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Franci] os politika 
veda karan, sako

tarp Francijos ir Vokietijos, ne
paliaujamas ekonominis cha
oso Vokietijoj, tąip aiškiai pasi
reiškęs skaudžiu nupuolimu 
jos pinigų vertės, ir, pagaliau,

Jsantykių netikrumas tarp 
Francijos ir Anglijos.

MacDonald Del to tai Anglijos žmonėms 
atrodo, kad Franci ja pasiryžus 
ąunaikinti Vokietijų, ir pačiai
viešpatauti kontinente, neatsi
žvelgiant visai i Anglijos intere-

Turkai ruošias paša
linti kalifą

sus ir busimą Europos susitvar
kymą. Anglijos žmones baugi
na ir tai, kad steigiamos ir lai
komos dideles karinės ir aviaci
jos Įstaigos ne tik rytinėj,’bet 
ir vakarinėj Francijoj; juos 
baugina tai, kad Francijos vai-

Bulgarijoj laukiama 
neramumų

Socialistų konvencija smerkia 
Sovietus

Ko Europa neišsitiki 
Francija

geras ženklas, būtent, kad šitas 
nuoširdus dviejų premjerų nuo
monių pasikeitimas galėsiąs tu
rėti gerų vaisių Europos politi
koj.

Anglijos premjeras MacDonal- 
das atvirai sako Poincare’ui, 
kad Francijos politika veda 
ne taikon, bet karan.

MacDonaldo laiškas
Savo laiške Francijos premje

rui Anglų ministeris pirminin
kas sako:

LONDONAS, kovo 3. — Nau
jasis Anglijos ministeris pirmi
ninkas MacDonaldas, norėda
mas, matyt, sukurti palankesnę 
atmosferą deryboms, kurioms 
—jis tikisi — dirvą sugebės pri
rengti veikiančios dabar Pary
žiuje /dvi darbininkų ekspertu 
komisijos, o taipjau tur būt tu
rėdamas omenėj ateinančius 
Francijoj rinkimus vėl susirašė 
laiškais su Francijos premjeru 
Poincare.

MacDonaldo laiškas, kuriame 
jis išdėsto Poincare’ui kaip An
glai ir kaip jisai pats žiuri į 
Francijos vedamą politiką, pa
sižymi nepaprastu nuoširdumu 
ir atvirumu.

Niekas pirmiau, dagi nė Cur- 
zonas savo minėtinoj notoj, ne-' 
buvo taip atvirai pareiškęs, dėl 
ko Anglija nepalankiai žiuri j 
Franciją, įtaria ją dėl jos veda
mos politikos, kaip kad tatai 
daro savo laiške MacDonaldas.

Ir kadangi savo atsakyme 
MacDonaldui Francijos premje
ras taipjau stengias būt nuošir
dus, tai manoma, kad tai esąs

z
Naujienų Dešimties Metų 

Jubilėjaus 
KONCERTAS

Nedėlioję, Kovo 9 d., 1924
Ashland Blvd.Auditorium 

Van Buren St. ir 
Ashland Avė.

Durys atsidarys 6 v. vak.
Prasidės lygiai 7 v. vak.

Pasirūpinkit tikietus iš- 
kalno. Parsiduoda Nau
jienų Ofise ir kitur.
— ■

Anglijoj įsivyravus nuomonė, 
kad, priešingai Versalės sutar
ties sąlygoms, Francija sten
gias sudaryti tokią padėtį, kur 
ji galėtų laimėti tai, ko nelaimė
jo santarvininkų taikos dery
bose. Tokia politika, anglų įsi
tikinimu, negali nieko duot ge
ra Franci j ai, bet ji gali gimdyti 
tik nuolatinį netikrumą ir naujo 
karo pavojų.

Francijoj buvo daug tokių 
žmonių, kur įsivaizdavo,, kad 
Vokietiją galutinai nuveikus jie 
automačiai ir amžinai išsivaduo
sią iš pavojaus. Daugelis jų ma
nė, kad pasiekti visiško saugu
mo, Francija turinti savo sie
nas praplėsti iki Reino.

Jie betgi nusivylė. Vietoje to, 
ko jie laukė, jiems buvo pasiū
lyta bendra Anglijos ir Jungti
nių Valstijų garantija. Bet 
Amerikai pasitraukus, ir tas pa
siūlymas atpuolė. Nuo to lai
ko franeuzai ėmė ieškoti kitų, 
labiau apčiuopiamų, priemonių 
apsidrausti nuo pavojaus —kas, 
žinoma, galima šiek tiek pa
teisinti.

Del reparacijų franeuzai taip 
jau nusivylė. Ne jų begalo dide
lės viltys sukeltos priešo nuga 
Įėjimu, nė dar labiau 1921 m. 
nustatytas reparacijų mokesnis 
visai neatitinka tai ekonomi
nei situacijai, kokia ji dabar 
kad yra.

Anglijos visai kitokia padė
tis. Pavojus iš lauko pusės ja’ 
negrumoja. Bet yra rimto pavo
jaus jos ekonominiam gyveni 
mui — ne dėl Vokietijos negalė
jimo mokėti tam tikros sumos 
reparacijų, bet dėl visiško Euro
pos rinkų suirimo, kurį pagipi 
dė ypač netikrumas santykių

džia ląbai suinteresuota karinė
mis naujų centralinės Europos 
valstybių organizacijomis. Jie 
klausia, kodėl Francijos vald
žia finansuoja jas, visai nebo
dama to, kad Anglijos žmonės 
turi kasmetai sukrapštyti dau
giau kaip 30 milijonų svarų 
sterlingų procentams Amerikai.

Jie turi taipjau mokesniais 
sumokėti dideles sumas, kad iš
mokėjus nuošimčius skolos, ku
rią Francija kalta Anglijai ir 
kurios ji iki šiol visai nesisten
gė atlyginti..

Bet klausimui apkalbėti ten
ka pirma palaukti musų dviejų 
ekspertų komisijų raportų; aš 
tikiu, kad jų darbas duos geid
žiamų vaisių ir suves daiktan 
jūsų kraštą ir mano.

Jeigu tik Francija ir Anglija 
galėtų susitarti, visų kitų Euro
pos kraštų kooperavimas butų 
užtinkrintas, ir tada vėl galė
tume kreiptis į Jungtines Vals
tijas — ne kaip skolininkai, ku
rie tarp savęs ginčijas, bet kaip 
suvienyta Europa trokštanti 
bendru pasiaukojimu ir darbu 
išgydyti žaizdas, dėl kurių da
bar musų žmonės kenčia.”
Francijos premjero atsakymas.

Francijos premjeras Poinca
re savo atsakyme MacDonaldui 
pareiškia, kad Francija reika
laujanti reparacijų ir norinti 
apsidrausti nuo pavojaus iš Vo
kietijos pusės. Francija nieka
dos netroškus užgrobti Vokie
tijos žemių, bet ji nenorinti, 
kad Reinas ir toliau pasiliktų 
karinė vokiečių bazė Francijai 
pulti. Francijos karinės jėgos 
laikomos tik naujiems vokiečių 
puolimams atremti, bet ne prieš 
Angliją. Francija daranti ir 
palaikanti artimus ryšius su 
centralinės Europos valstybė
mis tam, kad užtikrinus taiką. 
Ruhro sritis, sako Poincare, bu
vo okupuota kad padarius spau
dimo Vokietijai mokėti repara
cijas; franeuzai pasitrauksią iš 
ten, kai Vokiečiai imsią pildyti 
sutartį ir kai Francijos saugu
mas busiąs garantuotas.

Turkai ruošiasi vyti 
hutam lalif j

Parlamentas svarsto įstatymą, 
kuriuo einant kalifas butų 
visai panaikintas.

Naujienų 
Jubilėjaus 
Numeris

Naujienų 10-ties metų sukaktuvėms pa
minėti bu? išleistas didelis Naujienų Jubi
liejinis numeris su daugeliu atsiliepimų, 
paveikslų.

įsigykite jį kožnas. Tai bus istorinis nu
meris, kuri verta bus pasilaikyti.

ANGORA, Mažoji Azija, ko
vo 3.— Visų musulmanų kali
fui Abdului Medžidui Effendi 
grūmoja toksai pat likimas, 
kaip jo dėdei sultonui Mohame- 
dui šeštajam, — jeigu Turkų 
seimas priims įneštą įstatymo 
sumanymą. Tasai įstatymo su
manymas reikalauja, kad ka
lifas butų visai pašalintas — 
ir visa jo šeimyna išvyti iš 
Turkų žemes per dešimt die
nų nuo įstatymo priėmimo. Ne 
gana to, reikalaujama, kad ka
lifas sumokėtų didelę pinigų 
sumą, bet nedaugiau kaip 300 
tūkstančių turkų svarų.

Antras įstatymo sumanymas, 
kurį patiekė seimui Liaudies

MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJŲ STREIKAS

Būrys streikuojančių- Chicagoj moterų rūbų siuvėjų, pirmą 
streiko dieną. Darbininkės ir darbininkai metę darbą plaukia 
į gatvę. Jų laukia sunki kova, bet vistiek jie visi linksmi. •

partija, reikalauja, kad butų 
panaikinta religingųjų įstaigų 
ministerija, o taipjau panai
kintos visos teologines mokyk
los.

Kalifo giminės labai nusimi
nę ir laukdami, kad įstatymas 
bus priimtas, pasiruošę bėigti.

Sujudimas Kontantinopoly.
KONSTANTlNOiPOLIiS, kovo 

3.— Policija gavo iš Angoros 
įsakymų daboti kalifo šeimy
ną ir neleisti pašalinti jokių 
brangiųjų daiktų. Patsai kalifas 
esąs pasiruošęs bėgti Egiptan. 
Jo šeimynoje ir hareme esąs 
didžiausias sujudimas.

Praimtą šeštadienį kalbėda
mas Angoroj Turkų preziden
tas Kernai Paša pareiškė, kad 
ratifikavus ILausannos sutartį 

Turkija gal būt įeisianti tautų 
sąjungom Jis i pabrėžė reikalą 
Turkiją europi n ti.

Bulgarijoj laukiama 
neramumu

Valdžia ruošiasi kovai su re
voliucija.

SOFIJA, Bulgarija, kovo 3. 
—Bulgarijos vyriausybė matyt 
nujaučia negera ir ruošiasi. 
Raudonojo kryžiaus ir kitoms 
Sofijos ligoninėms įsakyti būti 
prisiruošiusioms priimti sužeis
tuosius kareivius. ILaukiama 
dar šį mėnesį ekstremistų su
kilimo.

Praeitą šeštadienį ministeris 
pirmininkas Zankov parlamen
te, grūmodamas kumščia kraš
tutinių kairiųjų pusėn sušuko: 
“Jus vėl pasiruošę kraujo lie
jimui!”

Justicijos ministerija pareiš
kė, kad komunistai ir agrarai, 
kurie po rugsėjo mėnesio re
voliucijos pabėgo į Jugoslaviją, 
ruošiąsi urmu vėl grįšti Bul
garijon. Jie esą gerai apsigink
lavę. Kaimuose slaptai sklei
džiama daugybė lapelių, ku
riais šaukiama žmones sukilti.

RODMAN, Iowa, kovo 3. — 
George Fisher peiliu subadė sa
vo žmoną ir savo brolį, paskui 
pats pasikorė.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 2 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $3.67
Danijos, 100 markių ........... $15.84
Italijos, 100 lirų ...............  $4.31
Francijos, 100 frankų ........... $4.12
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.40
Olandijos, 100 kronų ........... $37.27
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.13

Prieš ateivybės varžymą
Išrinktas komitetas lietuvių protestui pravesti prieš 
ateivybės varžymą. Šaukiamas protesto mitingas
Vasario 29 d., pėtnyčios va

kare daugelis Chicagos lietuvių
lietuvių vardo ir kad ateivybės 
varžymo reikalais būtinai reikia

Socialistą konvencija 
smerkia Sovietu 

valdžią
Atmetė pasiūlytą užuojautos re

zoliuciją dėl Lenino mirties.

HA'RRISBURG, Pa., kovo 3. 
— Laikomo,! Pennsylvanijos 
valstijos Socialistų partijos 
konvencijoj buvo paduota su
manymas, Įkad konvencija pa
siųstų Rusijos sovietų valdžiai 
.užuojautos rezoliuciją diel Le
nino mirties, ir kartu pasiža
dėjimą, kad socialistų partija 
dės visų pastangų gauti Jung
tinių Valstijų pripažinimų Ru
sų sovietų valdžios. Konvenci
ja betgi didele balsų didžiuma 
tą pasiūlymą atmetė. Bolševi
kų simpatizuotojams buvo nu
rodyta, kad sovietų Rusijoj 
socialistai žiauriam, persekioja
mi negu buvo caro laikais: ca- 
ro laikais socialistai būdavo 
pir’ma* teismo tardomi «ir tik 
tada smerkiami, tuo tarpu ka 
dabartinė komunistų valdžia 
socialistus dar žiauriau perse
kioja ir be teismo kalėjimuose 
laiko ar į baisiausias ištrėmi
mo vietas dangina.

Pradėjo tardymą kuklux- 
klano riaušių

Tardymo vietą daboja milicijos 
kompanija.

HERRIN, III., kovo 3. — Spe- 
cialė grand jury šiandie pradė
jo tirinėjimą muštynių, įvyku
sių vasario 8 dieną tarp ku- 
klux-klaniečių ir jiems priešin
gų elementų. Tose muštynėse 
buvo užmuštas ku-kluxų vadas, 
konstabelis Caesar Cagle, ir 
nušautas ku-kluxų priešas de
puty šerifas Laymanas.

Rotušę, kurioj vedama tardys 
mas daboja atsiųsta milicijos 
kompanija. Milicininkams įsa
kyta kratyti kiekvieną asmenį, 
einantį į rotušę, kad jis neturė
tų ginklo.

draugijų valdybų atstovai ir 
nemažai kitų veikėjų susirinko 
į Raymond Instituto svetainę 
tainę apsvarstyti ir nutarti, 
kaip Chicagos lietuviai turėtų 
protestuoti prieš ateivybės var
žymą ir ypač lietuvių kvotos di
delį nukapojimąi

Visų susirinkusiųjų nuomo
nė buvo, kad reikia visokiąis bu
dais stengties atsiekti lietuvių 
ateivių kvotos padauginimo. Vi
si karštai ryžosi stoti darban. 
Visi užtikrino, kad lėšų tam rei
kalui surinkti nebus sunku.

Susirinkusiems advokatas 
Kl. Jurgelionis išdėstė kodėl 
Amerikos kongresas nori suvar
žyti ateivybę ir kaip ištikro 
ateivybė.butų suvaržyta, jeigu 
Johnsono bilius taptų įstatymu. 
Esą tokių neva mokslinių teori
jų, kuriomis tiki kongresmanai 
ir sulig kurių tik airiai, anglai ir 
vokiečiai esą geriausi žmonės, o 
visi kiti ypač pietų ir rytų Eu
ropos žmonės esą žemi, netikę 
ir neverti būti Amerikoje. Su
lig šitų teorijų ir Johnsono bi
lius sutvarko ateivybę taip kad 
airių, anglų ir vokiečių ateivių 
butų daugiau kaip du trečdaliu, 
o mažiau kaip vienas visos atei
vi jos trečdalis susidėtų ir kitų 
40 tautų.

Kadangi Chicagos miestas 
ketina protestuoti prieš John
sono bilių, tai susirinkimas pir
miausia apsvarstė reikalą ir 
lietuviams dalyvauti miesto 
proteste, ši utarninką miesto 
tarybos rūmuose prasidės iš
klausinėjimas visų tautų, ką 
jų atstovai mano apie Johnso
no bilių. Susirinkimas vienbal
siai nutarė, kad Chicagos lietu
vių vardu miesto taryboje kal
bėtų adv. Kl. Jurgelionis. Lie
tuvių protesto komitetui paves
ta pakviesti dar vieną kalbėto
ją, kurs kalbėtų \nuo lietuvių 
vardo. y

Susirinkimas nutarė kuogrei- 
čiausiu laiku sušaukti yisos Chi- 
eagos lietuvių masinį mitingą 
išnešimui protesto prieš John
sono biliaus neteisingą ateivy
bės varžymą. Protesto mitin
go sušaukimas pavestas komi
tetui.

pasiųsti lietuvių reprezentacija 
VVashingtonan.' Susirinkimas 
pripažino kad tam tikslui reiks 
pinigų, bet permatė kad pinigai 
nebus sunku surinkti, kadangi 
šis klausimas kiekvienam labai 
rupi. Tegul tik kožnas kas jau 
kviečia savo giminę iš Lietuvos 
pridės čia po dolerį kitą, ir jau 
bus užtektinai lietuvių repre
zentacijos pasiuntimui Wash- 
ingtonan.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė įsteigti komitetą, kurio 
tikslas butų pravesti protestą 
prieš lietuvių ateivybės varžy
mą ir jei galima išgauti dides
nę kvotą lietuviams, čia pat 
tapo išrinktas komitetas iš as
tuonių su teise pasikviesti tal
kon daugiau veikėjų, čia paduo
dame išrinktųjų komiteto narių 
vardus ir ad^sus:

Adv. Kl. Jurgelionis (Pirmi
ninkas), 1739 S. Halsted St.

Dr. A. Rutkauskas (Sekreto
rius), 4442 S. Western Avė.

Adv. K. Gugis, (Iždininkas), 
117 No. Dearborn Str.

A. Jankauskas,
3232 Emerald Avė.

J. Aleksandravičius,
3653 So. Hamilton Str.

J. Kareiva,
. 4537 So. Wood Str.

A. Vizbaras,
6757 Clyde Str.

J. šmotelis,
1739 So. Halsted St.

Komitetas angliškai veikiau
sia vadinsis American-Lithua- 
nian Immigration Commitee.

Susirinkime buvo valdybų at
stovų ne mažiau kaip nuo 60 
draugijų, (įskaitant Susivieniji
mą Draugijų Bridgeporto ir 
Chicagos Lietuvių Auditoriumo 
draugijų susivienijimą. Susirin
kusieji mitingo pabaigoje priė
mė prieš ateivybės varžymą 
protesto rezoliuciją, kurią nu
sprendė tuoj aus pasiųsti Suvie
nytų Valstijų kongresmanams 
ir senatoriams.

Keturi lakūnai užsimušė.

LONDONAS, kovo 3. — šian
die įvairiose Anglijos vietose 
užsimušė keturi aviatoriai, o 
trys buvo sužeisti.

/------ ■----------- - -------
Jau laikas išpidyti Income 
Taksy blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai/ryto iki 8 vai. vakare.L,---------------------- ----- J

.... . , ... ....... ,.Ą

Susirinkimas vienbalsiai pri
pažino, kad vienų protestų ir 
rezoliucijų šiame reikale neuž
teks, ir kad būtinai reikia pa
rūpinti pamatuotas pareiškimas 
prieš ateivybės varžymą nuc

Chicago ir apielinkė.— Šian
die nepastovu, gal būt lietaus; 
šilčiau; mainąsis vejas.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 
6:1. Menuo teka 5:51 ryto.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami keletą dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.
/Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at

siųskite juos j Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



Antradienis, Kovas 4, 192?

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Karmality bažnyčioje* 
kovą laimėjo lietuviai.

Ktuimas, vasario 11. — Pra 
ėjusįC kartą rašiau “Naujie
noms”, kad Kaune Karmaiitų
bažnyčioje jau nuo kurio laiko 
tarp lankančių tą bažnyčią len
kų-lietuvių parapijonų ėjo aštri 
kova dėl pamaldų tvarkos, ir 
kad sekmadienį, vasario 3 tarp 
kovojančių grupių buvo iškilę 
dideli kivirčai, dėl kurių vietos i 
klebonas net buvo uždaręs baž- 
-.......-L-J.----------------- 1 .... rU.------ -- .,! , i

nyčią. Bažnyčioje tik tą vakar 
rą nebuvo mišparų.

Sekmadienį, vasario 10, Kar
mai i tų bažnyčioje pradedamo
sios pamaldos jau atlikta nauja 
tvanka. Būtent, lenkams visos 
pamaldos giesmės ir pamokslas 
kas šventadienį užsibaigia iki 9 
vai. ryto. Lietuviams pamoks
las vidury sumos vietoj buvusio 
Ligi šiol prieš sumą (lenkams 
pamokslas būdavo po sumos). 
Per visokių švenčių iškilmingas 
procesijas tegiedosią lietuviai. 
Taigi taip triukšmingai vestąją 
pamąldų tvarkos kovą tuo tar
pu laimėjo lietuviai. Tik neži
nia ar nurims lenkai ir nepra
dės iš naujo kelt riaušes.

—Lietuvos darbininkas.

Mes Galime Pasakyti

visa pasakę apie gryno, gero 
pieno išdirbimą į keletą žo

džių ir jie bus Borden’s “Se
lected”.

F-3

Užsisakyklt 
Borden’s 

“Selected” 
šiandien

BORDENS 
EmlioductgCo. o f- Illinois 

Fnanjdm 3110
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"JOKIO APGAVIMO ČIONAI 
NĖRA
— TAI GERIAUSIAS CIGARE- 
TAS BILE KADA PADARYTAS!*

Užgavėnių šokis
Naujienų Ekskursija
LIETUVON

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Surengtas
LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAš. IR PAS. KLIUBO

Šandie, Kovo 4 d., 1924 m.
Gegužio menesyje

WICKER PARK ANNEX HALL
2040 W. North Avė.

Gražiausiame laike
GERIAUSIU LAIVU

Pradžia 7:30 vai. vak. Costanzo Orkestrą

Kviečiame publiką atvykti ir turėt gražios promogos
Lydės

Gerai patyręs palydovas

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. į

S. L. F ABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO. MAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGI8
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-12 

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
rieni vakarą, iiskyrua ketvertą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■ - ----- -- ■ - _____ i

»——*"*———n i i į ■■■■■■!
JOHN KUCHINSKAS 

lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.

Telephonaa Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. S®- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigui ant pirmo morgįčiatta 

lengvomis išlygomis. /

PASKUTINIS UŽGAVĖNIŲ ŠOKIS
Rengia

LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. MARIJOS PARAPIJA
Del savo labo, taigi parapijonai ir parapijonkos, draugai ir draugės 

nepraleiskite to paskutinio šokio.

Utarnipnko Vakare, Kovo-March 4 d., 1924
ŠV. M. BAŽNYTINĖJ SVET.

3501 So. Union Avė. ir 35th St.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Kviečiame visus atsilankyti, nes tai paskutinis šokis prieš Užgavėnias.
KOMITETAS.

i Pirma dovana manicuring setas $25.00, 
antra dovana karoliai $15.00.

ValsoKontestasirŠokis
Rengia Ladies’ Association of Cicero

Utarninke, Kovo 4,1924
Lietuvių Liuosybės Svetainėje
% 14 St. ir 49 Ct„ Cicero, III.

Pradžia 7 vai. vakare. Muzika D. Bredficld

Tikietai nuo narių 50c. prie durų 65c. (su rūbų pasidėjimu).Į  ............ .... ,........

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

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

Nepiliečiams sugrįžimas užtikrintas*
* . Y

Musų atstovas praleis Lietuvoj 3 mėne
sius, kad sutvarkyti ir pagreitinti atkeliavi- 
mą tų, kuriems yra liivakortės išsiųstos.

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

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsivesti 
ir sugrįžti jau vedę.

Visais šiais reikalais kreiptis asmeniškai, 
arba laišku:

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

Garsinkitics “Naujienose

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
vicrnastis 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 į Nau
jienų ofisą, nes iš Čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylaš geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

jiegą suvedame j senus ir naujus namus,'taipgi dirb- 
rba ant išmokėjimo.

flviesą ir pa. 
tuves. Casb ari

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
.patarnauju kuogeriausiai 

m te
3228 W. 38-1 h St., Chicago, III.

— "" ■'

Tel. Dearbom 9057

■ A. A, SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

■Cor. Wa*hington & Clark

Narna Tel.i Hyda Park 8396
b— ■ .. ■«!
................. ■ -...........t- ■ Iv

JOHN I. BAGDZIUNAS
, ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Kandolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
V—— 4

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

Room ,909 Chicago Trust Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Telephone Kandolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

|Yard» 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
— ■ i ..................... —i n mr

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvye Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. Ę. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg;

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 526 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted S t., Chicago. 
Tel. Yarda 4681

* ! ■ ............. ................... I

Isermann Bros.
Krautuvė dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Markei Sųuare, 

Kenogha, Wis,
-- -........

V Dcl 1 r niežianČių de- 1 
I gancių kojų? i

’mentholatum
Greitai praša- j 

į liną ir at- J 
l švicžina K
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| SPECIALES PERSTATYMO KAINOS
dėl

EVER-GLO ANGLIŲ
labai karštos liuosai degančios anglys

Tiems visiems kurie perka trijų tonų lodą mes pada
rome sekamas pinigų sutaupinimo kainas:

■IkorespondencijūsIj l. . -
PittsbuFgli, Pa.

Vilniaus lietuvių dovana.

taipogi Amerikos lietuviams už 
jų 'paramų sunkioj valandoj. 
Atsiųstoji p. St. Kairiūkščio 
dovana primena mums, jog dė
kingume Vilniaus lietuviai netu
rės trukumų. —M. V.

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101: So. Halsted St., kampas 31 gat.

Miame, W. Va.

6 colių Lump............................................ $7.00 už toną
6x3 Furnace Egg.................................... $7.00 už toną
3x2 Virimo Pečiui Nut.......................... $6.75 už toną

Už vieno tono užsakymus 50c daugiau už toną

ANCHOR COAL COMPANY
420 West 29th Street

Tel. Boulevard 1323

P. St. Kairiūkštis, Laikinojo 
Vilniaus Lietuvių Komiteto 
Sekretorius ir gimnazijos mo
kytojas atsiuntė Pittsburgho 
lietuvių mokyklos vaikams ke
liasdešimtis gražių skaitymo 
knygelių, kaipo dovaną nuo oku
puoto krašto brolių. Sunku 
surasti gražesnis draugiškumo 
ir simpatijos pareiškimas. Mes 
žinom kokios ten sunkios gyve
nimo sąlygos. Nelengva su-

Į spėjimas.

Patariu angliakasiams į čia 
nevažiuoti, nes darbai visai blo- 

j gai eina. Seniau čia buvo 
unija susikurusi, bet dabar ji 
tapo suardyta.

Atvažiavusiems į šį miestą 
lietuviams tenka daug vargo pa
tirti, per' tai patariu darbinin
kams į čia nevažiuoti.

—J. J. Pažėras.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. <

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

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

Phone Boulevard 3053
Valandos nuo 6 iki 9 *v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEVVICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

i. .............. *

I | Franklln’o BOTANICAL HERBS Gy- 
į duoVės nuo SKILVIO. KEPENŲ,

■ KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa-
* šauly reguliatorius. Vienas doleris at- 

!• : neša mėnesius gydymo. Atsiųskite j 
! FRANKLIN’S LABORATORY, 
Į i 3252 VVallace St.,,
i Į Chicago, U. S. A.
unHananHnBsaaaBaanHBEEaKaean^ , - '• - * ....

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

D-RO KHMERO SWAMP-ROOT 
SILPNIEMS INKSTAMS

Tūkstančiai vyry ir motery turi inksty kliūtį ir to 
nežino. Ar jums nereikia Swamp-Rooto?

Daugumas žmonių, nežino baisaus 
didėjimo ir didelio išsiplatinimo ink
stų ligos. Nors inkstų ligos dažniau
siai atsitinka, tačiau jas beveik pa
skiausiai pastebi ligonis ir gydytojai, 
kurie pasitenkina gydymu sėkmių, 
kuomet pradinė liga naikina sveika
tą.

. Sugedę inkstai gali pagimdyti dieg
lį klube, jeumatizmą pūslės katarą, 
skausmą ar užtirpus) sopėjimą strė
nose, sąnariuose ar raumenyse, kar
tais galvos skaudėjimą, ar nevirškini
mą, o ilgainiui būvą veido pagelti- 
mas, papurtę ar pamėlynavę poakiai, 
kartais jaučiama lyg kad butų širdies 
kliūtis, gali būti užtenkamai ambici
jos, bet stinga pajiegų>sveikata eina 
silpnyn ir kūnas nyksta.

Tokioms sąlygoms leidus tęstis to
liau, gali būti tikrai rūsčių sėkmių; 
gali įvykti inkstų liga savo aršiau
sioje formoje.

Jei manote, kad jūsų inkstai yra juy 
sų. ligos ar sunykimo priežastimi, tai 
pradėkite vartoti Dro Kilmero Svvamp 
-Rootą, garsų inkstų, kepenų ir pūs
lės ligoms vaistą, nes kaip tik jūsų 
inkstai bus sveiki, tuoj jie padės ki
tiems organams pasveikti.

Jei esate jau įsitikinę, kad Swamp- 
Root yra jums reikalingas, nusipirki
te paprasto vidutinio dydžio, ar dide
lę bonką, kurioj nors aptiekoj. Nepa
darykite klaidos ir atminkite vardą, 
Dro Kilmer Swamp-Root, ir adresą, 
Binghamton, N. Y., kurį jus rasite 
ant kiekvienos bonkos.

SPECIALI PASTABA. — Pavyzdinio dydžio bonką Svvamp-Rooto ga
lite gauti, pasiųsdami 10 centų Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Jie 
taipgi prisius tamstai naudingi) informacijų knygą, turinčią daugelį tūk
stančių dėkingų laiškų, apturėtų nuo vyrų ir moterų, kurie pasako atradę, 
kad Swamp-Root yra pats tas vaistas nuo inkstų, kepenų) ir pūslės ligų. 
Svvamp-Rooto vertė ir klotis yra taip gerai žinomos, kad musų skaitytojai 
gerąi padarys pasiųsdami pavyzdinio dydžio bonkos. Adresas: Dr. Kilmer 
& Co., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminėti šito laikraščio.

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

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

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

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

Mano Persergėjimas
Žinodamas didelę vertę mano Bulgariškos Žiedų Arbatos (pirmiau va

dinosi kraujo arbata) pagelbsti tiems kurie kenčia nuo reumatizmo^ užkie
tėjimo, nevirškinimo, rūgštų vidurių, gasų pilno vidurių, galvos skaudėji
mo, kepenų, inkstų ir prasto kraujo. Aš noriu persergėti savo draugus ir 
visus sergančius žmonės, kad apsisaugotų imitacijos. Yra tiktai viena 
Bulgariška arbata ir aš darau ją. Neapsigaukite dėl imitacijų. Kuomet e 
žmonės serga jie turi turėti

Bulgariška arbata var
tojama karšta einant gul
ti prašalina persišaldymą. 
Jus turite visuomet apsi
saugoti nuo influenzos ar
ba pneumonijos, žiūrėki
te mano vardo ir trade 
mark ant kiekvieno pake
lio, tuomet žinosite, kad 
jus turite tikrą Bulgariš
ką Žiedų Arbatą.

H. H. VON SCHLICK,

griebti skatikas, nes jis reika
lingas. Nežiūrint į tai Vilniaus 
lietuviai, asmenyje p. St. Kai
riūkščio prisiuntė mums tą do
vaną apdraustu budu, kurios 
persiuntimas kainavo keli mi
lijonai, žinoma, ne dolerių, bet 
lenkiškų markių. Už kelius mi
lijonus dolerių pusę Vilniaus 
galėtum pargabenti į Ameriką.

Čia gimusi lietuvių vaikai tu
rės progos pasiskaityti šį tą 
tėvų kalboj. Yra daug kurie 
nori susipažinti su lietuvių kal
ba ir prasilavinti. Beabejo, at
siųstomis knygutėmis galima 
bus pasinaudoti. Vienok jomis 
visos spragos neužkiši, čia rei
kalinga musų pačių pasirūpini- , 
mo. Nežiūrėdami į nieką, vary
kime kulturinį darbą tarp jauni
mo ir suaugusių. Nesustokim 
dėl smulkmenų. Vilniaus lie-| 
tuviai, prispausti, persekiojami 
atlieka 'stebėtiną darbą. Kai
muose, miesteliuose pristeigė • 
suaugusiems kursų ir jie nėra 
tušti. Mes gyvenam daug ge
resnėse sąlygose. Niekas musų 
nespaudžia ir bado ačiū Dievui 
nematom. Bet kultūriniam 
darbui aptingom. Visa viltis— 
kalbėtojuose. Atvažiavęs iš 
svietui’ veikėjas, šiek tiek suju
dina, bet vos spėja iškeliauti, 
kaip tyla vėl užviešpatauria. 
Aš nieko nęsakau apie kelius 

asmenis, kurie-.-dirba išsijvtęsę 
ir verti didelio pagyrimo. Iš jų 
daugiau reikalauti negalima. 
Bet yra šimtai asmenų, kurie 
pajėgtų atlikti šį’ tą visuomeni
nio, kultūrinio, vienok susilaiko. 
Šios mintys ir daugelis kitų at
eina į galvą prisiminus tuos lie
tuvius, kurie sunkiai kovoja už 
savo kalbą ir teises, atlikdami 
tiesiog stebuklus. Darbštumė 
Vilniaus lietuviai įstengtų duo
ti mums pavyzdį. Smagu tie
siog prisiminti, kad Pittsburg- 
has vasario m. 16 d. š. m. su
rinko apie 150 dol. aukų Vil
niaus krašto lietuviams. Pašal
pa jiems tenai reikalinga. Prie
glaudas, mokyklas ir visas ki
tokias įstaigas neužlaikysi iš- 
nieko. Valdžia negali jų pa
remti, nes Varšuva tuos pinigus
konfiskuotų, pasiteisindama, 
jog norima tuo sukelti sumiši

tik geras gyduoles.

Prezidentas 
25 Marvel Bldg.,

Bulgariška žiedų Arba
ta yra parduodama' visų 
gerų aptiekorių — ir 
kiekvienas geras aptieko- 
rius maloniai suteiks ją 
jums. Jei jūsų aptiekorius 
neturi jos, aš maloniai 
prisiųsiu jums apdraustu 
dideli šeimynos pakelį už 
$1.25, 3 pakeliai už $3.15, 
arba 6 pakeliai už $5.25. 
Rašykite man.

MARVEL PRODUCTS, Ine. 
Pittsburgh, Pa.

mai prieš lenkus. Kuomet pri
vatini rfemĮpnys siunčia aukas, 
niekas jų negali pagriebti, nes 
Lenkija turėtų atsakyti už tai. 
Musų aukos nenueina niekais. 
Vilniuje auga nauja, stipri dva
sioj karta, kuri mok^»*Kc>voti
su lenkų šovinistais ir ištautin- 
tojais. Toji Išarta bus dėkinga

Francuziškas Daktaras

Tel. Blvd. 8188
M. Woltkewid 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą., Duodu pa« 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

6^2% Pirmo Morgičio Auksiniai Bonai
ant žemes, namų ir prirengimų ilgam laikui ant kontrakto ir lyso

United States Post Office Dept.
TAS bus didžiausias namas į vakarus nuo Chicagos lysas 

per Pastos Ofisų Departmentą.
visi* siunčiaml* laiškų į San Francisco bus perlei- 

ytJ/L' džiami per tų namų.

VALDŽIA mokės $103,300 rendos į metus, tiesiai į New
York Trust Company, Trustee, tie pinigai bus padėti į 

šalį dėl nuošimčių, taksų, apdraudos ir pataisymų, o kiti bus 
padėti į geležinį kapitalų dėl nupirkimo ir išsibaigimo bonų. 
NAMAS bus iš fireproof konstrukcijos — cemento, plieno 

ir plytų, pastatytas ^agal peržiūrėtų planų Paštos Ofi
so Departamento.

VERTĖ žemės ir namo bus daug didesnė nuo išleistų ver
tės bonų. į i

TOKS brangus namas yra apsaugojimas, užtikrintos įplau
kos nuo “Uncle Sam” kaipo savininko, ir duodama gera 

kaina 6*4% palūkanų, padaro tuos bonus labai žymiu invest- 
mentu.
| Ateikite arba rašykite 

dėl cirkuliorio ir lapo Vardas
i nurodančio 10 priežas-

Ičių dėl pirkimo “Pas- Adresas 
tos Ofiso” Bonų.___________

TACOB KULP co-ąf A • INCORPORATED

INVESTMENTBONDS • 
33 South La Šalie Street Chicago Telephone Dearborn 8666

— ...... . ........ ...................... '

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

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

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

NAUJAUSIOS KNYGOS IŠ LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ 18 LIETUVOS:

KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
GAIRĖS, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00 o .

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal-

) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 83 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

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

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

3)
4)
5)
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 83 spalvuoti

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S’. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland •State Banko

Telefonas CanaI 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nerišlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

7907 Superior Avenue CIeveland, Ohio

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedSlioj 10-12 dieną.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St„ Chicago. III. h............ . . ........... .„Z

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. CanaI 6222. Chicago, I1L 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vah. Ned. pagal sutarti.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan 84.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nerišliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. VVashington St 
Valandos: nuo 10 11d 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Garsinkitės Naujienose

HERZMAN'^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: CanaI 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

>—■ i ... —... —J

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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 CanaI 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989
• DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: ' I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

Tel. Boulevard 9587

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk SU
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo 8 

. iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaiku <r visa chroniškų litru 

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

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

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nerišlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 061a

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 1/- ai 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 .

Telefonas Yards 0867
ll Ml ______
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Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

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

8c per copy.

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

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

vojusi savo jėgas bereika
lingiems tarpusaviniems ki
virčams.

Musų visuomenė jau turi 
gana nuostolio iš to, kad 
nuo jos atsimetė ir josios 
veikimą sistemačiai stengia
si ardyti tie elementai, ku
riuos sudemoralizavo bolše
vizmas. Kam gi josios ju
dėjimą dar daugiaus skal
dyti? Ar norime, kad kle
rikalizmas, naudodamasis 
musų nesutikimais, ilgai
niui viską“ nustelbtų?

Taigi mes kviečiame So. 
Bostono laikraščius ir vei
kėjus paliauti tuos kivirčus 
ir daryti taiką, — ne tam, 
kad vieni ar antri jų atsiža
dėtų savo pozicijos arba nu
silenktų priešingai pusei, 
bet tam, kad butų galima su
sitarti tais reikalais, kuriais 
visi pažangus žmonės gali 
darbuotis bendrai.

Tegu bus taika*“be anek
sijų ir kontribucijų” ir tegu 
ji įvyksta kaip galint gre\ 
čiau!

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui 

Metams-- ------------- —___ $8.0f
Pusei metų . .........  4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam.......... .—. 1.50
Vienam mėnesiui ................    .75

Chicagoje per nešiotojui 
Viena kopija--------

Savaitei ____________
Mėnesiui ------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams.......... ..............  $7.00
Pusei metų _____.....____ — 8.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviem mėnesiam........ .— 1.25
Vienam Mėnesiui_____—----- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Klajūnas.

Saulių Respublika
(Pabaiga)

8c 
18c 
75c

II
Kai tik pasiekė žinios žinelės 

piliečių ausį iš darbų ir gyve
nimo musų respublikos apieku- 
nų, ponas prezidento padėjėjas 
Skruzdas, kaip visuomet susi- 
i upino — ar ties i tenai ir af 
nėra kartais 
Klajūno istorijoj.

Metams ------ --------------- r $8.00 pi dangų ir, ly
Pusei metų ---- ------------------ 4.00 reiškimą, iš te.i ėmė
Trims mėnesiams ........  2.00 L • karališku bakuPinigus reikia siųsti pašto Money H arallSKU baku 

Orderių, kartu su užsakymu. bedievybė, ati ? >k

Laikas daryti 
taiką.

erezijos bacilų 
Dairės, dai

navęs ap
kalbėti vi- 
“Melas ir 
Viešpatie 

=s |KJajuhui, nes jis nežino ką da
ro” - tarė Ski ’zdas 
labai aukštam musų 
ponui, kurio niekas 
“Rašo, kad prezidentas 
ninkus kalėj iman sukišo už ne- 

- praustaburnišką raštą, o neži- 
no, kad aš’— jo padėjėjas, tą 

ei“ padariau. Prezidentas Gurge- 
ir I lis, kaip ir pirmiau buvęs pre- 

vidurių liga 
kokiame tai

vienam 
sostines 
nemato.

darbi-

• Mums ne kartą teko kal
bėti apie aštrius ginčus, 
nančius tarpe “Keleivio” 
“Sandaros”.
tina, kad jie dar iki šiol ne
siliauja, nes naudos iš jų vi
suomenė neturi jokios.

Permetus suviršum lai-lne°u Uškanis” 
ko, sekdami vienos ir antros r?’ byvo P^’i antrus 
besiginčijančiųjų pusių ar
gumentus, mes nesuradome, 
kad juose butų iškeltas bent 
koks svarbesnis visuomenės 
klausimas, bet užtai labai 
daug prisiskaitėme apie 
“Keleivio” redaktorius ir 
leidėjus ir apie “Sandais” 
redaktorių ir administrato
rių.

Tie ginčai, vadinasi, tik
tai kėlė asmenų neapykantą 
ir skleidė ją platesnėje pub
likoje. Abi puses jie varė 
vis į didesnes ir didesnes 
kraštutinybes. “Sandara” 
priėjo prie to, kad ėmė nie
kinti visa, ką tiktai daro 
keleiviečiai arba jiems pri
tariantys žmonės (net ir 
mašinistą, kuris spausdina 
“Keleivį”!); “Keleivis” gi, 
nenorėdamas pasilikti sko
loje, ėmi kirsti 
“Sandarai” ir 
čiams.

Paskutiniame
ryje jisai taip jiems drožia:

“Buvusių saliuninkų 
‘partijai’ biznis einasi la
bai prastai. Jos laikraš
tukas ‘Sandara’ iš prenu
meratos neužsimoka, nes 
mažai kas ją skaito...”
Kuomet dalykai priėjo iki 

šitokio užsikarščiavimo, tai 
yra ženklas, kad jau laikas 
yra sustot.

Mes nenorime būti teisė
jai toje So. Bostono laikraš
čių kovoje, bet laikome savo 
pareiga nurodyti, kad yra 
svarbių visuomenės reikalų, 
kurie dėl jos kenčia, 
jau minėjome, kokie 
uždaviniai šiandie 
prieš Lietuvos liaudį, 
uždaviniais ir turėtų 
tis pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė, ažuot eik-

Labai apgailė- zidentas Užkanis 
susirgo ir dabar 
žemaičių kurorte gydosi. Taip 
susirgo — aiškina Skruzdas po
nui — tik truputį kitokia liga

Užkanis, žino- 
i žmogus, 

jis net negalėdavo žiūrėti ramia 
širdimi į nuogus naujokus kai

► jie Adomo kostiumuose atsisto- 
; davo apsirodyti prezidentui ar 
, tiks į tėvynės gynėjų eiles, žiu

rėjo, žiurėjo, ir pradėjo paleis
ti, paskui doleriai, auksas, pilie
čių klubas ir koks ten leųkų 
šnipas, klubo ponas, ėmė ir ap- 
sirgdino prezidentą Uškanį. Iš
važiavo ponas prezidentas gydy
tis ir taip nebegrįžo. Nieko ne
padarys! Širdis neužleidžia 
tokiose komisijose būti. Lenke
lis irgi kur tai dingo, tik vienas 
vyriausis daktaras Šimbilinskis 
atsisakė nuo pareigų kai prezi
dentas nebegrįžo ir iš visų tų 
komisijų, dolerių, pasistatė sau 
namus musų sostinėj ir gyvena 
sau sakydamas: “Gera, labai 
gera, savoj — nepriklausomoj 
respublikoj, — kur kas geriau 
negu kai svetimi valdė”. Pra
keikta žemė — ar orą bedieviai 
ligomis užnuodijo. Dabar mu
sų tėvas, musų apiekunas ir 
globėjas, jo didybė prezidentas 
Gurgelis vėl susirgo ir, sulig vi
durių chirurgų kalbos buk ir šis 
nebegrįšiąs. Širdis plyšta apie 
tai tik pamanius. O prakeikta 
karvė, karvė kaip karvė buvo. 
Rodos, negi taip blogas galvi
jas. Kaip girdėjom, kad Lietu
vos karalystėj vienas jaunas dai 
nušninkų kavolis net giedąs apie 
karvę, apie jos ragus, uodegą ir 
apelsinų jai žadąs; jei karvė 
būt blogas gyvulys — negar
bintų jos taip, bet pas mus pa
kenkė prezidento viduriams jos 
mėsa, Dabar karvė 
publikoj vistiek, 
kiaulė. Niekas jos 
Iškrėtė prezidentui
ją bala ir dabar ponas Skruz
das derinąs į sostą sakydamas: 
“Serga ponas Gurgelis, Klajū
nas sumelavo, aš darbininkus 
sukišau kalėjiman ir spaustuvę 
jų nubaudžiau.* 
kad šie lyg šv.
Šimui atėjo prie 
kur dirbo geri 
ninkai ir rėkia: 
streikuokit, kunigas daugiau lai 
moka”. Kad nors užtektų to rė
kimo, o čia jie derina ir akme
nį į galvą, na? sakau čia jau ne
be juokas, praplieks pakaušį ir 
eiksau išvarvėjusomis smage-

ne prasčiau
•sandarie-

savo nume

musų res- 
kaip žydui 
nebekenčia. 
šposą, kad

Vakar 
dideli 
stovi 
Tais 

rupin-

Sukišau dėlto, 
Stepono užmu- 

šventpriaus, 
klebono darbi- 

“Streikuokit,

nimis. Kapt už tai ir padėjau 
tuos “metėžnikus” vieton, o 
vietą turim gerą, dėkavokit ru
sų a. a. Mikoliukui, kuris musų 
sostinėje pastatė puikų kalėji
mą, ir paliko juo naudotis. Tai 
gi, kaip matot, ne visai buvo 
tiesa, ir aš iš desperacijos viską 
surašęs jau pasiunčiau krikš
čionių apsaugas departamentui. 

[Leidėjams tokių raštų teks, oi 
teks, o jau Klajūnui katarga 
kol jis nenusprogs vienuolyne”. 
Man gi nugirdus tokias .kalbas 
sostinės aristokratų tarpe, kol 
da esu gyvas ir sveikas vėl už
ėjo noras lyg ubagui sviestu pa
sigirti kultūringam pasauliui — 
ir apie musų respublikos prezi
dentą, (oi dar ne — atsiprašau, 
—jo padėjėją), Skruzdą. Skruz
das, kad tamstos žinotumėt nei 
durnas nei razumnas, taip sau 

j—geras katalikas, nelyginant, 
kaip nuo šidlavos arba Dauje
nų. Jo išmanymas toks, kad 
ko nesuprahta, tai sako toki va
lia Dievo, ir viskas. Bučiuok ku
nigui ranką ir nereikės griežti 
dantimis, lyg vilkui staugiant, 
pekloj. Kiti kalba, kad ir Skruz
das bučiuojąs, išlengvo su pa- 
bažnumu, nešiojąs visas bros- 
vas, kokias tik šv. Kaziuko kom
panija pargabena iš Palestinos. 
Jei brosvos iš kitų šalių jis ne- 
pripapžįsta, gal dėlto, kad, kaip 
sako geri istorikai, prezidento 
padėjėjas palinkęs iš faraonų 
pakalenijos, kurie seniau valdė 
rytų kraštus. Jo protėviai daug 
pasidarbavę vergijos ir tamsy
bes labui, su visokiais faraonais. 
Ir dabar jis gal dėlto eina baž
nyčion faraono uniformoj, eina 
valgyti, gerti ir — atsiprašant 
—da kai kur vis uniformoj. O 
reikia žinot, kad bažnyčią jis 
tiesiog įsimylėjęs, — ten dažnai 
^apimtas dieviškais durnoj imdiš 
meldžias kaip latras po kairei, 
kol išgirs balsą, žadantį jam ro
jų. Tik visa bėda, kad valgo 
mažiau. Su gėrimu bėdos nėra, 
geria be piršto, kaip sako žmo
nių gudrybė. Nemanykit, kad 
kasžin ką geria. Geria retai 
tik, ir tai nuo priemiesčio, jei be 
dieviai įvaro su činčibaru ir va
lerijono šaknelėmis, o dažniau 
tai ožkos pieną, nes dvi ožkas, 
kaip aniolus, laiko pas save ir 
toji “Kauno 
nereikalinga,
džiu, kaip iš ausies trauktas. 
Jei mes daug tokių turėtumėm, 
tai senai būtumėm šveieanijajį 
surikę: “Sudiev tu pagyrų puo
de su savo kultūra!...” Kad ir į 
kalėjimą paimkim jo pažiūras, 
ten tai esąs čyščius nuo paleis- 
tuvybės, streikų, gazietų ir kito
kių nėcnatų. Vakarų ir vaka
rėlių taip pat jo respublikoj 
esą nereikalinga, nes ten susi
rinkę žmonės įkalbą, kad kuni- 

kad valdžia 
Tą dalyką ir

paleistuvė” visai 
Vyras, vienu žo-

sakom, nors rankovėj atsidusi
me prisiminę savo faraonus su 
visomis jų dvasios inkvizicijo
mis. Nuėjęs leidimo, randu vi- 
ce-prezidentą patyloms pote
riaujant tokią maldelę: “Dieve, 
padėk man pasmaugti laisvą 
mintį ir cicilikus kalėjime su- 
marinavoti, duok dvasios šven
tos ir stiprybės suvalgyti juos 
visus be duonos ir be druskos”.

“Tegul bus pagarbintas Na- 
zaranckas karalius žydų” —ta
riau lig sieros žemelės nusilen
kęs.

“Amžina ramybė tau, Klajū
ne” — atsakė šventablyvą miną 
padaręs Skruzdas. “Ko nori?...” 
—paklausė neaukštu, bet užtat 
saldžiu balsu.

“Leidimo, ponas”.
“Kam, kokio?...”
“Komediją norim 

Starkelio veikalą — 
statom” — trumpai, 
rašto, paaiškinau.

“Ata, kokią komediją, kas tas 
Kryžius ?..”

“Taigi jubiliato Starkelio 
Kryžius” — ir padaviau veika
lą. Jis pažiurėjo, pavartė ir 
rūsčiai suraukęs kaktą ėmė sa
kyti : J

“Ne, negaliu, gal bedieviška 
koki knyga”.

“Ne, nebedieviška, — musų 
didelio patrioto Starkelio, visi 
dabar juk tik apie jį if kalba”.

“Nieko aš nenoriu žinoti, nė
ra ko reik, tai ir nereik” — už
baigė jis.

“Ko kogi, ponuli, nėra?...” — 
pagavau klausti jo nustebęs. 
Dūrė jis pirštu į pirmą puslapį 
ir pakeltu balsu pradėjo:

“Čia turi būt užrašyta: “Ap- 
probatur I^atum Petropoili č£e 
20 Augusti 1908 an. 
Capituliarius”.
aiškus, ir dar to laiko, kai ka
zokai numalšino bedieviais su
galvotą revoliuciją, kuri ir mu
sų respubliką buvo apėmus. Ne
galiu...”—

—Ir atsisėdo sau, kaip Pily
pas kanapėse, užbaigęs. Man 
ilgai per ašaras prašant sutiko 
pasiųsii krikščionių apsaugos 
departamentui Starkelio veika
lą dėl patikrinimo, o kai grįšiąs, 
jei—su Vyskupo pavelijimu, Įei
siąs ir jis.

Laukėm, bet pas mus žmonės 
sako — jei tu su biesu tarsis 
riešutaut, tai jis būtinai dras
kys samanas 'grybų ieškoti. 
Taip ir musų komedija šunimi 
ant uodegos nuėjo. Kaip ma
tot, musų prezidento padėjėjas 
nors nežino savo veikėjų, neži
no rašytojų, nei jų veikalų, bet 
bile tik geras katalikas. Pas 
mus laisvė ir mada puiki. Gali 
sveikas ir savo kąlbos nemokė
ti, visą amžių kur nors svetur 
išsidaužęs būti, bet buk paklus
nus kunigui ir tau vieta vistiek 
viršūnėse. Ilgai dar musų 
Skruzdas gyvuos ir visokių dar
bų tėvynės labui atliks, kurių 
Klajūnas nepražiopsos neįrašęs 
tėvynės istorijon.

padaryt, 
Kryžius, 
kaip iš

Vikarius
Taip, toks tai

Teatre
(Iš A. Čechovo)

Teatre ėjo “Vodevilis”. Pane- 
Dolskaitė, jauna simpatiška 

artistė, karštai atsidavusi sce
nai, įbėga- į kambarį ir pradėjo 
skubiai mesti nuo sav^s apdarą 
čigonės, kad akies mirksniu bū
ti gusarck apdare. Kad apdaras 
dailiau ir gražiau gulėtų, ji su
manė viską numefeti nuo savęs 
iki paskutinio siūlo. Ir vot, ka
da ji visai nuogai nusirengė ir 
drebėdama nuo šalčio taisė ke
lines, jos ausyse atsimušė kie
no tai balsas. Išplėtusi akis 
ji pradėjo klausytis. Vėl kažin 
kas atsiduso ir prašnabždėjo:

—Nuodėmės musų sunkios... 
Oh...

Nustebusi artistė apsižvalgė 
ir nieko nepamačiusi sumanė 
dėl visako pažiūrėti po sayo vie
ninteliu baldu — po sofos. Ir ką 
gi? Po sofos ji pamatė ilgą* 
žmogystą.

—Kas čia?! sušuko ji, išgąs
tyje atšokdama nuo sofos ir pri
sidengdama gusaro frenču.

. aš., pasigirdo vir- 
burelis sumanėm padaryt ko-"pantis balsas. — NesibdjokitJ, 
mediją. Sulošdami jo veikalą, tai aš... Tss!

tė

gai vilnas kerpa, 
negera, ir t. t. 
man teko persitikrinti. Ne taip 
senai užeinu prezidento raštj- 
nėn su vieno mirusio musų res
publikos dramaturgo Starkelio 
veikalu “Kryžius” leidimo gau
ti. Tuo laiku, matot, visa tau
ta šventė savo rašytojo šimt
metinį pubilėjų. Laikraščiai vi
sų draugijų visų pakraipų, ra
šė apie jį, kunigai griaudeno 
žmones ragindami mišioms at
nešti už jo dūšią, tai ir musų j —Tai aš...

Artistei ne sunku buvo pa- 
i žinti balsas šveicaro Indiukovo.

—Jus?!.— užpyko ji, parau
dusi kaip pivonija. — Kaip... 
jus išdrįsot? Tai, reiškia, jus, 

• senas valkata, visą laiką čia gu- 
! lėjot? To dar truko!

—Motina... , balandėlė mano! 
—prašnypštė Indiukovasj, iškiš
damas nuplikusią 
sofos;—Nepykit,

Užmirškit, suminiokit 
kaip kirminą, tik nepykit! Nie
ko aš nemačiau, nematau ir ma
tyti nenoriu. Bereikalo jus pri- 
sidengiat, balandėle, grožybė 
mano! Išklausykit senio, kuris 
viena koja jau grabe stovi! Ne 
dėl ko kito aš čia esu, kaip tik 
dėl išsigelbėjimo! žūstu! Žiū
rėkit: plaukai ant galvos stovi! 
Iš Maskvos atvažiavo vyras ma
no Glašos, Prindinas. 
vaikščioja po teatrą 
manęs. Baisu! Apart 
aš jam, priešui mano, 
šimtus esu skolingas!

—Kas man darbo? Išsinešin- 
kit tuoj liauk, kitaip aš... aš 
žinau ką jumis, su valkata 
darysiu!

—Tss! širdele, tss! Ant 
lių prašau, slankioju! Kur man 
nuo jo pasislėpti, jeigu ne pas 
jus? Kitur visur jis mane ras, 
tiktai činoai neišdrįs įeiti. Pra- 
sau! Maldauju! Dvi vatandi 
atgal aš jį mačiau! Stoviu aš 
laike pirmojo veiksmo už kuli
sų, žiuriu, o jis eina link scenos.

—Turbut jus ir laike dramos 
čia gulėjot? — suriko artistė.— 
Ir... ir visą ką matėt?

šveicaris pravirko:
—Drebu! Motute, drebu! Už

muš prakeiktasis! Sykį yra 
šovęs į mane... Laikraščiuose 
rašė!

—Ah... tas nepakenčiama! Iš
eikit, man laikas rengtis ir ant 
scenos eiti! Išsinešinkit, kitaip 
aš... suriksiu, balsiai pravirk
siu... lempa į jus mesiu!

—Tss!.. Viltis jus mano... j- 
karė išgelbėjimo! Penkios de
šimtys rublių priedo, tiktai ne
varykit! Penkios dešimtys!

Artistė prisidengė krūva dra
panų ir nubėgo pas duris, kad 
surikti. IndiiikbV'as ant kelių 
šliauždamas sugrobė ją už kojos 
augščiau kelio.

—Septynias dešimts penkius 
rublius, tiktai‘nevarykit!— pra- 
šnipštė jis.

—Melitoj atx
—Nubausk mane Dieve! Pri

siekiu! Septynias dešimtys pen
ki priedo!

Po valandėlės abejojimo Dols-j 
kaitė pasitraukė nuo durų.

—Bet jus viską meluojat...— 
pasakė ji verkiančiu balsu. !

—Kad mane žemė prarytų! i 
Kad man dangaus karalystės 
nebūtų! Ar aš valkata\koks?

—Gerai, atsiminkit... I sutiko 
artistė.—Na, lįskit atgal po so
fos.

Indiukovas sunkiai atsiduso 
ir knarkdamas palindo po so
fos, o Dolskaitė pradėjo greitai 
rengtis. Jai buvo nejauku, kad 
kambaryj po sofos guli pašalinis 

! žmogus, bet prisipažinimas, kad 
Iji padarė tą su išrokavimu, pa- 
l drąsino ją ant tiek, kad mesda
ma nuo savęs gusaro drapanas, 
ji ne tik nesiginė, bet dargi jau
tė.

—Jus ten nusitepsit, balan
dėli Kuzmas! Ko aš ten po so 
fos nestatau!

Vodevilis pasibaigė. Artistę 
iššaukė vienuolika kartų ir pa
dovanojo gėlių bukėtą su kas
pinais, ant kurių buvo parašas: 
“Pasilikit su mumis”. Eidama 
į savo kambarį už kulisų ji su
tiko Indiukovą. Išsitepęs ir 
papuręs šveicaris trynė sau ran
kas nuo patenkinimo. I

—Ha... ha... Įsįvaizdinkit ba-| 
landėle!
mas prie jos. — Pasijuokit iš 
senio! Įsivaizdinkit, tai buvo 
visai ne Prindinas! Ha—ha... 
Kad jį velnias, ilga raudona 
barzda mane į strioką įvarė. 
Pas Prindiną irgi ilga, raudona 
barzda. Apsirikau, senas kvai
lys. Bereikalo trukdiau jums, 
gražuole...

—Bet jus žiūrėkit, atsimin
kite, ką man prižadėjot, — pa
sakė Dolskaitė.

—-Atsimenu, atsimenu, bet...( 
balandėle mano, tas gi ne Prin
dinas buvo! Mes derėjomos

galvą iš po 
brangioji!

mane

Dabar 
ir ieško 
Glašos, 

penkius

ne-
pa-

ke-

prabilo jis, artinda-

kąs link Prindino, o kam gi aš 
pažadėjimą pildysiu, jei tai ne 
Prindinas? Butų buvęs Prindi- 
nas, tada žinoma, kitas dalykas, 
o čia patys matote, apsirikau... 
Kažkokį šposininką paskaičiau 
už Prindiną! Jei butų buvęs 
Prindinas, tai jus turėtumėt pil
ną teisę reikalauti, kad aš paža
dėjimą išpildyčiau, o tai, velniai 

ijį žino, kas jis toks. Gail jis 
koks batsiuvis arba, dovanokit, 
siuvėjas ir man mokėti už jį. 
Aš teisingas žmogus... Supran
tu

I Tolindamos jis vis mostega- 
vo ir sakė:

—Kad tai butų buvęs Prindi
nas, tai aš privalėčiau mokėti, 
o dabar koks tai nežinomas... 
koks tai raudonplaukis, visai ne 
Prindinas. — Estera.

gali žinoti apie tuos studentus, 
kad jie “yra kunigų palaiminti”, 
o laikraščių skaitytojams nesą 
reikalo apie tai žinoti.

čionai darbai paliudija, kad 
“Vienybė” prisilaiko slpatosios 
dipolmatijos.

Dienos pastabos
Nelaimingi atsitikimai kasyklo

se.—Bitės kelionė. — Slapto
ji diplomatija, ir kas ją prak
tikuoja. — “Dirva” grūmoja 
liaudininkams. — Bolševikiš
ki stebuklai. Nelaimingi atsi
tikimai anglių kasyklose.

♦ ♦

Nelaimingas telegramas. Tas 
nelaimingasis valstiečių liaudi
ninkų telegramas apie studen
tus padarė daug maišaties mu
sų tautininkų tarpe ir neku- 
riems “dideliems” vadams tau
tininkams, taip sakant, paga
dino biskį “unorą”. Ir už suga
dintą “unorą” tūžta ant “Nau
jienų”. Tarytum “Naujienos” 
kaltos, kad valstiečiai liaudinin
kai siuntė tokią telegramą, 
“Naujienos”, kaipo darbo žmo
nių dienraštis, atliko savo par- 
sigą paskelbdamos tą telegra
mą, kad Amerikos lietuviai ži
notų su kuo tur dalyką ir kam 
aukauja. O tai reiškia, kad 
“Naujienos” nesilaiko slapto
sios diplomatijos.

♦ *

“Dirva” pranašuia, kad gali 
sekantis sandariečių seimas nu
tars neberemti valstiečių liaudi
ninkų. S-andariečiai gal rems 
kitą partiją, — tik nepasako 
kokią.

Butų įdomu žinoti, kokią kitą 
partiją sandariečiai rems? Ne
jaugi “Dirva” taikosi prie kri
kščionių. Nesinorėtų tikėti, 
žinoma, nebūtų didelio stebuk
lo, jei “Dirva” ir rekomenduotų 
kitą kokią dešinesnę partiją, ku
ri butų arčiau prie krikščionių. 
Suprantama “Dirva” savo reko
mendaciją remtų tuo, kad tai 
yra daroma dėl “tautos labo”. 
Kyla tik klausimas ar jau san
dariečiai pradėtų progresuoti 
atgal į dešinę? Netolima atei
tis parodys.

* *
Stebuklai! “Kapitalistinis pa

saulis suklupo po bolševikiškos 
Rusijos kojomis”.

Nors jau šiais laikais nėra 
stebuklų ir į stebuklus mažai 
kas tiki, ale vis da pasitaiko, 
kad ir kitokios rųšies stebuklai 
nei pirma kad' būdavo.

Kitąsyk šventieji ir davatkos 
skelbdavo stebuklus ir su ste
buklų pagelba drutindavo savo 
tikėjimą. O šiaife taikais tai 
jau naujos gadynės stebuklada
riai randasi. Talis stebuklada
riais yra bolševikai. Su stebuk
lų pagelba drutina jie savo ne
klaidingą bolševikišką “vierą”, 
ir jei žmonės neturėtų paprati
mo iš senovės stebuklam tikėti, 
tai ir bolševikiška viera jau būt 
senai mirus arba gal nebūt nė 
gimus.

Kiek mel esame girdėję ir 
prisiskaitę iš bolševikiškų laik
raščių apie visokius stebuklus 
“bolševikiškam rojuje”. žino
ma, stebuklai tik rojuje ir ga
lima, o ne kitur kur.

Šiomis dienomis jau ir tie 
naujos gadynės stebuklai pra
deda nykti, ale da vis pasitaiko 
šioks toks stebuklas 
dru tinimo dvasioje
kiškų davatkų.

Štai vienas naujas 
paskelbtas tūlam
kam laikraštyje redakęiniame 
straipsnyje. Cituosiu žodis į 
žodį: “Kapitalistinis pasaulis 
pasirodo, negali apseiti be dar
bininkiškos (bolševikiškos) Ru
sijos, (mano pabraukta) jis su
klupo po Rusijos kojomis ir 
prašo susimylėjimo”. šitokį 
stebuklą paskaičius bolševikiška 
davatka atsidus iš širdies ir 
tars sau: “Ot tai galinga Rusi
ja, — jau prieš ją visas pasau
lis suklaupė kaip prieš panelę 
švenčiausią. Tuojau turės ir 
visi buržujai ir buržujų uode
gos svolačiai klauptis prieš 
muk”.

O jei tas laikraštis neskelbtų 
stebuklų, o teisybę sakytų savo 
vierniems sekėjams, tai turėtų 
pasakyti sekančiai: “Bolševi
kiška Rusija, pasirodo, negali ap 
seiti be kapitalistiško pasaulio. 
Ji suklupo po jo kojomis ir pra
šo susimylėjimo, kad pripažin
tų ją’.’ Toki pareiškimą paskai
čius bolševikiška davatka atsi
dustų iš širdies gilumos ir pasa
kytų: “amžiną atilsį bolševiz
mui: jau jis mirė daufc žadėjęs, 
n niekn nedav^fi’ '

Turbut 
nenuneša 

llių kasyklos.
Štai trys didieji 

atsitikimai kasyklose, 
bėgiu trijų savaičių.

Crosby, Minn., 42 
šiai žuvo vandenyje, 
vanduo užliejo kasyklas ir žu
vusių lavonų da nė šiandie ne
gali išimti.

1 Shankton, Pa., 87 angliakar 
šiai padėjo galvas ištikus dujų 
eksplozijai.

| Johnson City, III., 
kasiai irgi žuvo nuo 
plozijos.

Tai tik diedieji 
atsitikimai ir tai tik bėgiu 3 
savaičių nusinešė 113 angliaka
sių! O kur mažieji atsitikimai, 
ką žuvo kožną dieną po keletą 
angliakasių. Apie 
sius nelaimingus 
Amerikos publika 
težino.

Į *

Kodėl tiek daug tų nelaimin
gų atsitikimų anglių kasyklose? 
Dėlto kad anglis yra kasama 
dėl pelno ir anglių kasyklų sa
vininkai norėdami padaryt) 
daugiau pelno nepaiso jokio 
saugumo. Jei ir yra kokie pa
tvarkymai iš valdžios pusės, tai 
jų reikšmė nedidelė, 
ninkams rupi 
pelno gauti. 

*
Tokie dažni 

mingi atsitikimai anglių kasyk
lose turėtų sujudinti visą vi
suomenę, o 
Turėtų būti daroma pastangų 
pašalinti tie baisus nelaimingi 
atsitikimai iš anglių kasyklų. 
Geriauisia priemonė pašalinimui 
arba nors sumažinimui tų ne
laimingų atsitikimų — tai nu
savinimas anglies kasyklų. 

♦ ♦

I Matematikų yra apskaitliuo- 
jama, kad bitė kol surenka nuo 
Žiedų medaus svarą turi pada
ryti 40,000 mylių kelionės. 

* *
Darbai ir žodžiai, 

atgal “Vienybė” 
Anglijos darbininkų 
pareiškimą, kad reikia panai
kint slaptąją diplomatiją, reko
menduoja ir Lietuvos valdžiai 
panaikinti slaptąją diplomatiją. 
Pasak “Vienybės”, nereikės nė 
laikraščių bausti nė veikėjus 
kišti į kalėjimus, ba plačioji vi
suomenė žinosianti tikrą teisy
bę apie valdžios veikimą, o ypač 
apie užsienio politfiką.

Tai 
nieko.

Kai 
mą iš 
Liaudininkų paskelbti Amerikos 
lietuviams apie Neo-Lithuanios 
atstovus, kad jie yra “kunigų 
palaimintos reakcinės neskaitė 
lingos studentu grupės atsto
vai”, tai “Vienybė1’ tą telegra
mą paskaitė “privatiška žinia” 
ir ne tik nepaskelbė laikraštyje, 
alė puolė “Naujienas” barti, 
kam jos paskelbė tą “privatiš- 
ką” “žinią”. Mat, pagai “Vie- o nieko nedavęs’, 
nybės” supratimą, redaktoriai —Stasiu^ Patašius.

joki kita 
tiek aukų,

industrija 
kiek ahg-

nelaimingi
ir tai tik

kalnaka- 
kuomet

34 anglia- 
dujų eks-

nelaimingi

tuos mažuo- 
atsiitikimus 

visai mažati

Gi savi- 
kuodaugiausia

*
ir dideli nelai

ypač darbininkus.

Kiek laiko 
beardama 

valdžios

tik žodžiai ir daugiau

“Vienybė” gavo telegra- 
Lietuvos nuo Valstiečių

delei su- 
bolševi-

, stebuklas 
bolševikiš-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Prisipažino užmušęs 
kunigą.

Prieš dvejetą metų South 
Chicagoje liko užmuštas kuni
gas Florain .Chidnieyicz, 13145 
Houston Avė. Jį užmušta laike 
apiplėšimo. Policija neįstengė 
atspėti kas galėjo papildyti 
žmogžudystę. Po kelių mėnesių 
tyrinėjimo ji buvo areštavusi 
zakrastijoną ir kunigo gaspadi- 
nę, bet neradus prieš juos įro
dymų, prisiėjo juos paliuosuo- 
ti.

Šiomis dienomis betgi tapo 
areštuotas kitas lenkas, Ed- 
vvard Frenenski, kuris po ka
mantinėjimo prisipažino apiplė
šęs ir užmušęs kunigą. Jį išdavė 
buvusi jo milimoji Zimbinskie- 
nė, 13255 Baltimore Avė., kuriai 
jis grūmojo užmušiąs ta kuni
gą. Bet jis vieną klaidą pada
rė: jis užmušęs kunigą, sugrįžo 
į jos namus ir taipjau apvogė 
juos, paimdamas už kelis šim
tus dol. registruotų Liberty bo- 
nų, iš kurių jį lengva buvo su
sekti. Po užmušystės Frenen
ski bastėsi po miestus ir gyveno 
iš žmonių prigaudinėjimo. Jis 
tik nesenai sugryžo Chicagon 
ir pakliuvo policijai.

Voliva supyko; pašalino 
policijos viršininką.

Į šiaurę nuo Chicagos yra ne
didelis miestelis Zion, kur yra 
krikščionių katalikiškos apašta
liškos bažnyčios kolonija. Ten 
gyvuoja pilna teokratija ir jų 
kunigas Voliva yra savininkas 
ir valdonas netik savo sekėjų 
dūšių, bet ir jų kūnų ir taipjau 
viso jų turto.

Kad suradus sau daugiau se
kėjų, jis savo nedėldienio pa
mokslus perduoda ir per radio. 
Bet pastarojo nedėldienio pa
mokslas buvo labai ilgas ir nuo
bodus. Pampi j onys p rad ė j o 
kosėti ir kojomis šiuženti, o tai 
viskas, žinoma, girdėjosi ir ra- 
dio. Tai labai užruštino ^šven
tąjį” Voliva ir jis visaip para
pijoms iškoliojo. Parapijonys 
irgi užpyko ir sušaukė pasipikti
nimo susirinkimą. Voliva įsakė 
policijos viršininkui Becker su
sirinkimą išvaikyti, bet Becker 
atsisakė tai padaryti. Vakar gi 
už tai Voliva pašalino Beckerį iš 
vietos.

j Vėl bus sujudimo!

KAROLIS POŽĖLA •
Lietuvių atletų žvaigždė

Pėtnyčioj, kovo 7 dieną Karo
lis Požėla vėl turės “laikytis”. 
Tą dieną jį slėgs meškinas ame
rikietis ant Town of Lake 
School Hali, kampas Honore ir 
48-tos.

Penki žmonės užmušti.

ti su Požėla ant žūt ar būt. Kas
dien besimiklindamas, jis ti
kisi paimti tą mažą “foreine- 
rį” ir sutriuškinti. Tik kažin 
ar jam pasiseks.

Visi sportai su-žingeidumu 
laukia šitų ristynių.

Šį pat vakarą bus išrištos var
žytinės tarp lietuvių smarkaus 
ristiko D. Dudinsko ir latvių 
siekėjo prie čampionato R. Sil
kės. Jie risis,irgi iki galutinos 
pergalės.

J. Bancevičius, kurs iššaukė 
visus lietuvių čampionus persi
imti su juo, šiose ristynėse im
sis su švedu čampionu Paulse- 
nu.
Indiana Harbor .laukia Požėlos,

Indiana Harboriečiai vėl pa
siilgę laukia K. Požėlos ‘pasiro
dymo ristynėse. Jie jau rengia 
Požėlai ristynes kovo 15 dieną 
National Hali, 3834 Butternut 
Str Indiana Harbor, Ind.

K. Požėla čia turėsiąs paristi, 
i ei galėsiąs, didelį lenkų risti- 
kąJ B. Zelenkovską. Ristynėse 
dalyvausiąs ir rusų milžinas 
Harkavenko.

Kovo devinta diena
Ateinantis septintadienis chi- 

cagiečiams bus minėtina die
na. Tai ištikrųjų bus visos lie
tuviškosios Chicagos švente. 
Nes tą dieną didžiulėj Ashland 
Auditorijoj bus apvaikščioji- 
maš Naujienų dešimtmetinių 
sukaktuvių.

Naujienos yra pirmas dien
raštis Chicago j.

Naujienos yra pirmas dien
raštis visoj Amerikoj.

Naujienos yra seniausias lie
tuvių dienrąštis.

Ištikrųjų chicagieČiai turėtų 
(Pidžiuotiis, jr didžiuojasji, kad 
pirmas dienraštis pasirodė Chi
cago j ir kad jis patapo seniau
siu lietuvių dienraščiu Ameri
koj.

Reikia tikėtis, kad išreiški 
mui to džiaugsmo visa lietuviš
koji Chicaga suplauks į Nau
jienų Jubilejinį vakarų.

Naujieniėčius laukia ir kitas 
malonus siurprizas — didelis, 
didelis, kokio dar niekad nebu
vo pas lietuvius, Naujienų Ju 
biliejinis numeris,f kovo 8 d. 
Visi skaitytojai džiaugsis jį ga
vę. 7 —K.

Bridgeporto Draugijy Su
sivienijimo veikimas

Pereitą septintadienį auto
mobiliai užmušė penkis žmones 
ir kelis žmones sunkiai sužeidė.

Sportas

Požėla esąs pilname, savo 
tvirtume

Tikėtai Požėlos imtynėms.
K. Požėlos ristiems kovo 7 

dieną ant Town of Lake tikėtai 
jau galima pirkti šiose vietose:

Naujienų ofise, 1739 So. Hal
sted St.

Aušros knygyne, 3£10 S. Hal
sted Str.

Pas apt. Benošių, 1616 W.
47-th Str.

NAUJIENOS, CHicaga, m_______________ _
protestą prieš Johnsono bilių 
delei varžymo ateivių ir atei- 
vystės.

Kalbėjo ir kvietė p. K. Jur
gelionis ir kiti. Nutarta sutver
ti iš draugijų atstovų komitetą 
surengimui mass mitingo; pa
geidaujama buvo surengti kuo- 
gi eičiau šia.

Buvo pavesta komitetui riš 
devynių žmonių prirengti re
zoliuciją dėl įteikimo valdžiai 
\Vashington, D: C. per atsto
vus. .

Adv. Jurgelionis kvietė, kad 
kas tik turi laiko atsilankytų 
antradienį, kovo 4 d. į miesto 
salę, kur miesto taryba tame 
klausime turės posėdį. Kalbė
tojai buvo visų tautų, tad geis
tina kad ir lietuviai dalyvautų.

Iš visu kamPy
Atsiprašymas.— Susitvėrė Kliu- 

bas. — Balius Melrose Parke. 
Protestuos prieš Johnsono 
bilių. — Lietuvių Audito
rium diena.

Naujienose Nr. 51, vietinėse 
žiniose, Bubnio žinutėj “Už
miršta Bendrovė” įsiskverbė 
nemaloni klaida. Aprašant Vai
sia ’Lithuanian Agency and 
Loan Corporation 'buvo pami
nėta jos vienas darbuotojas p. 
Jurgis Šimkus. Klaida yra ta
me, kad turėjo būt ne Šimkus, 
bet Jurgis Rimkus, 3141 South 
Halsted St. Už klaidą 
Rimkus malones atleisti.

p. J.

MRS. RUSH PASAKO 
KITOMS MOTERIMS

Kaip skausmai šone ir jauti
mas slėgimo žemyn tapo pra
šalinti per Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Massena, N. Y. — “Aš turėjau bega
linius skausmus abiejuose mano šo- 

111111111111111111 nuose b jautimą 
slėgimo žemyn, ir 
taip veikt' i m-ane, 
kad aš vos tik galė- 

-ml jau vaikščioti, ir aš
™S vjsaį nusilpnėjau.

i ; | Drauge kuri varto-
i j| jo Lydia E. Pink-

hani’s Vegetable 
j||| Compound patarė

k man Pabandyti jas
z \ ir aš vartoju jas su.m.LLmJ geriausiomis pasek

Ristynėse ant Town of Ijike 
šioj pėtnyčiaj* vienok jis turės 
smarkų priešą.

Iki šiol buvusiose ristynėse 
Karolis Požėla dažnai turėjo ris
tis su šalčiu krutinėję. Tą “šal
tį” jis sako atsivežęs dar iš Si- 
berijos, kur jam prisėjo viso ko 
perkentėti.

Dabar betgi Požėla tą savo 
šaltį baigia išvaryti. Dr. A. Da- 
vidonis, kurs nuolat rūpinasi 
K. Požėlos sveikata, pareiškė, 
jog Požėla šiandie esąs daug 
sveikesnis negu jis buvo iki 
šiol nuo laiko jo atvykimo Chi
cagon.

Todėl Požėlai dabar ristis yra 
daug smagiau ir lengviau rody
ti savo geležinę spėką.

Pėtnyčioj kovo 7 dieną ant 
Town of Lake School Hali salė
je, kampas .48-tos ir Honore, 
kaip jau buvo pranešta, įvyks
ta ristynės, kur Požėlai priseis 
atsilaikyti prieš milžiną ameri
kietį Martiną Drabsą, kurs sve
ria 218 svarų. Drabs yra tvirtas 
ir žiaurus. Jis esąs pasirįžęs ei-

Lietuviu Rateliuose
Didžioji Lietuviy Iškilme 

jau netoli
—Dar niekad nebuvo tokio 

nepaprasto Prograino — sako 
rengėjos; — Dar niekas nerodė 
tokių šposų, kaip mes Naujienų 
Koncerte — sako garsus atletai.

Kaip bus Garsiajam Naujie
nų koncerte, kovo 9 dieną, dar 
lyg šiol yra slepiama, ir tatai 
žino tik pačios, augštosios vir
šūnės. Vienok teko nugirsti, 
kad ten bus tokių dalykų, kokių 
dar niekad ir niekur nėra buvę. 
Sako busianti opera, krutami 
paveikslai, dainos Pirmyn ir 
Birutės chorų, solistų, pasveiki
nimų ir kažkokių misteriškų 
šposų iškrėsiu musų garsieji 
ristikai — drutuoliai, būtent 
Požėla, Bancevičius ir kiti.

Kokie bus tie šposai? Well, 
pamatysime ant vietos.

—Reporteris.

Dekuoja Naujienoms. — Ren
gia vakarą Auditorijos nau
dai. — Dalyvaus proteste 
prieš ateiyybės suvaržymą.

Antradieny, vasario 26 d., 
Mildos s ve t. įvyko Susivieniji
mo Lietuvių Draugijų ant 
Bridgeporto susirinkimas. Su- 
surinkimą atidarė pirmininkas 
B. Butkus. Raštininkas A. La
zauskas suregistravo draugijas. 
Viso delegatų dalyvavo nuo 30 
draugijų.

Skaitytas ir priimtas proto
kolas. Iš raportų komitetų 
svarbiausias buvo rengimo kon
certo Auditorium naudai. Prog
ramų išpildymui jau visi daly
viai yra užkviesti. Jau paimta 
yra Jaunuolių orkestras, kur 
dalyvauja p. J. Grušas. Jie spe
cialiai rengiasi prie to vakaro. 
Programas bus turtingas: bus 
solistų, duetų, kvartetų, o taip
jau kalbės įžymiausi Chicagos 
kalbėtojai.

Atstovai į Auditorium bend
rovę, A. Bugailiškis, kuris yra 
direktorium, pranešė, kad sau
sio mėnesį Šerų buvo- parduo
ta virš $5,000. Kiekviename 
susirinkime vis pristoja naujų 
draugų su kapitalu. Praėjus 
šalčiams fundamentas bus už
baigtas. Kad greičiau darbas 
eitų, Bendrovė yra nutarusi 
išleisti pirmo mortgičio “goki 
bonds.”

Knygų peržiūrėjimo komisii- 
ja raportavo, kad knygos bu
vo vedamos (gerai ir viskas yra 
tvarkoj: pinigų yra $4,500.

Pakeltas klausimas apie iš
rinkimą atstovų į Raymond 
Chapel susirinkimą rengime 
protesto prieš Johnsono bilių. 
Išrinkta J. Antanaitis, J. Ka- 
tęhas jr J. Miller.

Viee prezidentas p. J. Anta
naitis pakele klausimą, kuo 
susivienijimas gali atsilyginti 
gerbiamoms Naujienoms už jų 

prielankų rėmimą Susivieniji
mo ir Auditoriumo reikalų. Su
sirinkimas vienbalsiai nutarė 
išreikšti viešą padėką Naujie
noms. Padėkos laišką pavesta 
prirengti raštininkui p. A. *J. 
Lazauskui.

§iame susivienijime priklau
so 36 draugijoj; žmonių yra 
visokių pažvalgų, bet jų visų 
yra vienas tikslas — pasibuda- 
vot atsakančią svetainę ant 
Brigeporto.

—žemaičių Kukutis.

Susitvėrė Lietuvių Piliečių 
Brolybės (Kliubas Amerikoje 
(Lithuanian Citizens’ Brother- 
hood of America). Čarteris No. 
7404 aplaikytas sausio 25 d., 
1924. Išimtas per advokatą k. 
Gugį. • v i

Valdyba susideda; preziden
tas M. M. Juodis, protokolų 
raštininkas Juozas Blužis, fi
nansų raštininkas St. Sluoks
nis ir iždininkas St. Masonas.

Kliubo tikslas: teikti savo 
nariams pašelpą ligoje esan
tiems ir dalyvauti politikoje, 
kad. pravesti valdiškon įstaigon 
savo žmonių lietuvių kuodau- 
giausia. Į kliu'bą gali priklau
syti vien tik piliečiai, turintie
ji antrąsias amerikoniškas po- 
pieras.

Kliubas jau turys apie šim
tą narių. Kliubas susilaukė ir 
vienos leidukės; ja yra p-ne 
Valerija Vaišvilienė.

* **
Kovo 16 d. bus Lietuvių Au

ditorium diena. Visos draugijos 
rengiasi sueiti į kuopą ir už jo 
gyvybę pabaliavoti. Nors Audi
torium tik kūdikis, bet jau da
lina dovanas.

—Bubnis.

(Tąsa ant. 6-to pusi.)

Severos Gyduoles užlaiko 
.^šeimynos sveikatą.

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti urnai, 
kad prašalinti svafbus susikrovi
mus ligų. Imti

Severa’s 
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

ATITAISYMAS.

Vakar tilpo iš Bridgeporto 
žinutė, kad ten iš vienos vie
tos kun. Alšauskas .likęs išpra
šytas. Dabar vienas ten buvu
sių mums praneša, kad tai yra 
netiesa ir kad nieko panašaus 
ten nebuvo.

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

choras
Kvar-

* **
šeštadieny, vasario 23 

švietės Jaunų Merginų 
ir Vyrų Dailūs Mylėtojų
tetas Tuo Bridgeporto surengė 
vakarą, Igno Vaičiulio svet., 
Melrjse Park, UI.

Vaidino veikalą “Daina be 
galo.” Veikalais,, perstatoi kokį 
tai turtuolį, kuris sumanė iš 
dainininkų padaryti juokų. Pa
garsino laikraščiuose, kad rei
kalauja gerų dainininkų ir dai
nininkių, kurie galėtų padai
nuoti “'Dainą be galo,” žadėda
mas užmokėti 10,(X)() rublių. 
Vaiciuška buvo pirmuoju dai-

laukia pinigų, bet vieton jų ga
vo lazdų. S. Dilis buvo antruo
ju dainininku, kuris puikiai su
dainavo, bet gavo mušt vistiek. 
Dainavo ir dvi merginos due
tą. Nors gražiai dainavo, bet 
daina buvo su galu. Jos nors 
kailį išpylė tam užsispyrėliui. 
Ateina ir žydelis iš Kauno; sa
ko kad dainavjo Utenos ir Kau
no Operoj. Kai pradės rėkti: 
“Praeis žiema, vasara ateis” — 
rėkė kol nusibodo ir pinigus 
užmokėjo. Tuo juokdariu buvo 
M. M. Juodis. Jis šiai rolei la
bai tiko, geresnio nereikėjo, 
žmonės prisijuokė kiek tik no
rėjo.

Dainavo pora merginų, ku
rių vardų nenugirdau. Dainavo 
J. Jankus. Duetą išpildė labai 
gražiai p. p. Mhžola ir S. Di
lis. Dainavo vyrų kvartetas, ku
ris labai patiko publikai. Pia
nu akompanavo p-lė Pauraziu- 
tė, nare Apšvietus Jaunų Mer
ginų choro. Orkestrą taip pat 
susidėjo iš jaunuolių, kurie 
kai seniai grojo šokiams.

Saliunai Melrose parke 'gy
vuoja pusėtinai gerai, 
žmonės gerai sutinka su
valdininkais, tai revoliucija 
reikalinga.

Beje, miestelis gražus, 
merginos da gražesnės, 
linksmos, kai paukštutes,
senai iš Lietuvos atlėkusios. 
Chicagiečiams jos labai patiko.

Karolis Požėlą ten turi gerų 
vardų, jie norėtų da kartą jį 
pamatyt.

Sako, 
savo 

ne-

bet
Jos 
ne-

* **
Penktadieny, vasario 29 d., 

Raymond Chapel įvyko Nau
jienų šaukiamas Chicagos or
ganizacijų valdybų susirinki
mas. Tikslas buvo prirengti

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

Tegul Vaikučiai
Bėgioja Lauke

Gydyk jų šalčio ligas per 
ruodino metodus.

ga-

Mankštymasi lauke kas diena 
visokiame ore išvysto vaikus 
sveikais ir stipriais vėlesniame 
amžiuj..

Vienok žaidimas lauke tan
kiai atneša šalčio bėdas. Kaip 
išgydyti šaltį nesugadinus jų 
silpnų vidurių, buvo didelis 
klausimas.

Vicks Vapo Rub tatai atsako. 
Jums reikia tik trinti jį aplink 
gerklę ir krutinę tuoj aus, kaip 
šaltį pastebėsite. Jis persisun
kia kiaurai ir paskatina odą, ir 
tuo pačiu laiku garuojančiosios 
dalys, įkaitintos per kūno šilu
mą su kiekvienu kvėpavimu yra 
įkvepiamas tiesiog į užkrėstus 
oro kanalėlius.

Šis tiesioginis gydymas, pra
džioj šalčio sulaužo jį per vieną 
na”tį ir nieko nekenkia pačiai 
sveikatai.

Gaunamas visuose aptiekose.

VICKS
w VapoRub

PRANEŠIMAS 
Wesfsaidi8čiams

Kurie skaitote Naujienas ir 
kuriems reikia Naujienų agen
to, arba norite užsirašyti Nau
jienas, tai malonėkite atsilanky
ti prie Naujienų agento.

Kurie užsimokės už Naujie
nas už metus laiko, tai gaus Ke
leivio Kalendorių vertės 50c. dy
kai. O kurie dar nesate Naujie
nų skaitytojai, tai užsisakykit 
Naujienos ant puses metų, taip
gi gausite Keleivio Kalendorių 
dykai . Tokia proga bus iki ko
vo 10 dienai, 1924. Jei, kam rei
kės turiu ir kitų laikraščių.

WM. SABALIAUSKAS, 
Naujienų Agentas, 

2345 So. Leavitt St., 
Chicago, 111.

«

mėmis. Aš dirbu savo namų darbą 
ir taipgi laukų darbą ant farmos. Ve- 
table Compaund sugrąžino man ma
no sveikatą ir aš negaliu užtektinai 
jas išgirti. Aš labai norėčiau, kati 
jus suvartotumėt tuos faktus, jei ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims, 
kurios dar vis kenčia”. —Mrs. Del- 
bert Bush, R. F. D. 1, Massena, N. Y.

Džiaugsmas pagelbėjimo rodantis 
laiškuose, mes maloniai spauzdiname 
kaipo vertą pastebėti.

Tos moters žino iš patyrimo ką 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com*- 
pound padaro. Jūsų trubeliai yra tie 
patys, kaip ir jų. Ar jus negalite 
gauti tuos pačius rezultatus?

Jei jus turite skausmus ir slėgimus 
žemyn ir esate neminta, pasinaudo
kite Mrs. Bush patarimu ir pabandy
kite Com-paund.

TURPENTINE
Prašalina skausmus

Turpentine prašalina skausmus 
GREITAI! Mokslas pasako, kaip jis 
greitai įsigeria j skauamą vietą. Pra
šalina skausmą tuojau. Jūsų skaus
mas pranyks tiesiog magišku budu.

Naujas išradimas, Turpo sujun
gia visus terpentino misteriškas gy
dymo jėgas su kitais puikiais gydan
čiais dalykais. Jis nenudegina, ne
padaro pūslių ir nenudažo odos — jis 
neatsiduoda!

Prašalina persišaldymą, skaudamą 
gerklę, krokulį, tonsifitj, reuamtiŠkus 
skausmus, lumbago, pleurisy, katarą 
ir neuralgiją.

Veikia greitai atgavime sveikatos. 
Gydo kojų /skaudėjimą nusiplikimą, 
pdrsipjovimą ir išnirimą.

Turpo turi pastebėtinai gerą gy
dančią jėgą, kad jį vartojant iš vir
šaus, jis tuojau įsigeria į kūną. Tik 
patrinkite biskutį ant krutinės arba 
gerklę, veikia taip greitai ir pasek
mingai, kad beveik galima pastebėti 
gijimą savo akimis it kvėpavimas 
tuojau palengvėja.

Nekentėkite. Nedejuokite! Praša- 
linkit skausmą TUOJAU su Turpo — 
Turpentine Ointment, kuris turi savy
je tas išbandytas ir geras Menthol ir 
Camphor. Gaukite Turpo šiandien 
nuo jūsų aptiekoriaus 35c. ir 70c. slo- 
jikas. .

iIUUUi

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamom nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia j mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ifinarinimų ir numuSimų, 

Nuo dieglių ir skausnųj.
Patrinkit juomi — Pravys skausmų 

Salin.
Visuomet laikykite bonkų po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonkų aptiekosc,
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
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Jei j’ųs jaučiate sergąs, 
nuvargęs ir visai 
silpnas nenusi

minkite
Nors sykį atsirado nauja gyduolė, ku

ri suteikia tūkstančiams paleng
vinimą tik į keletą dienų

Musų skaitytojai labai nusistebės, 
kaip dasižinos, kad daug tūkstančių 
nuvargusių ir nusilpnejusių žmonių 
vartoja šią gyduolę ir gauna paleng
vinimą tik į keletą dienų. Jus patįs 
turite pabandyti ją ir patarti savo 
draugams, kad bandytų, jei jus jau
čiate nuvargę, silpni; ji padarys dau
giau negu nustebįns jus, kaip greit 
jus padėsite jaustis geriau. Jei jūsų 
daktaras dar iki šiol nėra jums jos 
užsakęs, tik nueikite į aptieką ir nu
sipirkite vieną butelį. Ji vadinasi 
Nuga-Tone. Ji yra maloni vartojimui 
ir už $1.00 jus gausite visami mėne
siui vartojimui. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal pep, Vikrumą nuvargusiems, su
stiprina nuvargusius ir silpnus ner
vus ir raumenis, pagamina daugiau 
raudono kraujo, sustiprina nervus ir 
suteikia jiems gerą veikimą. Nugo- 
Tone suteikia saldų ir atšviežinantį 
megą, gerą apetitą, reguliarį ėjimą 
lauk, stimulioja kepenis ir inkstus ir 
teikia jiems tikrą veikmą ir padaro 
jums kad jaučiate kaip naujas žmogus 
tik į keletą dienų.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai Ke
rai, kad- ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rokomenducųama, garantuojama ir 
parduodama visų gerų aptiekorių.

Kirk’s Stayless Health 
Corset yra didelės 

vertės moterims

Parduodami tiktai per musų at
stovus, kurie tiks jums labai gerai, 
už mažą kainą $3.25 iki $8.00. Tas 
rūbas užganėdins kiekviena mote
rį. Mes turime atstovus, kurie pa
rodys tuos rublis moterims as
meniškai. Jei vienas jų ateis pas 
jūsų duris, pakalbėkit su juo.

Mes reikalaujame keleto išlavin
tų moterų lietuvių, kad parodyti 
vertę tų rūbų moterims asmeniš
kai. Pasiinatykit su Mrs. R. Hans- 
kat, 1943 VVinnemac Avė., Chicago, 
Illinois, Phone Sunnyside 3984.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.
• Akinių kainos žemesnes kaip 

pas kitus. j
Dr. Serner O. D.

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

Nedėliomas nuo 10 iki 1.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPAT1- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

c. yucius d. c., ph. c. ’ 
1579 Milwaukee Avė.

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

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Te). Brunswick 7692 
Rez. Tei. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir slapumo Ii-

1 O
privatiikų gydymui kambarių

čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką i* ”\2cpe- 
jišką bLžą gydy
mo. Dicktli skai
čius žmožl^ ii<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali
mokėti, taip kad nei 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. ’ vakare.. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. ****- 
ną. Panedėlyj, seredrAf ir 
subatoje nuo 10 vaL ryta 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

“Lithuanian Daughters 
of America” šokiai.
Vasario 29 d. begalo gražioj 

ir ruimingoj Masonic Temple 
svetainėje musų vietinės pane
lės, kurios save vadina “Lith- 
uanian Daughters of Americą” 
ir vėl patiekė šokius, . šį kartą 
taip vadinamus “Leap Year 
Dance”. žinoma p-lė Ona Bal- 
čaitis buvo rengimo komisijos 
visa “jūsų mylista”, kurios pa
stangomis buvo pridėti visi “fL 
nishing touches”. Ji buvo pa- 
puošusi svetainę begalo didelė
mis širdimis, vidury širdies gi 
dvi galvos, kurių lupos kaip tik 
nesusiekia. Taipgi buvo labai ge 
ra J9110 Byansko orkestrą, kuri 
rėžė kaip iš pypkės “foxtrotus” 
ir tvvostepus”. Laike šokių, dėl 
efekto, šviesų spalvos nuolatos 
buvo mainomos, ir žiūrint į šo
kėjus buvo matytis, kad šviesos 
pasiekė savo tikslo.

Minėto kliubo panelės ištiesų 
labai buvo gražiai 
sios 
Kaip
joms truko. O kadangi tai buvo 
“Leap Year Dance”, tai jos pa
čios vedė vyrus šokti. Tik lietu
viškumo, tai jau tenai nei su ži
buriu nerasi, o sulig to jos did
žiumoj panašią tuščią publiką 
sutraukė — sulenkėjusią sua- 
merikonėjusią, kuriai lietuvių 
reikalai visiškai nerupi. Publi
koj labai daug matėsi biru- 
tiečių ir “Birutės” narių rė
mėjų, taip kad “Birutė” buvo 
labai gerai representuojama.

CompAjnl*

12
12
22
29

. Mar.
March

Mar.
.. Mar.

CHICAGO ........
PARIS .............
ROCHAMBEAU
LA SAVOIE .....

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

NEW YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDKAUX

pasipuošu- 
ir švaistėsi po svetainę, 
angelai, tik sparnukų

I Lietuvą

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei-, 
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamhurg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

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

NEW YORK—HAVRE

Raiykita dėl iingeidiioe •pradomee 
kayrutia juaq vietiniui a«« 
didHi ofUn 1» Stato Street

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

Gal dabAr Dukterys ant birutie- 
čių nebepyks. Vienu atveju p. 
Byanskas grojo lietuviškus šo
kius ir mažas procentas publi
kos juos šoko, visi kiti skersavo 
Amerikos stylium. Tuos visus 
kurie tenkinasi vien tiktai šo
kiais, musų “Dukterys” pilnai 
juos užganėdino, o dauginus to
kių tenai ir buvo; tai lai būna 
leista man tarti “Daughters, 
jour dance was a perfect suc- 
cess”. ....—Ten buvęs.

Justas Kudirka daly 
vaus moksleivių 

vakare.
Justas Kudirka, Lietuvos 

Operos artistas, apsiėmė dai
nuoti moksleivių vakare kuris 
įvyks subatos vakare, kovo 8-tą 
dieną, Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St.

Kad šis žymus dainininkas 
remia moksleivių draugiją savo 
talentu, tad moksleiviam iš to
kio didelio džiaugsmo prapuolė 
net žodžiai kaip Justą Kudirką 
pagerbti ir jam padėkuoti. Nau
jienose tilpo daug straipsnių 
apie artisto Kudirkos balsą, 
apie jo dainavimą ir gabumą. 
Visi Lietuviai žino, arba turėtų 
žinoti, kad Kudirka sugfyžo į 
Ameriką pasidalinti su mumis 
savo gabumais ir palinksminti 
mus daina. Mes moksleiviai 
rėmėm visas mokslo ir dailės ša
kas. Taigi labai džiaugėmės, 
kad tie, kurie jau augštai stovi 
savo profesijoj, kaip Justas 
Kudirka, remia ir moksleivius. 
Draugai ir draugės, nepraleiski
te šios progos išgirsti artistą- 
daininką Kudirką. Remkite 
dailę! —Moksleivis.

Pagerbimui atstovo Bi 
zausko regiama va- 

karienė.
Amerikos Lietuvių Prekybos 

Butas rengia vakarienę pagerbi
mui atvykusio Chicagon Lietu
vos atstovo Amerikai gerb. Bi
zausko ir žymių svečių iš Lie
tuvos praloto Olšausko ir inž. 
Pauliukonio.

Vakarienė įvyks ketvirtadie
nį, kovo 6 d., 7 vai. vak., Great 
Northern viešbutyj (Crystal 
Room). Visi yra kviečiami da
lyvauti.

Norintieji dalyvauti malonė
kite tuoj pranešti p. St. Valan
čiui telefonu Boulevard 
Universal State. Bank.

0700,

Atstovas Bizauskas 
silankė Naujienose

ap-

Lietuvos atstovas AVashing- 
tone, kuris sąryšy su atidarymu 
čia Lietuvos konsulato, dabar 
vieši Chicagoj, vakar apsilan
kė Naujienų Redakcijoj. Virš 
dvejeto valandų kalbėjosi apie 
Lietuvos padėtį ir bėgamai
siais reikalais su Redaktorium 
d. Grigaičiu.

KONCERTAS ŠV. DOVYDO 
BAŽNYČIOJ.

Dalyvavo veik vieni lietuviai 
jų tarpe ir Justas Kudirka.

Pereitą septintadienį šv. Do
vydo bažnyčioj, prie 32 ir Eme
rald gt., buvo koncertas. Nors 
ta bažnyčia yra airių, bet ka
dangi toj apielinkėj airių mažai 
bėra ir iš jų pasilaikyti negali, 
tai ji bando prisitaikinti prie 
lietuvių. Jos klebonas, airis, net 
ir lietuviškai kalbėti išsimokino. 
Vargonininkauja ten taipjau 
lietuvis, p. A. S. Pocius. Tad ir
koncerte dalyvavo veik vieni 
lietuviai, —‘parapijos choro na
riai, kuris irgi iš vienų lietuvių 
susideda, išėmus vieną airę po
rą lenkių ir vieną italą. Kon-j 
certe dalyvavo ir p. Justas Ku- Į 
dirka, kuris pagiedojo Gouno-1 
do “Parce Domine”. Koncerte 
tebuvo giedama vien koncerti
nės bažnytinės giesmės.

Tarp solistų, be p. Kudirkos 
buvo dar G. Sidiškiutė, Julė šir- 
vaitė, J. Ramanauskas, adv. A. 
Stasulanis ir k.

žmonių betgi buvo labai ma
žai, gal kokis 100. > —bs.|

Pranešimai! M®SKELBIMAI
\________  PIRKIT SOIįA FOUNTAIN DABAR

L Mes turime savo stake pilnų pasi- kU kllT. kuin ir rinkimu Soda Fountain, nuo mažiau- • ’ 1 . 9 - siu iki didžiausių ir puikiausių, suKada rengia, veikia gražiais užpakaliniais barais. Jeiar H1?8 tur*te saldainių ar aptiekos biz-
ar KVlCCia. nį ir norite pertaisyti savo biznį

------------- arba naują, uždėti, mes kviečiame at-
KASDIEN tamsta gali prisirašyti ,

^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk į’au So.(la .J Vidutines kainos,
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- lenĘva,s išmokėjimais, greitas patar
mes kas savaite po dolerį-kitą, nei nav,JnTa„t,,TJm e a 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai COMIANY
pinige, kad nusipirkus sau namelį. 208-224 W. Randolph St.,

Naujienų Spulka Chicago, III.
1739 S. Halsted St. Klauskit Mr. Matolas arba

---------------- Mr. Sovoyas.
North Side. — Vaikų draugijėlės ------------------ -------------------------- -

Bijūnėlio repeticijos bus kas šeš- CICERQ ŽINOTINA 
j"in6CUoS nariai "trinkite š^t’adk-' Užlaikom namie įdarytus surius, 
nį pažymėtu laiku, kad mokytojui sviestą, kas dieną darom ir gro- 
duliener'neieikėh^inSH/''' šerio daiktus parduodam pigiau 

—Pirmininkas. | kaip kitur.
1413 So. 49 Ct., Cicero, III.

Taipgi popieruoju kambarius, 
kas ankščiau tiem bus pigiau 
padaryta.

Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos Rėmimo Fondo Komiteto Chi- 
cagoje steigiamasis susirinkimas 
įvyks kovo 7 d., 8 vai. vak., Ray- 
inond Chapel salėje.

Prašau draugų ir simpatizuojan
čių 'žmonių skaitlingai atsilankyti.

Liet. Soc.-Dem. Partijos 
R. Fondo K-to Sekr.

Mare Jurgelonis

North Side. Rytinės žvaigždės P.
Kliubas rengia šokius Užgavėnių 

vakare, kovo 4 d., š. m. Wiker Park 
svet 2040 W. North Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare Publika yra kviečia
ma atsilankyt, nes bus paskutiniai šo
kiai prieš Velykas Muzika gi tikrai 
itališka Mr. Costanzo. Komitetas.

Cicero. — lietuvių Moterų Susiv. 
Balius su dovanomis moterims už 
gražiausi šokimą valso įvyks kovo 4 
d. 7 vai. vak. Liuosybės Svet. — Kvie
čiame gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Kas turi knygučių veikalo “Pabaig
tuvės”, prašomi pranešti X. Saikui, 
1822 Waban.<?ia Avė.

Draugijų domei. — Teatrališka 
Draugystė Rūtos No. 1 rengia te
atrą, koncertą ir balių nedėiioj, ko
vo 23 d., M. Meldažio svet. Prašo
me draugijų, kliubų ir kuopų ne
rengti pramogų minėtą dieną, kad 
nepakenkus vieni kitiems

Komitetas.

8 vai.
prie 

naujų 
kaip 

Prnk-

sirinkimas įvyks kovo 5 <1. 
vak., Mark White Sq. svet., 
Halsted ir 29 gatvių. Bus 
sumanymų, kas bus svarbu 
dėl malonėkite atvykti visi.
Jaunuoliams, taip ir jų tėvams, to- 
tikos prasidės kaip paprastai 7 v. 
vak. —Rašt. Eugenija Grušaitė.

Bridgeport.— Susivienijimas Lie
tuvių Namų Savininkų laikys mė
nesinį susirinkimą trečiadieny, ko
vo 5 d., 7:30 vai. vak., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkit susirinkti laiku, nes 
randasi daug svarbių reiaklų ap
tarti. Norintis įstoti, kviečiami at
silankyti visi lietuviai namų savi
ninkai Chicagoj.

D .Gulbinas, Rast.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pažystamo Juo

zapo Stepanavičiaus. Pirmiaus gy
veno ant Canalport Avė. Turiu laiš
ką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
note meldžiu pranešti.

POVYLAS MALAKAUSKAS 
2325 So. Leavitt St., 

Chicago, III.

Z1

PAJ IEŠKAU savo brolio Juozapo 
Kupsčio, iš Lietuvos paeina iš Uni- 
kių kaimo, Raseinių apskr. Gyve
nų per ilgą laiką Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti pats ar kitų, kurie jį pažįs
ta pranešti

Vincentas Kopstis
2918 S. Union avė., Chicago

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui vai

kino arba našlio, aš esmi našė, 
vaikų neturiu, 33 metų .

MRS. SHARKIENĖ
1051 Milwaukee Avė. 3 f r. front 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKALINGAS balberis dirb
ti vakarais, darbas pastovus.

Atsišaukite
3825 Archer Avė.

Tel. Laayette 6809

REIKALINGAS bučeris, mo
kantis tinkamai savo darbų. 
Valgis ir gulis ant vietos. Už
mokestis gera.

Atsišaukit
3200 S. iLlowe Avė

PARDAVIMUI
BARGENAS

Pardavimui grosernė, puikioj vie
toj, biznis gerai išdirbtas, randa pigi, 
4 ruimai dėl pagyvenimo, kartu parsi
duoda namo rakandai. Priežastis par
davimo, važiuoju į Lietuvą.

4422 S. Honore St.
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440
1 lubps frontas

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

Penkiems nietąms garantuo- 
Išmokėjimais. Pristatoma 
2 krautuvės.

970 Mihvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

PARSIDUODA restauranas 
geras biznis. Priežastis parda
vimo nesutikimas partnerių.

4650 So. Western Avė.
J. J. Lipski and Co.

$25. 
tos. 
su r,

vi-

ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJU kriaučių ša

pų prie balber šapos.
Atsišaukite
ONA MILAŠĖ-VICIENĖS

6813 So. Western Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys North- 

salclCs apielinkSj su valgiu a 
valgio, butų gerai, ka<i butų 
rudžius dėl automobiliaus.

Praneškite
Ant. Sakai

2064 PąweU įiyc-, Chicago.
Tol. Arniita^OjOįl

R—————»m -■"■U',.....................  .u»i l ■ ■

«a-

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui,, pu valgiu ar be val
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 
blokai į vakarus nuo So. Westem 
Avė.

Atsiklausti
6637 So. Rockwell St., 

Chicago.
- i - ■ •

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA mergaitės arba jau
nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite.

Petras Jakas, 310 Stephen- 
son Avė., Escanaba, Michigan.

REIKIA merginų prie siuvi
mo matrasų, turi turėti patyri
mų prie spėka varomų mašinų. 
Darbui nuo štukų garantuoja
ma $15 į savaitę. A. Brandwein 
& Co.„ 2343 Sd. State St.

REIKIA
Moterų ir merginų dėl 

punch preso, darbas nuo štu
kų kuomet išmoks, valandos 
Nuo 7 iki 5, iki pietų suba- 
toj.

THE WASHBURN 
COMPANY 

6126 So. La Šalie St

REIKIA moterų į kateteri jų, 
25 iki 35 metų senumo, valan
dos nuo 9 iki 3 vai. po pietų.

Atsišaukite
SWIFT AND OO.

Union Stock Yards 
General Office Employment

Bureau.

•MOTERŲ reikia prie spėka 
varomų siuvamų mašinų. Prie 
darbų skurinių ir negrynai 
skurinių išdirbinių.

BELMOR MFG. CO.
1G48 W: Vah Buren

PARSIDUODA grosernė; daug 
apgyventoj vietoj lietuviais ir kitų 
tautų gyventojais. Parduosiu už 
prieinamą prekę. Priežastis parda
vimo — turiu du bizniu, Kreipki
tės ant šio antrašo:

4918 W. 14th St., Cicero, III.

PARDAVIMUI
Grosernė ir bučernė.
Su namu.

Atsišaukite
5358 So. Robey St.

PIJANAI! PIJANAI!
Naujas SCHMIDT & SCHULTZ 

Playeris, su mandolinos prietaisa, tik
ro riešučio medžio, tikroji kaina $600, 
turi būti greitai parduotas už.... $290

Mažai vartotas Player Pijanas, ar
žuolo medžio, gerame stovyje už $225

Mažai vartojamas Upright Pijanas, 
mahogany . medžio, atrodo ir groja 
taip gražiai kaip naujas už ......  $20C

Upright Pijanas gerame stovyje, už ...............................
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St 
Chicago, III.

$200
$65

PARDAVIMUI 2 aukštų mu- 
rinis namas, 7 ir 8 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garadžius dėl vieno ka
ro. Randai po num. 7104 Eme- 
rald Avė. Kaina $14000 Taipgi 
mainysiu ant bungalow arba 
krautuvės. Kreipkitės į M. J. 
Kiro ofisą po num. 3335 So. 
Halsted St. ir klauskite savinin
ko S. F. Martinkus. Phone 
Yards 6894

CASH- GROSERNĖ ir delikate- 
sen, sekamos durys nuo bučemės, 
labai gyvas bibznio blokas North 
West Sidėje, didelis, visas cash, 
geri įrengimai, $1800 nupirksite 
viską, išmokėjimais jei reikės.

3020 Irving Park Blvd. netoli 
VVhipple, 2 blokai į rytus nuo 
Kedzie.

PARDAVIMUI mūrinis dvie
jų šeimynų ir saliunas iš prie
kio. Parduosiu pigiai iš prieža- 
steis ligos.

Atsišaukite
2059 W. 22nd PI.

NAMAI-ZEME

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

par-

Puiki
Greit au- 

kaina 
laikui.

Šitie lotai šią vasarą
1 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,
gautis distriktas. Loto 

DAnn AT7TMTTT x - i tik $600. Tai trumpam PARDAVIMUI ant pusės,..,/ , ,. • , . , .-v Vėliaus bus brangesni,beauty ir novelty krautuve, he- »
tuvių kolionijoj ir Central Ma-1, ‘ ,
nuacturmg distnkte. . . ... . .x , _..... taipgi ir lengvais išmokėjimais.

Zbl W d&tilJ&t., Namai ant šitų lotų gali būti
Tel. Boulevard 1796 Į . , ,. , , ,. .' pastatyti pagal sutarties uz 

cash ar lengvais išmokėjimais.
Norėdami paimti šituos lotus, 

kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

PARSIDUODA groseris, apgyven
ta, geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai, 
prie mokyklos ir bažnyčios, visi buce* 
riški įrankiai, lysas padarytas ąnt 
trijų metų, o priežastį pardavimo ra
sit ant vietos. Kriaučiai yra iš fron
to, o mes iš užpakalio.

ANTANAS MARCHINKEVICH 
4601 So. Hermitage Avė.

Grojlklių planu bargenas
Grojiklis pianas, su benčium, 
100 muzikos rolelių, piano lem
pa, muzikos rolelių kabinetas, 
paliktas storadžiui pardavimui 
už $145. 1389 iMilwaukee avė.

1 augštas

PARDAVIMUI grosernė Ir deli- 
cattescn krautuvė, nėra kredito. 
Renda pigi, 4 ruimai pragyvenimui, 
lysas 3 metams. Kas nupirks šią 
vietą, tas padarys pinigų. Aš išva
žiuoju į Lietuvą. Kreipkitės 

5135 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1524

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

geroje vietoje, biznis išdirbtas, ga
na pigiai. Sykiu pardavimui yra ir 
namų rakandai, norint galės pirkti 
sykiu. Parduosiu gana pigiai.

939 W. 33 Str.

PARDAVIMUI Ice Box. Geras dėl 
grosernės ar kitokio biznio. Parsi
duoda Wall keisas su šėpoms ir di
deliu veidrodžiu; geras barberini 
ar kitokiam bibzniui. Kreipkitės 
greitai, parduosiu pigiai.

3806 S. Wallace St.

PARDAVIMUI bekerpė; puikioj 
vietoj, biznis gerai išdirbtas, turiu 
parduoti į trumpą laiką. Pirežas-

du lo-

Klau-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS,
3; 14 So. Halsted St.

SAVININKAS TURI ATIDUOTI
Puikus 2 fintų namas, 5—6 kam

barių, prie 69 St. ir Rockwell, vi
si aržuolo trimingai, skirtingi 
furnace, neperkeliamostyanos, bu
fetas, viskas moderniška. 1 blokas 
nuo šv. Kazimiero Akademijos 

WM. T. FLEMING A CO.
6322 S. Westcrn Avė. 

..... >------------------------------------
NAMAI atpigo, 6 flatai ir 8 Sto

rai ant kampo 59 ir Sacramento, dar 
pirmose rankose tebėra. 
$55.000, morgičio $22000,
$20000, pinigais. Kas turite gerus 
lotus, priimsiu kaip ir pinigus.

Atsišaukite pas
J. WELICKA, 

6559 So. Maplewood Avė.

Kaina 
reikia

BARGENAS!
Pardavimui arba mainymui 6 

ruimų medinis namas ant 2 lotų, 
Gary, Ind. Mainysiu ant grosernės, 
bučernės, automobiliaus ar kitokių 
gerųdaiktų. Kreipkitės*

M. KUNEVIČIA
3150 Emerald Avė. 

3188Tel.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63-rd St. tarp Campbell ir Map- 
ewood Av. Svarbi priežastis par 
davimo, savininkas K. Dagis 
3313 So. Salsted St. Tel. Yards 
1868

laišką

MAI-

MABŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 
■'6239 'So. Sacramento ir 

6109 S. Albany Avė.
Netoli lietuviško vienuolyno, tar- 

>e 63 gat. Kedzie ir Western~-Ave. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

943 W. 33rd PI.
Tel. Yards 1571

Klausk arba telefonuok arba 
Rašykit.

PARDUODU, PERKU IR
NAU NAMUS ANT BUČERNIŲ, 
FARMŲ, AUTOMOBILIŲ, GROSER- 
NIŲ, LOTŲ, O FARMAS, BUčER- 
NES, AUTOMOBILIUS, LOTUS, 
DRAIGUTS, MAINAU ANT NAMŲ.

3 namai mainymui ant farmų, 2 
medinis, 1 mūrinis.

2 flatų medinis ir Storas.
2 flatų medinis 4 ir 5 ruimai ir ga- 

radžius 2 mašinoms.
3 flatų mūrinis 3 po 6 ruimus, 4 ma

šinoms garadžius. Visi parankamai 
tam name.

10 lotų ir medinis namas 4 ruimų. 
Maino ant bučemės ant South Side, 
ant 64 gatvės.

5 flatų 2 po 6, 3 po 4 ruimus, mū
rinis namas. Kaina $14,500.

3 flatų 3’ po 5 ruimus, mūrinis na
mas. Kaina $9,500, cash $5,000.

4 flatų 3 po 4, 1 5 ruimų, mūrinis 
namas. Kaina $9000, cash $5000.

4 flatų 4 po 4 ruimus, medinis, lo-

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

si 
M.

i--------- _------------------------------ t—
BARGENAS ANT BRIDGEPORTO

metai kaip statytas; ren- 
$200 i mėnesį; pečium 
Parsiduoda už $18,000,

fis pnrdavi'mo -« ant fa?- ““ “ 
rrtrtc /lai rtnrncnėc cvoikntos __ 4 llatlj 2 po 4 KUUTIUS, H1U1H11S.

Namas 8
dos neša
šildomas.
apie $8000 cash, o kitus ant leng
vų išlygų. Kas norite geriausioj 
vietoj Bridgeporte nusipirkti gerą 
namą, pašaukite Wm. Gritenas

3241 S. Halsted St. 2nd fl.
Tel Boulevard 5066

mos dėl geresnės sveikatos.
Tel. Lafayette 4005

4530 So. Honore St.

PARDAVIMUI pigiai naujos 
mados saliuno fixčeriai ir pool 
table. Labai gerame stovy. Su 
kaina susitaikinsim.

5252 S. Artesian Avė.
Prospect 3590

t PARDAVIMUI labai gera gro
sernė. Didelis stakas, turi būt 
parduota iš priežasties kito biz
nio

3839 W. Grand Avė. 
kampas Avers Avė.

Kaina $4,700, cash $3000.
3 flatų 3 po 4 ruimus, mūrinis. 

Kaina $7000 cash.
2 flatų 2 po 8 ruimus, medinis. Kai

na $4,800, cash $1,000.
Brighton Park, medinis namas 2 po 

4 ruimus. Kaina $5,500, cash $2,500.
3 flatų 1 6, 2 po 4 ruimus. Kaina 

$8,900, cash $3000.
6 flatų 3 po 5, 8 po 4 ruimus. Kai

na $19,000, cash $8,000.
Cottage 6 ruimų, medine, Kaina 

$2,600.
Roselande Cottage medine 6 ruimų. 

Kaina $6,650, cash $2,000, ant parda
vimo.

2 flatų ir Storas West Side. Kaina 
tik $9000, cash $1500. ,

Brighton Park 3 flatų, 2 po 5 ir 
Storas. Kaina $13,500.

Aš turiu visose dalyse Chicagos 
namų pardavimui.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis namas po 5 kamb.; 
aukštas beismentas, garadžius; kai
na $3,500.

2 FLATŲ bizniavas namas, labai 
geroj vietoj bile kokiam bizniui; 
įrnokėt $500.

Savininkas mainys ant bile ko
kio biznio, priims lotus už pirmą 
įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted St 

Phone
Chicago 

Boulevard 9641

PARDAVIMUI bučernė, la
bai pigiai, turi būt parduota į 
penkias dienas. Turiu farmą, 
tokiu budu turiu greit parduo
ti.

8466 Vincennes Avė.
r—*—1 "•'<....... .............. .

PARSIDUODA 
bai geros veislės 
mie. Patinukai ir 
giedoriai.
2348 Upton Avė.

kanarkis la- 
augtinti na- 
patelės, geri

North Side)
2nd fL front

BIZNIO NAMAS, GERIAUSIAS 
INVESTMENTAS

4 krautuvės ir 2 apt. po 5 kamba
rius, aržuolo trimingai, skiepas. Pe
čiumi šildomas, žemės yra dėl 2 
krautuvių, 125 pėdų, prie karų li
nijos, žemė verta $25,000, reikia 
$15,000 pinigais, i Miss Wagner, 
Prospect 8700, Elmer Jordan & Co., 

2419 W. 63 St.

SAVININKAS numažino kainą 
iki $4600, 1—timedinis, 4—6 kam
barių, elektra, gasas, pečiumi šil
domas, garadžius, netoli 63 St. ir 
Western Avė. Rendos $60 į mėnesį, 
įmokėti $1500, kitus kaip rendą 

Artben Rinck & Co.
2602 W. 59 St.

MOKYKLOS

PARfDAVLMUI farma 120 ak
rų, su staku ir mašinomis, par
duosiu už dalį įmokėjimo, sa
vininkas,

James Culver,
R. 1, Rhinelander, Wis.

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. NUTFILZ, Manager

.. /


