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Karo padėtis 
Rumanijoj

Poincare užtaria Rusų Geležinkeliu darbininkai 
mokslininkus laimėjo

Tvanai Naujoj Anglijoj
mokslininkus

Lenkai nepadėsią Ruma 
nams prieš Rusus

Poincare protestuoja dėl teisi 
mo Rusų mokslininkų

1 l ‘

Lenkai atsisaką padėti 
Rumanijat

Rumanijoj paskelbta karo 
padėtis

Nepaliaujamos antisemitinės 
riaušės privertė valdžią da
ryti grieštą žingsnį.

Kad ir franeuzų graudenami, 
vis tik lenkai nenorį pyktis su 
Rusija.

Del teisiamų Kijeve rusų profe
sorių, kaltinamų dėl kontr
revoliucinės darbuotės, pa
siuntė čičerinui protesto no
tą. '' .

Išsiderėjo penkiais nuošimčiais 
didesnę algą.

Del lietaus ir tirpstančio 
go išsiliejusios upės 
nuostolių padarė.

snie- 
daug

1 i L1OH A RĘSTAS, R u m a n i j a, 
bal. 8. — Del nepaliaujamų 
riaušių prieš žydus, valdžia pa
skelbė karo padėtį. Pagalbon 
policijai pašaukta keli regi- 
nientai kariuomenės antise
mitinėms studentų vadovauja
moms riaušėms suvaldyti ir 
įvarkai išlaikyti. Atvykus ka
reiviams universitetan, kurs 
patapo antisemitinės propa- 
r.ukIos židiniu, studentai puo
lė ir juos mušti, bet muštynes 

pasjbai‘|ė tuo, kad studentai 
buvo išguiti iš universiteto ru- 
“iv. 1i,T,

Neramumai kilo apie dešimt 
dienų atgal, kai pradėta na- 
grinėt bylą astuonių studentų, 
kaltinamų dėl sąmokslo nu
kauti keletą kabineto ministe- 
rių ir įžymesnių žydų. Tie aš-Į 
tuoni studentai vėliau buvo 
teisino paleisti be jokios bau
dos.

čcrnovice antisemitiniai eks
cesai nesiliauja nuo praeito 
ketvirtadienio. Žydai užpuldi
nėjami gatvėse, jų namų ir 
sankrovų langai daužomi. Stu
dentų govėdos įsiverždamos į 
teatrus, kavines ir restoranus 

gainioja ir pliekia žydus.

Balandžio 13
pasirodys

NEDĖLIOS
NAUJIENOS

LONDONAS, bal. 8. — Gau
tomis čia iš patikėtinų šaltinių 
žiniomis, Lenkija atsisakanti 
remti Rumaniją atsitikime, jei 
Rusija bandytų atsiimti Besa
rabiją.

Franci j a Vertė Lenkiją, kad 
ji viešai duotų pareiškimą, jo* 
gei rems Rumaniją, jei tarp pa
starosios ir Rusijos ištiktų su
sikirtimas, bet Varšavos valdžia 
kurdai rupi atsteig-ti ekonomi
nius santykius su Rusija, vis 

nuo to atsisakė.
I lenkų valdžią pradėjo nema

ža įtakos daryti ir Lenkų Socia
listų partija, kurios jėga vis 
stiprėja ir kuri, girdėt, norėtų j 
kaip nors susitarti su Rusija) 
dėl pakeitimo Galicijos sienos.

Tuo budu Rumanija palieka-] 
ma kaip ir izoliuota. Jos santy
kiai su Italija ir Ispanija ypa
tingai pablogėjo. Aplamai Ru
manija niekur didelės simpati
jos nebeturi. Jai pritaria tik 
viena Francija, bet ir ta vargiai 
begu eitų taip toli, kad norėtų 
dėl jos kariauti, nors, žinoma, 
ginklais ir amunicija neatsisa
kytų padėti. I
Rusų staigaus pralobimo slaptis

Londone dabar laužoma gal-1 
vos, iš kur Rusija ‘ staigu taip! 
pralobo, kad galėjo gauti iš Į 
Londono bankų milžiniškų kre-| 
ditų karo medžiagoms supirkti.! 
Kai kas spėja, kad tie didėli! 
kreditai Londone gauta pastan-1 
gomis Bazilio Zacharovo, miste-Į 
ringo graikų-turkų žydo, milijo
nieriaus, kuris, kaip kad visi žy
dai, nekenčia rumanų dėl jų an-| 
tisemitizmo, pasireiškiančio 
šiai žydų pogromais.

Tasai Zacharovas užsiima 
riausiai ginklų prekyba. Jis 
stambus dalininkas
kur gamina aeroplanus 
bolševikų valdžiai.

Taipjau pranešama, ’ kad ru
sai mobilizuoja kariuomenę Be
sarabijos pasienin, nors grieš- 
tesnių žygių dar nedaryta.

Laukiamoji Anglų-Rusų konfe
rencija.

Rusų delegacija į busimą 
Londono konferenciją jau atvy
kę Rygon ir apie savaitės pabai
gą tur būt bus Londone.

Iš karto buvo manoma viešus 
posėdžius daryti šv. Jokūbo 
(St. James) rūmuose, bet dabar 
nuo to atsisakyta. Priežasties, 
dėl ko tasai planas atmesta, ne
paduodama. Girdėt betgi, kad 
;ai padaryta dėl to, jog butų 
atrodę nė šis hė tas priimti ka
raliaus rūmuose atstovus raz- 
baininkų, kurie nugalabijo ka
raliaus Jurgio pusbrolį.

Pirma konferencijos Isesijfj 
veikiausia bus laikoma užsienio 
ministerijoj.

PARYŽIUS, bal. 8. — Prem
jeras Poincare šiandie pasiuntė 
sovietų Rusijos užsienio minis- 
teriui čičerinui protestą dėl by
los rusų inteligentų, tardomos 
dabar Kijeve. Protestas, kurį 
pats Poincare pasirašęs, sutai
sytas stipriais žodžiais.

i Tuo pačiu laiku premjeras 
kreipėsi j Anglijos ir Italijos 
valdžias, kurios jau turi įstei
gusios tiesioginių diplomatinį 
ryšių su Maskva, kad ir jos pro
testuotų.

Savo protesto notoj Franci jos 
premjeras sako:

) “Franęuzų visuomenės opini
ja, bendrai su universiteto ir 
mokslininkų rateliais didžiausiu 
susįrupinimu seka Kijevo bylos 
procedūrą ir bijo, kad mirties 

[bausmė nekristų ant profesorių, 
i kurių netekimas butų skaudžiai j 
atjaučiamas, nes dėl to sumažė
tų intelektualė pasaulio patri- 
monija. Vardan mokslo, var
dan’žmogaus teisių, Francijos 
universiteto žmonės reikalauja, 
kad jų rusų kolegos butų išgel
bėti nuo tokio likimo, kurio jie] 
nenusipelnė. j

“Vardan civilizacijos ir žmo
niškumo Franeuzų valdžia pri-1 
sideda savo uoliais troškimais 
prie viso mokslingojo pasauliol 
troškimų. -— Poincare”. '

naudai, 
sutiko 

nuo-

CHICAGO, bal. 8. — Vakar 
pasibaigė derybos tarp organi
zuotųjų geležinkelių darbinin
kų (konduktorių etc.) atstovų 
ir 31 geležinkelių linijų į vaka
rus nuo Chicagos atstovų. Dery
bos tęsėsi nuo kovo 9 dienos ir 
pąsibaigė darbininkų 
Geležinkelių savininkai 
padidinti algas penkiais
šimčiais. Tuo algos padidinimu 
pasinaudos viso apie 80 tūks
tančių geležinkeliečių.

Padidinę algas kondukto
riams ir traukinių darbinin
kams, geležinkelių linijų į vaka
rus nuo Chicagos savininkai tu
rės padidinti . algas ir kitiems 
darbininkams, dirbantiems įvai
rius kitus geležinkeliuose dar
bus.

BOSTON, Mass., bal.
Del smarkaus lietaus ir tirp
stančio sniego upės visoj Nau
jojoj AngĮijoj smarkiai patvi
no, užliedamos apielinkes ir 
padarydamos didelių nuostolių, 
skaitomų milijonais dolerių.

Connscticut, Merrimack*, Na- 
shua ir kitos upės vis dar la
biau. tvinsta, užliedamos pla

čiausias apielinkes. ■
Ties Westfięld, Mass., nepa

žįstamas žmogus, bandęs per
bristi užlietą kelio gabalą, buvo 
srauto parmestas ir nutrauk
tas gilumon, kame jis prigė
rė, ,

Ties Clarcmontu, N. II., van
duo užliejo kaimo mokyklą. 
Vaikams ir mokytojams gelbė
ti kubvo greitomis padaryta 
pervažas.

8. —

Kasyklą darbininką kova 
su skobais

Kasyklų savininkams padėti 
gubernatorius siunčia kariuo- 

. menę.

FRANlKFORT, Ky., bal. 8.— 
Stiaigbt Creek apygardos ka
syklose, kur ^samdytojai pri- 
sigabeno nelinijinių darbinin
kų eina dideli naramumai 
muštynės ir šaudymus su kom
panijų samdytais mušeikomis 
ir skebais. Kompanijai reika
laujant į neramumų vietą Ken- 
tucky’ės gubernatorius Fields 
pasiuntė būrį raitosios kariuo
menės.

Nori atsaukt prohibicijy 
Norvegijoj

Tuo reikalu parlamentan įneš
ta valdžios rezoliucija.

Paliko $1,000,000 akcijy 
savo darbininkams

BIRMINGHAM, Ala., bal. 2i 
—Miręs prieš keletą dienų fab- 
rikininkas John J. Eagan, Ame
rican Cast Iron Pipe kompani
jos prezidentas, visą savo turtą 
akcijomis, vertės milijoną dole
rių, užrašė to fabriko darbinin
kų susišelpiamajam fondui. 
Fabriko dirbiniai turi būt par
duodami tokiomis kainomis, 
kad padengtų produkcijos išlai
das ir duotų normalį nuo įves- 
tuoto kapitalo procentą. To pro
cento dalis turi put pridedama 
prie darbininkų algų, o kita da
lis paskiriama fondui, iš kurio 
darbininkams butų mokamos 
pašalpos susirgus arba nebepa
jėgiant dirbti.

tie-

vy- 
yra 

Vickerso, 
Rusų

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

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

nio numeris.

Italijos parlamento 
sąstatas

Iš 536 vietų fašistai pasiėmė 
sau 375 vietas.

KOMA, bal. 8. — Vėliausio
mis žiniomis naujajame Itali
jos parlamente {tikimieji 'fašis
tai turės 260 narių, o demok
ratai, liberalai, katalikai ir ki
tokį, kurių kandidatai buvo įra
šyti fašistų sąrašuose, — 115 
narių, tuo budu fašistai užims 
visa 375 vietas, o visų kitų par
tijų atstovai bendrai teturės 
160 vietų.

Sąstatas pastarųjų, taigi ne 
fašistų atstovų parlamente bus 
toks: socialistų 65 atstovai; 
katalikų 39; liberalų demokra
tų 17; socialdemokratų |11; 
amedolų 12; republikonų 7; 
valstiečių 3; SardTnijos akcijos 
partijos 2; slavų ir vokiečių 4.

Bomba Orlando uošviui
ROMIA, Italija, bal. 8. — Iš 

Palermo praneša, kad kažin 
kieno padėta bomba, sprogda
ma, apdraskė Commendatoro 
Castellano namus. Castellanas 
yra buvusio Italijos premjero 
Orlando uošvis.

MUNšAINAS, AUTOMOBILIS, 
MAUDYNĖS IR POLICIJA.

HAMiMONiD, Ind., bal. 8. — 
Du Sonth-chicagiečiu, Franas 
Sadauskas ir Alex Muzinskis, 
įkaitę nuo munšaino norėjo 
atsivėdinti ir, važiuodami pa
ežerių, su visu savo automobi
liu pūkšt! — nuo stataus kran
to į “leiką.” Parko policininkui, 
pastebėjusiam kas atsitiko, pa
vyko abudu išgriebti laukan. 
Abudu sužeisti. Sadauskas šau
kiamas tieson už važiavimą,' 
girtas būdamas, automobiliu ir 
už maudymąsi nesimaudomuo- 
ju sezonu.

Koiigresmaiias inkrimi 
nuota j —--

Kaltinamas dėl degtinės 
delio.

švin

——T---------- ,

COVINGTON, Ky., bal. 8.— 
Kongreso Atstovų rūmų narys 
John W. 'Lhnft'lky, iŠ Kcntucky, 
tapo federalės . grand džures 

inkriminuotas. Kaltinamas de 
sąmokslo klastingu budu gauti 
iš valdžios sandėlių degtinę 
ją gabenti bei pardavinėti.

HARRISBURG, Pa., bal. 8.— 
Polvinis daug nuostolių pada
rė šioj apielinkėj. Pačiame 
mieste daugelis namų vandens 
užlieta.

Vienas žmogus, Harris Rotz, 
bandė ties Shiępensburgu per
važiuoti Conodoguiveto upelį. 
Kiek laiko vėliau kaimynai ra
do jo vežimą ir prigėrusį 
l>i jkliuvusius kriimuose. 
su jų savininku atsitiko, 
nia.

KRISTIANIJA, Norvegija, 
bal. 8. — Valdžia įnešė parla- 
mėntan rezoliuciją, kuria siū
loma panaikinti spiritinių gė
rimų draudimą Norvegijoj. 
Vietoj probibicijos valdžia siū
lo kad butų įvesta valstybės 
monopolis svaiginamiems gė
rimams.

ir

SENATORIUS*/VVHEELER
I INKRIMINUOTAS.

i GREAT FAIjLS,,' Mont., bal. 
8.— Vietos federalis teismas 
šiandie inkriminavo Jungtinių 

[Valstijų senatorių Burtoną K. 
!wbeelerį. Kaltinamas, kad ta
pęs senatorių jis vis dar pasi
likęs naftos operatorių tarny
boj kaipo advokatas ir ėmęs iš 
jų pinigus kad darytų savo įta
kos išgauti iš valdžios aliejaus 
šaltinius.

Justicijos departamento ži
niomis senatorius Wheeler ga
vęs 80,090 dolerių.

Kartu su senatorių Wheele- 
ru inkriminuota dar geologas 
Gordon Campbell ir aliejaus 
operatorius ir spekuliantas L. 
C. Stevensonas.

AMERIKIETIS — TAUTŲ SĄ
JUNGOS KOMISARAS VEN

GRIJAI.

GENEVA, Šveicarija, bal. 8. 
— Tautų Sąjungos aukštuoju 
komisaru Vengrijai tapo pa
skirtas amerikietis M. J. Smith, 
iš Bostono, vietoj Bostono fede- 
ralio rezervos banko direkto
riaus Hardingo, kurs dėl nesvei
katos atsisakė tą vietą užimti.

VANDUO UŽLIEJO KASY
KLAS.

SORANTON, Pa., bal. 8. — 
Smarkiai pakilęs DackawannicM 
upės vanduo užliejo keletą Glen 
Alden kompanijos anglių kasy
klų. Pasigendama dviejų dar
bininkų, kurie tur būt nespėjo 
iš kasyklų pabėgti ir ten prigė
rė. 6000 žmonių išmesta iš dar
bo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 8, užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ......... $4.34
Belgijos, 100 frankų  :  $4.94 
Danijos, 100 kronų  ;... $16.67 
Italijos, 100 lirų ................... $4.48
Francijos, 100 frankų ........... $5.78
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų........ $13.72
Olandijos, 100 florinų .........   $37.35
Suomijos, 100' markių, ........... $2.54

ark-
Kas 

neži- žEMeK I>REIie.JIJVIAS ' 
ANGLIJOJ.

KADA REIKIA GALVA SKRY
BĖLĖ! PRITAIKINTI.

NiEW YORiKAS, bal. 8. — 
Moterys ir merginos stropiai 
pradėjo plaukus kirptis. Barbe
nai apsidirbti uogai. Per mo
teris vyrams sunku beprieiti 
prie barbenu plaukus nusikirp
ti ar barzdą nusiskusti. Vienoj 
departamentinėj sankrovoj aš
tuoniolika barberių dirba, die
ną ir vakarais, moterims plau
kus Cirpdami.

Merginos ir moterys subruz
do plaukus kirptis tam, kad 
pritaikius galvą naujos mados 
Velykų skrybėlaitėms, kurios 
turi siaurą lanką įr ant galvos 
su storais plaukais nelenda.

(LONDONAS, bal. 7. — Der- 
byshiro srity jausta stiprus že
mos drebėjimas. Kartu buvo 
girdėt po žeme lyg koks perkū
no dundėjimas. Nuostolių ma
ža tepadaryta.

ORO TEISIŲ KONGRESAS.

WASHINGTON, D. C., bal. 
8. — Jungtinių Valstijų valdžia 
priėmė Italijos pakvietimą da
lyvauti šeštajame oro teisių 
kongrese, kuris įvyks Romoj 
balandžio 22 d. Amerika pasiųs 
kongresan tris savo delegatus.

Nesmagi klaida
Mums labai nesmagu, kad ke

letas dienų atgal Naujienose ap
skelbimų skyriuje tilpo apskel
bimas paduotas firmos, kur, 
kaip paskui pasirodė, esama 
streiko. Nežiūrint į didelį dabo- 
jimąsi, tokios klaidos nors ir 
labai retai, bet kartais pasitai
ko ypač kad musų darbininkai 
ofise yra užversti darbais ir ne
žino kur ir kada įvyksta strei
kai. Mes atkartotinai prašėme 
ir prašome unijų narių ir komi
tetų paduoti Naujienų ofisui 
vardus tų firmų, kur eina strei
kas. Kitaip mums nei a nei gali
mybės žinoti apie visas firmas 
ay tai ten yra streikas ar ne. 
Panašios klaidos, kaip dabarti
nė, mums pasitaiko tik išnety- 
čių ir retai — į ištisus metus ne 
daugiau kaip vieną kokį sykį, 
nežiūrint į tūkstančius apskel
bimų, bet ir tos vienos klaidos 
mes labai trokštame išvengti ir 
tą galime padaryti tik su visų 
musų draugų pagelba.

. Naujienų Administracija

BAISENYBĖS HONDURASO 
SOSTINĖJ.

WASHINGTON, D. C., bah 
8. — Valstybės departamentui 
pranešta, kad Honduraso res
publikos sostinėj Tegucigalpoj 
dedasi bailių .dalykų. Del ver
dančios revoliucijos mieste da
rosi stoka maisto, siaučia tifo 
ir diserterijos apidemijos. Mies
to pakraščiais guli išblaškyti 
lavonai ir niekas nesirūpina jų 
nė palaidoti, nė sudeginti, dėl 
to smarvė daros nepakenčia
ma. x

TURKAI UŽDARINĖJA SVE- 
.TIMAS MOKYKLAS.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 8. Turkų policija 
uždarinėja franeuzų ir italų 
mokyklas, dei to kad vedėjai 
tepašalino iš mokyklų tikybi
nių emblemų, kaip kad buvo 
Angoms krašto seimo įsakyti.

DEL FILIPINŲ NEPRIKLAU
SOMYBĖS.

MANBLA, Filipinai, bal. 8.—, 
Filipiniečių Nepriklausomybės 
Misija i išplaukė 
Valstijas klabinti 
Filipinams butų 
priklausomybė,
čiuosius misijos narius lydėjo 
dideles minios žmonių.

į Jungtines 
valdžią,, kad 
suteikta ne- 
Išvažiuojan-

ST. PETEiRSBURG, Fla., bal. 
8.— Garlaivis Jesse B. Adams, 
su 160 pasažierių, įstrigo sek- 
lumon apie tryliką mylių nuo 
Sarasotos.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die nepastovus oras, veikiausia 
lis; nedaug atmainos tempera
tūroj; didokas vėjas.

Saulė teka 5:20, leidžias 6;40
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Vidaus Kova

Taipgi žydų čampionas

'iIMIUi. „Iii. .'

kais. Milicijos 
darbą geriau

CENZŪRUOJA AMERIKOS 
LAIKRAŠČIUS.

bešales kuopeles,
- Šiaulių aušrinin- 
, “Ateities Žiedai”,

Milicija žiauriai elgiasi su 
piliečiais.

_________

m 
lAlui

no
Ligi Naujų Metų 
pareidavo veik vi-

Kas Dedas Lietuvoj 
t .A.. .. A 2 „A ..--•■m . V y >• r

(larsinkities “Naujienose”

KUPONAS 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai 

Pudingai

PILNAS

t ienas is parankumų var

blekmeje,
sai oras.

IŠGARUODINTAS
nekainuoja daugiau kaip kiti
paprastos rąsies pienai, bet tu 
ri už save tyrumo, šviesumo ir 
gerumo ęvarantiją, kurią Bor- 
dėn palaikė nuo 1957

tojime Bordeno Išgaruo-
dinto Pieno yra kad gaut
pirkt bile skaičių blekmių
ir turėt vartojimui kada
norit. Nesurugs atdaroje

nepaisant kok-

Del paprasto kepimo su 
pienu, atskieskit Bordeno 
Išgaruodintą Pieną lygia 
dalimi vandens ir varto- 
kit kaip pieną.

THE BORDEN COMPANY 
Bordcn Bialding, New York

I J
Duona
Saldainiai
Žuvis
Padažalas

Zupė
Vardas .............

Adresas ........
6 ...... (Lithuanian)

Trečiadienis, Bal. 9, 1924

NORĖDAMI]

Laikykit pieną ant ledo, 
jei atdaras Bordeno Išga- 
ruodintas Pienas yra len
gviau užlaikomas negu 
paprastas pienas, bet vis
gi nebūna šviežus per il
gą laiką po atidarymui 
blekinės.

Jei norit dązinot kaip kept 
su Bordeno Išgaruodintu 
Pienu, ispildykit kuponą, 
paženklinant kokias pa
mokas norit ir mes pri- 
siusiin visai dovanai.

U1B

UNSVVEETENED
EVAPORATE0

Milk

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis

I'a Galit dčvčti naujai guprosvtą siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
•) Jūsų pirštų nagai gąli būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, Svariai nuskustas veidas, 

Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską. ,
Ką tokiam atsitikime pamanys apie Jus jūsų mylimoji nanc’.O? Vi oa jūsų pas

tangos, padaryti gerą impresiją, nueis nukals, jei jus praa&dte kasyti savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visi) kambarį. Naudok it

k* pleiskanų mirtinoji priešą I Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik mi trupučiu patrin
ku galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau r-rrvikčj jums 
gedintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyk* visiškai i trumpą laiką 
ir po, to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą nu Rufflct, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos Jy3 nekankins. Koks skirtumas tuomet 
F. AD. RICHTER & CCL 104-114 So. 4th St., Brooklyn.

• n,/ «

' Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 89»2

" . - ----- -T-
LIETUVOJ ŽIEMA VIS DAR 

TEBESILAIKO.

Kaunas, 15 kovo. — Nežiū
rint to, kad sulig bertainmočio 
jau skaitosi pavasario hiėnuo, 
vienok ligi šiol pas mus vis
dar tebesilaiko stipri žiema. 
Dienomis gerai šviečiant sau- 
H nors ir nebėra (taip šalta, 
kaip vidury žiemos, bet nak
timis taip šalta, kaip paprastai 
būna per Kalėdas. Vakar 14 ir 
šiandien 15 kovo iš ryto šaltis 
niekia ligi 15 laipsnių. Einant 
ar važiuojant cypia gatvėje 
sniegas, iš nakties storais lei
dais apšalę langų stiklai.

Žiema žmonėms jau labai 
Įkyrėjo, todėl jie nekantriai, 
laukia pavakario, o ypač uki-į 
ninkai, kuriems dėl buvusio 
praėjusią vasarą didelio šlapy- 
mečio daugeliui striukai su pa
šaru. —Lietuvos darbininkas.

gai su dvarponiais džiaugiasi, 
kad senovės Muraviėvo-koriko 
laikai sugrįžta. Dabar su žmo
nėmis daug žiauriau apseinama 
negu rusų caro Mikalojaus lai

bučiai savo; 
atlieka už rusų, 

stražnikus. Laike atlaidų vaikš
čioja po žmones he tik apsigink-; 
lavę, bet dar ir su kančiais itį 
šunų ieškodami. Ar ne laikas 
prašalinti iš Lietuvos senovės 
supuvusią madą, kuri kelia ne- 
Žpykantą tarp piliečių ir vai

žios.—Valstietis.
_______ ;——L-  ' 

ŠIAULIŲ RANKRAšTInSj 
LAIKRAŠČIAI.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITRS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Kaunas, 1'5—III. — Gau-na-l 
mieji iš Amerikos lietuvių 
laikraščiai paskutinėmis die
nomis ateina su pažymėjimais 
atspaustais ant vokų (juoste
lių) štampu “Cenzūruota.”

Ligi šiol tokių cenzūros pa- 
žymeijimų nebūdavo, turbūt 
•enzura kaikurių numerių vi-, 
sai nepraleidžia, nes po Naujų 
Metų “Naujienų” kartais 
begaunu.
“Naujienų” 
si numeriai.

—Lietuvos darbininkas

Apie Lietuvos valdžią daug 
nekalbėsiu, tik apie jos valdi
ninkus nepildančius* tinkamai 
savo pareigų ir keliančius kovą 
tarp ramių gyventojų ir val
džios.

Po visą Lietuvą pasklydo gau
jos žmogžudžių, pllešikų, vagių 
ir kitokių valstiečiams kenkian
čių gaivalų. Vienok musų val
dininkai, valstiečių gynėjai, ne
turi laiko arba nenori užsiimti 
su tomis gaujomis. Iš jų, užve
dę bylas, nieko nepelnys,»tuom 
tarpu ramus gyventai — kas 
kita. Todėl lietuvių milicijan
tai, ypač Šiaulių apskr. , taip 
kimba prie žmonių kaip bitės į 
prie medaus. Teismai užversti; 
didžiausiomis bylomis piliečių 
su milicijantais ir valdininkais. 
Laisvosios Lietuvos piliečiai la
bai kenčia nuo milicijos žiauru
mų, kuri spėjo uždėti savo lete-' 
ną ant ramių gyventojų ■— dar
bininkų, visokiais budais truk-’ 
dydama susirinkimus. Susirin
kimų laisve tik dvarininkai tesi
naudoja ir jų niekas nekontro
liuoja. Milicija . nejnato; šau
liam užginta, tuom tarpu darbi
ninkus visur atranda ir nubau
džia administratyviškai. Milici- 
jos nuovadų viršininkai muša 
žmones, pasišaukia pas save tar
dyti jiems neištikimus, o kuni-

tlOINTtfERVlČE U/ITM ’Al

HAMBURGAMERICAN.IINE

Šiaulių mokslevijos šeimą su
daro virš 1,200 įvairių mokyklų 
moksleivių. Jie mokosi ir šiaip 
lavinasi: pasaulfežiuras plėtėja, 
organizuojasi. Įyaįrus jų būre
liai turi net savo organus, kurie 
ranka rašomi ir šapirografo bū
du dauginąjYii. Tulas jų gana 
gražiai ir sąmoningai iliustraci
jomis išdabintas. Nuo 1920 
metų yra pasirodę Čia šie rank
raštiniai laikraštukai: “Pirmie
ji žingsniai”, Šiaulių jaunųjų 
moksleivių 
“Sūkurys” - 
kų, “Ateitis
“Alfa et Omega” —. ateitininkų 
laikraštėliai ir “Skautas” — 
moksleivių skutininkų organiza
cijos (dabar eina spausdintas). 
Be to, yra išėjusi visa eilė saty- 
ros-pašaipos lapelių-laikraštė- 
lių: “Ožys” — Šiaulių gimnazų 
auklėtinis, “Vapsa”, “Dimokra- 
tas”, “žiogas” ir k.

Pastaruoju ■ laiku pasirodė 
laikraštukas “Jaunystes Go
dos”, leidžiamas menininkų kuo
pelės.

(Šiaulių Naujienos)

m^iiiiiiiWriffliiiAŽi

CICERO!, 
UUOSYBES SVET.

1411 So. 49th Court

įvyks
Dideles Ristynės

t ■ ' •' ' ‘

Risis iki galutinos
. pergalės

K. POŽĖLA
Lietuvių pasaulio čam

pionas, 168 sv. su
A. MIGNANI Italų čampiona^, 200 sv.
K. Sarpalius 

Lietuvių didelis risti
kas, 200 sv. su

J. LinoW Rusų čampi’onos, 200 sv.
IJ. Bancevičius 

Lietuvių čampionas su
Joe. Wallace:> .

Vokiečių “rough house”

Ristynės prasidės 8:15 vai. vakare. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Tikietai išanksto parsiduMk Noujiėnų ofise 
ir Skyriuose.

$495.00 Nupirksite Vis? Materįjolą $495.00
GERUMAS GARANTUOTAS

S. L. FABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
«. Parduodam Laivakortes. ♦

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-1J 

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

3328 So. Halsted St 
Tel.: Boulevard 1810 

Valandos: nuo 6 iki 8 y. v. kiek-

■Į ■.!«» •

rr

!

Ristynės
JOHN I. BAGDZIUNAS

ADVOKATAS
Veda bylas vieuose Teismuose, Eguml- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE niJILDlNG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas CanaI 1667.

A. Harkavsnko
rusų milžinas ristikas

SU

Ch. Gutleriu
Amerikos sunkios vogos 

čampionas

W.Wildman su H. Kochu 
ii- S. Zajac su R. Silke.

SHOENHOFEN HALL, 
Mihvaukee ir Ashland

Balandžio (Aį>ril) 10 d.

Pradžia 8:15 vai. vak.

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į V18A8 V 
DALIS

LIETUVOS
Hplaukia kiekvieną savaitę' su raueų 

laivais de lux«
“Resoiute”, “R^ianee” 

“Albert Baliln” 
“Dentschland** (

Kurie veža I, II ir III kląsa paaąiie- 
r|us 'ir populiariski laivai *‘Mount Clay”, 
Gleveland, “Hansa”. “Thuringia” ir 
"WeetphaJia” sų cabin ir III kiesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystoVos.
UNITED AMERICAN LINES
171 W«st Randolph St., Chicago. IH.

Arba bile autorizuoto agento.

N T ■ W • V( )R 11 AM l>u R C..
•lt

ELEKTRA
- 8viesą ir pajiegą suvedame j Benui ir naujus nainus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Ptm. -

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

Del šito gražaus 3 kambarių medinio bungalow 
Miera 18 pėdų platumo, 22 pėdos ilgumo 

18 kitų, mierų dėl išsirinkimo 18
K "'o* *

Blue print planai, nurodymai ir materijolo surašąs dykai su kiek
vienu orderiu. ,

Neužmirškite, mes suteikiame viską išskirant Masonary materijolą. 
Jus gausite visą lumberį, postus, Millwork, Langus, su stiklius, Išlaukines 
ir vidurines duris, Vidurinius trimingus, Grindis, Sheet plasterj, SJiingles, 
dėl stogo, Vinis, Spynas ir malevą dėl vidaus ir lauko pusės.

Mes dastatome dykai bile kur Chicagoje arba priemiesty.
Jei jus negalite užmokėti visus‘pinigus ir turėti savo lotą, mes pada

rysime su jumis specialę sutartį. Atminkite, kad jus nieko negalite nu
pirkti su rendų kvitelėmisi ir jus galite sutaupyti pinigų dėl mokėjimo 
brangių rendų. Pasimatykit su murtns tuojau. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės.

x DOUGLAS PRODUCTS CO.
Išdirbėjai augštos rųšies lentų ir medžio materijolo 

2510-1G Archer A v., netoli Halsted St., Tel. Victory 6545

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

Room 909 Chicago Trust Buildinr
79 VVeat Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yarda 1015. Vai.: 6 Iki 9 vai. 
- —— t

J. P. VVAITCHJES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516
• 127 N. Dearborn S’U,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel. j Pullman 6377._____ •_____

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

•Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

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

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

3228 W. 38-th St., ■ i..,h. t

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

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

Bridgeport kitais vakarais
8236 S. Halsted St. T.BouL 678

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

28 So. La Šalie St. Room 588
„ . Tel- Getrai 6390
Vak. 8223 S. Halsted St., Chieage, 

Tel. Yards 4681
........ ............... *" o —-- -----
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SPEGIAUS ISPARŪAVIMAS Šlį SAVAITĘ
M.LEVY&COMPANY

Nes jie yra atsakanti

Bile kokius apšildymo 
arba pi umbingo reikme
nis kuriuos jus pirksite 
iš čia, jei nebusite užga
nėdinti, tai mes noriai 
apmainysime juos arba 

jūsų pinigus grąžinsi
me.

Duokite mums pa
bandymą

i
Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vietos

M.LEVY&COMPANY
\ Kampas State ir 22nd St.

Telefonas Calumet 0645-1692
Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 vai.

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti 
■........ . ... ... ■ 1 - .... ............. ' ------------------------------ ■

Kalendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.SAPDARA
327 E. St., So. Boston, Mass.

Indiana Harbor, Ind.
Mitingas.—protestas dėl varžy

mo ateivybės.
Kovo m. 30 d. Auditorium 

svet. vietiniai svetimšaliai buvo 
sušaukę protesto mitingą prieš 
Johnsono bilių. Nors oras buvo 
blogas, bet žmonių susirinko 
labai daug. Kalbėtojais buvo 
Ruseli Ballard, prez. E. Chica- 
gos Viešųjų mokyklų ir H. M. 
Cohen, miesto Atorney (žydas). 
Abu buvo geri kallbėtojai. H. 
M. Cohen pasmerkė Johnsoną 
išvadindami klansmanu. Beabe- 
jo, visi pasmerkė Johnsono įne
šimus prieš ateivybę, ypač Co
hen, kurio tėvas yra gimęs ir 
augęs Lietuvoj ir turįs ' tenai 
nuosavybę. Cohen daugiausiai 
užstoja lietuvius. Buvo per
skaityta rezoliucija, kurią pri
ėmė vienbalsiai.

Tą pačią dieną bažnytinėj 
svetainėj įvyko prakalbos, ku
rių niekas negarsino išskiriant 
kunigo iš sakyklos. Kalbėtojai 
buvo du: Kun. Olšauskas ir 
Pauliukonis. • ,

Kun. Olšauskas kalbėjo neil
gai ir susiilaikė nuo koliojimų. 
Visi lietuviai esą geri žmonės. 
Mat jie norėjo prisitaikinti prie 
jų kešenių. Pasakė apie Lietu
vą ir jos nepriklausomybę; buk 
Lietuva prasidėjusi iš ‘‘dvasios 
šventos”. Niekad ir sapne ne
buvę sapnuota reikalauti nepri
klausomybės. Matyti, kad ku
nigas mažai yra gyvenęs Lietu
voj caro laikais arba nenorėjo 
sakyti, kad Lietuvos žmonės jau 
per šimtą metų kovoja su sveti
mu jungu. Pasakė, jog lietu
viai it “Dievo rankos” pagalba 
išvijo iš savo šalies priešus. Su
mušti tokias dideles kariuome
nes, tai nejuokai ir be Dievo ne
galėjo apseiti. Vienok nepasa
kė, kodėl Lietuvoj neprašo Die
vo, kad išvarius paliokus iš Vil
niaus krašto ir kitų užimtų vie
tų, kur jiej be perstojimo žudo 
lietuvius. Tur būt Olšauskui 
patina, kad lenkai «taip elgias. 
Bet ant galo visgi pasakė, kad 
lietuviai atsiims Vilnių iš lenkų, 
tik reikią prašyti Dievo, kad pa
dėtų gyvuoti dabartiniai Lietu
vos valdžiai. Ragino žmones 
aukoti palaikymui mokyklų ir 
mokytojų “gerose” Lietuvos 
mokyklose. “Saules” kursai 
esą Lietuvos motina. Aukų su
rinkta $43.50.

Paskiau kalbėjo p. Pauliuko
nis apie Lietuvos ekonominę pa
dėtį ir apie statymą naujų 
elektrikos stočių ant Lietuvos 
upių. * Rodė sayo pienus, kaip 
ir kur bus tvenkiniai. Tą darbą 
apsiėmusi viena iš didžiausių 
bendrovių —“Galybė”. Nesą ko 
daug prašyti lietuvių pirkti 
“Galybės” akcijas, nes Chica- 
gos “kapitalistai” laižosi apie 
Lietuvos upes ir nori kuogrei- 
čiausiai pirkti akcijų. Sakė, jog 
atvažiavus į Ameriką pažangie
ji laikraščiai juokės iš jo, bet 
“gerieji” laikraščiai džiaugėsi 
juo. Pamatysime, kas išeis iŠ 
Pauliukonio pienų ir koks kapi
talistas pirks jo Šerus.

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 j Naujienų • ofisą, kad 
galėtumėm pabengti visus do
kumentus.

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų
Linksma Ateinanti Pavasarį?

Jeigu jiįs esate viena iš tų kelių šeimynų, kurios dar 
neturi automobiliaus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
ženla kaina ir moderniški automobiliai kaip Chev
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su> nedideliomis į- 
plaukomis. Milionai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 

)kad geriausia yra turėti Chevrolet. ) Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuosai dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę į- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš- 
tikrųjų negalės įsigyti automobiliaus šį pavasarį. Tas 
atsikartoja kiekvieną pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad įgausi Chevrolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
Įsitėmykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laukti, 
tai užsisakykite Chevrolet DABAR.

Kainos f. o. b. Flint, Michigan.
Superior Roaditer ... $490
Superior Touring ... 495
Superior Utility Coupe « • 640
Superior 4-Pa»». Coupe . . 725

Fiaher Bodies on all Cloaed Modele

Superior Sedan • • • $795
Superior Comtnerctal Chaatis 395 
Superior Light Delivery . . 495 
Utility Expreas Truck Chaatla 550

Chevrolet Motor Company, 'Detroit, Michigan
Division of Qcneral Motors Corporation

P-lė Kudulaitę
IŠ

The Stock Yards 
Savings Bank

Ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stripraus valstijipio banko.
AteiJtJte į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitę ir 

daleiskif jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

D0VIERNAST1S
(In galiojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, IIL

< arsinkities “Naujienose”
L I

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠĘRKA

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.

Jei abejoji akimis, pasitelraak
Dr. A. A BLUMENTHAL

Optomatriat 
T«L Boul*v*rd S481 
444» 9. A.hlan4 Ava 
Kampa. 47-toa va* 

t-roa lubab.

Frar.klin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Gerinusia pa- 
ę.iily reguliatorius. Vienas doleris at- 
neė’1 mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

“---------
Telephone Boulevard 9550

DR. HARRY TETER 
Dentistas

Suteikiamas gasas ir X-Ray.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 12
3100 So. Halsted St., Chicago,

l---------------------- ----------------------------

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Cldcago, UI. J

A. L. MONIS, M. D.
4643 80. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai* ryto; 

auo 6:80 Ud 7.80 vakare.

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 
2 vai. po piet iki 9 vak.

rai pigus. 
dutinj sijonų, 
rausvos ar baltos 
dž.iai 24 iki 86;

Ncmo Hygienic'Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

Nemo Lieainimou num.888, tik* 
. Turi temų virių ir vi- 

j. Ii tvirtos i visatai 
materijos; dy 

atsieina tik 88. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardų, adresų it 
88. Mes pasiųsime.

NO

Tel. Blvd. 8188 
AL Woitkewtc* 

BANIS 
AKU8ERKA

Turiu patyrimą^ 
°asekmingai pr
aniauju mote

rims prie gimdy- 
t.o kiekviename 
atsitikime. Teikie 
ypatišką prižiūra* 
iimų. Duodu pa
tarimus . moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN’^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188
Telefonai i

8419 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

I

111 1 "".'i-................. ....

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

». 'i- ——.... .................................... ..

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

h,-.....  i .. ,i«

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279----------------- --------- .

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
b .................... 4

Francuziškas Daktaras

Biuras 4348 Archer Avė.

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

alsted St., Chicago

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. BeaIMICI h‘

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9898

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų^ Vyrišką 

Vaiką ir vi
Ofisas: 3103 So.

arti 31st Street.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe pint,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,
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Pereitą sekmadienį Itali
joje buvo rinkimai. Fašisti
nė valdžia vartojo bjauriau
sią terorą prieš opozicijos 
partijas ir todėl — “laimė
jo”. Pagal naują rinkimų 
įstatymą, kurį Mussolini 
pravedė senamjam parla
mente, fašistai gaus ne ma
žiaus, kaip du trečdaliu vie
tų. Likusis trečdalys, t. y. 
kokie 179 mandatai, teks 
opozicijai.

Fašistinė diktatūra Itali
joje yra galima tiktai ačiū 
tam, kad Italijos darbininkų 
judėjimas yra suardytas. 
Vietoje vienos socialistų 
partijos dabar tenai yra 
trys partijos: Jungtinė So
cialistų Partija, socialistų 
maksimalistų (t. y. pusiau- 
bolševikų) partija ir Komu
nistų Partija. Pranešama,’ 
kad iš šitų trijų partijų so
cialistai gavo daugiausia 
balsų, o komunistai mažiau
sia.

Rinkimuose Italijos ko
munistai atakavo ne tiek 
fašistus, kiek socialistus. 
Manifeste, kurį jie išleido į 
balsuotojus, tarp kitko sa
koma : “Kiekvienas Komu
nistinio Internacionalo žing
snis (sulig Italijos) turi vie
nintelį tikslą išnaikinti So
cialistų Partiją politiniame 
Italijos gyvenime ...” Tokiu 
budu komunistai Italijoje 
pasirodė, kaipo tikri Musso- 
lini’o. bernai.

Anglijos atstovų butas at- 
. metė 9 balsų dauguma dalį 

įstatymo sumanymo, kurį 
rėmė MacDonaldo kabine
tas. Pagal tą sumanymą na
mų savininkas neturėtų tei
sės varyti iš namų žmogų, 
kuris dėl nedarbo neįsten
gia užsimokėti randą. Mac 
Donaldas tečiaus neketina, 
Rezignuoti, bet rengiasi pa-j 
daryti pataisą įstatymo su-l 
manyme ir paduoti jį parla-l 
mentui iš naujo svarstyt.

Nesenai tas pats Angli
jos parlamentas priėmė di- i 
dele dauguma balsų rezo-| 
liuciją prieš kapitalo rekvi
zavimą. Kapitalo rekvizavi
mo reikalavo Darbo Parti
ja savo rinkimų platformo-1 

je. Kadangi dauguma par
lamento yra priešinga tam, 
tai tas platformos punktas 
negali būt tuo tarpu įvykin
tas. Bet Darbo Partija ne
atsižadėjo jo, o tiktai atidė
jo jo vykinimą tam laikui, 
kada ji turės parlamente 
daugumą.

Rusijos bolševikai paliuo- 
savo iš kalėjimo arkivysku
pą Ciepliaką, kurį jų teis
mas buvo pasmerkęs mir
čiai už kontr-revoliucinį vei
kimą. Bet socialistus revo
liucionierius bolševikai te
belaiko kalėjime. Kodėl jie 
apseina • su arkivyskupu 
švelniaus, negu su socialis
tais?

“MELAS TURI STRIUKAS 
KOJAS”.

Kuomet “Naujienos” prane
šė, kad Tautų Sąjungos taryba 
Ženevoje padarė sprendimą 
Klaipėdos krašto klausimu, tai 
“Draugas” (kuris tą žinią pra
žiopsojo) ėmė tvirtinti, joge! 
Tautų Sąjunga dar neišspren
dusi Klaipėdos klausimo.

Vėliaus “Naujienos” pranešė 
turinį Davis’o komisijos pro
jekto, kurį priėmė Tautų Są
junga ir kuriam pritarė Lietu
va. “Draugas”, kuris ir apie 
šitą, dalyką nesugebėjo painfor
muoti savo skaitytojus, vėl pra
dėjo teisinti savo nežinojimą ir 
pareiškė, kad “Naujienos” ne
tiesą skelbiančios.

Pasak jo, tas projektas, kurį 
“Naujienos” padavė, nebuvęs 
galutinas; Ženevoje jisai tapęs 
pakeistas taip, kad Lietuvos 
krikščionys demokratai likę la
bai nepatenkinti tuo nutarimu, 
kurį padarė Tautų Sąjunga. To
dėl Galvanausko kabinetas da
bar busiąs nuverstas ir krikš
čionys sudarysią naują valdžią 
vien iš savo partijos žmonių.

Šitaip “Draugas” melavo, 
stengdamasis parodyti publikai, 
kad tik jisai žinąs . tiesą apie 
Klaipėdos klausimą.

Dabar tečiaus jisai jau rašo 
visai ką kita. Vakar įdėjo ži
nią (paimtą iš Brooklyno laik
raščių), kurioje sakoma:

“Tautų Sąjungos Taryboje 
p. Davis’o projektas priimtas 
be pataisų...

“Lietuva priėmė patiektąjį 
Davis’o ir T. S. projektą...

“Metai iš metų Lietuvos 
padėtis eina geryn.”
Taigi dabar matome, kad vi

sa, ką “Draugas” tvirtino, mė
gindamas užginčyti “Naujienų” 
pranešimus, buvo tik jo prasi
manymai.

Buvo meląs, kad Tautų Są
junga dar esanti neišsprendusi 
Klaipėdos klausimą.

Buvo melas, kad antrasis 
Davis’o projektas buvęs pa
keistas Ženevoje.

Buvo melas, kad Lietuyos 
partijos, kontroliuojančios val
džią, nepritarusios Davis’o pro
jektui ir Tautę Sąjungos spren
dimui.

Buvo melas, pagalios,. kad 
krikščionys išmesią Galvanaus
ką iš valdžios už tai, kad jisai 
savavališkai priėmęs netikusį 
Tautų Sąjungos sprendimą 
Klaipėdos klausimu.

Pasirodo tuo budu, kad tas 
kunigų šlamštas ne tik nesuge
ba teisingai informuoti visuo
menę, bet stačiai apgaudinėja 
ją, fabrikuodamas nebūtus 
daiktus.

Melas tečiaus, anot tos vo
kiečių patarlės, “turi striukas 
kojas”. Su juo toli nenueisi.

KOMUNISTINIAI VeĮPLOS.

Vabalas-šerengą rašo savo 
“Nelaisvėje”:

“Soc. demokratas M. Bir- 
žižkll ctn'emonialiskai išsisiMl- 

viedojo...”

Yra gerai žinoma, kad Bir
žiška jau kokie 10 metų, kaip 
nepriklauso Soęialdemokratų 
Partijai, ir koks ketvertas arba 
penketas metų, kaip jisai visai 
nė nesuseina su socialdemokra
tų veikėjais.

Pats Vabalas-Pruseika jau 
daug kartų yra rašęs apie tai, 
kad Biržiška nudardėjo pas tau

tininkus. Tai kam gi jisai 
dabar apsimeta paskutinių žiop
liu ir vėl krikštija Biržišką 
“soc.-demokratų” ?

Tam pačiam “Nelaisvės” nu
meryje “kritikuojama” “Nau
jienų” bendradarbio, Dėdės Ža
no, straipsnis apie Lietuvos Sei
mą. • \ *

D. ž. rašė, kad ūkininkai yra 
menki parlamento rėmėjai; jie 
visuomet linksta labiaus prie 
“stiprios valdžius”, neišski
riant net ir monarchijos. Ka
dangi milžiniška daugumą lie
tuves gyventojų susideda iš 
ūkininkų, tai, pasak D. ž., ne
reikia stebėtis, kąd tenai kaž
kurie elementai ima atvirai ro
dyti savo simpatijas monarch- 
izmui.

Šituose “Naujienų” bendra
darbio išvadžiojimuose “Ne
laisvės” kritikas surado... mo
narchijos užtarimą! Jeigu neti
kite, tai paklausykite: %

“Taigi, ekonominį pagrin
dą ‘marksistas’ Dėdė Žanas 
jau surado Lietuvos monarch- 
istams. Socialdemokratai 
pateisins karaliaus atsiradi
mą šventos ekonomijos įsta
tymais. Dar daugiau: jie sa
ko, kad ūkininkai reakcionie
riai, o ūkininkų didžiuma. 
Vadinasi, jų marksizams jau 
išanksto užtikrina Smetonai, 
Voldemarui ir Krėvei-Micke
vičiui socialdemokratų para
mą, kadangi monarchija rem
sis ant didžiumos, o didžiu
ma yra tas stabas, prieš kurį 
socialdemokratai visuomet 
priklaupia.”
Kad komunistų galvose “Ba

belio bokštas”, tai mes senai ži
nojome; bet ir mus nuštebina 
šitie idiotiški Brooklyno laik
raščio plepalai.

Nejaugi jo redaktoriai dar 
iki šiol nežino, kad aiškinti ko
kį nors daiktą, tai visai nereiš
kia pritarti tam daiktui?

Dėdė Žanas nė vienu žodžiu 
neišreiškė savo pritarimo mo- 
narchizmui arba monarchijos 
šalininkams; atvirkščiai, jisai 
apibudino monarchistus, kaipo 
reakcijos j udėj imą.

“Nelaisvės” gudruolis sako, 
kad nurodyt kokio nors visuo
meninio apsireiškimo ekonomi
nes priežastis, tai reiškia jį “pa
teisinti”. Pagal tokią logiką 
išeitų, kad žmogus, kuris nuro
do ekonomines priežastis impe
rializmo, “teisinga” imperializ
mą, ir t.t. Tuo budu Marksas, 
kuris mokino, kad ekonominė
se sąlygose reikia ieškoti išaiš
kinimo valstybės tvarkos, nuo
savybės formų ir visuomeninių 
idėjų, Marksas, kuris taip mo
kino, buvo teisintojas ii’ kapita
lizmo, ir privatinės nuosavy
bės, ir buržuazinių valdžių, ir 
žmonių prietarų, ir viso, kas 
tiktai yra išdygę ant tam tikro 
ekonominio pamato!

Aiškinti nereiškia teisinti net 
ir tuomet, kai nurodoma, kad 
tam arba kitam dalykui prita
ria dauguma žmonių. Jeigu pa
sirodytų, pav., kad monarchijos 
idėją remia visi Lietuvos ūki
ninkai, kurie sudaro didelę dau
gumą gyventojų, tai iš to dar 
visai neišeitų, kad monarchijai 
yra geras daiktas ir kad social
demokratai turi stoti už ją. So- 
ialdemokratai niekuomet ak
lai neina su dauguma; priešin
gai, beveik be išėmimo visose 
šalyse socialdemokratai iki šįol 
kovojo (ir dar tebekovojo) prieš 
daugumą.

Tas vienok netrukdo social
demokratams būti nuosakiais 
demokratybes gynėjais. Mažu
mos kova prieš daugumą yra 
nedemokratiška tiktai tuomet, 
kuomet mažuma vartoja prie- 
vtii-tsį. prieš diiUKUmų. Sociilkle- 

mokratai gi atmeta prievarta

KTtOTTCNUB, Chicago, M.
• * • • •kovai su dauguma: jie nepripa- dokumentai rodo, kad Rusija nystės laiku, kai nesvariu mur- 

............ - ' turėjusi suerzinti Austriją, zinu savo šnipu išskirus suės- 
idant toji pirma pradėtų žygį, davo jų šakhis, o žiedus palik- 
Tas buvo nutarta dar, rodos, davo saulėj ir vėjuj nuvysti. 
1908 metais, šešius metus ve- Buvo tai senai, buvo sunku ir 
liau tas kaip tik ir įvyko, žino- skurdu, vienok kiaulė moka vi- 
ma, Vokietija irgi turėjo pada-'su neprielankumus pamiršti 
riusi savo kombinacijas. Paną- pradėjus tukti. Dabar vieną te
šlos sąjungos ne tik sukelia į- žino, kad greit ateis nešiniu su
tarimų, ginklavimusį, neapy- Lenkta šeimininkė, privers jo- 
kantos, bet, gailimą šakyti, yra 
priežastim karo. Rusija ne būt i 
taip greit mobilizavusi savo ka
riuomenes jei nebūt buvus tik
ra, jog prancūzai su anglais jai 
padės. Tuo tarpu sąjungos 
punktai paprastai -slepiama ne 
tik nuo žmonių, bet ir nuo par- i 
lamento, kurs neva atsako už 
visą krašto valdymą. Vienas 
ministeris, pasirodo, gali įpai- ■ 
nioti tautą ten, iš kur ji be kraut 
jo praliejimo negalės pasiliuo- 
suoti. Ir dabartinis prancūzų 
prezidentas tuomet dar parla
mento narys, Millerandas, ne
kartą spyrė savo valdžią pra
nešti kaip arti yra surišti pran
cūzai su rusais. Valdžia vienok 
mandagiai nutylėjo ir nepasa
kė. Kas gali žinoti kokios slap
tos sutartys šiandie gyvuoja 
Europoj. Jų neabejotinai yra, 
nors žmonės ir nieko nežino. 
Lenkai su prancūzais pirmieji 
apsirūpino slaptomis sąjungo
mis,o juos pasekė kiti, žodžiu,, 
kaip seniau taip ir dabar nega
lim būti tikri, kad už metų ki
tų neiškils vėl visuotinas karas. 
Paviršutiniai, rodos, viskas ty
lu. Kiekviena šalis tikrina, j$g 
ji visais budais palaikys taiką 
ir vengs karo. Bet tai yra se
na, girdėta daina. Politikai, už
sidarę savo kabinetuose, dirba 
ir vieną gražią dieną, pamaty
sim sumobilizuotas armijas ir 
apskelbtą karą. Slaptais ke
liais, šuntakiais, nė vienas kraš
tas prieš žmonių norą, bus į- 
trauktas kariaut, užsimask/avu- 
sių politikų, ieškančių asmeni
nės gąrbės arba pastumtų tam 
tikros grupės, kuri gauna pelną 
iš karo. Todėl, slaptosios diplo
matijos nuvertimas yra sku
biausias uždavinys, kurį žmoni 
ja privalo atlikti.

Prieidami dabar prie Lietu
vos, turėtumėm maždaug tą pa
tį pasakyti: slaptoji diplomatija 
yra nesveika musų valstybei. 
Nors mes dar neturėjom progos 
pritaikinti, bet visgi ateity rei
kėtų. būti atsargiais, kad val
džia, per neapgalvotą žingsnį 
ųepastatytų pavojun visą kraš-

žįsta ginkluoto sukilimo prieš 
tokią valdžią, kurią remia dau
guma žmonių; jie nepripažįsta 
ir mažumos diktatūros (tokios, 
kaip, sakysime, bolševikų dik
tatūra Rusijoje).

Dėdė Žanas nėra marksistas; 
jisai, kaip “Naujienose” jau 
kartą buvo minėta, nėra nė so
cialdemokratas. Bet, to nevei
zint, ir jisai pastebėjo tą neuž- 
ginčinamą faktą, kad ūkininkai 
dąžniausia nėra tvirti demokra
tijos rėmėjai; jie greičiaus lin
ksta prie despotiškos valdžios, 
negu prie demokratijos. Brook
lyno komunistų organas mėgi
ną tą P- nuomonę sumušti 
ir sako: ’

“...Paimkite mažažemius, 
pridurkite vidutinius ūkinin
kus, paimkite smulkiąją bur
žuaziją ir jus gausite pamatą 
na monarchijai, bet... sovieti
nei tvąrkai.”
Gabus kritikas, ištiesų! Nu-gi 

sovietinė tvarka kas yra, ar ne 
despotizmas šlykščiąusios 
sies ?

rų-

KITAS PLEPERIS f r

”Vienybė”, taip pat kaip ir 
“Laisvė”, ipęginą pašmeižti so
cialdemokratus dėlto, kad ka
daise buvęs socialdemokratas 
M. Biržiška nusmuko į klerika
lų pusę (jeigu teisingi yra gan
dai, kurie pasirodę spaudoje). 
Bet tautininkų pasakoriai da ir 
tuo nesitenkina; jie mėgina 
primesti socialdemokratams ir 
Galvanauską.

"T- / _ . ‘ -i:.4, . .r • . «

“Tik stebėtiną”, sako “Vie
nybe”, kad klerikalai visados 
pasirenka socialdemokratus į- 
Dagiais sa?Q politikos, Iki šiol 
jie tampė eks-socialdemokra- 
tą Galyanauską, dabar sako
ma tampys prof. Biržišką.”
Yra labai kvaila prikaišioti 

socialdemokratams Biržišką, ku
ris su jais senai neturi nieko 
bendra. Bet apie Galvanauską 
tai “Vien.” prasimano visai ne
būtą dalyką. Socialdemokratų 
jisai niekuomet nebuvo. Jisai 
buvo liaudininkas, iki pasidarė 
ministeriu pirmininku. O pir
mosios Rusijos revoliucijos 
metu (1905-6 m.) jisai pagaiv 
sėjo, kaipo Valstiečių Sąjungos 
organizatorius./!

Reikia visgi stebėtis, kaip 
“Vienybės” redaktoriai mažiai 
nusimano apie partijų santy
kius Lietuvoje. Paprastas laik
raščių skaitytojas daugiaus ži
no.apie tuos dalykus, negu jie.

Bet dar nuostabiaus, kad tie 
nemokšai redaktoriai su di
džiausia drąsa rašo apie daly
kus, apie kuriuos visai nenusi
vokia. • , x

Slaptoji Diplomatija
Vienas Švedijos kancleris 

siųsdamas savo sūnų užsienin 
taip jam pasakė: “Eik sunau ir 
persitikrink, kaip neišmintin
gai pasaulis valdomas”.

Jeigu tasai kancleris butų 
gyvenęs dar porą šimtų metų 
ilgiau, jis butų pasakęs tą patį 
ir šiandie. Ištikro pasaulis yra 
valdomas begalo netobulai. Ir 
nors žmonėms, suprantama, yra 
sunku pasiekti idealaus tobulu
mo, vienok paršalinus kelius da
lykus, tautų gyvenimas daug 
pagerėtų.

Viena didžiausių blogumų ko
kios tiktai randam giandie yra 
slaptoji diplomatija. Diploma
tu paprastai vadinamas asmuo, 
kurs veda derybas su svetima 
šalim arba tarpininkaujant tarp 
savos ir kokios nors kitos ša
lies. Nežiūrint, kad darbas yra 
naudingas ir paviršutiniai atro
do nekaltu, vienok diplomatija 
naudojama egoistiniems tiks
lams, gali pavirsti labai pavo
jingu įrankiu. Ypač kuomet 
derybos eina slaptai. Ir slapto
ji diplomatija; dažniausiai yra 
priežastim karo, ką geriausiai 
parodo nesenai pasibaigęs pa
saulinis karas. Prancūzų ir rusų 
ministeriai slaptai padarė sutar
ti kaip' ir kokiu l>udu ka
rą prieš vokiečius. Paskelbti

P. čiučelis

Kiaule
Nors nešvariame, bet šiltame 

migy guli ji sunkiai šniokšda
ma ir retai alsuodama ir nieko 
negalvoja. Gyvenimas, visi jos 
troškimai ir dienos stebuklai 
jai visai nerupi, ji žino tik jo
valą ir šiltą migį. Viskas rodos 
taip siaura dulkėmis ir pelė
siais . užskretusiame tvartely, 
tačiau visiškai tas patenkina 
kiaulę, šit netoli kampe riogso 
senas apgraužtas lovys, į kurį 
šeimininkė sulenkta sunkų ne- 
šinį atnešus supila tirštą jovalą, 
toliau sienos tokios senos sa
manotos vienu langeiliu, pro ku
rį tik pačiais. vidurdieniais už
klysta šviesos spindulys tar
tum norėdamas pažadinti ir ją 
iš ramaus šilto migio ir pasa
kyti, kad ten už sienos yra ki
tas pasaulis, pasaulis, šviesos 
pilnas, pasipuošęs milionain 
varsotų žolynų ir skambąs pau
kščių dainomis, bet kiaulės ne
paliečia toki stebuklai. Ji nesu
pranta ir nenori suprasti to vi
so. Nereikailinga kiaulei saulė 
pė gėlės. Pasaulis jai atrodo 
keistu lyg koki užburta pami
šėlių pilis nei minutei nenu
rimstantis kurti, kovoti, laimė
ti. Tamsiame migy kur kas 
ramiau miegoti ir sapnuoti apie 
skanesnį jovalą ir ilgą iki nu- 
vargimo miegą. Laukų žolynai, 
kurie taip graikštųs, tokie šva
rus jaunučiai, pilni gyvybes ir 
grožės, kurie vilioja drugelius 
marguosius ir lengvas plakšta- 
kėlės, kiaulei visai nereikalingi. 
Ji pažino juos tik savo vargri-n-1 
gos pūdymuose praleistos jau-

, privers jo
valo ir kas žin kam glostis jos 
surambėjusi ranka kiaulės kub- 

1 rį. Nežiną ji ir to, kad ateis 
baisi diena, šalti plieno ašmens 
perskros ją ir lyg pasityčioji
mui pakabins kruviną mėsą į 
troškius paišino kamino du
rnus...

Sukilimai Lenkijoj
Lenkų spaudą vis atviriau ir 

atviriau ima rašyti apie sukili-' 
mus, rengiamus valstybė^ pa
kraščiuose ir net pačiam valsty
bės centre—Varšuvoj. Nebe
slepiama, jog Gardino Vilniaus 
Lvovo ir kitose srityse pasiro
do ginkluotų vyrų būriai, kurie 
užpuldinėja valdžios įstaigas ir 
kareivius. Kas sudaro tuos 
burius, paprastai nutilima 
arba pasakoma, jog taiz bolševi
kai. Varšuvoj neseniai įvyko 
areštai vienos organizacijos na
rių, turėjusios skyrius visoj 
Lenkijoj. Tos organizacijos ti
kslas buvo—palįuosuoti pri
spaustąsias tautas iš Varšuvos 
jungo. Areštuojama ne tik oir 
viliujs asmenis, bet taipgi ir ka
rius, tame skaičiuje ir aukštu; 
karininkujs. Šie įvykiai savai- 
mi yra labai reikšmingi. Len
kai stengiasi suversti visą atsa
komybę ant bolševikų. Bet tai 
yra tikrai dūmimas akių Vaka
rų Europai, nuo kurios norima 
nuslėpti tikras dalykų stovis. 
Sukilimai ir suokalbiai nedaug* 
ką turi bendro su bolševikais, o 
ypač dar su Maskvos. Visą ju
dėjimą sudaro daugiausia sve
timtaučiai, gyvenantieji Lenki
joj ir paskiau dar lenkų kairio
sios srovės. Baltgudžiiai, lietu
viai, ukrainiečiai niekad nesu
tinka, kad juos valdytų Varšu
vą. Kadangi tas tautas Entan- 
tė nuteisė būti amžinais Lenki
jos vergais, tai joms nieko kito 
nelieka, kaip tik pačioms iško
voti laisvę protestų ir ginklo 
pagelba. žinoma, eiti tuo ke
liu yrą labai sunku. Lenkų ar
mija puikiai apginkluota ir vi- 
fcad prirengusi, užgniaužti 
kiekvieną bruzdėjimą. Bet su 
laiku Europa gal pamatys, kad 
Versalės taikos sutarty ir vėles
niuose nutarimuose padaryta 
plika jdljų, reikalaujančių patffy< 
sos. Tokią viltį turi ir tautinių, 
mažumų atstovai Varšuvos sei
me. Dalis jų jau ištremta iš 
Lenkijos ir nekurie atvykę į 
Lietuvą pradėjo smarkią agi
taciją prieš lenkus. Dalyką dar 
labiau supainioja čekų nusista
tymas. čekai simpatizuoja uk
rainiečiams ir baltgudžiams ir 
skaito juos rusais; tuom tarpu 
į lenkus jie žiuri kreivai.

Kairiosios lenkų srovės neras
damos kitokio išėjimo, griebia
si aštrių priemonių. Iš čia ir 
kyla įvairių suiručių, kurias 
randam šiandieninėj Lenkijoj. 
Sukibimuose dalyvaują, kaip 
matėm, ne bolševikai, bet sve
timtaučiai. Kairieji nors nepnir 
sideda, bet visgi laiks nuo lai
ko pritaria aniems. Lenkijos 
dvarponių valdžia padarė gyve
nimą nepakenčiamu. In/nenuo
stabu todėl, jei tenai ieškoma 
geresnės tvarkos.—M. V.

RUOŠIAMOS DANŲ ŠVENTEI
KAUNE. •

Kaunas [IL. ž.] — Kovo (f d. 
Švietimo Ministerijoj įvyko or
ganizacinio komiteto dainų 
šventei rengti posėdis.

'Galutinai nusistatyta, kad 
dainų šventė įvyks Kaune š. m. 
rugpiučio 23-24 dienomis. Da
lyvaus joje apie 110 chorų su 
3000 dainininkų. Balandžio 22 
d. Kaune prasidės chorų vedėjų 
kursai.' Jie truks iki gegužes 
mėn. 5 d. Netrukus bus pa
skelbtas Jcoipitejte atsišauki

mas, dainų programa ir in
strukcijos. Muzikų komisiją 
£• ii <1 i 11'<> I>L>- Kačanauskas,
ka ir Žilevičius.

Trečiadienis, Bal. 9, 1924

Įvairenybės
Levas Tolstojus— 

Lietuvis?

- “indrius”, 
“Lietuviškai

f ■ ' "
Gal, aš ir nieko nauja nepasa

kysiu literatams, bet kas man 
pačiam naujiena, tai aš tąja 
naujiena ir noriu pasidalinti. 
Rašau taip, kaip -esu girdėjęs.

—Dar prieš Didįjį karą, kar
tą, važiuodami iš Bubių su p. 
D. Zubovu , bekalbėdami apie 
šį bei tą, užsiminėm apie rašy
toją L. M. Tolstojų.

P. Dimitras Zubovas pasako
jo, kad jo sesers Marijos M. 
Zubovaitės vyras Sergiejus L. 
Tolstojaus, rašytojo sūnūs, ra
dęs kokiame tai Maskvos archy
ve dokumentą, iš kurio esą ma
tyti, kad L. M. Tolstojus kilęš 
iš Lietuvos. “Kaip vadinasi 
lietuviškai “kaban” ? paklausė 
mane p. D. Zubovas. Aš pasa
kiau, kad “kaban” miškinis — 
ti “šernas”, o naminis — “int- 
ris”.— Taip, taip 
sako D. Zubovas.
vadinasi Indrius, laikui bėgant 
lenkiškai buvo išversta “Dzik”, 
paskiau vokeičiai klaidingai pa
vadino iš Dzik ‘'Dik”, o jau pas
kiausiai Rusijoj iš Dik praminė 
“Tolstoi”.

Daug kam literatų aš esu tat 
pasakojęs, bet lyg juokais bu
vo sutinkama ta sensacinė ži- 
lutė. *

Šiandien, 1924 m. sausio 28 
d., praslinkus apie dešimt metų 
nuo ano pašnekesio, tokį pat 
pasakojimą išgirdau iš kito šal
tinio ir jau čia nebeiškenčiu 
nepasidalinęs žiniomis spaudo
je.

P. A. Tolstojus, Paežerių dva
ro, Radviliškio valsčiaus sodi
ninkas, buvęs “ziesmi načalnik” 
Radvilišky, apleidęs vietą 1905 
m., papasakojo, kaip jis grįžęs 
po karo pėsčias iš Turkijos ir 
kaip buvęs laimingas sugrįžęs į 
Lietuvą: “Juk aš tikrumoj lie
tuvis, o ne, taip vadinamas, 
burliokas. Mano pavardė kuo
met tai buvo Indrius. Mano 
pra-prabočius Indrius 1425 m. iš 
ėjo į Maskvą su trimis tūks
tančiais žmonių ir didžiausiu 
turtu. O kad buvo turtingas 
ir diktas vyras, tai Mlaiskvcjį 
buvo pramintas “Tolstoi”. Ma
skvos caras jam, kaipo bajorui, 
davė bajorino vietą Dūmoj. Tik 
nedaugelis bajorų tegalėjo į 
Durną pakliūti. Tam patvirtin
ti Maskvos archyvuose yra do
kumentai.
tuose rašo, kad Tolstojus at
keliavęs iš Livonijos, 
laiku Livonijos
užėmęs dalį Lietuvos. Taigi Ind
rius, nepakęsdamas Livonijos 
Ordeno jungo, iškeliavo su savo 
žmonėms ir visu turtu į Mask
vą iš Lietuvos, bet ne iš Livo
nijos. Kuomet mano tėvas, at
važiavęs iš Rusijos, pirko čia iš 
Ruopo dvarą, tai pasakajo, kad 
“dabar grįžtąs į savo tėvynę”, 
—užbaigė p. Tolstojus.

“Ar Tamstos skaitote save 
prie tų pačių Tolstojų, ką ir ra
šytojas L. M. Talstojus?” pa
klausiau aš.

—“Taip, kitų Talstojų nėra. 
Esu tos pačios gentkartės”.

Tai dabar aš įsitikinau, kad 
tų žinių teisingumu prisieina 

tikėtų nes nei p. D. Zubovas 
nei p. A. Tolstojaus nei iš lie
tuviško patriotingumo tas ži
nias pasakojo, bet remdamies 
daviniais iš esamųjų Maskvos 
archyvuose dokumentų.

p. D. Zubovo pasakojimas, 
kad Intrius —' ar Indrius — bu
vęs Dzik, paskiau Dik ir galiau
siai Tolstoi ir p. Tolstojaus pa
sakosimas, kad Indriuš Lietuvoj 
—Maskvoj buvęs pramintas .
Tolstoi, — patvirtina ir papildo 
vienas kitą.—A. Povylius.

(“Šiaulių Naujienos”).

Teisybė, ddkumen-

bet tuo
Ordenas buvo

ik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų
ofise, 30 centų už kopijų.
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L. Tolstoi

Grūdas vištos kiaušinio didumu.
Rado kartą vaikinai dauboje 

daiktą didumo kaip vištos kiau
šinis, su raveliu viduryje ir pa
našų j grūdą. Pamatė pas vai
kus pravažiuojantis, pirko už 
penkias kapeikas, atvežė j mie
stą, pardavė carui už retenybę.

Pašaukė caras gudragalvius^ 
norėjo iš jų sužinoti kas per 
daiktas esąs — kiaušinis ar grū
das? Galvojo, galvojo gudra
galviai —- negalėjo duoti atsa
kymo. Gulėjo tas daiktas ant 
lango, užlėkė višta, pradėjo' les
ti, pralesė skylę; ir visi pama
tė, kad—grūdas. Atėjo gudra
galviai, pasakė karaliui: tas — 
grūdas rugio.

Nusistebėjo caras. Norėjo iš 
gudragalvių sužinoti, kur ir ka
da tas grūdas gimė. Galvojo, 
galvojo grudra^'alviai, ieškojo 
knygose — nieko nerado. Atėjo 
pas carą ir sako: negalime duo
ti atsakymo. Musų knygose 
apie jį nieko neužrašyta; reikia 
kaimiečių paklausi i ar neardė- 
jo, kuris nuo senių, kada ir kui 
tokius grudus sėjo.

Pasiuntė caras, liepė atvesti 
pas save seną kaimietį. Surado 
Seną senį, atvedė pas carą. At
ėjo senis nugeltęs, be dantų, 
vos, vos įėjo ant dviejų lazdų.

Parodė jam caras grūdą, bet 
jau nebemato senis; šiaip taip 
pusę rankomis apčiupinėjo.

Pradėjo jo caras klausinėti: 
ar nežinai, dieduku, kur toks 
grūdas užaugo? Pats savo lau
kuose ar nešėjai tokios duonos? 
Arba savo amžių ar nepirkai 
tokių grudų?

Kurčias buvo senis, vos- vos 
išgirdo, vos-vos suprato. Pra
dėjo atsakinėti: ne, sako, ant 
savo laukų tokios duonos sėte 
nešėjau, ir piaute nepioviau, ir 
pirkte nepirkau. Kada pirko
me duoną, vis tokie smulkus 
grudai buvo, kaip dabar. Reikia 
mano tėtušio paklausti, sako, 
gal jis girdėjo,kur tokie gru
dai auga.

Pasiuntė caras senį, liepė tė 
vą atvesti. Atrado senio tėvą, 
atvedė pas carą.. Atėjo senas 
senis ant vieno ramsčio. Pra
dėjo jam caras grūdą rodyti. 
Senis dar mato akimis, gerai 
apžiurėjo. Pradėjo caras jo 
klausinėti: ar nežinai, seneli, 
kur tokie grudai išaugo? Pats 
savo laukuose ar nešėjai tokios 
duonos. Arba savo amžių ar 
nepirki kur nors tokių grudų,

Nors ir silpnų ausų buvo se
nis, bet išgirdo geriau už sūnų. 
“Ne, sako, ant savo laukų to
kių grudų sėte nešėjau, ir piau
te nepioviau. O pirkte nepirkau', 
detlo, kad mano laikuose pinigų 
dar ir dirbtuvėse nebuvo. Visi 
savo duona maitinos, o varge 
kits su kitu daliuos. Nežinau 
aš kur tokie gludai augo. Nors

ir didesni musų grudai 
buvo, bet tokio nė matyt nema
čiau. Girdėjau nuo tėtušio —jo 
laiku duona geresnė prieš mus 
augo ir stambesnė buvo. Jo rei
kia paklausti.

Pasiuntė caras pas senių tė
vą. Rado ir dėdę, atvedė pas 
carą. Įėjo senis prie caro be 
ramsčių; įėjo lengvai, — akys 
šviesios, gerai girdi ir kalba 
aiškiai. Parodė caras grūdą 
dėdei. Apžiurėjo dėdė, pavar
tė. “Senai, sako, bemačiau se
noviškos duonos”. Atkando dė
dė šmotuką, pakramtė trupiniu
ką.

—Ta pati, sako.
—Sakyk man, dėdė, kur tokie 

grudai augo? Ar savo lauke ne
šėjai tokios duonos? Arba ar 
tavo laike kur pas žmones ne- 
pii-kai ?

Ir tarė senis: tokia duona ma
no amžių visur augo. Ta duona, 
sako, aš savo amžių maitinaus 
ir kitus maitinau.

Paklausė caras: tai sakyk, dė
duk, man, ar pirkai tu kur to-

Pranešimas apie dividen
dus Šėnninkams

kius grudus, arba, ar pats ant 
savo laukų ar nešėjai?

Nusijuokė senis:
—Mano lail^u, sako, ir sugal

voti niekas negailėjo tokios kal
tės, kad duoną pardavinėti, 
pirkti. O apie pinigus ir neži
nojo; duonos pas visus iki va
liai buvo, Aš pats tokią duoną 
sėjau ir pioviau ir valiau.

Ir k|ausė caraą: tai sakyk 
man, dėduk, kur tu-tokią duoną 
sėjai ir kur tavo laukas buvo?

Ir tarė senis: mano laukas 
buvo—Dievo žemė. Kur išariau 
—ten ir laukas. žemė ląisva 
buvo. Sava žeme nevadino. Sa
vais tik darbą vadino.

—Sakyk gi — sako caras — 
man dar du dalykus: vienas da
lykas — delko tokie grudai au
go, o dabar neauga? O antras 
dalykas — ddlko tavo anūkas

ėjo su dviem ramsčiais, sūnūs 
tavo atėjo vienu ramščiu, o tu 
štai atėjai visai lengvai, akys ta
vo šviesios ir dantys stiprus, ir 
kalba aiški ir išmintinga. Del
ko, sakyk, dėduk, tie dalykai 
atsitiko?

Ir tarė senis: delko tiedu da
lykai pasirodė, kad žmonės nu
stojo savo darbu gyventi —į ki
tų pradėjo kibtis, genovėje ne 
taip gyveno: senovėje gyveno 
sulig Dievo— savo turėjo, kito 
nenorėjo.—Vertė Š.
0

NAUJIENŲ '
Pinigą Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
*

•n*

Big Farmer Corporation,
šėrininkams BIG FARMER 
CORPORATION šiuomi 
yra pranešama, kad pasku
tiniame Board Direktorių 
mitinge augščiau minėtos 
Korporacijos kuris atsibuvo 
Ft. Madison, ŠĖRŲ DIVI
DENDAS DEŠIMTAS (10) 
nuošimtis yra nutartas iš
mokėti dabartiniams šėri
ninkams kovo 1 dieną, 1924.

‘ ‘ ‘ , r-!'’ f

Stako dividendai Chica- 
gcs Lėlininkams yra* pri
rengti atiduoti GENERA- 
LIAME OFISE kompani
jos.

Big Farmer Corporation,
14 East Jackson Blvd., 

Chicago.

PASTABA:
Kompanija, pagal didžiu

mos nubalsavimą šėrininkų, 
permaino par value, nuo 
$100 už šėrę, iki $10, šėrinin- 
kai gali permainyti kiekvie
ną $100 certifikatą už 10 Še
rų po $10 kiekvieną. Divi
dendai paskelbti yra kaipo 
dadėčkas prie augščiau pa
minėtų.

Pirkit Jūsų

FORDĄ

Dabar

Išvengsite pasivelinimo dastatyme

F R ANK. BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kedzie Avė. . * '■ 
Lawndale 4113

Kaina 35c. 
aptiekosė

ČIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė

trupučio.

v 13 A. MI3IIVO
ireg-s> v> Pat-Biure-

rj Matai ką jis daro!
Ir? Palauk, kuomet jį sugaus motina!uomet jį sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to- rei
kalingi. Jei Jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jtį sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių palluousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO D AUGI AUS!
■ JlUMU ■■ ■ ........ .......................................... .. - ■■■■■■ 7 ■ m 11 II I |W I ■) I I—- | II —

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

T

Įdribti*! •'

Room 1, Goodman Bldg., 159-161 Main Street
-

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas /

Naujienų Ekskursija
LietuvonM

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos
valdžios laivas.

Gegužio Mėnesyje
Laivu

LEVIATHAN

Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didž iausių Sviete

Tiesiai į Klaipėdą

......... ■■■II ■l.ll'l J . ‘

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuviu Akiu Specialistu

Palengvins akių įtempimų, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
tno skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialu atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcp.levaru 7589

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTŪL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SArOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c-

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

DEL VYRŲ TIKTAI <
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėj’usių ligų arba negalėjimų, gaw 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumet paprastą kainą. Gydymas 
ligų y?a specialum-as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy- 
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me
tus —tai yra ge
riausias darodynsas, 
kad turiu pasiseki-* 
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar nė 
taip ?
DR. M. G. MARTIM 
337 W. Madison St„ 

Chicago, III. ’
Suteikiame. Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TtEŠĄ. Wasarmąno ban
dymai jusi] kraujo, ar mikroskopinis egzamL 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus etatą 
liuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit l Gyvais 

'Us yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių atitaisymas, perkeičia^ praktiką medfc 
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
'engvai pasiduoda šitam moksliškam gydymą 
metodui. AŠ naudoju mano praktikoj visu* 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles tt 
vėliausius ir geriausius budus gydymui nžsfi 
tenėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo* 
jau dėl dyka Apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
IStumet pasikalbėti su manimi. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingi) 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasektais 
yra tokios, košių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p- 
Seredomis ir subatonrds: 9 ryte Ug 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN | 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicajro. III.

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau
jienų priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilnį 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir tiž tai nereikia daugiau mo
kėti.

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

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. ' ,

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

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

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

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leyiathan 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:

EKSKURSIJOS 
SKYRIUS

Chicago, III.

Jau išėjo iš spaudos populerūs 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių
• drama.
7. Jaunas pilietis. Demokra

tija ir koperacija.
8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, % m. 6 1., atskiras nume
ris 3«litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu njo- 
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalų gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus —- išsių
sime. /

“KULTŪROS” B-Vfi, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
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Taigi Dabar Nuo Balandžio 13 Turėsime ir 
Sekmos Dienos NaujienasKurios Vadinsis

NEDĖLIOS NAUJIENOS
Ittljuanian ^tinbap J^ctus

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadienį, ir jų atskiras numeris parsiduos po 
7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

NEDĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų dalių. Viena dalis tai 
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo
kingų serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste- 
bėkitės.

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsnių, editorialų, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga- 
' biausi lietuvių rašytojai ir dailininkai. Čia tjlps puikių apysakų iš 
dabartinio gyvenimo, apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie
tikius, ir tt. Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir kritikos straips
niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdinamos musų dailinin
kų Veikalų reprodukcijos, 

t

MOTERŲ SKYRIUS gabiai vedamas Doros Vilkienės. Šitas sky
rius bus dar platesnis negu dabar ir jame tilps viskas kas paliečia 
moterį ir jos interesų sritį, neišskiriant svarbiausio dalyko — 
meilės. ,

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kurį ir toliaus ves 
Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rųšies dalykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamosI 
jame informacijos yra labai žingeidžios jr naudingos biznieriams, 
farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik žingeidauja dabar
ties dalykais.

SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet gėry straipsniu 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuvių daktarai.

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
įvairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hockey ir tt.

UŽSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.,

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

Metams ...................  $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon.............. ......... 3.50

s .................
Gerbiamieji:

Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.
Čia indedu kaipo mokestį už pusę metų $1.70 money orderį:

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
pų, krautuvėse ir per išnešiotojus.

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau
jienas per paštą arba pas Naujienų agentus.

C.

Vieniems Metams
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ...................... $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon........................ 3.50

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

Čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavardė

Adresas .
Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus: MF* Vardas ir Pavarde

Adresas
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Brundge apskundė Hear- 
sla ir jo laikraštį
Reikalauja $100,000 už 

apšmeižimą.

Generalis Prokuroras, Brufc- 
dagė, užvakar Augščiausiame 
teisme, apskundė Chicago Eve- 
ning American ir jo leidėją, po
ną W. R. Hearst ant $100,000 
už apšmeižimą.

* Tą pačią dieną, kalbamas 
laikraštis buvo įdėjęs straipsne
lį, kad buk prokuroras turįs ry
šių su alaus varytojais, tai tas 
ir buvo priežastis šitam dide?- 
liam skundui.

Susterikavo Gregier 
kyklos vaikai

Ilgą laiką grąsinęs, pagalios 
prasidėjo Gregier Mokyklos mo
kinių streikas.

Keletas savaičių atgal, moku
mų tėvai, padavė reikalavimą 
Mokyklų Tarybai, kad toji paša
lintų iš vietos mokyklos užveiz- 
dėtoją, panelę Mary E. Tobių, 
kuri buk peržiaūriai ’ elgiantis 
su mokiniais. Mokyklų Taryba, 
tėvų reikalavimo nepaklausė, 
tai tėvai pradėjo kalbėt apie
streiką, šaukimas streiko bu ve 
balsuojamas keletą' kartų, bet 
pats darbas ėjo palengva.. Dali
nai darbą trukdė komifm- 
kurie sakė, kad reikia sukelti 
netik mokinių streiką, o ir revo
liuciją... Streikas prasidėjo už
vakar ir keliolika vaikų neatėjo 
mokyklon. Keletas “streikierių” 
ir jų tėvų liko areštuota už kėli
mą trukšmo ir nederamą elgesį.

’ Gregier mokykla randasi ita- 
lijonų ir žydų kolonijoje, 
Taylor ir Loomis gat.

dide>-

mo

(Laiško kopija)

Pil.

Karolis Požėla.
Tai yra naujausias lietuvių ristikų žvaigždėš Karolio Po

žėlos paveikslas. Pėtnyčioj, balandžio 11 dieną, įvyks K. Požėlos 
ristynės su italų čampionu Mignani, Ciceroj, Liubsybės svetai
nėje, 1411 So. 49-th Court.

Požėla turės atsilaikyti 
dar prieš vieną italą

Italų čampionas Mignani imsis 
su Požėla Ciceroj balandžio 
11 d. Liuosybės svetainėje.

tis turįs savo biznio įstaigą ad
resu 48Š7 W. 14 Str. p. Wm. 
Bačkauskas užfundijo muziką 
K. Požėlai, kuomet jis risis čia 
pėtnyčioj Cicero Liberty Hali 
Muzika šioms ristynėms grieš 
Cicero Benas po vadovyste Jono 
Barčo, Ciceros piliečio. Vietinis.

Lietuviu Rateliuose

apie

Rasta negyvus.

Pereitą, sekmadienį, namely
je, 2607 W. 23 PI. rasta negyvi 
Mary Kowolski ir Louis Magu- 
sin. Koronerio teismas išaiški
no, kad mirtis buvo netikėta: 
užviręs vanduo ant gazo užgesi
no ugnį ir jie užtroško.

Padare $12,000 bledies.

Kilęs gaisras antrame augšte, 
Plunkett Chemical kompanijos 
budinke, 3500 So. Morgan gat.

Ciceriečiai lietuviai kartu su 
Indepęndence bulvaro lietuviais 
pėtnyčioj turės progos išvisti 
kaip musų atletų žvaigždė Ka
rolis Požėla imsis su italų čam- 
pionu Mignani, didelio vikrumo 
sunkiu ristiku. Šitos ristynės 
bus Liuosybės svetainėje, Cice
ro mieste, 1411 S. 49 Court.

čia pat risis ir antras didelis 
lietuvių ristikas Karolis Sarpa- 
lius, kurs už savo priešą turės 
Joną Linową, stiprų ristiką, pu
siau lietuvį pusiau rusą.

Čia risis taipgi Joe Bancevi
čius, lietuvių čempionas, kurs 
šaukia visus lietuvius galijotus 
su juo persitikrinti, šiose risty- 
nėse J. Bancevičiaus priešu 
vok ietys “rough house” 
Wallace.

Tikėtai šioms ristynėms 
yra parduodami Naujienų 
ir skyriuose.

bus
Joe

jau 
ofise

Užsinuodino nursė.

Panelė Luci Bagwell, 26 metų 
nursė mokinė, Frances Willard 
ligoninėj, su tikslu nusinuodyti 
paėmė, nuodingą tabletą. Gal 
būt mirs. Priežastis — nepa- 
sekminga meilė.

J. Bancevičius reikalauja kad 
Meyers su juo persitikrintų 
pirmiausia.

Žemaičio paveikslas 
“Regėjimas”

-*■ 
v

A. Žemaičio paveiksly 
parodos

“Mylėk pačią, ar užmokėk 
$200 ir kaštus! Taip prabilo tei
sėjas Barasa, Chicago Avė. po
licijos teisme į Niek Nuetach, 
1920 Larrabee gat. Jis čia buvo 
apskųstas už apleidimą pačios 
ir vaikų. Jis prisižadėjo būti ge
ru. “Nupirk jai gėlių ir kendžių! 
prigrasino teisėjas.

Nursės nori nusikirpt plaukus.

St. Francis ligonbuty, Evans- 
tone, apie 100 nursių pasirašė 
po peticija reikalaudamos, kad 
butų leista joms 
plaukus. Ligoninės 
prezidentas sutinka
reikalavimu, bet supretendentė, 
p-Hė Smith ne, — nursės turės 
pasilikt su ilgais plaukais dar 
bent metus laiko.

nusikirpti 
trustistų 

su nursių

1
LIETUVON— 

užrašykite savo gimi- 
nėtttš ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

■j

Kadangi Johhny Meyers, bu
vęs Amerikos lengvo svarumo 
ristynių čampionas, išš|auWč 
persitikrinti K. Požėlą irt Juozą 
Bancevičių sykiu ir abudu iš
šauktieji iššaukimą priėmė, tai 
Juozas Bancevičius pareiškė, 
<ad jis norįs pirmiausia kibti į 
Meyersą. Drapiežnas Dzūkas
sako, kad jis dar pirmiau šaukė 
Meyers’ą eiti imtynių, ir jei 
Meyers dabar sutinka, tai ir 
gerai. Bancevičius ne juokais
sakp, kad jis galėsiąs paguldyti 
Meyersą.

A. Harkavenko imsis su 
Cutieriu.

Rusų milžinas ristikas Alek
sandras Harkavenko ketverge 
balandžio 10 dieną, imasi su Ch. 
Cutieriu Schoenhoffeno salėje, 
kampas Milwaukee ir Ashland 
Aye.

CICERO.

Požėlos ristynės bus su muzika.

Pėtnyčios ristynėse Gėceros 
Liuosybės svet. grieš Cicero Be
nas.

Požėla turi būti sutiktas su 
muzika. Bent taip tikrai mano 
Wm. Bačkauskas Ciceros pilie-

Augiai gerbia lietuvius1
Anglai pripąžįsta A. Žemaitį 

kaipo vieną iš geriausių daili
ninkų piešėjų.

A. žemaičio parodą lanko 
daugelis* žmonių. Lietuviai turė
tų į tai daugiau domės atkreip
ti.

Chicaga vokuoja į 90,000 lie
tuvių. Bent trečia dalis turėtų 
būtinai aplankyti parodą, bent 
dešimta dalis turėtų įsigyti pa
veikslų,

Paveikslų viso yra 87.
Mes turime inteligentijos: 

daktarų, advokatų, kunigų, ra
sėj ų, muzikų ir kitų.

Mes turime dailės draugijų.
Mes turime lietuviškų biznio, 

įstaigų. Pas mus yra aukštos 
ypatos, • kaip tai J. J. Elias, M. 
Meldažis, K. Gugis, J. Lipskis, 
Rozenskis, J. Sinkus, Bieržyns- 
kis, J. Krasauskas ir daugelis 
kitų.

Vyrai, pajudinkime žemę! 
Pakelkime lietuvių dailę! Palai
kykime savo dailininko * pusę, 
kad paskui nerugojus, kad lietu
viai svetimtaučiams tarnauja!

Paveikslus jau įsigyjo:
No. 26 p. M. Jurgelionienė.
No. 35 p. A. F. Poška.
Kas seka?

Paskaitos apie-dailę labai - žin
geidžios. Paskaitos veltui.
Užvakar p. A. žemaitis turė

jo paskaitą apie dailę ir tekni-. 
ką. Paskaita buvo begalo įdo
mi.

Kas vakarą paskaita veltui; 
pradžia 8 vai. vakare, Transpor
tation Bldg. Harrison ir Dear- 
born gatvių 12 lubos kambarys 
1243.

Jaunimo vakaras.
Ketverge bus duota paskaita 

vien Jaunimo organizacijoms. 
Chicagos Jaunimo organizaci
jos turėtų būtinai tame vakare 
dalyvauti.

žmonės iš kitų miestų.
Atvyksta kaip liėtuviai taip 

ir anglai aplankyti pirmą lietu
vių dailės parodą.

Paroda baigsis balandžio 13.
Kadangi parodai liko jau tik 

kelios dienos, tai čia jau vertė
tų daugiau subrusti. Kas tik 
myli dailę, kas tik myli lietuvių 
vardą ir kas gerbia LietuvĄ — 
visi turi būti parodoje!

—Viens iš lankytojų.

New York, N. Y. 
Vasario 26, 1924.

Jonas Sinkus,
Chicago, III.

Gerbiamasis: %
Tamstos nuosavybėje esantis 

mano paveikslas “REGĖJI
MAS'” yra pieštas 1913 metais. 
Aplinkybės, kurios sužadino 
mano mintis piešti, šį paveikslą, 
buvo sekantis atsitikimas.

Kartą Vilniuje buvo sukvies
tas lietuvių susirinkimas, kuria
me buvo svarstomas klausimas 
pagerbimo lietuvių tautos liki
mo. Tame susirinkime labai
rimti ir, žinoma, labai daug pro-į 
taujanti musų .politikai pradė
jo siūlyti apsvarstymui klausi-' 
mą, kaip čia išgavus iš Rusų 
valdžios Lietuvai Autonomiją 
arba nors savivaldybę. Toks 
statymas klausiAio buvo prie
šingas visiems mano nusistaty
mams ir,svajonėms ir dėl to, 
paprašęs balso, karštai išdės
čiau £aip mes turime kovoti ne 
dėl kokios ten Autonomijos ar 
savivaldybės, bet dėl pilnos Lie
tuvos Nepriklausomybės. Nieks 
man nepritarė, o vienas garsių
jų veikėjų, atsistojęs, pasakė, 
kad tai yra, žinoma, gražios, bet. 
nerimtos dailminkb' svajonės, 
kurios, žinoma, jam, kaipo dai
lininkui galima ^ątlęisti ir eiti 
prie rimtą ir realių klausimų. 
Užgavo tas, suprantama, mane 
ir aš susirinkimą apleidau, bet 
Lietuva po to man atrodė pa
skendusi su n kibs nak ties tįam- 
syį)ėse: Ir giliai jaučiau, kad 
atėjo jau laikas, kada iš tos na
kties, kaip tekanti iš užu hori
zonto
Vytis ir išvyti iš Lietuvos visus 
slegiančius ją šešėlius ir prie
šus. v ję J ' f

kaip tekanti 
saulė, tur^s pakilti musų

* 1
šė adriso. Hub Cab ir tuoj at-j 
statė revolverį į savininką p.? 
Joną Chvatal. Antrasis puolė į 
kišenius ir atėmė $35, sagutę, 
vertės $45 ir laikrodėlį, kurį 
sugrąžino atgal. Iš garadžiaus 
paėmė p. Grigo automobilių ir 
išvažiavo. Automobilių rado 
policijos nuovadoj.

Balandžio 5 d. du vyrukai 
vėl atlankė šią vietą. Atidarius 
duris, kad įleisti automobilių 
ant nakvynės, juodu įėjo ir 
vienas pnišė pavelyti jį įeiti į|

stovėjo ir sergėjo. Po pusva-i 
landžio išėjo. į

Sargas rado įrankių užtvaros 
atplėštas 
buk tai 
kai.

Sulig programo pirmadienį 
vakare dail. A. Žemaitis kalbč-. 
jo gan apsčiai susirinkusiems 
lankytojams apie paveikslų 
piešimo tekniką, spalvų esteti
ką, perspektyvą ir kitus labai 
įdomius, o taip mažai plačiai 
publikai žinomus dalykus. Kal
bėtojas viską nupasakojo labai 
vaizdžiai ir visiems šuprah'ta-i vandens kambarį. Jo draugas! 
mai ir klausytojai buvo daili
ninkui labai už tai dėkingi, ką 
ir išreiškė gausiu rankų ploji-, 
riiu. į '

Sekantis dail. A. žemaičio; 
pranešimas bus padarytas jau
nimui ir moksleiviams šį ket-> 
virtadienį, 8 vai. vak., tema:j 
Lietuvių dailė senovėje ir da-j 
bar. Kalbės apie Čurlionį ir mu
sų štylių, liaudies dailę ir t. p.

Vakar parodoje ir vėl buvo į 
matytis ne tik . chieagiečių, bet; 
ir iš toliau atvykusių žmonių,! 
kaip tai iš Waukegan, Indianai 
Ilarbor ir kitur. —Poškas. !

Tą mintį ir stengiaus įkūnyti 
savo “Regėjime,” kuris dabar 
pas Tamstą randasi. Ar pasie
kiami tikslo, spręskit patys.

šis paveikslas, kuomet jis bu
vo pirmą kartą išstatytas pairo
joje Vilniuje, sulaukė prielan
kios kritikos ir Lietuvių Dailės 
Draugijos buvo nuspręsta jo 
spalvuotą reprodukciją duoti 
kaipo premiją nariams. Tuo tik-?, t

• • -a K » >• vz • • • a 1 « ’ vsiu 1914 m. pradžioje jis buvo 
nusiųstas čekų Pragon, kur ta 
reprodukcija žadėjo būt atspau
sdinta. Užėjo didysis karas. 
Paveikslas nebuvo iš Čekijos sur 
grąžintas, ir maniau,, kad jis 
yra jau kaip ir žuvęs. 1920 me
tais nuvažiavau Pragon jo ieš
koti ir ten vargais nėgalais, 
nors ta firma, kurioje jis žadė
jo būti atspausdintas, buvo jau 
subankrutijusi, pasisekė jau ki
tose rankose jį atrasti ir išgau
ti, nors buvo visgi labai sunai
kintas.

To paveikslo atvaizdai tilpo 
įvairių tautų, kaip tai, anglų 
prancūzų, švedų, vokiečių ir ki
tų knygose apie Lietuvą, ne
skaitant lietuvių knygų ir žur
nalų. Jo piešinį pavartojo taip 
pat ir Tautos Fondas Ameriko
je, savo markutėms, tikslu su
rinkti daugiau 'pinigų, šio “Re
gėjimo” tokio pat didumo auto- 
kopija randasi Karo Muzejuje 
Kaune. Pereitais inetais esu nu
piešęs kitą “Ragėjimą”, kuris 
žymiai skiriasi nuo esančio 
Tamstos žinioje. Tas yra Dr. A. 
Račkaus nuosavybė.

Paduodamas, sulyg Tamstos 
prašymo, apie “Regėjimą” kele
tą žinelių džiaugiuos, kad šis 
mano “Vaikas” yra rūpestingo
se Tamstos rankose.

Ir pasilieku didžiai Tamstą 
gerbiąs, Ant. žemaitis-žmuidzi- 
navičius.

DINAMITO EKSPLIOZIJOS 
UŽMUŠTA DU DARBI

NINKAI.

BESSEMER, Mieli., bal.
— Eureka kasykloje, ardant 

Uolas su pagalba dinamito, tapo 
du darbininkai užmušti. Abudu 
užmuštieji yra italai.

7.

Iš Roselando padangės
Margumynai.

Nesenai čia susikūrė naujas 
kultas. Ką jis čia veiks musų 
gražiame JRoselande, kokias 
pareigas užtvenks, kokią sektą 
beskelbs — nežinau. Tas naip- 
jas kultas atrodo pusėtinai keis
tas: kartais jie save vadina 
Apišvietiediais, Jkartaįis A-dy, 
A-dy, o kartais Kaircsparniais. 
Koks ištikrųjų jų vardas, tai 
jie tik vieni težino. Jų tėvas 
esąs koks ten spaustuvininkas 
iš Pittsburgho, o vyriausias 
misi j emerius vadinasi Kaspar- 
ka.

Sprendžiant pagal kulto su
dėtį, pagal tos medžiagos, iš 
kurios jis sukrautas, nieko ge
ro tikėtis negalima. Didžiuma 
Los medžiagos yra labai pras
ta: dar neseųai ji buvo naudo
jama kaipo įrankis socialistams 
purvinti ir lietuvių vienybei 
ardyti. ,

Prisibijau, kad tas nereikštų 
besiartinantį piktą.

* ★ *

Vienas didelis komunistų 
vadovas (prie munšaino), Ste
ponas Misiūnas apleido Rose- 
landą ir išvažiavo į Rusiją, di
džiai numylėtą žemišką rojų, 
kad ten, kartu su kitais ka- 
maradajis, išbadėjusioms ko
munistams turtus gaminti.

Rodos butų geras darbas, jei 
nebūtų kvailas.. . Bet kaip ten 
nebūtų, — dievai jam padėkit.

* * . ♦A ' . v
Tūlas Vergas rašo Naujieno

se apie taip vadinamą “Aušros 
Knygyną” ir sako, kad tai esan
ti neapkainuojamai svarbi įs
taiga 
joms 

esanti 
sukas

Ak, 
tų! Tikrenybėje, tai yra komu
nistų lizdas, kuriame nei prog- 
resyvės draugijos, nei padorus 
piliečiai neturi vietos.

—šermukšnis.

progresyvaškoms. draugi- 
progresą skleisti; tai 
kaip ir ašis, apie kurią 

visas progresas, etc., etc. 
butų gerai, kad tai bu-

Iš visų kampy
Išlaužė barbernę. — Apiplėšė 

J. Chvatai. — Užsidarė biz
nis.

Kovo 25 d. Justino F. čilaus- 
ko barbernė, 715 W. 35 gat., 
tapo apipilėšta. Piktadariai įė
jo vidun per užpakalines duris. 
Iškirpo dratines duris, išmušė 
stiklą ir atsirakino duris. Išne
šė dvi mašinas, cigarus, siutą 
ir trijų barzdaskučių visus 
įrankius. Nuostolių padaryta 
apie $300. Vagys įėjo 9:10 vai. 
vakare; du vyrai juos matė.

.< j
♦ ♦

Kovo 31 d., 10 vai. vakaro, 
padaryta “h oi d up” Rridgepor- 
to gafadžiuje, 3207 So. Hals- 
ted St. Įėję du vyrukai papra-;

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 ŽemešnFs kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3833 So. Halsted St., Chicatfo, TH.

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
NedČlionftSs nuo 10 iki j;

—

AMnJų pritaisymo tnęne
20 metų prityrimoduris. • Jis tvirtina/ 

buvo tie patys pleši-

• SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Pereitą savaitę Aud.itoAium 
teatre per visą savaitę veikė 
San Carlo Grand Opera, Vai-I 
dino: “Madame/ Butterfly,” 
“'Aida,” “Rigotetto,” “Marta,” 
“La Posca,” “La įBoheme,” “II 
Travatare” ir Carmen.” Kainos 
buvo nuo 50c. iki $3. Nors 
įžanga pigi ir neblogi artistai, 
bet žmonių pilnai nebuvo. Ga
lerija, balkonas buvo užpildy
tas, bet žemai ir baksai buvo 
pustušti. Il/ankė z tik paprasti 
muzikos ir dainos mylėtojai.

r—Rubnis.

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

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

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Artinasi Pavasaris
Artinanties • pavasariui, artinasi 

įvairus taisymas ir malęvojimas na
mų. Todėl gerbimieji namų savinin
kai, kontraktoridi, liamų statytojai, 
esate kviečiami atsilankyti pas ma
ne. Namų statytojams duodu didelį 
nuleidimą (discount). MeSjUŽ savo 
tavorą garantuojame ir pristatome į 
visas dalis miesto.

Turime sekamus tavorus: įvairių 
geležių, plumbingo, elektrai įrengi
mų, rųalevų, vamišių ,alyvų, stiklų 
ir gaspadinėms visokių reikmenų. 
Taipgi turime pilną pasirinkimą na
mų papuošimui popierų.

JOSEPH VARNAGIS
DEALER IN HARDWARE

4051 Archer Avė.
Phone Lafayette 3094

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14< 15, 16 ir 17. 
Valandom i no 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių
I •-

KAKLO GUZAI

NOW 
gilės, guzai, gydo-

BETOM
Pasididinusios kaklo

m<M pasekmingai be peilio, ligonbučio, skaus
mo per išradėjus Europinius Specialfetua iš 
Mardol Laboratorijos. Patvirtinta didžiausių 
daktarų pasaulyje. Šimtai padėkavonėe laiš
kų ateina kasdien. Nenusiminkit I Jei kitos 
gyduolės nepagelbėjo, rašykit mums dėl 
knygutės, kuri suteiks pilną informaciją vi
sokių formų kaklo Ruzų ir pasekmingą gy
dymą. Nekainuos jums nieko. Rašykit šian
dien — atidėliojimas pavojingas.

MARDOL LABORATORY 
Dept. 1082

1723 N. Kedzie Avė., Chicago, IIL
Leo Shvegzda

(Real Eetate)
Perkant, parduodant ar mainant 

namus kreipkitės prie musų.
Taipgi fcpsaugojame nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus į Lietuvą.

49*17 W. 14th St., 
Cicero, III.

B Office Phone Cicero 8228
Rėš. Phone Cicero 6272

Dr. J. Jakubauskas
Pasekihlngai gydau staigias Ir 
chronines ligas NAPRAPATI
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So> Halsted SU 

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.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Ylai, nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room ?17 
CHICAGO

Roosevelt 8135
Rėži. Tel. Brunewick 4887

Chiropractic .gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galVos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sišehėjūsių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
tO F; U.

SPINOGPAPH

Kai kurių žmonių klai
dos pereina rybas jų 4 
nusisprendimo.

G E R B. Naujienų skai
tytojo* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
riti į tgš sankrovai, kurios 
<kdbiari Naujienose.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Kuomet jus sergate 
labai neprotinga yra 
užsilaikyti nepasima- 
Čius su Chiropractor.

Nuspręskite, kuomet 
jus nesijaučiate gerai
— kuomet ’ turite ligą
— jus atlankysite Chi
ropractor.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

•iki 8. Nedalioj 10 iki 12.

Siyskit pinigus pei 
NAUJIENAS
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

tokį širdingą pasitikimą ir už 
tuos aplodismentus ir suteiktas 
mano koncerte gėles.

Dar sykį širdingai ačiū.
Olga Požėlo.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
PAGRAŽINAM NAMUS

Iš Jaunuolių Orkestras 
susirinkimo

Atvažiuoja iš Lietuvos

Ral. 3 d. Mark White Square 
svet. Jaunuolių Orkestrą laikė 
savo mėnesinį susirinkimą, ku
ris buvo šauktas su tėvais. Su
sirinkimai! atvyko pusėtinas 
būrelis tėvų bei motinų. Drg. 
J. Grušas, orkestrus vedėjas, 
davė gana platų raportą. Tarp 
kitko jis nusiskundė, kad tė
vai mažai domės tekreipia: jie 
neatsilanko laike pamokų iri 
nepagelbsti jam tvarką palai
kyti. Mokytojui J. Grušai pa
prašius 3 dol. už kiekvieną pa
moką, nutarta mokėt. P-as 
Grušas per ilgą laiką mokino 
orkestrą dykai, kas iš jo pusės 
buvo didelis pasišventimas. į

į Jungtines Valstijas atvyks
ta Antanina Jcncevičiute, iš 
Vincentavo kaimo, Tvėrių vai., 
pas savo dėdę Franciškų Her
maną, 1-645 VVabansia avė. 
Chfcągon pribus balandžio 10 
dieną apie 7 vai. ryto ant La 
Šalie stoties.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Gera mo
kestis. Darbas ant visados. Mažų 
vaikų nėra.

Atsišaukite
MBS. A. DAUNORAS

125 So. 13th Avė., Mayvvood, III. 
Mayvvood 2482

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

Pašauk
Drexel 1561 

tarpe 6, ir 7 vakare

Kai-

KAFETERIJOS DARBININKIŲ

Pranešimai
Kas, ką. kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

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

Reikia moterų nuo 25 iki 35 metų 
amžiaus abelnam kafeterijos darbui. 
Darbas nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po 
pietų.

Atsišaukite
SWIFT AND CO.

UNION STOCK YARDS
Generalis ofisas 
Samdymo Biuras

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, gerai išdirbta . Kas nori geros 
progos, atsilankykite tuo jaus, dabar 
laikas eiti į biznį prieš Velykas; 
nemokantį išmokinsiu, yra kambariai 
dėl pagyvenimo. Pardavimo priežas
tis — dvi bučernės.

Naujienos Box 465

AR NORI gero biznio — yes! Tai 
pasiskubink ir laimėsi nusipirkęs di
delę ir gerą grosemę už $1000. Pi
giau negu verta arba pirmiaus galė
jai nusipirkti. Vieta apgyventa lie
tuvių ir kitų tautų.

6002 So. State St., 
Englewood.

REIKIA patyrusių sales la- 
dies į materijolų ir siutų krau-

PARDAVIMUI—
Nedidelė grosernė, geroje 

vietoje.
Parduosiu su namu ar be 

mo, labai pigiai.
Priežastis — liga.
Kreipkitės:

3425 So. Union Avė.
Phone Boulevard 3787

JEI KAM reikalinga 
garų krautuvė, tai labai pigiai 
duosiu už pusę kainos cigarų 
ir senini su Jentinoms.

Atsišaukit greitai. 
STRAVINSKAS

704 W. 31 St.

na-

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė,

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

užsidėti ci- 
par- 

keisą

G. K. Trainis proponavo pa
kelti narių mokesnius nuo 10 
centų į mėn. iki 25c., bet Ka
tonui pranešus, kad ižde dar 
randasi apie 50 dol. ir lie to 
yra rengiamas vakaras, kuris 
irgi atneš nemažai pelno, tai 
nematytai ibeikalo mokesnių 
kelti. Taip ir paliko. Atlygini-1 
mo už patarnavimą nutarta 
imti po $15 vieton $10.

Prie progos reikia priminti, 
kad orkestras pastaruoju laiku 
buvo sustojęs augti, bet dabar 
vėl pradėjo augti: nėra tos pa-1 
mokos, 
rių. Stoja 
čiai, bet 
kolonijų 
wood ir

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, Ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dšdar* 
nas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
lepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
ūnigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka
1739 S. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
Žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
‘Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

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

OSSEY BROS. DEPT. STORE
1325 oS. Halsted St.

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomas mašinas 
dėl išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. Witches 
751 W. 31 St. Tel. Boul. 5914 
------ i--------------:---- ------------ r-

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
mokyklos daigtų ir visokių smulkme
nų. Krautuvė, Agentai nesikreipkit, 
parduosiu pigiai. Priežastis patir- 
sit ant vietos;

Kreipkitės
3518 So. Wallace St.

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

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

kad neįstotų naujų na- 
netik bridgeportie- 

suvažiuoja ir iš kitų

Brighton Park. Tai-
kaip per praėjusiusOrkestrą 

tris metus savo gyvavimo žen
gė pirmyn, taip jis progresuos 
ir toliau. —Ten buvęs.

Didelį puikų vakarą, su perstatymu 
operetės “Birutė”, koncertu ir šokiais 
rengia North Sides Vaikų Draugiai 
Bijūnėlis, sekmadieny, Balandžio 13 
L, M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 
PI. Pradžia 7 vai. vak. širdingai 
kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
tai bus vienas iš puikiausių vakarų, 
kur >ęatesit linksmai laikQ praleisti.

— Bijūnėlis.

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

Parėmė gerą darbą
J. Luko auka Grigoniui rado 

daugiau geraširdžiu.

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

MOTERIMS PRANEŠIMAS 
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 malkos 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.

REIKIA v patyrusių moterų 
sortavimui ipopierų atkarpų. Ge
ros darbo apystovos, gera mo
kestis. Atsišaukite 
Continental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Turi 
suprasti gaminimą valgių ir abelną 
užlaikymą namų švarumą. Darbas 
ant visados. Gera mokestis, valgis 
ir kambarys. Atsišaukit greitai.

OREMUS DRUG CO.
3313 So. Halsted St.

’ PARSIDUODA BUČERNĖ,

lietuviškoj-lenkiškoj apylinkėj. Pui
kiai išdirbtas biznis, pajamų apie 
$700—$800 savaitėj. Nauji įrengi
mai.’ Randasi apie 53 ir Halsted. 
Geras įvestinimas tam kuris tokį 
biznį išmano. Parsiduoda už “cash”, 
arba mainais ant namo.

Kreipkitės pas
EDW. W. BAKSZEWICZ 

3301 So. Halsted' St., 
Telefonas: Baulevard 6775

PARSIDU1DA geras biznis, kam 
reikalingas Gazalino šteišinas pilnai 
įrengtas, su 2 lotais. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažos farmos, 
toli Chicagos. Turiu du biznius, 
galiu laikyti.

Atsišaukite
1436 So. Halsted St.

Chicago, J11.

PARSIDUODA 
nė, cash biznis, 
namu. Vieta 
tautų.

Atsišaukite 
10758 Indiana Avė, 

Roseland.

PARSIDUODA GROSERNĖ

ne- 
ne- REAL ESTATE

2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti Weatern Avė., Chicago, III.

Phone: Prospect 8678

grosernė ir bučer- 
Galima pirkti 
apgyventa

NAMAI-ZEME

su 
visokių

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS,
8114 So. Halsted St

Aš MARIJONA SAVICKIENE at
siliepiu ant apgarsinimo tilpusio Nau
jienose kovo 7 d. Paduoto per Anta
ną, Savicką 2002 Canalport Avė. Chi
cago. Aš nesu prasišalinus ir gyve
nu 2523 S. Halsted St. su savo duk- 
tere ir laikau cigaru krautuvę. Jis 
pats yra prasišalinęs ir negyvena .po 
jo - vio< 1 vi antrašu.

MARY SAVICKAS

REIKALINGA moteris, ar mergi
na prien amų darbo. Pastovi vieta 
ir geruose namuose.

Kreipkitės
3267 S. Halsted St.
Tel. BouleVard 5394

— ■ ...........■' ‘ji1 1 " "......

RLIKIA DARBININKŲ

Tirštai apgyventoj vietoj lietuviais, 
lenkais ir kitų tautų. Vieta gera, 
biznį galima gera daryti. Mano prie
žastis pardavimo, turiu du bizniu. 
Parduosiu už pirmą pasiulyjimą. 

t

Kreipkitės ant šio antrašo:
4918 W. 14tH Street 

Cicero, III.

JIEŠKO PARTNERIU VYRŲ

Ponas J. Lukas, 744 North 
Clark St., paaukavo Grigoniui 
$5, kuris serga džiova ir apie 
tą gerą jo darbą Naujienos pa
skelbė. Pasirodo, kad yra ir 
daugiau geros širdies žmonių, 
kurie atjautė tą nelaimingą li
gonį ir sudėjo daugiau aukų.

A. Grigonis prisiųsdamas sa
vo padėką ponui Lukui, pri
siuntė sekamą laišką, rašytą 
jam asmeniškai:

“Aš, Nile Elvis, perskaičius 
Naujienose sausio 31 d. apie 
A. Grigonį, kuriam yra reika
linga parama, parinkau aukų 
nuo sekamų asmenų:

Po $1 aukojo: M. S. Veleka, 
Nelė Elvis, Peter Mizer, Joe 
Rogers, Anton Skerston, Jonas 
Timonis, Charles Lukošinskas 
ir Mikas Kortonas; po 50c: — 
Anton Shadlauskas, Wm. Evi- 
nauskas ir Frank Kaniauskas; 
po 25c: Veto Elvis ir John Jo- 
kubauski. Viso $10. I

Poni Nelė Elvis, į
P. O. Box 165, Tilden, 111. ‘
Antanas Grigonis rašo, kad 

gavo visas aukas ir reiškia sa
vo širdingiausią padėką.

Malonu yra kiekvienam, kad 
geras darbas randa pritarimo.

Naujienos iš savo puses Gri-Į 
gonini 
kelinti 
mo.

Lietusių Socialistų Apšvietos Kliu- 
bo bendra lekcija su Socialistinės 
Jaunuomenės Lyga bus penktadieny, 
Balandžio (April) 11 dieną, 8 vai. 
vakare 816 W. 31 St. Raymond Cha- 
nel Institute. Lekcijos' tomą, “Ku 
Klux Klanas” ir “Amerikos darbinin
kų klasė”. Tai yra labai žingeidi 
tema; tą lekciją skaitys Lygietis 
Draugas Budris. Todėl kviečiame 
lietuvių visuomenę skaitlingai atsi
lankyti. Įžanga veltui.

— Komitetas.

REIKIA PARTNERIO
Real Estate biznis, augančioj apie- 

linkej. Patarnavimo ir daugiau pi
nigų, reikia. Gera proga išauginti 
didelį ir nuolatinį bi^nj į trumpą lai
ką. Turi būti teisingas ir energin
gas. Suteikite smulkmenas pirma
me laiške. Naujienos Box 471.

REIKIA vyry prie prižiūrėjimo 
pečiaus, kurie moka kaip daryti 
brass ingots ir išskirstyti leng
vins brass. Turi, turėki gerą pa
tyrimą. Cohen Bros, and Traub 

1144 W.r/5 $tr.

siuntinėja dienraštį jau 
metai be jokio a t lygi ni-

Širdingą ačiy!
Širdingai tariu ačiū visiems 

tiems, kurie prisidėjo prie su
rengimo mano koncerto ir prie 
to, kad jisai buvo toks pasek
mingas. Ypač ačiū Naujienoms 
ir gerbiamai publikai, kuri to
kiame skaičiuje atsilankė. Ta
riu ačiū ir The Peoples Furni- 
ture Co. ir jos vedėjui p. Ma- 
kareckui už paskolinimą bal
dų, kurie taip papuošė sceną.

Man trūksta žodžių išreikšti 
savo dėką gerb. publikai už

BRIGHTON PARK. Kas gal ži
not kas bus 12 d. April Meldažio 
svetainėj. Reikia visiems m-aty| 
“Eksproprijatorius”, kur tik klausy
tis, tai visi tik kalba ir rengiasi būti 
nes ten jaunimo daugiausiai bus.

W. S.

L. S. J. Lygos narių dotnei. — Nu
tarta ketvergo vakare atlankyti že
maičio parodą. Norintys važiuoti at
vykite į Naujienas prieš 8 vai. vak., 
arba kam nebūtų patogu, važiuokite 
tiesiai į parodos vietą. Žemaitis tą 
vakarą duos pranešimą apie meną.

— Komitetas.

Keistučio Brautos Skyriaus repeti
cija veikalo “Keistutis” įvyks ket
virtadienį, bal. 10, 7:30 v. v., pas M. 
Kasparaitį. Lošėjai pasiėmę veikalo 
roles susirinkite laiku. — J. J. A.

Dramatiško Ratelio susirinkimas, 
bus ketvirtadienį, bal. 10, 8 v. v. Mel
dažio svetainėj. Visi nariai malonė
kite susirinkti laiku.

Valdyba.

Extra — pabaigtuvių dainų repeti
cija įvyks ketvirtadienį, bal. 10 d. 
Liuosybės salėj, 7:30 v. vak. Visi 
dainininkai susirinkite laiku.

— Pirmyn Choro Valdyba.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dai
nų repeticiją seredos vakare, balan
džio 9 d. Liuosybės svetainėj, 1822 
VVabansia Avė. Visi dainininkai bu
kit laiku. Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU brolio Vinco Jakubaus- 

kio ir jo šeymynos. Jis yra kilęs iš 
Urciniškių kaimo,. Kaltinėnų vals
čiaus. Jieškau taipgi švogerio Juo
zo Muntrimo ir jo šeimynos. Jis pa
eina iš Kražių valsčiaus.

Alena Jakubauskienė įieško savo 
brolio dukters Zofijos Mečavičaitės, 
kilusios iš Raseinių apskr.

Žinantieji apie juos arba jie patys 
praneškite šiuo adresu: Juozas Jaku- 
bauskit, Prieglaudos gatvė No. 5, Ra
seiniai, Lithuania.

JIEŠKAU pažįstamų savo parapi- 
jonų Mateušo Pratapo, Eržvilko 
Butaičių kaimo, Tauragės apsk. 
dėjau kad tai gyvena ant ūkės 
nois valstijoj.

Atsišaukite
J. TOLIŠIUS, 

3328 So. Emerald Avė.

val. 
Gir-
Illi-

J IEŠKAU partnerio prie bučernės 
biznio, su visais įrengimais ir tro- 
kas, arba parduosiu. Biznis cash, 
svetimtaučių apielinkėj. Priežastis 
pardavimo, negaunu darbininkų. Ne
praleiskit geros progos, atsišaukit.

65 W. 103 St., 
Roseland, 111.

REIKALINGAS patyręs kriaučius, 
prie naujo ir seno darbo* Pageidau
jama, kad mokėtųi gerai kelnes 
siūti.

Atsišaukite
L. GELEŽINIS, 
1748

Tel. B 5783

ISRENDAVDJIMUI
4 RUIMAI RENDAI S. E. kamno 

31 st ir Halsted St. Gera vieta dc 
Beauty Shop, Daktarui. Patogi vie
ta propesijonalui.

šaukit Tel. Stėward 4691
ar į Real Estate

751 W. 31 St.

REIKALINGAS barberis ant va
karų visados. Darbas vakarais vi
suomet. Katras norit tokio darbo 
prašom atsilankyti. Sulyg mokesčio 
moku streit arba ant komišino. Ko- 
mišino duodu 75% nuo dolerio.

3943 So. Francisco Avė.
, Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU
REIKAL1NGAS vienam vy

rui kambaris ant Bridgeporto. 
Prie švarių žmonių, kas turit 
kambarį praneškite į Naujienų 
Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
No. 96.

REIKIA dviejų smarkių real 
estate salesmanų į musų orga
nizaciją. Geriems vyrams pro
ga visam gyvenimui, kurie am- 
bitingi ir teisingi.

3332 Milwaukee Avė.

REIKIA barberio pirmos kle 
sos.

Atsišaukit tuojau.
916 W. 59 St.

Tel. Wentworth 6017
REIK ALINGA 4 ar 5 ruimai, 

geistina, kad butų maudynės, elek
tra ir arti gatvekarių. Kas turi 
kius kambarius, meldžiu pranešti.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

No. 97 (

to-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKALINGAS atisakantį 
jaunas ar vidutinio amžiaus bar 
berys. Darbas vakarais ir suba- 
tomis. Martin Bliu jus

5857 So. Kedzie Avė.
I

RUIMAS rendai vienam vy
rui su valgiu ar be valgio. Vie
ta patogi dėl gyvenimo. Kreip
kitės. 2 lubos

4016 So. Rockwell Str.

REIKALINGAS žmogus dirb
ti ant ūkio. Darbas nuolatinis, 
ir gera vieta.

Kreipkitės:
930 W. 33 St. 2 lubos frontas.

JIESKO DARBO RAKANDAI

JIEŠKAU darbo į namus, tu
riu du kūdikiu nemažu, kam to
kia darbninkė prie namų reka- 
linga. Kreipkitės, 6819 Emerald 
Avė. Tel. Normai 6054.

DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 
BARGENAS

Turi būt parduota tuojau vėliausio 
styliaus panoro setas, valgomo kam*- 
bario setas, 3 miegamo kambario se
tai, karpetai, pastatoma liampa, pa
veikslai ir dvigubų springsų fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
dalimis už pirmą įmokėjimą. 
proga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

Gera

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

AUTOMOBILIAI
REIKALINGA moteris arba mer

gina prie namų darbo, pridaboti 
metų kūdikį.

Atsišaukite
3256 I<e Moyne St. » 

3čios lubos iš užpakalio po 5tai 
vai. vakare

3

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, biznis išdirptas per 20 metų 
nešantis didelį pelną, nes nėra kon
kurencijos. Vieta randasi gražiau
sioj miesto dalyje, netoli Jackson 
Parko. Ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
1413 E. 58th St.

. TeJ. Fairfox 2619

PARSIDUODA grosernė ir bu
černė, tirštai apgyventa vieta 
lietuviais, lenkais ir kitoms tau
toms. Savininkas išvažiuoja ant 
farmų ir parduos pigiai.

8466 Vincennes Avė.

DABAR užbaigti ir galima gyven
ti 5 kambarių bungalovv 5428 W. 
31 St., 5405—5423 W. 30 St. ir 
5420—5429 W. 30 PI. Tiktai 5 b’o- 
kai nuo Western Electric Co. Lo
tai 60x125, viskas moderniškai įtai
syta. Kaina tiktai $7300, išmokėji- 
ms»is, .451OOO pinitfaisi, kitus į>o Š(>5 
į i»Cncs|. Del informacijų atsi
šaukite 5424 W. 30 PJ., arba Frank 
J. Petru, Heal Estate, 1443 W. 1811) 
St. Tel. Canal ()XU«.

TAIPGI - 3730 Parnell Avė. - 
2 augštų mūrinis namas, 2 fialai, 
kaina tiktai $3400, išmokėjimais, 
$700 pinigais, kitus mažais mėne
siniais išmokėjimais. Del informa
cijų kreipkitės prie Frank J. Pet
ru, Real Estate, 1443 W. 18 St., 
Tel. Canal 0806.

JEI TAMSTA turi mažą ar 
didelį namą arba lotą ir nori 
mainyt, meldžiu atsišaukti prie 
musų. Musų Real Estate sky
rius suteiks Tamstai geriausią 
ir skubiausią patarnavimą.
UNIVERSAL STATE BANK

RRAI. ESTATE E>EPT.

3252 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 0700

PARDAVIMUI medinis na
mas 3 šeimynų, 2 po 5 — 1 — 4 
kambariai. Atsišaukite prie 
savininko. 4826 So. Lattndale 
Avė., 3rd floor.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen. Pardavimo prie
žastis, liga ir taipgi esu našlė.

Atsišaukite
1148 Jefferson St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė sena vieta ir išdirptas 
biznis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, sena vieta ir biznis iš- 
dirptas. Nupirksit pigiai. Prie
žastis turiu du bizniu.

D. ŠIDLAUSKAS, 
3210 Wallace St.

PARDAVIMUI grosernės fik- 
turės, Ice box, barai, lentines, 
kas tik reikaiinga prie groser
nės Nupirksit pigiai.

3310 Aubum Avė.

PARDAVIMUI Jaunas šunukas 
“Airdal”. Geras ir linksmas šunu
kas prie namų. Kam reikalingas. *

Kreipkitės
3251 So. Union Avė. 

1 lubos

į PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
Ice Creamo, notions ir minkštų gė
rimų parloras, su 1 augšto mūriniu 
namu. Krautuvė ir 4 
kambariai.
vių ir lenkų bažnyčios.

2734 W. 43rd St.

Krautuvė ir 4 gyvenimui 
Gera vieta, netoli lietu -

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė, su namu ar be 
mo.

Atsišaukite
5358 So. Robey St.

ir 
na-

PARDAVIMUI Columbia automo- 
>ilius 5-kių pasažierių ir visas gera
me stovyje kaip ir naujas. Priežas- 
;is pigaus pardavime — turiu išva
žiuoti į kitą tolimą miestą. Norinti 
pirkti kreipkitės nuo 5-kių vakaro iki 1 ligos. 
7-nių ryto. (Pirmos lubos užpakaly-1 
je)« Bell Dudor, 933 W. 34 Place,

bučernė ir
Parduosiu pigiau ne-

PARDAVIMUI 
grosernė. 
gu man kainuoja iš priežasties 

Nauji įrengimai, geroje 
vietojei 623 W. 69 St.

TAIPGI — 3808 Wallace St., pui
kus 6 kambarių namas, moderniškai 
įtaisytas, kaina tiktai $4200, išmo
kėjimais, $800 pinigais, kitus ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

Už $3650 nupirksite namą prie 
1427 W. 16 St., 0 kambarių .atneša 

| i mėnesį daugiau kaip $60. Parduo
siu už $1000 pinigais, o kitus pagal 
paskirtą laiką.

$25 pinigais ir po $5 į mėnesį 
nupirksite % akro lotą iri Lynus, 
tik 3 blokai į pietus nuo Ogden 
avė. ir 2 blokai į vakarus nuo Dis- 
plaines upės, prie Forest Preserve, 
kaina tiktai $600. Del platesnių in
formacijų kreipkitės prie Frank L 
Petru. Real Estate, 1443 W. 18 St. 
Telephone Canal 0806.

BARGENAS. Parsiduoda 12 flatų 
muro namas 4 po 6 kamb. 2 po 5 ir 
6 —• 4 r. Rendos neša $10,380 į me
tus. ^Caina $57,000. Randasi geriau
sioj vietoj South Side arba priimsiu 
mažesnį namuką į mainus arba 2 
morgičius. Cach reikia apie $25.000.

Pašaukit
WM. GRITENA

3241 So. Halsted St.
f 2 floor

Tel. Boulevard ,5066

MOKYKLOS

BRIGHTON PARKO 
BARGENAS

Pardavimui ant 45tos ne
toli Kedzie Avė. 2jų pagyve
nimų, naujas mūrinis namas 
— 2 po 5 kamb. Imas flatas 
furnace apšildomas 2jų ka
rų garadžius; lotas 30 pėdų 
pločio; parsiduoda $1500 pi
giau negu namas vertas, tik 
$4000 pinigais; turi būt par- 
duotap šia savaitę; pirmam 
pirma proga.

Rozenski-Lemont & Co. 
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas 5 kam

barių ir storas — vienas ir 
pusė (l'/į) akrų žemės, ant 
South Westem Avė. Kas 
norėtų gyvent toliau nuo 
miesto ant tyro oro. Nepra- 
leiskite šitos progos kaina 
tik $3950. Su mažu įmokė- 
jimu.

Rozenski-Lemont & Co., 
6312 S. Western Avė., 

Prospect 2102

PAMATYK1T ŠITĄ TUOJAU
Gražus 5 kambarių mūrinis buhga 

low, aržuolo trimingai, landres lo
viai, tikras namas, netoli 63 St., kai
na pigi, $1800 pinigais.
Matykit Miss Wagner, Prospect 870C 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2jų 
flatu 5—6 ruimų. Trimingas kieto 
medžio, elektros šviesa, maudynės ir 
kiti tinkami įtaisymai. 
600. 
galiu

Kaina $12,- 
Pirmo morgičio $6000 ir antro 
duoti . , '

5520 S. Elizabeth St.
(Pirmos lubos) 

Tel. Normai 0173

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 rjrto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-ėios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobiliy 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me* 
chanikų ir šoferių. Ateikite prisi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
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atlikti didelius darbus. Daihri'. I d! 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.
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