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Karo sekretorius sau 
kiamas kvotimams

Vokietija neįsileisianti 
alijantų kontrolės

su viso pasaulio nusiginklavi
mo klausimu.

Vokietija pabrėžia, kad tautų 
sąjunga neturinti teisės reika
lauti iš kurios nors valstybės 
kad ji nusiginkluotų tuo tarpu, 
kai jos kaimynai stipriai apsi
ginklavę.

Pagaliau Vokietija mano, 
tautų sąjungos nusiginklavimo 
komisija turėtų būt tikrai 
ternacionaline, — joje 
turėtų būt atstovaujamos 
kietija ir Rusija.

sekretorius Anglijos parlamentas at 
metė biliy dėl rekvi

zavimo kapitalo
Lietuvos žinios

Valdininko byla

in- 
lygiai 

Vo-

Didelis Socialistu laimėjimas 
Argantinoj Didelis laimėjimas So 

cialisty Argentinoj
Ima nagan karo sekre- Vokietija atsisako įsilei

toriu Weeks
kadLiudininkams parodž.us, 

karo aviacijos pramonėj pa
daryta suktybių iki 200 mili
jonų dolerių, senato komisija 
šaukia kvotimams karo sek
retorių.

WASHINGTON, D. C., bal.
3. — Senato komisija, tyrinė-

sti Alijantų Kontrolės 
Komisija

Reikalauja, kad Vokietijos nu
siginklavimų Tautų Sųjunga 
spręstų bendrai su visų vals
tybių nusiginklavimo klausi
mu.

PARYŽIUS, bal. 3. — Vokie-
janti buvusio generalio proku- čių valdžia paskutinėj savo no- 
roro Daugherty’ės bylą, betyri- toj Francijai atsisako išpildyti 
nedarna karo aeroplanų pramo- ambasadorių tarybos reikalavi

mą, kad alijantų militarei kon
trolės misijai butų leista vėl 
žiūrėti Vokietijos dalykų. Vo
kietija nori, kad tautų sąjunga 
žiūrėtų taipjau ir Francijos nu
siginklavimo reikalus.

Tą Vokietijos notą Franci- 
jos valdžia persiuntė Amerikos 
Anglijos, Italijos ir Japonijos 
ambasadoms apsvarstyti, ligi 
ambasadoriai vėl susirinks 
spręsti bendrai, kas butų dary-

nes suktybes, kur, liudininkų 
parodymais, valdžia buvus nu
sukta ant 200,000,000 dolerių, 
ima dabai’ nagan karo sekreto
rių Weeks’ą. Komisija pareika
lavo, kad jis penktadienio 
[šiandie] rytą atvyktų liudyti 
ir pristatytų kartu tam tikrus 
dokumentus paliečiančius aero
planų pramonės suktybes, kurie 
buvę išvogti iš porfelio advoka
to Thomas F. Lanc^o. Tasai
Lane tarnavo aviacijoj ir buvo [ tina. _ ,

Manoma, kad dėl tos Vokiečių 
notos tarp ambasadorių pasi
reikš rimtų nuomonių skirtu
mų, kadangi yra žinoma, jog 
Anglijos ministeris pirmininkas 
MacDonaldas pritaria, kad visa 
nusiginklavimo problema butų 
pavesta Genevos organizacijai 
spręsti.

Ambasadorių nota Vokieti
jai, pasiųsta dar kovo 5 d., rei
kalavo, kad Beri i no valdžia lei
stų Nolleto interaliantų milita- 
rei komisijai ištirti šiuos penkis 
dėl Vokietijos nusiginklavimo 
punktus:

1. Ar nedaroma importas ir 
eksportas karo medžiagos; ar 
laikomasi Versales sutarties dėl 
ėmimo vyrų kariuomenėn, dėl 
panaikinimo prieškadinio gene- 
ralio štabo, dėl demobilizavimo 
oficierų.

2. Priduoti visus dokumentus 
apie turėtą karo paliaubos laiku 
karo medžiagą ir karo fabrikų 
produkciją.

3. priduot sutarties ne autori
zuoto karo materijolo balansą.

4. Ar fabrikai, gaminą karo 
medžiagą, paversti fabrikais, 
gaminančiais taikos produktus.

5. Ar valstybės policija per
organizuota į lokales policijos 
jėgas, su policininkais negau
nančiais militarinių instrukcijų 
ir negyvenančių bendrai karei
vinėse kaip kareiviai. \

Pastarojoj savo notoj Vokie
čių valdžia atsisako Nolleto mi- 
litarinei komisijai leisti tokius 
tyrinėjimus dalykų, išdėtų pen
kiuose ambasadorių tarybos 
punktuose ir pareiškia, kad 
“turint reikalo su didžia valsty
be, kuri turi savo militarines 
tradicijas ir savo garbės jaus
mą, negalimai suvesti viską 
formulas ir įsakymus”.

Vokietija siūlo, kad butų 
daryta nauja organizacija, 
ne Nolleto militarinė komisija, 
kalbamiems penkiuose punktuo
se dalykams tyrinėti, ir reika- 
auja, kad klausimus dėl Vo
kietijos nusiginklavimo ir de
mobilizacijos ateity svarstytų ir 
spręstų tautų sąjunga bendrai

aviacijos viršininko maj. gen. 
Patrick’o teisių patarėjas. Jis 
buvo surinkęs svarbių doku- 
mer.t’’ apie papildytas sukty- 
l>es, bet kai jis neatsisakęs liu
dyti senato tardomajai komisi
jai, kaip iš jo buvę reikalauta, 
jis buvęs iš tarnybos pašalin
tas, jo rašomasai stalas iškrės
tas ir iš portfelio išvogti svar
bus dokumentai. Tuos doku
mentus turįs karo sekretorius 
VVeeks.
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19 socialistų išrinkta j atstovų 
rumus, 2 į senatų.

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 3. — Pastaraisiais rinki
mais stiprioji radikalų partija, 
kuri kontroliavo federalį Ar
gentinos kongresą, tapo žymiai 
susilpninta. Galutinis balsų su- 
skaitymas rodo, kad radikalų 
beišrinkta 37 atstovai, o Opozi
cijos partijų — 41; tuo budu 
radikalų didžiuma sumažinta 
nuo 33 iki 17.

Užtat gerokai sustiprėjo so
cialistai. Sostinėj jie laimėjo 13 
atstovų prieš 6 radikalus, ir vie
ną senatorių. Socialistai pirmą 
kartą laimėjo taipjau ir Cordo- 
bos provincijoj, išrinkdami tris 
savo atstovus. Visa socialistų 
atstovų kongrese dabar yra 19 
atstovų rūmuose ir 2 senate.

Naujasis atstovų rūmų sąsta
tas darbas yra toks: 86 radikalų 
ir 71 opozicijos partijų narių.

PARYŽIUS, RUOŠIAS UŽDĖTI 
MOKESNIUS SVETIM

ŠALIAMS.

PARYŽIUS, bal. 3. — Pary
žiaus miesto taryba svarsto 
projektą uždėti mokesnius sve
timšaliams, atvykstantiems Pa
ryžiun ir apsistojantiems ilgiau 
kaip keturiasdešimt aštuonioms 
valandoms.

Skaitoma, 
latos randas 
timšalių ir
aplanko apie 7(M),(XK) turistų. • *

NUSITA- 
GALĄ.

kad Paryžiuj nuo- 
apie 400,000 sve- 
kad kas metai jį

VYRAS SU ŽMONA 
RĖ PASIDARYTI

RlCiHMOND, Va., 
Įžymus biznierius 
Cummins buvo rastas nusišo
vęs, o jo žmona, žinoma rašy
toja slapyvardžiu T. D. Pend- 
leton, pavojingai pašauta. Mo
teriškė pasisakė, kad juodu 
abu nutarę kartu pasidaryti 
galą. Jos vyras per kelis mė
nesius sirguliavo.

bal. 3.
Uolines

GARLAIVIAI SUSIMUŠĖ.

BOSTON, Mass. — Nantu- 
dketo vandenyse dėl tirštos 
miglos susimušė garlaivis City 
of Savannah su garlaiviu Wal- 
ter Noyes. Abudu apsikulusiu 
laivu velkama į Bostoną.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.

DETROn; Mieli. — Keturi 
banditai apiplėšė Common- 
vvealth Federal Savings banko 
skyrių West Fort gatvėj. Išsi
nešė 15,(MM) dolerių.

Pajamų mokesniais per pirmų 
metų bertainį valdžia surin
ko 480 milijonus.

OI

LONiDONAS, bal. 3. — At
stovų rūmai 325 balsais prieš 
160 vakar atmetė sumanymą 
apdėti sunkiais mokesčiais ka
pitalą.

Atstovų rūmų lyderis, dar- 
bietis J. R. Clyne, pripažino, 
kad nėra vilties, idant šis par
lamentas toki Liliu priimtų, 
kadangi valdžios partija neturi 
jame didžiumos. Jis betgi pa
reiškė, kad kraštas su tokia 
skolų našta bus galų gale pri
verstas pavartoti kapitalo rek
vizavimo priemones, nes 
kičs išeities nesą.

NAFTA Iš AKMENS.

kito-

su- 
bet

WASHINGTON, D. C., bal. 
3. Pinigyno pajamos turto 
ir pelno mokesniais už perei
tus metus, sumokėtus per pir
mą šių metų bertainį, t. y. iki 
kovo 31 d., siekia 480 milijo
nų dolerių, — 17 milijonų do
lerių daugiau nei buvo surink
ta pernai per tą patį laiką.

Curtis Wilbur, Californijus augščiausio teismo teisėjas (su 
savo žmona), kuris tapo paskirtas laivyno sekretorium vieton 
rezignavusio Denby. Senatas jo paskirimą patvirtino.

Italija taisysiantis didelį 
laivyną

Norinti būt stipri ne tik konti
nente, bet ir jūrėse.

ROMA, Italija, bal. 3. — Ita
lija ruošiasi pradėti vykinti ap
sigynimo planus — pasistaty
dinti sau didelį laivyną, kaip 
kad to nori premjeras Mussoli- 
ni, pareiškęs, kad Italija turinti 
būt stipri valstybė ne tik konti
nente, bet ir jūrėse.

Gerai informuojamas Romos 
laikraštis Tribūna štai ką rašo:

Cagliary, Sardinijoj, bus įs
teigta laivyno bazė, kuri pareis 
apie 1 milijonas dolerių. Sicili
jos pajurys bus stipriai fortifi- 
kuotas. Italijos fortifikacijos, 
kurios pirma buvo sukoncent
ruotos Adriatinėse jūrėse, da
bar turi būt įsteigtos Tarpže- 
minėse jūrėse, kadangi tie van
denys ypač turi būt apsaugoti 
netik atsitikime karo, bet ir kai
po prekybos keilai taikos metu.

Italijos admiraltija trumpu 
laiku užsakys keletą naujų 
kruizerių daug greitesnių, negu 
visi tie, kurių turi kitos valsty
bės. Jie bus po 10 tūkstančių 
tonų, Statymas torpedinių lai
vų taipjau bus paskubintas.

DEVYNIOS SCRANTONO 
BĖDOS.

SCRANTON, Pa., bal. 3. 
Scrmitono miestą vienu kartu 
devynios bėdos ištiko.

Streikuoja gatvekariai — 
žmonės turi pėsčiom ilgas ke
liones keliauti ir pūsles paduo
se trinti.

Sustreikavo narberiai, — vy
rai neišmokę su skustuvais elg
tis baigia rugienomis želti.

Sustreikavo bučeriai — ir 
bedieviai kartu su davatkomis 
priversti sausa*! manytis.

Ir, galų gale, streikuoja pa
vasaris ir vietoj vieverselio 
giesmės iš padangių verčiasi 
sniegas ir siautoja pūgos. Tiek 
žmonėms
pastarasis, taigi pavasaris strei
kuoja ne viename Scrantone.

susiraminimo, kad

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 3, užsienio pini

gų no mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ............. $4.93
Danijos, 100 kronų ............... $16.43
Italijos, 100 lirų ................   $4.48
Francijos, 100 frankų ........... $5.87
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.65
Olandijos, 100 florinų ........  $87.07
Suomijos, 100 markių ............ $2.54
Švedijos, 100 kronų /.......... $26.37

——   .......... .... * ■ .........

Belgija ieško Amerikoj 
paskolos

Savo valiutai stabilizuoti, nori 
gaut tarp 25 ir 50 milijonų 
doleriui

TOKIO, Japonija, bal. 3. — 
Fušurio anglių kasyklose, Man- 
džurijoj, susekta, kad galima 
tam tikru procesu gauti naftą 
iš skatinės uolos. Pietų Man- 
džiuri'jos geležinkelio valdinin
kai, kuriems tos kasyklos pri
klauso, tikisi, kad jie sugebė
sią gauti kasinėtai apie 79 mi 
lijenus galionų naftos, suvar- 
tojant kasdien po 2000 skati
nės uolos.

NEW YORK, balandžio 3. — 
Sužinota, kad Belgijos valdžia 
veda derybas su Amerikos fi
nansininkais, norėdama gauti 
tarp 25,000,000 ir $0,000,000 
dolerių paskolos, kuri butų pa
vartota Belgijos valiutai stabi
lizuoti lygiai taip, kaip Franci- 
ja gavo 100,000,000 dolerių sa
vo frankui pakelti.

i

Del šitos žinios jau Belgijos 
frankas vakar pinigų biržoj 
urnai pakilo 75 punktais 
mą kartą šiemet buvo parduo
damas virš 5 centų.

Nariai J. P. Morgano and Co. 
firmos, kuri rūpinos Erancajos 
kreditais, ir kuri turbut rūpin
siu ir Belgijos paskola, atsisakė 
tas žinias patvirtinti ar užgin
čyti. Kiti finansininkai betgi 
patvirtino, kad dalykas buvęs 
svarstomas. •

RUSŲ-VOKIEČIŲ SUTARTIS
KLAUSIMU ĮSTOJIMO 
TAUTŲ SĄJUNGON.

PARYŽIUS, bal. 3. — Žinio
mis iš autoritetingų tautų są
jungos šaltinių, Vokietija ir 
Rusija pasirašiusios slaptą su
tartį: nepriimti jokių pasiūly
mų įstoti tautų sųjuhgop, kol

Kaunas [L. ž.] — Pirmadienį 
kovo 3 d. Kauo Apygardos Teis
mas nagrinėjo buv. Trakų nuo
vados Viršininko p. zauso byla. 
Jisai patrauktas atsakomybėn 
už svetimo turto pasisavinimų. 
Sulig kaltinamojo akto matyti, 
kad 1920 met., kuomet Lietu
vai (kariuomenė) apleido musų 
sostinę Vilnių, p. Zausas užėjo 
pas viena lenką poną Levickį, 
kuris turiu nuosavą dvarą ir 
nuo jo išvežė įvairių daiktų. 
Patsai Levickis buvo tuomet 
areštuotas, nes jį įtarė esant 
lenkų šnipu. Kuomet jisai pa- 
siliuosavo, patraukė V-ką atsa
komybėn už pasisavinimą sveti
mo turto. P. Zausas pareiškė, 
kad tuo laiku, kuomet prie Tra
kų buvo frontas ir kariuomenei 
labai buvo reikalingi daiktai, 
jis užėjo pas p. Levickį, ėmė 
daiktus ir nuvežė kariuomenei; 
jisai sau daiktų neėmė.

Ginėjas šilingas savo kalboje 
pasakė, kad esant fronte ko- 
vėms negalima skaitytis su tais 
ponais, kurie sėdi savo šiltuose 
namuose. Ir todėl p. Zausas bu
vo priverstas tą padaryti, jisai 
kitaip negalėjo pasielgti. Todėl 
prašė jį išteisinti.

Teismas išnešė nutarimą, kad 
Zausas yra kaltas, bet imant 
domėn, kad Zausas kentėjo 
fronte kovose su priešu, nubau
dė jį tik vien mėnesiu arešto.

Iš Klaipėdos Krašto
juų įstoti tautų sąjungoj!, koi 

Sąjunga nenorėsianti patapti
tokia, kokia, Rusijos nuomone, 
tarptautinė' draugija turėtų' 
būti.

DEGINA NEGRŲ NAMUS.

BATON RANGE, įLa.— Nak
tį nežinomi žnionęs . padegė 
dešimtį negrų namų ir jų baž
nyčią, matyt keršindami už 
šerifą Day,. kurs penktadienio 
naktį buvo užmuštas laike jo 
puolimo negrų azarto įstaigos.

JUDĖJIMAS UOSTE

PALIKO P. WILSONIENEI 
100,000 DOLERIŲ, O SAVO
VAIKAMS — NĖ CENTO.

R1CHMOND, Va., bal. 3.
Washingtone andais pasimirė 
Henry Bergheimer, šveicarietis 
ilaikroilįninkas. Jis ipailjiko sū
nų ir dukterį ir 100,000 dole
rių turto. Bet tų savo turtą, 
visą šimtą tūkstančių dolerių' 
jis mirdamas užrašė ne savo 
vaikams, bet poniai Wilsonie- 
nei, mirusio prezidento našlei. 
Vaikams nepaliko nė cento.

“Varpo” ekskursija.
RYGĄ (E).— Kovo 1 d. Ry

gon atvyko Lietuvos universi
teto studentų draugijos “Var
pas” ekskursija, kurią priėmė 
latvių studentų organizacijos 
“Zemgale” ir “Klints.” Eks
kursantai aplankė Rygos mu- 
zejus, mokslo įstaigas, teatrus, 
operą, ir kitas žymesnes vietas 
ir uždėjo vainiką ant latvių 
brolių kapų, kur palaidoti žu
vusieji už Latvijos nepriklau
somybę.

Klaipėda. Vasario mėn. Klai
pėdos uostau įplaukė 1 keleivių 
garaivis, 18 prekybinių ir 1 bu
rinis laivas su 11,634 krautomis 
tonomis, išplaukė gi 1 keleivių 
ir 19 prekybinių garlaivių ir 1 
burinis laivas su 6,950 kr. ton. 
Sulig valstybėmis išplaukusieji 
ir įplaukusieji laivai skirstomi 
taip: Anglų 3, Vokietijos 23, 
Klaipėdos krašto 6, Rusijos 1, 
Dancigo 3, Latvijos 1, Danijos 
3 ir Prancūzijos 1, viso 41 lai
vas su 18,593 krautomis tono
mis.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die oro pranašo spėjimu bus 
apsiniaukę, pavakariop bus ir 
lietaus. Stiprokas pietų pusės 
vejas.

Saulė teka 5:27, leidžias 6:35
........ .—..... ...

TILTUI ĮLUŽUS, 20 ŽMONIŲ 
PRIGĖRĖ.

MADRIDAS, Ispanija, : bal. 
3.— Algabos miestely praeitų 
sekmadienį daug žmonių buvo 
susirinkę ant Guadalikv.iviro 
upės tilto žiųrėti, kaip pakilęs 
varįduo smarkiai putodamas ir 
verpetuodamas plaukia. Tilto 
butą netvirto, ir jis įlūžo, o 
žmonės sukrito į vandenį. Ne
mažiau kaip,dvidešimt žmonių 
prigėrė.

PAMIŠĖLIŲ PABĖGIMAS.

BELFASTAS, Airija, bal. 3. 
—iDonegal pamišėlių! ligoninės 
tarnautojams sustreikavus, 600 
ligonių, negavę per dvyliką va
landų valgyti, išsiladžė iš ligo
ninės ir išbėgiojo. Steigiamos 
juos sugaudyti.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuve, j

Pasiųsdami keletą doleriu J
Siunčiamieji per Naujienas pinigai gre ® 

tai nueina ir pilnai esti išmdkami doleriai® 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke a® 
jo artymiausiuose skyriuosi a b ji LITAI® 
pastoje, visuose skyriuose. H

Norėdami pasiųsti pinigus < ivon, a1^ 
siųskite juos į Naujienas, išpirk ; 
derį ant vardo Naujienos ir aiš, 
kitę kas ir kur Lietuvoje sium 
pinigus turi gauti.

oney or’ 
parašy 
nuosiuj

1739 So. Halsted St Chicago, III
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S. L FABIONAS GO.
Kovo 4 d. Lietu

Operos Artistais

aras

čigoniški romansai

meilės dainos

operos dainosDelta
smuikas

muzika

šokiai, šokiai

RENGIMO KOMITETAS

DRAMATIŠKAS RATELIS
Stato scenoje trijų veiksmų istorišką dramą

Lošimas prasidės ligiai 8 vai. vakareDurys atšidąrys 6:30 vai. vakare,ius su

1 IMPERFECT IN ORIGINAL

Kūdikių 
Knyga

TOB 
BORDBN 

ČOMPANY'

B O RDR'N 
BUILDING 
NSW1YORK

motinom* Ir motinoms jao- 
ny kUlklt

Kidikiy aprOpinlma* ir po- 

nijimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir jaučiant, kad Ui 

yra dalykas, kurį DM tu

rimo rvguliarUkaia laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pargvlidsalL

niekur ne
pelnąs ski-

Sektinas
rengiant

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kauniečiu lietuviy-lenky 
santykiai negerėja

tai ir kovoj an- 
nebuvo progos 

kliudyti ir kelti

PER gentkartes, 
tūkstančiai A- 

merikos motinų var* 
tojo Borden’s Eagle 
Pienų savo kūdikių 
bonkutėse

K as Dedasi 
Lietuvoj

Kaunas. Pradėtoji kauniečių 
lietuvUų-lenkų bažnytinė kova 
kol-kas tebesitęsia visu smarku-

Eagle Pienas suteikia' \ 
jų kūdikiams pilnų 
maistingumą, kuria 
peapsunkins jų opių 
yiduriukų ir yra Ien« 
gvaį suvirškomas,

kad Eagle Pienas bu- 
yo rekomen duotas 

joms daktarų kaipo 

vienatinis payeldėjas 
motinos pieno* _ i

Tą dieną tik išėjus žmonėms 
iš bažnyčios sustoję priešais 
bažnyčią būreliai vieni antriems 
išmetinėjo už praėjusių nedėl- 
dienių įvykius. Iš vestųjų len
kų-lietuvių ginčų ir jų viso upb

pamatykite tą •puikią drtfnią, o pilnai busite užganėdinti

na Pinigu* ant pirmo morgičiau* 
lengvomis iilygomi*.

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1618. Haymarket 4221

kad pjauna švie

iežio pieno da- 
yra paimama 

mas ekspertų,

Spaudos darbininkų pa 
silinksminimo va

karas.

GEROVes skYRIUS

labai sėkmingai ir jo dalyviuo
se paliko gero įspūdžio. Publi
kos iš pradžių—atliekant svar
biausią programos dalį buvo ne 
perdaug, bet gi vėliau ant šo
kių jaunimo prisirinko pilna sa-

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom S’L, 

Teiephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiąna Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Todėl atsilan
Dramatiško Ratelio Valdyba.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22rid St„ arti Leavitt St 
Telephona* Ganai 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakar*. Sa- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu* 
JT YWflirhn vianlriiiei 1

karčiamose dabar bažnyčia susi-1 
lygino su karčiama. Tokia ko
va nelemia nieko gero nei lietu- 
viams-patriotams, nei lenkuo
jančiam gaivalui, bet tik paro
do jų nesubrendimą-storžeiviš- 
kumą ir aklų fanatizmą, šios 
nepaprastos kovos teigiamais 
vaisiais pasinaudos ne Lietuvių 
tauta, bet veikiausia baltasis 
aras tvirčiau kibs savo aštriais 
nagaiis ir dar stipriau ims spau- j 
sti nuvargintą Lietuvos kūną 
ir dės pastangų galutinai išplėš
ti jos gyvybę.

—Liet, darbininkas.
Kaunas. II-III-1924 m.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2t So. La Šalie St. Room 589 
Tel. Central 6890 

Vak. 8223 S. Halsted 8t„ CHeage.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
-patarnauju kuogeriausiai

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

norite dykai pamoki
nimų jūsų kalboje 
Jcaip penėti jūsų kūdi
kį su Eagle Pienu ir 
-padaryti jį stipriu ir 
sveiku, išpildykite. ši-* 
Ją kuponą ir prisius-' 
kitę mums.

Ar jus žinot, kad
Svetimų šalių 

nčse Valstijose 
sekamų šalių: 
lenkų 1,140,000, 
sų 1,400,000, iš 
Airijos 1,037,000

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

8828 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810

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

Nedlliomi* nuo 9 iki 12 ryte.

Skaityk šituo* straipsnius kas gavai 
tę ir pasidėk ateičiai.

kovo kovojantieji buvo pasiruo
šę visokiems galimumams. Len
kų buvo matyti net gerai įsidro- 
žūsiu, iš kurių vienas vos sto
vėdamas ant kojų aštriai smer
kė lietuvius ir tikrino, kad jie 
kada nors pairsią baltų rankų 
galę ant savo sprando, bet kib
ti nei vieni nei kiti nekibo.

Sekmadienį, kovo 9 Trejybės 
bažnyčioje ir vėl buvo iškilę 
riaušės, pasibaigusios muštynė
mis. Kaltininkais reikia skai
tyti tos bažnyčios kunigai da
vusieji progos kilti riaušėmis. 
Būtent, po buvusiųjų toje baž
nyčioje riaušių nuo kovojančių 
lenkų ir lietuvių 
vedė tarpusavias 
nustatymo bažnyčioj 
tvarkos, 
lenkams 
mui kas 
tik ligi 9 
kalauja, kad butų paliktą seno
ji tvarka, t. y. kad lietuviams

pamaldos ir pamokslas užsibaig
tų 10 vai. ryto. Nežiūrint į tai, 
kad tarp kovojančių nebuvo pa
siekta jokio susitarimo ir abi 
pusės buvo pasiryžę nenusileis
ti, vienok kunigas po sumos at
sistojęs prie altoriaus bandė 
sakyti lenkišką pamokslą, o lie
tuviai norėdami lenkams su
trukdyti ėmė giedoti. Tai ma
tydami lenkai pradėjo bruzdėti 
ir pulti lietuvius. Rezultate 
vienas iš lenkų bažnyčioje spjo
vė lietuviui į akis, kitas šėrė lie
tuvį su lazda, ir tuomet kilo 
bažnyčioje triukšmas, žmonės 
ėmė grūstis iš bažnyčios ir iš
ėję gatvėn tūli karštuoliai pra
dėjo viens kitą kumščiuoti. 
Įsimaišiusi policija perskyrė ir 
nekuriuos iš jų nuvedė nuova- 
don ištardymui.

Tokie tai keisti dalykai deda
si musų sostinėje Kaune. Ligi 
šiol bažnyčioje žmonės melsda
vos, o panašios riaušės kartais 
iškildavo tarp girtų žmonių

Pagirtina, kad šiame darbi
ninkų pasilinksminime bufetas 
buvo be svaigiųjų gėrimų, be 
kurių Lietuvoje pasilinksmini^ 
mų vakaruose veik 
apseinama. Vakaro 
riama bedarbiams, 
pavyzdys ir kitiems 
tokius pasilinksminimus, o ypač 
tokioms visuomeniškoms orga
nizacijoms neįsileisti į bufetus 
tų nelemtųjų svaigalų.

— Lietuvos darbininkas.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 1

Nedėlioj, Balandžio 6 (L, 1924 m.
HULL HOUSE SVETAINĖJE, 

Polk ir Halsted gatvės

Lietuvos Našlaičių Naudai
Rengia

North Sidės Lietuviu Draugijos
Balandžio-A pril 4 dieną

WICKER PARK SVETAINĖJE
West North Avenue, arti Milwaukcc ir Robey gatvių

Motinos
rado, kad Eagle Pie

nas susideda tik iŠ 
šviežiausio ir gryniau 

šio puikaus pieno ir 
gryniausio cukraus ;

A. E. STASULANI 
advokatas 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldr.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 .S- Cicero Av. T.Cicero 5086 

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

Kaunas.
vos Spaudos darbininkų Profe
sinė Sąjunga Rotušės salėje su
rengė Užgavėnių pasilinksmini
mo balių. Vakaro programa 
nors savo turiniu ir nebuvo 
plati, bet. kadangi ji buvo vy
kusiai išpildyta ir dėlto dalyva
vusiems sirteikė daug smagumo 
ir ganėtinai prijuokino.

Baliaus programa buvo šio
kia: Stygų orkestras gražiai pa- 
griežė keletą muzikalinių veika
lėlių, padeklamuota eilių, o at- 
vykusis iš Šiaulių buvusia “Ry
gos Naujienų” redaktorius-lei
dėja garsus komi kas-juokdary s 
Liudas Jakavičius pasakė gra
žų monologą ir padainavo ju
moristinių kupletų. Pil. Jaka- 
vičiaus monologai ir dainos tiek 
patiko ir prijuokino publiką, 
kad po kiekvieno jo atlikto vei
kalo smarkiausiai' plojo, šaukė 
“bis” ir stačiai nenorėjo su juo 
skirtis—neleisti nuo scenos.

Šis spaudos darbininkų pa
silinksminimo vakaras atlikta

delegacijos 
derybas dėl 

pamaldų 
Lietuviai nusistatę 

visų pamfaldų ateiki*- 
šventadienis teduoti 
vai. rjfto, o lenkai rei-

ysauibi „___________
nuoja Abstraktus, Padaro 
pardavimo Dokumentus ii

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

TekfonM Canal 1667.

Tai bus švelnaus artizmo, didelio smagu- mo, nepaprastas, maloniausias vakaras!

gyventojų Jungti- 
yra 14,000,000 iš 
vokiečių 1,686,000, 

italų 1,610,000, ru- 
Kanados 1,196,000, 

, Anglijos 813,000, 
Škotijos 253,(100. Ar jus žinote, kad 
Helmar turkiški cigaretai yra su
pakuoti j popierines skrynutes, 
kas apsaugoja juos mfb susilanak- 
stymo ir susi laužymo.

Kas Yra Pasaldintas Kondensuotas 
Pienas?

Įžanga 50 centų 
visomis žvaigždęmis; Jus

tas Kudirka, Lietuvos valstybės operos tenoras; ponia Nora Gugienė, pasižymėjus lyrišku balsu daininin
kė; p-lė Hellen Jenciek, pianistę; p-lė Aldona Rugis, klasiško sporto mokytoja; Jonas Čepaitis, pasižymėjęs 
dainininkas tęnoras; Pii’myn choras; Karolis Požėla lietuvių championas su savo draugais; p. Žadeikis, Lie
tuvos konsulas; p. Valančius, Ųniversal State Banko kasininkas ir advokatas T. Kučinskas.

Visi programą dalyvauja veltui.
Visas pęlnas eis Lietuvos nąšlaičiams.

Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankytiKUPONAS
Pažymėkit katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai
Instrukcijos Vaikams
Vardas. 
Adresas

šioji drama atvaizduoja kaip didis Lietuvos kunigaikštis Vytautas tapo įkalintas, ir kaip Vytauto žmo 
nos tarnaite Mirga jį išliuosavo, pati paaukaudama- savo gyvastį už visos Lietuvos gerovę 
k^kite

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

Room 909 Chicago Trust Buildinr
79 VVeet Monroe Street, Chiearo.

Teiephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yard* 1018. Vai.: 6 iki 9 vai.

Nedėlioj, Balandžio 6tą,1924 
PILSEN SOKOL HALL

1814 South Ashland Avėnue 
' Pradžia 6:30 vai. vak.

Tikietai parsiduoda Naujienų ofise ir Naujienų skyriuose, 
taipgi Ųniversal State banke.

Tai. Dearbom 9057

i. A. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas ridunnieatyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waskington St. 

Cor. Waahington A Clark

Namą Tel.i Hyde Park 8898

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

ANT NAUDOS. į

O. POŽELIENE 
su Rusų

mu. šv. Trejybės parapijos buvo galima matyti, kad ir 2 
bažnyčioje jau tris nedėldienius 
buvo didelių riaušių ir net muš
tynių. >

Kaip jau buvau rašęs “Nau
jienoms”, kad |oje bažynčioje 
jau buvo riaušės 17 ir 24 vasa
rio. Po minėtųjų dviejų iš ei
lės nedėldienių buvusių bažny
čioje riaušių sekmadienį 2 kovo 
dieną praėjo be žymesnių’ inci
dentų bei susidėmimų. Tą dieną 
bažynčioje nebegiedojo nei len
kai nei lietuviai ir nebesakyta 
jokių pamokslų. Kunigas atli
kęs sumą tik perskaitė užsakus 
ir nuėjęs nuo altoriaus daugiau 
nebepasirodė, 
čioms pusėms 
vieni antriems 
triukšmą.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS f!

visuosa Teismuose, Euzaml- 
pirkimo ir 

įgaliojimus.

Šviežias, grynas, su visa smetona, 
— tai yra pienas gaunamas iš kar
vių dėl padarymu Eagle Brand Pie
no. Karvės yra egzaminuojamos, o 
pieninės inspektuojamos reguliariškai 
veterinorių. Kondensaunės pastatytos 
netoli pieninių, taip, 
žią pieną tik ką sumelžtą.

Iš kiekvieno keno š*‘ 
statomo j kondensatu^ 
pavyzdis ir tuoj ištiri _ _
kad suradus mažiaus j nukrypimą nuo 
tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar 
yra supilamas į šildymo šulinius kur 
jis sumaišomas su grynu cukrumi, 
pridedamu dėl išlaikymo. Visa mili
nį tada lieja į beorinius puodus, ir 
nuo čia iki supilimo į kenus, pienas 
neprieina prie oro, ir todėl negauna 
bakterijų nei oksiduotos, šituo budu 
auklėjimo ir stiprinimo savybės, es
ančios piene, nedingsta ir šviežias 
pienas yra sumaišomas su grynu cuk» 
rumi.

Kone!j į kuriuos Eagle Pienas yra 
supilamas, padirbami Bordeno kon
densaunės ir ištiriami beorinėse apy- 
stovose dėl mažiausių netobulumų. 
Tobuli kenai paskui yra sterilizuoja
mi prie 700 laipsnių F., taip kad 
gaunama absoliutiškai be bakterijų 
indas.

Pieną įpylus, kenai užlipinami tam 
tikru budu, kuris nereikalauja kli
jų.

Atmink, kad penint Eagle Brand 
Pieną kūdikiams absoliutiškai reika
linga viską turėti griežtoje Švaroje. 
Taigi ir atidarius keną, reikia jį už
dengti puodeliu ir laikyti Žvalioje, 
vėsioje vietoje, ir apsaugoti jį nuo 
dulkių, musių ir tam panašiai.'

Kad išlaikius tikrą mierą reika_ 
linga rūpestingai pieną saikuoti. 
Eagle Brand Pieną visados pilk iš ke
no į šaukštą, iki briaunų, bet kad pie
nas nebėgtų iš paukšto. Suprasi, kad 
įkišant šaukštą j keną negausi užga- Į 
nėdinančio nusaikavimo, nes dalis 
pieno bus prilipus prie šaukšto sie
nelių. Pamokinimai sako, kad reikia 
|®iti tiek ir tiek šaukštu prie tiek ir 
y k* uncijų vandens. Na, o jei bus 
Belipę pieno, tai negalėsi tikrai nu-1 
■akuoti pagal pamokinimą.

Nedapenėjimas.
■Pažniausia kūdikiai yra perpeni- 

negu nedapenimi bet jei vaiku-1 
verkia atėmus bonkutę, arba prieš 

■“avimą sekančių sykių, tai reikia 
dien didinti mišinio stiprumą iki 
likis bus patenkintas.

H Persifcjiinas. I

■ei kūdikis neramiai miega, vemia 
ynai, arba turi liuosus vidurėlius, 
■ rodo, kad. w jam perdaug maisto 
Mdama, arba per dažnai arba kad 

stipresnis, negu jis gali 
Klekinti. Jei vaikas žinodamas, tai 

k pailginti penėjimo tarpą iki 
valandų. Del kūdikių, kurie | 

jasi iš bonkos, reikia per .
Mpnti duodamą kiekį, iki viskas at 
Kiisys. Jei tas negelbsti tuoj Sau- 
is daktaro.

2046 
Pradžia 7:80 vai. vakare.

Programas bus įdomus, nes dalyvauja žymiausi artistai: Birutės choras

p-lė Hellen Jenciek, pianiste
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Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stąkas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

KORESPONDENCIJOS

Atsiųskite jūsų vardą ir ad
resą dėl šios dykai gauna
mos geros, 48 pusi, knygutes

JACOB KULP
33 8. La Salia St. Tolephon* Dearborn

Ar jus norėtumėt žinoti kaip

Pirmo Morgięio 
Auksiniai Bonai
dėl namų ir žemės yra pas
kirti prie

United States
Post Office Dept.
—yra sekuruoti?
—yra išduoti?
—yra “saugiausi pirmo mor- 

gičio real estate auksi
niai bonai pasiūlomi?”

Ta Dykai Knygute 
pasakys jums ' apje šiuos ir 
kitus žingeidžius dalykus in- 
vestoriams. Vartokite šį 

kuponą.

& CO.
Inoorperatsd 

CHICAGO

Montello, Mass.
Čia buvo pastatytos dvi ope

retės: “Lietuviškas milijonie
rius” ir “Conciilium Fakultatis”. 
Jas statė Liuosybės choras pa 
vadovyse Y. Suger. Lietuvių 
Tautiško namo salėj. Pirmiau
siai buvo statoma “Lietuviškas 
milijonierius”. Už visus geriau 
pasižymėjo W. F. Kelley, Ado
mo Karpaus — lietuviško mili
jonieriaus rolėje ir Y. Vinkš- 
naičiutė, Jonienės — Karpaus 
šeimininkės rolėje. Gerai lošė 
ir Jievutė, Jonienės duktė — V. 
Putvinskaitė; taipogi ir P. Kri- 
paitis. Abelnai visi aktoriai sa
vo roles atliko gana puikiai. Po 
trumpos pertraukos sekė “Con- 
silium Facultatis”, kurs jau 
antrą kartą čia statomas. Ka
dangi visi lošėjai gerai atliko 
savo roles, jų pavardžių ir ne
minėsiu. Tik pažymėsiu, kad 
geriausiai atliko W. T. Kelley, 
G. Kvietkauskas, Y. Vinkšnali- 
čiutė ir V. Putvinskaitė.

Žmonių prisirinko pilna Lie
tuvių Tautiško namo salė. Ma
noma, kad choras turės gražaus 
pelno. Tu r būt žmonės jau pa
siilgo geresnių veikalų, kad 
taip daug prisirinko, nepaisant 
ir į siaučiančią šioj vietoj be
darbę. Tas privalėtų duoti 
Liuosybės chorui daugiau ener
gijos imties geresnių veikalų ir 
ateity.

—Antanas Barkauskas.

Worchester, Mass.
Tėvynės IVly lotoji. Oviniję* Jos 

reikalu.

/ “Dirva". Persikėlė Naujau Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

:—r 1, ■■■„;.■■ u —i 'tt-rt-j." -.r r r;, g r,-g

Prenumerata metams ........      $2.00
Lietuvon metams............ ................................... $3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

{ AMERIKĄ . ,' ’

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

2 Didelės Dovanos 2
> /

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

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

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

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

nrcetų tam metine prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

šiais metais, gegužės 11 ir 12, 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Seimas atsibus Worchester, 
Mass. Per 27 metus, T. M. D. 
nešė kultūrinę naudą lietuvių 
visuorųenei, leisdama naudin
gas knygas ir skleisdama ap
švietę, lietuvių kolonijose. T. 
M. D. dabar leidžia didelį vei
kalą, Wellso, Pasaulinę Istoriją, 
kurią kiekvienas turėtų įsigyt. 
Kad įsigijus ją, kiekvienas lie
tuvis privalėtų rašytis prie T. 
M. D. Prisirašęs, gaus ją dova
nai.

Tad, mes šaukiamės į lietu
vius, kad rašytus prie vietinių 
kuopų, arba tvertų naujas kuo
pas, nors iš penkių narių, taip, 
kad šis, sekantis Seimas galėtų 
pasigirt nors tūkstančiu naujų 
narių. T. M. D. kuopos turėtų 
sukrust prie darbo.

Seimo rengimo komisija ragi
na visus dėtis prie T. M. D. 
Užsimokėsit $1.00, bet naudos 
apturėsit daug daugiau, negu 
tas doleris vertas. Su reika
lais ,galit kreiptis prie T. M. D, 
sekretoriaus, 101 Oak St., Law- 
rence, Mass., arba prie T. M. D. 
Seimo rengimo komisijos, 29 
Endicott St., Worchester, Mass.

Seimo rengimo Komisija:
Dr. Birutė Bernotaitė
Juzė Rauktytė

• P. A. Dėdynas
M. Kaselis.

i

Jūsų 
virtuvę 
su šia 

gražia 

nauja balta 
Šviesa

APŠVIESKITE

Prašalinkit tamsumą ir ap
švieskite visą virtuvę su 
šviesia balta šviesa — be še
šėlių ir kliuvimo. Liampą 
kabo augštai be kliuvimo, ir 
suteikia jums dvigubą patar
navimą, uždegama lengvai.

TIK 75c. ĮMOKĖJUS 
padės jums tą naują liampą į 
jūsų virtuvę. Prašykite dėl 
dykai parodymo namuose.

šaukite Randolph 1280
— Local 286 

COMMONWEALTH 
EDISON COMPANY 

Lighting Divisi'on 
72 W. Adams St.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIŪIKIENE1
AKUŠERKA

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

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

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

Draugai 
T autiečiai!

“Visai neužtenka to, ką gaminto
jai sako apie stebėtiną Turkišką 
tabaką esantį HELMAR. Aš juos 
visados rukau ir jie nuolatos ma
ne užganėdina.”

HELMAR susideda iš to stebuk
lingo tabako vadinamo Turkišku. 
Turkiškas gi tabakas yra pasauly 

v geriausias tabakas cigaretams, o
HELMAR yra daryti iš 100% gry
no Turkiško tabako.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų.

I Jūsų Beikalauiamasis laito]
Nepadaryk klaidos manydamas, kad alkoholis ga

li priduoti stiprumo jūsų kunui. Faktai yra Priešin
gi. Kada jus jėga silpnėja, imk

SCOTT’S EMULSION 
tonika, kuris daro savo naudingą darbą, ne kaipo al
koholinis stimuliuotojas, bet per gamtinį penėjimą 
atgimdo kunui jėgą. Jei nori būt stiprus ir svei-^A 
kas, vartok Scott’s Emulsioh.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 28-89

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senus U naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių ■Mrtroc Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ifle.
A. BARTKUS, Prm.

1619 W. 47th st., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

G ar sinki tie s “Naujienose”

Frankjin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
nešė mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Garantuoti vilnoniai siutai

Suits^3.95
Olselio išdirbystė

Išdirbėjų atakas sumažinamas. Iš
pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. Worsteds, serges, 
casRimcres, twee<ls, ir tt. Kiekvienas 
materijolas -vilnonis. Viskas bus par
duota nuo 9 ryto.

Ateikite tiesiai į musų didelį 
olselio krautuvę

W.D. Smith & Co.
Olselio kriaušiai. Įsteigta 1895 

833-835 W. Jackson Blvd. 
Vienas blokas i vakarus nuo Halsted 

Atdara seredomis ir subatomis 
• iki 9 vai. vak.

Bušai sustoja prie mųsų durų.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

—
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos i
9 iki 12. 1 iki 8 dieną
ir 6:80 ud 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, Ui. J

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkew»d 

BANIS 
AKU1ERKA 

Turiu patyrimų 
Pasekmingai pa
tarnauju v mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiur*- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN^A
Gerai lietuviams žinomas per 1* 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal

Telefonai!
Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2889

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Cąnal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Rezidencijos tel. Van Būrin 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriške, Vyrišką, 
vaiką ir visą chronišką lirą 

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

Valandos! 10—11 ryto; 2—8 pe pirtį 
7—8 vak. Nedaliomis 16—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWICZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas
3327 So. Halsted St.______

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

... .................... , "
Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 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 4Š48 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonai Lafayette 3878

. Dr. J. W. Beaudette
....................  ii —i. m i ■■ ii —B——
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Anglijos darbininkų val
džios priešai nesiliauja pri
kaišioję, kad, girdi, iki šiol 
ta valdžia dar nieko nenu
veikusi. Atpenč, esą nuola
tiniai darbininkų streikai 
rodą faktą, jog valdžia ne
sugeba šalies reikalus tvar
kyti.

Kad tos valdžios kritikai 
nepajėgia suprasti papras
čiausių dalykų, yra . pats 
savaime aišku. Žmonės, ku
rie rimtai į dalykus žiuri, 
gerai supranta, jog į kelis 
mėnesius negalima pataisy
ti to, kas buvo gadinama per 
metų eiles. Pasaulinis ka
ras, kurį sukurė kapitalisti
nės valdžios, suardė Euro
pos ekonominį gyvenimą. 
Karui pasibaigus valdžios 
irgi nedarė rimtų pastangų 
atstatymui nualintų šalių. 
Ir kokis gi rimtas žmogus 
gali reikalauti po to, kad' 
Anglijos Darbo Partijos 
valdžia į keletą mėnesių vi
sus blogumus prašalintų.

Bet ir į tą trumpą laiką 
daug kas jau padaryta. San
tykiai tarp Anglijos ir Vo
kietijos žymiai pakitėjo. 
Tarp tųdviejų šalių prade
da užsimegsti draugingumo 
ryšiai. Ačiū tam prekyba 
irgi atgija. 1923 m. vokie
čiai pirko tik 6% anglų eks
portuojamų dirbinių. Šiais 
metais tų dirbinių perkama 
dvigubai daugiau. O tai pa
mažėl nedarbą mažina. 
Vien tik bėgiu pereito mė
nesio surasta darbas 120,000 
darbininkų.

Prikišama darbininkiš
kai valdžiai, kad ji neišven
gia streikų. Bet tas prie
kaištas yra be pamato. Juk 
industrija Anglijoje yra 
privatinėse rankose, tat ir 
darbininkams ne prieš val
džią tenka kovą vesti, o 
prieš darbdavius.

Ir sąžiningieji kritikai 
betgi nedrįsta valdžią 
kaltinti darbdavių pu
sės palaikymu. Atpenč, val
džios stojimas darbininkų

■■M

pusėn ir padeda jiems strei
kus laimėti.

Montanos valstijos Švieti
mo Taryba, matomai, ne
skaito mokytoją pilietį 
esant. Kai Montanos uni
versiteto teisių skyriaus 
proferosius Arthur Fisher 
ėmė aktingai dalyvauti 
Nonpartisan Lygoje ir Far- 
merių-Darbo Partijoje, tai 
ta Taryba įžiūrėjo tame pra
sižengimą.

Padavinyje profesoriui 
Fisher duota “vakacijų”, 
kol jo kontraktas pasibaigs. 
Po to, žinoma, jis bus visai 
iš universiteto prašalintas.

Profesorių Associacija 
pakėlė protestą prieš tokį 
Tarybos pasielgimą. Bet 
vargu bau tatai atmainys 
dalykų padėtį.

Jeigu jau profesoriai ne
gali aktingai patinkamoje 
sau politinės partijos dar
buotėje dalyvauti, tat butų 
visai logiška iš jų balsavimo 
teises atimti.

Seniau ir Dabar.
Rašo L. šeimenis

Gera laiks nuo laiko pažvelg
ti praeitin ir palyginus su da
bartimi atrasti vieną ar kitą 
išvadą. Kokią gyveninio šaką 
nepaliesime, visuomet susidur
sime su jos praeitimi, kurią pa
žinę lengvai suprasime dabar
tinį stovį. Priešingai, be pra
eities, dabartis dažnokai gali 
prigauti ir suklaidinti nors ir 
gerokai apsidaužiusį inteligen
tą. Tad visuomet norėdami ką 
nors nuosekliau ištirti, supras
ti, privalome mesti žvilgsnį į 
praeitį, šios taisyklės prisilai
kydamas, panagrinėsiu kiek 
Lietuvos jaunuomenės praei
ties uždavinius, iškelsiu dabar
tinį jos dvasios z stovį ir pasi
stengsiu padaryti išvadas, lie
čiančias Lietuvos jaunimą at
eityje. čia susidaro labai pla
tus uždavinys ir vargu bau laik
raščio skiltys sutalpintų visą 
rašinį, tatai reikėtų atskirą 
brošiūrą leisti, bet aš kiek ga
lint bendresniais bruožais pa
liesiu jaunimo užduotis, visiš

kai nekreipdamas domės į ant
raeilės reikšmės smulkmenas, o 
toks rašinys, manau, ir laikraš
tyje sutilps.

Jaunuomene seniau.
Dar gana ilgoką laiką prieš 

Karą Lietuvos jaunuomenė dir
bo keliom kryptim. Daugiau
sia jaunuolių spietėsi apie tau
tines sroves bei organizacijas. 
Jaunimas, paprastai, radikalus 
elementas. Tai ir tais laikais; 
kada tautiniai reikalai visiems 
buvo dideliu naujoviškumu, 
baisiu dalyku, kada prakilnus 
“dėdelės” keliaklupščiais įvai
riems svetimiesiems dievai
čiams, gynė sutrūnijusią rusų 
caro valdžią jaunimas visu karš
tumu, visa savo energija stvė
rėsi tautos reikalais rūpintis. 
Su “dėdėmis” nuėjo tik ištižė
liai, mėgstą meilikautis, o ne 
rimto darbo dirbti, bet daugu
ma buvo su tautininkais. Tau
tininkai buvo tais laikais tikri 
revoliucionieriai, skelbė visai 
naują dalyką ir nestebėtina, kad 
su jais ėjo gana pažangus ele
mentas. Tik prisiminkim stu
dentus — lietuvius Varšuvoj*] 
bestudijuojančius ir sumaniu
sius lietuvišką laikraštį išleisti. 
Toliau, studentus maskviečius 
prie jų prisidėjusius ir supras
kime kokiu pasišventimu visi 
jie griebėsi tautinio darbo. Pas
kutinį skatiką dėjo išsvajotam 
laikraščiui, paskutinę jiėgą nau
dojo, kad tik įvykdžius užsi
brėžtąjį siekinį! Kiek pasiryži
mo, kiek pasišventimo, energi
jos kilo tuose jaunuoliuose be
sirūpinant savuoju laikraščiu, 
tai sunku šiais laikais ir įsi

Gal valstijų švietimo ta
rybos prieis ir prie to.

Vienoje, savo pasakaičių 
Fedor Sologubas vaizduoja 
bobą, kuri nespėdavo bur
nos praverti, kaip pasipilda
vo šlykščiausi žodžiai ir ko- 
liojimai. ,

Tolyn vis labiau “Drau
gas” pradeda tai bobai pri
lygti. Jis ir kelių žodžių ne
gali apie “Naujienų” redak
torių pasakyti, kad nepavar
tojus šlykščiausių išsireiš
kimų.

Socialistai klysta; laisva
maniai klysta, klysta ir tau
tininkai. Todėl jų gerbti ne
galima. ,

Taip porija “Draugas”, ir 
tiems eretikams, žinoma, 
kunigišku.epitetų nesigaili.

Ar nebūtų galima “Drau
go” paklausti nuo kada jis 
pradėjo save skaityti ne
klaidingą esant?

Gal tai naujas “tikėjimo 
artikulas”, kurio “vier- 
niems” katalikams reikia 
prisilaikyti?

vaizduoti. Mes dabar supran
tame, kad tie studentai ištesėjo 
ligi galui, jie parodė visam pa
sauliui savo užsidegimo vaislių 
—“Aušrą”, kuri niekuomet ne
išdils iš Lietuvos istorijos, 
kaipo jaunuorrienės idealingu- 
mo dokumentas. Neiškenčiu 
nepastebėjęs dideliausio opti
misto ir idealisto iš aušriečių 
tarpo — Vinco Kudirkos, kuris 
pilnai apsireiškė tik “Varpo” 
gadynėje. Tai buvo, stačiai 
simbolis pasiaukavimo, nenu
ilstamo darbo, energijos ir 1.1, 
toje tautinio atgimimo gadynė
je. • Arba D-ras J. Ėasanav> 
čius su D-ru J. šliupu nemaža 
dirbę, pirmojo laikraščio sukū
rime ir apskritai (budinime tau
tos iš gilaus miego. Jiedu sa
vo pasiryžimu sugebėdavo di- 
deliausias kliūtis pergalėti ir į- 
kunyti dalykus, apie kuriuos 
senesnieji dvasia tik svajoti ga
lėdavo. Dar ir šiais laikais mi
nėti daktarai gali būti pavyz
džiu atsidavimo kuriam nors ti
kslui. D-ras J. ^Basanavičius, 
nors ir senelis, kovote kovoja 
už Vilnijos prijungimą Lietu
vai; nežinau ar tai gera, ar 
bloga, bet konstatuoju tik no
rėdamas pabrėžti energiją to 
žmogaus seno kunu,«bet labai ir 
labai jauno dvasia. Tas pats ir 
su D-ru J. šliupu. Dar šiandie 
gyvendamas Šiauliuose tiek pa
reiškia iniciatyvos, tiek daug 
dirba, kad tik stebėtis reikia. 
Ir vietos laikraščio leidimas, j- 
vairių organizacijų palaikymas, 
peapseina be to gerbiamo se
nelio. Kiek paskaitų, ir labai 
įdomių, tenka išgirsti ne tik 
šiauliečių, bet ir kitų miestų, o 
net ir paties Kauno gyvento
jams. Iš šių laikų inteligenti
jos nieko pąnašaus netenka 
laukti.

Arba iškeikime aikštėn tuos 
persekiojimus, kurių tekdavo 
anos gadynės tautininkams kęs
ti iš rusų žandarų ir savųjų 
parsidavėlių ar nesusipratėlių ir 
cdškiai suprasime kiek reikėjo 
atsidavimo tokiems darbams. 
Už mažiausį įtarimą — Sibiras, 
Archangelskas, Viatka, ar, ge
resniam atitikime, vidurinė 
Rusija, gi už priparodytą nuo
dėmę — kartuvės ar sušaudy
mas. čia tai jau ne smulkme
nos! Ne kiekvieno laikotarpio 
ir ne kiekvienas žmogus gali to
kiems darbams atsidėti ir taip 
dažnai savo padėtimi ar gyvy
be rizikuoti.

Dar prisiminkime slaptuosius 
susirinkimus, kiek čia drebėji
mo, kiek atsargumo reikėdavo 
.permesti, kol atlikdavo momen
to reikalaujamą dalyką. Taigi 
sunkus buvo senųjų tautininkų
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kelias, o vienok rankų nenuleis
davo, dirbdavo, kokių sunkeny
bių nėišsigąsdavo ir neapleis 
davo kovotojų eiles. Skatikas 
ar centas tiems idealistams ma
žiausios reikšmės neturėjo; jei
gu reikė, tai tik tiek, kiek gali 
reikšti kasdieninė juodoji duo
na.

Jaunuomene revoliucijos laiku.
Toliau, vėlesniais laikais, apie 

1905 metų revoliuciją, kada 
pradeda atsibusti ir platesnioji 
Lietuvos moksleivija, pradeda 
prisidėti prie studentų varomo 
darbo, visas reikalas kiek susi
komplikuoja, pradeda būti la
biau sudėtinis, mažiau papras
tas. Moksleivijai buriasi į gru- 
pees tautinių motyvų vedama-ir 
pareiškia'nemaža aktingumo. 
Atsiranda aušrininkai, vėliau 
tikybai atsidavę ateitininkai, 
bet vis tai neprasti žmonės, vis 
tai idealistai, prisigrūdę pilnas 
makaules /‘prakeiktų” klausi
mų, kuriuos ir dieną ir naktį 
stengiasi išrišti. Neužmiršta 
ir pozityvaus* darbo. Dirba Švie
timo darbą liaudyje, padeda 
darbininkijai, renka folklorą ir 
t.t. ir t.t. žodžiu, ir moksleivi
joj nėra susnudimo, nėra pini
ginio išrokavimo, dirbama kiek 
galima visiškai neklausiant kas 
visą tai užmokės.

I 1 . š 1

Tai čia buvo vis pavyzdžiai 
jaunuomenės tautinio, labiau
siai prasiplatinusio, darbą Da
bar žvilgterėkime į kitą pusę, į 
klasinę žmonijos .kovą ir rolę 
Lietuvos jaunuomenės vaidintą 
prieškariniais laikais. Dar kar
tą pažymėsiu, kad iškėliau čia 
tautiškąją jaunuomenės dar
buotę, ne dėl josios ypatingos 
esminės reikšmės, bet kaipo 
charakteringiausią tiems lai
kams. Kitose gyvenimo srity
se ir kitoms idėjoms tiek daug 
energijos nebuvo aikvojama. 
Dabar paliesiu Lietuvos visuo
menės, o ypatingai jaunuome^ 
nes darbą socialėj krypty, čia 
ir nemažiau, jei ne daugiau, ide
alinio bei pasiaukavimo įžvelg
sime. Tik iškeikime savo vaiz
duotėje paveikslus kovos Lietu
vos kairiųjų partijų su žiauria 
carizmo letena, kuri gniaužė 
visą kas prakilnu, x kas laisva, 
kas gera, bet priešinga supuvu
siam monarchizmo režimui. Ko
kis darbininkų susirinkimas ar 
savo klasiniais-profesiniais,, ar 
tai kultūriniais .reikalais buvo 
greičiausia draudžiama ir uo
liai persekiojama. O vienok toki 
susirinkimai būdavo ir gyveni
mo iškeltus klausimus spręsda
vo. Stebėkimės, kiek reikėdavo 
tiems žmonėms sąmoningumo, 
pasiryžimo ir drąsos. Arba 
platinimas partinės literatūros 
taip pat buvo caro “opryčnykų” 
persekiojamas ir už mažiausią 
įtarimą—ištrėmimas, kalėjimas,

Klaipėdos sutarties projektas.
(Tęsinys)

Direktorija.
Direktorija turės Klaipėdos 

Teritorijoje vykdomąją galią. 
Ją sudarys daugiausia 5 nariai, 
čia įskaitant Pirmininką, iš 
Krašto vietos gyventojų.

Pirmininkas bus Gubernato
riaus paskirtas ir eis savo par
eigas ligi turėdamas Seimelio 
pasitikėjimo. Pirmininkas pa
skirs kitus Direktorijos narius. 
Direktorija privalės turėti Sei
melio pasitikėjimą ir turės at
sistatydinti, jei Seimelis pareikš 
nepasitikėjimo. Jeigu Gubeij- 
natorius dėl kokių nors prie
žasčių, paskirs Direktorijai Pir
mininką, kada Seimelis neturės 
sesijos, tai Seimelis turės būti 
sušauktas ir susirinkti per 4 sa
vaites nuo paskyrimo, kad galė
tų išklausyti Direktorijos de
klaraciją ir balsuoti savo pasiti
kėjimą.

Direktorijos nariai galės da
lyvauti Seimely ir Ekonominėj 
Taryboj. Jie turės būti išklau
syti Seimelio ir Tarybos, kai jie 
to reikalaus.

Direktorija turės turėti Sei
melio pasitikėjimo ir kiekvienas 
j oš narys individualiai privalės 

o dažnokai ir kulka su kartuvė
mis. Nėra vietos pažymėti 
tuos atsitikimus, kurie yra pa- 
sakingiausiaiš kur j ozais iš ko
vos su carizmu. Vieną betgi 
pažymėliu. Senas Socialdemo
kratų partijos narys norėjo nu
gabenti toliau savo draugui 
draudžiamosios literatūros, bet 
jį užklupo važiuoti žandarai, 
tada jis nučiupęs valandėlę su
deda į žandaro vežimo pasostę 
popiėras ir prisigretinęs prie 
raudonsiulių, kurie nieko pas jį 
neradę važiavo draugo kratyti, 
nuveža pastarajam literatūrą. 
Taigi ir iš šio mažutėlio pavyz
džio matyte matyti kiek suma
numo turėjo anų laikų visuome
nės veikėjai.

Toliau, prisiminkime žudy
mus piktesnių jų caro činaunin- 
kų, arba anarchistų (Lietuvoje 
“Giltinė” veikė) ekspropriaci- 
jas. Čia irgi be drąsos neap
sieidavo. Tai, be abejonės, nei
giami visuomenės gyvenime 
reiškiniai, bet jie pažymėtini 
kalbant kiek galėjo padaryti tų 
lakų kovotojas. Dar daug gali
ma butų prikalbėti apie anų 
laikų pasiaukavimus visuome
nei ir savąjai idėjai, bet ta-s 
nereikalinga, nes ir taip gerai 
suprantama kuriais motyvais 
dirbo tų laikų inteligentija, žo
džiu tariant, jai nebuvo brangu, 
savo tikslo siekiant, «visa kas 
tik pasaulyje yra, pradedant pi
nigu ir baigiant brangiausiąja 
—gyvybe.

Lietuvos jaunuomenė dąbar.
Tiek pažymėję pereisime šiek 

tiek apibudinti šių laikų jau
nuomenės dvasią bei vertę. Čia 
tai 'jau visai kitą vaizdą regėsi
me. Ištižimas, išrokavimas, sa- 
vymeilė, egoizmas persiėmęs ne
tik per visą jaunuomenės kūną, 
bet ir kaulų smegenis apėmęs. 
Aišku iš tokios Ajaunuomenės 
sunku kas gera tikėtis, Tiesa, 
dar minėta liga neišsiplatino 
po visą jaunuomenę, bet dodes- 
niąję pusę jau pilnoje savo “glo
boje” laikosi. Tik pažiūrėkime 
ką dirba dabartinė jaunuome
nė, o gyvai suprasime jos mo- 
ralį stovį. Šokiai, “bumeliavi- 
mas”, parsivežtas iš Vokiečių, 
girtuokliavimas, mados, tradici
ja ir net “lietuviškų” tradicijų 
kūrimas ir dabojimas imte per
ėmęs jų darbus ir uždavinius, 
šokama, kur reikia ir kur ne
reikia, neskiriama nei laiko nei 
vietos, šokis neblogas dalykas 
ir jaunimas be jo neapseis, bet 
kuomet jis virsta kasdieniniu 
dalyku, tai jau perdaug ir daro
si kenksmingu, juo labiau, kad 
šokiai turi blogas pasekmes, į- 
vairių “romanų” formoje, iš ku
rių ne vierta mergelė be rūtų 
vainikėlio išeina, o bernelis daž
nokai su biauria lyties ligo.

(Bus daugiau)

atsistatydinti, jeigu Seimelis 
nepareikš jam pasitikėjimo.

Įstatymų iniciatyvos teisė 
priklausys tiek Seimeliui, tiek 
Direktorijai.

Apskričių ir Valsčių savival
dybių rinkimai bus padaryti ei
nant Klaipėdos Direktorijos į- 
statymais.

Rinkimų įstatymai turės va
duotis demokratybės principais.

, ' Ji į .. •• -

Policija.
Viešąją tvarką Klaipėdos 

Krašte laikys vietinė policija, 
kuri priklausys Krašto orga

nų; šie galės, reikalui esant, 
šauktis Lietuvos Vyriausybės. 
Reikalingas policijos skaičius 
uostui (saugoti bus Kalipėdos 
organu detašubtas (išskirtas) 
ir patiektas' Lietuvos organų 
dispozicijai.

Teismas.
Klaipėdos Krašto Teismų 

sprendimai ir LietuvosTeismų 
sprendimai bus vykdomi visoj 
Lietuvos teritorijoje; skaitant 
ir Klaipėdos Kraštą.

Tas pat bus su arešto spren
dimais, kurie bus padaryti Klai
pėdos Krašto ir kitų Lietuvos 
dalių organų. . J

Klaipėdos Krašto Teismų or
ganizaciją ir kompetencija bus 
nustatytos Krašto įstatymo, 
rezervuojant str. 24 dispozici
jos. Dabartinė teismų organi
zacija pasiliks galioje ligi minė,- 
to įstatymo paskelbimo.

Klaipėdos Krašto teismų tei
sėjai bus skiriami Direktorijos; 
jie nebus pašalinami ir negalės 
būti atstatomi be atatinkamo 
sprendimo jos Vyriausio Lietu
vos Teismo sekcijos, kuri turės 
kompetencijos Klaipėdos Kraš
te ir kuri panašiais atvejais 
spręs kaipo vyriausioji discip
linos instancija, f

Vyriausiojo Lietuvos Tribu
nolo jurisdikcija apima visą 
Respublikos teritoriją įskai
tant ir Klaipėdos Kraštą.

Jis turės specialį skyrių Klai
pėdos Kraštų byloms; šis sky
rius susidės daugumoje iš tei
sėjų, priklausančių Klaipėdos 
Krašto Magistratūrai ir galės 
posėdžiauti Klaipėdos mieste.

Mokyklos.
Viešųjų mokyklų mokslo pro

grama Klaipėdos Krašte netu
rės būti menkesnė už progra
mą, ktiri bus nustatyta atatin
kamoms mokykloms kitose Lie
tuvos teritorijos dalyse.

Klaipėdos Krašto organai 
vykdys Krašte nustatymus iš 
tos deklracijos dėl mažumų glo
bos, kuria Lietuvos Vyriausy
bė padarė Tautų Sąjungos Ta
rybai 1922 metų gegužės 12 d. 
.sesijoj, išėmus tos deklaracijos 
4 str. 4 paragrafą.

Oficialės kalbos.
Lietuvių kalba ir vokiečių 

kalba bus pripažintos lygiai 
oficialėmis kalbomis Klaipėdos 
Krašte.

Valdininkai.
Kiek tat liečia viešųjų įstai

gų valdininkus Klaipėdos Kraš
te, kurie priklausys Lietuvos 
Vyriausybei, tai ši pripažins tų 
valdininkų įgytas teises ir pa
liks tuos iš jų, Klaipėdos Kraš
to vietas gyventojus, kurie bu
vo tarnyboje 1924 metų sausio 
1 dieną.

Valdininkams, Kalipėdos 
Krašto vietos* gyventojams, 
Lietuvos administracijos tarny
boje bus taikomos tos pačios 
taisyklės, ir jie naudosis tomis 
pačiomis pirmenybėmis, kaip 
kitų Lietuvos dalių valdininkai.

Klaipėdos Krašto tarnyboje 
1923 m. sausio 1 d. esančių 
valdininkų įgytosios teisės bus 
pripažintos to Krašto organų.

Ateityje valdininkai Klaipė
dos Krašte bus imami, kiek tik 
galima iš Krašto vietos gyven
tojų.

Straipsnių 29 ir 30 nustaty
mais negalės vaduotis tie valdi
ninkai, kurie bus pasinaudoję 
savo teise optuoti Vokietijos pi
lietybę.

Ligi 1930 m. sausio 1 d. Klai
pėdos Krašto organai, kuriems 
bus pavesti tenai švietimo rei
kalai, galės imtis mokytojus 
svetimšalius, kiek tat jiems pa
sirodys reikalinga Krašto Švie
timui išlaikyti.
. Tačiau Direktorija neturės 
teisės laikytix Krašte aukščiau 
minėtos dispozicijos dėka tų as
menų, dėl kurių Gubernatorius 
pateiks įrodymų, jog jie užsi
ima politine agitacija, priešinga 
Lietuvos * interesams.

Aukščiau minėtam laikui iš
ėjus, svetimšaliai mokytojai 
galės būti Krašto organų' kvie
čiami Lietuvos Vyriausybei su
tinkant.

Privatinė nuosavybė.
Privatinė nuosavybė bus res

pektuojama; nebus nusavinimų, 
išėmus atvejus, kai tatai bus 
reikalinga viešajai ’ naudai ir 
tiktai už teisingą iš anksto su
teiktą atlyginimą, einlant įstar 
tymais in nesipriešinant šio Sta
tuto dispozicijoms.

Nuosavybės teisė bus pripa
žinta principe draugijoms ir 
bėndrovėms, čia skaitant' tiky
bines ir labdarybės organizaci
jas.

Laisvės garantijos.
Susirinkimų ir sąjungų sąži

nės ir spaudos laisvės bus ga-
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rantuotos visiems Klaipėdos 
Krašto gyventojams, neišski
riant tautybės nei kalbos, ra
sės ar religijos, rezervuojant 
vykdymą tų įstatjTnų ir taisyk
lių, kurios reikalingos viešosios 
tvarkos ir Valstybės saugumo 
išlaikymui.

Taip pat bus su mokymo lais
ve ir mokyklų atidarymo teise.

Pasai.
Pasai bus išduodami Klaipė

dos Krašte vietos gyventojams- 
Krašto Direktorijos Lietuvos 
Respublikos vardu ir Lietuvos 
Vyriausybės nustatytomis tai
syklėmis. Pasai minės Lietu
vos pilietybę ir Klaipėdos Kraš
to vietos gyventojų pažymį.

Per vieną mėnesį nuo Statu
to įsigaliojimo prasidės derybos 
tarp Lietuvos Vyriausybės ir 
Klaipėdos Krašto vietinių orga
nų dėl nustatymo tos dalies iš 
grynųjų muitinių, akcizų, var
tojimų taksų, pajamų, čia įskai
tant ir numatytų 5 str. 12 par. 
monopolių pajamas, kuri turės 
būti suteikiama Klaipėdos Kraš
tui. Ta dalis bus nustatyta at
sižvelgiant: 1) vidutinė, kiek
vienam gyventojui pareinančią 
Klaipėdos Krašte ir kitose Lie
tuvos dalyse 1921—1922 metais 
įvežimų ir išvežimų vertę, atsi
žvelgiant į ypatingas sąlygas, 
kurios turėjo įtakos tais me
tais eksportui ir importui; 2) į 
papildymas pajamas ir išlaidas,* 
kurių padarys Lietuvos Valsty
bei suvereniteto perdavimas 
Lietuvai Klaipėdos Krašte.

Ta dalis galės būti laikas nuo 
laiko persvarstyta Lietuvos Vy
riausybės, susitarusios su vieti
niais Klaipėdos Krašto orga
nais.

Tarifai.
Geležinkelių ir laivų tarifai 

prekėms ir keleiviams, o taip 
pat pašto, telegrafo ir telefono 
tarifai Klaipėdos Krašte netu
rės būti aukštesni už tarifus, 
kurie tiems pat reikalams yra 
nustatyti Lietuvos teritorijos 
dalyse.

j Lietuvos geležinkelių tarifai 
prekėms ir keleiviams iš ir į 
Klaipėdos Kraštą" nebus jokiu 
atveju didesni už tuos, kurie tai
komi keleiviams ir prekėms to
kio pat ilgio keliui kitose Lie
tuvos linijose.

j Rinkimai į Seimelį. '
i Pirmieji rinkimai į Seimelį 
įvyks per 6 savaites nuo šio 
Statuto įsigaliojimo. Seimelis 
susirinks per 15 dienų po rinki
mų. Rinkimuose galės dalyvau
ti tiktai Klaipėdos Krašto gy
ventojai sukakę 21 metus;

i 1) kurie, įgiję pilietybę Kon
vencijos šio Statuto įžangoj pa
minėtos 8 str. 1 p. sąlygomis, 
nebus optavę prieš rinkimus 
Vokietijos pilietybę;

I 2) arba kurie mažiusia 15 
dienų prieš rinkimus bus opta
vę Lietuvos pilietybę sąlygotais, 
numatytomis minėtos Konven
cijos 8 str. a) ir b) p.

Ekonominė Taryba susirinks, 
kaip ir Seimelis 16 dienų po rin
kimų. t

| Statuto pakeitimas.
Statuto dispozicijos galės bū

ti pakeičiamos po 3 metų nuo 
dienos, kai Lietuva ratifikuos 
konvenciją, kurios šis Statutas 
yra dalis. Pakeitimo procedū
ra bus šitokia:

Klaiipėdos Atstovų Ruma^i 
priima Statuto pakeitimo pro
jektą 3/5 visų Atstovų balsų 
dauguma.

j Rūmų priimtasis pateikiamas 
Klaipėdos Teritorijos vietos gy
ventojų aprobacjai, žmonių bal- 
ventojų (referendumui), jeigu 
mažiausiai 14 visų atstovų da
lis, arba 5000 vietos gyventojų 
turinčių teisę rinkti į Atstovų 
Rumus to pareikalaus 3 mėne
sių laikotarpy, skaitant nuo 
dienos, kurioje Rūmai tokį pa
keitimą priims.

• Jeigu pakeitimas bus užgir- 
tas 2/3 vietos gyventojų daly
vavusiųjų referendume, jis bus 
neatidėliojant pateiktas Lietu
vos Seimo aprobacijai; jis įsi
galios, jeigu jis bus Seimo pri
imtas vienų metų bėgyje nuo 
dienos, kada buvo Seimui pa
teiktas.

(Bus daugiau)
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Nauji Lietuvos Gelžkeliai
Rašo Kunigas

dalį tų lėšų

t

Be

atlikęs ir tik 
nekurie for-

apsčiai kliūčių.
bus reikalingi

Ventos ties Kur-
Virvičios ties

ANTRA SPECIALfi EKSKUR
SIJA LIETUVON.

Iškabų murzintojai.
Šeduva, kovo 7 į 8 d. naktį 

nežinomi ištepliojo degutu visus 
ne lietuviškus pąrašus iškabo
se.—D. Andr.

Paskola leidžiama 20 
% su amqrtizacij,ą 

Lietuvos val- 
Anglijos Banke

t
Į

Pernai vasarą buvo pradėta 
matavimo ir tyrimo darbai nau
jiems gelžkeliams. Dabai’ ta
sai darbas jau atliktas ir šian
die visai tikrai galima pasakyt 
per kurias vietas eis tos nau
jos susisiekimo arterijos. Pir
moj į gelžkelio linija prasidės 
nuo Amalių — 10 kilometrų nuo 
Šiaulių ir eis ant Kuršėnų, Rau
dėnų, Tryškių, Telšių, Plungės, 
Kartenos ir Kretingos. Kretin
goje kelias bus sujungtas su da
bartine gelžkelio linija ir per 
Bajorus susijungs su Klaipėda.

Šitos linijos nuo Amelių iki 
Kretingos ilgis’ sudaro 132 kilo
metrų. Perkirsdamas Žemaiti
ją, gelžkelis netik priartins aną 
užmirštąjį kraštą prie kultūros, 
bet žymiai palengvins susisieki
mą šiaurinės Lietuvos su Klai
pėda. Dabartinis siflsisiekimasj 
su Klaipėda eina per Mažeikius, 
Priekulę (Latvijoje), Skuodą, 
Kretingą, — kas sudaro labai 
didelį vingį.

Antroji sumanytoji ir su
projektuotoji linija žad,ama' 
tiesti nuo Kazlų-Rudos ant ša
kių, Jurbarko, Tauragės. Jos il
gis sudarys 90 kilometrų. Šitoji 
linija suriš su Klaipėda pietinę 
Lietuvą (Suvalkiją) ir nekurtas 
Kauni jos dalis.

Gamtos kliūtis.
Statant pirmąjį gelžkelį dau

giausiai teks nugalėti kliūčių 
upės ant Minijos1 ties Kartena. 
Čionai teks atlikti sunkus ir 
dideli žemės darbai ir nutiesti 
didžiulis tiltas per Miniją. Be 
to, Telšių-Plungės . rajonas pu
sėtinai kalnuotas ir statytojams 
sudalys gan 
Nemaži tiltai 
pastatyti ant 
senais ir ant 
Tryškiais.

Darbai šioje linijoje prasidės 
balandžio, gegužės mėnesy ir 
eis visoje linijoje iškarto. Ma
noma, kad rudeniop Telšiai tu
rės susisiekimą su Šiauliais ir 
Kartena su Klaipėda. Tokiu 
budu Plungės rajonas bus neuž
baigtas dėl prigimties kliūčių.

Kazlų-Rudos, Jurbarko, Tau
ragės linija bus kur kas leng
viau statyti, nes tokių sunkių 
prigimties kliūčių čionai nėra. 
Bet užtai teks ties Jurbarku 
tiesti tiltas per Nemuną, kurs 
sustabdys darbus ilgesniam lai
kui ir, anot apskaičiavimų, šis 
titlas kainuos 13 milijonų litų, 
šitoji pastaroji linija pradės 
statytis tik 1925 m., šįmet eis 
Nemuno tilto statybos priruo
šiamieji darbai.

Statybos iškaščiai
Amalių-Kretingos gežkelio 

linija su visu įrengimu, be rie
damosios medžiagos’ (vagonų, 
garvežių) apseis į 52 milijonu 
litų. Kazlų-Rudos-Tauragės li
nija į 48 milijonus litų. Tokiu 
budu abu gelžkelių kainuos apie 
100 milijonų litų arba 10 mili
jonų dolerių, šitokios sumos

dabartinei, nualintai Lietuvai, 
žinoma, nepakeliamos. Todėl dar 

1921 m. St. Seimo buvo pri
tarta, kad reikia j ieškoti lėšų 
geležinkeliams užsieniuose. Tuo 
reikalu buvo pavesta rūpintis 
T. Naruševičiui, kurs dabar tą 
savo misiją yra 
reikalinga atlikti 
malumai.

T. Naruševičius 
surado Angluose. Anglijoje bus 
išleista Lietuvos geležinkelių 
paskola sumoje 1 milijonų ang
lų svarų, šitoji paskola garan
tuojama Anglų Iždo, nes ang
lams rupi sumažinti nedarbas, 
duodant užsakymus savo dirb
tuvėms.
metų iš 8% 
(pagesinimu. 
džiai teks 
(Bank of England) sudaryti at
sargos Fondas iš 80.000 svarų 
sterlingų ir atsakyti muitais su
moje 200.000 svarų, kįaip už-* 
statu už teikiamą paskolą.

Bet Anglai pinigų iš minėto 
1 milijono svarų neduos nei 
vieno cento. Už minėtą sumą 
Lietuva galės padaryti užsaky
mus gelžkelio statybos medžia
gai: tiltams, bėgiams (reisams), 
cementui, mašinoms ir 1.1.

šitos paskolos sutartis su .An
glijos Iždu ir Paskolos Globė
jais, Ministerių Kabineto jau 
priimtas, joms pritarė ir Seimo 
svarbesnės ekonominės ir fi- 
nasinės komisijos. Lieka su
tartis pasirašyti ir Seimui rati
fikuoti. Tuo budu apie 50.000.- 
000 litų bus gauta Angluose 
formoje medžiagos, bet gelžke- 
iai kainuos 100 milijonų litų, 

tuo budu tenka pasiieškoti pini
gų apie 50 mil. litų krašte sta
tybos darbams. Tenka pažy- 

Imėti, kad šiomis dienomis Kau- 
pan atvyko anglų inžinierių 
delegacija, kuri apžiūrės tiesia
mosios linijos planus ir patyri- 
n"- d .ubo sąlygas.

Kiti 50 milijonų litų valdžia 
huno sukelti krašte. Manoma 
įvesti naujus mokesčius, sukel
ti akčyžes, muitus, padidinti 
kainą monopolizuoto snapso ir 
t.t. Darbai tęsis 3 metus, reiš
kia kas metai teks sukelti po 
15 milijonų litų. Beto Šiauliuo
se žadama statyti Centralines 
gelžkelių dirbtuves, kurios kai
nuos 3—4 jni Ii jonus, tuo budo 
Lietuvos žmonėms teks per pas
tarąjį trimetį pakratyti savo 
kišenius daug didesnėj sumoj.

Nėra jokios abejonės, kad 
statomieji geležinkeliai turės 
didelės reikšmės Lietuvos gy
venimui, bet daug yra abejonių 
ar dabartinė kademų valdžia, 
kuri kunigų algoms nesigaili 
milijonų, kuri apskritai nesuge-

ba vesti krašto ūkio, — ar toji 
valdžia mokės tinkamai atlikti 
darbus ar ji ištesės savo pasiža
dėjimams užsieniuose. Seimo 
s.-d. frakcija šitų nujausdama 
pareikalavo iš valdžios: a) tiks
lios piniginės sąmatos, b) dar
bų ir medžiiagų sąmatos (įkai
navimo) ir c) bendrojo darbų 
plano. Stovint žmonių turto 
sargyboje, kitaip tuo tarpu ne
tenka reaguoti į tas išlaidas, 
kurios teks kraštui pakelti.

Kaunas. 14. II.

Lietuvos delegacija 
sugrįžo

Kaunas, kovo 12. — Lietuvos 
Delegacija Klaipėdos klausimu 
plačiai referavo Klaipėdos su
tarties projektą Ministerių Ka
binetui, kuris tuo reikalu pase- 
džiavo vakar visą dienią.

Lietuvos Delegacija, gavusi 
instrukcijų iš Vyriausybės,' 
šiandie po piet išvažiavo Žene- 
von, kur Klaipėdos klausimas 
dabai’ bus svarstomas Tautų 
Sąjungos Taryboj. Delegacija 
dabar susideda iš Ministerio 
Pirmininko p. Galvanausko ir p.

Kaina 35c. 
aptiekose

Kūdikiai mėgsta ji! *
Jie net prašo dauginus!

Bet kuomet jie yra labai jauni Ir dar ne
gali kalbėti, tuomet j (J aky a kalba už
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidegu 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką 
BAMBINO 

Ireg, S. V. Pat. Biure.
PaStebfikit jų pastangas nuryti Sitų ska
niausi vidurių paliuosuotoją, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausia, vienok teikia pasekmingiau- 
siai! Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonums), pasitikėjimų ir užsi- 
ganėdinimų, jei jus nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—tai v ra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbų 
ir atliks gvrall «

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

RUPTURA
IŠGYDOMA

PeilioS30 Skausmo
Kai kurie žmonės turi tokias 

prastas rupturas ir tiek daug var
go su diržais, jie beveik negali ti
kėti, kad jas galima išgydyti. Da
lykas yra toks, kad jus turite su
rasti ar jus galite būti išgydyti ar 
ne. Tas klausimas labai greitai ga
gi būt išrištas jei jus pasikalbėsite 
su manim.

Skaitykite ką Mr. Vana sako:
“Aš turėjau ruptųrą per penkis, 

metus ir turėjau su ja daug vargo. 
Paskiau aš nebegalėjau rupturos 
išlaikyti su diržu ir buvau labai 
varginamas. Aš netikėjau, kad ga
liu būti išgydytas. Paskiau aš skai
čiau apie Dr. Flint ir norėjau pa
simatyti su juo, nes jaučiau, kad 
turiu ką nors daryti. Toliau aš ne
galėjau taip kentėti.

Tai buvo geriausias dalykas ką 
galėjau padaryti, nes dabar aš pil
nai išgydytas ir daugiau jau nebe
reikia nešioti diržo. Dr. Flint ne
vartoja peilio, nepadaro skausmo 
ir jus galite dirbti visą laiką kaip 
paprastai. Tai yra puikus gydy
mas.”
Frank Vana, 4829 W. 22nd Place. 

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias 

gyslas kojų mano počio metodu. 
Be peilio, be skausmo. Dar nebu
vo nei vieno nepasisekimo kaip aš 
išradau tą būdą.

PATARIMAI DYKAI .
Dr. E. N. Flint

322 So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 
pietų, panedėliais ir ketverg&is iki 
8:30 p. p., nedaliomis, uždaryta.

■

NAUJIENOS, CfiicagS, Ut__ ' - ■ • —
Sidzikausko, musų atstovo Ber- 
line: buvęs delegacijoj narys, p. 
Balutis, pasiliko Ministerijoj.

’ Tolimesne derybų ' eiga yra 
tokia. Davis’o komisija referuos 
savo darbų rezultatus Tautų 
Sąjungos Tarybai jos posėdžių 
gale, apie kovo 14—15 d. Jeigu 
Tautų Sąjungos Taryba priims 
Davis’o komisijos patiektą re
komendaciją, kuri yra priim
tina Lietuvai, tai Tautų Sąjun
gos Taryba pasiųs ją Amba
sadorių Koriferencij^i. Ambasa
doriams ją pričmus, bus forma
liai pasirašyta reformalė sutar
tis tarp Lietuvos ir Santarvės 
Vyriausybių, kuria Klaipėdos 
kraštas bus formaliai perduo
tas Lietuvai. (L. ž.)

Laikraštis vokiečių 
kalba.

Klaipėda. Greitu laiku Šilutėj 
pradės eiti naujas laikraštis vo
kiečių kalba. Jo uždavinys —ar
tinti vokiečius su lietuviais.

Didžiausis pasauly JŪRIŲ MIL
ŽINAS “LEVIATHAN” vėl plauks 
su Lietuvių Ekskursija į Lietuvos 
Uostą Klaipėdą. Iq New Yorko (Pier 
86 foot of W. 46th St.) — išplauks 
subatoj, Liepos 5-tą d., 192^ m. ly
giai 12-tą vai. vidurdieny.

Ekskursijoj dalyvaus daug Ame
rikos lietuvių, lygiai kaip ir praėju
sį metą. Kas norės galės keliaut pir
ma, antra arba trečia klesa. Plau
kiant tiesiog Klaipėdon yra didelis 
lietuviams parankumas. Išvengiama 
mainymosi -traukinių, kilnojimo ba
gažo ir kitokių neparankumų. Ne- 
reik Ritų šalių vizų,, gana tik vien 
Lietuvos vizos, o tuomi susitaupo 
daug bereikalingų lėšų.

Gi reikšmė tiesioginio susisiekimo 
tarp Amerikos ir Lietuvos per Klai
pėdą, lietuviams yra didelė ir bran
gi. Tiesioginį susisiekimą vandeniu 
pravedė Amerikos Valstybinė Garlai
vių Linija — United States Linės — 
surengdama pirmutinę ekskursiją tie
siog j Klaipėdą ant šito paties lai
vo, kuris pirmu kart išplaukė, Lie
pos 4 d., 1923 su pirmutine Lietuvių 
Ekskursija.

Štai ką apie tai sako “Prūsų Lie
tuvių Balsas,” No. 163, iš Liepos 18 
d., 1923 m. “štai atplaukė į Klaipė
dą pirmasis garlaivis, Amerikos Val
stybinės Garlaivių Linijos naujai 
Įtaisyto tiesioginio .susisiekimo tarp 
Amerikos ir Lietuvos. Visi keleiviai 
išrodė sveiki, linksmi ir pilnai kelio
ne patenkinti. Šitas pirmutinis iš 
Amerikos ląivo atplaukimas yra la
bai svarbus Klaipėdos istorijoj. Tai 
buvo Lietuvių šventė, šaunus būrys 
žmonių susirinko prieplaukoj susitik
ti laivą ir atkeliaujančius Amerikos

brolius lietuvius. Sveikino Laimes 
Laivą ir atkeliauvusius lietuvius pul
ko orkestrą ir žymieji Klaipėdos ir 
Lietuvos valdininkai. Ant galo Ame
rikos Valstybinės Garlaivių Linijos 
įgaliotinis, atminčiai šio istorinio 
nuotikio. įteikė, varde šios linijos, 
Vyriausiam Klaipėdos Komisarui, 
puikią Amerikos Vėliavą, kuri pirma 
taip mandriai splesnojo garlaivio mą
sto gale”.

Kadangi laivas “Leviathan” per 
didelis Klaipėdos vandenius naviguo- 
ti, tai ir šį metą Lietuvių Ekskursi
ja keliaus ant “Leviathan” iki South- 
ampton, Anglijoj, o nuo čia persės į 
mažesnį laivą kuris plevėsuojant 
Amerikos ir Lietuvos vėliavoms, 
plauks tiesiog į Klaipėdą.

Klaipėdoj ekskursantus sutiks 
United States Lines atstovybe Lietu
vai. Norintiems čia bus progos ap
lankyti Lietuvos istorines vietas kaip 
antai: — Juodkrantį, Rambyną, Bi
rutės'Kalną, Milžinkapius etc. Lietu
vos Žemės Ūkio ir Pramonės Paro
da atsidarys pradžioj Rugpjūčio ir 
tęsis per visą mėnesį. Todėl lietuviai 
keliaujanti su qia ekskursija turės 
progos dalyvauti parodos atidarymo 
iškilmėse.

Taigi visi, kurie jau ruošiatės ar 
tik manote važiuoti šį metą Lietu
von apsigyvent ar tik apsilankyt, Va
žiuokit Liepos 5-tą ant laivo “Levia
than”, tiesiog į Klaipėdą, kartu su 

“šita daug lietuviams reiškiančia eks
kursija. Važiuojantiems tik pasisve
čiuoti patariame užsisakyti ir vietas 
ir pasipirkti laivakortes ir sugryži- 
mui atgal. Lietuviams ne Amerikos 
piliečiams sugryžimas atgal bėgyje -6 
mėnesių yra užtikrintas. Kas tik ga
li ir nori Valio Amerikos Valdžios 
laivu su Lietuvių Ekskursija, į Lie
tuvos Klaipėdą.

Ekskursiją vadovaus oficialis Unit
ed States Lines atstovas ir visiems

Amerikos Lietuviams gerai žinomas, 
John W. Luth (Liūtas), kuris pilnai 
pridabos keleivių reikalus visu ke-* 
liu.

Kainos iš New Yorko į Klaipėdą 
reguliarės: IlI-klesa $107, Il-klesa 
$152.50 ir augštyn, I-klesa $344.35 ir 
augštyn. Karės mokesnis ekstra.

Tuojaus užsisakykit vietas, pasi- 
pirkit laivakortes ir aprupinkit rei
kalingais dokumentais pas vietinį 
agentą, arba

UNITED STATES LINES ~ 
45 Broadway, N. Y. C.

Skaitykit ir platii 
NAUJIENAS

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

M. GOODHARTZ’S
Specialis Prieš- Velykas Puse Kainos

RšpardavimasKarpetuLinoleum
Del Šii| Švenčių

Del šių šf enčiŲ mes suteikiame progą lie- 
. tuvėms moterims pagražinti savo na

mą su

KAURAIS, KARPETAIS IR LINOLEUM'S
Mes padarėme šį išpardavimą

TIKTAI IKI VELYKŲ
VISKAS BEVEIK UŽ PUSE KAINOS

Jus galite atlankyti kitas krautuves kol jus ateisite čionai ir paskiau sulyginkite kainas. Jus pamatysite patys kiek 
jus galite sutaupyti. Mes galime tai daryti, nes mes esame didžiausi kaurų ir karpetų pardavinėtojai West Sidėje ir 
perkame daug tavoro už pinigus. Todėl mes galime sutaupyti jums pinigų ant visų dalykų kokius tiktai pirksite 
pas mus.
Mes suteikiame išdirbėjo ir musų pačių garantijas ant kiekvieno dalyko pirkto pas mus, tas užtikrina jūsų užga- 
nėdinimą.

Žiūrėkite Musu Pigias Kainas
Herati Wiltoh Rūgs, mieros 9x12 pėdą. Pa
prasta kaina $148, musų 
kaina tiktai
Lincoln Velvet Rug, mieros 9x12 pėdų,
parsiduoda už   $22.50
Bird’s Rug, mieros 9x12,. šiame speciališka- 
me išpardavime tiktai  $15.59

$99.50 $65.50
Bird’s už keturkampį jardų, specialiam iš
pardavime tiktai .........  69c

Mahal Wilton Rūgs, mieros 9x12 pėdų papras
ta kaina $129.J)0, musų 
kaina tiktai

Bird’s Art Keturkampiai Karpetai, mieros
9x10 pėdų, tiktai........  $7.58
Rankomis padarytos langų kurtinos, da
bar tiktai......................  69c

Karpetai paprastai $2.25, musų kainų už 
jardą tiktai .................................... $1.45

Stori Axminster Karpetai, mieros 9x12 pėdų; 
paprasta kaina $75.00, musų 
kaina tiktai i $39.50 Stori Velvet Karpetai, mieros 9x12, paprasta 

kaina $45.00, musų
kaiha tiktai ' $25.50

M. GOODHARTZ, 1362 SO. HALSTED ST., NETOLI Uos GATVES
Atdara kiekviena vakarų iki 10 vai. laike šio išpardavimo
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ŽINIOS
Cicero .

Rinkimų dienaz praėjo su di
džiausiu trakšimi. Chicagos 
policija patroliavo balsavimo 
vietas. laimėjo republikonai.

Pereitą antradienį, Ciceros 
miestelis buvo pnašus į karo 
lauką, šaudymas iš pištaletų, 
muštynės, išvogimai taip vadi
namų “rinkimų darbuotojų”, 
užpuolimas ir grasinimas bal
suotojų, tempimas už savas par
tijas, pasiekė augščiausio laips
nio.

Tose politikierių peštynėse 
vienas žmogus, Frank Caponi, 
liko užmuštas ir keli sužeisti ir 
nugabenti ligonbutin; o kiek 
šiaip apkulta, kiek sykį-kitą 
per galvą užvešta, sunku be su- 
skaityt.

Vietos policija, tose pešytnė- 
se pasirodė pejėgė ar netinka
ma. Ginkluoti mušeikos už
puolė priešingus agitatorius, 
sumušė juos ir išgabeno Chica- 
gon ir laikė kolei rinkimų vie
tos liko uždarytos. Vienas vie
tinis policistas užpultas, nu
ginkluotas, sumuštas ir nuga
bentais ligonbutin.

Rinkimų komisionierius, ir 
kauntės teisėjas, pasitarę pri
siekdino virš 100 specialių po- 
lioistų tvarkai daboti ir balsuo
tojus apginti. Policistai buvo 
apginkluoti kareiviškais šautu
vais ir revolveriais.

Daug balsuotojų, labiausia 
moterų nuėjusios į balsavimo 
vietas persigando tampynSmis 
ir bėgo nebalsavę. Kiti pilie
čiai balsavo apdaužytomis gal
vomis ir užmuštomis akimis.

Apie trys tūkstančiai vardų 
liko išbraukta iš balsuotojų lįs
tų, kaipo kito miesto gyvento
jai. Tuos “ateivius” buvo susi- 
verbavę iš Chicagos abiejų par
tijų politiekieriai.

Cicerą iki šiol valdė republi
konai, tai jie ir vėl liko išrinkti 
tą miestą valdyt.

Turėjo penkis vyrus, 
mylėjo tik vieną ir tas 

liko nukautas.
Alma Norvegė, pergyveno 

tikrai daug bėdų: būdama 16 
metų apsivedė su Juozu Zien- 
zek, neužilgo turėjo skirtis dėl 
blogo su ja elgimosi.

Apsivedė su Ed. Brueser, 
bet ir jis buvo ne geresnis: gir
tuokliaudavo ir mušdavo ją. 
St. Blass, buvo dar blogesnis: 
jis mušdavo ją netik būdamas 
jos vyru, ai e ir po perskyrų ap
mušė dar bent 4—5 kartus. 
Ketvirtas, Hector, buvo blo
giausias: jis net ir apsivedė ją 
turėdamas tą mintį, kad būti 
žiauriu. Bet ir jam atėjo pa
baiga: Jurgis Drop jos vienin
telis mylimas žmogus, kuris 
buvo jos meilužiu per septynius 
jos ženybinio gyvenimo metus, 
pervėrė jį revolverio kulka. 
Drop, tai buvęs vienintelis vy
ras, kurs jos nemušęs ir buvęs 
jo draugu.

Dabar policija nori žinot ar 
Alma prisidėjo prie nukovimo 
jos paskutinio vyro Heretor 
De Corte. Drop sako, kad jis 
nušovęs De Corte gindamas 
save, bet koronerio teismas 
randa, kad kulka įšauta iš už
pakalio.

De Corte mirdamas pasakė, 
kad Alma liepusi Dropsui jį 
nužudyti; bet Alma ginasi, sa
ko, nors Drop esąs geras, bet 
ji mylėjusi Hectorą. Policija 
mano, kad ateity dalykai pa
aiškės.

Merginoms blogai, bet 
tenesidžiaugia nė vyrai.

South Side Barbenu Asocia
cija nutarė imti už moterų 
plaukų kirpimą -1.50 ir po $1.00 
už kožną aplyginimą. Berberiai 
teisinasi, kad moterų plaukų 

kirpimas užimąs daug daugiau 
laiko negu vyrų ir užtai reikia 
imti daugiau. Tai merginoms, 
kurios norės užlaikyt plaukus 
tinkamam stovyj, kainuos ne
mažai pinigėlių!

Bet, tebūnie atsargus ir vy
rai: ant jų ir kėsinamasi: vie
ton 60 centų už nu kirpimą 
plaukų busią imama po 75 cen
tus.

Du užmušti auto
mobiliais.

šeštadieny dar pora gyvasčių 
prisidėjo prie didelio lis to užmu- 
tųjų automobiliais šiuose me
tuose. Pridėjus tuos du, viso už
muštų Cook kauntėje, šiais me
tais yra 114 gyvasčių. Prie to 
pridėjus 75 nušautus ir 62 mi
rusius nuo munšaino — viso 
gyvasčių žuvusių išvengiamai 
yra 251.

Išgelbėta dviejų vaikų 
gyvastis.

Frank W. Kuester, 5800 Lea- 
der gat., turėjo progos padaryt 
labai gerą ir didelį darbą, išgel
bėdamas iš vandens dviejų vai
kų gyvastis, šeštadieny po pie
tų du vaikučiai išėjo paplaukio
ti laiveliu Chicago upėje ir, dė
lei sriauno vandens,jų netiks
lus laivelis apsivertė ir abu vai
kai hutų paskendę, jei minėtas 
žmogus nebūtų pastebėjęs ir 
ištraukęs juos.

Sportas

Jonas Meyers iššaukia 
K. Požėlą ir J. Bancevi- 

vičiy ristis
Savo iššaukimo parėmimui 

“Naujienose” jis sudėjo $100. 
Apsiima dėti $1,000 ar net ir 
daugiau “side bet’o”. Ristis 
sutinka greko-romėnų arba 
“catch as-catch-can” stiliumi.

Vakar į “Naujienas” buvo 
užėjęs paskilbęs ristikas “John- 
ny” Meyers, kuris per šešerius 
metus laikė vidutinio svorio pa- 
šaulio čempionatą. Atėjo jis pa
daryti formališką iššaukimą K.

APSISAUGOKIT NUO
PLĖŠIKŲ.

Mes padarėm naują išradimą 
užrakinimui langų iš vidaus pu
sės. Tamsta, naktį gulėdamas, 
gali laikyti atvirą langą, o iš vi
daus bus užrakintas taip, kad iš 
lauko nieks negaės lango atida
ryti'. Tamsta miegosite nesibi
jodami plėšikų ir turėsit savo 
kambary šviežio oro, kas žmo
gaus sveikatai labai reikalingas. 
Tas musų išradimas dar tik pir
mas yra Amerikoj, ir Washing- 
tone Amerikos Patentavimo De
partamente yra pripažintas už 
gerinusį išradimą ir užpaten
tuotas. Mes dabar pradėjom 
išdirbti tą musų išradimą ir jau 
gauname šimtais užsakymų kož- 
ną dieną. To taip svarbaus 
langų rakto kaina yra labai že
ma: dėl vieno lango tik 50c., o 
dėl 12 langų, tai yra tuzinas va
gies saugių raktų kaina $4.00. 
Siųskite užsakymus kartu su 
pinigais, o aplaikysit tuos taip 
jums reikalingus langų užrak- 
čius. Pinigus galite siųsti regi-
struotam laiške arba money or
deriu. Musų adreso nenumes- 
kit, nes mes daug neskelbsime 
laikraščiuose.

Reikalingi agentai. Agentams 
geras nuošimtis.
J. Waitch and F. Lasevich Co.
2219 Penn A v., Pittsburgh, Pa.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies just) 
namus ir rakandus. / 

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th SU f 

Cicero, III. *
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Požėlai ir J. Bancevičiui. Su
tinka jis ristis su bile vienu 
greko-romėnų arba “catch-as 
catch-can” stiliumi.

, Kad tari, nebūtų tuščias iššau
kimas, “Naujienose” jis sudėjo 
$100, kurių jis nebegalėtų gauti 
atgal, jeigu nebenorėtų ristis.

Meyers sako, kad jis galįs su
dėti tūkstantį dolerių arba j.r 
daugiau “side heto”.

Pažiūrėsime, ką atsakys į tai 
K. Požėla ir J. Bancevičius.

Beje, Meyers sutinka ristis 
tokiomis išlygomis, kad laimė
tojas,, gautų 75 nuoš. įplaukų, o 
pralaimėjusia 25 nuoš. arba 
“winner take all” — laimėtojui 
tenka visi pinigai.

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Gegužio Mėnesyje
Laivu

LEVIATHAN
Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete

Tiesiai į Klaipėdą
Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau

jienų priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikia daugiau mo
kėti.

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

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

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi- 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik
rintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi
sados.

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

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

Musų atstovas palengvins kelionę 
senų tėvų važiuojančių pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čių vaikų pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

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

Visais šiais reikalais dėl pilnų žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

NAUJIENOS 5KKs^T1,Jv°i
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOJ, Chicago, III. Penktadienis, Bal. 4, 1924 r -------------------- - ... ..

Lietuvių Rateliuose
Šiandien Northsidiečiy 

Šventė
Jau prisiartino nepaprasta 

šventė dėl Chicagos lietuvių, o 
labiausia dėl northsidiečiu. 
Penktadienio vakare jie susi
rinks Wicker Park svet. ir pa
minės bėdnus ir nelaimingus 
Lietuvos našlaičius. Ir jie ne 
bile kaip paminės: jie čia turės 
didelį muzikos ir dainų progra
mą, atletikos veiksnių, prakal
bų ir pasikalbėjimų.

Su northsidiečiais dalyvaus 
didis Birutės choras, o Birutės 

dainos yra tikru penu kiekvie
nam išsilgusiai geros muzikos 
širdžiai; Birutė užavėja žmo-’ 
gų ir žmogaus sielą ir suteikia’ 
pinigu nenuperkamo peno.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Ar jus žinot, kad
Lietuvoje yra 87 knygynai ir 

kad tie knygynai išplatina tūks
tančius knygų po visą. Lietuvą, kai
muose, Ar jus žinote, kad Helinar 
yra rūkomas Turkiškų cigaretų 
mylėtojų virš 15 metų.

JOHN MIŠKE
Karpenteris, budavojame nau
jus namus ir taisome senus.

Atsišaukite
JOHN MIŠKE

4145 S. Maplewood Av. Chicago.

- .......................... ..... 1 *
Dr. Dean

SPECIALISTAS
189 North Clark St.,

Valandos 9-7. Nedėlioj 9-1
Visos paprastos ir užsisenėjusios 
ligos vyrų, moterų gydomos greit 
ir pigiai. Ligos: kraujo, odos, 
skilvio, krutinės, širdies, inkstų, 
nervingumas, apkurtimas, kataras,

goiteris. Patarimas dykai. f

Tik ka 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.

<____________ :---- /

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

LIETUVIS
AKIŲ SPECIALISTAS
Jei skaitant akys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių 
uždegimą, 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 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomds nuo 10 iki 1.

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

operacijų
4647 So. Halsted St„

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

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

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rezu Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

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

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

i dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

. ........................... .. .............. ............—■■■ Illl

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

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

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

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

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

Town of 
Lake

i

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benešios
1616 W. 47th Street



Penktadienis, Bal. 4, 1921

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

SLA. 36 kp. išrinko įle- 
delegatus šeiniau

K. Gugis laikys paskaitą

dainuos p. J. Kudirka, 
dainos yra nepaprastai

čia 
kurio 
puikios ir brangintinos. Čia jis 
savo' maloniu lakštingalos balsu 
žavės musų širdis ir džiugins 
jausmus.

čia daiguos ponia Nora Gu- 
gienė; ji linksmins svečius, ne
tik savo maloniu gražiu balsu, 
bet ir savo judėjimu ir žvilge
siu akių.

čia dainuos dar daug kitų ge
rų, pasižįmėjusių artistų solis
tų ir dainininkų.

Čia dalyvaus gerb. ponas ža- 
deikis pirmas Lietuvos Konsu
las Chicagoje, ir ką nors naujo 
ir nepaprasto papasakos susi
rinkusiems svečiams.

čia, pagalios dalyvaus lietu
vių Galijotas, P. K. Požėla ir 
stebins svečius keistais, įdo
miais atletikos dalykais.

Sudėjus į daiktą, tai bus pui
kiausias ir įdomiausias progra
mas iš visų buvusių! Bet kas 
svarbiausia, viskas iš čia eis 
Lietuvos našlaičių naudai.

Visi northsidiečiai privald pa
likti namus ir atvykti Wicker 
Park svetainėn. Visos moters, 
kurios turi vaikus ir atjaučia 
nelaimingų našlaičių likimą pri
valo ateitį ir atsivesti savo ma
žiukus. Visi žmonės bendrai, 

> kurie geidžia gero peno savo 
sielai ir nori pagelbėt nelaimin
giems te nepamiršta šio vakaro:

•L : —Tėvas.

Kas bus sekmadieny?
Visii žingeidaujame, kas bus 

sekmadieny?
Kas bus?...
Laukiarrte ir nežinome kas 

bus?
Poni Požėlienė pirmu kartu 

pasirodys chicagiečiams!
Mes žinome, kad ji pasirodys, 

bet kaip pasirodys? Ką ji ten 
veiks, ką padainuos, kaip pa
dainuos? — Nežinome.

Nežinome.
Laukiame sekmadienio ir 

rengiamės visi į Požėlienės kon
certą Pilsen Sokol Hali, 1814 S. 
Ashland gat., kur galėsime da- 
žinot, ko nežinom ir girdėt kas 
negirdėta. —J. Kas

Nežinome.

Lietuviai įveikė plėšikus
Norėjo apiplėšt Norvilo aptieką 

—nuvažiavo ligonbutin.

Vakar apie pirmą valandą 
nakty, du plėšikai apsilankė pas 
Stasį Norvilą į aptieką, 4616 So. 
Western gat. ir norėjo pasida- 
lyt su juo turtu, bet abu plėši
kai atsidūrė ligonbųty ir dabar 
galvoja apie lietuvių smarku
mą. Laike plėšikų pribuvimo, 
aptiekoj buvo du aptiekoriai ir 
taip energingai pasipriešino 
plėšikams, kad tie net pro langą 
turėjo sprukt. Abu plėšikai pa
šauti ir suimti.

—Pranešė J. J. Bagdonas.i

Delegatais pateko bolševikai: 
Mizara, Bu ragas ir Kondoška

--  - - - *
Pereitą trečiadienį Raymond 

Chapel įvyko SLA. 36 kp. susf 
rinkimas. Nežiūrint, kjad buvo 
skelbiama, jog bus centro val
dybos rinkimai, narių, kai dėl 
tokios didelės kuopos, kuri pri
skaito į 400 narių, susirinkime 
dalyvavo neužtektinai daug. 
Užtai komunistai buvo “in cor- 
pore”, sumobilizavę visas savo 
jėgas. Ir dėl nerangumo kitų 
narių jiems pasisekė netik daug 
balsų surinkti savo kandida
tams, bet net pravesti savus 
žmones delegatais į SLA. Sei
mą. z

Atlikus bėgamuosius kuopos 
reikalus buvo balsuojama dėl 
centro valdybos. Į SLA. prezi
dentus St. Gegužis gavo 30 bal
sų, Dr. Graičunas 26, Dundulis 
43. Į vice-prezidentus: Kama
rauskas — 42, Metelionis — 
45. Į sekretorius: p-lė Jurgeliu- 
to — 62, Steponaitis — ' Į
iždininkus: Paukštis — 43; So- 
loveičikas — 42 ir itt.

Po balsavimo tapo pastatytas 
klausimas apie rinkimą delega
tų į SLA. Seimą, kuris bus lai
komas birželio mėn., rodos, 
\Vorcester, Mass. Nors ant vie
tos buvo nurodyta, kad apie rin
kimą delegatų nebuvo minima 
pakvietimuose ir kad tai yra la
bai svarbus .dalykas, reikalau
jąs tinkamo prisirengimo ir.kad 
reikia pirmiau apsvarstyti ko
kius įnešimus duoti seimui, kad 
iškalno kandidatai žinotų ką jie 
turės seime ginti, todėl reika
linga rinkimus atidėti kitam su
sirinkimui, susirinkimas 42 bal
sais prieš 41 nutarė rinkimus 
dalyti tuoj aus. , i

Pirmiausia nutarta rinkti tris 
lelegatus, kuriems kelionės le
sų ir pragyvenimui bus duota 
oo $1000, atskaitant po $5 už 
kiekvieną sesiją, kurioj delega
tas nedalyvautų.

Atlikus tai einama prie rin
kimo d ei egatų.4 * - Nhnrri nu 6 j ama 
septynius kandidatus, \ iš kurių 
delegatais išrenkama komunis
tą Mizara, “Vilnies” redaktorių 
(56 balsais), J. Buragą (45 bal
sais) ir Kondrošką (45 balsais).

Kiti kandidatai buvo M. J. 
Damijonaitis (gavo 44 balsus), 
Valančius (42 bal.), adv. K. 
Gugis (39 bals.) ir Dr. Drange- 
is, gavęs 'tik 26 valsus. Jei ne- 
outu buvusi įkišta bereikalinga 
Drangelio kandidatūra, rinkimų 
pasekmės gal butų buvusios vi
sai kitokios ir komunistai į 
delegatus gal nebūtų patekę. Jį 
nominavo Dr. Naikelis.

Šis niekurių netaktas privers 
rausti 36 kuopą prieš visą Susi
vienijimą, kad ji neįstengė iš
rinkti geresnių delegatų.

—Jaunas Narys.

Bridgeportas

Širdingai ačiū!
Manojo koncerto rengėjams, rė

mėjams ir visiems atsilankiu
siems. ,

Kovo 31 d. apie 10 vai. vaka
re, Emerald Avė. arti 3 3-šios 
gatvės, sustojęs į ratą didelis 
pulkas žmonių, didelių ir mažų, 
žiuri į gulinčią moteriškę ant 
šaligatvio ir stebinsi kas bus, o 
kumutė apie 300 svarų sunku
mo taip prisivaišinusi naminė- 
lūs, kad grįštanti į namus turė
jo atsigult ant šaligatvio ir 
laukti kol kas parveš namo. Po
ra vyrų mėgino pagelbėti, ale 
buvo per sunki. Tuokart atsine
šė paklodę užrito pavargėlę ant 
jos ir parvilko į namus.

Tai negražu musų lietuvėms 
moterėlėms gerti tiek daug na- 
minėlės ir juokinti svietą.

—Matęs.

šiuorni reiškiu savo padėkos 
žodžius rengėjams mano kon
certo Bohemian-American sve
tainėje, pirmiausia p. Šmoteliui, 
ponams Jurgelioniams, poniu
tėms Gugienei ir Čerienei, pp. 
Valančauskui ir Micevičiui, vi
siems tariu nuošridų ačiū. Taip 
pat parėmimo “Birutės” ir Lie
tuvos Vyčių Chorams, ne mažai 
prisidėjusioms poniutėms- ir pa
nelėms cicerietėms; taipgi Vakar nakty einant žmonėms 
“Naujienoms”, kurios šiame, iš teatrų, trys plėšikai užpuo- 
koncerte paaukavo labai daug lė aptieką ant Įtampo Washin- 
mano tolesnio lavinimosi reika-

Apiplėšė aptiek;} ties Cift- Hali

mano tolesnio lavinimosi reika- ■ gton ir La Šalie gat., priešais 
lams; draugams ir dainos mylė-miesto salę, privertė klerką ati- 
tojams parėmimu koncerto, vi- daryt saugiąją šėpą, nušovė 
siems reiškiu savo širdingiau- vieną klerką ir pasiėmę $500 
sį ačiū! —Justas Kudirka. pabėgo.

■ ' : <
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Mokslo Draugams sekamą sek
madienį paskaitą laikys adv. 
K. Gugis.

Mokslo Draugų prelegentų 
skaičius tolyn vis didėja. Perei
tą sekmadienį paskaitą laikė 

.4-) r. St. Biežis, o sekamą sek
madienį pirmą kartą Mokslo 
Draugams referuos adv. K. Gu
gis.

Paskaitos tema gan įdomi — 
divorsai (išsiskyrimai). Well, 
ateikite pasiklausyti, ar verta 
yra išsiskirti, ar ne. O gal advo
katas paaiškins jums ir kaip 
lengviau išsiskirti...

Visaip gali būti.
Taigi adv. K. Gugio paskaita 

įvyks sekmadienį, balandžio 6. 
10: 30 vai. ryto, Raymond Cha
pel svetainėje, 816 W. 31 St.

Bridgeportas
Kasparkos prakalbos. Kritikavo 

Pruseikinius.

Kovo 25 d. Raymond Institu
te, 816 W. 31 gat., Amerikos 
Darbininkų Apsišvietimo Drau
gija — A. D. A. D. (arba kitaip 
pasakius, kąięiųjų komunistų. 
Pittsburgo Baltrušaičio 
jos) turėjo prakalbas, 
ninkavo Januškevičius, 
atidarydamas prakalbas 
kė, girdi, “Naujienos” 
tarnauja visiems ir visai Lietu
vių progresyvei visuomenei, da
viau pranešimą šios dienos pra
kalbų, tai “Naujienos” 
patalpino, o “Vilnis”, 
laikraščio redaktorius 
vienmintiis komunistai, 
Šimo nedėjo į laikraštį, 
gurbą, tai matote draugai, kaip 
jie kovoja už darbininkų reika
lus! Darbininkų prakalbų ne
skelbia!

Dabar perstatai jums kalbė
toją iš Detroito, ForcL dirbtu
vės darbininką drg. J. Kaspar- 
ką. Kalbėtojas pirmiausiai kal
bėjo apie Socialistų Partijos su 
komunistais skirimą 
rezultatai pasireiškė darbinin
kų judėjime įvairiose 
Amerikoj Socialistų Partija tu
rėjo su viršum šimtą tūkstan
čių narių, o šiandie tiktai ;ppti- 
nioliką tuksiančių. O Komunis
tai. kurie p) atskilimui nuo so
cialistų, kaip jie gyrėsi turėjo 
penkiasdešimt tūkstančių na
rių, o šiandie jeigu tikėt jų pa
sigyrimams, tai turi tik penkio
lika tūkstančių; bet vargu esą 
galima jais tikėti, nes kairysis 
sparnas atskilęs nuo centristų 
todėl, kad nepasitikėjęs ir neno
rėjęs pavesti vadovavimą revo
liucinėms darbininkų organi
zacijoms, mažai grupei politi
kierių, kurie tankiausiai par
duoda buržuazijai darbininkų 
reikalus. Jie nori, kad darbinin
kų vadovai gaudami algą iš or
ganizacijos butų viršininkais 
tik 1 metus, o kai metai praė
jo rinkti nauji, <tai toki virši
ninkai visuomet dirbą darbinin
kų gerovei ir nebusią progos 
ąusidaryt biurokratiškoms vir
šininkų mašinoms, kaip pavyz
džiui, Amerikos Darbo Federa
cijos Prezidentas Gompersas.

Kairysis sparnas darbininkų 
judėjimo ragins visus darbinin
kus, kad kriaučių, mainerių ir 
kitose darbininkų unijose ir or-

sekci- 
PirmJL 

kuris 
pasa

tai pa-

mielai 
nors to

musų
pi'ąne-

bet i

ir kokie

šalyse.

NAUJIENOS, CEicžgO, III. 
f ganizacijose sektų Pasaulio 
Pramonės Darbininkų Unijos 
pavyzdžiu, nes pas I. W. W. esą 
taip, kad viršininkus nelaiką 
ilgiau kai vienus metus, o me
tams pasibaigus renka naujus, 
tai tokiu budu, disciplinuotoj 
organizacijoj viršininkai nega
les sudaryti savo mašinos.

Toliaus kalbėtojas prisiminė 
apie Darbiečių vadą Pruseiką. 
Sako, kad Pruseiką savo prakal
bose šmeižia mus, keikia plusta 
visą pažangų Amerikos darbi- 
iiiinkų judėjimą. Bet pažiūrėkit, 
kaip toli ir kur jie nueis! Pa
žiūrėkite, kur Pruseiką veda 
darbininkus? “Laisvė” agituo
ja, kad darbininkai vienytus i su 
Amerikos liberališkąja buržua
zija kaip Lafollette ir kiti kai
riojo sparno republikonų ir de
mokratų partijos atstovais ir 
nežinia kur jie apsistos, kur jie 
pasakys, kad či& musų rube- 
bežius?! Ar jie neis toliau į de
šinę? Kad nors Pruseikiniai 
paliautų demoralizavę darbinin
kus, paliautų šmeižę, kolioję 
bendrą frontą,— bet kaip jie 
dabar elgiasi, tąi nė mes, nė ki
ti pažangus darbininkai neis į 
vienybę su Pruseiką ir jo drau
gais.

Mes matome, kad Rusijoj 
taipgi apsireiškė komunistų 
Partijoj kairysis sparnas, ir 
kovoja prieš centristų taktiką.

■ Toliaus kalbėtojas aiškino, 
kad kairiųjų mažai gal kokie 
keturi šimtai narių; bet daly
kas, girdi, nedaugumoje, o tei
singume principų. Draugas Le
ninas pasakęs, kad valstybė su
griauti labai lengva, bet atsta
tyti, tai sunku.

Sako, Amerikos darbininkų 
Apsišvietimo Draugija švie
siau ti, kultūrinsianti darbinin
kus, o laikui bėgant atstatysią 
sugriautas proletarų organiza
cijas.

Dar ragino skaityt draugijas 
organą. Publikos buvo mažai, 
nes buvo blogąją , oras-lyj o. Kas- 
parka visgi rimtai kalbėjo.

— A. Kabardinas.
-------- &—----

Žemaičio paveikslų paro
da prasideda šiandie

■/1- -
Šiandie 3 vai. po pietų prasi

dės garsaus musų dailininko 
Antano žemaičio paveikslų pa
roda. Vieta — 608 So. Dearbom 
St., 12 aukšte kambarių nume
ris 1243.

Sąryšyj su tuo skaitome ne 
pro šalį busiant keletą žodžių 
tarti.

Lietuvių tautos atgimimas, 
prasidėjęs prieš kokius 40 me
tų, iškarto nepalietė dailės. 
Lietuvių naujoji tautinė dailė 
ėmė kiek vėliau reikštis. Ir nuo 
pat savo vystymosi pradžios ji 
ryškiai ir energingai žengė pir
myn. ■(

Keliolikai metų praėjus Vil
niuje surengiama pirma lietu
vių dailininkų kurinių paroda. 
Prie tos parodos surengimo la
biausiai pasidarbavo lietuvių 
dailės pionierius A. žemaitis- 
Žmuidzinavičius.

A. žemaitis pirmas lietuvių 
dailės atgimimo obalsį iškėlė. Jo 
kūrybos pakraipa—realistinė. 

Tos pakraipos jis yra pirmas ir 
žymiausias atstovas. Jo paveik
slai turi daug savotiškų lietuvi
škų pažymių. Jo simboliški 
paveikslai, kurių jis irgi nema
žai yra piešęs (“Regėjimas,” 
“Rytmečio daina”, “Keistas ry
tas”, etc.)pasižymi savo visai 
naujais dailės srityje sujungi
mais realės gamtos su vaiden
tuvės kuriniais.

Susikurtas Lietuvos valdžiai 
A. žemaitis pirmame ir antra
me ministorių kabinete ėjo dai
lės departame rto direkto.iaus 
pareigas. O J'nui Vileiš.ni. fi
nansų ministerio vietą užėmus, 
jis buvo siųstas į Stokholmą 
Lietuvos pinigų spausdinimo 
reikalais. Ten jis nupiešė pir
mus projektus Lietuvos mušti
niams. Vienas tų piešinių, “Ru- 
giapiutė’’, randasi šioje parodo
je.

Baigiant reikia pridurti, kad 
šioje parodoje tėra tik dalis A. 
žemaičio paveikslų. Nemažas jo 
paveikslų skaičius randasi Lie
tuvoj, Rusijoj ir net Japonijoj.

Iš Rubšiuviy Unijos
269 lietuvių skyriaus diskusijos

Kovo 21 d., Unijos svetainėje, 
Robey ir North gatvių, įvyko 
Rubsiuvių Unijos lietuvių 269 
skyriaus diskusijos, temoje:! 
“Ar darbininkai galės pasiliuo- 
suoti iš dabartinės alginės ver
gijos surėdymo, organizuodami 
ir veikdami vien tik induslria- 
liai, o atmesdami politinį veiki
mą”. Kadangi į tas diskusijas* 
atsilankė tik dešimts žmonių,’ 
tai laikas diskusantams nebuvo 
nė nustatytas: kalbėjo, kiek 
kam patiko. Kalbėta labai nu
tolusiai nuo užbrėžtos temos, 
laikantis daugiasia tos nuomo
nės, kad nereikia orgonizuot 
darbininkus j politiškas , parti
jas, o pakanka turėt didelį I. W. 
W. ir viskas bus gerai— darbi
ninkai galės paimti valdžią į sa
vo rankas.

Komunistai — gi priešinosi: 
jie kaipo pavizdžiu statė Itali
jos industrialistus, kurie indus- 
trialiai jau senai esą susiorga
nizavę ir pora metų atgal buvo 
užėmę fabrikus ir dirbtuves, 
bet' kad politiškoji galia buvo 
buržuazijos rankose, tai valdžia 
pasiuntė kareivius su ginklais, 
apstatė dirbtuves; neleido nieko 
atgabenti nei išgabenti, tai pa
tys darbininkai turėjo pasiduo
ti ir dirbtuves grąžinti kapita
listams. Tai esą aišku, kad 
darbininkai turi turėt galią, 
kaip industrijoj, taip politikoj. 
Be to darbininkai turi būt ge
rai apsišvietę, gerai susiorgani
zavę, kad galėtų padaryt gink
luotą užpuolimą ant buržuazi
nės valdžios ir paimti ją į savo 
rankas, kaip yra padaryta ko
munistų tėvynėje, Rusijoje.

Trečias diskusantas buvo so
cialistinių pažvalgų ir jis, kalbė
jo prieš kitus diskusantus, bū- 
ten: darbininkai, proletarai, ku
rie neturi nuosavo turto, o vien 
tiktai savo raumenį] pajėgą; o 
tą pajėgą pardavinėja kapita- 
lisitąms, kad užsidirbus sau ir 
sava šeimai pragyvenimą, tokie 
beturčiai, jei,būti klasiniai susi
pykę, tait ištikrųjų jie butų tik
ri revoliucionieriai; bet, kad to
kie žmonės esą labiausia tam
sus ir didelė didžiuma esą ne
tikri proletarai, nes turi šio
kias tokias savastis, tai prie 
revoliucijos nelinksta. Prie jų 
pridėjus kapitalistus vidurinės 
klasės žmones, pirklius, tarnus 
ir šiaip pasiturinčius darbinin
kus, prieš revoliuciją susidaro 
didelė didžiuma šalies gyvento
jų. Be to turtingose šalyse esą 
mažiau pritarimo revoliucijai, 
negu bėdnose.

Taigi, kolei darbininkai nebu
sią susiorganizavę į ■ politinę 
partiją, neturėsią bendro nusi
statymo, neturėsią jėgų* — pa- 
siliuosavimas iš kapitalistinės 
verguvės esąs negalimas.

Darbininkai, visų-pirma, turi 
organizuotis į politines partijas, 
į uhijas, turi pratintis auklėti 
kooperaciją, šviestis, lavintis ir 
tik tada galės pasiliuosuoti.

Prie pabaigos, vienais komu
nistas ėmė girtis, kad jis imąs 
sau apšvietą iš “Vilnies” ir 
“Laisvės” ir to jam pakanką; 
pagyrė Rusijos bolševikus, nu
peikė socialistus, kaikuriuos as
menis, “Naujienas” ir diskusi
jos užsibaigė.

Diskusijose pakeltas klausi
mas pasiliko taip, kaip prasidė
jo—dešimtis žmonių skirstėsi 
ne gudresni ir ne durnesni.

—Naumiestietis.
' --------------r-

Lygos “Balloon Dance” 
buvo pasekmingas.

Janimo prisirinko pilna Mildos 
svetainė. Visi šoko ir linksmi
nosi tarytum “linksmumo ma
nijos” pagauti. Visur tik ir 
girdėjosi: “Oh, boy, it is 
fine!” Pusė vakaro pelno eis 
Lietuvos socialistų mokslei
vių sušelpimui.

L. S. J. Lygos “Balloon dance” 
vakaras, įvykęp sekmadieny*, 
kovo 30 d., buvo tikrai pasek
mingas visais atžvilgiais. Jau
nimo abiejų lyčių prisirinko 
kupina didžioji Mildos svetainė. 
Griežiant gerai Grušo orkest
rai, -visi linksminosi, šoko ir ju
dėjo tarytum vasaros meto 
drugiai. Tėmijant į tą “pa
skendusį entuziazme ir links
mume” jaunimą, Vaidintuvėje 
tvėrėsi įvairios mintys. Matai 
didelį jaunimo būrį, ant valan
dėlės liuosa nuo rūpesčių, var
go ir nelaimių, pilną gyvumo, 
džiaugsmo ir jaunystės “išdy
kumo”.

Vakare dalyvavo daug ame
rikoniško jaunimo. Nekurie iš 
jų pinėsi kaip erškėčiai po ro
žes, bet braižytis jiems dėdė 
nepavelijo.

Pelno nuo vakaro liks. Pusė 
jo eis sušelpimui Lietuvos so
cialistų moksleivių. t

—P. F. Mauras.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
Vindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
(110.

3 Adomaitis Z
10 Brickis Alphon
25 Gaglinskas Piatras
26 Gadeiku Antonui
41 Hokini Izidorini
47 Junurauskis Juzupai z
50 Karackei Nikolei
52 Kavabevskitei Antoninai
53 Kazuis Buividui
69 Lemezis Jos
74 Masis Julia
77 Milkiovvicius Karis
78 Miknis L
80 Mikalonis Alponsu
85 Neuiskis Justus

103 Ragazinskui Ignaųi
113 Screikienei Petronėlei
114 Sharkis Antonas 
120 Sublinckas P 
127 Stankūnas Jan
130 Snekulis Tamorsius 
135’ Urbui Jaronihųii 
139 Walaiskis Stanislaw 
150 Zupkus Kaziniras

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, reikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
frie 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.

LSS VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios Vili Rajonui pri- 
siųskit delegatus. Jei kuri kuopa 
delei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele
gatai prašomi nesivėluoti ir visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilis,

LSS VIII Raj. Sckr.

Melrose l’ark, 111. — Pranešimas 
Melrose Parko draugijoms: L. T. D-te 
K. Algirdo rengia išvažiavimą nedė- 
lioj, birželio 29 d., 1924, Edison gi
riose. Malonėkite nerengti pikniką 
ant tos dienos kitos draugystės.

— Ant. Jasinskas.

Koncertas Lietuvos Našlaičių Nau. 
dai, rengia North Sidės Lietuvių 
Draugijos, Balandžio-April 4 d., Wi- 
cker Park svet., 2040 West Nort Av., 
arti Milvvaukce ir Robey gat. Pra
džia 7:30 vai. yak. įžanga 50 centų. 
Programas bus įdomus, nes dalyvau
ja žymiausi artistai: Birutės choras 
su visokis žvaigždėmis; Justas Ku
dirka, Lietuvos valstybės operos te
noras; ponia Norą Rugienė, pasižy
mėjus lyrišku balsu daininkė; p-lė 
Hellen Jenciek, pianistė; p-lė Aldo
na Rugis, klasiško sporto mokytoja; 
Jonas Čepaitis, pasižymėjęs dainin- 
kas tenoras; Pirmyn choras; Karolis 
Požėla lietuvių čempionas su. savo 
draugais; p. Žadeikis, Lietuvos ...kon
sulas; p. Valančius, Unieversal State 
Banko kasininkas ir • advokatas T. 
Kučinskas. Visi programe dalyvau
ja veltui. Visas pelnas eis Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visuomenę 
skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

p. O. Poželienes ir Rusijos Operos 
Dainininkų Koncertas, kuris įvyks 
nedėlioj ,balandžio 6 dieną Pilsen 
Sokol Hali, 1814 So. Ashland Avė. 
jau nebetoli. Laikas nusipirkti bi
lietus. Sale nedidelė, kad vietų r|e- 
pritruktų. — Tam koncertui bilietai 
parduodami sekančiose vietose:

Naujienų ofise, 1739 S. Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

Street.

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
oo pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

SOPHIJA LEPO

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 1 d.

Ji buvo 28 metų amžiaus, au
gusi Amerikoje; ženota buvo 8 
metus. Paliko nubudime vyrą, 
Juozapą I^po, tėvą, Martiną 
Lehman, brolį Praną ir seseris: 
Stelą ir Bertą.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 5 d., 8:30 vai. ryto, iš 
namų 3124 Lowe Avė. į Šv. Ma
rijos bažnyčią ir į kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žystami meldžiami dalyvauti 

laidotuvėsą.

Nubudęs vyras
Juozapas Lepo.

Pinigai Išmokėti Lietimu
• Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
20055—V. Lukminas 52175—E. Daknienė

20061—J. Petrauskienė 52176—P. žičkus
20108-—K. Markunienė 52188—E. Uranašienė
20132—T. Kupstas s 52189—A. Šatas
20133—M. Venslauckienė 52190—K. Šatienė
20139—A. Skupaitis 52192—P. Savikas
20155—-J. Balčiūnas 52194—J. Jeskiene
52062—K. Jurevičia 52197—J. Kezius
52147—A. Vaičkus 53206—J. Mielinis
62149—A. Skužinskas 53222—P. Lekšniute
52158—J. Sagatas . 53244—P. Barauskas
52159—P. Masiulaitė 95591—A. Daribpas
52160—T. Masionaitė 95592—J. Urbonienė
52166—M. L. Jankauskienė 95597—P. Dobrovolskis

• 52169—A. Jaskunienė 95601—E. Samulionis
52172^—M. A. Balilionienė 661—Kaz. J. Latvėnas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

STANISLOVAS JASIULAITIS 
f 9 t

Po sunkios ilgos ligos persi
skyrė su šiuom pasauliu 6 vai. 
ryto, balandžio 3 d., 1924 m. Iš 
Lietuvos A. A. Stanislovas pa
ėjo Kražių parapijos, Jantokiš- 
kių kaimo, Raseinių ap. Pragy
venęs 52 m., o Amerikoj 31 m. 
Paliko Amerikoj moterį Oną ir 
vaikai: Jeronimas 23 m., Sta- 
hislovas 16 m., Bronislovas 14 
m., duktė Albina 12 m., Bronis- 
lava 10 m. ir 2 broliai, Bene
diktas ir Mikalojus. Lietuvoj 
liko 2 broliai Juozapas ir Jonas 
ir sesuo Pranciška. Laidotuves 
atsibus balandžia 7 dieną 8:30 
iš ryto iŠ namų 1813 W. 45th 
St. į šv. Kryžiaus bažnyčią ir 
po pamaldų į šv. Kazimiero Ka
pines.

Meldžiame visus gimines ir 
I pažįątamus dalyvauti laidotuvė- 
I se, tuom paskutinį sykį pasitar- 
I naudanu, neužmirštinam A. A. 

Stanislovui.
Nubudę pasilieka

Moteris Ona ir vaikai.
Laidotuvėse patarnauja L J. E 

I Zolp. Tel. Boulevard 5203. i 
I  ____________ n



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, Bal. 4, 1924

PRANEŠIMAI. ASMENĮ) JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
Si m ano Daukanto Draugija laikys 

savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
Balandžio 6 d. Mark White« Sųuire 
svetainėje. Kviečiame narius kuo- 
skaitlingiausia lankyti susirinkimus 
ir daboti draugijos reikalus, taipgi at
eidami neužmirškite atsivesti ir nau
jų narių, norinčių įstoti į šią draugi
ja. — Valdyba.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, balandžio 4 
d., 8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 
W. 31 St.

Nariai ir norintieji Lygon įstoti 
kviečiami susirinkiman atvykti.

— Valdyba.

Cicero Lietuvių Kooperacijos, 
valgomų daiktų krautuvės, visuotinas 
šėrininkų susirinkimas bus balandžio 
7 d., 7:31) vai. vakare, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje, 49 Ct. ir 14 St. Ma-1 
lonėkit visi atsilankyti.

Taipgi katrie negalėsit būt ant su- 
sirihkimo, tai prisiųskit savo antra
šus dėl nut. rašt. J. Tarvid, 1334 So. 
48 Ct., Cicero, III.

Jėškau našlaitės-mergaitės, 
ketino pas mane atvažiuoti, 
vena Scranton, Pa. čia yra jos pa
veikslas. Prašyčiau serantoniečių 
tuojau suteikti man jos adresą.

DR. J. A. 1ERTAŠIŪS, 
3159 So. Union Avė., <

Operetė “Birutė” stato Bijūnėlis, 
nedėlioj, balandžio 13 d., Meldažio 
svet. — Komitetas.

“Pabaigtuves”, dviveiksmę juokin
gą komediją su M. Petrausko gražio
mis dainomis stato Pirmyn Mišrus 
choras, Balandžio 20 d., Meldažio sve
tainėj. — Komitetas.

Roseland. — Balandžio 7 d., 7:30 
vai. vakare K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107 st. įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendroves šėrininkų mė
nesinis susirinkimas. Jame bus 
svarstomi svarbus bendrovės reikalai, 
todėl visi šėrininkai ir šėrininkės 
esate kviečiami atsilankyti į tą susi
rinkimą paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, L.D.N.B. sekr.

Burnside. — S. L. A. 63 kp. mėne
sinis susirinkimas jvyks pėtnyčioj, ba
landžio 4 d., svet. prie 1036 E. 93 St. 
ir Dobson Avė, 7:30 vai. vak.

Visi nariai pribukite, yra svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo ir bus rinki
mai Centro Valdybos. Turite pribūti 
ir padėti išrinkti tinkamą valdybą. 
Taipgi atsiveskite nauji) narių prisi- 
rašimui — Sekr. B. Barniškis.

Melrose Park, III. — L. A. U. Kliu- 
bas rengia išvažiavimą nedėlioj, bir
želio 22 d., Edison giriose. Malonė
kite kitos draugijos nerengti piknin- 
kų tą dieną. — Ant. Jasinskas.

S'. L. A. 109 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, balandžio 4 d., 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 PI., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami būtinai atsilankyti,
apart kitų reikalų bus balsavimas na
rių į Pildomąją Tarybą. Rinkimas 
yra svarbus ir būtinas reikals vi
siems dalyvauti. — Valdyba.

yra 
nes

Bridgeportas. — Draugija Lietuvos 
Dukterų taria širdingą ačiū visiems 
atsilankiusiems rėmėjams, ant musų 
teatro kovo 30 d., o labiausiai p. S. V. 
Valančiui, Universal State Bankos 
kasininkui už trumpą ir aiškų mun/s 
pakalbėjimąK dar kartą ačių.

— D. L. D.

Tautiškas 
susirinki- 
I., 1 vai.

KAMBARYS ant rendos dėl dvie- 
I jų ar vieno vaikino ar merginos, 
kambarys didelis, šviesus su visais 
įtaisymais. _

I Atsišaukite
1514 So. 48th Ct.,

\ Cicero., III.

PARANDAVOJ1MUI didelis švie
sus kambarys su visais naujausios 
mados įtaisymais vienam ar vedusiai 

kuri su ar bo valgio. Atsišaukite vakarais 
Ji gy- ar Šventoms dienoms.

GROSERNfi ir bučernė, 10 metų 
senumo, naujos mados įrengimas, 
Bromann Bros, tile frontas, refrige- 
ratorius, marmurinis kaunterio vir
šus, vogos, National cash registeris, 
sviestui baksas, viršui 6 kambarių 
flatas, krautuvė, 3 metams lysas. La- 

Parduo- 
Pa-,

bai puiki proga kam nors, 
siu už $1350, yra verta $2000. 
matykite tą vietą patys.

Atsišaukite 
3649 So. Ashland Avė.

PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

Šitie lotai šią Vasarą parsiduos ne 
mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo-

4001 So. Ąrtesian Avė. 
‘ Tel. Laffayette 0993

f KAMBARYS ant rendos vaikinam 
____ t i arba merginom arba apsivedusiai po- 
Chirno-n III rai nr^a našlys ar našlė su vienu vai- 

‘ ku. nes aš pati esu našlė. Su visais 
PAJIEŠKAU mano brolio Vladis- J parankamais, elektriką, telefonas ir 

lovo Narvillo, paeina iš Kaltinėnų pa-. *PaU(lyne. Irlefonas 1 uĮlnian 8237.
rapijos, Kauno rėd., Gedminiškės Adresas 10511 So. Wabash Avė. 
kaimo. Apie 20 metų Amerikoj, yra 
gyvenęs — Westville, Bush, III., Janh- 
onson City. Girdėjau, kad turi per
mainęs pravardę kaipo Barinski. Bu- 
čia labai dėkingas kas praneštų. Jo 
gyvenimu vieta man būt gan geisti
na. Jį pamatyt, nes per 20 metų dar 
nei karto nesimatėme. Aš taikaus 
apmokėti IškašČius už pranešimą. Aš 
esu vaistininkas, mano vaistynė ran
dasi :

STANISLOVAS NARWILLAS 
4618 So. Westem Avė. Chicago, III

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JAUNA mergina mokanti ge
rai ir greitai rašyti reikalinga 

[ adresavimui laiškų Naujienų 
I ofise. Darbas vienai savaitei.

-ĮGalima dirbti ir vakarais. Kreip-
JlEšKAU Kazimiero Kurkauskio kitės į Naujienų ofisą, 1739 So. 

girdėjau, kad gyveno Roseland, 111.' Halsted St. Kauskite Mrs. Jur- 
Turiu labai svarbų reikalą. Meldžiu ) 
atsišaukti arba kas žinote praneš- 
kit į

geltonis.

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St. 

No. 95.

JVAIRŲS SKELBIMAI

JĖŠKAU moteries prie namų 
darbo.

Atsišaukite greit
t Tel. Brunswick 6535

RčIKIA merginų prie lovų 
parėdymo. Duosime kambarį, 

Ar Tamistai yra reikalas savo na- valg: įr gera mokestį. Nuolat
1, popieruoti arba į naujus namus darbas. M. Rutkauskas 
audėti stiklus? Jei taip tai mes tą 707 N. Clark St. Dearborn 9574 
visą Tamstos darbą galime atlikti už i
rana prieinamą kainą — pirma negu . ..ss?
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: <
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PAGRAŽINAM NAMUS

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS partnerys Į restau- 
ranto biznį. Vyras ar jauna mote
ris. Geistina kad butų nevedę. Vi- 

PIRKIT $ODA FOUNTAIN DABAR sai mažai pinigų reikia. Savininkas 
Mes turime savo stake pilną pasi- tur^ kitą biznį, 

inkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
įųs turite saldainių ar aptiekos biz- ’ 
ų ir norite pertaisyti savo biznį m •
irba naują uždėti, m«s kviečiame at-h DLIįflA nAPRSMiyifll 
ankyti musų krautuvę ir išsirinkti I1LII1IA UnnlHIllllltŲ 
<au Soda Fountain. Vidutinės kainos, į------------------- — ------------- —*-
lengvais išmokėjimais, greitas patar- ■ 
lavintas. i

ALBEET PICK & COMPANY
208^24 W. Randolph St., 

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

Kreipkitės
Naujienų Skyrius.

3210 So. Halsted St.
No. 92

Namai Žemė
Bargenas. Ir kas tai yra tik 

ras bargenas?

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, pirmos klesos pa

dėjime, benčius, kabinetas, 140 mu® 
zikos rolių ir piano liampa. Palikta 
krautuvėj pardavimui už $145.

1389 Mihvaukee Avė.
1 augštas .

PARSIDUODA Lunch room 
gera vieta, sustojimas draive- 
rių ir netoli dirbtuvių.

Naujienos
1739 S. Halsted St. Box 468

I da po $800.
Pasiūlomi lotai randasi du blokai 

nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. Lo
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo- 
jaus. Uotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išm'okėjmiais. 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. Jurgelioniu.

Jaunų Liet. Amerikoje 
Kliubas laikys mėnesinį 
mą nedėlioj, balandžio 6 
po pietų, Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkit 
susirinkti laiku, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kunevičia, rašt.

STOGDENGYSTĖ 
l'rijų stogų prakiurimas užstaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobilių ' 
rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- į 
inkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- j 
Ižiausia ir geriausia stogų dengimo' 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
larbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

VYRŲ_________
REIKIA gero buferio, darbas 

i yra pastovus, atsišaukite greitu 
! aliku.

4911 W. 14th St.
Cicero, III.

REIKALINGAS antrankis 
duonkepis.

Atsišaukite:
1208 East 93 Str.

Tel. Chesterfield 1172

PARDAVIMUI groserne ir delika- 
tessen, netoli Jackson Parko ir prie 
pat didžiausių mokyklų, kito, tokio 
biznio nėra per du blokus; yra kam
bariai dėl gyvenimo, pigi renda.

Atsišaukite
1413 E. 58 St., ' 

Tel. Faįrfax 2619

ŠTAI KUR BARGENAS 
TOWN OF LAKE 48 GATVĖ 

Namas su bizniu $7000.00.

* *

BRIDGEPORT 
pagyvenimų namas, apačia

PARSIDUODA restaurastas 
geras biznis daromas, priežastis 
pardavitno patirsite ant vietos.

Atsišaukit.
6343 So. Western Avė.

6
garu apšildoma. Biznis prieky. 
Prie Šv. Jurgio Bažnyčios $19,- 
000. Mažas įnešimas.

Ar, kad Jonas nusipirko, nuo 
musų lotą ir pastatė ant jo 2 
augštų po 6 kambarius namą už 
11 ar ,12 tūkstančių, o paskiau 
tą namą pardavė Petrui už 13 
ar 14 tūkstančių.

Jurgis užtikęs pagarsintą bar
geną užmoka Petrui 15 ar 16 
tukstasčių už tą patį namą ir 
dar priperėtą visokių gyvūnų. 
Ir tas namas per rankų rankas 
išėjęs, kaip čigono kumelė. ■

Argi nelaikąs butų apsilenkti 
su visokiais skrepais. Ir kam- 
gi kitam atiduoti 3 ar 4 tūk
stančius. Argi jūsų kišenini 
jau nėra vietos?

Perki naują kautą, perki nau
ją kepurę, kodėl pamiršti nusi
pirkti naujus namus.

ŠTAI TAMSTAI

MAROUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacrainento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

angliškas beizinentas, 2 sun parjo
tai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės | 
sieną įmūrytos; aržucjo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip vendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St. 
į Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI 1-2 flatų frame, 
2-6 kambarių flatai ir 1-2 flatų me
dinis, turi 3 kambarius, lotas 75x125, 
elektra, kieto medžio grindys, pečiu
mi šildomas, gerame padėjime, netoli 
47 St. ir Union Avė., kaina $12,500.

EDWARD J. BRADY, 
5457 So. Halsted St.

KAD užbaigus namų reika
lus, 1—3 aukštų kampinis mu*- 
rinis namas ir skiepas, 1—2 
augštų namas ir skiepas. Atsi
šaukite prie savininko, 2 augš- 
tas 2900 So. Union Avė

EXTRA
Parsiduoda restaurantas grei

tai ir pigiai. Lysas 3 metams.
Kreipkitės

6339 So. Central Avė. , 
Clearing, III.

PARDAVIMUI grosemė, nau
ji įrengimai, garu šildoma,ilgam 
laikui lysas, pigi renda, šviežias 
stakas, prie mokyklos. Parda
vimo priežastis, kitas biznis. 
Bargenas. 1928 W. 35ih St.

* * *
Muro namas, neša virš $3,300, 

$28,000. Duoda antrus morgi- 
čius. šis namas randasi pačioje 
Bridgeporto širdyje. Ant šio 
namo į metus laiko galima 
dirbt didelius pinigus.

Del patesnių informacijų 
Klauskite

J. K. UKTVERIS, 
3235 So. Halsted St.

2 lubos

už*

4nuo 3 iki 
mu^ų pla-

PARDAVIMUI grosemė, se
na įstaiga, parduosiu su namu 
arba skyrium vieną krautuvę 
arb?i mainysiu.

TONEYS,
3600-3602 So.' California Avė.

PARDAVIMUI groserne fruktų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Vieta 
išdirpta ir biznį gerą visados galima 
daryti. Nupirkšit pigiai, arba mai
nysiu ant automobilio, loto, lysas 3 
metams. 4 ruimftLgjfvenimui.

Kreipkitės . H «, x
3407 Uįljacę St.

--------------- ------------ —------ -------------------------

PARDAVIMUI grosbrnė ir bučer
nė, geroje vietoje, daug stako, geri 
įrengimai, pigi renda, 2 metų lysas. 
Atiduosiu už $2900, verta $3500. Ge
ra priežastis pardavimui.

Atsišaukite
pl05 Ellis Avė.

^ARGENAS prie Marųuette parko 
puikiausis muro namas to apielinkė- 
je 2 fl. po 6 didelius kambarius, van
deniu apšildomas, gasiniai pečiai ir 
lediniai baksai, kas manot pirkti na
mą to apielinkėje pamatykit šitą na
mą pirma.

2 augštų muro naman ant Bridge
porto su bizniu grosemė 4 kambariai 
užpakaly štoro ir 7 ant viršaus, 2 ka
rų muro garadžius ir elektra, kaina 
$10500, pinigais $4000.

2 augštų muro namas, Storas ir 3 
flatai po 4 kambarius ir 2 fl. iš už
pakalio po 4 kambarius, randos j mė
nesį $95, kaina $8500, dėl platesnių 
inpormacijų kreipkitės

751 W. 31 St.
Phone Varas 6296

PINIGAIS IR MORGIČIAIS
Štai bargenas, naujas, 2 flatų, 6-7 

kambarių, prie Campbell, netoli 63 
St., sun parloras, ugnavietė. kny
gynas, karštu vandeniu šildoma, 
rendų $2160 j metus.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

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

ant kurio sučėdysi 
tūkstančių dolerių 
nais. Padalyti savo gyvenimą 
taip gražų yra labai lengva. 
Mes priimame labai mažus įmo
kė jimus ir parodome tamstai, 
kaip lengva įsigyti savo namą, 
atidedant po keletą centų kas
dien. Neužmirškite, kad tai 
butų tamstos didelė klaida, jei 
praleistumėt šiandien šias dide
les progas. Todėl šiandien tei
raukitės, kad lytoj nebūtų per- 
vėlu. Atsišaukite tuo jaus.

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manageris 

First National Bank Bldg.
68 W. Monroe St., 

Tel. Randolph 7400
Del parankumo galite kreiptis 

prie šių musų atstovų ir pilnai 
jiems galite pasitikėti.

V. M. STULPINAS 
331'1 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6062 
P. DUBICKAS, 

2151 So. Leavitt St., 
Tel. Canal 2391 .

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu- 
dąvoti kur randasi K. J. Filipo- 
vichį nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stev/art 7101 arba 5126

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas su akmeniniu frontu ir visais 
paskutinės mados įrengimais. Cash 
$8,500, kitus kaip renda. Liko našlė 
ir turi parduoti greit, todėl parduosiu 
pigiai.

417-421 W. 60th St.
Klauskite janitoriaus

800

PARSIDUODA arba išsimaino 
mūrinis garadžius, talpinantis 50 
automobilių; mainysiu ant didelio 
ar mažo namo, arba bile kokio biz
nio. Kreipkitės.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 9641
40 AKERIŲ farpia parsiduoda už 

pusę kainos kiek yra verta, arba 
išsimaino ant namo, loto ar bile 
kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St., Chicago, III.
Pjione Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 kampiniai lotai 
26x124 Rockwell St. ir 44 St. Vis
kas išmokėta. Vanduo, suros, ga- 
sas. Nupirkslt pigiai.

Kreipkitės prie savininko 
3564 So. Halsted St.

1 lubos 
Tel. Boulevarl 3569

Dramatiškas Ratelis stato 
keturių veiksmų istorišką 
“Mirga”, 
liuli 
Halsted gat. 
vai. 
vai. vakare. Todėl 
teatro 
matyti 
torišką

scenoj 
dramą 

nedėlioję, balandžio 6 d., 
House svetainėje, Polk ir 

Durys atsidarys 6:30 
vak. Pradžia lošimo lygiai 8 

prašome visus 
mylėtojus atsilankyti ir pa- 
lietuvių praeities puikią is- 
dramą “Mirga”,

—Valdyba.

COUNTY TAKSUS galite už
simokėti Noel State Bank, Mil- 
waukee ir North Avė. po apri- 
liaus 1 dienos. Bankas yra pa
skirtas kaipo oficialė stotis.

TUOJAUS—-
REIKALINGAS, patyręs 

berys. Nuolatinis darbas.
Atsišaukite

704 W. 35 Str.

bar-

PILNAI užbaigtas, beveik naujas 
3 tubes radio ant pardavimo. Kai
na $120.00; parduosiu už $70.00.

Pašauk 
Drexel 1561 

tarpe 6 ir 7 vakare

PARDUOIYAM, MAINOM IR 
PERKAM

ti priklausantieji prie čios drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tariamasi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

SLA 134-ta moterų kuopa rengia 
“Bunccr Party” antradienį, balan
džio 8 d., Mildos abejose svetainė
se. 3142 S. Halsted St. (Pradžia 7:30 
vai. vak. Daugybe įvairių dovanų 
ir skanių užkandžių bus patiekta 
atsilankiusiems. Taipgi šokiai ir 
žaismės. Visus kviečia Komisija.

M ()TE RIM S PRANEŠI MA S 
šitas tavoras parsiduoda žiema 

ir vasarą. Vilnonės gijos nėriniams 
visokių spalvų. Kaina malkos 4 
an. 28, 35, 40 centų. Marškonės Šilk 
Linen gijos mezginiams ir siuvi
nėjimui; kaina matkos 10, 15, 20, 
25, 30 ir 50 centų. 1522 yardų. 
Adara visas dienas ir sekmadie
niais visą dieną. Kreipkitės tuojau

F. Selemanavičia 
504 W. 33 St., City.

1 lubos.

ISRENDAVŪJIMUI

prie 
abelnai 

ir

REIKALINGI KRIAUČIAI 
vyriškų drapanų; vienas 
kriaučius, vienas kautų dirbėjas 
vienas ant viso darbo apreitorius.

Atsišaukite
F. BITAUTAS 

1833 So. Halsted St.

PARSIDUODA Bučernė ir Gro- 
sernė. Biznis geras cash, kitų bu'čer- 
nių nėra apie 4 blokus. Parsiduoda 
su visu namu. Einu į kitą biznį, to
dėl parduoti turiu greitai.

Atsišaukite
6059 So. Kildare Avė.

REIKALINGI agentai dėl parda
vinėjimo Paige ir Jewett automobi
lių. Darbas ant visados; gera 
kestis.

Atsišaukite greit.
J. J. BAGDONAS

4614 So. Western Avė.
Tel. Lafayette £282

mo-

Bridgeportas. — Draugystės Sal
džiausios širdies Jėzaus susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St., 1 vai. po pietų. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti paskirtu lai
ku, nes yra daug reikalų apsvars
tymui. Alsiveskite naujų narių.

A. Mosteika, rašt.

ANT rendos vieta dėl krautu
ves, kaip tai drugstoriui, bučer- 
nei ar šiaip bile krautuvei ant 
Westside 2065 W.Coulter St.At- 
sišaukit pas savininką 1444 So. 
51 Avė. Tel. Cicero 147

REIKALINGAS pirmarankig beke- 
ris, prie juodos duonos, ant naktų, 
gera mokestis atsakančiam darbinin
kui.

Atsišaukite
FRANK BRASUS, 

139 E. 107 St.

STORAGE IŠPARDAVIMAS
4 grojikliai pianai, 88 notų, benčius ir roleliai, $125 ir augščiau. Mes taipgi turime 2 baby grand 

pianus, kuriuos galima nupirkti 
labai pigiai. 6

3 pianai, labai gerame padėjime, 
$45 ir ąugščiau.

Vieni vargonai $15. Tie instru
mentai turi būt parduoti tuojau. 
Kad sutaupius perlaikymo išlaidas 
mes atiduosime išmokėtimais atsa
kantiems žmonįems. Jus galite at
sišaukti šiandien ar rytoj iki 9 vai. 
vakare. Arba nedalioj iki 4 vai. po 
Pietų. . ,

Victor Stofagc House 
,1606 W. Van Buren St.

Namus, lotus, farmas ir įvairius 
biznius. Mes turime privatiskus ir 
dėl biznio visose dalyse miesto, 
ypatingai prie vienuolyno (Mar- 
įjuette Manor), Brighton Park ir 
Town of Lake. Mes taipgi turime 
didelius flat buildingus South Si- 
dėj.

I

Reikale kreipkitės ypatiškai ar
ba telcfonuokit ir mes į)ribusim 
ypatiškai su teisingu patarnavimu.Siunčiam pinigus į Lietuvą. 

VISCONT cb.
Real Estate

4601 So. Paulina St., Chicago 
Tel. Yards 7343

NORINTIEJI parduoti 
majnyti

NAMĄ,
<LOTĄ,
FARMĄ
ARBA BIZNI 

tai poduokit į 
REAL ESTATE

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

arba

LABAI SPECIALIAI
Mes turime keletą namų 2 

flatinių, po 6-6 kamb., 2 karų 
garadžius, $11,000. Mes taipgi 
turime labai gerus namus neto
li nuo Western Avė. -ir 71 St.

Tai yra labai nepaprasta pro
ga įsigyti tikrą namą už didelį 
bargeną.

South Western Realty Co.
7131 So. Western Avenue 

Tel. Stewart 4894

Keistučio Dramos skyriaus 
ticijos veikalo “Keistutis” šį 
rą neįvyks. Tos repeticijos 
trečiadienį pas Kasparaitį.

repe- 
vaka- 
įvyks

FLATAS ant randos. Vieta gra
ži, 6 kambarių rezidencija. Renda 
pagal sutartį.

Kreipkitės
Karolis Aleksiunas
5538 So. Tripp Avė.
arti Cravvford Avė \

AUTOMOBILIAI

TAIPGI —
PARSIDUODA 5 bilijardiniai 

stalai; biznis gerai išdirbtas.
Atsišaukite ,

652 W. 14 Str.

LOTAS parsiduoda labai pigiai, 
River Side. Lotas yra 60x153 pėdų. 
Visi įtaisymai, stryto saidvokai ge
ri, vanduo, suros ir tt. Vertas 
$2000, parduosiu už $1690.

Atsišaukit prie savininko. 
J. Tarvid

1334 S. 48 Ct., Cicero, III.

virš

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU dėdės Kazimiero Juo- 

zapaičio. Iš Lietuvos paeina Su
valkų rėdybos, Būdviečių kaimo, 
Skriaudžių parapijos. Aš dabar esu 
valdžios ligonbuty, esu kareivis, 
buvau Franci joj, esu sužeistas ka
rės laike. Prašau jo atsišaukti.

Comis,
Mayvvood, III.U.

IEŠKAU dėdės Petro Pušos, de
šinus metų atgal gyveno Brooklyn, 
N. Y. paėjo iš Lietuvos, RadviliŠ- į

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU 5 ar 6 kamba

rių 18tos gatvės apielinkėj. Kas 
tokius kambarius turite, tai 
praneškite. Canal 6025, A. Ma
siulis.

PARDAVIMUI 4-rių pasažierų au
tomobilius (sport model), parsiduoda 
už gana pigią kainą. Taipgi turim 
Sardaviirmi troką 2-jų ir pusės tonų, 

iam reikalinga atsišaukite 
WM. DOMBRAUSKAS

817 W. 34th St., 
Phone Boulevard 9336

PARDAVIMUI grosemė už 
gana prieinamą kainą, taipgi 
galiu mainyti į namą, lotą aiba 
automobilių. 708 W. 30-th Str.

Phone Victory 9531

PARDAVIMUI 6 kambarių mari
nis bungalow, furnacę šildomas, kie
to medžio trimingai. Kaina tik 
$7,200, cash reikia $2,500, kita dalis 
ant išmokėjimo.

Agentų nereikia.
Kreipkite^

2115 W. 54 PI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

OAKLAND automobilius 6 
cilinderių, 5 sėdynių Sedan par
siduoda pigiai. Mašina visa gera 
1922 modelio. Kreipkitės tuoj 

3217 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI. Priversti parduo
ti savo bučernę, grosernę ir notion 
Brighton Parke už teisingą pasiuliji- 
mą. Keturi ruimai pagyvenimui, 
maudynė ir garadžius ant 3 mašinų, 
renda pigi.

KAS TURITE lotus parduoti prie 
Marųuette Manor Parko ant 09 St. 
taipgi prie Maplewood Avė. ir 
Washtenaw, arba ant 71 St. tame 
tarpe. Kas turi biznio lotus par
duoti, aš moku cash. Duokit platų 
paaiškinimą apie savo lotus.

A. Siratavich,
R. 3, Box 1, Auburn, III.

NEGIRDĖTI RARGENAI SOUTH 
SIDE

2 FLATŲ naujas mūrinis namas.
5 ir 6 kambariai, visi įtaisymai ir 
garadžius; ant dviejų lotų statytas. 
Kaina $13,500; randasi ant 62 ne
toli Kedzie Avė.

2 FLATą naujas mūrinis namas, 
8 metų senumo po 6 kambarius; 
garu apšildomas, mūrinis garad
žius. Randasi ant 64 netoli Western 
Avė? Kaina $12,500.

3 FLATŲ mūrinis namas po 5 ii
6 kambarius. Elektra ir maudynės, 
aukštas cementuotas skiepas. Kai
na $9,960.

2 FLATŲ po 6 kambarius, elekt
ra ir maudynės. Kaina $6.500.

10 FLATŲ ir 4 Storai, kampinis 
mūrinis namas; rendos $300 į mė
nesį. Kaina $22,500.

2 FLATŲ bizniavus namas su vi
su bizniu. Reikia įmokėti $1200.

Pirkti, parduoti arba mainyti 
namus, lotus, farmas arba bile ko
kius biznius kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St., Chicago, 111.
Phone Boulevard 9641

PARDUOSIU ar mainysiu 4 ak
rus geros žemės su budinkais, ark
liais, karvėmis ir paukščiais. Vieta 
labai gera, netoli C. B. O. geležin
kelio. Upelis bėga per žemę. Gali
ma uždarbiauti su trokši nuo 10 
iki 25 dolerių įjiieną; lokių dar
bų galima gauti visada. Parduosiu 
viską pigiai tik už 36000.

Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką.

I
Kreipkitės.

Joseph Tulcus 
Downers Grove, III. .

BARGAN. Pardavimui 4 fla
tų medinis namas, elektra ir 
maudynės; kaina $5750 išmoke- 
sčiais. 657 W. 81 Str.

Tel. Atlantic 4154

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, akmenų frontu, ga 
ru šildomas, 6-6 kamb., 3 karų 
garadžius. Bile teisinga kaina 
bus priimta. 3435 S. Wood Str.

George Oakey

NAMAI-ŽEME
RAKANDAI

PARDAVIMUI 3 šmotų sku- 
rinis svečių kambario setas, 

Aitsi-
kės miesto. Taipgi ieškau pusbro-j PASIRENDAVOJA ruimas 

idel 2 ™rginu 1 paduškait6s-$25-
žinanti teiksitės pranešti arba pa- ’ gyvanašlei su valgiu ar be 1535 šaukite subatomis arba nedėlio- 
tys atsišaukite. . [N. Paulina St. ant 3 lubų iš už-mis po pietų ar vakarais.Juozas Martusevičius __. -J .
3219 So. Morgan St., Chicago, I1L pakalio. v ; ' 2319 E. 73 St. 2 apt.

ŠTAI KUR BARGENAS
2—6 kambarių mūrinis, ąžuolo 

grindys ir baigtas. Steam apšildo
ma, 3 karu garadžius, netoli vie
nuolyno. Gera proga padaryti 
nigų. Prekė $11,500, cash $4000.

Matykite
Stanley Mickevičia,

Tel. Boulevard 4899
Adam Grigas & Co., 
3114 So. Halsted St.

pi-

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
augštų ir skiepas; 1 krautuvė ir 
4—4 kambarių flatai. 546 W. 47th 
St. Turi būt parduotas šią savaitę.

Kreipkitės j savininką.
J. A. Cervenka J r.

2438 S. Lavvndale Avė.,
Lavvndale 4501

PARDAVIMUI garadžius, 100 ka
rų vietos, geroje vietoje, daromas 
geras biznis, $35000 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais. Proga 
sam gyvenimui. Ne agentas.

J. Shapera, 
Room 309 

102 N. Wells St*

vi-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu tui 

namą, Jotą ar kokios rųšies biznį i 
nori parduoti ar išmainyti telefonuol 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna 
vimą.

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS $4500
Kampinis 2 flatų medinis na

mas, 7—7 kambarių, attic, elektra, 
vanos, garadžius, geriausiame Stock 
Yardų rezidencijų distrikte, pirmo 
numerio padėjime. Del informaci
jų šaukit vVincenncs 2204.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
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