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sustab-

Parlamentas betgi užuot pa
skelbti respubliką, sostan 
sodina šacho dvejų metų sū
nų, c

C., kovoWASHINGTON, 
kovo 24 .— Oficialiniame Ame* 
rikos Darbo Federaicjos organe 
“American Federationist”, ba
landžio leidiny, tos organizaci
jos prezidentas Samuel Gom
persas ir nacionalinis Amerikos 
Legiono komanduotojas John 
R. Quinn bendrai daro smarkų 
puolimą prieš nevaržomos imi
gracijos šalininkus.

Ir Gompersas ir Quinn reika
lauja visiško imigracijos su
stabdymo. Bet kadangi kongre
sas tokio žygio nemano daryti, 
tai jie reikalauja, kad imigraci
ja butų bent griežtai aprėžta. 
Šimtaprocentis Amerikos pa
triotas, legionininkas Quinn 
sako, kad imigracija turinti 
būt sustabdyta visai, kol jau 
esantieji Jungtinėse Valstijose 
ateiviai busią išmokinti gyven
ti sulyg Amerikos gyvenimo 
normomis, išmokinti Amerikos 
idealų ir tradicijų.

LONDONAS, kovo 24. — 
Persijos parlamentas atsisakė 
paskelbti respubliką, bet nutarė 
pašalinti nuo sosto šachą 
metą Mirzą, o jo vieton 
dinti ant sosto jo dvejų 
sūnų.

Tokią žinią praneša
Mail korespondentas Teherane. 
Pasak korespondento, parla
mentas atsižadėjęs paskelbti 
respubliką dėl'aštrių dvasinin
kų protestų.

BERLINAS, kovo 24. — Po
litinės Vokietijos partijos ry- 
kiuoja savo, eiles ateinantiems 
reichstago (parlamento) rin
kimams. Agitacija prasidėjo 
gyva.

Vokiečių nacionalistai savo 
šovinistiniu zprogramų nori su
gaudyti balsus visų tų, “kurie 
trokšta atsteigti krikščionišką 

menarkinę valstybę ir kurie 
priešingi Vokietijos kaičiai dėl 
karo ir Versalio sutarčiai.

Susivienijusieji socialistai ry- 
kiuojasi ir savo eiles glaudžia 
kovai su komunistais. Jų prog- 
ramon įeina gynimas astuonių 
valandų darbo dienos ir reika
lavimas griešto apniokesčiavi- 
mo kapitalo.

Bavarijos reakcininkai veda 
smarkią agitaciją už admirolą 
Tirpitzą kaipo kandidatą į pre
zidentu*.

Kancleris Marx, centro parti
jos lyderis, kalbėdamas politi
niame mitinge Eberfelde įspė
jo prieš bet kokį priešinimąsi 
Versalio taikos sutarties salv-

Iki gruodžio pabaigai ji sumo
kėjo Francuzams ir Belgams 
du milijardu dolerių.

Streikieriai kviečiasi 
Ghicagon Gompersą Lietuvos žinios

Rakovskis; 
pasekretoris

MASKVA, kovo 23. — Sovie
tų delegacija, kuri urnai iške
liaus Londonan į Anglų-Rusų 
konferenciją, susidės iš šių as
menų :

Pirmininkas 
užsienio reikalų
Litvinovas; komunistų parti
jos Vpolitbiuro” narys Toms- 
kis; Valstybės Banke pirminin 
kas šeinmanas; buv. finansų 
ministeris Preobrąženskis; Ru
sų ambasados Berline prekybos 
skyriaus Viršininkas Stomania- 
kovas; Rusų tėkstilių trusto 
pirmininkas Kutuzovas; Ūki
ninkų ir darbininkų inspekcijos 
departamento viršininkas šver- 
nik; buv. Turkestano komisarų 
tarybos pirmininkas Chaldiala- 
jos; Dono kasyklų darbininkų 
federacijos pirmininkas Račen- 
ko; Geležinkelių darbininkų fe
deracijos centralinio komiteto 
narys židkovas, ir buv. Sovietų 
atstovas Persijoj, o dabar už
sienio ministerijos spaudos biu
ro viršininkas Rotšteinas, 
eis generalįo sekretoriaus 
reigas.

Paskyrimas delegatu
dialajoso duoda suprast, kad į 
konferencijos derybas įeis taip
jau ir centralinės Azijos daly
ką'.

PARYŽIUS, kovo 
Šiandie paskelbtomis 
mis žiniomis, iki 1923 
džio 31 d. Vokietija sumokėjus 
reparacijų viso labo 8,411 mili
jonų aukso markių (apie 2,002 
milijonu dolerių). Tos sumos 
1,903 milijonai aukso markių 
sumokėta gyvais pinigais, o li
kusioji dalis prekėmis. Nesu
mokėtos dar okupacinių armijų 
ir kontrolėskomisijos lėšos sie
kia 2,613 milijonų aukso mar
kių, neįskaitant čia 1,071 mili
joną aukso markių Amerikos 
armijos lėšų.

Reparacijų komisijos skait
mens parodo, kad Belgijai su
mokėta gyvais pinigais ir pre
kėmis viso 1,445 milijonai auk
so markių, neskaitant jos oku
pacinės armijos išlaikymo. 
Francija gi gavo 1,800 milijonų 
aukso markių, didžiuma prekė
mis.

24. — 
oficialė- 

m. gruo-

Streikuojantys moterų rūbų 
pasikviesti 

Federacijos 
Gompersą 

ir pagelbėti 
prieš in- 

teismai už-

siuvėjai, nutarė 
Amerikos Darbo 
prezidentą Samuel 
atvykti į Chicagą 
streikieriams kovoti 
junetioną, kuriuo
draudė jiems pikietuoti streiko 
apimtas dirbtuves.

Jei Gompersas atvyks į Chi
cago, bus surengtas didelis vie
šas susirinkimas, į kurį bus pa
kviestos ir kitos darbininkų or
ganizacijos.

Unijos prezidentas Morris 
Sigman išvyko į .Washingto'ną, 
kad asmeniniai pasikalbėjus su 
Gompersu ir paprašius jį pagel
bėti streikieriams.

Gompersas visose 
mesnėse prakalbose 
streikieriams visai
prieš juos išduotų injunetionų

Policija pereitą šeštadienį 
kartu su kitais streikieriais su
ėmė ir du Chicagos universite
to studentus, Siskindų brolius, 
kurie kartu su kitais to univer
siteto studentais pikietavo dirb
tuves Liberalų kliubas rengi? 
protestą, kadangi jų suėmimas 
buvęs visai be reikalo padary
tas. Juos nugabenta nuovadon, 
kur už juos kauciją užstatė uni-

Laikraščių baudimas.
Kauno miesto ir apskrities 

karo Komendanto nutarimu 
nubaustas “Ryto“ redaktorius 
1000 litų arba mėnesiu arešto 
už “neteisingų žinių skleidimą.”

Taipjau nubaudė 5000 litų 
arba 3-mis mėnesiais arešto 
“•Musų Minties” redaktorių už 
patalpintų žinutę su kupletu, 
tilpusią “Musų Minties“ 5 Nr.

kuris
pa

Cha-

a li
pa so
mėtų

Daily Rūsy “darbininkų valdžia” 
ir darbininkai

“Darbininkų valdžia” siunčia 
darbininkus “pasilsėti” į ka
lėjimus ir Solovecko salą.

savo pir- 
patardavę 
nepaisyti

St. Kairys Universiteto siun
čiamas užsienin.
Kauno laikraščių žiniomis, 

Lietuvos Universiteto techni
kos fakultetas siunčiąs užsie
nin inžinierių d. St. Kairį pro
fesūrai prisiruošti.

Inž. St. Kairys yra žymiau
sias Lietuvos Socialdemokratų 
partijos darbuotojus ir Lietuvos 
Svirno narvS.

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 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

o

Tardymas žemiy pardavi 
liejimo suktybių

Norėjo gaut iš Fordo 
, milijoną doleriy

Sąmokslininkai, grūmoję jo vai
kams išdeginti akis, jei neiš- 
pildisiąs reikalavimo, suareš
tuoti.

Iš lenkų okupuotos 
Lietuvos.

Persekiojimas lietuvių.

Jugoslavijos kabinetas 
rezignavo

BIELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 24. — Jugoslavijos kabine
tas, su ministeriu pirmininku 
Pašiču prieky, šiandie , 
karaliui rezignaciją. Visi 
teriai priklausė radikalų 
jai.

įteikė 
minis- 
parti-

Mundeleinas pakeltas j 
kardinolus

Kardinolu padarytas taipjau ir 
New Yorko arkivyskupas 

Hay.es.

ROMA, Italija, kovo 24. — 
Chicagos arkivyskupas Jurgis 
Mundeleinas ir New Yorko ar
kivyskupas Patrikais Hayes 
šiandie tapo papos padaryti 
kardinolais.

Imigracijos kilius jau 
pateiktas

Komisija pataria panaikint imi
gracijos sutartį su Japonija.

WASHINGTON, D. C., kovo 
24. — Atstovų rūmų imigraci
jos komisija šiandie pristatė 
formalį Johnsono imigracijos 
bilių, dėl valstybės sekretoriaus 
Hughes'o prieštaravimo kai ki> 
riems punktams, truputį patai
sytą.

Komisija sutiko kiek plačiau 
praverti duris japoniečiams — 
tokiems, kur atvažiuoja biznio 
reikalais, šiaip betgi ji laikosi 
nuomonės, kad ateiviai, ku
riems negali būt suteikta pilie
tybė, — o tai kategorijai pri
klauso japoniečiai, — neturėtų 
būt visai Amerikon įleidžiami. 
Komisija stoja už tai, kad taip 
vad. “gentlemen’s agreement su 
Japonija dėl imigracijos butų 
tuojau panaikinta.

Jie 
strei-

trys 
sėde-

BERLINAS, kovo 24 [F.J.- 
Sovietų valdžia nutarė išsiųsti 
į Archangelską, o iš ten j So- 
lovecko salą, Baltosiose jūrė
se, dvidešimt tris darbininkus, 
kurie buvo areštuoti praeitą 
vasarą už dalyvavimą Odesos 
dokų .darbininkų streike, 
mat buvo veiklesnieji to 
ko dalyviai.

Iki šiol tie dvidešimt 
areštuotiej i is4rc<il<|ininika>i
jo įvairiuose provincijos kalėji
muose; jie buvo ^“po etapu” 
varomi iš vieno kalėjimo ki
tan, ligi tuo budu tapo atvary
ti Maskvon ir čia uždaryti iš 
caro laikų pagarsėjusiame Ta- 
gansko kalėjime.

Dabar jie nutarta išsiųsti į 
Solovecką.

• ) .J

Bolševikai suėmė slaptą social
demokratų spaustuvę.
Slaptoji sovietų avldžios žval

gyba, “čeką,” vėl suėmė Tiflise 
(Kaukaze) slaptą gruzinų so
cialdemokratų partijos spaus
tuvę. Kartu 'buvo suimti taip
jau trys socialdemokratai, ku
rie toj spaustuvėj dirbo.

Tai jau ketvirta slapta spau
stuve, kurią Gruzijos socialde-' 
mokratai prarado palyginamai 
trumpu laiku.

WASHINGTON, D. C., kovo 
4. — Dar viena senato “inves- 

tigacija.” Pašto ir pašto kelių 
komisijos pakomisija, pasiėmė 
tyrinėti suktybes su pardavinė
jimu žemių Rio Grandės klony, 
Texase. Pirmutinis kvosti šian
die buvo pašaukta buvęs gene- 
ralis pašto viršdninkas Will H. 
Hays.

Pasirodo, kad kai kurios kom
panijos ir grupės žmonių, pri
klausą organizacijai Lovver' Rio 
Grande Valley Land Meh’s As- 
sociation, per keletą metų suk
tu budu išviliojo iš žmonių mi
lijonus dolerių, pardavinėdami 

jiems žemes Camerono 
daigo apskrityse.

ir Hi-

JAMES LARKIN PAŠALIN
TAS Iš DARBININKŲ 

ORGANIZACIJOS.

DETROIT, Mięh., kovo 24. — 
Esdel Ford, automobilių milio- 
nininko Henry Fordo sūnūs ga
vo tris laiškus, kuriuose buvo 
reikalaujama iš jo viso milijono 
dolerių,.© kad ne, tai jo vaikams 
busią karšta geležim išdegintos 
akys. Laiškuose buvo nurody
ta, kada ir kurioj vietoj turį būt 
pinigai padėti.

Fordas pranešė apie tai slap
tajai policijai, kuri užstatė 
spąstus ir šantažistą sugavo. 
Juo pasirodė esąš kažinkoks 
slavas, Maslov Simek, 25 metų 
vyrukas. Jis prisipažino, kad 
laiškus rašęs jis, bet daręs tai 
ne vienas, o susimokinęs su sa
vo šeimininke Anna Htedik. Jis 
angliškai nemokąs, tai ji jam 
padėjus.

Policija suėmė ir tą Anną 
Hladik; ji ginasi, kad esanti 
nieku nekalta.

Jaunasis Fordas trui trejetą 
mažų vaikų, du sunu ir dukterį.

įsako tardyti aviacijos 
pramonės dalykus

WASHINGTON, D. C., kovo 
24. — Kongreso atstovų rūmai 
šiandie priėmė atstovo Nelsono 
(rep.) įneštą rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad butų pada
rytas pamatingas
aviacijos pramonės. Tardymas 
daryti atstovų rūmai 
tam tikrą komisiją.

tardymas

paskirs

Susimušė laivai; vienas
• paskendo

žmonių taipjau žuvo.

Rusija pritaria Tautų Sy 
jungos konvencijoms

Ir ji yra viena iš pirmųjų prita
riančių valstybių.

kovo

sekretoriui, 
pasirašyti

BELFAST, Airija, kovo 24.— 
Airių Transporto Darbininkų 
Sąjungos organas skelbia, kad 
vykdomasis komitetas savo su
sirinkime kovo 14 d. pašalinęs 
iš tos organizacijos narių žino
mą agitatorių James Larkiną.

[Larkinas darbavos ir Ame
rikos darbininkų judėjime ir 
už tą savo darbuotę buvo čia 
valdžios suimtas, pasmerktas 
kalėjimui, o praeitų mėtų pra
džioj deportuotas].

Mirė žymus Vokiečių geografas

24. -J 
vakar 

ir tiri-

BERLINAS, kovo 
Greifenburge, Silezijoj, 
mirė žinomas geografas 
nčtojas gr. Joachimas Pfiel El- 
Iguth, 67 m. Jis buvo įkūrėjas 
pirmų vokiečių naujokynų Af
rikos rytuose ir pietvakariuose.

GENEVA, Šveicarija, 
24. — Sovietų Rusija pranešė 
Tautų Sąjungos 
kad ji sutinkanti
tarpusavio saugumo konvenci
ją ir nusiginklavimo 
kurias pastarasis Sąjungos su
sirinkimas rekomendavo visoms 
valstybėms priimti. Iki šiol į ši
tas rekomendacijas teatsiliepė s 
Belgija, Suomija ir Estija, visos 
sutikdamos priimti.

sutartį,

PINIGŲ KURSAS

Kvailiausias davatkyhės 
įstatymas

Bet nieko nepadarysi — turi jo 
klausyt.

GRAVESEND, Anglija, kovo 
24. — Šįryt ties Thameshavenu 
juroj“ susimušė du garlaiviai,— 
amerikiečių garlaivys Ameri
can Merchant su Britanijos 
garlaiviu Matatua. Pastarasis 
paskendo. Kiek žmonių žuvo, 
kol kas dar tikrų žinių nėra.

American Merchant, tyuvęs 
Jungtinių Valstijų transporto 
laivas Aisne, 7,555 tonų, išplau
kė iš New Yorko į Londoną kr 
vo 13. Matatua buvo 8,000 to
nų laivas.

VILNira [L. Ryt.] — šio
mis dienomis vakarą apie 7 
vai. ėjo Didžiąja g. keletas lie
tuvių mokinių ir šnekėjosi lie
tuviškai. Po kuriam laikui vie
na čjejaApasijuto, jog kaž-kas 
iš užpakalio prisivijęs seka pri- 
durmai ir erzinančiai lipa ant 
kojų. Mokiniams davus kelią 
ir paprašius pralenkti, kur tas 
ponaitis, prie progos reikia pa
sakyti, jog dėvįs batorine, ga
lės daug vietos turėti, buvo 
manoma, kad bus galima nu
sikratyti to akiplėšos.

Bet šis ir toliau kibo visokių 
priekabių ieškodamas ir viso
kias nesąmones kalbėdamas, 
kaip pav. “nusiimkite arelius 
^mokinių ženklus) ir tik tada 
galiosite lietuviškai kalbėti” ir 
t. t. Pagalios pareikalavo liau
tis lietuviškai kalbėti ir pa- 
grąse, kad tuojau sutinsiąs, 
esąs komisaras. Ir ištikrųjų, 
einant pro policininką, iš šio 
pareikalavo suimti “neklauža
das.” Policininkas, tačiau, rei
kalavo pasakyti, kuo “komisa
ras” kaltina mokinius (es), nes 
tik tada suimsiąs. Kadangi 
“komisaras” nenusileido ir ne
pasakė, tai mokiniai liko nesu
imti, o “komisaras” pasižymė
jęs policininko Nr. pažadėjo jį 
pamokyti.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die dalinai apsiniaukę; nedide
lis mainąsis vėjas.

kovoJERSEY CITY, N. J
24. — Del nusižengimų “mėly
najam įstatymui”, kuris kate- 
goringai New Jersey’s piliečiam 
įsako: “šventą dieną švęsk”, 
praeitą sekmadienį policijos are 
štuota 8000 žmonių. Buvo are
štuojamas kiekvienas, kas mie
sto parkuose tyandė pažaisti, 
kas dėžutę cigarėtų, ar “ken- 
džių” pirko, ar batus valėsį, ar 
nosį šluostėsi.. Visų tų “krimi
nalistų” vardai bus atiduoti 
grand jury’-ei, kuri ikišiol tardė 
daugiau kaip 10 tūkstančių by
lų.

Vakar, kovo 24 d., užsienio pini- 
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: * /

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ......... .. $4.40
Danijos, 100 kronų .... ..........  $15.71
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Famcijos, 100 farnkų ......... . $5.63
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00

s Norvegijos, 100 kronų ....... $13.05
Olandijos, 100 florinų ....... $37.08
Suomijos, 100 markių ........... $2.54', . . x . ..
Švedijos, 100 kronų ........... $26.45 buvo lengvai sužeisti.

Dvikova karo ministerio su 
generolu.

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 24. — Vakar čia įvyko ka
ro ministerio gen. Augustino 
Justo dvikova kardais su ka
riuomenės viršininku gen. Del- 
lepaine. Abudu dvikovininkai

Prieš Velykas
Apdovanokite savo, gimines Lietuvoje 

Pasiysdami kelely doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

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

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

F?

1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.
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Jusvi Rūpestis

IEXL
Užsisakyk it 

Borden’s 
“Selected” 

šiandien

saugaus 
Borden’s

yra apie gryną 
pieno gavimą •— 
Selected” neapvils jūsų net 
po kritiško apžiūrėjimo.

BORDENS
EmftoductsCo. of~ Illinois 

Fraakiin 3! 10

PVTD A £j z*. A JE% r!.
K. SARPALIO g

RISTYNES

Sveikatos Skyrius
Veda Dr. A. J. Karalius

Pastaba. Sveikatos skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Jisai per 
“Naujienas” atsako visus spaudoje galimus atsakyti klausimus sveika
tos srity. Meldžiame visus klausimus ir raštus sveikatos reikalais siųs
ti Dr. Karaliui per “Naujienas” arba tiesiai daktarui šiuo adresu: 
Dr. A. J. Karalius, 3303 So. Morgan str., Chicago, Iii. 

u
Anksčiau ar vėliau kiekvienam 
reikia mirti. O reikia mirti — 
reikia
tam stipresniam, 
iriam, sveikesniam, naudingos 
niani.

Teorijos palieka teorijomis.
Tikrai dar nežinom kodeJ 

mes senstame ir paskui mirš
tame. Bet žinome, kad turime 
senti ir mirti — tai jau tokia 
gamtos valia ir turbūt gera va
lia.

Kaip prailginti gy 
venimas? . užk išti savo vietų k i 

.cnerginges

' 1000
T riksų

Lai .sprendžia ar 
pasaulio čampio-

medicinos studen-
Anrerikos Kolegijų,

geriausis ristikas

Firmų kartu pasirodys lietu
vių publikai, 
jam priguli 
natas.

Sarpalis, 
tas, visos 
Universitetų
ii* čampionas, apdovanotas aug-t 
ščiausio laipsnio aukso meda
liais. 42 ristynes laimėjo. Sar- 
palio dar niekas nėra paritę. 
Dabar Sarpalis ris tris čampio- 
rtus. Ristikų bus 8 poros, viso
kių tautų ir lietuvių geriausi 
čampionai dalyvauja. Daug su
važiavo iš kitų valstijų gerų ri
stikų, kurie bandys chicagiečius 
parist. Žiūrėsim kas atsitiks. 
Tai pirmutinės ristynes ir pa
sirodymas spėkų Chicagos isto
rijoj. Nepraleiskite šitos pro-f 
gos.

Kovo 28 d., 1924
šv. Jurgio Parapijos Svet

ant Bridgeporto 32 PI. ir Auburn Avė.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Durys atsidarys .5:30

Risis viso 8 poros geriausių ristikų. Dudinskas, garsus ristikas, 
atlaikys pianą ant krutinės, risis su geriausiu čampioau. Koudis, 
Rygos, Europos čampionas, Kuo. franeuzas, rodys savo spėką, 100 
svarų akmenį uždėtą ant krutinės ir 2 vyrai su sunkiais kūjais skal
dys, potanr? risis su Katausku L Goštautu, Ačas, Julinevskis iš Keno- 
shos, J. Starke čampioiias, Otto Propotnikas, čekų čampionas.

“Dirva” Persikėlė Saujon Vieton

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“DIRVA
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND

Kodėl mes mirštame?
Žmogus gimsta, gyvena, 

ta ir miršta. Vidutiniai imant, | 
civilizuotose šalyse1 vidutinis 
amžius siekia 50 metų. Musų 
kūnas labai komplikuota ma
šina, kuri laikui bėgant nusidė
vi, nusinešioja, susęsta, suira 
ir sugenda. Negalime svajoti 
apie amžiną gyvenimą, apie to
kius laikus, kuriuose žmones 
nemirtų. Senesnis žmogus ge
riausiose aplinkybėse neturi 
tiek energijos kiek jaunas. Mir
tis yra apvalymo būdas: gam
ta mirtimi apvalo žmoniją nuo^ 
eonų, paliegusių asmenų, o gim
dymu atjaunina. Šiuo žvilgsniu 
žiūrint, mirtis tiek reikalinga, 
kiek ir gimimas. Sakoma, be 
giminio ii- inii’tiiss liretuni<‘.
Kitą vertus, jei visi žmones bu
tų gyvenę t. y. jei niekas nuo 
pradžios nebūtų miręs, tai šian
dien žmonių perdaug turėtume, 
galbūt tiek daug, kad visiems 
ne maisto neužtektų. Vienok 
kodėl mes mirštame?

Mus marina ir musų gyveni
mą trumpina įvairios ligos: > 
širdies ir kraujo tekamųjų su- 
dynų ligos, skrandžio ir apla
mai penybos kanalo ligos, alsa
vimo aparato ligos, venerinės 
ligos, nuodai, 'sužeidimai, ne
laimingi aitsitikimai. Tokios Ii- miršta, 
gos kaip vėžys ir k t. 1

Juo dažniau mes sergame, 
juo trumpiau gyvename, nes 
ligos silpnina musų kūną. Reiš
kia, sumažinkime arba panai
kinkime ligas, tai ilgiaus gy
vensime. Lengva pasakyti, bet 
sunku padaryti. Apart apkre
čiamų ligų turime, j.ndųstrinps 
ligas, paveldimas ligas, vėžius 
ir tt. nuo kurių apsisaugoti ir 
geriausiais 
sunku, kartais negalima, 
dustrines ligas galima 
žinti, 
kyti

sęs-

norais butų labai
In- 

suma- 
bet čia reikėtų pertvar-

visa industrija, pe rt va iš
paišai draugijos surčdy- 
Nuo paveldimų ligų galė- 
išsisukti, jei neleistame

mas. 
tume 
vesti tiems, kurių paveldėjimas 
blogas, arba neleistame jiems 
vaikų turėti, bet čia susiduria
me su dideliu/keblumu. Tokius 
dalykus reikėtų vykinti labai 
lėtai ii* atsargiai. Pirmiausia 
reikėtų žmones apšviesti.
Ne visas kūnas sykiu miršta.
Galime išimti širdį iš miru

sio kūno ir ją tinkamai užlai
kydami priversti plakti ilgą lai
ką; galima auginti laboratori
joj atskirus audinius; galime 
auginti pv. žarnas; galime au
ginti celes — tinkamoje ap
linkumoje jos auga, veisiasi ir 
galbūt amžųiai gyventų. Jei 
žmogaus širdis sugenda ir ji- 
Įai dėlto miršta, tai kitos ku- 

dalys dar ilgai gyvos palie
ta; jei skrandis prakiura ir 
imogus miršta, tai širdis /ir ki- 

kūno dalys palieka gyvos 
r dar galėtų ilgai tarnauti. Vi
ja bėda tame, kad kai vienas 
irganas sugenda ir atsisako 
Urbti, tai kiti organai noroms- 
le norom s turi mirti. Reiškia, 
ei galėtume įdėti naują širdį, 
įaują skrandį ir kt. organus, 
ai galėtume žmogų ir iš nu
nirusių prikelti. Bet to kol kas 

nežin i

no

padaryti,, -

. Steinacho operacija.
Dr. Steinacbas darė bandy- 

nus ir patyrė, kad užrišus 
ėklų kanalėlius gyvūnas atsi- 
aunina. Jisai šituo budu at- 
aunino daug senų gyvūnų ir 
įaskutiniu 'laiku žmonių. Jo 
operacija nepavojinga. Steina- 
ho operacija galima žmogų 
tjauninli, galima jotigyvenimą 

prailginti, bet niekas nesvajo
ja apie giltinė^* panaikinimą.

Teorijos.
1881 m. Weismann pasakė, 

kad mirtis yra veislės palaiky
me būtinas dalykas, 
rivystė iš natūrinės

Mums reikia ilgiau gyventi.

O mes turėtume ilgiau gy
venti. Dabar užaugi žmogus, 
apsipažįsti su gyvenimu, pasi
darai naudingu, pradedi ką 
nors gera dirbti ir žiūrėk jau 
giltinė dalgį galanda. Mums 
reikia ilgiau gyventi., ir mes 
galime ilgiau gyventi. Tiktai 
čia jau reikia, kaip sakiau, di
delio darbo nesigailėti. Reikia 
ligos sumažinti, panaikinti vi-

sai tokios ligos, kokios galima 
panaikinti — o daugybę ligų 
galima panarinti. Pertvarkyti 
industrija ir sumažinti arba ir 
visai panaikinti industrinės li
gos, kurios tūkstančius žmo
nių kas mietai be laiko į kapus 
nuvaro; Reikia apsisaugoti nuo 
visų apkrečiamųjų ligų — o 
jų galima apsisaugoti.

Medicina turi budus kaip ap
sisaugoti nuo ligų — tuos bu
dus jinai visiems dykai siūlo: 
tik imkite ir naudokitės. Svei
kata pačių žmonių reikalas. 
Kai žmones supras, kad ligos 
nereikalingos ir rimtai pano
rės nuo jų atsikratyti, tai tik
tai tada mes visi galėsime il
giau gyventi.

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

ANT NAUDOS. I

S.L FABIONflS CO.

809 W. 351h SI.. Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. ’

kuris iž
ai rankos

dėsnių.
M?čnikovas skelbė, kad mu

sų žarnose yra daugybė puvi
mą gaminančių bakterijų, ku
rios mus nunuodija, kad mirtis 
yra sėkmė apsinuodyjimo. Vie
nok tyrinėjimai įrodė, kad ir 
be apsinuodyjimo gyvi daiktai 
miršta.

Jickcli ir Montgomcry skel
bė štai ką: musų kūne medžia
gos apsikeitimas (nietaboliz- 
mus) ii'Ctiii'kumai sudarytas, 

nes' daug nuodingų medžiagų 
susirenka į celes, kas paskui 
jas nusilpnina, nųsendina ir 
numarina.

Vokiečių chemikai skelbė, 
kad, laikui bėgant susinaikina 
arba suira celių brandublėdiai 
— dėl to, esą, mes sęstame ir 
mirštame.

Kasovc, Coniklin ir kt. skel
bė, kad celės nusęsta ir nepa
jėgia maisto asimiliuoti, kū
nas paskui badauja, silpsta ir

Benediktas sako, kad celės 
laikui bėgant sukietėja, negali 
maisto perleisti Bęi perkošti — 
negali kaip reikia maitintis ir 
apsivalyti.

Kiti tyrinėtojai sako, kad 
žmogaus kūne yra1 tokių celių, 
kurios negali anižinai gyventi,’ 
kurios greičiau už kitas nusens- 
ta.

Skaityk Gyvenimą

IMAS
akslo Žurnalas I 
o Draugų iLeidžiamas Mokslo

Redaktorius Dr. A. Karalius
GYVENIMAS kiekvienam . svarbus, malonus, 

1 reikalingas ir naudingas.
GYVENIME surasite paskutines mokslo nau

jienas. >
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiš

kiai, kad kiekvienas lengvai gali su
prasti kadir keblius dalykus.

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

Nepraleiskit .nei vieno gyveninio numerio. — 
, visiems metams. — Tap- 
. — Gyvenimo vieno nu- 
vienų metų prenumera-

Išsirašykite Gyvenimą 
kitę Mokslo Draugais, 
merio kaina 20c. —< 
ta $2.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
k<. GYV 

3303 So. Morgan St Chicago, III.

K. Požėlos Ristynes
/ ' . * i

su Italų Milžinu Ristikų
Meldažio Salėj, Kovo 28d.

■■■

-- - i

Iki”/-' ‘ ••
j z.

Šiose ristynėse imsis didžiausi 
svieto ristikai:

K. POŽĖLA
168 svarų

Lietuvių ristikų žvaigždė

A. HARKAVENKO su
Rusų milžinas didžiau
sias sviete ristikas

J. BANCEVIČIUS
Liet, čampionas

C. PALERMO
210 svarų

Italų čampionas

JOE WALLACE
Amerikos vokietys 

rough house ristikas

su SOLD-LEAVITT
Amerikos armijos čamp.

Ristynes įvyksta

Pėtnyčtoj, Kovo 28 d-, 1824

MELDAŽIO SALĖJE,
2244 W. 23rd Place

Tikietai iškalno parsiduoda: Naujienų ofise 
ir skyriuose, pas Meldažį ir Draugo ofise.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom StM Room 111-11 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 .

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiak- ’ • a -▼iena vakarą, iiskyrui ketvertą. I 
N•diliom I a nuo 9 Iki 12 ryta. |

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, «rll St.

Telephonaa Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pltnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyjj
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Hanm Tai.: Hyda Park 8896

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
....... .. ....... ■■■■»

S. W. BANES, Advokatai 1 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

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

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieturys Advokatai- 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearbom St,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tek: Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

* Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

Bridgeport kitais vakarais
8236 S. Halsted St. T.BouI. 6737

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St„ CUcafo. 
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

’ Leo Shvcgzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
' namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugotame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272
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Braddock, Pa. Margadetą (16 metų), ir sūnų 
Juozų, 4 metų.

Bendro fronto idėja gyvuoja. 
Bendras frontas tarp kunigo 
ir bolševikų.

Ačiū Dievui ir visiems šven- 
tiemsiems jau pas mus stojosi 
kunu ta garsioji idėja bendro 
fronto ir tas reiškia, kad iš Die
vo valios susilauksim vienybės 
ant musų šventos žemelės, — 
ir tai vis stojos iš Dievo va
lios. , /

Kiek laiko atgal amžina at
silsį musų kunigėlis Abromai
tis ir dabartinis kunigas Tamu- 
liunas keikdavo bolševikus, o 
bolševikai keikdavo musų kuni
gėlį ir musų davatkėlės. Kiek 
tais keiksmais būdavo prigrie- 
šijama, kiek papiktinimą, ale 
visagalis Dievas padarė visam 
tam galą ir įvyko “zgada.”

Vieną gražią dieną musų ku
nigėlis Tamuliunas buvo> nu
ėjęs su reikalu į tūlą bučernę, 
kur dirba dikta ir graži mer
gina ir kunigėliui besideriant 
su minėta mergina koks ten 
tarp jųdviejų įvyko nesusipra
timas. Ir ta nelaboji mergina 
pagriebė kunigėlį už apykaklės 
ir išmetė pro duris.... be jokių

• ceremonijų. Musų kunigėlis pa
bijojo, kad tas viskas neišeitų 
į aikštę, ir tur-but taip buvo 
Dievo parėdyta, kad musų ku
nigėlis tuoj nuvyko į vyriausį 
bolševikų vadą, kuris yra ne
prastas žmogus: tuf štoriuką. 
Jo bolševikai taip klauso, kaip 
kad mes kunigėlio klausome. 
Tai kunigėlis sako jam’: “Ar ži
nai, Jurgi, aš atėjau pas tave 
su svarbiu reikalu. Jus visada 
skelbiate bendrą frontą ir aš 
apmislinau, kad tai geras daik
tas ir noriu su jumjs pakalbėti 
apie tai.”

Jurgis sako: “gerai, galima.” 
Kunigėlis tęsia toliau: “Mums 

reikalingas bendras frontas, ar
ba kitaip pavadinus, sutartis, 
kad jus neužkabintumėte ma
nęs, o aš neužkabinsiu jus. Ką 
jus matot pas mane — nematy
kim ką girdite — negirdėkit. 
“Mes išsiteksim visi, ir aš gu
drausiu savo davatkas, kad jos 
jūsų neužpuldinėtų. Jus turit 
nerašyti nieko apie mane į sa
vo laikraščius. Tai svarbiausias 
punktas bus musų sutarties. Ar 
sutinki su tuo?”

Jurgis su džiaugsmu: “Sutin
ku, sutinku, mums visiems bus 
gerai.”

Ir po tos šventos sutarties 
Jurgis su kunigėliu pasidavė 
rankas vienas antram, ir išsigė- 
rė po vieną ir po antrą magary
čioms; tikrai lietuviškai....

Nuo to laiko bolševikai nie
ko nesako apie kunigėlį, o ku
nigėlis nesako nicjko apie bol
ševikus. Tai šventa pas mumis 
vienybė ir ramybė. 0 tai vis bu
vo nuo Pono Dievo duota. ..

— Davatka.

Jonas Matulonis, 8341 Long- 
\vorth Avė., ir Joseph Palick 
apiplėšė Sam Sinko (16 N. 
Seventh St.) Jiedu surišo Sin- 
ko ir paėmė iš nedegamo šūpo 
$1,850. Bebėgdami jie pareika
lavo J. A. Denmano vežti juo
du automobiliu. Dlenman pasi
rodė esąs Wyandotte’o • polici
jos viršininkas. Prasidėjo ko
va, kurioj policmonas' ir Palick 
tapo sužeisti. Plėšikai paspru
ko ir pasislėpė, bet greit tapo 
suimti. Tai buvęs pirmas jų 
bandymas plėšti. Matulonis tu
ri tik 19 metų, o: Palick 20. Pa
sak motinos, Matulonis iš pat 
mažens pasižymėjęs savo blo
gais darbais, ir reikėdavę tan
kiai jam įkrėsti.

Pranešė A. P—kas.

Tautos Sandarai ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai.

Šiuo tarpu yra reikalingas 
jaunas energingas vargoninin
kas šv. Kryžiaus parapijai, ku
ris sugebėtų be to chorą mo
kyti ir dramos skyrių vesti. 
Platesnių žinių apie tai galima 
gauti šiuo adresu: 219 W. Main 
St., Westville, III.

Reikia dar priminti, kad kle
bonas ragina visus “Naujienas” 
skaityti, sakydamas, kad tai 
yra geriausias lietuvių laikraš-

tis, kuris greitai ir teisingai 
paduoda iŠ viso pasaulio žinias 
ir šiaip patarnauja visokiais 
reikalais savo tautiečiams.

—Westvillietis. -

I Lietuvą
(T-----------------■T ;

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

REUMATIZMAS.

Westville, III.
Miestelio lietuviškumas. Lai

mės ieškotojai scenoj. Nau
jas klebonas.

Musų miestelis yra labai lie
tuviškas. Gyventojų priskaito 
apie 6,000, ir daugiu m a jų yra 
lietuviai. Visa miesto valdyba 
yra lietuviška. Krautuvės, val
gyklos ir viešbučiai irgi dau
gumoj lietuviams priklauso. 
Kur tik nepasisuktum, visur 
galima lietuviškai susikalbėti. 
Jaunimo irgi nemažai yra, ypač 
lietuvaičių, kurios nežiūrint j 
tai, jog čia augusios, o betgi 
lietuviškai kuopuikiausiai kai- 
ba. ■ i1 lOSFi

* **
Kovo 16 d. buvo vaidinama 

veikalas “’Laimės ieškotojai.” 
Statė jį Moterų Apšvietos Drau
gija. Vaidinimas pavyko visai 
gerai. Publikos buvo pilna sve
tainė, net sėdynių pritruko. 
Prie viso to dar buvo dainų ir 
deklamacijų. Ypač gerai dai
navo p4ė Ona Brukauskaitė. 
Butų gera, kad ir kitos orga
nizacijos pasektų Moterų Ap
švietus Draugijos pavyzdĮį ir 
pastatvtų scenoje gerų veika
lų.

*
Nuo kovo 1 d. į Šv. Kry

žiaus parapiją atvyko kun. P. 
P.Zalink-Zalinkevičius klebo
nauti. Šv. Kryžiaus parapijai 
Romos trustu'i nepriklauso. 
Kun. Žali n k yra pažangus žmo
gus — priklauso Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoj, Lietuvių

. Detroif, Mieli.
Nužudė lietuvį. Jaunas lietuvis 

plėšikas.

Šiomis dienomis čia tapo nu
žudytas Jonas Yozaitis. Tatai 
atsitikę taip: Yozaitis sugrįžęs 
iš darbo išryto (jis naktimis 
dirbo) ir nuėjęs miegoti. Jo 
moteris išėjusi į miestą, kad 
šio to nusipirkus. Kai ji sug
rįžo po pietų, jos vyras gulėjo 
negyvas su peršauta galva. 
Namuose viskas buvo išversta 
ir brangesni daiktai paimta.

Bandoma dabar ištirti, ar 
nužudymas įvyko keršto tiks
lais. Duktė Marė tvirtina, kad 
greičiausia tai bus kerštas. 
Bandoma įvelti į tą dalyką Mi
ką Masonį, kaimyną. Tarp Yo- 
zaičio ir Masonio delei vaikų 
buvę gan įtempti santykiai.

Vienok kol kas eina tilę ty
rinėjimai ir daroma visokių 
spėliojimų, bet nieko tikro nė
ra žinoma.

Velionis Yozaitis paliko dvi- 
dukteri — Marė (18 metų) ir.

NORTH 
GERHAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St.,

PLAČIAI PAGAUSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamai nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo iftnarinimų ir nurausimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmą 

Salin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit iinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. ui bonką aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

104.114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

1

\ NEW YORK—HAVRE
LA SAVOIE  ....................Mar. 29
PARIS ...............,..........ų...  Apr. 2
CHICAGO ...............................Apr. 16
ROCHAMBEAU ..... .L... April 19

NKW YORK, VIGO (RPA1N), 
BORDRAHX

Rašykite dėl iingeldiioe apvalomo* 
kayffutėe jūsų vietiniui agentui arba | 
did|il nfi«» 19 State Street New York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

White Star Line
N. Y.,— Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos -portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hainburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

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

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

Sustapdykit tą reumatizmo skaude-1 
jimą tuojau! Daleiskite Turpo Tur-1 
pentine Ointment, kad jis įsigertų į 
skaudamą vietą ir tuojau prašlina 
Ją! Turpo ir reumatizmo skausmai 
nesimųišo. Kuomet Turpo ateina, 
skausmas prasišalina.

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

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

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

Motinos Priėmė Tiesio
gini Gydymą Nuo Vi

sokių Šalčių Bėdų.
Vaikų šaltis esti prašalinamas 

per vieną naktį be gėrimo 
vidun per garus, pasida

rančius iš mosties.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

d

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 nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 

; visi tokie dalykai atliekami >su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

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
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. Boulevard 2160
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.
✓

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

——'“ •_______i________________________ _____________________
DR. A. J. BERTAŠIUS 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 8159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos į

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

...................... .............. ..n N.......................................... ..J

Telephone Yards 5082

OR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 Dakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas
■>—............................................... .................

DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal U222

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nūs 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:86 vakaro.
1V ..........................—z

DR.A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Washington St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 ,
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Canal 0257 
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
V.............................    !■■■/

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 Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti 
.......... .. ......................

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgu 

8243 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

1........... ........—------- —■%
Tslsphons Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Motinos mėgsta vartot Vicks. 
Su juo išvengiama nesmagių 
medicinų ir sugadinimo vai
kams pilvo •— galima vartoti 
iiuosai ir tankiai, kaip tik rei
kia, su pilnu saugumu.

Jus tik trinkit Vicks aplink 
gerklę ir krutinę, koliai oda 
paraus, tada aptepkit storai 
ir- apriškit su šiltu pienelės au
deklu.

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

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

Gaunamas visose aptiekose.

VICKS
v VapoRub

Puiki nauja gyduolė dėl 
abiejų jaunų ir senų

Veikia kaip magija ant silpnų nervų, 
prasto miegojimo, prasto virškini

mo ir prasto apetito.
Skaitytojai šio laikraščio labai nu

sistebės kaip dasižinos, kad ta nauja 
gyduolė, Nuga-Tone, suteikia tokį 
greitą palengvinimą tukstančiose at
sitikimų. Del silpnų nervų ir abelno 
nusilpnėjimo, prasto megojimo, galvos 
skaudėjimo, didelio vidurių suirimo 
po valgiui, tai nėra nieko geresnio 
kaip ši gyduolė. Ji padaro savo veik
mę ir daro tai labai greitai. Nuga- 
Tone suteikia geležį į kraują ir fosfo
rą j nervus. Yra tiesiog stebėtina kaip 
greit sugrąžina pep, vikrumą ir sma
gumą nuvargintiems nervams ir rau
menims. Budavoja raudoną kraują, 
stiprina nuolatinius nervus ir suteikia 
didelį stiprumą kunui. Suteikia atšvie
žinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
virškinimą, reguliari ėjimą J&uk ir 
daug entuziazmo, ambicijos ir pep.

Jei jus nesijaučiate gerai, tai tas 
priguli nuo jūsų pačių, kad davus 
NugaJ-Tone bandymui. Vartokite jį tik 
keletą dienų, ir jei jus nesijausite ge
riau, sugrąžinkite likusią dalį gyduo
lių aptiekoriui ir jis atiduos jums jūsų 
pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės- tokiose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

Isermann Bros.
Krautuve dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sųuare, 

Kenosha, Wis.
<

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

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* ’"Tiope- 
jišką lydy
mo. Didelis skai
čius žmotjų Li<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, Sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokesti gali ki< 
mokėti, taip kad ne 
lauja užmesti savo i

Patarimas
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai dU. 
ną. Panedėlyj, seredejt b 
aubatoje nuo 10 vai. rytx 
iki 8 vai. vakare.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewldi 

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
me kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

X^-DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 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. l

Ofisas ir Labara toji jai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
8110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. '
Telefonas Drexel 2886

Telephono 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. Nedėliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, Dl. J

Tel. Boulevard 6587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specftdistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų irjrisų chroniškų Hm 

Ofisas: 310Š So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards D867

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.
 3601 So. Halsted St.

Dr, S, MON klEWICZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas
3327 So.^ Halsted St______

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

... ............................... ■ II linu . . ................. Al
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Apie savaitė laiko atgal 
buvo papildomieji rinkimai 
į parlamentą vienoje atža- 
gareiviškiausiųjų Anglijos 
vietų, būtent, Westnrinste- 
r’io vadinamoje Abbey apy
gardoje. Išrinktas tapo 
konservatorius (pirma irgi 
buvo konservatorius), bet 
nepaprastai didelis balsų 
priaugimas pasirodė Darbo! 
Partijos kandidato pusėje. 
Lapkričio mėnesyje 1922 m. 
darbietis toje apygardoje 
gavo nepilnai pustrečio 
tūkstančio balsų. Pernai 
met Darbo Partija tenai vi
sai nestatė kandidato, ne
matydama jokios vilties 
pravesti jį. O dabar ji pas
tatė kandidatą ir už jį buvo 
paduota daugiaus kaip šeši 
tūkstančiai balsų. Taigi I 
per pusantrų metų socialis
tinių balsų skaičius tenai 
padidėjo beveik trigubai.

Spauda Chicagoje aprašo 
triukšmą, kuris kilo perei
tą nedėldienį Evanstono me
todistų episkopalų bažnyčio
je, kuomet tenti laikė kalbą 
pagarsėjęs karo laiku savo 
pacifistiniu nusistatymu 
Brent Dow Allington. Į 
bažnyčią atėjo keletas “pa
triotų” su Amerikos legio
nierių vadu priešakyje ir 
ėmė reikalaut, kad “sliake- 
riui” Allingtonui nebūtų lei
sta kalbėt. Tvarkos vedėjas 
pastatė’ klausimą publikos 
balsavimui, bęt ji 117 balsų 
prieš 9 atmetė “patriotų” 
reikalavimą. Bet šie dar 
vis nenurimo. Jų pravady- 
rius užsilipo ant pagrindų 
ir mėgino sakyt prakalbą 
apie “amerikonizmą”, o kiti 
jo vienminčiai šaukė ir darė 
skandalą viduryje svetai
nės.

Gerai, kad tų triukšma
darių buvo publikoje tiktai 
maža saujalė (nežiūrint to, 
vietinis “legiono” skyrius iš 
kalno rengėsi ardyt prakal
bas); jeigu jų butų buvę 
daugiaus, tai gal ir mušty
nės butų kilusios.

Pas lietuvius panašios 
taktikos, kaip tie skandalis-

tai iš Amerikos legiono, lai- tas, kad MacDonaldas paliuosa- 
kosi viešose prakalbose ko- vo įvijos tautinės laisves ju- 
munistai. Tiesa, komunis-d6ji™° vadą’ ,^ndh,i’.,k.urj 
tai skelbia kitokius obalsius, me
negu legionieriai , bet ei- Keista tečiaus, kad komu- 
giasi jie taip pat: atėję į sve- nistai tiek daug kalba apie In- 
timas prakalbas, reikalauja diją bet visai užmiršta apie 
balso, lipa ant pagrindų, rė-[GruziJS- Pastaroji jau buvo 
kauia ir t t jįg’ijusi pilną ( nepriklausomybę

J ir įsteigusi savo valdžią; o da-
l ~ v bar ji yra pavergta. Gruzijos

I abai ateina is Varšuvos ^pag^ą užkariavo kita valstybė; 
jau kitokia versija apie len- jos valdžia tapo .nuversta, jos 
kų reikalavimus sąryšyje su seimas ginkluota jėga išvaiky- 
iTautų Sąjungos tarybos tas; daugelis jos atstovų, mi- 
! sprendimu Ęlaipėdos klau- nisteri? ir ?“enėS veikėjų 
f T. : .f . . . sugrusta j kalėjimus; jos spau- 

Simu. Jie, girdi, norį, kad La jr organizacijos uždraustos. 
Lenkijai butų be jokių sąly- ir milžiniška 
gų atiduotas Dancigas, jei- bes kariuomenė da ir 
gu Klaipėda yra pavedama | tebelaiko savo 
Lietuvai. Pirmiaus 1___
pranešta, jog už Klaipėdos 
pripažinimą Lietuvai lenkai 
reikalaują, kad Lietuva ant 
visados atsižadėtų Vilniaus.

svetimos valsty- 
šiandie 

okupacijoje tą 
buvo |nelaimingą Kaukazo respubliką. 

Ar “Laisvei” kartais neteko 
girdėt, kas yra tie užpuolikai, 
kurie sutrempė ir pavergė Gru
ziją? Jeigu ne, tai mes jai

Tas lenkų reikalavimų 
keitimąsi rodo, kad jie patys 
nežino, ko jie nori. Jų tiks
las yra pasipelnyti kieno 
nors lėšomis, nežiūrint ar 
jie turi tam kokį teisinį pa
matą, ar ne. Jeigu Tautų 
Sąjunga vėl pritartų lenkų 
apetitams, tai ji visai suga
dintų savo reputaciją.

Apžvalga
GABUS “KRITIKAS”.

pa- 
ne-

yra toks, kad
dar visviena

“Draugas” dar vis negali 
baigti aiškinęsis, delko jisai 
pranešė žinios apie Tautų 
jungos tarybos sprendimą Klai
pėdos klausimu. Paskutinis jo 
pasiaiškinimas 
tas klausimas
nesąs gairinai išspręstas, ir pa- 
čįos “Naujienos” paskelbusios, 
kad dar lenkai darą kliūčių.

Tai yra nuostabi liogiką. Jei
gu lenkai kelia protestus ir jei
gu tas gali sutrukdyti Tautų 
Sąjungos sprendimo vykinįmą, 
tai “Draugas” daro išvadą, kac 
nereikėjo pranešti to fakto, 
kad sprendimas Tautų Sąjun
gos taryboje buvo padarytas 
ir kad jį priėmė Lietuvos atsto
vas.

Mes manome, kad apie fak
tus reikia žmones informuot 
tokioje eilėje, kokioje jie įvyks
ta. Kuomet kūdikis gema, tai 
reikia pranešti, kad jisai gimė, 
nežiūrint to, ar jisai ilgai gy
vens, ar ne.

KOLIONIJŲ GYNĖJAI.

Komunistų spauda užsimanė 
išgelbėti Indijos gyventojus 
nuo Anglijos jungo. Diena- iš 
dienos ji rašo apie tai, kaip In
dijoje kyla “revoliucinis judėji
mas” ir kaip Anglijos valdžia 
stengiasi užslopinti jį. 7 

“Pamislykite, visa tai da
roma prie Darbo Partijos 
valdžios Anglijoj!” rašo 
Brooklyno komunistų orga
nas. “Pasirodo, kad su ko
lonijų gyventojas MacDonal- 
do valdžia elgiasi, kaip su 
vergais. Nėra jokio skirtu
mo tairpe imperialistinės val
džios ir Macdonaldo valdžios.”
Kad kai kuriais atžvilgiais 

Indijos gyventojų santikiai su 
Anglijos valdžia 
pat, kokie buvo 
yra tiesa,
gali suprasti, 
savaičių savo 
Donaldo valdžia 
versti augštyn
tuos santikius su Indija, kurie 
yra susidarę per šimtmečius. 
Aišku taip pat, kad ir Indijos 
gyventojų ūpas ir nusistatymas 
link anglų negalėjo į taip trum
pą laiką visiškai pasikeisti.

Bet “Laisvė” tiesiog meluoja, 
kuomet ji sako, kad Darbo Par
tijos valdžia nekeičia tos politi
kos, kurios ląikėsi sulig Indijos 
pirmesniosios valdžios. Šitą jos 
pasaką sumuša tas vienas fak-

paliko tokie 
pirmiaus, tai 

Kiekvienas žmogus 
kad per keletą 
gyvavimo Mac- 

negalėjo ap- 
kojomis visus

—■ ji ............ ............
pasakysime. Jie yra Rusijos 
bolševikai!

Gavusi šitą informaciją,
“Laisvė”, kuri dabar ėmė taip 
karštai pritarti pavergtomis
tautoms, kovojančioms už savo 
nepriklausomybę, gal pasitei
raus Maskvoje per “trečiąjį in
ternacionalą”, ar 
da atsiimti savo 
Gruzijos ir duoti 
taip, kaip ji nori?

Anlradienisi Kovo 25, 1924

bolševikai ža- 
banditus iš 
jai tvarkytis

SKEVELDROS”.

ir k.Smetona, Voldemaras 
išleido “Skeveldrų Rinkinį” vie
toje “Vairo”, kurį nesenai su
stabdė Kauno miesto ir apskri
ties Karo Komendantas. ' To- 
liaus jie ketina leisti “Tautos 
Vairą.”

žioplos represijos, kuriomis 
valdžia stengiasi nugalėti pa
žangiečius, daro juos kankiniais 
vsuomenės akyse, o tikslo, kurį 
turi valdžia, nepasiekia.

Lietuvos “Buršai” ir Amerikos 
dešinieji tautininkai.

Du Lietuvos Universiteto 
“buršų” iškeliavo Amerikon pa
sirinkti aukų korporacijos “Neo 
Lituania” statomiems namams. 

[Amerikos kairąjai visuomenei 
seniai buvo aišku, kad “buršų” 
(korporantų) noras turėti sa
vus namus nieko neturi bendro 
su tais doleriais, kurie randasi 
tos visuomenės kišeniuose. To
dėl “Naujienos” iškarto įverti
no “buršų” atkeliavimą ir jų 
žygį. Ar “Naujienos” padarė 
gerai? žinoma, kad taip, nes vi
suomenė nevisuomet orientuoja
si tame, kas kartais gyvenime 
reiškiasi. Laikraščio švenčiausi 
pareiga informuoti savąją vi
suomenę ir ją perspėti.

Amerikos tautininkai iš “Vie
nybės” ir kitų sferų, niekados 
neturėję politikos nugarakaulio 
apsidžiaugė svečiams ir drauge 
su kunigais sudarė komitetą 
“buršų” darbui remti. Lietuvos 
liaudininkai siunčia jiems tele
gramas ir perspėja savo “Ame- vos visuomenės atstovauja Ba- 
rikos sėbrus, bet “Vienybė” pa- naitis, Marčiulionis, 
tekusi su savo štabu sunkion 
padėtin spiaudo kairiąją spau
dą, kam toji paskelbusi liaudi
ninkų telegramą, girdi, jį buvu
si skirta tik generolų informa
cijai, minios apie ją neturėju
sios žinoti. Galiu užtikrinti po
nus tautininkus, kad Lietuvos 
liaudininkai, šiuo atveju, turį 
standesnį nugarkaulį kaip tik 
siuntė minėtąją telegramą ne 
generolams, bet Amerikos lietu
vių minioms, kad perspėjus jas 
nuo svečių kanklių garsų.

ninku, — tai Lietuvos grynojo 
klerikalizmo šalininkai, žadan
tieji viską atgaivinti “Kristu
je.”

Pagalios dar vieną grupę, 
apart nepartinių studentų, su
daro “buršai” iš “Neo Lituani
jos.” šitoji studentų grupė re
mia p. Yčo, Smetonos, Volde
maro, Tumo ir kt. partiją, ku- 

4ri pas mus nešiojo “Pažangos” 
vardą. Pažanga tai Lietuvos 
stambiosios buržuazijos parti
ja: miesto pramonininkų, pirk
lių ir storkaklių ūkininkų. Tai
gi Amerikon nukeliavusieji 
“buršai” yra “mamos vaikai”, 
kuriems nei pienelio, nei pyra- j 
gelio netrūksta, štai kodėl “bur
šai” greit gavo Kaune piečių, 
nusipirko statomosios medžia
gos, surinko į 100 tūkstančių 
litų savo namams statyti. Juos 
ir ateity šelps Lietuvos banki
ninkai ir buržuaziją. Rodos, da
bar aišku, kokią grupę . Lietu-

Kas per vieni “bursai.”
Studentija kaip ir visuomene 

šiandieną nesudaro vienolytės, 
nepartines mases. Lietuvos Uni
versiteto studentai, kaip ir Lie
tuvos visuomenė, yra susiskir
stę į tam tikras organizacijas, 
kurios aiškiai remia vieną ar ki
tą visuomenės klasę ir jų poli
tinį nusistatymą, — todėl “N. 
Lituanijos” bursai atstovauja 
tam tikros politinės srovės žmo
nes.
, Lietuvos Universitete yra 

studentų socialistų. Šitie stu
dentai remia socialistinę mintį 
Lietuvoje. Dalis soci/alistinčs 
studentijos aktyviai dalyvauja 
Lietuvos soc. dem. partijoje ir 
jaunimo “žięžirbos” Sąjungoje. 
Socialistams kol kas netenka 
rūpintis savų namų statymu, 
nes jie užimti darbu darbinin
kų miniose# Studentai socialis
tai bene sunkiausias turi mok
slo ir pragyvenimo sąlygas, nes 
j ų dauguma paeina iš Lietuvos 
proletarų šeimų. Uždarbiavi
mas, tarnaujant valdžios ar pri
vatinėse įstaigose, yra veik iš
imtina lemtis šios kategorijos 
studentams.

Esama Lietuvos Universitete 
studentų liaudininkų. Tokių stu
dentų, kurie remia Lietuvos 
valstiečius liaudininkus. Pasta
rieji buriasi į savo organizaci- 
. as, ir turbut greitu laiku kreip
sis Amerikon delei pašalpos.

Turime" dar studentų ateiti-

Šliauksite ir iš “Neo Lituani
jos” namų, nes ir “buršai” tan
kiai eina su klerikalais.

“Naujienos” gerai padarė nu
traukusios kaukę nuo Universi- 
siteto “buršų”. Rinkite aukas 
ir duokite pinigus, jei jus esate 
duosnųs, tiems, kurie remia var
giausius Lietuvos sluoksnius — 
darbininkus. Šiandieną Lietuvo
je nėra nei vieno kambarėlio 
kur galėtų susieiti darbininkų 
organizacijos. Mamos vaikus su
šelps ir be jūsų Lietuvos buo
žės. z '

Juokas ima, kad ponai “bur
sai” ne tik kalba, prisidengę ne- 
partingumo skraiste, bet ir 
skambina “tautinėmis kanklė
mis.” Šiandieną Lietuvoje kiek
vienas norįs tapti šiltesnėn vie
ton pradeda nuo tautiškų “va
lio.”

Su tautišku valio rinko ąukas 
ir Šerus visoki žemės Bankai, 
Atstatymo ir Prekybos bendro
vės. šuns naudai nuėjo tas dar
bas. Lietuva iš to tik tiek te- 
laimėjo, kad mes dabar turime 
keletą storkaklių, prakutusių iš 
anų Šerų. Amerikos gi žmonės 
apart nuostolių, jokios naudos 
iš to neturi.

— Studentas.
Kaunas 4—III-—1924 m.
)

Netvarka Kauno gelžke 
liy stotyj

(“Naujienų” korespondento)

Ijai pačiai ir visai šaliai išeina. 
—Taigi aiškinimas kad karinė 
cenzūra yra ikišiol Lietuvoje 
palaikoma tik dėlto kad ji ne
duoda “ardyti kariuomenės”,— 
visai atpuola, ir tik dar kartą 
reikia aiškiai pasakyti: “Lietu
voj cenzūra laikoma tik teisybes 
balsams visuomenė slopinti”.

—(Ne) cenzorius.

Yra nusistatymas — girtų pi
liečių į traukinį neleisti, tačiau 
š. mt. sausio rpėn. 31 dieną į 
traukinį išeinantį 16 valandą 40 
minučių Vievio link atvirto išsi-l - 
ritę iš stoties du girtutėliai IS ASMENINIO 
piliečiai, ir eme virsti į vagoną.

Vienas—karininkas iš 9-to PATYRIMO
pėstininkų pulko (gerai man 
žinomas) Cinikas, kitas —• žilas,.! “
betgi diktas pilietis. [^r®- Br&dford rekomenduo-

Prie vagono stovėjo trys-ke- Ja Lydia E. Pmkham’s Ve- 
turi gelžkelių tarnautojai, jų getable Compound. 
tarpe gelžkelių žandaras, bilietui 
kontrolierius ir traukinio paly*-[ 
dovai, — betgi žilasai girtutėlis 
pilietis, karininko čiriko neva 
padedamas rioglintis, (nors iš-į 
tkirųjų ir jį reikėjo gerai pri-Į 
ląikyti), vagonan per juos kai 
tai marmaliuodamas įsispraudė, I 
įvirsdamas su visu savo itin 
maeniu girtuokliniu kvapu prie 
ramių piliečių vagone. |

. Phoebus, Virginia. — “Turėdama 
šią progą, aš negaliu susilaikyti nuo

pasakymo keletą 
žodžių ir pagirti 
Lydia E. Pink- 
ham’s gyduoles. 
Aš vartoju jas 
kuomet tik yra 
tam reikalas - per 
dvidešimtį metų ir 
mano trys seserys 
taipgi vartoja jas 
ir visuomet su ge
romis pasekmėmis. 
Laike permainųMinėtieji, Lietuvos gelžkelių, I mano gyvenime aš visuomet turiu 

tarnautojai griežtai neužprotes-1 Skausmus — didelį karštį, nemigę, ir 
tavo, (o kasgi, rodos, beturėtų
panašiame atsitikime griežtai Į vartojimo Vegetable Compound. Nuo- 
užprotestuoti, jeigu ne gelžke- |Xdž7’ rekomenduoju jas bile mote- 

mų žandaras arba bilietų kon- Į mą apie tas gyduoles moterims ku- 
trolierius, nebekalbant jau apie Į r10® Plačiau žingeidauja apie tą daly- 
paprastesnius tos rųšies tai-ĮArmstead St.,Phoebus, Virginia. 
nautojus — traukinių palydo
vus ar kitus panašius).

Tame pat vagone važiavo irimus vidutiniame savo amžiuje ir ko- 
minėtasai “griežtas tvarkos da-P™? nuikius rezultatus ji gavo nuo 
botojas gelzkehuose — zanda-Įtable Compound.
ras, (o žandarai Lietuvoje nei Jei jus kenčiate nuo nervų nesma- 
veltui gelzkeliuOSe statomi, gi Į smagumai apsireiškia ir jus esate nu- 
kaipo tvarkos dabojimo autori- | siminusi, jus privalote pabandyti Ve- 
tetai; mat, ir iš vardo nieko| ParitavimUi paa
sau: rusiškai, kaip prie caro, 
griežtai ir gražiai — “žanda
ras”...). z

Karininkas čirikas, jau ėmus 
traukiniui judėti, atliko. Į men
ką tarnautojų protestavinią jis 
sakė: “Praleskit, praleiskit! Tai 
mano tėvas!” Gi tas jo “tėvas” 
pasilenkęs ir smirdįs j visas 
vagono šalis > nebesąmoningai 
kur tai mojo marmaliuodamas |vą ir turėti smagią kelionę, su 
ranka, neva “sudiev!” sakyda
mas... Toliau jis — nerimavo, 
neduodamas kitiems vagone ra
mybės.

Traukiny kartu važiavusis 
minėtas gelžkelių žandaras, pi
liečių užklaustas — kodėl jis, 
peržengdamas visiems žinomą
jį privalomąjį nustatymą, įleido 
girtutėlį “pilietį” į vagoną—at
sakė: “Argi aš galiu neįleisti į 
traukinį karininko tėvo!? Aš 
j xm (karininkui) pagarbą dar 
turiu atiduoti, kitaip — jis gali 
mane dar ir nubausti. Tokių 
atsitikimų jau nevienas buvo, 
kaip aš pats žiniau — žandarai 
nubausti tik buvo.” — Ir taip, 
nepaisant jokių nustatymų ir į- 
statymų, buvę 
pat Lietuvos 
riems, visgi, 
šiuose atsitikimuose privilegijos 
nebūtų teikiamos ir išimtys 
jiems nebūtų daromos, kaip 
am, tokiam pat Lietuvos • pi

liečiui — karininkui, kad ir gir- 
tam-girtutėliui, kuris jog pri
guli prie dabar neliestinų kate
gorijos Lietuvoj —kariuomenę 
“apsidraudė save” nuo viso pa
našaus blogo; teisingai gi visi 
varžymai, kaip cenzūra (kuri 
yra Lietuvoj “tiktai karinė” — 
ne visuotina ir ne pilietinė) ir 
t. p. “perlai” musų “demokra- 
tingęsios” respublikos yra ne 
“apsidraudimui savęs”, bet — 
pastatymui 
virš-piliečių, 
(kartais, jog, 
ąvįnų) eilę.

Teisingai “L. 
rašyta, kad panąikinus karinę 
cenzūrą Lietuvoje, tai tik pačiai 
Itariuomenti į gerą išeitų. Da
bar, karinei cenzūrai Lietuvoj 
esant, kad ir panašaus atsitiki
mo aprašymas yra užgniaužia- 
mas—išbraukiamas, ir tuo bu- 
du tokių pasielgimų kaip kad ir 
čia jau niekas"kulturingu budu 
pamokyti nebegali, ką taip tiks
liai panašiais atsitikimais at- 
ieka laisvoji spauda.

Kitbr (Prancūzijoj) ir ka
riuomenė, kaip ir visa visuome- 

viršininkams įneša tos visus gu-]nė, nėra laisva nuo kritikos, ir 
ne nesveikupja 

-r-priesingai; tai tik į sveikatą

Busimieji gu
bernatoriai Gerai apgalvokite Mrs. Bradford’s 

laišką. Jos patyrimas turėtų pagel
bėti ir jums. Ji pažymi išbandy-

Rašo J. šyve.

5 Š. m. sausio 18 d., Šiaulių 
Apygardos Teismas nagrinėjo 
bylą buvusio Šiaulių miesto ir 
apskrities Viršininko Jasnaut- 
skio apie pasisavinimą valstybi
nio turto. Bermontiados metu 
Jasnauskis yra pasisavinęs ke
letą arklių, pakinkių ir kitų 
daigtų. Viską pardavė už gerus 
pinigus. Kaž kaip išnetyčių to
ji byla išėjo aikštėn ir ponas 
Jasnauskas gavo 3 metus kalė
jimo.

19 sausio nagrinėjo antrą by
lą buvusio Šiaulių viršininko A. 
Paškanio, 2 nuovados Milicijos 
viršininkų ir 4 milicininkų. Mi
licininkai nuvažiavę tarnybos 
reikalais į Rūdiškės (Šiaulių ap- 
sk.) tiek smarkiai primušė žmo
gų, kad mušimo vietoje galą ga
vo. Prie to visko buvo apskr. 
Viršininkas Paškanis ir 2 nuov. 
Viršininkai. P. Paškanis irgi ne
pagailėjęs savo kumšties suda
vė ausin vienam piliečiui. Teis
mas išnagrinėjęs bylą pripažino 
kaltais, apart vieno milicininko. 
Kaltieji nubausti kalėjimu ir 
areštu. Prie progos reikia pri
minti, kad p. Paškanis dar tu
ri vieną didelę bylą dėl atleidi
mo naujokų už kyšius.

Neperseniausiai ir Ke^ainiuo- 
se2 milicijos valdihinkai buvo 
nuteisti kalėjimu už padarytas 
šunybes.

O kiek jie gautų kalėjimo, 
jei jų visas šunybes iškeltų 
aikštėn! Tik kvailesni arba nu
stoję malonės aukštesniųjų po
nų patenka teisman, kiti visi ra
mus sėdi, nors dar daugiau bu
tų šunybių pridirbę. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad bent 95% 
visų tų ponų vieta, tai kalėji- 
man. Tuo tarpu krikščionys de
mokratai visus tos viršininkus 
pasiryžo padaryti gubernato
riais ir atiduoti šeimininkauti 
savivaldybėse. Įsivaizdinkit sau 
kaip jie “tvarkys” savivaldybių 
reikalus! Mat, iki šiol savival
dybes gerai veikė, nėra nei vie
no apskrities valdybos pirmi
ninko ar nario patraukto net 
atsakomybėn. Reiškia, jokių nu
sikaltimų nępapildę. Tai aiš
kiausiai liudija nesenai padary- i 
ta revizijos visų savivaldybių. 
Jokių, apart nežynių granai for
malinio pobūdžio trukumų nei 
vienoje savivaldybėje nerado. 
Tuo tarpu kur tik buvo darytos 
apskričių visų revizijos didžiau- i 
si trukumai rasti, begalės bylų < 
atsidūrė pas valstybės gynė- ' 
ją. *

Krikščionys demokratai ati
duodami valdyti savivaldybes 
gubernatoriaips

Naujieną ekskur 
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu-

‘‘Neo Lituanijos” studentai 
sudarė ne paprastą draugiją, 
bet korporaciją,,užsidėjo var- 
suotas kepuraites ir turbut 
greitu laiku pradės gryną kor- 
porantų gyvenimą su visais tos 
rųšies studentijos “pasilinks
minimais”, — dvikovomis, Ra
gučio garbinimais ir. t. t. Kau
no restoranuose jau buvo ne 
vienas “buršų” žygis, kur jie 
triukšmingai vaidijosi, pasigau- 
dami patriotinių frazių ir kum
ščių. Vokietijos korporantai — 
buršai tankiai nakvoja policijos 
nuovadose, tai kodėl gi mūsiš
kiai to negalėtų padaryti?

• Kauno “buršai” neperseniai 
išleido savo laikraštį “Jaunoji 
Lietuva”. Tenai kiekvienas ga
li įsiskaityti ko siekia tie ma
mos vaikai. Jię aiškiai sako, 
kad jiems tenka pasiruošti tau
tos vadovavimui ir tik vadova- 
viiųui. Tam tikslui, girdi, rei
kia mokėti gražiai ir grakščiai 
apsieiti, reikia mokytis gražių 
manerų, ruųštis į diplomatus, 
Seimo atstovus — tautos va
dus. Minia tiems ponams tai tik 
mėšlas, kuris , turi įtręšti dirvą 
vadų bujojimui. štai jums Lie
tuvos “buršų” idealai ir sieki
mai.

šitiems tat ponams Ameri
kos dešinieji tautininkai pade
da, .padeda labai uoliai ir sako, 
kad jie, girdi, šelpia nekokį tai 
partinį dalyką. Amerikos dar
bininkų visuomenė, tos visuo
menės draugijos gerai turi ži
noti ką jos šelpia. Jos šelpia 
Lietuvos buržuazijos vaikus, 
kurie greit užmirš jų auką.

Šiandieną Kauno Ukmergės 
plentą ir visą miestą puošia di
deli “Saulės” namai. Kada Ame
rikoje Alšauskąs su Tumu rin
ko pinigus tiems namams, tuo- 
met irgi kalbėta daug gražių ' 
kalbų apie Lietuvos geix>vę ir 
kultūrą, šiandien “Saulės” na
muose sėdi Lietuvos klerikalai 
ir juose pina klerikalizmo tink- bernatorių nešvarius darbus ii? dėlto ji nėkiek 
lūs visai Lietuvai. To paties su- į savivaldybes.

patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
Įrengkitės ant Naujienų Eks- 
kursi jos 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.

apskričių

vagone tokie 
piliečiai,/ (^u- 

tikriausia, pana-

savęs į kokių tai 
į privilegijuotų 

ir labai didelių

Žiniose” buvo

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams ęu kuriais susirašinėti ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra- 
«yti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, IH.

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

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1 ir 2,1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 

' 30 centų už kopiją.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jis dainuos kartu su Požėliene ♦ Užkiinškite ausis, bet 
atmerkite akis

[“Pilitonas”]

Prie 47 ir Western Avė./ tak- 
sikabas ant vietos užmušė ėjusį 
skersai gatvę Ignac Ilonodecki, 
4279 Maplewood Avė.

šiuose, tuose,' anuose 
šiuose laikuose Chicagoj e 
rado garsus finansistas, 
lis aliejaus spaudčjas,

Peręitą septintadienį policija 
padarė puolimų apie ant 100 
karčiamų ir suėmė apie 200 
žmonių.

Sportas

Italas kurs imsis su Po- 
žėla, yra pirmas kle- 

sos ristikas
Meldažio salėje šią pėtnyčią 

Požėla' turės pavartoti visą savo 
vikrumą, kad apgalėti tokį dide
lį priešą kaip italas Palermo. 
Tas italų ristikas esąs irgi labai 
vikrus, gražiai sudėtas ir atle
tas pilnoj to žodžio prasmėj. 
Beto jis yra daug sunkesnis už 
Požėlą, o būtent sveria 210 sva
rų. Tai ištikro bus ko pažiūrėti.

Rusų fnilžinas Alexandras 
Ilarkavenko bė abejo yra stip
resnis už Joe Wallace, su ku
riuo jis imsis pėtnyčioj, bet Joe 
Wallace yra tikras “rough hou- 
se”, skandalistas, kurs lengvai 
nepasiduoda, o griebiasi kadir 
krėslų kad tik apgalėti priešą.

J. Bartkevičiaus draugai labai 
atydžiai seka jo žygius prieš di
džiuosius čampionus. Jo ristyĮ- 
nės su kareiviu Leavittu bus 
beabejo didelės jam svarbos.

Šios Požėlos ristynės įvyksta 
pėtnyčioj, kovo 28 d., Meldažio 
~lėje, 2214 W. 23-rd Place. Ti

kėtai jau yra parduodami Nau
jienų ofise ir Naujienų Bridge- 
porto skyriuje.

Požėlos ristynės Melrose 
Parke.

• •

Melrose Parko lietuviai būti
nai norėjo, kad gavus . progos 
pamatyti, kaip Požėla ritasi. Tą 
progą jie dabar įsigijo, nes su- 
batoje, kovo 29 d. K. Požėla tu
rės ristynės su kitu italų atletu 
salėje kampas 15-tos gatvės ir 
Lake.

Šiandie ritasi Zbyszko 
su Lewisu

Ed. Lewis yra sunakus svaru
mo Amerikos ristynių čampio- 
nas. Už jo vikrumą griebti gal
vą jis yra pramintas “Strangle- 
riu”, t. y. smaugiku. Smaugda
mas už galvos jis paguldė dau
gelį čampionų.

Lenkų čampionas senis St. 
Zbyszko vienok nenori pasiduo
ti Lewisui. Nesenai jie ritosi čia 
Chicagoje ir Zbyszko gal jau 
butų nugalėjęs Levvisą, bet tas 
išsigelbėjimui davė Zbyszkai 
kumščiu į veidą. Prieš tai kilo 
dideli protestai. Tąi dabar užtai 
Lewis turės galutinai persiimti 
su Zbyszko.

Tūkstančiai žmonių ketina 
sueiti šiandien pažiūrėti šitų di
delių ristynių Stock Yardų pavi- 
lione prie x 41-mos ir Halsted 
gatvių.

K. Požėla kaipo atletas 
ir ristikas

K. POŽĖLA I®

K!

gar- 
atsi- 
dide- 

bet dar
didesnis iš tamsių žmonių pi
nigų melžėjas, 
ganizavo 
trumpą 
rimn.

Tais tai

Jis greit suor- 
agentų gaują ir į 
rika liko milionie-

SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

Arj'tTsepfTškds Mosite

dl

SEVERAS

(

Vdidoj(iiq<is qlio ąiežli, išberiią 

ir ŲioŲu odiąės Ityos.

Moterims reikalingas 
, Swamp-Rootas

Ką tai stebėtiną turi savyje 
Karolio Požėlos atletika ir im
tynes. Kiekvienas palieka su- 

žavetas kas tik pamato K. Po
žėlą besiūnant — ir didelis ir 
mažas, ir moteris ir vyras, ir 
mokytas ir paprastas žmogus. 
Kas tik su juo iš atletų yra 
ėmęsis pripažįsta jame didžiau
sią ristiką kokį tik svietas yra 
kada matęs...

K. Požėla neužginčijamai yra 
tikrų j ų ristynių—greko-roma- 
niškų—vyriausias karalius. Jo 
budai ritimosi, jo pagriebimai, 
jo “triksai” yra pasiekę didelio 
tobulumo. Kiti atletai jau ir

č:a Chicagoje pradeda iš Požė
los mokinties ir bando pamėg
džioti jo “triksus”. Vienok jo 
“triksus” Sunku yra pamėg
džioti, nes jucs galima atlikti 
tik su tokiomis geležinėmis 
strėnomis ir tokiu sprandu, ko
kį turi išdirbęs K. Požėla.

K. Požėlos nesulaužiamas 
“tiltas” (kurioj pozicijoj jis 
gali laikyti dideles sunkenybes 
ant savo krutinės) tapo garsus 
tarp atletų ir neatletų. Ir dar 
stebėtiniau kad iš “tilto” pozi
cijos K. Požėla gali atsikelti 
vien kojomis su priešu ant 
krutinės, nekalbant jau apie 
tai, kad su prispausta ant že
mės galva ir ranka jis gali “pa
riesti” savo galvą, pastatyti 
“tiltą” ir paskui persimesti žai
bo greitumu ant' savo priešo.

Kiekvienas,įkurs nors kartą 
bandė ristis, žino, kad nuo grei
tą susigriebimo ką kada daryti 
daugiausia priklauso ristynių 
pasisekimas. Jei busi žioplas, 
tai tave kažnas greit paris, 
nors ir daug spėkos turėtum.

Šitame dalyke savo sumanu
mu, savo greitu susigriebimu 
kas kada daryti, kaip 
kada geriau paguldyti priešą ir 
Kaip kada geriau nuo jo apsi
saugoti, K. Požėla pereina visus 
ristikus. Kada jis ritasi, jis ir 
dirba ir mislija žaibo greitumu. 
Delto-gi ypač jis gali paristi 
ristikus daug sunkesnio svaru
mo už save ir daug didesnės 
spėkos už save. Dideli ir sun
kus ristikai nespėja taip greit 
mislyti ir veikti kaip Požėla. 
Jei Požėla gal kada ir neparis- 
tų tokių ristikų, kurie būdami 
gerais ristikais sveria kone du
kart daugiaus. kaip jis, tai ir 
jie vargiai galėtų paristi Požėlą 
ir ištikrųjų dar nei vienas nebu
vo paritęs. K. Požėla suvarto
ja jų sunkumą prieš juos pa
čius, ir kai pradeda juos mėty
ti, tai sunkiai krisdami jie smar
kiau ir susidaužo.

Gal būt viena iš svarbiausių 
Požėlos ypatybių yra ta, kad 
jis yra tikras sportmenas, spor
to svarumą statąs augščiaus už 
viską. Besirisdamas, Požėla 
niekad nevartoja nieko neleisti
no. Nors jo priešas ir nešva
riausius budus vartotų, K. Po
žėla nesigriebia nieko panašaus 
ką jo priešas daro. Jeigu jau 
priešas peržengia visas taisyk^ 
les, tai tada Požėla geriau^at-
sisako ristis, negu eiti su tokio
mis ristynėmis žeminti sportą. 
Tai yra istikro miela žiuceti ka
da matai kaip Požėlos priešas, 
panašaus kaip Kilonis, pradeda 
fr kumščius vartoti ir kandžioti, 
o Karolis Požėla tik pastumia 
jo kumščius į šalį ir pagriebia 
priešą už rankos ar pusiau kaip 
priguli ristynėse, ir už bausmę 
priešui deda jį į žemę taip kad 
jis nebegali atsikelti.

Taigi ir nestebėtina, kad to
kiu atletu ir ristiku kaip Požėla 
didžiuojasi visi lietuviai ir gė
risi visi sporto mylėtojai.

—K. J.

GABRIEL HRZANOWSKIS, Rusų Operos Dainininkas
O. Požėlienės koncertas-vakaras su šokiais bus kas tai 

naujo chicagiečiams. Šis garsus rusų operos dainininkas kartu 
su Požėliene jau ne operas dainuos, bet “čigoniškus roman
sus”, kurių puikiu dainavimu O. Požėliene buvo taip pagarsė
jusi visoj Rusijoj, (kaipo Tobolceva). Požėlienės pirmas pasi
rodymas musų publikai bus balandžio 6 d., Pilsen Sokol Hali, 
1814 So. Ashland Avė.

Požėliene su Rusų Ope
ros artistais /

Olgos Požėlienės pirmas kon
certas-vakaras bus sykiu su 
garsiaisiais didžiosios rusų ope
ros artistais.

Dainininkas Gabrielis Hrza- 
nowskis, kurį jau lietuviai spė
jo pažinti ir pamylėti, dainuos 
kartu su Požėliene tas garsias 
meilės dainas ir tuos puikius 
“čigoniškus romansus.” Ir Ru
sijoj Požėliene nesykį dainavusi 
sykiu su IIrzanowskiu, todėl 
čia jų pasirodymas sykiu bus 
maloniais atsiminimais buvu
sios didelės garbės. Taip jie ir 
dainuos vieną po antram, kaipo 
prisimindami, tuos žavėjančius 
“čigoniškus romansus”.

Atskirai tik jau ne čigoniš
kus romansus dainuos garsus 
rusų tenoras Ivan Dnieprovas. 
Jo dainos bus iš operų, kuriose 
jis dainuoja pirmose rolėse.

Tas indomus koncertas-vaka
ras su meilės dainomis, meilės 
muzika ir šokiais įvyks balan
džio 6 dieną, Pilsen Sokol Hali, 
1814 S. Ashland Avė.

Nėra abejonės, kad čia bus 
visi gyvieji chicagiečiai.

Roselandiečiai laukia 
“Samsono ir Delilos”

Užsitarnavusi Chicagos lietuvių 
artistė M. Dundulienė pati los 
ir režisuos; — tas jau užtik- 
riųa pasisekimą.
Kovo 30 d. Roselande Strumi

los svetainėje žinomi Keistučio 
Kliubo artistai po vadovyste p. 
M. Dundulienės sulbš puikų vei
kalą “Samsonas ir Delila,” kurį 
jie jau pasękmingai buvo sulošę 
Chicagejė.
^.-Keistučio Pašalp. Kliubas, 
kaip žinoma, yra žymiausias 
kliubas Brighton Park miesto

veikalų. Pirmas buvo “Juozapas 
ir Zelbcra”, antras ”Safnsonas 
ir Delila”. Išmokinimas šitų di
delių veikalų nėra lengvas dar
bas, bet jie suvaidinta labai ge
rai ir scenoje puikiai išėjo.

Dabar kovo 30 d. tie patys 
vaidylos vaidins “Samsonų ir 
Delilą” Roselande, III. Strumilo 
svetainėje.

M./ Dundulienė yra daug pasi
darbavusi roselandiečiams, 
westpulmaniečiams ir south- 
chicagiečiams prirengime sce
nai didesnių ir iftažesnių veika
lų. Gerai pamenu, kaip ji atva
žiuodavo į Roselandą '• teatrinių 
grupių mokinti po du ir po tris 
kartus savaitėje. Tą viską gerai 
atmena tie chorai, draugijos, 
kuopos ir rateliai, kuriems ji 
režisavo, siuvo kostiumus ir 
vaidino sunkesnius vaidmenius. 
Šitame pastatyme M. Dundulie
nė taipgi režisuos ir vaidins 
“Delilos“ vaidmenį. Kiti vaidy
los taipgi gerai išmokę savo 
vaidmenis. Be to šitam veikalui 
yra specialiai pasiūti kostiumai 
ir įspūdis, kurį jo vaidinimas 
padaro, yra labai gilus.

Roselandiečiai ir kitų apylin
kių kolonijos turės gerą progą 
pasigėrėti šituo veikalu.

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- 
čioie 18 ir Union Avė.

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

Nuliudime prislėgti
Vyras ir sūnūs Kavoliai.

dalyje.
Jis turi didelį knygyną ir 

Dramos Skyrių. Dramos Sky
rius laiko repeticijas kiekvieną 
penktadienį vakarais ir visuo
met yra prisirengęs pastatyti 
scenoje kokį nors veikalą. Kuo
met jis vaidina,savo Kliubui, ar 
kuriai kitai draugijai, tai visuo
met publikos prisirenka pilnu
tėlė svetainė. Šitas jo (pasiseki
mas priklauso nuo to, kad jį ve
da ir jo vaidinimuose režisuoja 
gerai išsilavinusi aktorė ir gabi 
režisorė p. M. Dundulienė.

Šią žiemą Kliubo vaidylos pa
teikė chįpagiečiams porąx' gerų

Persiskyrė sų šiuom pasauliu 
Kovo 23 d., L130 vai. po pietų. 
Turėjo 34 m. (amžiaus. Iš Lie- 
tuvos Telšių apskr,,' Žarėnų pa
rapijos. Amerikoj turi brolį 
Mykolą Chicagoj.

Laidotuvės įvyks Kovo 26 d. 
iš namų 627 W. 14 St. iš P. Pe- 
trilps namų. Tel. Roosevelt 
2061, į Apveizdos Dieyos bažny
čią, iš ten į Šv. Kazimiero ka
pines. / /

Giipinęs, draugai ir pažysta
mi meldžiame dalyvauti laido
tuvėse.

P. Pętrila.

laikais gyveno dar 
garsesnis /prakalbi n inkas, stu
dentas Oška, kuris taipjau la
bai sugebėjo kiekviena proga 
pasinaudoti. Nepraleido jis ir 
šios progos ir tapo aliejaus 
magnato agentu. Laiko prakal
bas, vaigšto po namus ir siū
lydamas didelius pelnus rešku- 
čiomis renka dolerius; rengia 
ekskursijas ir rodo kaip iš že
mes, prakalus skylę, sunkiasi 
aliejus.

Tai buvo geri laikai. Biznis 
ėjo gerai, agentai liko turtingi, 
perka automobilius, statosi di
delius namus, svajoja apie im
liomis. Bet giedroj dienoj tren
kė perkūnas. šniugelninkų 
kompanija baųkrutijo, alįejąus 
laukai išdžiuvo1, lietuvių pini
gai žuvo, o agentai, kaip žvirb
liai vanagą pamatę, nežino kur

Bet musų 'studentas visai ne
nusimena, eina mokyklon, ir 
jaučiasi visai ramus, nors šim
tai žmonių ir po šiai dienai de] 
jo “aliejaus” tebedejuoja, pra
radę visą savo t/urtą. Už kiek 
laiko tas studentas baigia 
mokslą ir patampa daktaru.

Pasitikėdamas, kad lietuviai 
greitai užmiršta skriaudas, da
bar jau D)’. Oška, vėl rėžia pra
kalbas, rašo laikraščiuose ilgus 
straipsnius, liepia atsidaryti 
akis ir ausis atsikimšti ir vėl 
žada žmonėms aukso kalnus 
ketina visus lietuviškais milio- 
nieriais padaryti.

Bet veltus darbas. Vieną Išar
tą prigavęs, kitą kartą neban
dyk. Tegul jis verčiau atsidaro 
savo akis ir atsikemša savo au
sis ir pasiklauso ką žmonės 
apie jį kailių. ’ O apie lietuvių 
desėtkus jnilionų dolerių teguli 
jis nekvaršina sau galvos: jie 
jam neteks. Kartu ir inžinie
riams, ir prelatams ir viso
kioms galybėms butų daug ge
riau, jei tas ponaitis tylėtų sau 
ausis suglaugęs.

“Studentas.”

I 
i I

KAINA M)c

t\ldlislęte pas cąitTelęoriUs.

Tūkstančiai moterų turi inkstų ir 
pūslės ligą ir visai to nežino.

| Moterų negalės dažniausiai pasiro
do ne kas kitas kaip inkstų kliūtis, 
ar inkstų ar pūslės ligos sėkmė.

| Jei inkstai nėra sveikam stovy, tai 
jie gali kitus organus apsarginti.

Skaudėjimas strėnose, galvos skau
dėjimas, ambicijos žudymas, nervuo- 
tumas, dažnai būva inkstų ligos simp
tomais.

Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dro 
Kilmerio Svvamp-Rootas, gydytojo re
ceptas, gaunamas kiekvienoj aptiekoj, 
gali būti kaip tik pats tas vaistas to
kioms sąlygoms prašalinti.

Gauk vidutinę, ar didelę bonką tuo
jaus iš aptiekos.

Bet jei norėtum pirma išmėginti 
šitą didįjį preparata, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinei bonkelei. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.W. F. SEVERĄ CO. 
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VINCENTAS BAKUNĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 20 dieną 1924 m. Turėjo 
amžiaus apie 1924 m*. Priklausė 
prie Susivienijimo Lietuvių A- 
inerikos 226 kp. Paliko didžiarh 
nuliudime vieną seserį Domicė
lę Bredelienę Amerikoje, Lietu
voj vieną brolį Konstantą ir se
serį Martą. Paėjo iš Lietuvoj 
Vilniaus rėd., Alytos apskr., 
miestelio Puonios. Pragyveno 
Amerikoje apie 25 metus, buvo 
nevedęs.

Kūnas randasi pas seserį 
3401 So. Halsted St. Laidotuvės 
įvyks Kovo 26 d. apie 2 vai. į 
Tautiškas Kapines.

Laidotuvėms tarnaus grabe
lius A. Masalskis.

Užkviečiam' visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse. Nuliūdę:

Sesuo ir švogeris Bredeliai.
Lai būna jam lenva JUos ša

lies žemelė.
ffl

POVYLAS SAMUOLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 24 d., 8 vai. ryto, Cook 
County ligonbuty. Paėjo-iš Bag- 
doniškio kaimo, Subačiaus vai. 
Amerikoj išgyveno 25 m*. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Karoliną, po tėvais, Stupelaitė, 
dukterį Vandą 4 met amžiaus, 
Amerikoj brolį Tamošių, Lietu
voj Juozapą ir Jurgį ir seserį 
Emiliją.

Laidotuvės atsibus \ ketverge, 
Kovo 27 d., iš namų 4615 So. 
Paulina St. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią 8:30 ryto iš ten į šv. Ka
zimiero Kapines. Prie pagrabo 
patarnauja graborius I. J. Zolp 
Tel. Blvd. 5203. Visus gimines 
ir pažystamus meldžiame daly
vauti laidotuvėse. Palieka did
žiausiame nuliudime:

Moteris Karolina, duktė 
Vanda ir brolis Tamošius 
Samueli ai.

Phone Boulevard 8356

Marinello Beauty Shop 
Lena Leota Pryor

Padabinamo darbas visose šakose 
Nužemintos kainos panedėliais 

, ir seredomis.
Atdara vakarais, utarninke, ket

verge ir subatoje. 
Nedėlioj pagal sutartį.
3102 So. Halsted SL 

antras augštas.
Chicago.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi ąkių 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, UI.

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Mildos Teatro Bendrovė
Generališkas šėrininkų ejętra susirinkimas šaukiamas, tai vie
nas iš svarbiausių Mildoj Bendroves Reikalų, neužbaigto^Sausio 
28-tos dienos, yra šaukiama ant Kovo-March 30-tos, nedėlic', 
1-mą vai. pd pietų šv. Jurgio parapijos svetainėj, 32nd ir Au- 
burn Avq. Bridgeporte. Šį susirinkimą šaukia patys šėrininkai, 
jų išrinkta Komisija laikytame extra susirinkime Kovo 2-rą. 
Buvo pavesta nuodugniai dalyką ištirt; viskas atlikta, ir dabar 
dažinosite kokioj padėty stovi musų Bendrovė Mildą ir kokia • 
ateitis jos laukia. Todėl priderystė kiekvieno šėrininko pribut 
į šitą paskutinį extra susirinkimą, kur bus nuosprendis pasku
tinis, ne atėję galite labai gailėtis potani. Atsineškite savo Še
rus sykiu, kitaip nebusite įleisti į svetainę ir neklausykite jokių 
neva geradejų, kurie nori suklaidinti jus — atitraukti nuo savo 
kruvinai uždirbto dolerio. Ateikite visi šėrininkai.

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

Kampas Robey St. ir 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rėžt. Tel. Brunsvvick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Avė.
North Avė.
5 iki 8 v. v.

X

KOMITETĄ^.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS. Pre«.
LGAO W. 47t.li St., *l’d. Boulevard 7101, 1802. <Jhicaiį$-o.

CLAY AWAY THE YEAR5

I

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

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

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

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUM AT1ŠKI — Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins'nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
AįEšKOS BALSAMO 

(Bear Balsam)

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the eolo*'and texture of the6kin 5
the face or money refunded. Člear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove1 blackneads and pimples.

(ores. Rebuild facial tis- 
Make the skin soff,

CIosp enlarged p
/ sues and museles 

and smooth
You can obtain regular snes from your 

j favorite toilet counter II not, send this
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories 
Indianapolis, Inaiana, (or a trial tube. '

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

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

PEOPLES PLUMBING AND 
HEAT1NG SUPLY CO.
490 Milwaukee Avę. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, Iii.
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Musų Mariutės” triumpas Kaune Vaidylos auga

Debiutas “Carmene” užžavėjo visą Kauną
Veikia darbus nematomai

Reikėjo ją visą gėlėmis apkrauti, sako kauniečiai, neatsi
grožėdami puikiu Mariutės vaidinimu ir dainavimu.

[Specialė “Naujienų” Korespondencija]

“Musų Mariutė” Rakauskaite, 
kuri savo debiute “Carmen” 
operoj susilaukė didžiausio triu
mfo.

Senąi nesimatė Naujienose 
apie “Musų Mariutės” koncer
tus Chicagoje. Ir gerai, kad ji 
ne tenai, — gerai, kad ji pas 
mus, Kaune. Mariutė kasdie il
gas valandas mokinasi, repetuo
ja Valstybės Operoje, o kompo
zitorius Tallat-Kelpša ir priva
čias pamokas jai duoda. Sako, 
tokį talentą negalima
Rusų’ operos artistė PavL.va 
taip pat Mariutę spaudžia. Re
zultatai puikiausi. Ji iš Ameri
kos buvo daug atsivožus, bet 
dabar chicagiečiai, ją sunkiai 
galėtų pažinti. Ji tiek daug pa
žengė pirmyn, kad greit bus ga
rma priskaityli ją prij pasauli
nių žvaigždžių.

Mes mylėjome ir chicagietį 
Lndi.lą, bet daug labini myli
me chicagietę Marijoną Rakau
skaitę. (čia nekalbu apie chi
cagietę ponią Pocienę, kuri taip 
pat yra gražus padabinirpąs 
Lietuvos Valstybės Operos).

Po Rakauskaitės debiuto visa 
teatro publika kalba: “netikė
jom, netikėjom, kad ta ameri
kietė padarys tokį furorą”. Bu
vo visas diplomatinis korpusas: 
amerikiečiai, anglai, francuzai, 
vokiečiai, švedai, olandai, rusai, 
latviai etc.; ir visi gailėjosi, kad 
prie teatro neparduodamos gy
vos gėlės, o ją esą verta visą ap
vainikuoti, buketais apkrauti. Oi 
žydeliai gėrėdamiesi Rakaus-| 
kaitė — Carmen šako: “dolžnol 
byt ona ne amerikanka, a na-1 
stojaščaja cyganka”—turbūt ji-1 
nai ne amerikone, bet tikra či-| 
goBė.

Carmen rolė yra viena 
kiaušių rolių pasaulinėse 
se. (šios operos 
tilps “Naujienose” kiek 
—Red.).

Garbė chicagiečiams, 
siems Lietuvai didelių meno pa
jėgų!

Ką sako apie Mariutę ^Katino 
laikraščiai.

ASMENĮI JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Mikolo 

Budravičiaus, kadaise Brooklyne 
gyveno, o dabar Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsiliept: 
ar jį žinančius duoti man žinoti.

Kazimieras Gliaubčius 
4040 S. Francisco Avė.

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME
MOTERŲ 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 % 
tono Ford trokas. 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.

ir MAR9PETTE MANOR 
namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar- 
Pc 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Maža šeimyna, puikus kamba
rys ir t. t. ’

Atsišaukite tuojaus.
3241 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 5066 
2 fl.

Vaidylų Brolija, kuri ne taip 
senai susitvėrė, vis kila aukš
tyn; ypatingai dabartiniu laiku 
aplikacijų nespėjama priimti.

Nors Vaidylų Brolija jau 
daug darbų nuveikė ir veikia, 
Brolija pati kredito neima ir 
nenori imti už savo darbą. Gal 
kiek vėliau bus ir visiems žino
ma ką ir kur Vaidylos nuveikė. 

» — Reporteris.

PAJIEŠKAU savo draugės Stasės 
Svirplytės, kuri paeina iš Šiaulių mie- 

Nesenai atvažiavo ir apsigyve- 
at-

sto.
no ant Bridgeporto. Malonėkite 
sišaukti.

KAZĖ STANKAITĖ
324 — 22 Avė., Bellwood,

REIKIA patyrusių materijo- 
lų ir siutų pardavinėtojų mote
rų. Gera alga ir komišinas.

J. S. ADELMAN
1303 S. Halsted Str.

Čia ir gyviausiu vaidinimu ro
dos sunku butų iš ribų išeiti. 
Tad p-lei Rakauskaitei ši rolė 
tinka puikiausiai. Reikia pasa
kyti, kad artiste suvaidino ją ne 
tik dideliu temperamentu, bet ir 
tikrai inteligentingai.

“Galime pasidžiaugti, kad 
taip sunkiai Carmen’os partijai 
turime dvi tinkamas daininin
kes dvejopai pasireiškusias: 
Grigaitienę daugiau balsu, Ra- 
kauskaitę daugiau vaidinimu”.

“Lietuvoje” kovo 1, No. 51, 
žinomas recenzentas V. J. seka
mai rašo:

“P-lė Rakauskaitė nors jau 
kuris laikas dainuoja operoj ir 
koncertuos, bet ligi šiol buvo ži
noma tik kaip dainininkė, turin
ti neblogą balsą. Kaip artistė 
pirmu kart pasirodė vasario 28 
d. op. “Carmen” Carmen rolėje.

“Reikia pripažinti, jog didelio 
darbo ir pasiryžimo teko pa
tirti artistei, pirmu kart debiu
tuojant tokioj aitsakomingoj ir 
karakteringoj rolėj, kaip Car
men, tokioj pat karakteringoj 
operoj. To pasiryžimo jai užte
ko, tą darbą ji atliko — sąžinin
giausiai. Pirmiausia čia tenka 
pastebėti, jog artistei uždavi-1 
nys pasirodė esąs pakeliamas ir i 

apleisti. I pakeliamas gana nesunkiai, ko 
galima buvo laukti tik iš paty-

I rūsio artisto, o ne iš debiutan- 
tės. Ttatai labai maloniai visus 
nustebino. Artistė, matyt, iš tų 

[skaičiaus kurių pirmas žingsnis 
| jau yra gana tobujas meno žin
gsnis. P-lė Rakauskaitė pareiš
kė tiek plastinio įvairumo ir net 

[grakštumo, tiek mimikos gyvu- 
|mo ir taip visa tai buvo durna ir 
[sklandžiai suderinta su daina ir 
[partneriu vaidinimu, kad neno- 
Įrom buvo užmirštama apie de- 
Įbiutantę ir buvo matoma tik ar
tistė dailininkas. Tiesa pasitai- 

| kė šen ten šiurkštokas gestas, 
vienur kitur kietesnė gaida, bet 
visa tai anaiptol nepakenkė bcn-[ 
dram geram įspūdžiui.

“Artistės apgalvota savo rolė 
ligi smulkmenų ir pav. ypatin
gos domės kreipta į kostiumus. 
Kostiumas pirmame akte gra
žus ir estetingas, antrame ir 
ketvirtame — buvo kiek perek- 
zotingas, jei užmiršim karštą 
Ispaniją ir atsiminsim šaltą 
Lietuvą ir abejingą Kauno pub
liką... Bet vis dėlto tai buvo tik
ra Carmen.

Į “šiaip ar taip, pirmas artis
tės didesnis žingsnis scenos kū
ryboj reikia laikyti labai lai
mingu ir vykusiu: publika karš
tai plojo ir visai teisingai apdo
vanojo gėlėmis.”

— Lietuviškas Merikontas.
[Kitas “Naujienų” korespon

dentas, kuris duoda nuolatines 
peržvalgas Lietuvos teatro ii’ 
Operos, jau šeštadienio Naujie
nų 
nę 
jos

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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 norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9663.

LSS VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau
jienų name, 1739 So. Halstęd St. 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios VIII Rajonui pri- 
siųskit delegatus. Jei kuri kuopa 

Į delei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele
gatai prašomi nesivėhioti ir visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilis,

LSS VIII Raj. Sekr.

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

— Režisierius.

Bridgeąort. Susivienijimo Lietuvių 
Draugijų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį kovo 
25 d., 8 vai. vakare, Mildos svetainė
je, 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite dalyvau
ti susirinkime.

Kurie turite paėrtvę koncerto tikle- 
tų dėl pardavimo, malonėkite sugra
žinti kartu su pinigais už parduotus 
tikietus šiame susirinkime.

— A. J. Lazauskas, sekr.

SCRANTONIEČIŲ ATYDAI
Dr. Bertašius maloniai prašo tuojau 

jam suteikti adresą tos mergaites- 
našlaitės, kuri ketino pas jį atvažiuo
ti. Laiškas ir paveikslas jos gautas, 
bet vardo nei adreso nėra. Dr. Ber
tašius, adresas: 3159 So. Union Avė., 
Chicago, III.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo z “Karolio teta” bus trečiadienį, 
kovo 26, šv. Jurgio parap. salėj, 32 
Place ir Auburn Avė., 7:30 v. vak. 
Visi lošime dalyvaujantieji bukite 
laiku. — Valdyba.

III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKIA 6 moterų sortavimui 
regsų, mokama geriausia alga, 
nuolat darbas, ateikite tiesiai 
darban.
H. DRAY, 1447 Blue Island Av.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

iš sun- 
opero- 
fabula 
vėliau.

davu-

Brighton Park. — Liet. Meno Gru
pės reguliaris susirinkimas įvyksta 
trečiadieny, kovo 26, 3856 Archer 
Avė., antros lubos. Musų meninin
kai dalyvaujanti aktyviuose meno 
sukurtuose, o dar ir ne esanti minė
tos Grupės nariais, pageidaujama su
sirinkti.

Tipgi, yra kviečiama ir nedalyvau
jančius atsilankyti. Tik, kurie ne
turi paprasto supratimo, ar sugabu- 
mo scenoje, lai nei savo, nei kitįij lai
ko negaišina — bus nepriimti.

Pirmininkas.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Foųntaįn, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. M. J. Miller

SUB 
Sales 
14% 

turime

DIVISION 
Managerius 
komi.Šino 
vietą patyrusiam

1413 E. 58 St. 
Phone Fairfox 2619

DIDELIS BARGENASMes 
pardavėjui, kuris yra numerio pir-1 ------------ -
mo dėl užbaigimo pardavimo ir ge- PARDAVIMUI pirmos klesos čeve- 
ras organizatorius. Mes suteiksime I rykų taisymo šapa, visos mašinos ir 
labai gerą vietą vyrui, kuris turi barai reikaiingi tam amatui geram 
savo pardavėjus. Atsišaukite; stovy> lysas ant n laiko> pigi ren- 

oon c OOwl> i •?. a gražus ruimai gyvenimui. Kas332 So. Michigan Avė [ norj pjrkį su visais fornišiais, 
taipgi anglimis ir gesu kūrinamas 

REIKALINGAS jaunas apsukrus J pečius, 1 metai vartotas. Priežastis 
vyras dėl visokio darbo aplink na- pardavimo, morgičiai. Turi būt par
muš;' mokestis $25 į vasaitę, vai-J duota šį mėnesį.
gis, kambarys ir skalbimas. Klauskit

Atsišaukit gerit. JANULIONIS,
10^*7 c A‘aUA aS c' ui [-3308 So. VVallace St., Chicago, III.124/ So. 48th Avė., Cicero, III. I  '

NEGIRDĖTI BARGENAI
3 FLATŲ mūrinis namas po 6 

kamb., visi įtaisymai, aukštas ce
mento beismentas; kaina $8.900.

2 FLATŲ namas po 6 kamb., vi
si įtaisymai; kaina $5,500.

6 FLATŲ kampinis mūrinis na
mas, lotas prie šalies, mūrinis ga- 
radžius 2 automobiliams, įmokėti 
$7,500.

4 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kamb., įmokėti $1,500.

2 FLATŲ bizniavas namas su vi
su bizniu, įmokėti $800.

Tuos namus galima mainyti ant 
farmų, lotų, bučernių, grosernių 
arba bile kokių biznių.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Boulevard 9641

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

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

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

PARDAVIMUI saldainių ir minkš
tų gėrimų krautuvė. Biznis išdirb
tas. Parduosiu pigiai. Priežastis pa
tirsite ant vietos, 12 dol. rendos, 4 
kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
618 W. Barber.St.

Chicago.

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučemes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marquette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

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

Penkiems metams garantuo- 
Išmokčjimais. Pristatoma 
2 krautuvės;

970 Milwaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

$25. 
tos. 
su r,

vi-

ISRENMIĮOJIMUI
STORAS ANT ftENDOS

Su fixtures dėl buČernės ir gro- 
sernės ir užpakalyje trys kambariai 
su beismantu ir kitais patogumais, 
norintis pradėti biznį lengvai būti, 
tai čia geriausia proga.

700> 59 St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GERIAUSI kambariai dėl ap

sigyvenimo, pavieniems, kurie 
pribuna iš kito miesto arba vie
tiniams, graži vieta arti ežero. 
532 E. 34th St., M. S. Telefonas 
Dougląs 7575.

RENDAI vienas didelis kambarys 
gražioj apielinkėj, garu apšildomas, 
vieniam ar dviem vaikinam*, su 
giu ar be valgio.

Atsišaukite
7838 So. Green St., 
Tel. Vincennes 5887

ličio, 
val-

  ...... ........ | PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
v . v. Įčenųj, biznis gerai eina, randasi ge- 

REIKALINGAS buceris, Zl-1 nausioj vietoj ant South Sides, nauji 
nantis savo darbą. Atsišaukite firturiai, 5 metams lysas, prieinama 

. .........................................Į renda kampinis Storas, 3 didelės
greitu laiku. krautuvės arti. Priežastis pardavimo

12300 Emerald A ve nesutikimas partnerių. Atsišaukite,
! rr i iTh oonn 5262 So. Halsted St., tarpe 6-7 v. v.Tel. Pullman 3990

------------- .--------------- ---------- PARDAVIMUI kendžių, Ice
REIKALINGAS apysenis žmogus Gream jr Cigaru krautuvė. Par- 

patyręs prie valymo kambarių ir plo- . ...
vimo grindų, turi būti blaivus. Val-|dU0SlU pigiai, nes esmi priVCS- 
gis, kambarys dovanai ir atlygini
mas pagal sutartį.

Atsišaukite
1606 S. Halsted St.

tas apleisti miestą.
3316 So. Union Avė

REAL ĖST ATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 8678

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

REIKALtWtiX 2-jų kriaučių 
prie vyriškų drapanų siuvimo. 
Atsišaukite tuojaus.

K. LAUCIUS.
3305 So. Auburn Avė.

• DELIKATESEN, grosernė, 
sena įstaiga, darbininkų klasės 
aistrikte, geras stakas, geras 
Įrengimas, už $1850, išmokėji
mais. Pigi renda su 4 kamb. ge
ra biznio Vieta. 4265 Montrose 
Avenue. .

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

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

2-ras augštas iš priekio.

REIKALINGAS barberys ži- 
intis gerai savo darbą. Darbas 
it visados gera mokestis.
Atsišaukite:

10722 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Ilgas Ii- 
sas. Atsišaukite į Naujienas, 
1739 S. Halsted St. Box 464

PARDAVIMUI 2 augštų 4 gyve
nimų medinis bizniavas namas, arba 
mainysiu ant mažesnio namo. Na
mas visas geram stovyj ir tinkantis 
visokiam bizniui.

Kreipkitės
3800 Emerald Avė.

REIKIA patyrusio bučerio, 
kuris moka kalbėt gerai angliš
kai ir lenkiškai. Atsišauki tuo- 
jaus. 1545 Wabansia Avė.

Phone Brunswick 2545

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, lysas trims metams. 4 
kambariai gyvenimui. Turiu pa
rduoti greitai.

Telefonas Canal 0552

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

RAKANDAI

Lietuvos spauda paprastai la
bai kritiškai atsineša link ame
rikiečių, bet šį kartą užsipelny
tą kreditą teisingai atiduoda su
lig priklausomybės.

Rakauskaitei pasirodžius ope
roje “Lietuvos žinios” rašo:

“Marijonos Rakauskaitės de
biutas Carmenos rolėje puikiai 
pavyko. Artistei daug plota ir 
įteikta keturi gyvų gėlių bukie
tai.”

“Rytas” kovo 1, No. 51, rašo:
“Ketvirtadienio, vasario 28 

d., Carmen pastatymas iškėlė 
naują musų operos pajėgą — 
p-lę M. Rakauskaitę. Ligšlol 
mes ją pažinome tiktai iš kon-l 
certų, kuriuose dainininkė mėg
davo ne tik balsu, bet ir gestais, 
poza bei mimika interpretuoti 
dainuojamus kūrinėlius. Bet ka
dangi smulkus koncerto kūrinė
liai permaža įturi medžiagos to
kiam interpretavimui ir pats 
koncerto pobūdis tam neatatin- 
ka, tai bendras įspūdis ne visa
dos išeidavo dainininkės naudai. 
Kas kita opera ir ypatingai su 
tokia, kaip Carmeno’s partija.

num. pareiškė savo nuomo- 
apie p-lę M. Rakauskaitę ir 
debiutą “Carmene”. Red,]..

Adv. Antanas Olis 
apsivedė

ves-
Olio

Pereitą šeštadienį įvyko 
tuvės advokato Antano 
(Olszevvskio) su ponia Vera Al- 

Į mon-žilvičiute. Jaunavedžiai 
ėmė civilį šliubą. Po šiubo, šeš
tadienį, kaip 6:30 vakare, išvy
ko “Honeymoon” praleisti į 
Hot Springs.

Adv. Antanas Olis yra žino
mas plačiai Chicagoj kaipo sū
nūs buvusio bankininko Antano 
Olszewskio, geras pianistas, di
rigentas, muzikas, “Birutės” 
buvęs pirmininkas ir advokatas. 
Ponia Vera Olis-’Almon-žilvi- 
čiutė yra “Birutės” choristė.

Well... p. adv. Olis gali diri
guoti chorą, vąldyti pianą ir 
pasekmingai vesti advokatūrą. 
Linkėtina, kad ir jų, bei jo šei
myniškas gyvenimas butų irgi 
taip pasekmingas, kaip ir jo 
profesija. — Jų draugė.

Socialistų Apšvietus Kliubo prelek- 
cija įvyks 28 d. kovo, Raym-ond Insti
tute ,816 W. 31 St. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanga nebus imama.

Prelegentu bus d. P. Grigaitis. 
Skaitys temoj: “Kuo socialistai re
mia savo įsitikinimus, kad įvyks so
cializmo tvarko?”

Taigi jau iš temos galima spręsti, 
kad prelekcija bus svarbi ir naudin
ga, ypač darbininkams. Todėl kvie- 
čaime visus darbininkus ir darbinin
kes atsilankyti pasiklausyti šios pre- 
lekcijbs, kuri duos jums gana daug 
reikiamo žinojimo tame klausime.

— Sekretorius.

RENDON kambarys, su val
giu ir rūbų išmazgojimu. Geras, 
šviesus kambarys, garu šildo
mas. Ne lietuvių šeimyna. 3001 
W. 39 PI. Ph. Lafayette 8027.

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

r-------- ----- :------------------------ •—
PARDAVIMUI krutamu pa

veikslų teatras, yra 300 sėdy
nių, pigi kaina, biznis yra ge
ras. Atsišaukite 5123 Went- 
worth Avė., arba telefonuok i te 
Boulevard 9876

NEPRALEISKITE progos nematę 
šio bargeno pirm negu jus pirkaite. 
Puikiai išrodo, gerai pastatytas 2 
flatų. Marųuitte Manor, 6-6 kamba
rių, bay langai, aržuolo užbaigimo ir 
grindys, landrė, garų šildomas, pini
gais $4000.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai 
už pigiausią kainą nupirksit, nes 
man daugiau nereikalingi. Kreipki
tės 7 vai. vakarais.

J. VAIŠVILA, 
3435 So. Halsted St.

2 lubos užpakalis

NAMAI-2EME
PASISKUBINKITE!

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyks trečiadieny kovo 26 d., 
7:30 vai. vakare, Mark White Square 
(Engine Room). Visi nariai bukite 
laiku ir naujų atsiveskite.

— Valdyba.

Keistučio Dramos Skyrius genera- 
lės repeticijos veikalo “Samsono ir 
Delila” įvyksta trečiadieny, kovo 26 
dieną, 7:30 vai. vak. pas Kasparaiti. 
Visi lošėjai turintieji roles tame vei
kale, būtinai privalo laiku atsilanky
ti, nes sekmadeiny, kovo 30 turime 
Roselande lošti. J. J. A.

ASMENŲ JIESKOJIMA!
PAJIEŠKAU našlaites. Kas tu 

rite mergelę nemažesnę kaip 6 
metų, o norėtumėt atiduoti sve
timiem žmoniem auginti, tai 
prašau atsišaukti adresu: Jokū
bas Alosus, Oglesby, III. Box 205

REIKALINGA mergina (Bot 
ton hole maker) ir kuri moka 
siūti prie vyriškų drapanų. Rei
kalingas vyras preseris, kuris 
moka prosyti. Klauskit J. Solis 
6301-9 South Park Av. room 34

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas su akmeniniu frontu ir visais 
paskutinės mados įrengimais.. Cach 
$8.500, kitus kaip renda. Liko našlė 
ir turi parduoti greit, todėl parduosiu 
pigiai.

417-421 W. 60th St. 
Klauskite janitoriaus

AUTOMOBILIAI

MERGINŲ nuo 16 iki 20 me
tų amžiaus išsimokinimui pa- 
parsto siuvimo. Gera mokestis 
ir nuolat darbas. American 
Braiding & Embroidery Co., 
32b W. Monroe St.

PARDUODU troką, naujas inžinas 
įdėtas 1924, parduodu pigiai bo aš 
į kitą miestą išvažiuoju.

FRANK SAPATIS, 
4133 So.,Maplewood Avė. 

Tel. I>afayette 3646 
Pasakykit kad pašauktų F. Sapatis, 
nuo 4:30 iki 7 vai vakare.

PARDAVIMUI

šitie lotai 
mažiau kaip 
nėse vietose 
da po $800.

Pasiūlomi

nešią vasarą parsiduos 
po $1000. Daug prastes- 
menkesni lotai parsiduo-

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

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

1389 Milwaukee Avė.,
1 fl.

lotai randasi du blokai 
nuo Marquette»parko, netoli gatveka- 
rių linijos. 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.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Ant Bridgeporto. Pardavimui mūri
nis biznio namas, biznis ir 5 flatai, 
ant bizniavos gatvės, arba mainysiu 
ant mažesnio namo, biznio, 
kit pas savininką.

3256 So. Morgan St. 
nuvesiu parodyti

mainy 
Atsisau-

PARSIDUODA —Bargain.— 
Parsiduoda 6 kambarių cottage 
pečium šildoma, 2 blokai iki ka
rų linijos, ‘tik $4,000.00.

4050 So. Campbell Avė.

MOKYKLOS

REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų darbo Į ge
rus namus ir geros darbo sąly
gos. Kreipkitės.

3267 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 5394

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 gatves ir Fren- 
kowskos. Jei kas nori važiuot j Lie
tuvą ir turi prapertę Chicagoje, tai 
tikrai gera proga, nes aš priimsiu bl- 
le 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-

PARDAVIMUI groseris ir delica- 
esen krautuve labai geroj vietoj 

i r 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- riu dokumentus ir paveikslą to namo, 
rėtų bile kartą bargeną pirkti, ma- ....................
tykite savininką K. Kavalčiką, 

5000 So. Paulina St*

Meldžiu kreiptis šiuo anrašu
S. MARKŪNAS,

654 W. 120 St* Tel. Pullman 2856

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
.................. .......... ............... .. •


