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Lenkai nenusileisią 
dėl Klaipėdos

Arba • •
Jie turį gaut nuosa

Londone kilo tramvajų ir 
busą streikas

Streikuoja viso apie 41,000 žm. 
4 milijonai miestiečių, netekę 
susisiekimo priemonių, nau
dojas visokiais pabūklais.

ben Dancigą
Bolševikai paleisią arkivys

kupą Ciepliaką
Lenkai putoja dėl 

Klaipėdos
Lenkija nenusileisianti dėl sa

vo teisių Klaipėdai. O jei jau 
Lietuva ją gautų sau, tai 
Lenkija turinti gaut sau Dan- 
eigą be jokių išlygų.

Chicagos lenkų Dziennik 
Z*wiązko-wy skelbia šitokią te
legramą iš Varšuvos:

“Lenkų visuomenės nuomo
nė stipriai sujudinta dėl kon
vencijos, kuria reguliuojama 
Klaipėdos uosto* reikalas, kaip 
tatad pateikė buvusis Wilsono 
kabinete valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Norman 11. Davis.

“LanKų» seimas priėmė aš
triausiais žodžiais sutaisytą re
zoliuciją, kuria reikalauja, kad 
lenkų valdžia spirtus išlaikyti 
Lenkijos teisę' prieiti prie jū
rių.

“Lenkų spauda kaip vienu 
balsu argumentuoja, kad jeigu 
Lietuva gaus Klaipėdą, tai Len
kija turi gaut be jokių išlygų 
Dancigą.

“Del tokio nuomonės ir sen
timento vienodumo (Lenkijoj, 
valdžia bus priversta atmesti 
Tautų Sąjungos sprendimą ir 
stengsis atsiekti to, kad visa 
Dancigo byla butų peržiūrėta 
iš naujo.”

272 milijonu laivynui.
WASHINGTON, D. C., kovo 

22. — Kongreso atstovų butas 
priėmė bilių, kuriuo laivyno rei
kalams skiriama 272 milijonu 
dolerių.

Nedeldienio 
Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

Bolševikai paleisią arki
vyskupą Ciepliaką

Bet jis busiąs ištremtas. — Me
tropolito Tichono byla bu
sianti panaikinta.

MASKVA, kovo 22. — Cent- 
ralinis vykdomasis komunistų 
partijos komitetas nutarė palei
sti iš kalėjimo Romos-katalikų 
arkivyskupą Ciepliaką, kuris 
pernai metais buvo pasmerktas 
dėl priešinimos soivetų valdžiai. 
Jis busiąs ištremtas.

Centralinis komitetas nuta
ręs taipjau panaikinti bylą 
prieš buvusį visos Rusijos pa- 
triarką ir Maskvos metropolitą 
Tichoną ir dar tris prelatus, ku
rie kartu su Tichonu buvo ati
duoti teismui.

[Arkivyskupas Ciepliakas ii 
dar keli kiti katalikų kunigai, 
kaltinami dėl priešinimos bolše
vikų valdžiai, buvo praeitų me
tų kovo mėnesį tribunolo pripa
žinti kalti ir pasmerkti nužu
dyt. Generalis vikaras Bučkevi- 
čius buvo sušaudytas, arkivys
kupui Ciepliakui miities baus
mė buvo pakeista dešimčia me
tų kalėjimo. Metropolitas Ti- 
chonas buvo kaltinamas dėl 
priešinimos sovietų valdžiai re
kvizuojant cerkvių ir vienuoly
nų turtus. Jis buvo pašauktas 
tieson kartu su kitais dvasinin
kais, bet byla vis buvo atidėlio
jama].

Grūmoja panaikinti Graiką 
karaliaus dinastiją

LONDONAS., kovo 22. — 
Graikų legacijos gautos čia te
legramos iš Atėnų praneša, kad 
Graikijos miniisteris pirminin
kas pareiškęs spaudos atsto
vams, kad jiegu nepavyksią su
sitarti su rojalistais [karaliaus 
šalininkais], busiąs paskelbtas 
dinastijos panaikinimas. Tuo

LONDONAS, kovo 22.— Va
kar prasidėjo tramvajų (stryt- 
karių) ir omnibusų darbininkų 
streikas Londone. Išskiriant 
pustrečio šimto privatinių “bu
sų”, kurie nepriklauso Londono 
Generalei Omnibusų kompani
jai, vis! kiti tramvajai skaičium 
apie du tūkstančiu, ir busai — 
apie keturis tuksiančius susto
jo judėję. Streikuoja viso apie 
41 tūkstantis darbininkų. Su
stojus šitoms komunikacijcil 
įmonėms, apie 4 milijonai žmo
nių, kurie kasdien jomis naudo
jas, pėsčioms Iceliauti, kur
reikiant, arba kaip nors kitaip
manytis.

Požeminiai traukiniai, ka
dangi tų linijų tarnautojai ne
priklauso tai pačiai tramvajų 
ir busų darbininkų unijai, bė7 
gioja, bet jų toli gražu nepa
kanka. Susikimšimas juose ne
apsakomas ir jų bėgiojimas pa-i 
sidarė per pus lėtesnis, kadan
gi daug laiko sugaišta kiekvie
noj stoty priimant ir išleidžiant 
pasažierius.

Bet susikimšimas gatvėse nė 
kiek nesumažėjo, bet veikiau 
padidėjo ir pasidarė daug keb-* 
’esnis, dėl to, kad tramų ir busų 
vietoj žmones naudoja įvairiau
sių kitų susisiekimo priemonių. 
Gatvėse pilna automobilių to
kių, kur senai buvo nebevarto
jami, arklinių vežimų, mulų 
traukiamų pabūklų, dviračių — 
visa, kas kur ką ištraukęs. Kai 
kas iš priemiesčių drožia mies
tan pasikaustę riedamais teki- 
nukais.

Kadangi šeštadieniais dirba
ma tik pusė dienos, tai tuksian
čiai miesto darbininkų pasinau
dodami streiku kaipo pretekstu 
visai nėjo į darbą ir švente visą 
dieną.

Valdžia daro atitinkamų žy
gių, kad sutaikius samdytojus 
su streikininkais. Paskirta tam 
tikra komisija, kuri išklausius 
abiejų pusių pareiškimus ieškos 
pamato deryboms ir susitari
mui.

Karo departamento 
šeimininkavimas

Armijos nesuvartotos mantos 
faukcioniniijkams tūkstančiai 
dolerių dienai.

WASHINGTON, D. C., kovo 
22. — Svarstant armijos sąma
tą atstovų runguose, atstovas 
Ben Johnson (dem.) aštriai kri
tikavo karo departamentą dėl 
mokėjimo nepaprastai didelių 
atlyginimų aukcionininkams, 
kurie Chicagoj,, New Yorke ir 
kituose didžiuliuose miestuose 
pardavinėjo iš aukciono nesu
vartotą ir atlikusią armijos ge
rybę. Cituodamas iš karo depar
tamento rekordų, atstovas 
Johnsonas parodė, kad tie auk- 
cioninkai gavę išviso arti dviejų 
milijonų dolerių mokdsnio už 
savo darbi?, uždirbdami nuo vie
no iki 10 tuksta’nčiųi dolerių die
noje. Pavyzdžiui Chicagoje bu
vę keli toki aukcioninkai. Du jų, 
Gordon ir Williams, dirbę per 
šešiolika dienų, ir už tas šešio
lika dienų jiems buvę pamokėta 
$42,289.79, apskritai imant po 
2,643 dolerius dienai.

Trečias aukcioninkas, MU- 
chael Tauber, dirbęs dvidešimt 
šešias dienas ir per tą laiką ga
vęs mokesnio 80,600 .dolerių, va
dinas po 2,330 dolerių dienai.

Samuel Wintemitz už tryliką 
darbo dienų gavęs mokesnio 
59,995 dolerius^— po 4,615 do
lerių dienai. Jei jis butų padir
bęs metu, jo mokesnis butų sie
kęs 1,684,435 dolerius.

Apšaudymas Anglijos 
kariškių Airijoj

LONDONAS, kovo 22. — An
glijos karių ir moterų buriui at
plaukus iš Spike salos į Queens- 
towną/pietų Airijoj, pasiro
džius netoliese automobily kuo
pelė žmonių, Laisvos Airijos 
Valstybes karininkų unifor- 
mais, ėmė į juos šaudyti. Vie
nas anglų karys buvo vietoj 
Užmuštas, daugelis rados sužei
stų, kai kurie labai pavojingai.

Ar tą puolimą padarė respub- 
likininkai, Laisvosios Valstybes 
karininkų uniformais persiren
gę, ar Laisvosios Valstybės ar
mijos maištininkai, — iki šiol 
nepatirta.

Laisvos Valstybės preziden
tas Cosgrave pasiuntė Anglijos 
valdžiai atsiprašymą dėl šio at
sitikimo ir daro ' pastangų su
sekti piktadarius.

Valdžia paskyrė 10 tūkstančių 
svarų sterlingų [43 tukstancius 
dolerių] dovanų už nurodymą, 
kas tie puolikai buvo.

LAIVAS CARMANIA BUVO 
ĮSTRIGĘS.

________________________ f

Atsipalaidojo vandeniui pakilus
LONDONAS, kovo 22.—Grįž

tant atgal iš Glasgovo į Liver
pulį > Cunard’.o linijos pasažieri- 
nis laivas Carmania įstrigo sek
lumoj ties Mersey upe. Po ke
turių valandų, vandeniui paki
lus, jis vėl atkliuvo ir galėjo 
plaukti.

SUSipfiMlMAS KOMUNISTŲ
SU POLICIJA*

GERIAU MIRTIS, NE KAD 
KALĖJIMAS.

Keliolika žmonių sužeista.

BERLINAS, kovo 23. — Iš 
Hamburgo praneša, kad ten 
įvykę aštrių susirėmimų poli
cijos su demonstruojančiais ko
munistais. Kelioliką ' žmonių 
esą sukeista. Susirėmimai įvy
kę dėl to, kad policija bandė 
neleisti komunistams žygiuoti 
į miesto centrą/

WAC0, Texas, kovo 23. — 
Pasirinkdamas geriau ęiti į pra
garą ne kad į kalėjimą, kažin- 
koks nepažįstamas jaunas vy
riukas paleido savo automobilių 
nuo stataus skardo tiesiai į 
Brazos upę ir žuvo. “Aš geriau 
eisiu į pragarą, ne kad į kalėji
mą”, suriko jis prieš tai policis- 
tams, kurie norėjo jį suimti 
įtarę, kad jis gabena degtinę.

Keturi Bavarijos konspira- 
' toriai išteisinta

Jie buvo kaltinami dėl sąmokslo 
nužudyt Bavarų diktatorių

MIUNCHENAS, Bavarija, 
kovo 23. Miuncheno apskrities 
teismas atleido nebandęs du 
jaunu vyru, kurie buvo kaltina
mi dėl sąmokslo nužudyti buvu
sį Bavarijos diktatorių von Ka- 
hrą. Trečiasis kaltinamųjų pa
smerkta metams kalėjimo.

Taipjau išteisinta du tauti-' 
niu socialistu, kaltintu i dėl są
mokslo prieš Kąhrą užtai, kad 
jo įsakymu buvo vienas jų drau
gų areštuotas.

Vagono “porteris” negras 
skaitys kolegijoj lekcija
NEW YORK, kovo 22.- — 

Pulmano vagono “porteris,”, 
negras J. B. Ford, tapo pakvies
tas laikyti lekciją šimtui Dart- 
moutho kolegijos studentų.

Profesorius Malcolm Kier, 
keliaudamas nesenai Pulmano 
vagone, kurio patarnautoju bu
vo tasai juodukas, išsišneko su 
juo ir buvo taip nustebintas jo 
atsakymais ir dalykų žinojimu, 
kad pakvietė jį laikyti savo 
studentams lekciją apie trans- 
portaciją. 1

DU CHIČAGIEČIU RASTA 
REFRIGERATORY 

UŽTROŠKUSIU.

OMAHA, Nebr., kovo 22. — 
Praeitą pirmadienį gelžkelio 
stoty rasta čia refrigeratoriaus 
vagone užtroškusiu du jauny 
vyru. Dabar susekta, kad tai 
butą dviejų chicagiečių: Ro
bertas Ryland, 25 metų, ir jo 
draugas Alex Milne. Rylandas 
dirbo Marshall Fieldo sankro
vos rakandų skyriuj.

Kainų prekėms kilimas.

Chicagiečiai 
pamylėsią ir

PoželienĘ
Požėlienė — garsaus musų at

leto žmona — kitą syk žino
ma Rusijoj kaipo Tobolceva 
—neužilgo sužavės chicagie- 
čius savo “Meilės dainomis”.

Kas tai yra Meilės Dainos? 
A, tai nepaprastai žavėjantis, 
širdį pagaunantis dainavimas. 
Tuo dainavimu buvo paskilbusi 
po visą Rusiją dainininkė To
bolceva.

Ir paskui ji pasidarė Požėlie
nė.

(Ar tai ji savo tomis meilės 
dainomis sužavėjo Požėlą, ar 
tai musų g-aliunas savo spėka ir 
žaibo greitumu pavergė dainin- 
kę Tobolcevą — apie tai istori
jos lapai dar neišskaityti).

Chicagiečiai jau senai degė 
žingeidumu išgirsti kaip dai
nuoja musų Požėlos žmona poni 
Požėlienė.

Ir lie, kurie žino, sako, kad 
su chicagiečiais gali tas pat at
sitikti kas atsitiko su Požėla— 
jie gali pamylėti Požėlienę.

Jos dainavimas esąs visai ne 
operinis, kokio mes jau didžiai 
prisiklausėme; ne, jis esąs visai 
kitokis, einąs į širdį daug tie
siau ir daug greičiaus, ir neabe
jotinai daug linksmesnis. Požė- 
bene esanti ekspertė dainuoti 
“čigoniškus romansus” (cygan- 
skije romansy), kurie taip mė
giami buvo Rusijoj.

Taipgi, Požėlienės koncertas 
—su šokiais, būtinai su šokiais 
—įvyksiąs neužilgio. Jau ir die
na žinoma: balandžio 6 d. Jau 
ir vieta žinoma: Pilsen Sokol 
Hali (1814 S. Ashland Avė.)

O daug labai indomių dalykų J 
dar nežinoma, bet tikimasi 
greit sužinoti]

atveju Graikų karalius Jurgis 
nebegautų visai pinigų valsty
bės skiriamų jain ir jo šeimy
nai išlaikyti.

Sukilimas Sirijoj prieš 
franeuzus

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 22. — Iš Sirijos pa
sienio pranešama apie kruvinus 
susirėmimus franeuzų kariuo
menės su sukilusiais prieš fran
euzus turkų kaimiečius Sirijoj.

SULTANO GYDYTOJAS 
NUSIŽUDĖ.

SAN RĖMO, Italija, kovo 22. 
—-Buvusio Turkų sultano Ma
hometo VI gydytojas Dr. Re- 
chard Paša nusižudė. Sako, 
kad jis sinjęs sulitano šeimynos 
persekiojimo manija ir dėlto 
pasidaręs sau galą. Bet tai dar 
slėpinys. Kai kuriuos turkų ra
teliuose eina kalbos, kad'pe jie 
pats nusižudęs, bet buvęs5 nu
žudytas, kadangi jis prisidėjęs 
prie pašalinimo kalifo.

Tardymas laivų valdybos.

WASHINGTON, D. C., kovo 
22. — Speciali atstovų rūmų 
komisija šiandie pradėjo laivų 
valdybos ir t. v. emergency 
fleet korporacijos tardymą.

PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS. •

KAUNAS ((L.) — Centrali- 
nio statistikos biuro daviniais, 
bendra^ kainų indeksas įvai
rioms prekėms sausio mėnesį 
palyginus -su prieškarinėmis 
kainomis pakilo nuo 100 iki 
124%, vienetų, arba 24,5%/ 
Nuo spalių įnėn. 1922 m. t. y. 
nuo įvedimo savos valiutos, 
kainos minimoms prekėms pa
kilo 34,3%. Sausio mėn. paly
ginus su per. metu gruodžio 
mėn. kainomis pakilo 3,2%.

GARLAIVIŲ SUSIDŪRIMAS. NENORI Y. M. C. A. 
TURKIJOJ.

KYBARTAI, vas. 28, (Elta). 
:— Vasario 22 d. apie 7 ir pusė 
vai. vak. einančias pil. Bern- 
šteinienę ir Litovycaitę prie pat 
namų užpuolė plėšikai. Joms 
bilvo suduota per galvą tam tik
ru įnagiu ir atimtas portfielis, 
kuriame buvo apie 120 tukstan-

Valdžios darbuotė.

Vasario 20 d. Ministerių Ka
binetas priėmė pirmuoju skai
tymu valstybės tarnybos įsta
tymo projektą. Tuo pat skai
tymu priimta ir karių pensijų 
įstatymo projektas.

Seimo Komisijose. — Kraš
to Apsaugos Komisijoj svars
tomas II skaitymu karinės prie
volės įstatymo projektas (ligų 
ir kūno trukumų sąrašas) ir 
Švietimo Kom. — “Aukštes
niųjų Šviet. Min-jos Mokyklų 
įstatymo projektas II skaity
mu.

--------- ------- į
Ministerių Kabinetas leido 

Švietimo Ministeriui iš skirtų 
Švietimo Ministerijos knygų 
leidimo komisijai lėšų teikti 
pašalpas ir tiems spausdiniams, 
kuriuos pati komisija neturi 
galimybės išleisti, bet kurie, 
jos nuomone, yra būtinai rei
kalingi mokykloms ar visuo
menei.

ŽMONIŲ JUDĖJIMAS 
NEW YORKE.'

_____
NEW YORKE, kovo 23. — 

Tranzito' komisijos paskelbtu 
pranešimu, per praeitus 1923 
metus gariniai traukiniai, elek
triniai ir “ferry boatai” gabeno 
New Yorko miestan ir iš mies
to viso 325,920,315 pasažierių, 
neskaitant tų, kurie naudojos 
transferais. Pasažierių, kelia
vusių transferais, buvo 238,- 
225,318. Kas diena New Yorko 
miestan atkeliaudavo 130 tūk
stančių lankytojų.

FRANCUZŲ GENEROLAS 
NIVELLE MIRĖ.

PARYŽIUS, kovo 22. —f Va
das franeuzų armijos mūšiuose 
ties Verdunu, generolas Rober
tas Nivelle šiandie mirė plaučių 
uždegimu. Jis buvo 67 metų am
žiaus.

Milžinas Olympic patraiškė 
silpnesnį už save.

NEW YORK, kovo 22. — Mil
žiniškasis White Star linijos pa- 
sažierinis garkiivys Olympic 
šiandie susikūlė su garlaiviu 
fort St. George, Hudsono upėj. 
Olympic mažai tenukentėjo ir 
su savo pasažieriais išplaukė į 
]ures; bet Fort St. George stip
riai palaužytas ir jį teko vilkti 
atgal prieplaukon. Nuęstolių
am padaryta apie 150 tūkstan

čių dolerių. ,

PLAUKIOJANTI MINA

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 22. — Turkų vidaus 
reikalų ministerija Angoroj 
įsakė uždaryti amerikiečių 
Youirig Men’s Christian Ass’n 
skyrių Konstantinopoly ir už
antspauduoti. Tos organizaci
jos darbuotojams uždrausta įei
ti. Jungtinių Valstijų aukštoji 
komisija daro žygių ištirti da
lyką ir įteikti Turkų valdžiai 
protestą.

STAMBUS BANKAS UŽDARĖ 
SAVO DURIS.

Nuo jos žuvo 15 žvejų.

LONDONAS, kovo 23. — 
’ranešimu iš Pont Saido, jūrėse 
ties Abukiru, Egipte, žuvo pen
kiolika žvejų, jų laivui užėjus 
ant palaidai plaukiojančios nii-| 
nos.

CROOKSTON, Miinn., kovo 
22. — Vietos Merchants Natio
nal Bank, seniausia ir didžiau
sia finansinė įstaiga šiaurvaka
rių Minnesotoj, tapo šiandie už
darytas ir paimtas valdžios 
kontrolėm Bankas turėjo dau
giau kaip 1 milijoną dolerių de
pozitų.

čių litų. Kadangi vienas iš plė- «= 
šikų, šokdamas per tvorą paliko > 
sniege pėdų ženklus, tai krimi
nale policija per pusę valandos 
visus užpuolimo dalyvius, išski
riant vieną, kur pabėgo Vokieti
jon, suėmė.

Užpuolimui buvo pasiruošta 
iš anksto: nupiauta elektros 
srovės laidai ir nunuodintas 
šuo. Vienas plėšikų Abromso- 
nas bandė nusinuodinti, bet ne
pavyko. Pabėgęs Vokietijon ' 
Slavinskas irgi sulaikytas. Vek
seliais ir čekiais kriminales po
licijos surasta, iš viso 108 tūk
stančiai litų, o apie 12.00 lit. 
dar stinga. Eina tardymas.

Geležinkelių reikalai.

KAUNAS (L.) — Geležinke
lių reikalavimas Lietuvoj 1924 
m. reikės apie 2 milijonų nau
jų pabėgių. Tiems reikalams 
nutarta paskirti apie 200 ha 
statybos ir apie 60 ha malkų 
miško.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoja 

Pasiysdami keletą doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

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

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

1739 So. Halstcd St., , Chicago, III. Į
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S. L. FABIONAS CO.kurio tik

ReakcijaUžsienio spaudoj mus

tmoua

Svečius!Važiuokime Lietuvon
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Gegužio MėnesyjeLEVIATHAN
Tiesiai į Klaipėdą

sados

EKSKURSIJOSNAUJIENOS
1739 So. Halsted St

)h 5684 
iana Avė,

reikia klaustis 
Tuomet tik jį iš-

6XY

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

THE BORDEN COMPANY 
Bord«n Nmr York

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi 
lietis: sugrįžimas nepiiiečiams užtik 
vintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi

Ar jūs žinot, 
kad šios taip vadina
mos vaiky ligos galė- 
ty būti išnaikintos, 
jeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugoty 
savo vaiky jo paties 
gerovei ir gerovei ki- 
ty vaiky, kurie yra jy 
žaismiy draugai?

norit gaut dykai nurody- 
tny vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų ar 
jūsų kūdikis nedarnai* 
tintas, kiek jis turi sver 
ti, kokį maistą jam' duot 
išpildykit sekantį kupo
ną, Ir prisiūskit jį mums.

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

mes nieko nesuradom, išski
riant •galutino pralaimėjimo. 

‘Lertgva suversti kaltę ant ang
ly ir kitų, bet tas viskas butų 
lygus pasielgimui vaiko, kurs 
nusimušęs koją į akmenį, kal
tina ne save, bet akmenį ir nu
tvėręs jį trenkia į kitą. Mes 
nežinojom kur eiti ir kaip eiti. 
Nebūtų perdaug pasakyti, jog 
mes ir šiandien dar to nenuma
nom ir kaž kur klajojam.

— M. V.

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

v Advokatas
2t So. La Šalie St. Room 58* 

Tel. Central 6390 
Vak. 8223 S. Hafsted St„ Chicaro. 

Tel. Yarda 4681

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

ANT NAUDOS.

Ir kad
nesenai daryti bandymai 
tarp mokyklos vaikų, pa
rodė, jog Eagle Pienas 
turi pažymėtiną veikmę 
gydant tokius vaikus, 
nes jame randasi maisto 
dalykai, reikalingi prida- 
vimui vikrios sveikatos-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PJtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Musų politikos liepa 
stovumas

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

Room 909 Chicago Trust Building
71 Weat Monroe Street, Chleago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N* Dearborn St., Room 111-U 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai 
3323 So. Halsted St 
Tel.: Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

^AUGUMAS nedapenėty vaiky tėvy ne
turi nei mažiausio suratimo, jog jy 

vaikai kenčia nUo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patampa len
gvos aukos visokių ligų. Jūsy kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas ^vaikystės li
gas, kurios paima kas metai tūkstančius 
gyvasčių.

savimn- 
kokis nors “kitas” 
ten, pavyzdin, pas

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

jog Klaipėda permaža net Lie
tuvai, mes vargiai ar būtumėm 
ką nors pešę. Šis dalykas, ma
no nuomone, aiškiai parodo, 
kaip svarbu yra užkariauti sim
patijas savo mažų ir didesnių 
kaimynų. Iš jų svarbiausia yra 
anglai, kurie šiandien savo gu
dria diplomatija nulemia dau
gelį dalykų. Nelaimei musų po
litika yra taip neaiški, taip ne
pastovi, jog retas kuris gali ją 
atspėti. Lietuva tapo savo rų- 
šies sfinksu, kurio minties, kaip 
sako padavimas, niekas dar ne
ištyrė 
kaltina, teisingai ar neteisingai^ 
susidėjimu su dusais ir vokie
čiais. Anglai laiks nuo laiko pa
stebi, jog musų aukštoji vald
žia ir diplomatai, ėję mokslus 
Paryžiuj, nusilenkia dažnai 
prieš naują Europos milžiną — 
Prancūzus, žinoma, niekas ne 
siūlo, kad mes peštumės su 
jais; tai butų neišmintinga. Bet 
jodinėti išsykio dviejais ark
liais ingi nestpsimoka: žiūrint 
iš šalies atrodytų/ jog Lietuvos

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. «

nežiūrint kad “shop 
kas butų 
žmogus •
airišius, (kurie yra katalikai) 
gausi visokį: ir liberališką, ii 
dar liberališkesnį ir net komu 
nistišką laikraštį, 
krašte išeina.

Kauno gelžkelių stoties kny
gyną užlaiko “švento Kazimie 
ro Draugija,” tai ji, mat....

— Darbo sūnūs.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofįsas:
1703 Chicago\ Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedelio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

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

Ar jūs manote 
kad visas trečdalis 
mūsų mokyklų vaikų 
būtų nedapenėti ir ne- 
damaitinti, jeigu jų 
tėvai žinotų, jog ta pa 
dėtis yra pradžia dau
gybes ligų?

“Lietuvos žiniose“ nusiskų
sta, kad “Kaikyrių laikraščių 
pas ją (g. stočių knygynų pa
prastąją bobutę) dažnai trūk
sta, o ypač “Liet, žinių“, “Liet.

Klaipėdos konflikto užbajigi- 
mas pakenčiamomis Lietuvai 
sąlygomis, padidins Galvanau
sko kabineto Reikšmę visoj ša
ly. Reikia pripažinti Galvanau
skui dalis nuopelno, už tai "kad 
jis nors šiam dalyke šį tą lai
mėjo. Klaipėda visgi musų, ne
žiūrint į visuš punktus, kurie 
neva varžo Lietuvą. Jie neturi 
didelės svarbos ir laikui bėgant 
gyvenimas gal ir visai juos pa
naikins.

Vienok mes laimėjom ne 
vien ačiū Galvanauskui. Jis, tie
sa, darbavos, važinėjo, rašė pro
testus, bet visgi nepajėgė įti
kinti nei Santarvės nei Tautų 
Sąjungos, kad Klaipėda nenau
dinga ir neprieinama ‘Lenkijai 
ir jog paskutinioji veržiasi te
nai vien politikos motyvais. Jei
gu ne švedų ir anglų įrodymai,

valdžia kokietuoja su prancū
zais, jieško draugystės su ru
sais, pataikauja vokiečiams ir 
gerinasi anglartis. Tai gal nėra 
teisinga ir mes norėtumėm, kad 
nebūt teisinga, bet vienok sve- 
timfemfc taip atrodo. ĘaUno 
spauda kaip tik ir' duoda tam 
pamato. Mes turim dar svarbių 
dalykų, reikalaujančių skubaus 
išsprėndimo. Vilnius yrą pir
miausias. Del jo ir turime bū
ti nepaprastai atsargus. Kuo
met Europoj pradės plačiau 
kalbėti apie Vilnių, tai tas bus 
ženklu, jog musų sostinės atva
davimas yra visai nebetoli. Bet 
einant dabartiniais keliais kažin 
ar per šimtą metų tą pasiek
sim. Per paskutinį laiką mes 
pasimokinom, jog kelias j Vil
nių eina ne per Geneva. Ten

Plumlngo ir Apgildymo {rengimai 
O]sėlio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

,461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephone Rai
Vakarais: 10717

Tel.: Pullman 6877

Tai. Dearborn 9057

A. A. SUKIS 
advokatas

Ofisas vldurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washin£ton St. 

Cor. Washington & Clark

Narna Tel.: Hyde Park 8895

(Šviesą ir pajiegą suvedame j eonus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant ičmokijunt).

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

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

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
n tunus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res; Phone Cicero 6272

Kurie nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pašiysty gimimo 
metrikus, arba atsilankykite i Naujie
ną Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi
mimo uietriky negalima gauti užsienio 
paso. 'y

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

Musy atstovas palengvins kelionę 
seny tėvy važiuojančiu pas vaikus, mo
tery su vaikais pas vytus, nepilname- 
čiy vaiky pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuyon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę. e

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

J Visais šiais reikalais dėl pilnu žinių iii^■kreiptis asmeniškai, arba laišku:

Tai Yra DidžiausiasI • 1

United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete

Ukin.” ir kitų, kurie tos bobų 
tėg pbnaihs nepatinka.” .♦ ,

Kauno gelžkelių stoties kny 
gynė (nors visi laikraščiai išdė
ti ant stalo ir g'ftli kokį nori pa
siimti pasižiūrėjęs į visus) “So
cialdemokrato 
— ar turi. — 
traukia iš po kitų laikraščių.

Anglijoj, kaip žinau, visų pa
kraipų laikraščiai gaunami bi- 
kuriame “News agent shop”

JOHN I, BAGDZIUNAS 
. ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
UOOM 1538 TRIBŪNE BU1LDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

KUPONAS
PažymSkit katra norit
Penėjimo Kūdikiam

Instrukcijos Valgiai
Vaikų Knyga 

Vardas 
Adresas

<

. . • ' • ■ K- V • A

• ■
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KORESPONDENCIJOS
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Zeigler, III
«Iš vietos lietuviu gyvenimo

Lietuvių Namo Bendrovė. Bol
ševikų prakalbos. Parengi
mai. Vaikų draugijėlė. Ben
dras frontas prie munšaino.

yra įsteigta mokykla, kur mo
koma lietuviukai rašyti ir skai
tyti bei aritmetikos. Draugijė
lė vedama bėlševikiškoje dva- 
šioje. Mokytojauja pasivaduo
dami bolševikiško nusistatymo 
žmonės.

Sumanyta čia budavoti nuo
savą svetainę (jau pradėta ir 
budavoti) vardu Lietuvių Namo 
Bendrovė, Šerai pardavinėjama 
po $25.

Namas kaip namas, jis visur 
yra reikalingas. Reikia visiems 
bendrai veikti, kad tokį namą 
pabudavojus. Bet nemažai keb
lumų atsiranda, kai priseina ka
pitalas sukelti, šėrų jau tapo iš
parduota už tris tūkstančius du 
lerių. Tais pinigais ir buvo nu
pirktas lotas namams, žmonės 
iš viso nelabai tenori šėrų pirk
ti. Nėra pasitikėjimo. Mat, ko
munistėliai skverbiasi į Bendro
vės valdybą, norėdami viską pa
imti į savo rankas. Jie ėmė gir- 
tip, kad Darbininkų Partija 
kontroliuosianti Bendrovę ir sa
vo susirinkimus bei balius ga
lėsianti dykai ten laikyti. įmo
nės girdėdami tokias kalbas at
sisako Šerus pirkti. Jie sako, 
kad nenori komunistėlių pona
vimo. Sulig Bendrovės įstatais 
balsuojama ne nuo šėrų, o nuo 
šėrininkų. Vadinasi, šėrininkas 
tik vieną balsą tegali turėti.

Bendrovė rengiasi išleisti bo
nus, taip kad namas pats per 
save išsimokėtų. Namas su vi
sais įrengimais kaštuosiąs apie 
tris dešimts tūkstančių dole
riu, v

smarkavimas
Būdavo kad 

renka aukas.

♦
Progresksčių 

jau ima silpnėti, 
jau renka tai
Prieš penketą mėnesių bėgiu 
dviejų dienų kampunijds ,.bu- 
vo surinkta almužnos, regis, 
apie $1.25l...

Matomai žmonės nemato nie
ko gero, tat ir pradėjo ponioms 
progresistėms rodyti ženklą iš 
trijų pirštų.

Reikia pasakyti, kad viena
me dalyke progresistės yra su
dariusios “bendra frontą” — 
vienos munšainą raugia, kitos 
pantukėse po pažasties pasi
braukusios namo nešasi. O na
muose jau tas skystimėlis čar- 
kutėmis yra mieruojamas ir 
dalinamas kaiminkoms be skir
tumo partijų ir 
kinimų.

Mieste yra ir 
valgomų daiktų
verčiasi gan gerai.

— Angliakasis.

religinių įsiti-

dvi lietuviško 
krautuvės. Jos

Hartford, Conn.
Daroma pastangų, kad įsigijus 

savo svetainę. Nors ir pasi
reiškia nuomonių skirtumai, 
bet tą sumanymų visi remia.

Vasario 10 d. buvo laikomas I 
susirinkimas, kur pasirodė, kaip 
šėrininkai sako, suktybių. Per
kant lotą savininkas Bendrovei 
dovanojęs dų šimtu 
Bnlševikėliai parokavę, 
tiek jau 
rų.

pinigų priaugę

doleriu, 
kad tai 
ant šė-

*
čia Lenino podušinčs.įvyko

Du kalbėtojai atvyko iš Chica- 
gos, o trečias (lietuvis) buvo 
vietos komunistų pažiba M. P. 
Visi trys tvirtino, kad Leninas 
nemiręs.

Mes galime pasigbti savu 
kalbėčoium (kiti jį melagium 
vadina). 1923 m. (tegis, vasa
rio mėn.) buvo surengtas pami
nėjimas Rožės Luksemburg. 
Musų naminis kalbėtojas šmei
žė kiek galėdamas Vokietijos 
socialistus, tvirtindamas, kad 
jie užmušę Rožę. Nors, supran
tama, visas svietas žino, kad tą 
moterį nužudė ne socialistai, 
o vokiečių junkeriai, šiemet tas 
melagių dėdė jau nebeįtarė vo- 
kiečtių socialistus žmogžudybe. 
Suprato, vargšas, kad tas me
las jau 
turi.

perdaug striukas koj as

parengimai eina
Nors pastaruoju

bent kiek rimtesni vei-

gan 
laiku

Kiti 
silpnai, 
pradėta 
kalai statyti, kaip tai — “De
šimts metų smuklėje” ir “Mo
tinos širdis.”

“Motinos širdis” bus lošiama 
kovo 22 d.

** ♦
♦

Turime vaikų draugijėlę “At
eities Žiedas.” Prie draugijėlės

Žemiausiomis Kainomis
PINIGUS LIETUVON 

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th St., Chicago.
Turtas virš $9,000,000.00

Kovo 5 d., š. m. vietos Drau
gijų Sąryšis laikytame savo su
sirinkime nutarė pirkti biznio 
namą taip greit, kaip greit bus 
galima surasti su dideliu lotu 
užpakalyje, kad butų galima 
laikui bėgant pasistatyti svetai
nę. Namas nutarta j ieškoti dėl 
pirkimo tarp John St. ir Zion 
St. ant Park St. Mat, čia lietu
viams prieinamiausią vieta. Su- 
radymui tokio namo tapo iš
rinkti į komisiją šie draugai: 
A. Kelenas; J. Giraitis, A. Stan
kevičius ir B. Vedeikis.

Kovo 9 d., Labor Lyceum sve
tainėj įvyko Draugijų Sąryšio 
surengtos diskusijos. Diskusi
jos prasidėjo 7 vai. vakare ir 
traukėsi iki 10 nakties, žmonių 
buvo prisirinkę apie 200. žino
ma, butų daug daugiau žmonių 
atsilankę į šias diskusijas, bet,

viena, klebonas kun. J. Ambotas 
tą dieną bažnyčioj per pamok
slą įsakė savo “vierniemsiems”, 
kad neitų į tas diskusijas, ba 
esą tos diskusijos busiančios 
tik vien atskalūnų su bolševi
kais; kurie esą eisite, papildy
site smertelną grieką. Kita prie
žastis — apgarsinimai taipgi 
pervėlai buvo išleisti: lik už 
dviejų dienų prieš įvyksiant 
diskusijoms. Todėl negalima 
buvo plačiai išgarsinti ir daugu
mas žmonių visai nežinoja.

Diskusijų vakaro vedėjum 
buvo Draugijų Sąryšio pirmi
ninkas J. Giraitis, kuris atida
rydamas vakarą plačiai paaiš
kino šio Draugijų Sąryšio isto
riją ir jo užsibrėštus, veikimo 
mierius ir prašė publikos, kad 
diskusijos butų vedamos džen- 
telmoniškai prisilaikant temos 
— “Ar reikalinga įsisteigti čia 
lietuviąms savo svetainę, — ir 
jei reikalinga, tai kokiu bu du 
butų greičiau galima įsisteigti 
tokią svetainę.”

Bet įsisteigimas savo svetai
nės yra vietos lietuvių abelnas 
kultūrinis klausimas ir reika
lauja visų vietos lietuvių mata- 
rialinės paramos. O antra, pa
staraisiais metais ir dabar yra 
gerai pasižymėję musų brolvai
kiai klerikalai su sandariečiais 
savo reakcion iškaiš darbais 
Draugijų Sąryšyje, tai publika 
nepasitenkino ta tema, ir griež
tai reikalavo, kad butų leidžia
ma diskusuoti plačiai apie vis
ką. Vakaro vedėjas J. Giraitis 
spaudžiamas publikos buvo pri
verstas nusileisti ir duoti žmo
nėms svetainės įsisteigimo 
klausimo reikalą išdiskusuoti 
plačiai iš visų pusių.*

Diskusijos ėjo gana ramiai 
be didelių užsipuldinėjimų vie
nų prieš kitus. Bet kuomet kle-

rilcalų ir sandariečių lyderiai 
pakėlė klausima, kAd butų 
Draugijų Sąryšyje įvesta bal
sas nuo Šerų (ko jie senai pa
geidauja), tai progresyviai žmo- 
,nės vienas po kitam juos taip 
už tai užatakavo, kad vargšai 
neišlaikydami kritikos, tuoj vie
nas po kitam movė pro duris 
lauk. Publikai biskį apsirami
nus, vakaro vedėjas paprašė, 
kad pakeltų po ranka aukštyn 
tie, kurie nori, kad butų Drau
gijų Sąryšyje įvesta balsas nuo 
Šerų. Iš 200 publikos tik du pa-r 
kėlė rankas. O kuomet vakaro 
vedėjas paprašė publikos, kad 
pakeltų po ranką tie, kurie no
ri, kad butų balsas nuo ypatus 
— taip kaip dabar yra — tai 
visa publika iškėlė rankas auk
štyn.

Prie užbaigos čia turiu pri
minti, jog nors visaip buvo kal
bėta, išsireikšta, bet kadangi 
neatsižvelgiant ar tai katalikui, 
ar tautininkui, ar socialistui, ar 
bolševikui, ar kitam kam sve
tainė yra lygiai visiems reika
linga ir lygiai yra visų bendru 
kultūros klausimu, tai todėl

Draugijų Sąryšio besistengimą 
įsisteigti savo svetainę mieste 
prisižadėjo visi visokia.;; .yjdais 
remti.

Geistina, kad Draugijų Sąry
šis ateityje dažniau surengtų 
panašias diskusijas.

— žvalgas.

I LIETUVĄ
Amerikos Laivais

1 PRIVATIŠKI kam- 
ar G žnro- 

nems. Geriausias ir 
labai įvairus mais- 
tas paduodamas šva 
riose valgyklose. 
jįu]{ymo kanibaris, 

Moterims Salonai, platus ęlėniai 
pasivaikščioti. Koncertiniai benai 
ant laivų. Greita kelionė į Ply- 
mouth — Southampton — Cher- 
bourg ir Bremen kur susisiekiama 
su visa Europa.
Pres. Roosevelt.... Kovo 22 Bal. 19 
Pres. Harding .... Kovo 29 Bal. 26 
Geo. Washington .... Bal. 5 Geg. 6 
America ......... ...... Aprit 9 May 10
Leviathan ............... Bal. 12 Geg. 3
Republic ............... Bal. 29 Birž. 3

Kainas, informacijas ir laivakor
tes gausite pas vietos agentą.

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Managing Opferator8 for 
United States Shipping Board

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Francuziškas Daktaras

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Tel. Blvd. 8188
M. Woiikewid 

BANIS 
AKUiERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką p ri žiu ri
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

jf^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 I 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonali

CUNARD
AK MANAI PARKVIEST GIMINES I AMERIKĄ?

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

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportu'fe; vizas ir prirengia 
jčios tuojaus kehoYiėn.

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

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITANIA, BEREN
GIA RIA ir MAURETANIA. Grei- 
čiausis jurų patarnavimas pasauly.

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

Cunard Line
140 North |

Dearborn St. f FITK f
Chicago, UI.

Musų laivai

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė. •
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto) .

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. Boulevard 21G0 
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 

1 vai. po piet iki 9 vak.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939 i
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i |
9 iki 12, 1 iki 8 dieną l
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

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

LITHUANIAN ^ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1928 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4*00.

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

DOVANOS 
. \ • I

1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 
grupių.

2. Kas prieš .naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
rtuolos nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vtenas doleris at
rėš? mėnesius gydymo. Atsiųskite Į

FRANKLIN’S LABORATORY, ‘
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Garsinkities “Naujienose

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽ1S
Gydytojas, ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
L- . . ............. —

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

Tel. Kenwood 5107
Valandoa: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 6:80 Ud 7:3t vakaro.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirergas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandai 

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

Telephone Yards 6082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Si.. 

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

nuo 6 iki 8 vakaro
Nedėliomia ofisai yra

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
>■ ............ .... ,

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

Optouctriat
T«l. Boulrrard M«7 
484* 8. A.hlanS Ava 
KampM 47-toa 

S-roa lubaba 
.................. ............................ .....  

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirergas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
» Vaikų ir visu chroniškų lipu 

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

Valandos] 10—11 ryto; 2—8 po pilt, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos] nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Ksdzis 7715

P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted Si.

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 specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St, 

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

Telefonas Yards 0867

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgu 

3243 So. Halsted St.
Tel. Roulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaz 6574 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEW1CZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
_____ 3327_Sm_Halsted St.______  

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 vai an j ai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

i i ■■■■■■■■■i ■ i ....... n

______________________________—------------------------------------------------------ -- -------—_________________________________________________________________________________ __ __________ J____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pabliahad Daily, axcapt Sundaya hy 
Iha Lithuanlan N«ws Pab. C*., Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halstad Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates 1 
|8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outsidą of Chicagv 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

eina prieš ją. Ačių šito
kiam savo partiniam apja- 
kimui, bolševikai daug pik
čiau atakuoja socialistus, 
negu buržuazinius liberalus.

Rašo Dėdė Žanas.

Iš Lietuvos Kronikos

Entered as Second Class Matte* 
Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar tha ast 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklrian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų b'en 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chlcagr 
III. — Telefonas: Koosevelt 8f%

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui

Matams___ __ ..__________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam________
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija____ _
Savaitei________________
Mėnesiui________ _______

$8.0$
4.00 
2.00 

. 1.50 
- .75

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams....... ................... $7.00
Pusei metų ......  8.50
Trims mėnesiams________  1.75
Dviem mėnesiam ----     1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ----------- *--------- -----$8.00
Pusei metų ... . ......... ...... - 4.00
Trims mėnesiams ..........    2.00
Pinigus reikia siųsti paito Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Daugelis amerikiečių ki
bai menkai orijentuojasi po
litiniuose Lietuvos santy
kiuose. Jie, pav. mano, kad 
Pažangos partija esanti pro- 
gresyvė, dėlto kad jos vadus 
ir spaudą dažnai persekioja 
klerikalinė valdžia. O ištie- 
sų Pažanga yra reakcinges- 
nė ir už klerikalus. Ji yra 
priešinga dvarų nusavini
mui; ji daugiaus pritaria 
monarchijai, * negu demo
kratinei respublikai.. (Žiur. 
Dėdės Žano straipsnį šiame 
“Naujienų”! numeryje).

Klerikalai neapkenčia Pa
žangos tiktai dėlto, kad ji 
nori paveržti jiems valdžią. 
Jie pešasi su ja, kaipo su 
konkurente; bet jie visuo
met susitaiko su ja, kuomet 
jiems reikia atremti darbo 
žmonių reikalavimus. Pa
našius santikius mes mato
me tarp Amerikos republi- 
konų ir demokratų, kurie 
taip pat ėdasi tarp savęs tik
tai dėlto, kad jie varžosi dėl 
valdžios, bet prieš darbinin
kus eina išvien.

Dalis musų tautininkų 
vadų, kurie remia Kauno 
studentus korporantus, ro
do į tą faktą, kad Amerikos 
klerikalai nepritaria pasta- 
riemsiems. Jie taip pat ne
pritaria, kaip Lietuvos Kru
pavičius nepritaria Volde
marui arba Tumui. Bet tai 
juk nereiškia, kad Voldema
ras arba Tumas yra Lietu
vos demokratijos šalininkai. 
Apie žmogaus arba partijos 
nusistatymą reikia spręsti 
ne sulig to, prieš ką tas žmo
gus arba partija eina, bet 
kurių visuomenės sluogsnių 
reikalus jie gina.

Šitos paprastos tiesos ne
supranta tautininkai, kurie 
visuomenėje nemato jokių 
reikalų skirtumų (todėl jie 
nuolatos deklamuoja apie 
“tautą”), ir taip pat nesu
pranta bolševikai, kuriems 
temdina akis partinis fana
tizmas. Bolševikams yra 
visi geri, kurie jų partiją re* 
piia, ir visi prakeikti, kurie

Lietuvos Socialistų Stu
dentų Draugija praneša, 
kad paskutiniu laiku smar
kiai persekiojama socialisti- 

| nė moksleivija Lietuvoje ir 
apie dešimts studentų sėdi 
kalėjime. Neužmirškime, 
kad tie moksleiviai yra dau
giausia kilę iš beturčių. Jie 
ne tiktai turi skursti, moks
lą eidami, bet ir kentėti už 
savo įsitikinimus. Tai ne 
“mamos vaikai” korporan- 
tai, kurie vaikščioja pasi
puošę varsuotomis kepurai
tėmis!

Lietuvos mokytojai 
atiduoti žvalgybos 

globai.

Musų Seimas ir jo darbuotė. 
Biznių reikalai. Seimo auto
riteto sumažėjimas. Tauti
ninkų obalsiai. Ir vėl monar
chijos link.

Rašynėdamas laiškus iš Lie
tuvos gyvenimo aš nemanau 
kliudyti dienos atsitikimų, visų 
tų smulkmenų, kuriomis yra 
užpildomas musų gyvenimas. 
Bekalbant apie tas smulkme
nas, mes paprastai nustojame 
suprasti gilesnius ir svarbes
nius musų gyvenimo veiksnius. 
Klaidžiodami po girios platu
mus, mes paprastai nebemato
me, nebenujaučiame, kas yra už 
tos girios platumų, regėdami 
vien tik jos medžius.

Svarbiausiuoju gyvenimo pra- 
jovu pasilieka ne kas kita, kaip 
musų Seimas. Ten susirinkę yra| 
vairių politinių grupių ir par

tijų atstovai. Ten priseina iš
girsti visų ti) žmonių obalsiai; 
troškimai ir nusimanyti, kas 
yra daroma, kur einama. Viena 
ryškiausių šio Seimo žymių yra 
ta, kad jame atsispuidi dau
giausiai musų kaimiečių mintis, 
visvien, ar per lupas krikščio- 

atsiklausti gu-lnių, ar liaudininkų, ar socialde- 
Pirmon galvon čion 

Tačiaus nei (operuojama su ūkininkų ir val- 
kokie šių

Kruvinojo caro laikais Moky
klų Direkcijos skirdamos moky
tojus turėdavo 
bematorių apie skiriamojo po-|mokratų. 
litinę ištikimybę, 
vienas caro švietimo Ministeris I stiečių reikalais ir 
nevertė Mokyklų Direkcijų tu- valstiečių reikalai apsireiškia 

[rėti ryšius su ochranka ir joje gyvenime, tokie pasklysta ir 
teirautis apie mokytojų ištiki- obalsiai pačiame Seime, 
mybę. Nėra abejonės, kad gu- Aš nežinau valstybės, kame 
bernatoriai dirbo kontakte su ūkininkai butų pajiegę sutver- 

pchranka ir iš jos sėmė žinias ti pastovią ir tvirtą valstybę, 
apie vieno bei kito piliečio po- Kitų nurodamoji Bulgarija var- 
litinius įsitikinimus. Tą viską gini ar gali pasigirti šiuo pasto- 
atlikdąvo slaptai. vumu. Demokratinė buržuazinė

Bet Lietuvos juodašimčiai valstybė yra padaras jau išsi- 
toj srityj pralenkė ir kruvino- vysčiusios kapitalistinės ūkio 
jo caro budelius. Švietimo Mi- tvarkos, prie kurios nemažą ro- 
nisteris k^kščionis-demokratas 1? lošia ir patys miestelėnai. 
Bistras (žmonės jį vadina pra- Šios demokratinės valstybės 
lotu) išleido aplinkraštį, kuriuo Į obalsius, žmonių lygybę, laisvę 
“pataria 
komisijoms skiriant mokytojus 
pirma atsiklausti žvalgybos jų 

I politinės įsi tikimybės. Tas ap
linkraštis išleistas pasiremiant 
Ministerių kabineto nutarimu iš 
1921 m., kuomet priešaky kabi
neto stovėjo valstiečių liaudi
ninkų žmogus daktaras K. Gry
nins. Bet visgi seniau buvę nors 
ir krikščioniški švietimo Minis- 
teriai nedrįso gyveniman vyk
dyti tokio juodašimtiško kabi
neto nutarimo. Tik į Bistro ran
kas Ministerijai patekus moky
tojai galutinai atiduoti žvalgy
bos globai. Tiesa, tas aplinkraš
tis tik įsakymo formoj pataria 
kreiptis į žvalgybą. Bet jei ku
ri nors švietimo komisija šito
kiems juodašimčių darbams ne
pritaria ir laiko už gėda atlik
ti žvalgybininko pareigas, tai 
Ministeris paskirtojo mokytojo 
(jei jis ne krikščionis-demokra- 
tas) netvirtina arba seniaus 
paskirtus paliuosuoja. Tokių at
sitikimų pastaruoju metu labai 
daug.

Apskritai krikščionys įvai
riais budais mokytojus perse
kioja. Persekioja juo£ todėl,kad 
jie nėra kunigų tarnai, nelaižo 
klebonams rankų. t Persekioda
mi mokytojus naudojasi tokių 
priemonių, kurios pralenkia net 
caro budelius. Jiems geri padė
jėjai valstiečiai liaudininkai, 
kurie “tėvynės labui” darbuo- 
damies patarnauja kunigams. 
Už tai kunigai begalo bus dė
kingi jiems. |

kiti, ir pasipelnyti nuo to skir
tumo, kurį kiti paskui moka už 
muitą. Seimas virsta puikiausia 
vieta, kame galima padaryti vie
ną ar kitą biznį. Ši biznio siste
ma prie įstatymdavystės orga
no yra vis plačiau varoma ir, 
žinoma, patys įstatymai nusto
ja tos aureolės, tos pagarbos; 
kaipo krašto naudai gaminami 
įstatymai.

Iš žemės reformos įstatymo 
su jo projektuojamomis patai
somis gaminama visa sritis pel
ningų biznių, kur galima pigia 
kaina gauti tai kokio dvaro cen
tras, tai žemė priemiestyje su
lig administratyvių organų nuo
žiūros. Ne be reikalo krikščio
nys demokratai taip stengėsi 
pasodinti priešakyje žemės 
Ūkio Ministerijos savo žmogų 

j kun. Krupavičių. Jam nereika
lingi agronordai žinovai, bet tik 
atsidavę partijai klapčiukai, ku
rie be jokios atodairos moka 
atiduoti žemės sklypus savo 
partijos žmonėms, čion nėra jo
kios gėdos, šiandien atimama 
žemė nuo vieno ir atiduodama 
veltui kam kitam, jeigu to pra
šo kokia katalikiška draugija ar 
darbo federacijos žmonės. Pra
sideda savo rųšies teisėtu keliu 
atliekamas grobimo darbas, ši 
įtakinga krikščionių ranka už
matoma ir prie ėilės kitų val
stybės darbų, prie visokių var
žytinių pristatymui visokios 
medžiagos statybai, geležinke
liams ir tt.

Pastaruoju laiku labai leng
vai apsidirbta ir su buvusiu 

Valstybės kontroleriu Just. ^Zu- 
brickiu, kuriam išreikšta nepa
sitikėjimas, kad jo vieton paso
dinus jau visai savo žmogų, p. 
Karoblį, kursai, reikia spėti, bus 
dar palankesniu krikščionių de
mokratų blokui.

Prie tokios Seimo darbuotės 
sistemos auga nepasitikėjimas 
Seimu ir bendrai parlamentine 
valdžios sistemą. Girdi, ji esan
ti atgyvenusi savo amžių. Vie
ton Seimo reikią statyti koksai 
nors vienas žmogus. Girdi, te
gul jis bus net šelmis, netikęs 
vadovas, bet visgi bus geriau, 
negu dabar, kuomet yra daug 
šelmių, kurie besitrindami prie 
valstybinio ragaišio traukią vis 
po šmotą savo naudon.

r Tas yra obalsis musų pažan
giu inkų, musų tautininkų, ku
rių ideologija vis plečiasi labyn. 
Jie labai malonėtų padaryti ko
kią nors pervartą, po kurios ga
lėtų pagauti valdymą valdžios į 
savo rankas. Prie dvasinių va
dovų šios orijentacijos tenka 
priskaityti ne tik prof. Aug. 
Voldemarą, 
prof. Ant. Smetoną, kun. Tu
mą, prof. Vincą Krėvė-Mickevi
čių, bet ir visą eilę žmonių iš 
krikščionių demokratų bloko, 
kaip kun. Šmulkštys, darbo fe
deracijos vadas Ambrozaitis, 
St. šilingas ir kiti mažiau žino
mi žmonės.

šių žmonių ideologija pilnai 
atatinka Lietuvos ūkininkų 
upui. Ūkininkai visados buvo ir 
bus “stiprios” valdžios, neišsky
rus nė monarcho, šalininkai.

tai 
Ūkininkai

ka paskui tą, kas jau ten yra 
padaryta. Ir ten šių monarchi
jos šalininkų veik negirdėt.

Pastaruoju laiku musų tauti
ninkai ytin subruzdo sąryšyje 
su rišamais. Klaipėdos klausi
mais. Apie tai butų galima daug 
parašyti ir tikrai tai butų pa
naši į kroniką, o šis /laiškelis 
išėjo visai ne kronikinis, o 
'kaip prie kronikos įvadas, 
gul tat lieka kitam kartui. 
Kaunas. 3—III—1924.

Šis-tas apie Šauliu 
Syjungą’) .

tik
Te-

'(“Naujienoms” prisiuntė — “Cenzo
riaus Nebijau”)

Kad Šaulių Sąjunga yi/a Lic- 
nepriklausoinybei nau- 
organizacija, netenka 

Žcligovs-

-.■■■■■ , Pirmadienis, Kovo 24, 1924
politikos smulkmenys, paslap- 

keblumai. Čia didžiuma 
balsų dalyko dorai neišspręsi. 
Na, tauta, teisybė, turi savo 
uoslę, savo instinktą, bet kai 
kosulys ne visuomet hunui yra 
naudingas, taip ir plačių minių 
reagavimas į užsienio politiką 
dažnai gali šaliai pakenkti. Ir 
Lenkų šlėkta, rtors Kosčiuškos 
sukilimo laikais, rėkte rėkė, 
kad nereikią “chlopų” pagelbos 
šauktis, kad viena šlėkta prie
šininkus supiušianti ^(sami po- 
dolamy), bet tasai instinktas 
buvo valstybei pražūtingas.

Lietuva turi dabar konstitu
ciją, turi Seimą, turi mainomą 
valdžią, turi visuotiną balsavi
mų. Kitos šalys laikosi tokio
mis įstaigomis, ir ne blogai. I 
Maža to, kad prieš keletą šimt
mečių valdė mus monarchai— 
kunigaikščiai, bet butų klaidin
ga su p. Smetona manyti, kad 
taip visuomet pas mus bus. I

Nėr prirodymų, kad Lietuva 
negalėtų demokratinei esama 
tvarka laikytis ir lavintis. Kam 
mums naminių v«ušių? 1

Sukilimai tik tuomet geri, 
jei nuverčia svetimą jungą, jei 
gina žmogaus teises, jei atsta
to panaikintą teisėtumą. Nei 
vieno tų elementų mes dabar 
neturime. 'Del to visi pasikėsi
nimai. prieš dabartinę tvarką 
yra gyventojams henaudingi ir 
valstybei gali būti pražūtingi, i

Kas gera butų, jei daleisimc, 
kad prpf. Krėvė nuvertęs da
bartinę valdžią pasidarytų dik
tatorium Vincu I? i

Ir jo ugiui pasidarytų nepa-| 
keliama valdžios našta, nes jis I 
nesugeba dorai šaulių Sąjun-| 
gos 12 žmonių valdybos vesti, 
ir valstybei butų negera, nesi 
galėtų būti dėl kokių ten pai
kų žygių ir kraujo pralieta, iri 
tvarka suardyta, ir užsieliy vai-1 
stybės kreditas sunaikintas, ir 
dar ko gero ginkluotas sveti-1 
mų valstybių įsikišimas į Lie
tuvos vidaus reikalus. Len-I 
kams, teisybė, toksai p. Krėvės! 
pulsas butų naudingas. O bol
ševikai net delnus trintų iš 
džiaugsmo. Galų gale atsitiktų, Į 
kad butų ir Vincui I galas, iri 
pačiai musų nepriklausomybei 
pavojus. i

Momentas Lietuvai dabar I 
svarbus. Svetimos pajėgos de-1 
dasi prieš mus. Mr. Davis’o pa-Į 
siūlymai rodo, kad 
sunkią diplomatinę 
Klaipėdos statuto.

Tad laikas mums 
spiestis tuom reikalų 
bet ne kerštus varinėti.

Šaulių Sąjunga šalies vieny
bei turi pagelbėti ir jos ardyto
jais, kaip p. Krėvė, — iškrypu
sius iš vėžių, atstatyti į tinka
mą vietą. —Dėde.

kios, žinoma, negu bizningumo, 
esmės tai netiks — nebėra kam 
bent Kaurie pastatyti kultūrinę 
(nors vieną) pirtį, — jus sta
tykit, o biznis eis ir Lietuvos 
kultūrai (pačiai primityvei, ku
ri dar taip Lietuvoj reikalinga 
yra) pasitarnausit!

Dabar bendron pirtln Kaune 
įeisi tik turėdamas pusantro li
to, o ką-tik dąr>vieno lito už
tekdavo. *

Bešaliai žvelgkim: valstybi
nis teatras Kaune “atremontuo
tas” (ištikrųjų tai jis išnaujo 
— ir dar po kelis kartus — per
statytas) Lietuvos piliečių va
liutos dėka. Tą valiutą pagami
na ne kag kitas, kaip Lietuvos 
visuomet vienkelnis (dovanokit 
už atvirumą — jis ant dviejų 
kelnių niekuomet negali užsi
dirbti) artojas, kuris litus tik 
tarp savo pūslėtų delnų paga
minti tegali. . O tuo teatru tie 
musų respublikos pamatiniai pi
liečiai ar daug gali naudotis?....

Teatras vistiek tik žydais ir 
šiaip lengva — arba visai be
darbiais kužda.

' — Vks. L.

dingą 
abejoti. Bcrinontas, 
kis, Klaipėda — tai vis vardai 
surišti su šaulių istorija.

Šaulių užduotis atrodo dar 
nepasibaigusi. Gal vėl ištikti 
istoriniai įvykiai, gali pasikar
toti svetinių šalių puolimai, ir 
šauliams vėl prisieitų sunki su 
priešais kova pakelti.

Neigti Šaulių Sąjungos vertę 
nieku budu negailima.

Jų darbas būti Lietuvos ne* 
priklausomybes gynčya|s ir 
rengti Lietuvai daugiau gynė
ją.

Juk dabartinė Lietuva galė
tų išstatyti ne vieną šimtą tūks
tančių ginkluotų vyrų prieš 
priešus. Žmonių užtektų, bet 
jų daugelis nemoka dar gink
lų valdyti, kiti mokėję atpran
ta negaudami periodiniai gink
lų vartojimą pakartoti, 
ir karingumo dvasia 
tikn 
mo įeina silpnyn.

Bot šaly pavojinga turėti 
dvejetas atskirų ginkluotų pa

bėgu — reguliarią armiją ir 
Šaulius. Dėlto tiedvi organiza
cijos turėtų būti tampriai vie
na su antra surištos. Štili Šau
lių Sąjungas Valdybos pirmi
ninko p. prof. V. Krėvės Mic
kevičiaus paskutinių dienų ko
kie tai keisti šposai (Trimite) 
dar kartą rodo, kaip bloga $ra, 
kad šaulių Sąjungos viršūnės 
veikia nesutartinai 'su armijos 
vadovybe, kad pasiduoda vie
nos partijos įtakai.

Šaulių Sąjunga gera tik iki 
tol, iki/ ji nevaro partinės poli
tikos — nei pažangiškosios, nei 
krikščioniškosios, nei pirmei
viškosios.

Armija ir šaulių Sąjunga tu
ri būti nepolitinės organizaci
jos, nes kitaip ne konstitucija, 
ne įstatymai, ne teisėtumas, 
bet durtuvai, revolveriai, šau
tuvai arba ginkluota pajėga su 
sekančia iš jos sauvale valdys 
valstybę ir, žinoma, daug blo
giau valdys, negu Seimas ir jo 
valdžia.

Ypač pavojinga ginkluotos 
pajėgos įsikišimas į užsienio 
šalies politiką, nes tuojau tupi
mi gudriai pasinaudoja sveti
mų valstybių agentai. Jau ir 
dabar, girdėt, kaikas kitų val
stybių agentų išdrįsta panašiu 
budu naudotis.

Lenkijos respublika ( senovėj 
kaip tik ir sugriuvo, bent iš da
lies, dėlto, kad politinės parti
jos (iš ginkluotos šlėktos susi
dedančios) pasiduodavo Rusi
jos ir Vokietijos pasiuntinių di
rigavimui.

Garsus dabar pas mus Klai
pėdos komisijos pirmininkas 
Mr. Davis būdamas Kaune ap
gailestavo, kad Amerikoj, gir
di, dabar atsiradęs nesveikas 
reiškinys — užisienio politikos 
dalykai tenka plačioms mi
nioms svarstyti ir jai turėti 
įtakos į ministerius. Mat da
bar eina Amerikos piliečiuose 
žymus reformavimas -— Ar kil
tis Amerikai į Europos reika- 

lūs, ar ne. Keikia pasakyti, kad 
plačioms itjjnjoms yra labai 
sunįu suprasti visos užsienio

*) šį straipsnį Kauno cenzorius iš 
“Lietuvos Žinių” išbraukė, nepalik
damas net nė užvardinimo bei auto
riaus parašo. Nesenai iš “Dziennik 
<owienski” buvo išbrauktas irgi įžan
ginis straipsnis, bet buvo palikta tik: 

vo raidės ir po skiltingos tuščios vie-

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

Be to 
be tam 

karts» nuo karto pašildy-

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

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant* laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

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

apskričiųv švietimo ir brolybę yra pagimdžiusi mie
stų buržuazija, šaly kurios ėjo 
ir visa eilė darbininkų vadovų. 
Tuos obalsius pagimdžiusi yra 
Paryžiaus gatvė, jo darbininkų 
kvartalai, bet ne kokie Vandė- 
jos ūkininkai.

Neturėdami savo Seime tos 
įsigyvenusios krašto nuosavios 
miestų buržuazijos, mes nema
tome jame nė kokių įžymių lai
svės ir kitų buržuazinių teisių 
gynėjų. Visi įstatymai, sumany
mai, paklausimai ir tt. praeina 
be ypatingų kokių diskusijų. Ir 
svarbieji ir mažesnieji reikalai, 
viskas sumaišoma vienon krū
von. Seimo sprendžiami yra ma
žiausieji reikalai, kaip, pavyz
džiui, apie reikalingumą kokiai 
nors žinybai vienos ar kitos 
raštininkės ar mašiniukės. įsi
gilinama į mažiausias smulkme
nas, bet kokių nors platesnių 
ginčų, kaip pakelti krašto ga
mybą, kaip\ pagerinti darbo są
lygas, kaip geriau sutvarkyti 
visą valdymo aparatą ir tt., veik 
nekeliama. Nėra laiko tokioms 
Kalboms.

Mes paveldėjame Seimo prak
tiką dalinai nuo rusų, įnešdami 
jo statutai! daug ką iš to, kas 
ir kaip buvo Rusijos Dumcy. 
Seimo komisijos retai'kuomet 
gamina kokius nors projektus 
ar įstatymus. Tas darbas pave
damas "Vyriausybės atstovams, 
tai yra, eiliniems valdininkams, 
kurie paprastai nurašo šiuos 
projektus nuo įstatų, kurie bu
vo Rusijoj, arba paima šį-tą ir 
iš kitų valstybių. Musų visuo
menė, t. y. įvairios socialės gy- 

Į ventoj ų grupės, visai nėra kvie
čiama prie įstatymų suprojek
tavimo arba pakeitimų. Pavyz
džiui, norima įvesti savivaldy
bių įstatyčio pakeitimas ir tą 
darbą atlieka vyriausybė pati 
viena, visai neatsiklausius apa
čių savivaldybių, ar bus tat nau- 

dingą, ar ne.
Toliau, neretai išleidžiami 

įstatymai, kurie išeina naudon 
tik vienai kokiai grupei. Pavyzr 
džiui, leidžia vienam ar kitam 
asmeniui įsivežti daug cigaretų’ 
ar papirosų be muito ir paskui 
tuoj uždedama dideli muitai ant aparatą ir paprastai pralenkia 
jų. Įsigabenę be muito gali jau Ynus įvairiais sumanymais. Fak- užvąrdinime — “Cenzūra” — juoda 
pardavinėti žemesne kaina, kaip tinai, Lietuva dažniausia tik se-,t™ sekgSparašasS.M,*,’'~ ” 

>

prof. . Tamošaitį,

— J. šyvč.

Ginklui
(Nusivilimo valandoj).

Tylus drauge, mirties dvelki-
' mą
Savyj'negyvame slopi. -----
O gal man laimę atneši

Per vieną meilės prispaudi- 
mą?....

Drauge — ramumo nematau, 
Jo niekur dvasios nerandu,— 
Apglėbki meilėje nors, tu, 
Nors tu negyvas — aš ži

nau...
— Vargo poetą.

monarcho, 
Demokratijos obalsiai 
miestelėnų darbas.
— reakcijos šalininkai, o mies
tai yra pagimdę naujus gyveni
mo sutvarkymo obalsius. Mes 
pasigiriame, jog veik 80 nuo
šimčių savo atstovų turime iš 
kaimų, ir todėl mes turime Lie
tuvoje žiauriausi reakcijos siau
timą, nors ir ppie parlamenti
nio rėžimo.

Tuo dalinai galima išaiškinti 
ir tai, delko Amerikos lietuviai, 
kurie daugiausia gyvena mies
tuose, negali prisitaikyti prie 
I.ietuvos gyveninio, kame dau
giausia tur įtakos kaimas. Tuo 

reikia aiškinti, delko Latvija ir 
Estija, kurios tur didesnių mie
stų ir kurių miestuose yra jau 
įsigyvenusių miestelėnų latvių 
ir estų (pas mus — daugiausiai 
žydai ir lenkai), pajiegia tinka
miau tvarkyti savo valstybinį*

Katinas.

turėsime
kovą dėl

kaip tik 
krūvon,

Iškirpkite šį lauk — jis yra 
vertas pinigų.

—‘1 *
Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de

šimtį centų pas Foley & Co., 2835 
Sheffield Avė., Chicago, 111., para
šant savo vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų, vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- • 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PILĖS, diuretišką sti
muliaciją dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THARTIC TABLETUS nuo užkietė
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy
duolės pagelbėjo milijonams žmonių. 
Pabandykit jas!

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

Chicago, III.

i

Pastabos NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę^

studentai; mat, susi- 
“uniformą”, nors

Kauno gatvėse jau vaikštinė
ja pilietybės atstovai žaliomis į 
viršų sumauktomis ir mlzernu- 
mą (kažkodėl) teikiančiomis ke
puraitėmis.

Tai
galvojo sau 
•išskiriant tą kepuraitę visa ki
ta “sbraja” ta pati: tai yra — 
tankiai studentiškas (nutriu
šęs) “frakas” — sermėga ir t. 
t., ir svarbiausia — tuščia jų 
kišenė.... Tinka puoštis!

* <
Ale Kaune, ir visoj Lietuvoj, 

nemanykit, “giliuoja” (“eina”) 
ir doleriai, ir kita stipra valiu
ta!

*
Labai jau kažkodėl ėmė kal

bėti, kad dabar vykinamasai 
Lietuvos valstybinių įstaigų tar
nautojų etatų mažinimas esąs 
taikomas žymiai daugiau į .... 
mažesniuosius (pišorėlius, kan- 
coliarijų rep^istratorius • ir tam 
panašų “narod nebesnyj”, - tai 

yrą — “dangiškus žmones” — 
apie kuriuos tik dangus pasau
lyj ir tesirūpina).

Sako, kad augštesniųjų algų 
ėmėjai Lietuvos valstybinėse 
įstaigose ytin sugebą save nuo 
nelaimių apsidrausti....

♦
“Merikontai”, ąttfiprašau užį 

pasiūlymą, — gdl kam iš kito-

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiražinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausla 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra*

Gaunanaos

NAUJIENOS
1789 S. IlalHtecl Str., 

Chicago, III.
•......■■■......-R-.......... ■■.■■■I .1^

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

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1 ir 2,1924 metu. Gali- 
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.
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ŽINIOS
Smulkios Žinios

Tėvai reikalauja pašalinti 
Cregier mokyklos, • prie Selden 
ir Wood gatvių, viršininkę p-lę 
Mary E. Tobin, kadangi ji pe
ša vaikus už plaukų. Komitetas 
iš 200 žmonių pareikalavo iš 
mokyklų tarybos perkelti tą 
šiurkščią viršininkę į kurią nors 
kitą mokyklą.

Henry Detmer, milionierius 
pianų fabrikantas liko apkaltin
tas kaipo butlegeris. Kartu su 
juo liko apkaltinti ir kiti virši
ninkai Bielfeldt Brevving Co., 
Thornton, III.

kartą ritosi. Kai graikas Peters 
ėmė jam koją sukti, tai jis su
riko: “Vot tak chamskaja bor- 
ba” (Tai tikrai chamiškos risty- 
nės). Ristynes visgi laimėjo 
VVildmanas, paguldydamas 
graiką į kokias 15 minučių. z

Antra pora buvo įdomiausi. 
Susikibo lietuvių favoritas Po
žėla su galingu vduečiu Stein- 
bornu. Vokietyj Požėla sutiko 
stiprų ir gerą risti ką. Buvo 
smagu žiūrėti, kaip jiedu šoki
nėjo, voliojosi ir tampėsi po 
matrasą. Kaip vokietys nepur
tės i, o nuo Požėlos atsikratyti 
negalėjo: jis lyg katinas vis 
vokiečiui ant nugaros. Praė
jo 14 minučių ir Požėla palindo 
po vokiečiu ir apvertęs jį, lyg 
varlę, ištempė ant matraso.

Paskutinė pora ritosi neilgai: 
Bancevičius be jokio sunkumo 
paguldė “dėdę” Norkų pirmų 
kartą į 11 min., o antrą kartą 
į 2>/2 minutes.

K. Damunskio parūpintas be- 
nas palinksmjno publiką. Rep.

Pati motina atėjo į teismą 
prašyti;' kad jos sūnūs Thomas 
Garrity, 21 m., kurį areštuota 
biliardinėj, butų pasodintas ka
lėj iman, nes ji negalinti jo su
valdyti ir sulaikyti nuo drauga- 
vimosi su plėšikais. Teisėjas jos 
prašymą išpildė ir pasiuntė jos 
sūnų į pataisos namus.

Italas Palermo imsis su 
Požėla Meldažio salėje

TARPTAUTINĖ PAVEIKSLŲ 
PARODA.

Vakar po pietų atsidarė 4-ta 
metinė didelė tarptautinė pa
veikslų paroda. Tarp kitų yra 
specialiai įrengtos net keturioš 
atskiros galerijos, kuriose tel
pa sekamų Amerikos gerųjų 
dailininkų karyba: Jonas Sin- 
geris Sargentas, Arthur Davis, 
Leon Gaspard (rusas) ir Rock- 
wel Kent. Gaspardo paveikslai 
visi aliejiniai ir dekoratyviai, 
turį rusiško typo. Davis’o sienų 
dekoravimo paveikslai. Sargen- 
to akvarele piešti dailus paveik
slai ir R. Kent impresionistiniai 
dramatinė kūryba.

Paroda tęsis iki balandžio 23 
d. Ta paroda yra akvarelių pa
veikslų paroda. Didelis pasirin
kimas kainomis, nes paveikslai 
yra- maži.

168 sva-

su italu 
pėtnyčią,

Milžiniškas italas ristikas Pa
lermo iššaukė K. Požėlą persi
imti ir Požėla sutiko. Italas 
sveria 210 svarų, tuo tarifo kaip 
Požėlos svarumas yra 
rai.

K. Požėlos ristynės 
čampionu įvyks šią
kovo 28 dieną, Meldažio salėje.

čia pat tą patį vakarą sporto 
mylėtojai turės progos matyti 
nepaprastai- vikrias , ristynes 
tarp ruso milžino A. Harkaven- 
ko ir vokiečio “rough house”.

Dar kas svarbu — čia ir J. 
Bancevičius šoks į akį toki'am 
dideliam ristikui kaip soldior 
Leavitt, kurs nesenai ritosi su 
vokiečių milžinu ' Steinke. J. 
Bancevičius dabar, sako, kib- 
siąs didžiausius čampionus. Jis 
jau yra iššaukęs Amerikos 
čampioną J. Meyerį,*het tas dar 
neatsiliepęs.

Greito susisiekimo vys 
tymas Chicagai

(Tęsinys)

K. Požėla paguldė 
Steinbornn?

irKatauskas “got cold feet”, 
nei akių neparodė. Bancevi
čius be jokio sunkumo ištem
pė ant matraso “dėdę” Nor
kų.

Pradėsiu nuo pat opiausio 
dalyko. P-as Katauskas dergė 
Požėlą, leido visokius paskalys, 
rašė į laikraščius, kad Požėla 
bijąs ristis su juo, ir kad jis ga
lįs visur ir visuomet “persitik
rinti” su Požėla ir įrodyti, kad 
jis yra neįveikiamas. P-as Juš
kevičius, Katausko manadže- 
rius, rašė, kad, girdi, Katauską 
dar niekas nepaguldęs ir nepa- 
guldysiąą. O faktas yra tas, kad 
jį ne tik Požėla paguldė, o ir vi
sai dar nesenai italas Parelli iš
tempė jį ant matraso, regis, į 
34 minutes.

Bet tai nesvarbu. Kur kas 
svarbiau yra tai, kad tas aky- 
plėša nei akių neparodė pereitą 
penktadienį, kovo 21 d., Strumi
los svetainėje, kur Požėla suti
ko su juo persiimti po savo ris- 
tynių su vokiečiu. Jo inanadže- 
ris Juškevičius galėjo duoti tik 
tokį paąiškinimą, kad Kataus
kas žadėjo atvažiuoti, bet vieto
je to nuėjęs bolių mušti ar kor
tuoti...

Narsus tas p-as Katauskas 
vyras, nėra kas sakyti!

Po to aišku visiems, kad tie 
gaivalai ne tik s#ve ant juoko 
stato, bet ir elgiasi lyg kokie 
piemenys. O su tokiais, žinoma, 
jokių reikalų turėto negalima.

* * ♦

Kovo 21 d. pirmoje poroje ri
tosi W. Wildman su Peters. 
VVildman yra žydas ir visai ne
senai iš Europos atvažiavęs. A- 
merikoniškų ristynių jis nepa
žįsta, ir tuo stiliumi jis pirmą

Žingsnis 3: Darbas planuoja
mas žingsnyj trečiam yra pra
tiesi mas Ashland Avenue lini
jos į šiaurę nuo susijungimo 
su Stock Yards šaka iki susi
jungimu su Metropolitan vir
šutiniais keliais arti 20-tos gat
vės. Tatai irgi butų dubeltavų 
bėgių linija 2% mylių ilgio ir 
dalei brangesnės konstrukcijos 
a išeitų $3,000,000. Tai yra 
antras vidurmiesčio įmonių li
nijos sąnarys ir jo įvykinimas 
atidarytų komunikaciją tarp 
visų dabartinės West Side grei
to susisiekimo linijos dalių ir 
visų south side viršutinių keb
lių šakų. Tuo būdu tai prisi
dėtų prie išvystymo didelio 
naujo biznio, kurį darytų grei
to susisiekimo įmonės duoda
mos galimybės kelėriais keliais 
pasiekti vidurmiesčio distriktą; 
didelis skaičius pasažierų galė
tų važinėti iš vakarų į pietus, 
arba atbulai, nekliudant did
miesčio.

Ži/igsnys 4: Ketvirtas žings
nis yra galutinė konstrukcija 
vidurmiesčio, kamieno linijos 
ir suteiktų galimybės susisiek
ti tarp šiaurinės ir vakarinės 
ir pietinės miesto dalių nekliu
dant vidurmiesčio. Ta kons
trukcija turėtų būti duMtavų 
bėgių linija nuo Milvvaukee ir 
Ashland_Avenue iki susijungi
mu su Bavensvvood šaka, 2% 
mylių į' šiaurę. Tatai atseitų 
$3,000,000. šitasai galutinis 
sąnarys reikštų tai, kad trau
kiniai į šiaurines miesto dalis 
butų siunčiami į pietus prie 
distrikto Ashland Avenue ir 
Roosevelt Rd. Dabartinis pa- 
sąžierių skaičius j šiaurę ir pie
tus Halsted, Westcrn ir Ash
land gatvėmis 1 parodo*, jog 
daugelis žmonių pasinaudotų 
naujais susisiekimo keliais, be 
to ta linija sdsisiektų su viso
mis kitomis greito susisiekimo 
sistemos šakomis ir be jokios 
abejonės didelis skaičius ke
liauninkų iš kitų šakų prisidė
tų prie šios linijos. Butų ne
mažas laiko sučedijimas, kuris 
dabar praleidžiama susisieki
mui vienos miesto dalies su ki
ta, ir prisidėjusi važinėjimo 
našta suteiktų daugiau pasa- 
žierių kitoms viršutinių kelių 
šakoms, ypač vakarinei daliai, 
o tai pagimdyti) reikalą su
jungti-tas linijas trečiuoju ke
liu.

(Garfield Parko šakos) nau- 
linijos nuo Marshfield Avė. 

1 Jaspiai nes Avenue. To ke- 
ilgis sudarytų 7^ mylių.

atįeitų $2,300,000 
sidc linija da- 
neturi ekspre- 
tai turėtų būti 
pirmos progos, 
pasiūlymo su- 

susisiekimui

Žingsnis 5: Penktas žingsnis 
butų pradžia trečiam progra
mų keliui ir reikštų budavoji- 
mą Metropolitan viršutinių ke
lių 
jos 
iki 
lio
Tas darbas 
Nei vieha west 
kartiniu laiku 
sinių bėgių, o 
padaryta# prie 
Įvykinimas šio 
trumpintų 1 laiką 
Forest Parko su didmiesčiu.

Žingsnis 6: :Jingsi(is šeštas 
yra pridėčkas prie trečiojo ke
lio south side augštutinių kelių 
tarpe 13-čios ir 63-čios gatvių. 
Ilgis butų 2 Va, mylių ir atseitų 
apie $2,000,000. Nors tos kons
trukcijos įvykinimas butų pa
geidaujamas kuogreičiausiai, 
kadangi tai pagreitintų susisie
kimą su pietine miesto dalimi, 
vienok tai galėtų būti atidėta 
iki padarymo žemutinių kelių 
vidurmiesty, ir tuo budu padi
dinimo važinėtojų skaičiaus. 
Šisai trečias kelias žymiai su
trumpintų važinėjimo laiką iš 
Jackson Parko į didmiesčio 
distriktą.

ALEKSANDRA KAVOLIENfi 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 28 d., 1923, 11 valandą va
kare, sulaukus 38 metų am
žiaus. Amerikoj išgyveno vi
są amžių; paliko savo vyrą Pet
rą ir sūnų 15 m. Petrą, brolį 
Jurgį, 2 seseris Patronėlę ir 
Marijoną, motiną Uršulę Tve- 
rijonienę. Metų sukaktuvių 
pamaldos už velionę įvyks ket
verge, kovo 27 d., lygiai 8 vai. 
iš ryto Apveizdos Dievo bažny- 
čioio 18 ir Union Avė.

Visi pažįstami, gimines ir 
draugai kviečiami dalyvauti pa
maldose laike šio metinio pami
nėjimo.

Nuliudime prislėgti
Vyras fr sūnūs Kavoliai.

LEVENORA GALINSKIENĖ
(po tėvais Sakalauskaitė)

Mirė Kovo 21 dienoj, 5:50 vai. ryte po 3 menesių 
sunkios ligos, amžiaus 62 metų.

Draugijose priklausė šv. Onos, Gyvojo Rožančiaus ir 
Apaštalistės Maidos.

Paliko dideliame nuliudime dukterį Marijoną, žentą 
Selvestra ir du anuku Antaną ir Algirdą Lietuvoj du bro
lius Petrą ir Joną Sakalauskus.

Paėjo Tauragės apskričio, Kvėdarnos miestelio.
Laidotuvės atsibus Kovo 25 d., 8 vai. ryto iš namų 

927 W. 84th PI. į šv. Jurgio Bažnyčią) po pamaldų Į Šv. 
Kazimiero Kapines.

Širdingai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. • f

Paliekame dideliame nuliudime
Duktė Marijona, žentas Selvestras Zolpei.

Žingsnis 7: Žingsnis septin
tas yra pridėčkas prie trečiojo 
kelio Lake St. linijoj nuo La- 
ramee Avenue vakaruose iki 
Ashland Avenue* rytuose. Tai 
atseitų iki $800,000. šiuo mo
mentu tatai yra labai reikalin
ga, idant • sutrumpinus laiką 
Austin ir vfok Parko didėjan
čiai kolonijai susisiekti su vi
durmiesčio distriktu. Po užbai
gimo vidurmiesčio kamieno li
nijos prie Ashland Avenue, 
nemažai pasažierių butų prie 
Lake Street susijungimo ir 
trečias kelias į vakarus butų 
būtinai reikalingas, idant pa
greitinus važiavimą.

Žingsnis 8: žingsnis aštun
tas yra trečių bėgių padarymas 
Douglas Parko linijos nuo 
Marshfield Avenue iki Lawn- 
dale Avenue. Tai atseitų $800,- 
OOO. Dalis tų bėgių žymiai pri
sidėtų prie vidurmiesčio ka
mieno linijos ir išteklius jų 
duotų galimybes teikti ekspre
sinių karų patarnavimą, kas 
tai miesto daliai yra ypač rei
kalinga.

Žingsnys 9: Žingsnis devin

tas yra pralies i mas Logan 
Sąuare šakos Metropolitan aug
štutinių keŲų nuo dabartinės 
užbaigos iki Irving Park Boule- 
vard, 2 % mylių ilgio. Tas dar
bas atseitų $3,000,000. Tas ke
lias patarnautų tirštai apgyven
tam distriktui, kuris dabarti
niu -laiku neturi greito susi
siekimo įmonių.

Žingsnis 10: Žingsnis dešim
tas yra pratiesimas Humboidt 
Park šakos Metropolitan augš- 
tutiniojo kelio ir kaip žingsnis 
devintas pasiektų teritoriją tirš
tai apgyventą, ir kuri dabarti
niu laiku neturi greito susi
siekimo įmonių.

(Bus daugiau)

, Vasario 20 d. posėdy Minis- 
terių Kabinetas svarstė Lietu
vos Parodų Komiteto įteiktą 
projektą dėl rengimo tam tikrų 
Lietuvos skyrių Suomių, Estų 
ir Latvių parodose. Kabinetas 
pripažino panašių skyrių rei
kalingumą ir, pristačius komi
tetui dėl jų įrengimo tikslių 
žinių, paskirs tam reikalui ata
tinkamų lėšų.

Priežastys
Jis Grynas
Jis Riebus
Jis Geresnis 

Jis Maistingas - 
Jis Garantuotas

Dviejų rusiu — Paprastas 
Puritan Malt Extract trijų 
uncijų pakelis apynių ir Pu
ritan Hop-FIavored Malt Su- 
gar Syrup.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimoEXTRA!

GARSIAUSIOS

Ristynes
K. Sarpalius visos Ame
rikos universitetų čam
pionas su aukso meda
liais apdovanotas.

I Z
) •

Atsibus

Kovo 28 d., 1924
Šv. Jurgio parap. Svetainėj, ant Bridgeporto

’’ 32 PI. ir Auburn Avė.'
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Ateikit visi, pirmą kart tarp lietuvių.
D. Dudinskas lietuvių čampionas, dalyvauja.

Pianą atlaikys ant krutinės su orkestros maršu.
Extra viso 8 poros ristikų ir galijotų

SVARBIOS PRAKALBOS .
A. D. A. DRAUGIJA Rengia

Svarbias Prakalbas, Kovo 24, 7:30 vai. vak.
W. STRUMILO SVETAINĖJ, 158 E. 107th St.

. Roseland, III. Kalbės Drg. J. Kasparka
Kitos prakalbos įvyks

Kovo 25 d., 7:30 v. v. Raymond Chapel Svet., 816 W 31st St., Chicago 
Kalbės Drg. J. Kasparka

Gerbiamoji lietuvhj visuomene, malonėkite skaitlingai atsilan
kyti į minėtas prakalbas.

Kviečia KOMITETAS.
—

Kalendorius!
5 I’ —

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy-

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

SANDARA
327 E. St., So. Boston, Mass.

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 žemesnės kaip 
pas kitus. »

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

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akiu Specialistas

' Palengvins akių įtempimą, kuri? 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinr/uose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų bp akauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
oleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
iantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47ih Sireet, 
Netoli Ashland Avė.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva? ,
Ar matote kaip ir plunkančius taš

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant * recu> augšto vit$ Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos j ao 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedalioj nvo 9 iki 11:30 vai. ryto.

.. T . ................. ...........

CUKRINES
i

DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotię palengvi
nimu šimtams, kurie serga DIA
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne_ - 
reikalauaja tikro pasnikavimo. At
eikite arba rašykite vienos savai
tės dykai gydymo. Atsineškite 
specimen, mes išegzaminuosime la
boratorijoje dykai..

State Medical 
Laboratory (

Suitc 320-321 Garland Bldg. 
58 E. WASHINGTON ST.

Phone Dearborn 3049

Dr. Dean 
SPECIALISTAS 

189 North Clark St., 
Valandos 9-7. Nedėlioj 9-1 

VisOs paprastos ir užsisenėjusios 
ligos vyrų, moterų gydomos greit 
ir pigiai. Ligos: kraujo, odos, 

širdies, inkstų,
Ligos: 

skilvio, krutinės, 
nervingumas, apkurtimas, kataras, 

goiteris. Patarimas dykai.
—_.L—.k__________________________________ A____________

Nemo Liesinimo* num.888, tik
rai pigiu. Turi temų viršų ir vi- 

. dutinj sijonų. Ii tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos; dy 
dietai 24 iki 86; atsieina tik 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardų, adresų ir 
|8. Mes pasiųsime.

Nemo Hygienic.Pashion Inetitute 
120 E. 16th St.. New York (Dcpt. S.)

Pagelbėjo tėvui

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

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

Chicago, III.

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

operacijų ,
4647 So. Halsted St.,

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

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.

Rooin 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692
Ros. Tel. Brunswick 4887

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybe žmonių yra varginami 

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

Jaunystėj yra laikas 
studijuoti pasaulė
žvalgą, suaugusiems 
praktikuoti ją.

Jaunystėj įsitikina
ma vertingume Chiro- 
practic ir patariama 
vartoti jo pritaikymus.

Chiropractic užtik
rina sveikatą, linksmu
mą ir jautimą jaunys- . 
tęs. Praktika išmin
tis — eikit pas Chiro- 
practor kuomet jus 
sergate.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, Iii.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. NedClioj 10 iki 12.
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Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

Keistučio Paš. Kliubas.

Vietos Keistučio Pašelpinis 
Kliubas gauna vis daugiau įta
kos tarp visų žmonių. Aš, kaipo 
Kliubo korespondentas, gavah’ 
“vėjo”, kad neparašau apie 
Kliubų į kitus laikraščius, nes 
prie Kliubo priklauso visokių 
žmonių, kurie skaito visokius 
laikraščius. Tai gerai, kad ir iš 
šalies gaunu paraginimų, nes ir 
Kliubas yra įsakęs rašinėti į vi
sus laikraščius, kurie tik su
tiks talpinti 
bų.

Pereitame 
me prisirašė

žinias

Kliubo 
septyni

apie Kliu-

sunkiausia padaryti. Todėl tai 
darbo ir nepradedama, kuo nie- 
kurie yra labai neužganėdinti. 
Paskutiniame susirinkime vie
nas pilietis pasikvietė advoka
tą čeąnulį, kuris davė nurody
mų kas reikėtų daryti ir pas
kui sutiko pats tuo rūpintis, 
žinoma, už atlyginimą. Visą tai 
pavesta tam tikrai komisijai.

Susidėjus tiek svarbių reika
lų, nutarta liko šaukti visų tau
tų masinį susirinkimą kada tik 
bus surasta tinkama vieta; 
taipjau nutarta atsikreipti prie 
lenkų ir paraginti juos bendrai 
veikti.

Sąjungos raštininku šiemet 
buvo B. Posanka, bėt jam atsi
sakius, dabar raštininku tapo 
išrinktas Kas. Jakubka, 1525 S. 
51st Avė.

— Koresp. K. D.susirinki- 
nauji na

riai. Kiekvienam susirinkime 
būna svarstoma įvairių svarbes
nių reikalų, bet kliubiečiai vie
no nemėgsta ir visaip vengia — 
tai bereikalingų kivirčų. Bet 
pastaruoju laiku tokius ginčus ___  ___  —o—__
pasenusiais Kliubo viduriniais | tai žmogus, siūlydamas užsisa- 
reikalais iškėlė laikrašty Perkū
nas. Tečiaus kliubiečiai 
jokios domės nekreipia.

Sekamame Kliubo susirinki
me vėl manoma turėti daug 
naujų dalykų ir daug naujų na
rių. Prie šio Kliubo rašosi da
bar ir bridgeportiečiai, o ypač 
kriaučiai. Mat, šis Kliubas yra 
gal parankiausias; mėnesinės 
nariai moka tik 25c. ir posmer- 
tinės $2 į metus, o ligoje gau
na $5 pašelpos į savaitę ir $250 
posmertinės. Keistučio Kliubas 
taipjau turi savo knygyną, kur 
yra keli šimtai visokio turinio 
knygų, kuriomis nariai gali pil
nai naudotis be jokios mokes- 
ties.

Kliubo koresp. W. Strygas.

Roseland
Nelemtas prisimetimas.

Kiek laiko atgal atėjo koks

Geras “inspektorius.

į tai

Aleksas šiinkaitis nusipirko 
nuosavą namą prie 4153 So. 
Artesian Avė. Kadangi ten ele
ktros nebuvo, tai jis pasikvietė 
elektrikininkus elektrą įvesti] 
Pastariesiems atlikus savo dar
bą ir išėjus, už kelių minučių 
atėjo neva inspektorius ir nie
ko nesiklausęs pradėjo žiūrinėti 
vielas. Atradęs kąstai negerai 
jis padavė tuo tarpu buvusiai 
namie 12 metų mergaitei 25c, 
prašydamas parnešti už 15c ko
kį tai daiktelį, o už 10 cigarą.

Kadangi iki sankrovos yra 
keli blokai, tai tam “inspekto
riui” buvo gražaus laiko viską 
“Inspektuoti”. Kada mergiaitė 
sugrįžo iš sankrovos, tai netik 
“inspektoriaus” neberado, bet 
taipjau neberado įnamio siut- 
keisio, siuto ir auksinio laikro
dėlio, 
bužiu 
ninko

kyti laikraštį “Vilnis”, gyrė jis 
man jį ir sakė, kad esųs dabar 
labai nupigintas. Man atsisa
kius užsisakyti, klausia žmogus, 
ar nelaikome vyrų; atsakiau, 
kad ne. Taip ir užsibaigė.

Praėjo kelios dienos. Ateina 
ir vėl tas pats žmogus ir klau
sia manęs: “Ar da nėra vyrų?” 
Sakau: “kokių vyrų tamsta ieš
kai?” Sako: “Burdingierių” 
Sakau gi aš: “Ar aš tamstai ne
sakiau, kad mes jų nelaikome?” 
Susimaišęs žmogus išėjo. Po 
kelių dienų ateina laikraštis ir 
atvirutė. Atvirutėje dėkoja už 
užsisakymą laikraščio ir išreiš
kia pasitikėjimą, kad pakalbin
siu ir draugus užsisakyti. Per
skaičius atvirutę lig užpykau: 
kaip gali taip prisimesti, juk 
aš jiems griežtai atsisakiau imt 
jų laikraštį. Nieko nelaukdama j 
rašau laišką į redakciją, kad aš 
niekad jų laikraščio neužsisa
kiau ir nemokėsiu už jį, ir pra
šiau kad nesiuntinėtų. Bet jie 
ant to atydos neatkreipia ir vis 
dar siunčia. Aš manau, kada 
nors prašys jie ir užmokesčio už 
jį. Sarmata taip prisimesti.

—Roselandietė.

Bridgeportas .
Jaunoji Birutė” rengiasi prie 

metinių sukaktuvių.

šeimininkės geresnių dra- 
ir $20 pinigais, o šeimi- 
brangios armonikos.

— Žinantis.

“Jaunoji Birutė” dabar spar
čiai rengiasi prie savo koncerto, 
kuris bus gegužės 18 d., Mildos 
salėje. Tas koncertas yra ren
giamas paminėjimui vienų me
tų sukaktuvių “Jaunosios Biru
tės” gyvavimo. P. Sarpalius 
rengiasi priruošti vienų geriau
sių vaikų koncertų, kokių kad 
buvo tarp Chicagos lietuvių. Ir 
reikia tikėtis, kad p. Sarpalius 
tai padaryti ištesės.

— Japu-Janis.
Namų savininkų dartniotė.

Pereitais metais Lietuvių Na-j 
mų Savininkų Sąjungoj prasi
dėjo bruzdėjimas už apsisaugo
jimą nuo juodukų (negrų). Są
junga išrinko komisiją pasitar
ti su kitomis tautomis ir veik
ti išvien su jomis tuo bendru 
visiems namų savininkams 
klausimu.

Komisija išpradžių rado di
džiausio pritarimo lenkuose. Bet 
kada pasirodė, kad bus daug 
keblumų, o ir iškaščių nemažai 
bus, tai lenkai nuleido rankas 
ir tik pasakė, kad reikia visiems 
susiorganizuoti ir panaudoti 
prievartą, jei juodukai bandytų 
čia apsigyventi. Lietuviai betgi 
pasirodė kultūringesni už len
kus ir lenkų siūlymą griežtai 
atmetė.

Sąjunga betgi nepaliaujta 
veikti tuo klausimu ir toliau ir 
savo priešmetiniame susirinki
me vienbalsiai nutarė įgalioti 
komisiją veikti ir toliau ir atsi
kreipti Title and Trust Co. gau
ti smulkmeniškų nurodymų.

Vėliaus komisija raportavo, 
kad apsidraudimas nuo juodu
kų kiekvienam namų savinin
kui kainuos apie $6. Supranta
ma, pirmiausia reikia visiems,
susirašyti, o tai kaip tik ir yra metų. Dailės mokyklą

Rengiama A. Žemaičio 
paveiksiu paroda.

Galerija bus tuoj paimta ir pa
skelbta vieta.

Perėtą antradienį įvykusia
me Dailės rėmėjų susirinkime 
tapo apsvarstyta parodai vieta. 
Komitetas pasižadėjo pirmiau
sia rasti tinkamų vietų ir nu
samdyti jų, o paskui paskelbti 
kada paroda atsidarys.

Man teko matyti dail. A. že
maičio paveikslai. Labai puikus, 
kuriuos lietuviai įvertina iš pir
mo pamatymo. Dr. A. Račkus 
jau net kelis jo paveikslus nu
pirko. Ypač “Regėjimas” —• di
delis su žirgvaikiu paveikslas 
labai reikšmingas ir gražios 
spalvos. ’ — Reporteris.

JUSTINAS DANIELKUS.

Piešėjas ir smuikorius.

Kadangi musų spaudoje jau 
tankiai pradėjo tilpti raštų apie 
dailę, dailininkus, tai manau ne
bus pro šalį supažindinti musų 
visuomenę ir su p. Justinu Da- 
nielkum.

Justinas Danielkus yra jau 
54 metų, Amerikoje gyvena 18

lankė

_ ■■ NAUJIENOS, Chicago, Ilį
Vilniuje; mokslą davė jam ku
nigaikštienė Oginskienė, kada 
ji patėmijo pas Danielkų didelį 
talentą.

Justinas Danielkus turi dide
snį palinkimą prie dirbimo por
tretų. Jis Chicagoje turi daug 
draugų ir kostumerių, kuriems 
piešia paveikslus ir dekoracijas 
kambariuose. Apart piešimo 
p. Danielkus dar yra muzikan-. - - -
tas ir iis knin <?nkn rmnnčą o-o Draugijų ant Bridgeporto mėnesinis a. 11 jis, Kaip saKO žmones, g e- susjrjnkin>as įvyks antradienj kovo 
rai valdo sijnuiką. kr 2 __ _ M”’ -

Jis neatsjgėri musų dailinin- je,vV1.42. ^°’ Dalste(1 iQi.,vftll 
ko (kokiorastais apie dailę, Į ti susirinkime, 
kurie tankiai telpa Naujienose 
Taip pat daug į 
žemaitį-žniuidzinavičių 
vių piešėją. Jis sako, kad lietu
viai privalėtų visų pirma stver
tis ir remti savus žmones, kad 
pastarieji nepakliūtų į svetim-1ia’" .įute’kti. tos mergaitės- 

v A c 1 I nnčlaitfia kuri Irsimo nna 11 šitV41 rzilin-

taučių rankas, 
dailę auklėti ir su ja 
ginusia ir arčiausia supažindin-1 chicago^ilL 
ti žmones, nes ta tauta yra auk
ščiausia pakilus, pas kurią dailė 
'stovi aukščiausia. Lietuviai ma
žai dar įdomauja daile, bet jau. v .. -i . i . .] i . PAJIEŠKAU savo pusbrolio Ado-kria jr vis daugiau reikalauja, mo Jako, paeina Sviraičių kainmo, 
ypaČ iŠ priaugančios kartos. Triškių parapijos. Prieš karą gyve- 
Lietuviai busią pilni dailės my- 4325 S. Second St., Philadelphia. 

n „ Tunu svarbų reikalą. Jis pats ar
lėtojai l kokius dar 6—7 metus, kas žinote meldžiu pranešti.

Lietuviai daugiau muziką „ „ m JONAS JAKAS
,. ..y. i *■ 5445-S. Turner Avė., Chicago, III.myli negu piešimus, sako Da-  

nielkus, ir jeigu jie myli pieši- PAJIEŠKAU savo draugo Mikolo 
mus, tai tik aštrias spalvas. Jo Budravičiaus, kadaiise Bnooklyne 
amk-iitvmu Chirao™ lietuviai gyveno’ ° dabai* Chicagoj. • Turiu apSKait>mu enieagos lietuviai svarby reikalą ir meldžiu atsiliepti 
turi virš tūkstančio pianų savo ar jį žinančius duoti man žinoti, 
namuose. G!iaubčjus_ , ...... „ . „ 4040 S. Lrancisco Avė.Dabartiniu laiku p. Danielkus 
gyvena ir savo studiją turi pas 
pp. Burbas, 3214 So. Halsted St. PAJIEŠKAU našlaitės. Kas tu 

__ Raganius. r^e mergelę nemažesnę kaip 6 
 metų, o norėtumėt atiduoti sve- 

timiem žmoniem auginti, tai 
U H AI J| | prašau atsišaukti adresu: Joku-
I I (III VV I III (11 bas Alosus, Oglesby, III. Box 205

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKįl
n

PARDAVIMUI
Pirmadienis, Kovo 24, 1924

NAMAI-ZEME
Chicagos Lietuvių Auditorium Ben* 

drovė laikys eectra susirinkimą pir 
madieny, Kovo 24 d., Keistučio Spul 
koj, 840 W. 33 St. 8 vai. vakare. Pra 
šau pribūti direktorius, draugysčii 
atstovus, ba randasi svarbiij reikah 
aptarti. Pradėsime Auditorium augš 
čiau statyti.

Nut. rašt. J. Balchunas.

Bridgeport. Susivienijimo Lietuvių

125 d., 8 vai. vakare, Mildos svetainė- 

Visi delegatai malonėkite dalyvau- 

Kurie turite paėmę koncerto tikie- 
... _. . ' tų dėl pardavimo, malonėkit^ sugra-
jSldomejęs į P« žinti kaitų su pinigais už parduotus 

Į, lietu- | tikietus šiame susirinkime.
— A. J. Lazauskas, sekr.

SCRANTONIEČIŲ ATYDAI
Dr. Bertašius maloniai prašo tuojau 

. . . . našlaitės, kuri ketino pas jį atvažiuo-
Lietuviai turį ti. Laiškas ir paveikslas jos gautas,

kuddau- bet vardo nei adreso nėra. Dr. Ber-
I tašius, adresas: 3159 So. Union Avė.,

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

.jie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėrnysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli,

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

VYRŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas savo na
mų — maliavoti, Jėkoruoti, 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. Ralstęd St., 
Tel. Yards 7282.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi horinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros _______ _____
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- I PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR 
ba priduokite reikalavimą telefonu: Mes turime savo1 stake pilną pasi- 
Boulevard 9663. rinkimą Soda Foųįįtain, nuo mažiau-

__ šių iki didžiausiu ir puikiausių, su 
j_____________________________________________ Į gražiais užpakali Vilai s barais. Jei
I Brighton Parko Ateities Žiedo na- jus, turite saldainių ar aptiekos biz- 
riatns pranešama, kad nedėliomis, nį ir norite pertaisyti savo biznį 
kaip 1:15 po piet, būna Lietuvių Gra- arba naują uždėti, mes kviečiame at- 
matikos pamoka, ir kurie tėvai dar lankyti musų krautuvę ir_išsirinkti 
neprirašėte savo vaikų, malonėkite sau Soda Fountain. .Vidutinės kainos, 
prirašyti. Kurie deklamacijas mokina- lengvais išmokėjimais, greitas patar
lės, lai ateina patikrinti kai 2 vai. Pa- navimas.
nedėlį generalė repeticija visų dainų, ALBERT PICK & COMPANY
malonėkite visi nariai būt kaip 7:15 208-224 W. Randolph St.,
vakare.—A. ž. Komisija. Chicago, III.

|  | Klauskit Mr. M. J. Miller
Svarbios Prakalbos. I vcnr'C'

A. I). A. Draugija rengia svar-Ln .. SlOGDENGYblE 
bias prakalbas kovo 24 <1., 7:30 7nJų stogų prakiurimas uzstalMinąs 
vai. vak„ Strumilos svel., 158 K. ;r garantuojamas už $4. Automobilių 
107 SI., Roseland. Kalbės J. Kas - ff0,kX patarnavimas Chieagoj !r apie- 
parka. Kitos prakalbos Ims kovo I?talga 34 metų senumo. Di-
25 d., 7.30 v. v Ravmond Chapel džiausią ir geriausia stogų dengimo 
svel., 816 W. 31 St. Kviečiame vi- lsta«a. Chicagoj Tik patyrę unijos 
sus į prakalbas. ‘ —Komitetas. įa*į1.nln'ta* n a’ ^?nnG

‘ 1________ Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 0114.Draugystė Lietuvos Dukterų ren-1 

gia vieną iš puikiausių teatrų ant 
Bridgeporto. Dar tokio nėra nie
kuomet buvę; trijų veiksmų kome
dija “Karalių Teta. Taigi gerbiami 
lietuviai ir lietuvaitės nuoširdžiai 
esate kviečiami atsilankyti ir pa
matyti. tą puikų teatrą 30 d. kovo, 
šv. Jurgio svetainėj, 32 ir Auburn 
avė. Pradžia 7 v. v. Tikėtus gali
ma gauti pas draugijos nares, Auš-1 jj’P’ttzt A 
ros knygyne ir pas komiteto na- 
rius. —Rengėjai. Lengvam dirbtuvės darbui

North Side. - I-PLD 86 kp. su 30 cent« i valandą, gali pada- 
slrinkimas įvyks pirmadienyj, ko- ryti $20.00 į savaitę darbe nuo 
vo 24 d., Liuiosybės svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. Pradžia 8 vai. vak.
Susirinkit visi nariai, gausit kny- AfciSnnVifa
gas už 1923 metus. Taipgi bus bal- (
savinms i LDIJ^Cęmro virtįnin- J0SLYN MFG. ■& SUPPLY CO.

—-------------- ’ 3700 South Morgan St.
LSS VIII Rajono konferencija 1 

įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau- ———
jienų name, 1739 So. Halsted St. REIKALINGA mergina (Bot 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos L , , knr: moka
priklausančios VIII Rajonui pri- ron nole maKeiL 11 Kurl moKd 
siųskit delegatus. Jei kuri kuopa siūti prie vyrišku drapanų. Rei- 
deiei kokių priežasčių neturėtų iš- L ngas vyras preseris, kuris 
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin- h J ,
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele- moka prosyti. Klauskit J. Solis 
gatai prašomi nesivčluoti ir visi _q South Park Av room 34būti paskirtu laiku. —A. Vilis, 1 y K>0Uin rarK r00m

LSS VIII Raj. Sekr.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu
bo ant Northvvest Sidės extra ir 
mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 
24 d., 7:30 v. vak., Bažnytinėj svet., 
1644 Wabansia avė. Yra svarbių 
reikalų kaslink ateinančių rinki
nių. Svastysime kurie kandidatai 
yra tinkamiausi dėl musų 
rinkimais. —A. Lingevicz,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

šiais 
sekr.

Giu-Brighton Park. — Liet. Meno 
pė^ mėgėjų lavinimas farso “Eks- 
proprijatorius” įvyksta antradieny, 
kovo 25, 7:30, McKinley Park didėje 
svetainėje. Visi artistai, mėgėjai 
privalo būti, nes minėto veikalo vai
dinimas įvyksta balandžio 12.

— Režisierius.

MERGINŲ nuo 16 iki 20 me
tų amžiaus išsimokinimui pa- 
parsto siuvimo. Gera mokestis 
ir nuolat darbas. American 
Braiding & Embroidery Co., 
329 W. Monroe $t.

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo, gali būti su vaiku, 
arba ženota, ruimas, valgis ir 
mokestis pagal sutarimą. Atsi- 
šaukit prie Mrs. Gadeikienė, 
1606 So. Halsted St.

REIKALINGAS jaunas apsukrus 
vyras dėl visokio darbo aplink na-* 
mus; mokestis $25 į vasaitę, val
gis, kambarys ir skalbimas.

Atsišaukit gerit.
A. Milauckas

1247 So. 48th Avė., Cicero, III.
1

REIKALINGAS aptiekininkas (pro
vizorius) vedimui aptiekos. Aukštas 
atlyginimas sumaniam, teisingam ir 
rimtam žmogui. Pirmenybė bus 
turinčiam kauciją. Kreipkitės laiš
ku duodant ypatos mokslo biogra
fiją ir antrašą.

A. Kensis
1701 N. Crawford avė., Chicago.

REIKALINGAS bučeris, ži
nantis savo darbą. Atsišaukite 
greitu laiku.

12300 Emerald Avė.
Tel. Pullman 3990

REIKALINGAS pirmos kle- 
sos barberys, gera mokestis.

S. K0WAL, ---- *
1726 So. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKIA SALESMANŲ >
•

Mums reikia atsakomų pardavinė
tojų, pardavinėti subdivision lotus 
Floridos valstijoj, kainos nuo $50 ir 
daugiau. Tikra proga investuoto
jams. Geras komišinas. dėl apsukrių 
pardavinėtojų. Pasinvatykite su mu
mis šiandien.

GENERAL BROKERAGE 
COMPANY, 

11 So. La Šalie St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių ra

kandai, mažai vartoti. Parduosiu 
po vieną arba visus ant sykio už 
teisingą pasiūlymą.

. Atsišaukit nuo 6 vai. vak. 
2919 ' W. 40th St. 

Pirmos lubos

iAUTOMOBILIAI
PARDUODU Taxi €ab REO, 

1921 metų modelio, atsišaukite: 
Palace Garage 19 and Halsted 

Sts., Tel. Roosevelt 2958
Klauskite M. Degutis

\ PARDAVIMUI
TURIU PĄPJDUPTI TUOJAU 

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

1389 Milwaukee Avė.,
1 1 fl.

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

PARDAVIMUI groseris ir delica- 
tesen krautuvė labai geroj vietoj 
ir geras biznis. Viena krautuvė ant 
3 blokų; pardavimo priežastis — 
du bizniai. Dar vienas bargenas; 
lotas puikioje vietoje prie pat vie
nuolyno. Kampinis lotas 41^x125, 
galite pirkti su planu. 4 flatų mu
ro bildingas po 5 ruimus. Kas no
rėtų bile kartą bargeną pirkti, ma
tykite savininką K. Kavalčiką, 

5000 So. Paulina St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Vieta gera, biznis iš
dirbtas.

Atsišaukit:
Naujienos
Box 462

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, prie pat Chicagos Univer
siteto ir prie Jaakson Parko, kito 
tokio biznio nėra per du bloku, 7 
kambariai dėl gyvenimo, pigi ren
da. Atsišaukit.

1413 E. 58 St.
Phone Fairfox 2619

PARDAVIMUI 50 karų gara- 
džius, arba mainysiu ant kito
kio biznio, namo ar šiaip ko 
nors. Vieta išdirbta. Klauskite.

Tel. Wentworth 1305 
Vakarais subatomis, nedėiliioms

PARDAVIMUI Restauranas 
geroj vietoj ir visokių tautų ap
gyventa vieta. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos. Krei
pkitės1: 4648 S. Western Avė.
__ _ - , , - v -

PARSIDUODA . BEAUTY 
SHOP, pilnai ištaisytas; 3 metų 
lysas; priežastis pardavimo ne
sveikata.

6324 S. Western Avė.

AR NORI 
PALIKTI BAGOTU

Jeigu taip, tai pasinaudok proga 
— jau parsiduoda didelė grocemė, 
pilnai įrengta dėl biznio, — kurioj 
kas buvo, paliko bagotu. Parduosiu 
pigiai, nes pardavimo priežastis yra 
svarbi. Yra daug stako, fikčeriai 
geri, nauja U? S. meat slicer ir V2 
tono Ford trekas. Nuo užpakalio 5 
ruimai pagyvenimui, renda pigi. 
Tirštai lietuvių ir visokių tautų ap
gyventa vieta — tai tamstos dabar 
proga tapti biznierium. Tiktai nepa
vėluok — atvažiuok.

6002 So. State St.

PARDAVIMUI keptuvė geroj 
vietoj maišytų tautų apgyventa, 
olsale ir retail. Atsišaukit į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St. 
Box 463.

NAMAI-ZEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puiftmj vietoje.

i
Šitie lotai šią vasarą parsiduos 

mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du blokai 
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijod. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. įjo
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

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

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

ne

NAMAS LIEPOJUI (LIBAVE)
Labai tinkamas išmainymas. Tu

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

S. MARKŪNAS', 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

MARQUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkci- 
sai, bufetai, parcelinės maudynės į 
sieną įmūrytos; . aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusių skolų kaip 
M. ’ ”J.

renetų.
Kiras Real Estate Impr. Co.
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894
BRIDGEPORTO BARGENAS

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

si 
M.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

/ A. GRIGAS,
8114 So. Halsted St.

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

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

2-ras augštas iš priekio.

PARDAVIMUI grosernė ir na
mas, senas biznik ir padaroma daug 
pinigų. Pardavimo priežastis — sa
vininkas turi kitą biznį; turi būti 
parduota greitu laiku. Prekė žema. 
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

PARDAVIMUI arba mainy
mui 7 kambarių vasarinis na
mas, vidury akro, miške, Long 
Island, Ind:, netoli Valparaiso, 
netoli cementinio kelio, elektra, 
vanduo įvestas, gera maudyne, 
laiveliais važinėjimas ir žųvavi- 
mask

Ledas ir groseris atvežamas 
pas namą. Turit pamatyti, kad 
gavus užganėdinimą.

Galima padaryti ideališką 
kliubą. Namas yra su rakan
dais, tuojau galima kraustytis. 
Rašykite. L. FARREN,

1401 Hype Park Blvd.
Tel. Lawndale 1000 Chicago, III

UŽBAIGIMUI REIKALŲ $6000.
2 augštų, medinis, ant kampo, 

gyvenimui kambariai iš 
. , 7 kambarių flatas ir

Vieta gera, visokių barnė, ^elektra, gasas, rendos $90 
, sa-

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
ir saldainių krautuvė, yra taipgi' krabhivė 
cigarų, cigaretų, tabako ir šaip vi-' užpakaĮic 
šokio > stako.
tautų apgyventa. Biznis eina gerai. į mėnesį, 5301 So. Union Avė., 
Pardavimo priežastis patirsite ant sininkas 81(> W. 54 PI. Atsišaukit 
vietos. nuo 3;30, visa dienų subatoj ir ne-

3528 So. Halsted Sti dėlioj. Tel. Boulevard 9049

Namai Žemė
Ar nori kad jūsų šeimyna 

butų linksma, galėtų naudo
tis gamtos grožybėmis ir ki
tais gyvenimo patogumais?

šj pavasarį, kada kviet- 
kai pradės žydėti gamtos 
grožybes rodos traukte 
traukia į parkus, šiandien 
Chicago Title and Trust 
kompanija Trustees sulig 
miesto patvarkimo Chicago 
“Zoning Law” parduoda ke
letą puikių bizniavų kampų 
prie pat Marąuette Parko. 
Vieta labai graži, biznis už
tikrintas, išlygos labai leng
vos. žmogus kuris nors 
šiek tiek pasiturintis galėtų 
užtikrinti sau puikiausį pa
stovų turtą kokį tik jis gali 
turėti. Todėl pasiskubinki
te, kad vėliaus nereikėtų bė- 
davoti, kaip daugumas šian
dien labai gailisi nepirkę.

Atsišaukite tuojaus
ADAM MARKŪNAS 

General Manager 
800 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago,
Tel. Randolph 7400

PARDAVIMUI 100 akrų geros 
žemės, 20 akrų išdirbtos, geri bu- 
dinkai, prie valstijinio kelio No. 14, 
3% mylios nuo marketo, elektros 

ežerų,traukinys, netoli 2 gražių 
lengvais išmokėjimais.

R. J. La Seile, 
Rhinelander, VVis.

PARDAVIMUI 80 akrų 
randasi Oneida County, 1 
nuo geležinkelio, prie valstijinio 

kelio No. 10, 50 akrų išdirbtos, ge
ri budinkai.

T. C. Wood, 
Rhinelander, Wis.

farma, 
mylia

PARDAVIMUI 2jų augštų 4 pagy
venimų namas. Kaina $4,800, na
mas visas geras. Rendos į mėnesį 
neša $60.00.

Kreipkitės
927 W. 35th PI.

2 lubos užpakalis

SUB 
Sales 
14% 

tudine

DIVISION 
Managerius 
komišino
vietą patyrusiamMes 

pardavėjui, kuris yra numerio pir
mo dėl užbaigimo pardavimo ir ge
ras organizatorius. Mes suteiksime 
labai gerą vietą vyrui, kuris turi 
savo pardavėjus. Atsišaukite; 

Room 320 
332 So. Midhigan Avė

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, KnygvedystSs Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų RaSymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnol Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Jjiteraturos, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. ,Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldięniais: nuo 10 ryto iki 

 

12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos. 
3301 So. 
(kampas

Istėd StM Chicago. 
os gat., 2-ros luboti)


