos subsi
dijos arba lėšos tos draugijos 
veikimui. Be to laikraštis pridu
ria, kad lenkų visuomenė turin
ti žinoti, kas dirba tų lietuvių 
draugijų užkulisese tikslu lietu- 
vinti lenkų vaikus ir iš kur plau
kiančios lėšos laikyti lietuvių 
mokykloms, kurių % Vilniaus 
krašte neatsakęs lietuvių gyven
tojų skaičiui.

Lenkai taip manydami nesu
klysta, nes 'lietuvių mokyklų 
Vilniaus krašte, palyginus su 
lietuvių gyventojų skaičium, tu
rėtų keliolika kartų daugiau bū
ti. Del to jie ir nerimauja, kad 
“Ryto” draugija gali pristeigti 
jų pakankamai, ir įvairiais bu
dais jos veikimą trukdo.

či
vo jau at
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CHICASOS
ŽINIOS

■moka ten rengti, kaip pirmiai 
kad darydavo. Balius buvo for 
malus—kostiumai ar “eveniių 
dress’.

Apie 11 vai. prasidėjo proce 
sija su perstatymu Dailės Ins 
tituto klasos, kurioj dalyvauja 
modeliai, o įeinamas duris pa
puošė du levai, kurie nuolat ju
dėjo ir krėtė juokus. Toialu se
ka eilės šimtų kostiumuotų 
ypatų, baletas šoka, o karalius 
atsilošęs prie stalo sėdi, šokėja 
nugirdo jį, o jis sapnuodamas 
pasakoja visokias navatnybes. 

publika voš tilpo Coliseume, o Kostiumai buvo sutaisyti parti- 
komunistų “Freiheit” vos ke- jomis. Kiekviena partija turėjo 
Ii šimtai.

Du žydy maskaradiniai 
baliai

Bet kaip skirtingi jie buvo. So
cialistų “Forverts” baliuje

savo grupę, kuri vaizdavo kf 
nors tokio istorinio ar dailaus 

ateina ki-šeštadieni, vasario 16 d., di-'Tai partijai nuėjus,, 
tižiojoj Coliseumo svetinėj, kur tos, dar gražesniais kostiumais, 
telpa apie 20,000 žmonių, buvotelpa apie 20,000 žmonių, buvo Gal geriausi ir gražiausi kos- 
didelis žydų socialistų dienraš- tiumai buvo “Neptūno karali- 
čio “Forverts” maskaradinis I jos”, kuri susidėjo iš virš 50 
(kaukių) balius. Apie septintą! ypatų: jurų arkliai, vėžiai, žu- 
valandą svetainė jau buvo pus- Į vys-žvaigždės ir kt. Dar vieną 
pilnė, o aštunta valandą jau vie-j reikia pažymėti, tai “Greek 
tų pritruko, tiek daug publikos drieže”, kurioj dalyvavo Insti- 
susirinko į tą balių. tuto mokytojas. Representuoja

Pas žydus socialistus, kaip ir senovės graikų dievnamio Par- 
Ithenon bareliefo figūras. Ku
bizmo grupę sudarė Chicagos 
universiteto studentų grupė. 
Buvo nemažiau žingeidi ir as
tronomijos grupė, kur profeso
riai buvo pasipuošę juodomis 
sukniomis su kepurėm; ant suk-

tuto mokytojas. Representuoja

Sportas Rateliuose
aujieny Jubiliejaus kon 

cerio Belaukiant
r mano žodis kaslink “Naujie
nų” pienraščio Dešdmtmeti- 
nio Jubiliejaus.

laukti 
metų

Svarbu mums yra 
aujienų dienraščio X 
ibilejaus! Nėra abejonės, kad 
no X jubilejum ne tik Nau- 
[>nųį (Įįenraščio 'leidėjai Idi- 
:iuojasi, bet ir abelnai liėtu- 
ų visuomenė skaito sau už 
delį laimėjimą savo Naujie- 
j dienraštį. Butų labai liiKl- 
l,' jeigu Chicagos ir jrisos
įierikos lietuviai netektų
aujienų dienraščio, nes Nąu- 
mų dienraštis šiandien atlie- 
i didelį ularbą dėl lietuvių vi-

Naujienose šiandie telpa gana 
daug moksliškų raštų, kaip ta' 
apie sveikatą ir abelną moks

pas lietuvius, po Rusijos revo
liucijos įvyko skilimas ir dalis 
Žydų Socialistų Federacijos nu
ėjo pas komunistus ir sutvėrė 
žydų Komunistų partiją. Pasta
roji 1922 m. įsteigė Chicagoje 
savo dienraštį “Freiheit”. TasĮ

J. BANCEVIČIUS 
“Drapiežnas Dzūkas”.

Sutiko eiti su drutuoliu Nor
kum. Jv ristynės įvyks kovo 3 
dieną, Strumilų salėje.

dienraštis, kaip ir visi kiti ko-jnių išpiešta žvaigždės, kometos 
munistų laikraščiai, maitinamas 
Maskvos “sandvičiais”, gina 
bolševikų diktatūrą ant Rusijos 
darbininkų ir visu smarkumu 
puola socialistus, visaip juos 
koliodamas, ypač dienraštį 
“Forverts”, kuris yra tokios pat 
pakraipos kaip 1 
rastis “Naujienos”. Bet kaip;feller McCormick, Mrs. Wrigley, 
pas lietuvius, taip ir pas žydus, ' miesto majoro ir gubemato- 
ų besikolidjančių komunistų į-įriaus.

taka sparčiai smunka žemyn. I Vakaras tęsėsi iki 3 vai. ryto.
Įdomu buvo patirti didumą Sekinis užsibaigė, 

abiejų tų laikraščių įtakos žydų1 • 
visuomenėj.
proga, nes tą pačią dieną “Fra- Ja geriems tikslams. Kiekvienų 
heit” irgi surengė savo maska- metų mokslo sezono gale esti 
radinį balių Ashland Audito-'skiriamos stipendijos studen- 
riume. “Freiheit” rengė tą ba- tams, kurie išlaiko tam tikrą 
lių tikslu pakenkti “Forverts” kontestą. Lyga šiemet mano 
ir visur labai plačiai garsino pasiųsti porą studentų į užsie- 
kaipo “Red Masąuėrade Bali”. T-o gerąsias mokyklas, kaip 
Garsinimai buvo dalinami viso-. Miuncheną, Rymą. Beto Lyga 
se dirbtuvėse ir juose buvo skyria dovanas tiems, kurie jas 
skelbiama, kad balių 
Workers ] 
komunistai. L 
išėjo? Kuomet “Forverts” ba-jdų. Už salę ir orkestrą 
liuje publika vos tilpo į didžiu-[keta $1,500. Labai gerai parė- 
lį Coliseumą, tai 
“Freiheit” baliuje 
keturi šimtai žmonių. “ 
heit” baliaus darbininkai vaigš- 
to po tuščią salę nusiminę, de
juodami, kad nebus iš ko ir už 
svetainę apmokėti; kiti gi kal
tina, kam jie ėmė tokią didelę 
svetainę, o dar kiti kaltina ang
lų darbininkus, kad jie neatėjo 
į žydišką balių ir visai nesirū
pina įvykinimu bolševikiškos 
revoliucijos šioj šaly. Taip pa
dejavę savo nepasisekimu, ko
munistai ir išsiskirstė.

“Forverts” maskaradiniame 
baliuje gi dalyvavo apie 20,000 
žmonių; svetainė buvo puikiai 
išpuošta ir šokius griežė 25 mu
zikantai. Kada maskininkalmsJ 
reikėjo maršuoti gauti prizus, 
tai svetinėje per publiką visai 
negalima buvo prasigrusti.

šie du baliai aiškiai parodė 
kieno didesnė įtaka — socialistų 
ar komunistų.

- šapos Darbininkas.

ir tt. • •
! Kas įdomiausia, kad šimtai 
'ypatų programe dalyvauja, sy
kiu lošia, šoka ir maršuoja mu
zikai griežiant.

! Neveltui Chicagos diduomenė 
'buvo rezervavusi ložas. Buvo 

lietuvių dien- numeruotos loŽos: Mrs. Rocke-

Svarba šio baliaus yra ta, kad
O tam buvo puiki Lyga uždirbtus pinigus suvarto-

buvo skyria dovanas tiems, kurie jas 
_ _ __ v remia Ja imi meno parodose.

partija ir visų tautų | * Nuo šio baliaus Lygai liks 
Ir kas iš to viso j apie $3,000. Butą daug ir išlai- 

užmo^

komunistų ;mė turtingieji žmonės, kurie 
nebuvo vos (rezervavo ložas ir aukojo Ly- 

' Frei-‘gos stipendijų fondan.
Buvo matyt pora ir lietuvių 

šiame baliuje. Dalyvavo dau
giausia artistai, meno mylėto
jai ir pasiturį žmonės.

Patartina kiekvienam maty
ti tokius balius, kur tikrai gali
ma pajausti meno krislelis.

—Lygieti^.

žmogžudystės tarp kriminalistų

Dailės Institutas 
vadovauja.

“Mardi G ras” nustebino 
Chicagą.

Nė vienas didžiųjų universi
tetų neįstengia surengti tokių 
balių, kaip Dailės Studentų Ly
ga Dailės Institute. Negali to
dėl, kad neįmanomai brangiai 
atseitų kostiumai ir kiti daik
tai. Dailės studentai patys pa
sidirba kostiumus ir papuoša
lus. Komitetas apskaitliavo, 
kad už materiją kostiumams už
mokėta $3,000, neskaitant jaU 
pridėto darbo.

Lyga panašius balius rengia 
kas metas, tik šiemet vasario 
18 d. surengė didelėj Trianon 
salėje, kur susirinko apie 6,000 
publikos. Instituto salės ir ga
lerijos jau permažos ir neapsi-

Porą dienų atgal prie 63 
gatvės, ties Argo, rasta lavo
ną nušauto John; Duiffy, Poli
cija niuvyko į jo namus 1216 
Larmen avė. ir ten rado nu
šautą jo pačią. Paskui išsiaiš
kino, kad Dufyy yra John Dau- 
gherty, žinomas kriminalistas, 
kurio Philadelphijos policija 
jau senai j ieško u'ž kelias žmog
žudystes. Išsiaiškino, kad Clii- 
cagoj jis užsiiminėjo apiplėši
nėjimu grižtančių namo iš ka
baretų turtuolių.

Kas juos užmušė? Policija 
tą dabar ir bando atspėti. Jie 
gyveno su Hortonu. Horton 
dalyvaudavo kartu apiplėši
muose. Spėjama, kad Horton 
ir bus užmušęs Duffy ir jo pa
čią, kurią jis vede tik kelios 
dūmos atgal. Horton yra pabė
gęs.

Dabar pradeda aiškėti gal 
nauja žmogžudystė* Išėjo aik
štėn, kad Horton pabūgo ne 
su savo pačia, kurią jis pirmiau 
išsiuntė į Indiana poli s, l>et su 
tūla Curtis.

kada policija nuvyko į jo
sios namus, ji nieko- nerado. 
Tik sužinojo, kad prieš trejetą 
dienų iš tų namų išsiųsta di
delę skrynią į New Orleans. 
Policija yra palinkusi manyti, 
kad Horton taipjau užmušė sa
vo meilužės Curtis vyrą ir jo 
lavoną išs'untė skrynioj.

J. Bancevičius eina pari
sti P. Norkaus

K. Požėla taipgi risis tose pačio 
se ristynėse.

Augdtunos Naujienos įsigiję 
daug priešų, bet sykiu daug 
daugiau rėmėjų. Gal bus ne- 
prošalį pasakyti, kad Naujienų 
Redaktorius p. Grigaitis ir ad
vokatas Kl. Jurgelionis tiek 
buvo drabstomi purvais, kad 
net buvo skaudu iš šalies žiū
rėti. Jie’’buvo persekiojami kai 
kokia didžiausi “piktadariai.” 
Bet Šiandie jau dauguma pa
matė, kad jie bereikalingai lie
jo savo tulžį ant Naujienų ve 
dejų ir drabstė purvais, patys 
būdami purvini, žodžiu! sakant, 
ignorantiškumas ir fanatiz
mas nepergalėjo Naujienų lei* 
dejų, bet patys pailso ir gal 
pamate savo silpną protą, 
žinoma rasis tokių, kur Sakys: 
“Ar tai jau jie klaidų nėra pa
darę?” žinoma, kas neveikė, tas 
klaidų nepadarė. Bet tas padaro 
dar didesnę klaidą, kas visai ne
veikia.

Reikia tikėtis, kad šis “Nau
jienų” X Jubiliejaus balius bus 
vienas iš didžiausių kokių kada 
yra buvę Chicagoje. Nes iŠ kal
no matyt didelis pasirengimas 
į virš minėtą balių ir koncertą. 
Taigi visi važiuosim į Ashlaad 
Auditorium 9 dieaą KOVO!,

— B. Simokaitis
Elektroš studentas.

VIKTORAS ADOMAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 22 d., 1924 m., 14 mė
nesių amžiaus. Mirė nėtikėta 
mirtim'. Bus palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse, vasario 26 
d. iš namų 919 — 33rd St., kai 
9 vai. rytd.

Tėvai Adomaičiai paeina iš 
Kauno rėdybos, Šiaulių apsk., 
Akmeniškių parap., Padaužio 
kaimo, Motina Julia Raudaitė, 
tėvas Antanas Adomaitis.

Lieka nuliūdę.

Tėvai, geserįs ir brolis, 
Adomaičiai.

JURGIS VAINEIKIS

Likosi suvažinėtas troko aht 
vietos, senumo 5% metų. Va
sario 23 d., 1924 m. 1 vai. die
ną. Paliko nuliudlmė tėvą Ig
nacą Vaineikį ir motiną Agotą.

Laidotuvės atsibus vasario 27 
d., 9 vai. ryte iš namų 501 W. 
38th St. į Panelės šv. šidlavos 
bažnyčią, 35 St. ir Union Avė. 
iš tenais j Tautiškas kapines.

Giminės ir pažįstami bukit 
malonus dalyvauti laidotuvėse.

Pagrabą ves graborius K. 
Masalskis.

Liekame nuliūdę - i

Tėvas ir Motina.
šiandie yra

yra ne tik

Lietu-

Tel. Bivd. 318tr
M. WoitkewicM 

BANI8 
AKUAERKA 

Turiu patyri mą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mot*

nuo kiekviename
į J U VbJL VI JL©1*IU
||ypatiškiį prižiurk 
£įjimą. Duodu pa- 
■tarimus moterimi 
■ ir merginoms dy* 
■kai.

3113 South 
R- Halsted St.

HERZMAN^l
—IS RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir J^abara tori jai 102S W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal 
T.Won^> ]

( Boulevard 4136

8413 So. Halsted 8t^ ■ 
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

“Drapiežnas Dzūkas” atsilie
pė į P. Norkaus urzgimą.

“Norkus nori tave paristi. Ką 
sakai?”— tapo užklaustas Juo
zas Bancevičius.

“A, sakau: eikše!”' atsiliepė 
musų ristikas, kurį už jo smar
kumą praminė “drapiežnti dzū
ku”.
Norkus sužinojęs kad Bancevi

čius sutiko su juo persiimti, tik 
patrynė rankas. Na, tai sako da
bar aš galėsiu tam dzukui paro
dyti ką reiškia senas Europos 
ristuolis.

Abiejų tapo sutikta, kad ris- 
tynės įvyktų koVo 3 . dieną, 
Strumilos svetainėje, Roselan- 
de, Norkaus parapijoj.f

šitose ristynėse bus galutinai 
išspręsta viršenybė tarp- Nor
kaus ir Bancevičiaus. Jeigu 
'Bancevičius paristų Norkų, tai 
po to jis ketina iššaukti ristis 
visus svieto lietuvių čempionus 
kad persitikrinus, kuris iš jų 
yra tvirčiausias ir vikriausias ir 
kuris turi palikti pripažintu lie
tuvių^ vyriausiu Čempionu.

Karolis Požėla taippat . risis 
Bancevičiaus-Norkaus ristynė
se. K. Požėlos priešas bus vie
nas iš stipriausių lenkų; Rost> 
lando ristynės todėl ketina būti 
žingeidžios.

kaipo 
visuo- 
Jeigu 

į Naujienų
mes ten

ienų dienraštis*

Svarbu atminti, kad Naujie
nos yra pirmas lietuvių tautės 
dienraštis. Jeigu kas butų pa
sakęs dešimts metų atgal, kad 
Naujienos bu*s didžiausis dien
raštis lietuvių tautoje, tai gkl 
tuo butų buvę sunku tikėti. 
Nes Naujienos prasidėjo iš ma
žo būrelio žmonių, tai yra iš 
.tų žmonių, kurie yra ir šian
dien Naujienų dienraščio lei
dėjais.

Naujienos 
vių centras.

Naujienos
dienraštis, bet sykiu yra 
menės reikalų centras, 
mes pažiūrėsime 
dienraščio špaltas,
rasime .ne tik pasaulio žinias, 
bet ir šeimininkės reikalus, tai 
yra, “Moterų Skyrių,” kurs yra 
labai naudingas ir kurio iki 
šiol musų moterys nėra turė
jusios,
neįvedė to skirias. Be to Nau
jienos duoda vietos mokslei
viams (L.M.S.A.). “Moksleivių 
Kelių” skyrius yra naudingas* 
lietuviams ihpkšleiviams. žo- 
džju sakant, reikėtų daug vie
tos užimti, kald paminėjus vi
sus skyrius, kurie telpa Nau
jienų dienraštyje. Todėl aš ir 
sakau, kad Naujienos šiandie 
yra centras lietuvių visuome
nes, o labiausiai Cbįcagoje. 
Taipgi reikia nepamiršti, kad

( . ■ .
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Iš

Požėla šiandie ritasi su 
vokiečiu.

Šiandie didelėse galynese 
Schoenhoffen salėje, Mihvaukee 
avė. ir Ashland, dalyvauja K. 
Požėla. Jo priešu yra tvirtas vo- 
k ietys Fred Siegfried s veriąs 
220 svainį. Vyriausia pora yra 
milžinas* rusas Harkavenko ir 
amerikietis Leavitt. Ristynių 
pradžia 8 vai. vakare.

Linki geros kloties Požėlai.

I
Iš W. Frankforto gautas se

kamo turinio laiškas:
W. Frankfort, IU.

2/22/1924.
Negaliu ilgiau pakęsti ir tu

riu išreikšti savo . mintis apie 
gerb. K. Požėlą, kuris labai pa
sižymėjo savo nepaprastu stip
rumu ir vikrumu. Tai tikrai yra 
galingas, kad prieš Požėlą nė 
vienas negali pasistatyti; ar jis 
grekas ar paliokas, tai vistiek 
visus guldo žemyn. Aš kaipo 
sporto mylėtojas, tai labai esu 
užinteresuotas musų atletu K. 
Požėla.

Tai yra garbė lietuvių tautai.
Linkiu musų čempionui gerb. 

Karoliui Požėlai gyvuoti kuoil- 
giausius metus ir nešioti čem
piono vardą. Sporto mylėtojas

Al. Jasėnals.

Brighton Park
Keistučio Kliubo vidujinio 

gyvenimo. •

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinoi*.
Specialistas džiovos 

Moteriiką. Vyriikų ir 
OFISO^vIlaSdOS:

Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 1H
5 vai. po riet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 val&n- 

■ dos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

Šiuo noriu padaryti keletą pa
stabų vietos Keistučio Kliubui. 
Nors sakoma yra, kad kas nieko 
neveikia, to niekas ir nepeikia, 
bet kartais pabarimas gali būti 
vietoje. Taip yra su Keistučio 
Kliubu\ šis Kliubas yra viena iš 
pačių veikliausių draugijų Chi
cagoje ir, reikia pasakyti, dirb
damas visuomeninį darbą jis 
nėra klaįdų padaręs, nes visuo
met dirbo reikalingiausį darbą. 
Bet pačiame Kliųbe, jo viduje, 
apsireiškia gana stambių ydų ir 
paklaidų, dėl kurių kartais rei
kia padaryti ir nemažų išlaidų, 
ar daug laiko sugaišti. To netu
rėtų «buti.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

I8
 KAZIMIERAS (HMKUNAS

mirė subatos naktį, 1 vai., su
raukęs 33 metų amžiaus. Pali
ko moterį Oną šimkunienę, sū
nų Kazimierą, 8 metų, dukterį 
Valerijoną, 5 metų. Lietuvoj pa
liko brolį ir dvi seseris ir Ame
rikoj vieną brolį Juozą. Paėjo 
iš Kauno rėd., Utėnos apskr., 
Anykščių parap., sodžiaus Ab- 
romaikščių. Amerikoj išgyve
no 12 metų.

Laidotuvės bus utaminke, 
vas. 26 d., 8 vai. ryte, iš namų 
319 W. 51st PI., į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, o iš ten į Šv. Kazi
miero kapines

Laidotuvėmis rūpinasi J. F. 
Eudeikįs ir Sunai.

Visi giminės ir pažystami 
S prašomi dalyvauti laidotuvėse 

musų brangaus vyro, brolio ir 
tėvelio.Nuliūdę Moteris ir Vaikai.

—.............   ""v........... i
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

.................... ■■ ■ ............... į r

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. BERTAMUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 h- 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 6913

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

DR. S. BIEMS
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 

Y-8, nedilioj 10-12 dieną.

A. L DAYIMNtS, H D.
♦

4643 80
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nito 9 iki 11 vai. ryto; 
mo 5rM fld 7iM vakare,

gan Avė,

Telephone Yirds 1682

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso tai.: 9 iki 12 pietų. 1 ik! 8 v, 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

:LJĮ1JL-. -11-------1. 1. L'!«■■ ĮgTUJ"

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vah.z Ned. payal sutarti.

DR, A. MONTVHD
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. YEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Ate. 
arti 474o8 gatves 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989 1

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

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

'T—..................... .. u s i ..................................... .....

Tel. Boulevard 1587

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietą.
>»—............... ■ . i

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optumotrtat
Tol. Boulavard t4R7 
460 8. Aehlantf Are 
Kampu 47-te« <at.

1-roa lubabaM. T. STRIK
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4001 So. Ashland Avė.

Tai. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Med. 10 iki 12 

Mamai 6641 S. Albany Ava.
Tai. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

DR.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgon St.. 

CHICAGO, ILL.
Z__"DOS: Nuo 8 iki 11 ryto Ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedtliomią ofisas yra 

. uždarytas

VALAND

dr. v. a. Šimkus
Gydytojka, Chirurgas Ir Akaleria

8315 South Halsted St.'
Td. Bouluvard 1491 h

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

Garsinkitės Naujienose

Office Hours: 10 iki 12 pieta 
__ 5 iki 7 vai. 

Yel. Canal 2118

DR. A, L TIISKA
PHYSIC1AN AND SHRHEON 

190D So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Ava.

v 2 fld 4 po pietį 
Tel. Lafayette 0008

. ......... ■......................................u .............. %

Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po plot, 
6 iki 9 vakaro

Nedeiiomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., ) 

Kampas 18 ir Halsted St.
..... ....... .'M ... ........ ..  ............... ■ Z

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgu 

į 3243 So. Halsted St 
Tel. Botdevard 7179 

Rezld. Tel. Fairfax 5574.
| CHICAGO. ILL.

Garsinkitės Naujienose

DR. M. ŽILVITIS, 
DKNTISTAŠ

4193 Archer Avė.
9 fld 9 vak. kasdien 

nudilioj 9 iki 12 
Telefonai) Lafayette 6U61

Rezidencijos tel. Van Buron 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriška, Vyrišku, 
Vaike ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—-11 ryto; 2—3 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone ' 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. • 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone i 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry- • 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialia I 
sutarčių telfonuoklt Prospect 001a !

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

I < ■ 11 I ( 11; 11 \ . m I

!fi,. *'•' r ...... •«. .... - ... ........ .
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PRANEŠIMAI.Lietuvių Rateliuose REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ

sm

ProsDect 4345

PASARGA

HESIGARSINANTIEMS

turi

greitai
Amerikoje. —Ursus.

Kas ką mylit

RAKANDAIpasirodone-

NAMAI-2EME
AUTOMOBILIAIASMENĮ! MOJIMAI

Pasiskubinkite!

PARDAVIMUI
par-

MOKYKLOS$3 į me-

5249 III.
ką

111.

jieškoji- 
jieikoji- 
apmoka-

Geresnio ir gra- 
Gva- 

ne-

Norintieji pirkti GERĄ PLAYER 
PIANĄ, ateikite į Sudriko krautu
vę ir pamatykite GULBRANSEN re
gistruojantį pianą, 
žesnio tono už kitus pianus,
rantuotas. Kaina 25% pigesnė 
gu kitur.

Jos. F. Ęudrik
3343 South Halsted St., 

Chicago, III.

viii. 4 Co"

liga nepavojinga; linkime grei- ’ 
tai pasveikti.

NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, Vas. 25, 1924

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

štai jau antri metai kankina
mas! su konstitucija ir tam jau 
daug laiko ir daug iskaščių pa
nešta, o ji vis dar nėra pabaig
ta. Metai laiko atgal vienas na
rys (kuris dėl kitų komisijos 
narių ignorancijos turėjo rezig
nuoti iš konstitucijos komisi
jos) aiškiai susirinkime pasakė, 
kad iš naujai kepamos konstitu
cijos niekas neišeis. Kliubas jo 
nepaklausė ir leido tai komisi
jai paruošti ir atspausdinti to
kią konstituciją, iš kurios jie 
patys dabar juokiasi. Bandyta 
numesti kaltę ant spaustuvės, 
rinka komisijų komisijos, bet 
pasirodė, kad komisija tokią 
konstituciją atspausdino, kokią 
komisija buvo paruošusi. Liko 
nutarta apmokėti spaustuvei už 
darbą ir kartu tapo išrinkta nau 
ja komisija tos pačios konstitu
cijos taisymui.

Pereitame Kliubo susirinki
me komisijos pirmininkas pra
nešė, kad konstitucija jau taiso
ma. Kitas komisijos narys tam 
užginčija; sako, jokio susirinki
mo nebuvo, o sušaukta jį tik tą 
pačią dieną, kada ir Kliubas lai
ko susirinkimą. Tą patvirtina ir 
trečias narys.

Kada prieinama prie svarsty
mo bilų išmokėjimo, kartu ir 
spaustuvei už tą nelaimingą 
konstituciją tai konst. komisijos 
pirmininkas W. Strygas pataria 
nemokėti iki konstitucija nebus 
vėl pataisyta ir antru artu pa
duota spausdinti. O kada gi ji 
bus pataisyta ir kiek kartų dar 
ją po to reikės taisyti? Teisin
gai nišai sako: “Iz za durnoi 
golovy nogam nepokoi”.

Arba štai vėl. Kliubas svars
to kur prisidėti — prie Kliubų 
Federacijos ai’ prie kominterno 
iškepto bolševikiško “Susivieni
jimo Progresyvių Draugijų”. 
Kliubo korespondentas W. Stry- 

. gas piestu stoja, kad Kliubas 
prisidėtų prie tos kominterno 
išperos, o ne prie Federacijos. 
Bet susirinkimas didele didžiu
ma balsų nutaria prisidėti ' prie 
Kliubų Federacijos. Ir kas? 
Tas pats didžiausias Federaci
jos priešininkas W. Strygas 
perstatomas atstovauti Keistu
čio Kliubą toje Kliubų Federaci
joje, ir — Strygas lieka išrink
tas. Kasgi tai matė, kad prieši
ninką siųsti atstovu draugijos 
organizacijom, ir ką jis ten ga
lės veikti, jei jis yra griežtai 
priešingas tai organizacijai?

Kliubas taipjau yra išrinkęs 
komisiją paruošti protestą prieš 
Johnsono ateivių varžymo bi- 
lių. —Perk imas.

♦r * *
Naujienų smuiką auga gana 

gerai. Jau yra virsi šimto narių; 
padaryta keletas paskolų ir vis 
dar naujų narių prisideda.

LSS. VIII Rajono valdyba savo po-» 
■ sedyj, laikytame vasario 24 d., nutari 
kreiptis j visas organizacijas bei 
draugijas, kad jų valdybos susirinktų 
kovo 2 d., 2 vai. po piętų, 1924 m., 
Naujienų name, delei apsvasrstymo 
to, kas reikia veikti prieš pasikėsini
mą ateivybę varžyti, etc.

— Komitetas.

REIKALINGI agentai dėl 
pardavinėjimo Paige ir Jewett 
automobilių

John J. Bagdonas, '
4614 S. Western Avė.

Tel. Lafayette 7593.

NAM1I-ZEME
KAS KO flORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
būdavot!.

DRAUGIJOS IR OR 
GANIZACIJOS

Chicagos Lietuviu Mo
tery Kliubas.

Vaidylos ir visos kitos žinios.

Tūlas laikas atgal Chicagoje 
susitvėrė Lietuvių Moterų Kliu
bas. Jo tikslas yra visuomeni
nis veikimas lietuviuose ir lab
daringas darbas, šis moterų 
kliubas nusistatęs daugiau na
rių nepriimti kaip trisdešimts 
penkias moteris.

Vasario 20 d. jau pripildyta 
pilną skaičių ir nors priduota 
dar daugiau aplikacijų, bet ap- 
likantės turės laukti kol joms 
atsiras vieta.

Moterų kliubas buvo •uren- 
gęs tūlą laiką atgal vakarą 
Lietuvos našlaičių naudai. Va
karas pavyko 
ta našlaičiams 
terių.

Tai gerai, 
reiškia kokybė

gerai ir atiduo 
porą šimtų do-

Daug daugiau 
negu kiekybe.

* * * <
Vaidylų Brolija 'dar vis kįla 

į viršų. Kiekvieną susirinkimą- 
sueigą vis įstoja po keletą nau
jų vaidylų.

Adv. J. P. Waitches persikėlęs.
Advokatas J. P. VVaitches 

persikėlė į savo naują 
10717 Indiana Avė.

namą

StateJ. J. Eh’as, Unjversa!
Banko prezidentas serga. Ma
noma, kad yra “fHu.” laiškia

♦

Chicagos svetainių savinin
kai nori žinoti, dėlko lietuviai 
ir jų draugijos atsisako nuo 
samdymo svetainių kovo 
9 d. Savininkai sako, kad pri- 
sibijoma tos dienos, mes drau
gijos galinčios pralaimėti jsu 

vakarais. Aš tą 
suradęs šiuo turiu 
kad tą dieną, kovo 
Įvyksta “Naujienų” 
Jūbi tojaus Koncertas

stĮ 
pranešti, 
devintą, 
10 metų 
Ashland. Boulevard Auditoriu- 
mą, kur 
Chicaga, 
pirmo lietuvių dienraščio pla
čioje

bus vis-a lietuviška 
minėti sukaktuves

—Jeigu nori nieko nauja 
išmokti—eik bažnyčion.

—Jeigu nori daug žinoti— 
lankyk Mokslo Draugų 
mas paskaitas, Raymond 
pely kožną septintadienį.

—Jeigu nori prailgint 
amžį—ateik į studentų 
Mildos svetainėn, kovo 8 d.

—Jeigu nori gerai pasilinks
minti—ateik į Naujienų jubilie
jinį koncertą kovo 9 d., Ash
land Boudevard Auditorium.

—šilas.

teikia-
Cha-

savo 
balių

BERNIUKAS APVIRĖ KAR
ŠTAM VANDENYJE.

• Vasario 22 d. lietuvių šeimy
noj (919 W. 33-rd St.j ištiko 
nelaiminga mirtis 14 mėnesių 
berniuką Viktorą Adomaitį.

Nelaimė įvykusi taip: Vyres
nysis brolis iškėlęs vaiką iš lop
šio ir benešdamas suklupo ant 
boilerio, kurį motina plaudama 
drabužius buvo pastačiusi prie 
durų. Vaikas taip nusiplykino, 
kad nuimant drabužėlius netik 
oda, bet ir kūno dalyte buvo nu
virusios.

Pribuvus Dr. Karaliui, buvo 
aptaisytos žaizdos ii’ nugaben
tas ligoninėn po aštuonių va
landų vaikas pasimirė.

Motinos turėtų būti atsarges
nės su karštu vandeniu, kur yra 
mažų vaikų, —Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
yirie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nopatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naajieąą Spulka 
1789 S. Halsted St

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

Dabar gera proga “Birutin” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atyyksta_į cho
ro pamoką. __ 21.— Rašt. Z. K, '

North Side. — Vaikų draugijė
lės Bijūnėlio sekančios pamokos 
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 
sekmadieni pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sakė, kad 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks antradienį, 
vasario 26 d., 8 vai. vak., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Visi delegatai 
malonėkite dalyvauti susirinkime. 
Taipgi kurie turite paėmę Susivieni
jimo koncerto tikietų pardavimui, tai 
už parduotus tikietus malonėkite pri
duoti pinigus ant susirinkimo.

— A. J. Lazauskas rašh

LSS. 4-tos Kuopos susirinkimas bus 
laikomas antradieni, vas. 2(5, Ray- 
mond Chapel salėj, 816 W. 31st St. 
Posėdis bus atidarytas lygiai 8 v. v. 
Nariai prašomi būtinai flaiku nusi
rinkti. — Organizatorius.

reikia — 
kriaučiaus prie abelno kos-

tumeriško darbo.
Atsišaukite

2537 West 63 Str.

Klaidos padarytos paskelbimo, 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
‘dant Naujienų darbininkai geriaus 
'alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda* 
mals apskelbimais.

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

REIKALINGAS patyręs neperse- 
nas barberys. Darbas ant visados, 
mokestis gera. Geistina, kad butų 
unijistas, 11 mylių nuo miesto.

Atsišaukite
2101 Lake St. 

Melrose Park, 111.
Savininką galima matyti vakarais 

po 6 valandai.

REIKALINGAS darbininkas 
į piekarnę už trečią ranką. Tu
ri būt dirbęs piekarnėj. Atsi
saukt: Bakery, 1043 West 13th 
Street.

EXTRA ■
Parsiduoda Singer mašina dėl mo

teriškų siuvinių arba dėl kriauČkos, 
gera, naujos stailos ir nauja, rudenį 
pirkta. Meldžiu atsišaukti gieitai 
laišku. .

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St.

No. 82. < '

I Jeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų įtalpinti, kol neil- 

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

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

Antanas Beinaris, paeinantis iš 
Tauragės apskr., Gaurės parap., 
Palabaukščių kaimo paieškai! gimi
nių, draugų ar bent pažįstamų, ku
rie randasi už Chicagos ribų, Sti; 
vienytose Valstijose arba Canadoj. 
Meldžiu atsišaukti, už ką busiu la
bai dėkingas.

Anton Beinar,
841 W. 33rd St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU. brolio Juozapo Elia- 
kia, kuris turi trumpą atmintį, kas 
link savo brolio Petro, kuris kenčia 
kančias su savo koja. Mielas broli 
atrašykit man kokį laišką ir suramink 
m-ane, tos ligos ilgume, bet kaip tik 
aš pradedu dejuot kad tamsta apleidot 
sunku ir ilga liga. Nepamiršk man 
parašyt nors laišką. Peter Slakis, 
2149 N. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano Go
štauto, 5 pėdų augščio; ant dešinės 
rankos yra kumpas nikštis/ ant vie
nos akies žaizda ir žande turi duobę, 
žiedrios akis, kas apie jį žinote, ma
lonėkite man duoti atsakymą, už 
aš skiriu $10 dovanų. .

MRS. ONA GESTAUTIENĖ 
R. R. 1, Westville,

J1EŠKAU seserų: Marės Ašakunie- 
nes ir Magdės Vaškevičiutčs, pasta
roji yra vedus, po vyru nežinoma. 
Penki metai atgal gyveno Harrisburg, 
N. J. Jos pačios ar žinantieji jas 
atsišaukite. \

GEORGE WHITE, \
2637 W. Fort St., Detroit, Mfth.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 5 kamb. flatas. 
Pečiais šildomas; 2 lubos; Brighton 
Park apielinkėj. Atsišaukit pas sa
vininkų subatoj ar nedėlioj visą 
dieną, o kitoms dienoms vakarais.

2818 W. 30th PI.

JIESKO KAMBARIŲ
_____ .-.-j-.-u-j-ir----.--tu

REIKALINGAS kambarys 
dėl vieno vaikino Bridgeporto 
apielinkėj. Kas turite didelį 
kambairy, praneškite, Naujienos 
3210 So. Halsted St. Box 81.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠŠINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgiu ar be val- 
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 

lokai į vakarus nuo So. Western 
Avė.

Atsiklausti
6637 So. Rockwell St.,

. Chicago.

RENDAI kambarys, su val
gių ar1 be valgio, dėl 1 ar 2 vy
rų. Atsišaukite

121 N. 17 Avė., 
Melrose Park, 1'11.

KEIKIA MRBIN1NKĮI
MOTERŲ

■R

REIKALINGA senyva mote
ris prie padabojimo vaikų. Ne
maži vaikai. Užmokestis, butas 
ir valgis. Kreipkitės

3636 So. Union Ąye.

REIKIA —
MOTERŲ

PLOVIMUI
BUTELIŲ

1419 FLOURNOY ST.

PARDAVIMUI 4 kambarių beveik 
nauji rakandai; du pečiai, šildo
mas ir ivrtuvės, devenport ir viso
kį kiti reikalingi daiktai. Parduo
siu po vieną ar visus kartu už $150 

Atsišaukit: 4916 S. įTripp Avė. 
Arti Archer Avė.

PARSIDUODA Fonografas visai 
naujas, kainuoja $450, betgi dabar 
parduosiu visai beveik dykai, priežas
tis pardavimo, kaip ateisite tai dasi- 
žinosite, labai puikus Victor Co. šio
kiais vakarais galite matyti nuo 6 
vai. vakare, o nedėlioj visa dieną.

■ 1410 N. Robey St.
Ant trečių lubų • .

— Pirk drba Mainyk —
2 flatų nauja mūrinis namas, po 

 

5-6 kambarius, visi įtaisymai, artt 2 
lotų statytas, garadžius, randasi ant 
62 netoli Kedzie Avė. Kaina $13,200.

2 pagyvenimi? namas bizniavus, gal 
imt su visu bizniu, reikia įmokei $900.

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

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

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

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

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

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

GRAŽUS 2 FLATŲ—$11,500 
Sun pariorai, 5—5 kambarių, mo
derniškas naujas namas, ant kam* 
pinio loto, pamatykite planą. Na
tional Bldrs Co., Room 41£, 105 
West Monroe St.

Central 6012
AR TURI DARBA? Jai ne, tai 

Štai stebėtina proga. Parsiduoda 
automobilius pilnai įrengtas dėl Hub 
Cab. Parduosiu už pirmą teisingą 
pasiulyjimą, arba mainysiu ant loto, 
namo. Galima matyti bile kada.

MIIJJA GARAGE,
i 3121 So. Halsted St

PIANŲ SPECIALAI
Kimba! Upright, gerame sto

vyje, tiktai $95. Willard Up- 
jright, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Coiicerta, groji^lis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos 
nesį. .L.)

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

PAiRDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen, 4b kambariai gyve
nimui. Rendos $45.(M) į mėne
sį, lysas ant 3 metų. Turi būt 
parduota į 2 dienas. 5343 So. 
Halsted St., Phone Blvd. 3277.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė) ledo mašina ir 4 kam
bariai gyvenimui. Pigi renda

Atsišaukit:
2018 W. 21 PI.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė' geroj vietoj, maišytų 
tautų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite, 1801 
So. Peoria St. Tel. Canal 5718.

PARDAVTMUI piriririmis, 3508 
So. Halsted S t. Yra 9 stalai, 
didelis biznis. Patyrimo nerei
kia. Savininkas turi kitą bizni. 
Klauskite Mr. Burke.

PARDAVIMUI garadžius didumo 
50 kanj vietos. Senas ir pelningas 
biznis ir labai gera vieta lietuviui, 
Nupirksit už prieinamą kainą, 
kit subatomis, nedėliomis ir 
rais.

Tel. Wentworth 1305

šau- 
vaka--

PARSIDUODA saldainių krautu
vė (Candy Store), priežastis par
davimo — savininkas turį du biz
niu. Parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite:
M. Kulbokas

2259 W. 22nd St, Chicago, III. 
Phone Canal 1295

•' r‘ ..... ’ II,'

PARSIDUODA bučerhė ir gro
sernė, visokių tąutų apgyventa 
vieta, pardavimo priežastį patir
site ant vietos. 836 W. Culler- 
ton Str. arba W. 20 Str. M. Ro- 
manauskas.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, pigiai, arba mainysiu į 
namą. Turi būt parduota, nes 
apleidžiu Chicagą. Labai geroje 
vietoje. 623 w( 69 Str.

X
PIRMOS klesos » bučernė ir 

grosernė parsiduoda arba mai
nysiu ant namo atba loto. Atsi
šaukite. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Bok 441 /

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parduodu mūrinį kampinį namą, 6 

flatų; vidus visas pirmos klesos ir 
visi kiti trimingai. Namas randasi 
gražioj vietoj, prie bulvaro ir prie 
parko. Rendos $275 į mėnesį, kaina 
tik $26,500, įmokėti reikia tik $8000, 
likusius ant lengvų išlygų. Šaukit 
Pullman 6344, adresas, 718 W. 120 St 
Chicago, III.

UŽ $45 l MĖNESI NUPIRKSITE 
2 metų senumo lYa medinj, cemento 
pamatu namą, Marųuette Manor, arti 
prie 63 gat., 5 kabariai, vana, 2 kamb. 
2 fl. Karštu vandeniu šiluma, kieto 
medžio trimai, $7250, pinigais $2500 
Matykit Miss Wagner, Elmar Jordan 
& Co., 2419 W. 63 St.JProspect 87p0.

Puiki
Greit au

kai na 
laikui.

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

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marquette parko, ne
toli gatvekarių linijos, 
vieta apsigyvenimui,
gantis distriRtas. Loto 
tik $600. Thi trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lo
tų 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, 
skite adv. Jurgelionio.

Specialia Pasiūlymas
Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Dėsigning, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phohe Seeley 1643 t

M. E. NUTFILZ, ManagerKlau-

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

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystėa Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybotf 
Teisią, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 i* ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

i MARQUETTE MANOR
Pardavimui per savininką, 5 ir 6 

kambarių, 2 flatų,. mūrinis, naujas, 
ideališkas namas, labai geroje vieto
je. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.
Netoli Kedzie Avė. ir lietuvių 

mokyklos.

iii m ■ ii wui. . i i ■ i ,1

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo 
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kai 
bos gramatikos ir ralybos.
>M1 Se, Halsted St., Ckicago. 
fkampas 08-ėios gat., 2-ros lubos >

KAS NORI PIGIAI LOTŲ.

Lotas 37%’xl25, priešais Mar- 
ųuetto Parku ant California avė.

lotu ant Washtenaw avė 
lotai ant Washtenaw avė. 
lotu ant Talman avė. $1600. 
lotu ant Talman avė. $1390. 
lotas ant Talman avė. $600 
lotu ant Rockwell St. $1900. 
lotu ant Rockwell St. $1300. 
lotas ant Rackwell St. $750.
lotai ant Maple\vood Avė. $1500 

1 lotas ant Maplewood avė. $350.00. 
21otu ant Westera avė. $5000.
3 lotai ant W. 69th St. $3200. # 

zz
Taipgi turini daugelį namų toj 

apietink&j, ateikite ir pamatykite 
Situs bargenus; jus atrasite sau pa
tinkamą lotą ir namą, nes randas 
gražioj* Marųuette Parko apielin
kčj, arti vienuolyno. Parkas pradė
ta taisyti. Taipgi budavos prieglau
dos namą ir ligonbutį neužilgo. 
Lotų kainos pakils; dabar yra pro
ga pirkti lotus už žemą kainų; ne
praleiskite progos.

6837 So. Washtenaw Avė.
PhoM« Republįę 8070

2
3
2
2

2
2
1
3

$1600.
$2100.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemų ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

\ 1507 W. Madison St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcitds ant geriau 
«iq karų; žemos kainos ir garan 
tuoti rezultatai. /Kreipkitės šian
die j

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thonras Janulis, 343(1 
S. Morgan St.; Vlce-pirm; A. Vais- 

' vilią, 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
les .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 ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m\: i‘ 
Pierce Avė.; 
2042 “ 
drelę 
rašt. 
St.; 
1740 
krickas

•globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Av.

pirm. J. Bočiunas 2046 
; 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- 
3250 IveMoyne St.; iždo

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lovvc Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lo\ve av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Sąldukas, 3701 So. Hals- 
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lcmps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

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

VYTAUTO BENq Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm. Ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 (k)urt, 
Cicero; nut. rašt. Joįraš BarČis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Bėn. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Alcks. Sim- 
kaitls 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union 9v. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PJ. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Knzimcrąs Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius JušČius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Grcitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. JušČius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phono Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. 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 pirrtuą šeštadieni, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metam-š: 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 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3286 S. Halsted St. — Su
sirinkimai Įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ vai
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Galvočius 138 E. 116 Pi. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno menesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimamą visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.) 
Pirm. pad. F. Bacenskas. 3338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sįs, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt Ka
zimieras KrisČunas, 4037 Riehnroafl 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mvkolas Blazis; Ka
siems Juozas BalČunas; Mliriallta 
Vineaatas Bartkus*


