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Ispanija nusileido 
V atikanui

Užgriebė žydų sinagogas
Mėto Ruhr geležinkeliečius 

iš jų namų
Ispanija nusileido 

Vatikanui
Premieras nebekalba apie at- 

skirimą bažnyčios nuo val
stybės.

Konkliavos tikslas bus taip 
perorganizuoti bažnyčių, kad 
ji galėjų prisitaikinti prie da
bartinių sąlygų ir geruoju su
gyventi su komunistais.

Žydai bėga iš Gomelio.
RYGA, bal. 10. — Agitaci

ja prieš žydus Gomelio dis-

lis ant Metropolitan 
State Banko
bėga atsiimti pinigus, 
bankas yra gerame

Vakar neži-CHICAGO.
i kam paleidus piktus gan- 
s, prasidėjo žmonių antpuo- 

ant lietuvių Metropolitan 
ite Banko, prie 2Žž ir Lea-

ą banką ir stengiasi atsi- 
ti savo pad 
akas pinigus 
ns išmoka.
fįis puolimas

is pinigus.
reikalai! jau-

siekia virš biliono dolerių. Tai 
užtikrina, kad ir šiame ban
ke nežus nė vienas žmonių pa-, 
dėtas centas.

Vėliausiąja atskaita vald
žiai, išduota balandžio 3 d., 
šio banko kapitalas 'yra $200,- 
000, perviršis $75,000, o visas 
banko turtas siekia virš $2,- 
500,000. Direktorių ir šerinin- 
l<ų turtas gi 
000.

siekia $12,000,-

gaus palūkanas, 
žmogus ne lai- 
pinigus iš ban-

. MADRIDAS, bal. 10. — Pre
mjeras Alhucemas nusileido 
Vatikano4 ultimatumoi, draud
žiančiam permainyti Ispanijos 
konstitucijos 11 skirsniui, ku
ris leidžia katalikų bažnyčiai 
dalyvauti politiniuose reikaluo
se — naminiuose, užsienio ir 
m misterimuose. Alhucemas 

valdžios deklaracija nieko ne
bemini apie permainymą to 
konstitucijos skirsnio.

Ka<la Alhucemas užėmė sa-^ 
vo vietą, jis prižadėjo atskir
ti bažnyčią nuo valstybės ir 
suteikti religinę laisvę. Bet 
Vatikanas tam pasipriešino ir 
prigrūmojo religiniu karu' Is
panijai — ir Alhucemas nu
sileido.

Manoma, kad tas liberalų 
nusileidimas Vatikanui iššauks, 
sukilimą, kadangi reakcionie-' 
riai numato, kad tik pakeiti
mas visos šalies valdžios ga
li išgelbėti šalį nuo darbinin
kų sukilimo. Kad išvengus to 
sukilimo ir palaikius ir to
liau dabartinę sistemą, bur
žuazija ir aristokratija deda
si prie fašistų, o paskui juos 
seka ir nacionalistai.

Alhucemas nieko nemini ir 
apie Ispanijos pralaimėjimo 
karo Morokkoj ir apie patrau
kimą kaltininkų teisman. O 
religija ir Morokko pralaimė
jimas yra svarbiausiais Ispa
nijoje klausimais. Delei to vi-

trikte verčia žydus bėgti iš tos 
apygardos. Daugiau kaip 800 
žydų per dvi savaiti prieš sa
vo vėlykas išvažiavo į Jungt. 
Valstijas ar Palestiną.

Palaidojo užmuštuosius 
Kruppo darbininkus

ESSENAS, bal/ 10. — 13 
Kruppo darbininkų, kuriuos 
francuzai užmušė prieš pat 
Velykas šiandie tapo palaido
ti. Juos atvežta į * dirbtuvę ir 
ten surengta jiems paminėji
mą, kuriame dalyvavo tik už
muštųjų 'giminės ir dirbtuvės 
viršininkai. Kruppo dirbtuvės 
šiandie nedirbo.

Laidotuvėse gi dalyvavo 
žmonių iš. visų dalių Ruhr dis- 
trikto. Visos Esseno dirbtuvės 
buvo uždarytos, o laike cere
monijų skambino visų bažny
čių varpai.

Laidotuvėse dalyvavo gal iki 
100.000 žmonią.

Mėto geležinkeliečius 
iš jy namu

Prancūzai išvaro iš namų 
Ruhr streikuojančius vokie
čius geležinkeliečius. *

sko numatomas neilgas da
bartinės valdžios gyvavimas.

*

Užgriebė žydų sinagogas
Pavertė jas5 į darbininkų kliu- 

bus.

MASKVA, bal. 10. — Ko
munistai konfiskavo žydų si
nagogas (bažnyčias) Charko
ve, Gomely, Bcbruiske ir Mim 
ske ir pavertė jas į darbi nin
ku kliubus. Susidarė komi te- 
tas, kurio pareiga bus su laį 
ku visus žydų maldnamius iš
versti į kliubų namus.

Žydų komunistų organas 
Esmes ra&na tuoj aus konfis
kuoti didžiaihiįa Maskvos sina
gogą, kaipo “paskutinę atra
mą žydų buržuazijos” ir pa
versti ją į darbininkų susirin
kimų vietą. Bet tam priešina-

LONDONAS, bal. 10. — Iš 
duesseldorff pranešama, kad 
Ruhr distrikte prasidėjo ma
sinis metimas iš jų namų 
streikuojančių vokiečių gele
žinkeliečių ir jų šeimynų.

Pereitą šeštadienį tapo iš
mesta iš namų 106 geležinke
liečių šeimynos, gyvenusios 
Treves apielinkėje. Prigrūmo
ta, kad šią savaitę bus išmes
ta iš namų 19 šeimynų Pau- 
ffne ir 500 šeimynų Ehrange.

, Geležinkeliečių šeimynos yra 
mėtomos iš namų todėl, kad 
geležinkeliečiai atsisako dirbti 
dėl franeuzų ir belgų, kurie 
dalbai’ valdo Ruhr geležinke
lius.

SUGAVO AIRIJOS RE- 
PUBLIKONŲ VADĄ.

DUBLINAS, -bal. 10. — Po
si Maskvos 
tas Leonas

sovietų preziden- mūšio ties Nelwcastle, Airijos 
Kamenev ir ne- savyvaldybes kareiviai suėmė

manoma, kad sinagoga bent 
dabar bus konfiskuota.

Bažnyčia bandys gelbėtis.
Bažnyčia bandys gelbėtis 

nuo visiško išnykimo delei di
delės komunistų kampanijos 
prieš visas organizuotas religi
jas. Tuo tikslu šaukiama yra 
pravoslavų bažnyčios konklia- 
va bal. 16 d., Maskvoje. To
kios konkliavos dar nebuvo 
prie bolševikų.

sužeistą Airijos respublikonų 
neregu barines armijos, vadą 
Liam Lynch. Kartu su juo bu
vo de Valera ir grafienė Mar- 
kieviez, bet jie paspruko. Ma
name, kad ir jie tuojaus bus 
suimti. Liam Lynch yra sun
kiai sužeistas. Jis buvo karš
tas respublikonas ir delei savo 
didelių karinių gabumų, repub- 
likonams buvo svarbesnis net 
negu de Vahwa, taipjau ir sa- 
vyvaldybei pavojingesnis. •

JUOZAS GUNČEVIČIUS {Kensis), lietuvis sahumninkds prie 1701 Mihvaukce Avė., ku
rį pereitą septintadienį jo saliune nušovė du girti policistai, kuriems jis atsisakė duoti 
munšaino. Ir —■ Timolhy Donovan ir James E. Donegan, policistai, kurie Gunčevičių nu
šovė. Jiedu prie žmogžudystės jau prisipažino, aiškindamiesi, kad jie buvo girti ir neži
noję ką darą, tik norėję pasirodyti labai smarkiais. Tikrasis žmogžudys esąs Donovan. 
Jiedu tik trys mėnesiai kai]) tarnauja policijoje. Nušovę Gunčevičių jiedu išėję iš sąliu- 
no juokdamies.’

Vokietija turi būti 
paliuosuota

Lietuvis užmuštas Suėmė socialisty vadovą

kancleris Cuno.Sako
Francija nenorinti taikai

Bet

BE1RLJNAS, bal. 10.
Šiandie reichstago posėdis 
<ytas buvo paminėjimui 
vusių Kruppo darbininkų, 
sedy kalbėjo ir kancleris 
no.
<ad “Vokietija yra pasirengu
si tartis lygiomis, bet derybų 
tikslas turi būti pastovi tai- 
<a ir laisvė” ir kad “Vokie
tijos žemė, kurioj yra laido- 
ami žuvusieji Essene turi 

ti liuosna nuo priešų”.
muštųjų nusidėjimas buvo 
;ame, kad jie norėjo būti 
įiečiais. Tų užmušėjyščių kal- 
ininkais yra ne Francijos ka
reiviai, kurie buvo tik įna
gis, bet Francijos vadovai.

Reichstago’ susirinkime da- 
yvavo prezidentas Išbertas, 
labiiieto nariai ir žymiausi 
Vokietijos žmonės.

zu- 
Po- 
Cu- 

Tarp kitko jis pareiškė,

CHICAGO HEIGHTS, III., 
bal. 10. — Prie 26 gatvės ir 
Jackson Avė. einant skersai 
bėgius, Kankakce užmiestinio 
gatvekario liko užmuštas lie
tuvis Frank Rapalis, 32 m., 
303 E. IGth St. Jis pasimirė 

James 
Petras 

ėjo,
ligoninėj. Jo draugas 
Gruška, su kuriuo jis 
liko nesužeistas.

Bijosi evoliucijos

is-

bu-

tik
vo-

Ne laikas pradėti derybas
LONDONAS, bal. 10. — 

Jžsienio reikalų ministeris 
MlacNeill paskelbė atstovų bu
te, kad Jungt. Valstijos ir An
glija sutarė, kad dar neatėjo 
latogus laikas padaryti inter
venciją Ruhr distrikte ir pra
dėti derybas.

Rado 8 šmugelnin 
ky lavonus

VINEYARD HAVEN, Mass., 
>al. 9. — 8 llavonai, mano- 
na, nuo degtinės šmugeli) inkų 
aivo John Dvvigbt, kuris pa

skendo netoli kranto, liko iš
plauti ant kranto. Laivas pa
skendo po eksplozijos. Taip- 
au išplaunama daug degtinės 

ir alaus bonkų su Kanados 
ženkleliais. Visi tie lavonai 
esą supjaustyti ir subadyti pei- 
iais. Bet jie turėjo užsidėję 

gelbėjimos kempines. Spėja- 
na, kąd tie šimugelninkai ar
ia tarp savęs susimušė ir su- 
sipjaustė, ar kuri kita .šmu
gelninkų šarka buvo ant jų 
užpuolus, kad atimti iš jų ve
žamą šmugeliu degtinę.

MADRIDAS, bal. 10.

to tapo areštuotas irzapkaltin
tas agitacijoj prieš politikie
rius, kurie yra kalti už pra
laimėjimą Morokko karo. Taip 
jau kaltinama, kad socialistų 
susirinkime jis nemandagiai 
atsiliepė apie patį karalių

LUEDER VĖL PAŠTO 
VIRŠININKAS.

Al-

OKLAHOMA CID\ bal. 9. 
— Oklahomos senatas priėmė 
jau buto pirmiau .priimtą, ki
lių, kuriuo draudžiana moky
klose vartoti tokius rankved- 
žius, kurie skelbia žmonių evo-

DORTMUND, bal. 10. — 
Turtingiausias Vokietijos žmo
gus ir didžiausias fabrikantas 
Hugo Stiliuos ir jo pati tapo 
sulaikyti Ruhr pasieny fran
euzų kareivių, kada jie ban
dė įvažiuoti į Ruhr distriktą, 
kur yra jo svarbiausios dirb
tuvės ir kasyklos. Juos užda
ryta lavoniniame vagone iki 
apžiūrėta jų bagažą. Paskui 
juos įleista ir 
seną.

Du nariai 
kurie važiavo
dalyvavus Kruppo darbininkų 
laidotuvėse, taipjau buvo su
laikyti, bet vėliau paleisti.

Valstybes sekretorių^ Ham, 
kuris važiavo į Esseną kailio 
kanclerio Cuno atstovas, tapo 
areštuotas.

CHICAGO. — Po pasitari
mo, tarp prezidento Hardingo 
ir generalinio pašto viršininko 
New, buvęs republikonų kan
didatas į mayorus Arthur C. 
Lueder vėl tapo paskirtas Chi- 
cagois pašto viršininku. Tas 
pareigas jis dabar eis laikinai 
iki nesusirinks kongresas* ka
da jo pusk i rimas bus senato 
patvirtintas.

ųlčo padarytas be mažiau 
s’nhježasties, nes kaip rode 
>kia\stos atskaitos, bankai 
i labai gerame stovyje. Pra
ėjus antpuoliui tapo į ban- 
atgabenta daugiau pinigų 

bankas gali atmokėti visus 
utpozilus. Bet patiems depozi- 
toriams yra skriaudos, nes iš
traukdami be reikalo pinigus 
jie netenka priaugusių palūka
nų ir be to pastato save pa- 
vojun patapti alkomis plėši
kų, kurie tokiais antpuoliais 
naudojasi ir užpuldinėja pa
kampiuose žmones, kad\ juos 
apiplėšus. Keli atsiėmę pinigus' 
žmonės jau tapo apiplėštų

Nereikėtų žmonėms klausy
ti visokių pakampinių piktų 
gandų ir daryti sau nuostolius 
bereikalingais antpuoliais 
gerai stovinčių bankų.

Banko stovis.
Kaip jiatirta, žmonės 

do delei bankrutijimo 16tb St. 
State Banko, kuris yra nela
bai toli nuo šio banko ir de
lei įvedimo banke specialio 
signalo vagims gaudyti, kuris 
įvedant netikėtai pradėjo skam- 

dieną ir naktį. Tai, sako- 
paveikę į tamsesnius žmo- 
kurie nieko nešuprasda- 

pradėjo nerimauti ir ma-

ant

suju-

Depozitoriai
Nors kada 

k u ištraukia 
ko, jis pražudo visas palūka
nas, bet kad čia žmonės liko 
suklaidinti' neteisingais gan
dais, tai bankas priskaityš Vi
sas priklausančias palūkanas 
tiems įlepozitoriams, kurie nors 
paklausę piktų gandų ir atsi
ėmė savo pinigus, bet tuojaus 
juos vėl pasidės siu bankan. 
’ Apie tai banko prezidentas 
Jonas B. Brenza sekamai pa
skelbė:

“Visi , taupytojai ir kostu- 
mieriai, kurie iš išgąsčio iš
traukė savo pinigus vakar va
kare ir kurie yra įsitikinę, 
kad Metropolitan State Bank 
yra visai gerame stovyje, pa
sidėdami -atgal savo pinigus 
gaus procentus nuo sausio 1 
d., 1923, lygiai kaip kad jie 
nebūtų visai savo pinigų išsi
ėmę”.

Be to bankas paskyrė $5,- 
000 dovanų už nurodymą to 
žmogaus, ar žmonių, kurie 
pradėjo skleisti gandus, kad 
šis bankas yra negerame sto- 

Tokie žmonės gali būti 
aštriai nubausti už lei- 
neteisingų gandų.

vyje. 
labai

5 ŽMONĖS SUDEGĖ.

40 valandų šokis.

jie išvyko į Es-

Cuno kabineto, 
į Esseną, kad

NEW YORK, bal. 9. — P- 
lės Almos Cummings rekordą 
27 valandų be paliovos šokio 
sumušė kita pora, kuri šoko 

be paliovos 36 valandas. Tai 
nepatiko p-lei Cummings ir ji 
sumanė sumušti rekordą. Ir 
ji sumušė. Iki šiol ji šoko be 
paliovos 40 valandų, bet dar 
nesustojo, nes norinti padary
ti 50 valandų.

Anglijos mirė.

4 VAIKAI SUDEGĖ.

DENVER, Colo., bal. 9.
Keturi vaikai, visi 4 m. am
žiau* sudegė, sudegus šieno 
daržinėj, kurioj jie žaidė.

PINIGŲ KURSAS

LONDONAS, bal. 10. — 
Mrs. Rosaltn Cravers Hynd- 
man, 56 m. amžiaus, žymi 
poetė ir našle miriisio -gar
saus Anglijos socialistų vado
vo Henry M. Hyndman, rasta 
negyva savo namuose prie la
bai abejotinų aplinkybių. Val- 
džftt’ tyrinės priežastį jos mir
ties. z

SIOUX CITY, la., bal. 10. 
— John Babb ir 4 jo vaikai 
sudegė gaisre, 
no jo brolio, pulk 
namą netoli 
pulk. Babb, jo pati ir penki 
vaikai 
bet išliko dar gyvi.

kuris sunaiki-
Babb ūkio 

nuo čia. Pats

nors ir labai apdegė,

pinigus

bėti 
ma, 
nes, 
m i,
nyti, kad bankas gali užsida
ryti. Pirmiausia pradėjo ant
puolį italai, o paskui juos ir 
kiti. Iki vakar vakaro bankas 
atmokėjęs apie $400,000 ir kas 
tik pareikalavo, visi 
gavo.

Metropolitan State Bankas 
yra gerame stovyje.
nariu Chicago Clcaring House 
Association, prie kurio pri
klauso visi didieji bankai ir 
kuris užtikrina už kiekvieną 
banką visu savo turtu, kuris

Jis yra
Šiandie — giedra ir biskį 

šilčiau.
Saulė teka 5:17 v., leidžiasi 

6:25 v. Menuo teka 3:09 
vai. ryto.

Jau Eina

Vakar bal. 10 dieną, užsienio pi- 
i ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
kų buvo skaitoma Amerikos pini

gais iitaipi
Anglijos 1 sv„ sterlingų .......  $4.67
Austrijos 100 kronų ...................
Belgijos 100 iparkių ......   $5.78
Danijos 100 markių ................ $19.00
Finų 100 markių ......   $2.75
Francijos 100 frankų ........... $6.65
Italijos 100 lirų ....................... $5.00
Lietuvos 100 Litų .................... $10.00
lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų .............$18.00
Oląndų 100 guldenų .........   $39.10
Šveicarų 100 maikių .............. S18.2R
Švedijos 100 k/onų ................... $26.57
Vokietijos 1011 markių .

ni
33 žmonės žuvo ant laivo.

HA|LIFAX, N. S., bal. 10. 
— Tik trys iš 36 narių įgu
los Italijos laivo Moncenisio 
išsigelbėjo, kada tas laivas 
paskendo Amerikos pakraš
čiuose,
vas. 15 d 
nebuvo 
likimą,

Tas laivas paskendo 
bet nieko ikišiol 

žinoma apie jo įgulos

Pinigai Rūsij on
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas maisto draftų tapo panai- 
1 kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galimą 

pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali

amas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.

Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

1739 So. Halsted St
. .... s . ' *

Chicago.
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Kas Dedas Lietuvoj
-.......... . —1

Ir jis vadinasi “Kristaus 
mokslo skelbėjas“...

Plungė, (Telšių apskritis-. 
V(S-d.) Šį rudenį darbininke 
mergaitė Barbora Trakai te dėl 
kokių ten priežasčių pasilpo 
protu ir yra malonios pirmos 
žymės pamišimo. Nelaimingoji 
randasi pas vienų vargo sura
kintą moterį, nes pamišėlė! yra 
našlaitė. Kartą į kaimyną/ prie 
ligonio parvedąs vietinį klebo
ną kanauninką kun. Senkų, tai 
ir kreipėsi moterėlės, prašyda
mos priglausti nelaimingąją į 
vietinę parapijos pavargėlių 
darugiją. Klebonas, sužinojęs, 

ę>kad ligonė būdama sveika tar
davo pas žydus, už tai supy
kęs ir pataręs nuvesti ją pas 
žydų rabiną tegul, girdi, rabi
nas ir žydai rūpinasi, bet jis 
nė už ką nesitiksiąs tokiais “žy
dų tarnais” rupintišv Taip ir 
liko ligonė “Dievo valiai” pa
likta. Artimo- meilės aavyzdys 
Kristaus mokslo skelbėjo.

L. Žiburėlio Namai

NAUJIENOS, Chlcago, HL ■ ■  Trečiadienis, Bal. 11, 1923

Išnaudotojai.

Darbo federacijos šmugel- 
ninkai steigdami neva “darbi
ninkų” koperatyvų “Kovą”, 
kaip visur, taip ir čia prikal
binėjo darbininkus stotį į jų 
kopepfdyvą, prižadėdami viso
kių , “gerybių”, — pargabenti 
papigintomis kainomis prekių 
ir tt. Kiek pildo savo “ščyrus” 
pažadus, galima matyti kad ir iš 
žemiau patalpintų pareiškimų:

“Koperatyvo “Kovas” Val
dybai, prie Lietuvos Darbo Fe
deracijos.

“Mes žemiau pa si ra šilusieji 
Gelžkelių Valdybos tarnautojai, 
ligi šiol buvusieji Tamstų- ko
peratyvo nariai, prašome at
kreipti ypatingą domę į žemiau 
išdėstytą musų pareiškimą. Ka
dangi besikuriant koperatyvui 
1922 metais Lapkričio <S dieųą, 
nepaskelbus nė įstatų, nei kitų 
tą organizaciją liečiančių prin
cipinių dėsnių, gražiais paža
dais buvo iš musų išviliota pa
jaus 10/litų ir įstojamojo mo
kesnio po 1 litą. Bet pažadų 
nei tūkstantinės dalies nebuvo 
pateisinta, teisingiau pasakius 
papiginimui kainų nieko nepa
daryta. Todėl, skaitydami sa
vo dalyvavimą “Kovos” koj>e- 
ratyve beprasmiu, prašome su 
įgaliotu asmeniu (pavardė) ga- 
tulinai atsiskaityti, t. y. gražin
ti įneštus pajus sumoje 100 li
tų.” (Po pareiškimo seka de
šimts parašų). \

Kiek federacininkavšniugel- 
ninkai kreipia domės ą teisėtus 
darbininkų 'ir narių reikalavį- 

*mus, matyti iš sekančio pareiš
kimo tai pačiai “Kovos” valdy
bai. ‘ '

“| daugkartinius mano pra
šymus bei' reikalavimus išrišti 
dalyką liečiantį grąžinimą de
šimties narių pajų sumoje 100 
litų. Tamstos nematėt reika
lo būtį ant liek kompententiš- 
kais šį bei tą atsakyti, nors pasi 
žadėjot tą pačią ar ilgiausiai 
sekančią dieną Valdybos posė
džio nutarimą pranešti raštu. 
Apgailestaudamas Tamstų ne
taktiškumą, jei taip galima pa
vadinti, vis laukiau to “pažadė
to” rašto, 'j rodos, —■ daugiau 
kai dvi srfvaiti. Taigi prašau 
paskubinti šį dalyką išspręsti, 
nes priešingame atsitikime aš 
esu verčiamas, mane įgaliavti- 
sių narių, imtis priemonių kaip 
Tamstoms, lygiai ir Tamstų įs
taigai, gali būti ne visai malo
nios ir žeminančios rimtos įs
taigos autoritetą.”

Iš tokių ponų, kaip krikščio
nių demokratų su darbo — fe
deracijomis, panašių “rūpestin
gumų” ir galima laukti; jiems 
savo kišenius rupi, o ne darbi
ninkų reikalai.

— A. Laumakys. Ą

Jau 30 metų kai darbuojasi 
musų “Žiburėlis”, draugija mo
ksleiviams šelpti.

Nedrąsi buvo jo pradžia. 
Įkūrė jį dvi moterį: Gabrielė 
Petkevičaite irJadviga JuŠky- 
tė. Kudirka bijoję, kad jųjų 
organizacijėle anais sunkiais 
persekiojimų metais neužtrau
ktų lietuviams dar didesnio per 
sekiojimo, bet musų moterys 
pasiryžo visgi savo darbą vary
ti, stengdamos elgtis kuo at
sargiausiai. Nei užrašų, nei na
rių sąrašo, nei šelpiamųjų mok
sleivių pavardžių nežymėta. 
7Tuo budu pavyko laimingai iš
likti ligi pat 1905-ųjų revoliuci
jos metų. Net 1906 m. .gruo
džio 7 d., vyriausybei 5 draugiją 
užregistravus, buvo vedama 
dvejopoPužrašų knygos: vienos 
vyriausybei, o kitos visuome
nei/ Net kai kurie nariai ir šel
piamieji dengta pseudonimais; 
neduok Dieve kad vyriausybe 
butų suuosčiusi!

Ir taip draugija \ išliko dar- 
buodamos iki pat didžiojo ka
ro. )

Senas “ŽiburOba” pasistatė 
sau tikslu šelpti/visų pirma tą 
jaunuomenę, kuri pasižymėju
si savo gabumu ir iš kurios 
ateičiai galima laukti naudin
gų Lietuvos darbuotojų. Iš pra
džių “žiburėlis” teįstengė šelp
ti vieną — du studentu, vėliau 
jau šelpė po kelis nuolatinius 
stipendininkus ar laikinai juos 
sušelpdamas. Tuo budu padė
ta daugeliui jaunuomenės išei
ti aukštąjį mokslą ir stoti prie 
darbo Lietuvos naudai; kiti jų
jų virto vėliau “Žiburėlio” na
riais. Visa eile šiokio ar tokio 
krypsnio Lietuvos darbui tojų: 
ministerių, profesorių, mokyto
jų’ menininkų, rašytojų, teisė
jų. gydytojų, eidami moks
lus, gaudavo “Žiburėlio” sti
pendijų ir pašalpų. Štai kai ku
rie jųjų: ministeris pirminin
kas Galvanauskas, buvęs minis
teris Skipitis^ viceministeris 

Klirhas, viceministeris Papeč- 
kis, atstovas Ryme šaulys, vy
riausiojo tribunalo narys Janu
laitis, . medicinos fakulteto de
kanas prof. Avižonis, prof. Bū
ga, menininkas Kipras Petraus
kas, Varnas, Rimša, Zikaras, 
Staneika, rašytojas Jonas Biliū
nas, autorius knygų apie Lietu
vą kun. Viskantas, gydytojai 
Abraitis, Matulionis, Nemeik- 
ša, Ambraziejutė-Steponaitiene, 
pedagogės: Liutkytė-Valaitie- 
nė, V. Didžiulis, Vanda Didžiu
ly tė-Mičkienė, P. Ruseckas ir 
t. t.

Prieš karą “Žiburėlio” bus
tas buvo Vilniuje. Karas išbla
škė keliais centrais Vilniuje, 
Petrograde, Šiauliuose, Panevė
žy. Tačiaus ir karui pasibai
gus, organizuojasi naujų atski
rų centrų Mariampolėje ir Uk
mergėje. Valstybei prisiėjus 
studentams teikti stipendijų, 
“Žiburėlis” daugiau rūpinasi 
gimnazijų, progimnazijų ir vi
durinių mokyklų jaunuomene, 
organizuodamas jai bendrabu
čius ir tt.

Kaune pernai įkurta bendra
butis lenkų išvytiems, iš Vil
niaus mokiniams, kurie atskirti 
nuo tėvų ar dėl lenkų kankini
mo radosi sunkioje padėtyje ir 
ytiii reikalingi yra pašalpos bei 
rūpestingos globos. Tame ben
drabuty nuolatos gyvena 18 
mokinių, be to valgyti ateina 
dar 5. Jųjų išlaikymas per 10 
menesių apsiėjo apie 150 tūks
tančių nulkšinų. Nesant gali
mybės ras^i jiems žmoniško 
buto prieinamomis kainomis, 
nutarta dabar įsigyti savi na
mai pavadinti “Žemaites” na
mais, kad surišti jamiuimenes 
atsiminimus, su vardu tos, kuri 
savo gyvenime taip daug jau
nuomenei pasidarbavo ir taip 
ją mylėjo.

K Visas tas {dalus, 30 metų' 
planingai vedamas* ir vaisingas

“žiburėlio” darbas reikalauja 
daug lėšų. Visi, kam rupi mu-1 
sų tautos ateitis ir kas supran-' 
ta “Žiburėlio” tikslus, privalo' 
jį kuo galėdami remti: pinigais 
(savais ar aukas renkant), dra
bužiais, baltiniais, maistu (ben- 
drabučiams), stipendininkams 
darbo pateikimu ar suradimu 
Ir. tt.

“Žiburėlis”, įpratęs yra ma
žomis lėšomis platų darbą va
ryti, tad padėkite jam jį dar 
labiau išplėsti.

Paaiškinama, jog “Žiburė
lio” draugija nuo š?m. kovo 19 
d. priėmė vardą “Lietuvos Ži
burėlis”, tad »tuo vardu reikia 
visos aukos siųsti ir raštu, krei
ptis.

Adresas: Kaunas, Laisvės 
Alėja Nr. 60. F. Bortkevičienė

i NORĖDAMI
j PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 
| NYTI VISADOS KREIPKITĖS ’ 
i PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOSI

S, L. FABIONAS CO

809 W. 351b SI., Ghicago
Tel. Boulevaird 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
’ DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Lenkai prievarta mobi
lizuoja lietuvius į 

“savanorius”.
Ek.Mockava. — Už demarka

cinės linijos lenkai vėl paskelbė 
mobilizaciją. Visi vyrai nuo 23 
iki 40 metų amžiaus turi stoti į 
Suvalkus komisijom Lietuvių 
gyventojų dauguma nusistatę 
nestoti. Juos žandarai gaudo ir 
pi'istato komisijom Komisija 
prievarta pristatytiemsiems iš
duoda kortas, kuriose aiškiai pa
rašyta, kad esąs įregistruotas 
lenkų savanoris iš neitralinės 
zonos.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.•; ; ‘

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius'.

LUCKY
STRIKE
ACiGARETTE/

Geriausi 
Cig'aretai

£ Dieną 16c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

MAJESTIS* 
I ni-TMEATRE-V

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išsld- 
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
8 'Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvio, Hetuviain? vlKado* 
patarnauju kuog*riau«ial.

M. Ytiska,
8228 W. 38tU St., Chleato. III.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balssmuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

■

avs &

Ar Jusii Vaikai Išaugs 
Stiprus ir Sveiki
v

Netik vaiko augštumas rimtai surūpina kiekvieną 
tėvą ir motiną, bet ir pilnas kūno ir proto išsivysty
mas. Ištiesų jie nori, kad vaikai butų vikrus, stip
rus ir pilno ūgio. v

Maistas, kurį vaikams duodat, turi nustatytą įtekmę ant jų 
augimo. Mokslas parodė, kad pienas daugumoje prisideda 
prie davinio stiprumo ir ilgio gyvenimo. Norėdami išau
ginti vaikus į stiprius ir sveikus vyrus bei moteris duokit 
jiems užtektinai Eagle Pieno, nes Eagle Pienas yra grynas 
maistas suteikiantis tų maistingumo elementų, kuriuos kū
nas turi turėti kad galėtų augti.

Vaikai po visą šalį skolingi Eagle Pienui sUvd vikrią ir stip
rią sveikatą. Apie Eagle Pieno grynumą nėra jokių abejo
nių, kaip apie pasekmes, kurias tūkstančiai Europiečių mo
tinų iš jo gavo. Eagle Pienas yra vartojamas kūdikių pe- . 
iiėjimu plačiau, negu visi kitį kūdikių maistai sykiu sudėti. 
Nes jis yra vien grynas pienas ir cukrus patogiame pavidale, 
lengvai vaiko suvirškinamas.

cMąrkof The Borden Comfanv 
ilfff. V. S. Pat. Ojf.

JLBORDtft

» -V

p'e ‘lešjgnatC1i PreseRVED MilK 1^ecti°n
and for additloną Pjį. the 

^(urį 1K>Sltl°n, each label b®

BOR1JEN COMI 
NEW YORK, U. s* A

s
K. S. JURGELIONIS

.ADVOKATAS

Vdda bylas visuose teismuos^ Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimu namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai. 
17^9 So. Halsted St.

Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Room 1111-18 

Tel. Central 4411. Vabnuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir 'ketvergą. Nedėliomii nuo 9 

iki 12 ryto.
------------J.—. ------ ’ ..

Mes esame atspausdinę jūsų kalboje pa
mokinimų kaip nepeti kūdikius visų am
žių. Jei nori gauti šitų pamokinimų, iš- 
pildyk žemiau esantį kuponą ir pasiųsk 
ji mums šiandien.

J TIE BORDEN COMPANY 
lorden Building, New York

/—L—--------K UPONAS-----------------
Pažymėk kokios litenrturos nori 

MAITINIMO KŪDIKIŲ
1 I KNYGA KNYGA

VARDAS ....... . ................................... .
ADRESAS Lith

Chicagiečiai:
.V ■ a \

Rengkitčs prie žavė-
)

jančio KONCERTO
. f.5 ' _ ’ *’ *

. t

Didžiojo Lietuvos
' \ *

Tenoro ,

J. BABRAVIČIAUS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

' Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.V-. i.........  ......... /

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 $o. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
_____ t—

Namų Tel.: Hyde Ęark 3395 
................ ....... .... . ............ *

V. W. RUTKAUSKAS 
' Advokatas

29 Suk La Šalie St. Room 580 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

Tel. Brunswick 36G9
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 30G, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
1 iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monrde Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Herman P. H a ase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Čommerce 
133 W. Washington St., / 

I’hona Main 1808 -
« Chicago, 111.

JOSEPH. U. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Sialie St. Room 7( 
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvergais ir subatomis 
♦ 1612 West 46th Street v

Telephone Boulevard 8172

” Telefonai:
Randolph 2675 ir Dearbom 6272
Res. Telefonas Park Ridge 2252

L Wesley Baker, .
Advokatas ir teisių patarėjas* 
Kambarys 1317 Ashland Block,

155 N. Clark St. f
Ved&jas pensijų bilų. Vertėjas lie- I 

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public. V '

1 Garsinkitės Naujienos!
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Jūsų Pinigai Bus Apsaugoti
kuomet jus pirksite

Treasury Savings Certificates
(Valdžios Iždo Taupymo Certifikatus)

New Yorko ir Brooklyno 
Žinios

Įdėkite savo pinigus į Treasury Savings Certificates 
Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžios ir yra ge
riausiu investmentu pasaulyje šiandien.

Jus galite pirkti $25 vertės Certifikatą dabar už 
£20.50 ir gausite $25 prabėgus penkiems metams laiko
Jus galite pirkti $100 vertės Certifikatą dabar už $82

ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko.

Jus galite pirkti $1000 vertės Certifikatą dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems met. laiko.

Perkant tokia kaina Treasury Savings Certificates 
ir laikant juos iki termino galo, jie neša apie keturis 
nuošimčius palukų suskaitomų kas pusė metų. Jei
gu jums reikės pinigų pirmiau negu prabėgs 5 metai 
laiko jus galite išmainyti Certifikatus bile kada, to
kia kaina kiek jus mokėjote: kas reiškia kad jus 
gausite apie tris nuošimčius už jūsų padėtus pinigus.*

Certifikatai yra užregistruoti Iždo Departamente 
Washingtone; tas apsaugoja savininką nuo praradi
mo savo pinigų. Klauskite jūsų pašto viršininko apie 
Treasury Savings Certificates arba rašykite į:

Brooklyn, N. Y. — Balandžio 
2 d. New Plaza svetainėje buvo 
Sandariečiu prakalbos. Svar
biausia prakalbų tikslas tai agi
tacija už (Lietuvos liaudininkus 
ir aukų rinkimas į tautininkų

The United States Gbvernment Savings System 
Treasury Department, Washington, D. C.

Kodėl Žmonės Lanko Bankas!
Bankas paprastai yra pasirenkamas jų 

kostumerių už jo tvirtumą ir saugumą ir už 
jo teikiamą patarnavimą.

Juo didesnis yra jo tvirtumas, saugumas 
ir patarnavimas, tuo didesnis yra jo depozi- 
toYių skaičius.

\ j The Stock Yards Savings Bankas su pasi
didžiavimu pažymi tą faktą, kad 25,000 žino
mų depozituoja savo pinigus čionai.

Kokia gali būti geresnė rekomendaciją 
( jo Tvirtumą, Saugumą ir Patarnavimą. \Ar 

tas dar nepatvirtina užtektinai pasitikėji ~ 
kurį ntčs paduodame? Ar jus irgi nenorė
site, kad jums butųz patarnauta turint su 
mumis Bankinius reikalus?

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

z

V

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokime pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą. v.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumus, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli, nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialia gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo; 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

KALENDORIUS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIN y

Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gerą tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tą reikalą šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų • 
jis butų. Musų šių metų 140'puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in- • 
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir 
Lietuvos Konstituciją. Tad įsigyk tą Ka- 
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarą” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San- * 
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi- v /■ %
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.

SANDARA
327 E Štr., So. Boston, Mass.

<

j Lietuvos Šeinių busimais rin
kimais. Pirmas kalbėjo Hįįin- 
daros pirmininkas p. J. Liut- 
kauskas. Jis be jokio pasigailė
jimo pliekė klerikalus, vadinda
mas juos šmugelninkais, dema
gogais, Išgamomis ir kitokiais j 
vardais. Atrodė, kad labai pra- ( 
štai jautėsi “Garso” redaktorius 
šimutis ir jo pusberniukas Ma- 

. čiulis. Kuomet jiedu sėdėdami 
vis niurnėjo, tai žmonės atsi
grįžę į juos žiurėjo ir juokėsi. »

Antras kalbėjo Ivas—Ivaške
vičius. Tai tikras pagyrų puo
das. Apie ką tik kalbėjo, kur 
lik kas įvyko, tai vis nepamiršo 

Tpasigirti, kati ir ten buvo, kad 
be jo tai nebūtų įvykę. Iškar
to žmonės klausėsi atydžiai, 
bet juo toliau jis kalbėjo tuo 
labiau save visur maišė. Ant 
galo susirinkusieji pradėjo kal
bėtis, kad perdaug giriasi, per
daug meluoja. Api* Klaipėdos 
įvykius pasakojo tokių nesąmo
nių, kad kitokiam butų nesma
gu pamačius laikraštyje cituo
jant jo kalbų. Pav. jis pasako
jo, kaip Klaipėdos sukilėliai ap
supę Santarvės štabo buveinę 
ėmę svaidyti granatas pro len- 
gus ir ten tų granatų tiek daug 
pribėrę, kad net Petisnei Buvo 
nesmagu būti ir turėjęs jAsi- 
duoti. Žmonės ėmė juoktis: 
kas ten per granatos buvo, 
kad namo nesugriovė. Ir da 
greitai, girdi, nepasidavę ir tol 
granatas metę pro langus, kol 
valdininkai iškišę baltų paklodę 
pro langų. Sukilėlių buvę 17, o 
pasislėpusių vaklininkų virš 60.

Kuomet ėjusios darybos bei 
pasitarimai apie sukilimo lik-’ 
vidaviiną, tai Anglų oficieras 
pasišaukė p. Ivą ir prašęs, kad 
jis padėtų prašalinti pasaulinio 
karo pavojų, šitoj vietoj reikia 
pastebėti, pad suliig jo kalbos, 
pasaulinis karas ar taika buvo 
p. Ivo rankose — bent taip tu
rėjo suprasti tas Anglų ofi
cieras. Nes tas oficieras pra
šęs jo, kad jis stengtųsi įkalbė
ti sukilėliam, kad jei šie nepa
liausiu, tai dek to galįs kilti pa
saulinis karas.

Labai daug pasakojo apie va
karienes: su kokiais žmonėmis 
jis susieidavęs; ką jis su jais 
kalbėjęs, kokius patarimus da
vęs, ir t.t. O tų vakarienių, kaip 
jis ėmė pasakoti, tai turėjo būti 
per dienų po kelias — pusry
čiams, pietums negalėjo ‘bujtf 
nei laiko. Nu, bet kad ėmė kal
bėti apie savo geraširdingumą, 
tai kas žingsnis tai auka kas 
sakinys tai “milijonas markių”. 

Na, sakau, tai bent didvyris. 
Kad šitokiij žmonių Lietuva tu
rėtų dauigiaii, tai butų tikrafUš- 
ganyta... 1

Trečias, p. K. Norkus, .kalbė
jo trumpai, bet aiškiai ir gerai. 
Daugiausiai pere kailį komu
nistams, ir keliais skaudžiais 
sakiniais pabrėžė ką davė 
žmonėms Rusijos komunizmas 
Nežiūrint to, kad p. K. Norkus 
skaudžiai akėjo komunistus, 
bet nė vienas nekėlė lermo nei
gi reikalavo, kad jiems duotų 
kalbėti. Mat čionai ne socialis
tų prakalbos — jie lermus ke
lia tik socialistų prakalbose, 
nors šie juos ir visai nepaliestų.

» — A. P. Serbas.

I KORESPONDENCIJOS į

Sandariečiu Prakalbos.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Didele Vėliava 
DYKAI

Jus privalote gauti vieną. Kiek
vienas turi turėti tą gražią vėliavą, 
kad plevėsuotų prie namų per šven
tes. '

ši vėliava yra 3 per 5 pėdas, tikro 
bunting, apsaugota nuo saulės ir oro 
nublukinimų. Sykiu su vėliava jus 
gausite ir lazdą, virvę ir palaikytoją, 
viskas gražiai supakuota į bakselį 
metaliniais kraštais./

Pradedant Panedėlyj, Balandžio 16 d. >
Mes duosime tas gražias vėliavas dykai. Ateikite j 
musų banką sekamą partędėlį arba bile dieną po to ir 
atidarykit savo accauntą už $5.00 ar daugiau ir gau
kit vėliavą. Jei jus jau turite pas mus accountą, lai 
iš jūsų šeimynos kas nors atidaro jį. ši vėliava kai
nuotų jums krautuvėje dau gpinigų — dabar yra 
jums proga gauti ją dykai. -

112 West 35th Street

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini- 
i vus ant nekrutamos nuosavybės.

Ofisas didmiesty, kambarys 1104 
Uhamber of Coinmerce Hldg.

183 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 , 

VAKARAIS / 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Į 9viecą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTR1C CO., 1 n c,

A. BARTE US, pres.
1619 VV. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

štai yra keletas dienų kuriose vėliava 
gali plevėsuoti:

Gegužes 30 — Dekoracijos Dienoje
Liepos 14 — Vėliavoj Dienoje
Liepos 4 — Neprigulmybes Dieitoje
Lapkričio 11 — Paliaubos Dienoje

Central Manufacturing 
District

Lietuviai DaKtara
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699 z

z
Telephone Yards 1532 ą

’ DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat. 
Telefonas Y arda 1119

Baigus!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilga! 
praktika

vusi Penn« 
silvanijoi 
hospitalš- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie • gim- 
lymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose J 

moterims ir 
merginoms.

I
Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^DR. HERZMAN-^1
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
* Gydo staigias ir chroniškas ligas, 

vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiūs 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,* 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Makt} Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po 'piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

t. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
nestingai prižiu
rai ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ
(Baniene)

Akušerka

3113 S. Halsted s 
Tel. iBlvd/3138

metų pa- 
o prak- 

turiu

Phone Yards 0994.
Utaminkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimų.

ANNA M. BONDZINSKI 
BE A UTY SHOP

Ivos gydymas. Marcell su
eis. Plauku šukavimas ir 

dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 22(11 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St. x 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Per Į, 
sekini 
tikavimo 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvier-“-'* ~4’ 
sitikime 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

at- 
teikiu

-mo- 
mergi-

A

A. L. D AVID0N1S, M. D.
A

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir 

..

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTTSTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 S'o. Halsted St., Chisago, III.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

z

Office Hours: 10 iki 12 pieta 
5 iki 7 vak. 

Tel. CanaI 2118

DR. A. L YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Tel. Austin 0737

V

DR. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATURIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St..

Kampas 18 ir . Halsted St.

DR. MARYA 
DOWIAT-/SASS

5208 W. HarrisAn St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedšldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Ned. 1G—12 A. M.
Residenco Canal 2118

DR, P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL
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Naujienos eina kasdien, (ištiriant 
aekxnsa<iienias. LeidiU Naujieną Ben
dro vi. 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Reosevalt #509.

Užsimokijimo kainai
Chlcagoje — paltai

Metams „.....—...................
Pusei metų —_______ ___
Trims mėnesiams 
Dviem mtneaiam .......... .......
Vienm mėnesiui 

$8.00
4.90
2.00
1.50
.75

Chlcagoje per asilo to jus:
Viena kopija ...... ........ ..........
Savaitei ............ .

Mėnesiui ...... .................. ........... .
Suvienytose Valstijose ne Chieaoej*

Metama________ ■■n., ,___ $7.00
Puaei metą ___ __ ____ 8.50
Trims mėnesiams _____ _____1.75
Dviem mėnesiam _ ____ ____  1.25
Vienam mėnesiui . ........... ____ .75

Lietuvon ir kitur uirianfeoset 
(Atpiginta)

Metams  ..................... .......—— $8.00
Pusei metų   ..........— 4.00
Trims mėnesiams------- -----------2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Monay 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Prastas 
rekordas.

Liberalizmo 
“skaistumas ’ 

\

ta,

ftęrijos antitoxiną ir tas apsau
goja žmogų nuo difterijos de
šimčiai metų, o gal ir daugiau.

Visi tėvai stengiasi apsaugoti •n j 
savo vaikus nuo tokios baisios 
ligos, bet yra žmonių, kurie 
dąr to nežino ir neleidžia savo 
vaikų nuo ligos apdrausti.

New Yorko mieste, kur 
Schick’o bandymas visur var
tojamas, mirimai nuo difterijos 
žymiai sumažėjo. Kituose mies
tuose, kur difterija dar išsiplė
tojus, sveikatos žiūrėtojai šildo 
duoti gydymą dykai, jeigu tik 
tėvai leis. Beveik 4,000 vaikų 
bandymai padaryti. Iš tų be
veik puse galėjo difterija sirgti-, 
ir suvirs 80 procentų ėmė ap
saugo j amą gydymą. Tas bandy
mas atliktas metai atgal, 
sekančius šešis mėnesius

veik vien tik iš aukų IgiRo dvi 
dideli gimnaziji ir mokytojų se
minariją, tas aukštesnes lietu
vių mokyklaš lanko keliolika 
šimtų jaunikaičių ir mergaičių, 
daugiausiai beturčių vaikai, ku
rie mokėti už mokslą neturi iš 
ko. Sodžiuose ir miesteliuose 
yra įsteigta jau 120 pradinių lie
tuvių mokyklų. Kaimiečiai la
bai noriai leidžia vaikus moky
tis. šviesa ir susipratimas pla
tinasi.

Dirva, kaip matote, plati, dar
bo labai daug. Ir gausių aukų 
neužtenka, kad tinkamai viską 
aprūpinus. Užteks tik paminė
jus, kad prieglaudų vaikams 
prisieina maitintis labai blogai, 
beveik pusbadžiai, nekalbant jau 
apie blogą apsivilkimą ir kitą ką.

Vidurinėse mokyklose yra di
delė stoka įvairiausių mokslo 
priemonių, įrankių ir knygų, 
kaikuriose gi pradinėse mokyk
lose padėtis yra net taip bloga, 
kad' vaikams prisieina mokytis 
neturint stalų ir suolų, rašto 
darbus atlieka atsigulę ant grin- 
dų.

Trukumų ir didelių kliūčių 
yra,’ žinoma, labai daug, bet 
kaip matote broliai Amerikie
čiai Vilniaus krašto lietuviai 
gyvi. Neklausykite musų prie
šų skeldžiamųjų ’ prasimanymų, 
kad čionai lietuvių visai nebesą. 
Nėra tokios jėgos, kuri galėtų 
šiame amžinai lietuvių krašte 
mus išnaikinti. Nors visokiais 
būdas varžomos—nenustoja gy- 
vyoti įvairios lietuvių draugijos. 
Nors nuolat baudžiami ir užda
romi — nenustoja eiti lietuvių 
laikraščiai. Nors buvo susodin
ta kalėjimai! ir ištremta kelios 
dešimtys žymesniųjų lietuvių 
veikėjii, darbas nesustojo, — 
vieton vienų veikėjų atsiranda 
kiti. Bidąmi įvairių politinių 
pažiuąų'a'irBame visi iš vien; 
munjra nėra laiko ir galimybės 
skirstytis į parlijhs. Vienybėje 
turime galybę ir tikimės, kad 
materialiai broliams Amerikie
čiams mums padedant, laisvės 
ir kultūros spinduliai apšvies 
musų apsiniaukusią Rytų padan
gę. .• * 1 <

Vilnius, 1923 m. kovo 14 die
na.

Pirm. D-ras D. Alseika
Vice-p. kun. V. Zajančkauskas 
Nariai:

Kun. Pr. Bieliauskis
D-ra^ J. šlapelis
Kun. L. Jezukevičius

K /jKonst. Stasys
' P. Karazija

Kun. K. Čibiras
Sekretorius St. Kairiūkštis
Antrašas:

EUROPE, POLAND 
WILN0

Dominikanska 12. m. 23.
(Sekretoriaus ar kito Komi

teto nario vardas ir pavardė)

šitoks sužvėrėjimas kitąsyk 
būdavo pastebimas tiktai pas 
sufanatizuotus katalikus. Bet 
dabar, kuomet katalikai jau 
pasidarė šiek-tiek kultūringes
ni, tai laukiniais pavirto komu
nistai.
“DRAUGUI” VISOKS PURVAS 

TINKA.

Sveikatos Dalykai
Šv. Patrikas ir sveikata

čias moteris’ ir vaikus nuo 
perdidelio išnaudojimo. Li
beralizmas pasireiškė čionai, 
kaipo neapriboto išnaudoji
mo laisvė. Jisai, be abejo
nės, yra geras darbininkų 
samdytojams, kapitalis
tams; bet jisai yra visai ne
geras darbininkams.

Tatai turėtų įsidėti į gal
vą ir lietuviai darbininkai, 
nes ir pas mus randasi libe
ralizmo apaštalų. Per ke
letą paskutinių metų, būtent, 
vis dažniaus mėgsta rekla- 
muot save, kaipo liberalus, 
Amerikos lietuvių tautinin
kai, ypač tie, kurie yra susi
spietę aplink Brooklyno 
“Vienybę”.

Reikia sutikti, kad libera
lizmas yra geras daiktas 
dvasios srityje, bet ne eko
nominiam gyvenime. Viena, 
ekonominius reikalus visuo
menė turi tvarkyti, jeigu ji 
nenor, kad reikiamų gyveni
mui daiktų butų pagamina
ma tai perdaug, tai perma- 
žai; antra, visuomenė turi 
apginti ekonominiai silpnes
niuosius savo narius, kad 
jiems nereikėtų skursti ir 
žūti nelygioje kovoje su tur
čiais.

Atatinkanti darbininkų 
reikalams teorija yra ne li
beralizmas, o socializmas.

Yra sena pasaka apie šv. Pat
riką. Pasakojama, kad jis pa- 
liuosavęs Airiją nuo gyvačių, 
išvydamas jas visas į mares. Ir 
kai nelikę nei vienos, ir dau
ginus neįsileista, nuo tų laikų 
Airija turi reputaciją kaipo bc- 
gyvačių šalis.

Turime vėlesnį pavyzdį apie 
išiiaikinimą limpamos ligos, tai 
hydrofabijos (pasiutimo) An
glijoj. Liga baisiai buvo išsi
plėtojus toje šalyje iki 1889 m., 
kuomet parlamentas išleido įs
tatymą reikalaujantį, kad visi 
šunos turėtų abraškas, ir leido 
įgabenimą šuniu iš kitur tik po 
tinkamos kvarantanos. Hydro- 
fobijos perai randasi užkrėstų 
gyvulių seilėse ir liga plečiasi 
dėl pasiutusių šuniu įkaiulimo. 
Tuoj po įstatymo išleidimo ta 
liga žymiai ėmė mažėti, ir jau 
1902 metais ji buvo beveik vi
sai išnykus.

Klausimas: jeigu hydrofobi- 
ja išnaikinama, kodcl ir kitos 
užkrėčiąmos ligos neišnaikina
mos? Problema ne tokia leng
va kituose atsitikimuose, bet 
jfąrsiis Pasteur yra pasakęs, jpg 
tai galimas daiktas. Tas fran- 
čuzų mokslininkas, kurio išra
dimais davė pradžią dabarti
niam bakteriologijos mokslui ir 
dabartiniams išradimams apie 
užkrėčiann^’ligu priežastis sa
ko, jog žmogusssugebės išnai
kinti limpamasji&as.

Pastieur’o laikais tie žodžiai 
skambėjo kaip sapnas. Bet at
siminkime, kiek nuveikta nuo 
to laiko kai Pas ten r pasakė 
tuos žodžius. Geltonasis drugys, 
kadaise visų šiltų šalių baisiau
sia 'liga, dabar beveik jau iš
naikinta. , Tai padaryta išnaiki
nimu uodų, kurie neša ligą nuo 
vieno žmogaus kitam.

Rauplių epidemijos gerai ži
nomos, bet šiomis dienomis 
retai bepasitaiko. Nes daugiaus 
domesio kreipta į musų vande
nį, pieną ir maistą. Karštligė 
šiandien irgi daug retesnė liga.

šiandykščiai išradimai be
veik visai apsaugoja nuo difte
rijos, baisios vaikų ligos, 
pereitus kelis melus buvo 
ryta pasekmingas bandymo 
<Įas, kuriuo lengvai galima
sakyti ar žmogus gali dįflerija 
sirgti. Tas būdas yra “Schick’o 
bandymas” ir susideda iš įlei
dimo lašelio specialių vaistų į 
ranką žmogaus. Jeigu tas žmo
gus gali difterija sirgti, raudo
na dėmėm pasirodys ant ran
kos kur lašas įleistas, bet jeigu 
kūnas turi antitoxino (kraujas 
daugelio žmonių na t u fališka i
turi), raudona dėme nepasiro
dys. Nėr jokio nesmagumo ir 
reakcijos, tik adatos įduriinas, 
papašus į uodo įkandimą.

Chicagos “krikščionių” orga
nas su pasigėrėjimu atpasako
jo turinį tų nešvarių lapelių, 
kuriuos nesenai išleido sauja 
intrigantų, pereitą žiemą išmes
tų iš L. S. S. šmeižimui socia
listų Sąjungos ir žmonių, ve
dančių “Naujienas”, tie gaiva
lai apie metus laiko leido “Ži
nias”, o kai “Žinios” subankru- 
tijo ir jų turtas tapo parduotas 
iš licitacijo'S, tai jie pradėjo sa
vo darbą varyt plakatais.

Ir ve “Draugas”, paėmęs 
vieną tų plakatų, džiaugiasi 
kaip geležėlę radęs ir skubinasi 
perspausdinti iš jo “skanesnes” 
vielas?kad parodžius, kokie ne
tikę esą tie žmonės, kurių jo 
“katalikiška” širdis taip drūčiai 
neapkenčia.

Mes mažiausia pailsome, ką 
apie mus pliauškia strazdiniai 
ar kiti kokie ■ pusgalviai. Bet 
tas faktas, kad “Draugas” taip 
godžiai gaudo tuos pliauškalus, 
rodo, jogei. jam kiekvienas pur
vas tinka kovai su socialistais. 
Kažin ar šitaip elgtis liepia jam 
krikščionybės principai ?

4

Federalis Augščiausias 
Teismas 5 balsais prieš 3 ir 
vienam teisėjui susilaikius 
nuo bateavimo pripažino 
“nekonstitūciniu” Columbi- 
jos distrikto minimumo algų 
įstatymą. Išrodo gana keis- 

kad mažumoje buvo
anaiptol ne pažangus vy
riausias teisėjas Taftas, o 
susilaikė nuo balsavimo me
namas liberalas Brandeis.

Penki asmens, vadinasi, 
panaikino įstatymą, palie
čiantį tūkstančius žmonių 
tame distrikte. Daugiaus 
net. Tas penkių asmenų 
nuosprendis gali dabar būt 
panaudotas tam, kad užkir
tus kelią panašių įstatymų 
vykinimui bet kurioje vals
tijoje.

Columbijos distrikto įsta
tymas, kurį panaikino Augš
čiausias Teismas, reikalavo, 
kad butų sudaryta taryba 
iŠ samdytojų ir samdininkų 
atstovų, kuri ištirtų moterų 
ir vaikų darbo sąlygas ir nu
statytų, kad už darbą jiems1 
turi būt mokama ne ma
žiaus, kaip tiek ir tiek. Eu
ropos šalys, kur darbininkai 
moka geriaus kovoti už savo 
teises, negu Amerikoje, to
kių įstatymų jau šėpai turi. 
Kai kur tenai jau yra įstaty
mais apsaugoti nuo perdi
delio išnaudojimo ir suaugę 
darbininkai vyrai.

Minimum algų įstatymo 
priešai, paduodami skundą 
AugšČiausiam Teismui, rei-

Vilniaus lietuviai

Per 
tik 

trys difterijos atsitikimai pasi
rodė tarp mokyklų vaikų. Iš tų 
trijų, dviejų vaikų tėvai neleido 
jų apsaugoti, vienas jų mirė. 
Trečiam vaikui leido, ir tas pa
sveiko. Ima šešis mėnesius kol 
toxin-antitoxin apsaugoja žmo
gų, todėl nereikia laukti kol 
difterija pradeda apiielmkėj ro-

Redakcijas Atsakymai

Lietuvos klerikalai, eida
mi į naujus rinkimus,‘netu
ri kuo kitu pasigįrti, kaip tik 
tuo, kad prie 
valdžios “Klaipėda susivie
nijo su Lietuva.”

Visi tečiaus žino, kad su
sivienijimas dar galutinai 
neįvyko ir kad dar net pilnai 
nepaaiškėjo, kokiomis sąly
gomis jisai bus įvykintas. 
Žinoma tiktai tiek, kad Gal
vanauskas sutiko pripažin
ti, kad Klaipėdos uostas esąs ■ . .
natūralūs išėjimas į jurą i teisę parsisamdyt darbda- 
ne tiktai Lietuvai, bet ir 
Lenkijai, ir kad Klaipėdos 
krašte Lenkijai turi būt su
teikta komunikacijos pato
gumai vandens ir sausumos 
keliais.

O dabar da kilo ir riaušės 
Klaipėdos krašte prieš Lie
tuvos valdžios pastatytąją 
tenai administraciją, kas 
da labiąus pablogina padėtį!

Taigi klerikalams visai ne
belieka kuo pasigirti. Kuo 
gi jie tat pasitiki palenkti 
savo pusėn balsuotojus? 
Tur-but tiktai fašistų revol
veriais, kitataučių kursty
mu ir davatkų maldomis. I

Apžvalga
alvanausko

PAVIRTO LAUKINIAIS.

Iš korespondencijų musų
kalavo piipažinti jį nekon-■•§kaįįyioj.aį jau žino, kad beveik
stituciniu dėlto, kad jisai 
varžąs darbo kontrakto lais
vę. Kiekvienas žmogus, jų 
nuomone, turįs teisę samdy
ti darbininką tokiomis sąly
gomis, kokiomis nori; ir 
kiekvienas darbininkas turįs

, viui” už tiek, už kiek jam pa- 
, tinka. Įstatymas gi, drau

džiantis mokėt algas mote
rims ir vaikams žemiaus 

, tam tikros ribos, susiaurin
tų tą-Tcisę kaip samdytojo, 
taip ir samdininko pusėje.

Pritardami skundikams, 
tie penki Augščiausiojo Tei
smo naųiai tuo budu pasi
rėmė “kontrakto laisvės” 
principu, kuris yra niekas 
kita, kaip asmens laisvės 
principo dalis.

Šis principas yra liberaliz
mo mokslo pamatas.

Taigi, pasiremiant libera
lizmu, tapo panaikintas įsta

tymas, saugojantis dirban-

visose sicialistų prakalbose, ku
rios buvo parengtos drg. K. 
Bįeliiniui rytinėse valstijose, 
bolševikų gaujos mėgino ke! 
Ii triukšmą, taip kad vietomis 
reikėjo net su poliejos pagelba 
daryti tvarką. Ypatingu žiau
rumu tie triukšmadariai pasižy- 
niėją|EIizabeth’e, N. J., kur jie 
norėjo spėka užimti estradą ir 
pastayti savo keikūnus išplūsti 
socialistus. Kuomet jiems tas 
nepavyko, tai jie sukruvino 
prakalbų pirmininką, drg. De-

darbą, jie dar savo spaudoje 
pasigyrė savo “didvyringumu”. 

štai Brooklyno “Laisvėje” 
vienas tų chuliganų taip už
baigia savo aprašymą (kovo 31 
d.) to skandalo:

“Pirminikui, kuris taip 
nachališkai pasielgė su pub
lika (nedavė komunistams 
lipt ant estrados ir kalbėt. 
“N.” Red.), nusirepečįkevus 
nuo estrados, kažin kas taip 
smarkiai ranka traukė į au
sį, kad net jis suklupo ant 

„i.. ”

Į Amerikos Lietuvių visuomenę

Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas, kuris kaipo visų or
ganizuotų Vilniaus lietuvių iš
rinktas organas, atstovauja Vil
niaus lietuvių visuomenę ir rū
pinasi visais Vilniaus krašto lie
tuvių reikalais, siunčia Ameri
kos lietuviams pasveikinimą ir 
taria širdingą padėkos žodį už 
gausias aukas, kurios per įvai
rias lietuvių draugijas or orga
nizacijas, o kartais Ar per atski
ru^ asmenis patekdavo į Vilnių 
ir davė mums galimybę atlikti 
ne mažą tautinį, kultūrinį ir lab
darybės darbą. Musų pačių su
dėtos ir surinktos aukos toli gra
žu nepatenkina visų reikalų, iš 
vietinės gi lenkų valdžios negau
name nieko.

Reikalų gį {yra labai; , daug. 
Karo vėsulai užėjus Vilniuje liko 
labai daug vaikų našlaičių. 
Įsteigta yra dešimts didelių prie
glaudų, kuriose gyvena daugiau 
tukstanties vaikų. Visi vyres
nieji vaikai lanko mokyklas, 
šelpimo reikalais daugiausiai rū
pinasi susitvėrusi dar didžiojo 
karo pradžioj draugija vardu 
“Centro Komitetas nukentėju- 
jusiems dėl karo šelpti”. Gau
namos iš šalies aukos, kaip tai 
draugijai, taip ir įvairioms ki
toms, pastaruoju laiku eina per 
Laikinąjį Vilniaus Lietuviu Ko
mitetą. ■ , /

Ypatinga domė kreipiama į 
švietimo darbą. Vilniaus ir 
Švenčionių “Ryto” draugijos be- 

£ \

Sludentui. — Tuščias butų 
darbas daugiau tuo klausimu 
ginčus vesti. Geriau bus, jei 
tamstą ėmęs ; politinės ekono
mijos vadovėlį pastudijuosi — 

(bent tą skyrių, kur kalbama 
apie kapitalą.

B. L. Norkevič. — Banko 
saugumas priklauso nuo jo ve
dėjo, visvien ar tai butų “šla

lamai betgi toki “statė“ ir 
tional“ bankai yra daug 
gesni už privatinius, nes 
šieš tiek prižiūri valdžia,
saugumą ar nesaugumą tams
tos minimo “national” banko 
mes nežinome.

na- 
sau- 
juos 
Apie

Pašvęs visą laiką.
Turtinga (našlė (jaunikiui, 

Tamsta lie

Per 
da- 
bu- 
pa-

kur jai peršasi)
ri, kad už tamstos tekėčiau.i ^Jcigu bandymas rodo, kad 
Bet kaip gi bus, kad tamsta jo-’žmogus gali difterija sirgti, tai
kiu darbu neužsiimi?

Jaunikis: — Taigi dėl to. Aš 
galėsiu visą laiką tamstai pa
švęsti.

jam duodama itoxin-anti-toxin: 
tris sykius po mažą dalį skysti
mo įleidžia į ranką, su tuo Žmo 
gaus kraujas pagamina savo di-

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars® 
naudoti

Piiffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. r 
Suvilginkitomufflcs savo gal
vos odAkasilien ^per kokių 
savaitę ir pleiskanos
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffies nuolatos ir po to, ir 
tuo bud u užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kainu G5c. nptiekoao, arba prisicjte- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RiCHTER & CO.
104-1 M So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

■■ Apysakėlės turinys dar paprastesnis. Senas 
llaratlirne Ildrf kunigas Urbonas, kadaisia buvęs garsus,LlieidlUlUd Udl 40110 visų ’gerbiaijaS) visų mylimas klebonas,

staiga pakli 
raa iš jo paj

kunigas Urbonas, kadaisia buvęs garsus,

Padegėlis Kasmatė

Užžėlusių takų dainius
[Antanas Vienuolis]

(Tęsinys)

Bet tai nieko! Maldutis 
kartą nelaimingą Katriutę,kartą nelaimingą Katriutę, atimdamas iš 
jos paskutinį jos turtą, jos nekaltybę per 
prižadėjimą, kurio, žinojo gerai, vistick 
neištesės, bet tai nei kibk nepakenks jam 
būti geru pamokslininku, Dievo žodžio 
skelbėju! Tai netrukdys jam nei kiek ne
laimingas mergaites paleistuvėmis apšauk
ti! Ir visai teisingai, Maldutis grįžęs namo, 
praleidęs su Katriute kaitrią naktį, paste
bėjo: ne aspirinas, ne aš jMtskutinis!—ir 
nusiramino!

Taip daro visi musų laikų farisejai! 
Farisejai, kuriems vieta ne Dievo namuose, 
ne sakyklose, bet sąšlavų paskliundrose! 
Kito išrišimo iškeltai problemai ir būti ne-.

Dar kartą į tą pačią problemą grįžta 
Vienuolis apysakėlėj “Paskutinė vietelė’”

M vyskupo nemalonėn, atima- 
_ 4>ija» jis visų apleistas, panie

kintas ir išjuoktas, atvyksta į altariją savo 
liūdną amžių baigti. Tokios vyskupo nema
lonės priežastis buvo šit kokia. Urbonas be
simokydamas kunigu Krokuvoj su vienuole 
Dominika prigyveno dukterį. Vienuolei 
mirus, jis maža dukrelę Uršytę pasiėmė pas 
save ir užaugino ją, Visai jai nesakydamas, 
kad jis jos tėvas, ir kad geroji vienuolė bu
vo jos motina. Pasiilgėjusi duktė apvogė 
seną kleboną ir su vargonininku išbėgo 
Amerikon. Tuomet žmonės nusprendė, 
kad tai buvo jo meilužė ir suskundė vysku
pui. Ir todėl kadaisia garsus klebonas at
sidūrė tokioj užuomaršoj, atsikraustė į nu
skarusį miestelį, kur apleistuose kapuose 
stovėjo dar labiau nuskarusi ir aptriušusi

retkarčiais 
vieškeliu tarškėjo ratai, ežere klykė, puške, 
teliūškavo vandeniu žydukai, salose žuvėd
ros verkė ir toli giriose ir smėlynuose pie
menys dūdavo.

—Viešpatie, už ką tu upine taip nu
baudei, už- ką?—ir kunigas pasikėlęs nuo L

žen\ės ir atkišęs rankas, vienplaukis ėmė 
artintis į Viešpaties Jėzaus kančią, kuri ka
bojo bažnyčios gale aplužusi, aptrupėjusi, 
be vienos rankos. Ant jos galvos ir nu
garos dabar žvirbliai suko gūžtas ir perėjos 
vaikus.“ i .

ViešpaĮtic, juk Tu visagalis, visaži- 
nąs, tad kam leidai, kam uždėjai ant ma
nęs tokį didelį kryžių ir dar senatvėj ant ži
los galvos užvertei tokią sunkią naštą. 
Viešpatie, linkstu aš po ja. Neišturėsiu... 
Kantrybės nebėra, Viešpatie! Kantrybės... 
Už ką Tu mane taip nubaudei, už ką?... 
Viešpatie, sakyk, klausiu aš tavęs, už ką, už 
ką?...— ir buvusis klebonas, iškėlęs aukš
liu kumščius priėjo prie Viešpaties Jėzaus 
kančios ir po Ja atsistojęs ėmė balsu šauk
ti: už ką, užJką?!..; Kai jo šauksmu atbė
gęs senas /akrisAjonas ir
stengėsi nuraminti, buvusis klebonas, visas 
pajuodęs, išverstomis baltomis akimis ir 
pamėlynavusiomis lupomis vis tebešaukė: 
už ką... už ką?!... Kai kunigas apalpo — 
tylu pasidarė kapuose”.

Ir tik kai vienintelis seno klebono pa
likęs ištikimas tarnas, dar senesnis už jį 
zakristijonas atgaivino jį. —

“Kai atsipeikėjusį, bet visai nusilpusį 
kunigą tylelėmis vedė pakris Ii jonas per

j j apsikabinęs

Baltas Jurginas.

stovėjo dar labiau nuskarusi 
medinė bažnytėlė.

“Kapuos buvo tylu, tik

šventorį, staiga buvusis klebonas, priėjęs 
prie grotelių susilaikė, atsikreipė į tarną, ir 
parodęs ranka į laisvą vietą tarė:

- Petrai, štai mudviejų paskutinė vie
telė, čia mano, čia tavo, — ir abu seniukai 
susitverę rankomis sukniubo savo vietelėse.

—Čia mano, Petrai, čia tavo, — šnib
ždėjo altarista, spausdamas tarno ranką.

—čia mano, klebone, čia tavo,—kug
ždėjo, paskutinę vietelę bučiuodamas za
kristijonas. O miestely ratai tarškė, eže
re puškė, teliūškavo vandeniu žydukai, sa
lose žuvėdros verkė ir toh giriose ir smė
lynuose piemenys švirkštė.”

Gal ir kunigas Urbonas jaunas taip pat 
pasielgė, kaip ir kunigas Maldutis, gal ir 
kuniguį Maldučiui gr<»ia tokia baisi senat
vė, kaip ir kunigui Urbonui?... Tiktai Mal
dutis, kaip šventvagis, gerai pasipelnęs, pa- . 
bego, o senas Urbonas vargiai bepaslenk- 
damas kumštį sugniaužęs smutkelį prisiar
tino ! Bet prasmė ta pati, ta pati gyvenimo 
neteisybė, tas pats prakeikimas. Kas kal
tas, kur paguoda? Jei visas gyvenimas te- 
buvo vilius, kuo vertesnis gali būti rojus, . V1
......................... .... - J .v . . .. MOTERIŠKE ieško tokio vyro, kurs pada

rytų ją laimingą. Vyras — tokios mo
teriškės, kuri padėtų jam užmiršti jo var
gą-

kuris tik palaimintiems ir išrinktiems ski
riamas?!... Už ką, Viešpatie, už ką taip 
žmones nuskriaudei?!

(Bus daugiau)

Sfiulėn 
Kelia

Žaibi 
Akys 
Teatras 
Plienas, 
Rankos 
Ir širdis 
Veiks tik 
Skurdą — 
Ir nušvis. 
Vėjas, 
Griausmas 
Ir ugnis 
Vargo

Aplankys.
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Straipsnis IV.
Žmonių teisės turėti 

liečiamybę asmens, namų, po
pierių ir kitų dalykų, taipgi 
laisve nuo bereikalingų kratų 
ir užgriebimų, neprivalo būti 
laužoma; ir jokis varantas ne
turi būti išduotas kitaip, kaip 
tik dėl svarbios priežasties, pa-

nepa-

žodžiu, ir ypatingai turi būti 
nurodyta tiktai kratysima vie
ta ir ypatos ar daiktas, kurie 
norima užgriebti. .

Straipsnis V.
Joki ypata neprivalo būti pa

traukta atsakymai! už galva
žudys tę arba kitų kokių nedorų 
piktadarybę, kol nėra grand 
jūrės nulemta ir apkaltinta, iš
imant likusias bylas tarpe sau- 
žemio ar jūrių kareivi jos arba 
milicijoje, laiku aktuališkos 
tarnystės kare ar visuomenes 
pavojuje;’ neigi gali bent vie-i 
na ypatų būti patraukiama už 
tų pačių 
statoma 
ar kūno 
jokioje
versti žmogų, kad liudytų prie
šais save; neigi atimti gyvastį, 
laisvę arba turtų, be tinkamo 
teismo išnagrinėjimo; nei ne-

kaltybę ir du sykiu 
pavojui! jo gyvastis 

bausmė; nei negalima 
kriminalinėje byloje

visuomenės naudai be teisingo, 
atlyginimo. k

Straipsnis VI. j
Visuose kriminališkuose ap

kaltinimuose apskųstasis priva
lo turėti teisę ūmaus ir viešo 
teisimo, per bešališkų jurę val
stijos ir di strik to, Kur piktada
rybė tapo papildyta, Ąiiris dis- 
triktas turi būt pirmiaus tie- 
solai patikrintas; ir privalo da- 
žinoti, kokios rųšies ir prie
žasties yra apskundimas; turi 
būti statytas akysna su liudy
tojais prieš jį; privalo turėti 
priverstinų būdų patraukti už 
savo pusę liudininkus; ir turėti 
advokatų pagalbų s^vęs apgy
nimui. ( i

Straipsnis VII.
Bylose paprastųjų įstatymų, 

kur ginčai viršytų dvidešimtį 
dolerių, turi būti palikta teisė 
temimo su jure; ir jokis fak
tas nagrinėtas per jury nepri
valo būti kitoniškai i>erkraty- 
tas bet kokiame Suvienytųjų 
Valstijų teisme, kaip lik sulig 
paprastųjų įstatymų taisyklių.

Straipsnis VIII. *
Persunki kaucija neturi būt 

reikalaujama, neigi perdidelčs 
bausmėms uždedamos, nei žiau
rus ir nepaprasti nubau'dimai 
daromi.

Straipsnis IX.
Išskaitymas konstitucijoje tu- 

l(i teisių lai nebūna taip supras- 
tasrskad liekasi atmesta ar su
varžyta kitos likusios nepami
nėtos įmonių teisės.

Straipsnis X.
Įgaliavimai, kurie nėra per 

konstitucijų pa vesti Suvienyto
sioms Valstijoms, neigi už
drausti per jų valstijoms, pasi
lieka tam tinkamoms valsti
joms ar žmonėms. .

ATLYGINIMAS
METROPOLITAN STATE BANK, 
2201 W. 22nd St., Chicago, III. užmo
kės $5000.00 už areštavimą ir nubau
dimą žmogaus arba žmonių kurie pa
leido paskalus, kad bankas neįsten
gia išmokėti.

Pasirašo:
JOHN B. BRENZA,

. Prezidentas.

Pabandykite musų tavorą vieną sykį tąomet persitikrinsite

Company
State Street

Telefonai: Calumet

M. Levy <S
Kampas 22os

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

-------- II. I II........... ... ■■■■ ■ ■■ ■ ..................... .....

Straipsnis XI.
Teismų gale Suvienytose 

Valstijose neturi būti suprasta 
šitaip, kad ji siektų bet kokio
je , įstatymų ar lygybės byloje, 
kuri butų pradėta ar užvesta 
priešais vienų iš Suvienytųjų 
Valstijų per piliečius iš kitos 
valstijos, arba per piliečius ar 
pavaldinius bi kurios svetimos 
šalies.

ti

Straipsnis XII.
1. Rinkikai privalo susirink- 
savose valstijose, ir su ba- 

liolu balsuoti už prezidentą ir 
vice-prezidcinltą, iš kurių ma
žiausiai vienas privalo būti ne 
tos pačios valšltijos gyventojas 
kaip jie patys. Jie privalo įvar
dyti savo balioluose ypatų bal
suojamą* ant prezidento, ir at
skirais balintais ypatų balsuo
jamų ant vice-prezidento; ir jie 
turi padaryti atskirus lakštus 
visų ypatų balsuojamų ant pre
zidento 
j amų 

ir visų ypatų balsuo- 
ant vioe-prezidento, ir 

balsų už kiekvienų; 
lakštus jie privalo pa-kuriuos 

sirašyti ir paliudyti, ir prisiųs
ti užpečetytus Suvienytųjų 
Valstijų sostinėm, adresuojant 
senato prezidentui. Senato pre
zidentas privalo, akyvaizdoje 
senato ir atstovų rūmo atida
ryti visus certifikatus, ir tuo
met turi būti suskųityta bal
sai. Ypata gavusi didžįausį bal
sų skaičių ant prezidento tu
ri pasilikti prezidentu, jeigu 
toksai skaičius butų didžiuma 
viso skaičiaus paskirtųjų lek
torių: ir jeigu nei viena ypa
ta neturi tokios didžiumos, ta
da iš ypatų turinčių augščiau- 
sius skaičius^ nedaugiau kaip 
iš trijų, nuo lakšto balsuotų
jų ant prezidento atstovų rū
mas privalo kuoveikiausiai su 
baliotn išrinkti prezidentų. Bet' 
renkant prezidentų, balsai tu
ri būti imami pagal valstijas, 

leidžiant vienų balsą: šitam 
tikslui ųiiorum turi būti iš na
rio ar narių nuo dviejų treč
dalių valstijų, ir didžiuma vi
sų valstijų reikalinga išrinki
mui. Ir jeigu atstovų rūmas 
neišrinktų prezidento, kokia- 
nors rinkimų tiesti jiems pa
sitaiko, iki ketvirtai dienai se
kančio kovo mėnesio, tada 
vice-prezidenlas turi veikli 
kaipo prezidentas, kaip ir at
sitikime mirties ar kitokio ne- 
išsigalčjinio prezidento.

2. Ypata gavusi didžiausį 
balsų skaičių kaipo vice-pre-

zidentas, privalo pasilikti vice
prezidentu, jeigu toks skaičius 
butų .didžiuma viso skaitliaus 
nuskirtųjų rinkikų; ir jeigu 
joki yvata negautų tokios 'di
džiumos, tada nuo lakšto iš 
dviejų su augščiaulsiais skait
liais pats senatas turi išrink
ti vice-prezidentų. Quorum 
tam tikslui turi susidėti iš dvie
jų trečdalių viso senatorių 
skaičiaus, ir- didžiuma viso 
skaičiaus reikalinga išrinkimui.

3. Bet joki ypata, sulyg 
konstitucijos nešauti liesota į 
prezidento urėdų, negali būti 
tiosota urėdai! Suvienytųjų 
Valstijų vicc-prezidento.

Straipsnis XIII.
Dalis 1.

Joki vergija nei priverstino- 
nubaudi- 
ir kada 
tam pa

būti Su

ji tarnyste, išimant 
mą už piktadarybę, 
žmogus yra teisingai 
smerktas, neprivalo

ko
jy

ga
šli

vienytose Valstijose, ar bi 
kioje vidtoje esančioje po 
jurisdikcija.

Dalis 2.
Kongresas privalo turėti 

lę išpildyti šitų straipsnį
pagalba tam tinkamos įstatym- 
davystės.

Straipsnis XIV.
Dalis 1.

♦ z

Visos ypatos gimę arba pri
ėmę pilietybę Suvienytose Val
stijose, ir nusilenkiančios jųjų 
jurisdikcijai, yra piliečiais Su
vienytųjų Valstijų ir los val
stijos, kur jie gyvena. Joki 
valstija negali padaryti arba* 

■įvesti galeu kokio-nors įstaty
mo, kuris susiaurintų privile
gijas arba apsaugą Suvienytų
jų Valstijų piliečiams; neigi 
privalo kuri^nors valstija at
imti kokiai-nors ypatai gyvas
tį, laisvę arba turtų, be pri
gulinčio įstatymų proceso; nei
gi atsakyti kokiai-nors ypaitai 
savo jurisdikcijoje lygaus tei
sių užtarimo.

Dalis 2.

Atstovai turi būti nuskiria- 
mi visose valstijose sulyg jų
jų gyventojų skaičiaus, imant 
drauge visų žmonių skaičių 
kiekvienoje valstijoje, išimant 
neuždėtuosius mokesčiais indi- 
jonus. Bet kada balsavimų tei
sės atimta, bile rinkimuose, 
kaip skiriant rinkikus prieš 
rinkinius prezidento ar /vice
prezidento Suvienytųjų Valsti
jų, kongreso atstovų, išpildo
mųjų ir teisminių urėdninkų 
valstijose, arba jos legislatui’ų, 
— jei ta teise atimta kuriems- 
nors vyriškiems tos valstijos 
•gyventojoms, turintiems dvi
dešimts vienus metus amžiaus 
ir esančioms piliečiais Suvie
nytųjų Valstijų, arba kitoniš
ku kokiu būdu susiaurinta, iš
imant už dalyvavimų maištuo
se ar kitoje kokioje piktada-

J. P. WAITCHES 
LAWYEK LietMvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wnbaab Avė.

Tel.: Pullman 6377.
—----------------------------------- V 

Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo 
Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jūsų pinigai vi
suomet grąžinami jei jps nesate patenkinti arba materijolas ap
mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius.

rybėje, tada atstovybės pama
tas irgi turi būti susiaurintas 
ant tiek, kiek tokių vyriškių 
piliečių skaičius išneša visų 
kiekybę toje valstijoje esančių 
dvidešimts vienų melų vyrų 
piliečių.

Dalis 3.
Joki y pa ta negali būti se

natorium ar atstovu į kongre
sų, arba rinkiku prezidento ar
ba vice-iprezidento, arba turė
ti kokį-nors civiliškų ar mili: 
lariškų urėdų Suvienytose Val
stijose ar bi’le kurioje valsti
joje, kuri ypata, pirmiaus pri
siekusi kaipo kongreso narys 
arba kaipo Suvienytųjų Val
stijų valdininkas, arba kaipo

Ekonomija Perkant 
“L” PASUS

Jeigu jus važinėjate eleveiteriu 2 syk dienoje — 
važiuojate j krutamus paveikslus vieną arba du 
sykiu į savaitę — važiuojate j bažnyčią nedėl- 
dieniais — arba šiaip važiuojate kur nors hedė- 
lioj arba vakare — kainuoja jums biskį daugiau 
kaip $1.25.

Tas tai yra abelna suma važinėjimuisi žmonių 
kurie vartoja “L”. Ir tai yra suma kurią JUS 
išleidžiate kiekvieną savaitę.

Tai yra sutaupymas pinigų ir tikras prankumas 
vartoti “L” pasą.

Vaiky važinėjimuisi kainos yra žemos
Vaikai jaunesni negu 7 metų, jei važiuoja su su
augusiais, važiuoja dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 
metų, važinėja už 3c. Mokyklų vaikai jaunesni 
negu 17 metų važinėjasi už 5c., jei-jies perka 
knygutę 50 tikietų Už $2.50. Tos knygutės bus 
parduodatos jei bus pristatytas certifikatas bile 
kokios mokyklos lankymo. Certifikatų blankas 
galima gauti bile nuo vieno ęleveiteno agento. 
Vaikai vyresni negu 12 metų kurie nelanko mo
kyklos, moka pilną kainą. /

Chicago Elevatecl Railroads

Duokite rnums paban- ■' ’ , -Ji - ' ’ 1 r r
dyti ir persitikrinkit

Jei vieną sykį pirksi t e 
' r

nuo musą tada visada

pirksite čia.

narys kokios-nors valstijos le- 
gis'laturoje, ar kaipo išpildo
masis bei teisminis urednin- 
kas kokioje-aiors valstijoje rem
ti Suvienytųjų Valstijų konsti
tucijų, prisidėjo prie maištų 
ar sukilimų prieš konstituci
jų, arba davė paramų ir pa
šalpų josios neprieteliams. Bet 
kongresas gali, per balsus dvie
jų trečdalių kiekvieno rūmo, 
panaikinti tų netiesotumų.

(Bus daugiau)

G E R B. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas oankrovas, kurios

o

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
j Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

11112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

SWAMP-ROOT NUO 
INKSTŲ LIGĮI

Yra tik vienas vaistas, kuris stovi 
augštai kaipo vaistas inkstų, kepenų 
ir pūslės ligoms gydyti.

Dro Kilmero Swamp-Root stovi 
aukščiausiai .dėlto, kad jis pagydė tūk
stančių tūkstančius sunkių ligonių. 
Swamp-Root greitai pasidaro drau
gas, nes jo lengva ir greita veikmė 
tuojaus patiriama mažne kiekviename 
susirgime. Tai yra švelni, gydanti au
galinė kombinuotė.

Pradėk gydytis tbojaus. Pardavinė
jama visose aptiekose dviejų dydžių 
bonkose, vidutinio ir didelio.

Tečiaus, jei norėtum pirma išmė
ginti šitų didįjį preparatą, pasiųsk de
šimts centų Drui Kilnrer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinės bonkelės. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio. « ;

$133 pirksi $133
“JIFFY BUILT”

Visas, plieninis gar adžius
Miei’a 10 pėdų 2% colių per 12 pė

du 7% colių. ;

įSą

c-•>

18 — kitų mieru pasirinkimui*— 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai dideles ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted St. 
.Telephone Haymarket 1018

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663. 4

Pinigai
18

Brighton Park

LIETUVĄ
Per , 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lips jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18,50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo / išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St.. 

tik biskį j rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomia

PINIGAI
IS

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

singtoniačiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui

pinigų'" Lietuvon yra

Tupikaičio aptieka, 238
East 115-th St. Pinigai

nueina Lietuvon greitai,

su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing-
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje,
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

Geras mai-
— dideli

Expreso 
mas į EI 

•REGULIARI-
* NIA1 išplau

kimai subatomis. 
Laivai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai, 
stas 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

Prep. Roosęvelt Balandžio 21 
Pres. Harding Gegužės 12 

Geo. Washington Gegužes 19 
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kaiuų ir t. t.

United States Lines 
45 Broadvvay, New York City 

Manageriąi Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

\ v

UNITED AMERICAN LINES
JOlNT SėRVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis 
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specfalės kajutos.

f Nauji laivai trinu šriu- 
baiš į fKesolufe”, “Relian- 
ce” ir 4‘Albert Ballin” voža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
171 W. Randolph St., 

CKicago, III.* 
arba įgaliotieji agenai.
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Valstybės įstaigų tarnau
toju atstovy suvažiavimas

Kaunas. [Musų ko-resp.] — 
Kovo 11 ir 12 š. m. Kauno šau
lių Sąjungos salėje įvyko Lie
tuvos Valstybinių Įstaigų Tar
nautojų Profesinės Sąjungos 
skyrių atstovų antrasis suva
žiavimas.

Suvažiavimo posėdžiai pra
sidėjo sekmadienį, 12 vai. die
nos prie 42 sąjungos atstovų, 
atvykusių iš įvairių Lietuvos 
vietų (antrą dieną jų buvo 61). 
Susirinkimo pirmininku buvo 
išrinktas pil. Glaveckas, jo pa
vaduotoju pil. Narbutas.

Susirinkusieji v'isupirma iš
klausė Sąjungos Valdybos pra
nešimą apie jps veikimą ir są
jungos stovį. Iš pranešimų pa
sirodė, kad Sąjungos Centro 
Valdyba neką tėra nuveikusi ir 
suvažiavimas turėdamas ome
nyje nepalankias bėgamojo 
momento sąlygas ir šaltą są
jungos narių link savo organi
zacijos atsinešimą, konstatavo, 
kad buvusioji Valdyba pilnai 
atlikus savp užduotį — geres
nio nieko nebuvę galimybės 
nuveikti. r7

Svarbesnes darbuo
tės buvo sekamos pastangos. 
Algų padidinimo reikalu Są
jungos Centro Valdyba po su
važiavimo buvusio praėjusių 
metų rugsėjo 8 bent tris syk

bet tie visi žygiai pasiliko be 
pasekmių. Paskutinį kartą bu
vo kreiptasi sausio mėnesį su 
atatinkama lentele algų pakė
limu. Minijfterių pirmininkas 
p. Galvanauskas teisinęsis, kad 
dėl stokos ižde lėšų pakalti al
gas nesą galimybes ir jei Vals
tybės finansi^ pagerėsią, tuomet 
jei ir busią pakeltos valstybės 
tarnautojams algos, tai tik ne
bent nuo 1 balandžio š. un.

Toliau Centro Valdybį dėjo 
pastangų įkurti savo kopera- 
tyvą, befrdel negavimo busto ir 
stokos lėšų ligi šiol atidaryti 
koperatyvas nepavyko. Buvo 
numatyta surengti visa eilė pa
skaitų, bet dėl daugelio kliūčių 
ligi šiol tebuvo tik viena p. St. 
Kairio paskaita.

Sąjungos stovis pasirodė 
esąs nekoks. Valdininkų bei 
valstybės tarnautojų Lietu viję 
esama ligi 20,000 žmonių, tuo- 
tarpu prisirašiusių į Sąjungos 
narius tėra vos apie 1800 asines, 
nų, kurių 1000 narių yra Kau
no skyriuje ir 800 žmonių pro
vincijoje. Sąjungos skyrių iš 
viso yra 18, bet nekurie jų te
siskaito tik iš pavadinimo. Jų 
nariai nemoka nario mokesnio 
ir aplamai neparodo jokio ak
tyvumo. Yra skyrių, kurie Cen
tro Valdybai nėra prisiuntę apie 
savo darbuotę jokių žinių nei 
mokesnių.

Laike pertraukos suvažiavu
sieji Sąjungos skyrių atstovai 
nusifotografavo.

Ant rytojaus, kovo 12, su
važiavimo tąsa buvo labai triu
kšminga ir buvo iškilę npt du 
incidentai, dėl kurių jau buvo Į 
pavojaus iširti Sąjungai, 
mas incidentas iškilo 
statant kandidatus 
Valdybą. Surašius pasiūlytųjų 
kandidatų pavardes tūla narių 
grupe užprotestavo prieš kan
didatūrą pil. Al sko gi kita gru 
pė, Al—sko šalininkai, kurių 
buvo dauguma, karštai jį pa
laiko. Iškyla aštrus ginčai, 
vieni reikalauja Al—ską iš 
kandidatų sąrašo išbraukti, kiti 
kad jis būtinai turįs palikti, 
nes tai esąs uoliausias sąjungos 
labui darbuotojas. Ginčai juo 
tolyn eina aštryn. Susiginčiju
sieji vieni antriems daro aštrių 
priekaištų, grasina iširimų Są
jungos ir p. Atsiklausiama pa
ties ginčijamojo valios, ar jis 
sutinka statyti savo kandida
tūrą. Pastarasis pareiškia, jog 
ne. Tuomet A. priešininkai lie
ka patenkinti, o jo šalininkai 
pasipiktina sakydami, kad 
prieš A. buvus pavartota prie
varta, ir dėlto rėmusi jo kan
didatūrą paštininkų grupe pa
reiškia, jog jie atsisako daly-1

Pir- 
iš ryto 

į Centro

aldybos rinki-vauti Centro 
muose. Prisidėdamas prie paš
tininkų pareiškimo atsisako 
nuo rinkimų ir Raseinių sky
riaus'atstovas Glaveckas. Gin
čai dar labiau paaštrėjo ir 
jiems nematyti jokios išeities. 
Tuomet buvusios Valdybos pir
mininkas p. Jagminas padaro 
tokį pasiūlymą: Kadangi už pil. 
Al- ską stoja didelė atstovų 
dalis, tai jo kandidatūrą palik
ti, J)et praėjus jam 5|^lybon 
skaityti ne nariu, bet kandida
tu, gi dėl daromų jam prie
kaištų tą dalyką turės ištirti 
revizija ir po to ištyrimo A., 
pasirodęs nekaltu, pasiliks Val
dybos nariu, o jei bus kalias, 
tuomet jo teisė atpuola savaimi. 
Pastačius įbajlsavimui, balsų 
dauguma Al sko kandidatūra 
paliekama ir tuo incidentas pa
sibaigia.

Pasibaigus ginčams valdy- 
bon kandidatai perstatoma iš 
naujo paduodant jų pavardes 
prie seniau išstatytųjų įtrau
kiama dar ir naujų. Valdybos 
rinkimai buvo atlikta slaptu 
balsavimu, kortelėmis, ir tapo 
išrinkta šie asmenys: Jagmi
nas, (gavęs daugiausiai balsų, 
s. d.X Smelstorius, šaikunas, 
Alšauskas, Vilūnas, Pranaitis, 
d-ras Ekšteinas.

Išrinkus Centro Valdybą su
sirinkusieji svarstė tolimesnius 
reikalus, kurių labinus pažy
mėtini yra sekantieji: Perskai
tyta platus tarnybinių įstatų 
projektas (valdžios pagamintas 
ir dar Seimo neišspręstas). To
liau svarstyta algų priedų klau
simas. šiame klausime susi
rinkusieji ra , jog\ gaunamo
sios algos nealttyiiMęa brangy- 

I mečiui ir jos prRalo būt pakel
tos nors 50 nuošimčių. Algų 
pakėlimo reikalu pavesta pasi 
rūpinti naujai išrinktai Sąjun
gos Ce n t ro V a Idyba i.

Toliau svarstant sąjungoj 
reikalus Šaulių skyriaus atsto
vas pil. K. siūlo sumanymą 
apie reikalingumą sąjungai įsi- 

ti vasarnami kuriame valdi
ninkai turėdami atostogų galė
tų tinkamiau pasilsėti. Suma
nymo pasiulytojas sakosi, jog 
jis jau turįs apklausęs namą 
Klaipėdos krašte, Juodkranty, 
puikioje vietoje, ir jo kaina 
3000 dolerių arba musų 
gaiš skaitant 30,000 litų, 
keltajam sumanymui beveik 
visi susirinkusieji valdininkui 
pritaria. Bet kyla rimtas 

{klausimas, iš kur galima gauti 
Namo pirkimui lėšos, kuomet 
sąjungos ižde tėra vos keli 
šimtai litų. Tuo klausimu susi
rinkusieji gerokai pakalbėjo ir 
pasiginčijo ir prie nieko nepri
ėjo. Sudarymui vasarnamio 
pirkimui fondo vien5 kalbėtojų 
patarė uždėti ant visų sąjun
gos narių tam tikrą mokesnį, 
kib gi sakė, kad visų geriausis 
būdas tai rinkti aukas, rengti 
vakarus, paskaitas' ir t. p. Iš 
visų pasiūlymų susirinkusieji 
nei vieno nerado tinkamo ir 
vasarnamio įsigijimo reikalas 
palikta atviru klausimu.

Po to dar daug buvo kalbė
ta Kopcratyvo įkūrimo klausi
mu, bet ir šis klausimas nebu
vo tinkamai išrištas n* nuvesta 
Centro Valdybai, atsiklausus 
skyrių, pa? irupint kaip grei
čiau Įsteigt Kopėtalyva. Paga
lios priimta naujas sumanymas 
steigti prie Sąjungos hrpmenų 
skolinamoji kasa.

Baigiantis suvažiavimui 10 
vai. vakaro netikėtai iškyla an-

tras dar triukšmingesnis inci
dentas. Būtent, -Ukmergės 
skyriaus atstovas p. pasiuto 
visai naują sumanymą. Girdi, 
mane siuntusicji suvažiaviman 
rinkikai prašė pakelti suvažia
vime reikalavimą, kad visų mi
nisterijų valdininkams butų 
įvesta valstybinė uniforma, nes, 
girdi, rfesant uniformos, tiesiog 
negalima atskirti valdininko 
nuo sargo. Šį keistą pasiūlymą 
susirinkimas sutiko dideliu pa
sipiktinimų. Išgirdę siūlymą 
įvesti uniformą išstojo prieš tą 
sumanymą daug kalbėtojų, del- 
ko nebe visiems buvo duotas 
žodis. Pirmutinis kalbėtojų 
griežtai pasmerkė pakeltąjį su
manymą pabrėždamas, kad pas 
mus daroma pastangos atgai
vinti supuvusį rusų monarchi
jos činovninkiją, kurią caro 
valdžia puošė blizgučiais gūži
mais bei kokardomis, idant jie 
liaudžiai atrodytų didesnėmis 
baidyklėmis. Kitas pasakė, jog 
kas nori puošti uniforminiais 
blizgučiais, tas nčra£j val

dininko vardo; trečias reikšda
mas dėl to pasiūlymo savo pu
si piktinuną pasakė, kad to
kiems' klausimams vaiki i ninku 
susirinkimuose visai neturėtų 
būti vietos.

Del tokio uniformos suma
nymo pasmerkimo buvo nepa
tenkinti lik du buvusieji susi
rinkime aukštesnieji valdinin
kai, o ypač p. Skl. Pastarasis 
smarkaudamas, kad jis pa
smerkusiųjų uniformą išsirei
škimuose matąs valdininkų 
garbės ir valdžios autoriteto 
įžeidimą, pil. B. griežtai išsi- 
reiškusį prięš uniformą pava
dino durnium ir gerokai pasi
karščiavęs išeidamas iš sales 
smarkiai trenkė duris sakyda
mas, jog jis su tokiais žmonė
mis nenorįs / turėti nieko ben
dra. .. J ,

Pagalios buvo pasiūlyta lik-

I Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
51458 — A. Juotka 1 
51425 — E. Lesiuniene 
51423 — E. Miškaitė

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei- 
kalinKaa tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart naprabto egzaminavimo, žiu* 
rime ligoniui su pagelba X-Iiay. ItIk- 
roskopu ištiriame kraują, šlapuma/nr t. 
t. ‘Negaišinkite laiko nei pinigučiu ne
patyrusiais! daktarais, nes y^yvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Pei^inkstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, ./kibai tankiai 
galima ujbėgti ligoms yg akių, o taip
gi išvengti bereikalingtg ir brangiai kai
nuojančių operacijų. /

Pasižiūrėkite į vidų savo organizmo.

D!Ili-

Q

pakėlimu, kas ir buvo padaryta 
prieš kelius susilaikiusius as
menis. Tuo suvažiavimas ir 
pasibaigė. —Pet. Klimka.

Svarbus Priminimas
MUSŲ GERBIAMIEMS BIZNIERIAMS.

Jau dabar yra atėjęs laikas skubiai išsi- 
kti ir užsisakyti kalendorius 1924 

Bams, NAUJIENŲ Kalendorių Dirb- 
Biznieris, turi žinoti, jog pir- 

Itijiiams pirkėjams tenka geresnis 
taboras, o paskutiniesiems tik atlaikai 
belieka.

PASISEKIMAS BIZNYJE; )
Tinkamas išsigarsinimas yra pamatinis ir svarbiausias d^ykas 
de| biznio pasisekimo. Sekantis dalykas yra uzgatiėdinimas 
kostumerių duodant jiems -pakankamai tavoro pasirinkimui. Tre
cias — nuoširdus ir mandagus patarnavimas. Ketvirtas — vie
ta.' Tai yra keturi pamatiniai budai atsiekimui pasisekimo. Kas 
jų prisilaiko, tas tarpsta, kas* ne — tas skursta.

KALENDORIŲ REIKŠMĖ IšSIGARSINIMO 
ŽVILGSNIU.

Vartojimas kalendorių gafsihųnui biznio, yra gan senas, bet lig 
pat šiai dienai labai gerasS-budas. Dovanojai žmogui kelendo- 
rių ir jis dėkavos tau ir tavo apgarsinimą laikyš savo kamba
riuose per ištisą metą it kokį šventu daiktą. Juo kalendorius 
bus gražesnis, hio labiau žmogus jį gerbs ir rems tą įstaigą, ku
rią jis garsina. Todėl, darant kalendorių, yra labai svarbu išsi
rinkti kuop'uikiausius ir gražiai padarytus.

NAUJIENŲ KALENDORIŲ SPAUSTUVĖ.
Spauzdinimas ir išdirbinejimas kalendorių, reikalauja tinkamų 
tam Įrankių, labai dideles atydos ir sugebėjimo. Naujienos turi 
tas reikalingas ypatybes, ir todėl kalendoriai spauzdinti Naujie
nų spaustuvėje yra dhug gražesni, su geresniu skoniu ir nešan
tis daug geresnes pasekmes. ' • j

PAVYZDŽIAI — ĮVAIRUMAS — 
IŠPILDYMAS.

Naujienų Kalendorių Skyrius turi puikiausi rinkinį Pavyzdžių 
iš visų geriausių išdirbysčių veikiančių Amerikojo Tr “užsienyje. 
Čia randasi puikiausių Paveikslų, Gamtos vaizdelių, Krepšibkų ir 
šiaip visokių piešinių Specialių dėl kiekvieno biznio. Taipgi Iš
dirbame 12 ir 
giau už kitus.
patenkinimu.

13 lapų, vienos ar dviejų spalvų, gražiau ir p\- 
Užsakynjal yra išpildomi anksti ir su geriausi

PATARNAVIMAS.
Naujienų Kalendorių Skyrius deda didžiausias pastangas, kad 
užganėdinti musų kostumerius, kaip pavyzdžiais, taip darbu ir 
tavoru. Musų atstovas P.\ Dubickas, su didžiausiu nuoširdumu 
parodys jums pavyzdžius atstovaujančius jūsų biznį ir suteiks 
visas smulkmenas, kurios tup labai didelę svarbą pirkėjui. Ne- 
orderiuokit kalendorių nepa 
bėję su mumis apie kainas.

SIUNČIAM PAVYZDŽIUS IR IŠPILDO
< ORDERIUS f KITUS MIESTUS.

RAŠYKIT, TELEFONUOKIT AR ATEIKI

iatę musų pavyzdžių įr nepasikal- 
Tas bus jums didžiai naudinga.

NAUJIENŲ KALENDORIŲ SKYRIŲ 
•„ 1739 So. Halsted Str.

Tel. Roosevelt 8500, Chicago, III.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITAUŠKUrankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriaushj 

pasauly. Ga
rantu© ja- 
mos 
čia! 
Ir 
mis 
mis 
kitų armo
nikų 
tuvių Juną. 
Valatijoaa ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikini mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika i* gaidų ui 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra- 
iius, duodama dykai.
Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Ce. 
817 BĮ a e Island Avė., Chicago, III.

deiim- 
metų 

žemesnė-
kaino- 
negu

d ir b-

Busto Telefonas 
3219“SM* DR.H.A.BR0AD ArmiUt.

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Liros.

7 West Madison S t., kam b. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

12163— J. Mockaitienė
12144 — J. Apulskis
12135 — R. Lidienė
10428 — D. Gelmonailė
10427 — A. Misiūnas
10421 — A. Čubris
10420 — O. Gabris *
10419 — A. Pocius
10417 —J. Juozapaitis
10411 — O/ Jankauskiene
10392 —AP. Ramanauskas
4^2^— S. įtaikys
4789 — S-.- Kdirys
4782 — Kast. Stiklius
4781 _ p. Klimka
47Š0 — St. Kairys
4758 — A. Jankaičiukė 
47f>7 — K. Grinienė 
4756 — P. Bendzaitis 
4748 — J. šliuota

16517
16504

51422 — P. Dubinskas
51415 — M. Jartiontiene
51414 — M. Piktumaitė
51410 — P. Bližiene
51404 — J. Zubrickas
51386'— J. Skurdelis
51384 — T. Namejunaš
51382 — Malioraitė
51355 — M. Žebrauskienė
51315 _ y. Trinka
16698 — L. Ukfninko Admi
16665 — J. Biržinas
16635 — A. Vėlius
16609 — M. žemaitis
16571 — A. MAnkanskas
16553 — J. Lesi tinas
16551 — J. Mockienė
16549 -VA. Urftpnaitė
16548 /- E. Jaraitė
16542/-— B. Kareivienė
16526(— K. Bakčius
16^23X3- K. Kijauskas

K. Dirkė
A. Mašalaitis

16503 -4 A. Sabanslęs
16492J— A. Albinai 
T CMTTL — M. ZavackiAtė
16486 — J. Kairienė
16482 — J. Taniuka
16480 — P. Atstupienienei
16479 — T. Drevinskienė
16478 — K. Vainauskytė

• 16477 — D. Lengaudienė
16476 — A. Rupšlaikis
16475 — P. Austis
16469 — J. Masis
16466 — K. Macinkevicaitei
16454 — M. Jasukienė
16443 — D. Skimilis
16442 — A. Bežunskienė
16440 — K. Motuzaitė
16427 — M. ši'lakitis
16422 — O. Valienė
16399 ■— P. Šakiui
16398 — V. Bakevičius
16390 — L. Daukšas
16388 — A. Duoba
16384 — P. Kasparas
16380 — M. Urbonavičienė

yL6376 — O. Arrfionaitienū
X16370 — O. Bučaitė

į6350 — M. Tolišienė
16347 — V. Aleksandravičaitė
16233 — M. Slančauskas 
16210 — A. Sriubas 
16134 — A. šivokas 
16123 — P. Vasiliauskas 
15419 — J. Norušius 
15243 — P. Ciuzdiui

195 — J. Virbalis
188 — A. Urbonaitė
174 — A. Kovui

87 — T. Urbas 
Čekiai:

15062 — V. Bučienė 
14098 •— J. Paškauskienė 
14094 —J. Naravas
14091 — P. Kezis 
12159 — P. Aliliunienė 
12147 — A. Lesniauskienė 
10425 — A. Skukauskas 
10422 — V. Kilimaitis 
10416 — J. Skurkis 
10413 — E. Stukienč 
10409 — P. Janulionienė 
10398 — K. Petrulis
4773 — Liet. Ukininkac 
4767 — Liet. Ūkininkas 
4760 — H. Ivanauskienė 
4754 — K. Balsys 
4751 — St. Kairys 
4743 — Lietuva 
4739 — S. Kairys 
4730 — A. Bartuskienė 
4702 — J. L. Bragis 
4662 — V. Dundulienė

> 4657 — J. Dirgėla 
4649 — K. Grinienė 
4648 — I. Kijauskas 
4297 — V. J. Petrauskai 

15064 — B. Medziukevičius 
15057 — J. Valevičius 
15046 — O. Ganeprauskiutė 
14096 — J. Zakarauskas
14092 — L. Zarumba 
12170 — J. Kaniušienė 
13169 — O. Dobrovolskienė 
12168 — A. Gricius 
12165 — J. Cicinaitė

I

4745 — J. Jasenas
4733 — K. Pakamonis.
4728 •-— S. Makaveckas
4721 — A. Juris
4677 — J. Miliauskas
4276 — K. čapskis
4248 — K. Drigotas
3988 — J. J^tuparas 
3658 — J. Rutkauskui

92 — T. Daujotienė
173 — O. Atkaliunaitė
177 — A. Svabienė' .
186 — J. Ramonas
187 — P. Sinkevičienė
194 — O. Vensevičienė 

51310 — O. Šimkienė 
51323 — M. Beresnienė 
51346 — K. Jurevičius 
51361 — E. Vasiliauskas 
51399 — V. šerelienė 
51402— U. Ferienė 
51405 — V. Balturšaitis
51417 — J. Karandževičįus
51426 — P. Mikalauskas
51427 — O. Budgenienė
51436 — J. Misaitė
51437 — P. Dziovenis 
5144Š — K. Venckus 
51446 — J. Janušis
51448 — O. Pakalniškienė
51453 — K. Pabedinskienė
51454 — A.. Valentinaitč 
51456 — E. Jenčienė
51459 T. Valintienė
51460 — U. Kanapienė 
51462 — K. Jaškunaitė

GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir, savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulirną, pagamintą 
per ELECTRO MED1CAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash ' Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamės gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos' žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums grėitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.
“606 Tikrai pagerintos Europinės 

gyduolės “914”

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu jvestao gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, čėpua, antitoksinus, 
bakterinusn tarpgyslinės specifikuotas gy
duoles. ' Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkjite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zaminaciją.

Electro-Medical Doctors
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.

(. Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Še- 
fedoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryt« iki 1 vai. po pietų.

JUS AKYS
Yra jumi, brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigp kenti galvos skau
dėjimą, jel-Aiur ąkių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimąį Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St., Chicago, Hl.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

51480 — P. Pasternokas
95172 — Z. Trakaitė
95182 — A. Budginicnė
95183 — M. Staponavič
95184 — J. Pagojus
95185 ■— J. Mitkus \
95189 — J. Kinčius
95190 — K. Kinčius
95191 — L. Jankauskas
95195 — E. Mpckaitė
95196 — L. Bąliutavičius
75262 — A. Braziulis
75283 — D. Lukoševičius
75284 — J., Valentinačius
75286 — R. Valatkaitė'
75295 — O. Šmitienė
75295 — A. Každaitienė
75296 — J. Zinkevičaitė
90109 — A. Dagis
90112 — B. Slaboševičaitė
90115 — K. Raila
90116 — K. Janutienė /
90118 — A. Aleksandravičiene
14567 — P. Genutaitė
15303 — J. Urbonas
15510 — U. Pečienė
15530 — P. šukevičrus
16100 — J. Rodovič
16177 — J. Gedriinhitė
16207 — J. Laurinavičienė
16208 — S. Kiimtis
16238 — K. Jocienė ’
16281 —- A. Ceceliauskiene
16336 — P. Vertelka
16344 — J. Skelandis
16354 — V. Lukauskas
16372 —' P. Mockevičaitė
16382 — A. Ambrasas
16392 ’— K. Banioniukė
16393 — K. Kundrotaitė
16430 — M. Grybienė
16436 — J. Lolenkienė ’
16447 — T. Josevičienė
16457 O. Butkienė
16462 •— A. Dživienė
16463 — A. Jagminaitė

f-----------------
Gal jums 

akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akjs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.
OHN J. SMETANA

KINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė.

kampas 18 gatvės a
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

arti prie akių dt 
galvos skaudėjimą.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ųfise.

♦ Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. 
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

Dr. Natalija Žukauskas 
Nąprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li- 
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistš mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0318. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakar*.

n į į—
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Keturi vaikai liudija 
prieš motinu

P-ios Koulik tardymas prasidė
jo. — Kaltinama nunuodiji- 
mu vyro ir dviejų savo vai
kų.

Tai antra sensacinga byla. 
Prieš kiek laiko visam gyveni
mui kalėjiman liko nuteista 
Klimek už nunuodijimą savo 
keturių vyrų. Dabar prasidėjo 
Kliniekicnčs ^iniinuites, <j>-ios 

Koulik, byla. Koulik yra kalti
nama nunuodijimu savo pir
mojo vyro W. Sturmer ir dvie
jų vaikų — dvynukų. Praeitų 
rudenį liko atkasti Sturmerio 
ir dviejų vaikų lavonai. Chemi
nis analizas kuoaiškiausia paro
dė, kad jie buvo nunuodyti ar
seniku.

Koulik byla ypatingai dar 
yra įdomi ir tuo, jog prieš ją 
liudija jos keturi vaikai 
Fra neės, Valentine, Martin ir 
John. Kol kas išklausinėta tik 
duktė Francbs ir sūnūs John. 
Kaltinamojo labai „ susijudino 
kai liko iššauktas John Kou
lik.

Sunūs atvirai papasakojo, 
kaip jų šeimynoje be paliovos 
buvo barniai, kaip jo tėvas, 
Sturmer, reikalavo, kad jo žmo
na nutrauktų visus ryšius su 
Albert Koulik, su kuriuo ji pa
skui apsivedė. Bet iš to nieko

KAZĮ MI ERA R AN DZIKĖ
Persiskyrė sp šiuo pasauliu ant- ■ 
radienyj, balandžio 10 d., 1023, I 

w 12:30 vai. po pietų. Ji buvo 21 j 
m. amžiaus. Paliko nubudime 1 
tėvus: Motiejų ir Oną Raudžius, ’J 
du broliu, Motiejų ir Feliksą.

Laidotuvės atsibus suimtoj, ■ 
8:30 vai. ryte, iš namų 4610 So. w 
Paulina Avė., Brighton Parke, L 

S į švento Kryžiaus bažnyčią, ii’ j I 
■ Švento Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines ir I 
rj pažįstamus dalyvauti laidotu- w 
H vėse. I

Su godone pasiliekame nu- I 
' budime S

Motiejus ir Ona Raudžiai.

neišėję — Albert buvęs “namų 
draugu“ bėgiu dešimties metų. 
Pagalios, gimė dvynukai. Štur
me r sakė, kad tai ne jo vai
kai. Delei to pasldąrė dar di
desnis nesutikimas. Keturiems 
mėnesiams prabėgus dvynukai 
misteringn bildu numirė. O po 
kiek laiko toks pat likimas iš
tiko i r S t urme rį.

Tardymas dar neužsibaigė. 
Praeis keletas dienų, kol bus 
išklausinėti visi liudininkai.

Lietuvių Rateliuose
Babravičiaus koncertas 

įvyks greitu laiku
Atvykęs į Chicaga garsusis 

Lietuvos tenorm Juozas Babra- 

vičius jau pradėjo rengties prie 
savo koncerto. , <

Su juo kartu sujudo Chica- 
giečiai, laukdami jo koncerto 
ir gelbėdami prisirengimuose.

O, taip, tai yra tikras artis
tas, dainininkas, kokių mažai 
sviete.

Tai juo galės pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti lietuviška Chica
ga.

J. Babravičiaus koncertas 
yra rengiamas didžiojoj Or
chestra salėje ant Michigan 
bulvaro vidurmiestyje. Koncer
tas įvyksiųs sekančią savaitę 
— savaitės pabaigoje.

Chicagicčiai griūte sugrius j 
šį nepaprastų koncertą.

< R-

Remkime Lietuvos 
, mokytojus

Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos Rėmėjų Draugija 
šaukia susirinkimą. — Pla
nuojama didelė kampanija. 
— Visi, fyim rupi Lietuvos 
kultūrinime, kviečiami at
vykti ryto į “Aušros” svetai
nę- i ;

Ryto, 8 vai. vak., “Ajisrcįs^ 
svetainėje (3001 S. Halsted ^fi.) 
įvyks Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Rėmėjų Drau
gijos susirinkimas. Visi, ku
riems rupi Lietuvos žmonių 
mokslinimas ir kultūrinimas 
kurie nenori, kad Lietuvos mo
kyklos butų pavestos į davat
kų rankas, privalo atvykti su
sirinkimai).

Reikalas nepaprastai svar
bus. Be kultūros, 'be apšvietos 
Lietuvoje negali būti tikros 
laisves. Tat reikia tuo dalyku 
ypač susidomėti. Reikia pa
remti mokytojija, kuri gyven
dama sunkiomis aplinkybėmis, 
pasišventusiai šviečia Lietuvos 
liaudį. 4. 1 •

Rėmėjų Draugija, suprasda
ma to reikalo svarbumą, suma
nė pradėti didelę kampaniją, 
kad- išjudinus ir kitas koloni
jas. Chicagiečiai išviso remia 
kiekvieną kultūringą ir nau
dingą dyrbą. Jiems, kaip ma
nyti, toks paimti ant savęs ini
ciatyvos suorganizuoti didelę 
kampaniją, kad ir kitur suži
notų, kas tai yra Lietuvos Mo
kytoja Profesinė Sąjunga ir ko
dėl reikia ją remti.

Tat ryto visi rėmėjai ii* no
rintys įstoti draugijon atvykite 
“Aušros” svetainėn. Ten ben
dromis spėkomis svarstysime 
draugijos reikalus.

_______  ~ K. B.

Traukinys užmušė Marcelę 
Šiinolynienę

žinomo Chicagos veikėjo Jono 
Lauraičio sesuo liko ant vie
tos užmušta, o Petrulis sun
kiai sužeistas. )

... ......... .u>-
Vakar Marcelė šimolynienė 

važiavo wiš Waukegan, Ilk, į 
Katrynos Kimtienės laidotuves. 
Važiuojant automobiliu sker
sai gelžkelį apie 8 vai. ryto, 
North Western traukinys UŽbe- 
^o ant au toniol>ilio. šimolyuie- 

ne liko užmušta ant vietos, — 
negyveno ilginus, kaip vieną 

^iiinutę. Gi autoniobiliaus sa
vininkas, Petrulis, duonkepys iš 
North Chicagos liko sunkiai 
sužeistas.

Šimolynienė, po tėvais Lau- 
caitytė, kitąsyk buvo biru tie te, 
turi daug giminių ir draugų 
Chicagoje. Ji buvo tikra sesuo 
žinomo Chicagos veikėjo Jono 
Laucaičio.

Paliko vyrą ir du vaikučiu.

Juozas Paršaitis Chi-
• cagoje? v

Chicagoje eina paskalai, kad 
čia esąs atvykęs Juozas Paršai- 
tis-Gabrys, pagarsėjęs savo po
litinėmis avantiūromis Euro
poje karo laiku. Girdėt, kad 
jisai apsigyvenęs pas kun. A. 
Skrypkų ir matąsis tiktai su 
dvasiškais tėveliais bei pačiais 
artimiausiais jų sėbrais, bet 
nuo kitų žmonių jo atsilanky
mas esąs slepiamas. Gal jisai 
tur čia kokią misiją?

Viešnių iš Lietuvos 
pasitikimas ’ ,

Stambi auka našlaičiams.

Pereitą sekmadienį, baland
žio 8 d., buvo parengta Great 
Northern ho tėtyje vakarienė 
p-nių Šleževičienės ir Vencie- 
nės priėmimui, atvykusių Čhi- 
cagon rinkti aukų Lietuvos na
šlaičių prieglaudai. P-nia Ven- 
ciene rūpinasi taip pat moks
leivių Šelptino organizacijos, 
“Žiburėlio”, Veikalais.

Reikia pasakyti, kad retai 
esti tokių sėkmingų rengimų, 
kaip buvo ši vakarienė. Nors 
žmonių dalyvavo nedaug dau
ginus, kaip šimtas, bet užtai jie 
buvo, galima sakyti, rinktinė 
Chicagos publika: geru upu, 
gerais norais ir — netuščiomis 
kišenėmis.

Imtų daug laiko aprašyti vi
sus to vakaro įspūdžius. Tenka 
pažymėti tiktai, kas buvo svar
besnio. Įispudingiausias daly
kas buvo p-nios D. Šleževičie
nės kalba. Savo nuoširdžiu pa
sakojimu apie našlaičių vargus 
ji taip sujudino klausytojus, 
kad ne vienas jų apsiverkė. 
(Tai faktas, o ne reklama!)

Buvo stamlbi klaida progra- 
me, kad aukos buvo renkamos 
ne tuoj po tos kalbos. Todėl 
tapo surinkta pirmoje kolekto- 
jė viso tiktai $611.00. Bet tą 
klaidą vėliaus pasistengė ati
taisyti Dr. Graičunas, kuomet 
jisai, ’ iššauktas kalbėti, pareiš
kė, jogei neturįs apie ką kalbėti, 
kol nebusią su<Įėta bent septy
netas šimtų. Publikos noras iš
girsti kalbėtoją, kuris, kaip chi- 
cagiečįai žino, yra paskirtas net 
“misijonierium” į Lietuvą, bu
vo labai didelis, ir ji bematant 
sumetė tiek aukų, kad pasida
rė dauginus, kaip tūkstantis 
dolerių!

Bet kaip Dr. Graičunas savo 
tragišku pareiškimu sujudino 
publiką, taip, matyt, publika sa
vo gausiomis aukomis sujudi
no daktarą. Regėdamas, 'kad 
pinigų ja.ii yra ne $700, itaip ji
sai reikalavo, bet $1,000 ir dar 

dauginus, jisai beveik neteko 
žado, ir savo prakalbą tur-bul 
jau turės pabaigti Lietuvoje.

Labai gražiai kalbėjo ir 
p-nia Vencienė, kuri papasako
jo apie našlaičių globojimą 
Lietuvoje ir apie moksleivių 
padėlį.

P-as Hertmanavičius, vienas 
iš narių komiteto, rengiančio 
maršrutą, atsisakė lenktyniuot 
su oratoriais, bet užtai pasižy
mėjo raštu. Dvi eilutes, kurias 
jisai parašė, vakaro tvarkos 
vedėjas^). Elias tuojaus įkai
navo, kaipo vertas $100.00 (o 
p. Elias, kaipo bankininkas, ži
no ką kalba, kuomet pačiupijie- 
ja tokios rųšies literatūrą!).

Labai įspūdinga kalba, ži
noma, buvo ]). Valančiaus, kai 
jisai, laikydamas saujoje pluo
štą žalių ir kitaip spalvuotų po
pierių, tvirtai tarė: “Pergalė
jome”! Atiduodamas duoklę 
retorikai, jisai dar išvadžiojo, 
kas yra pergalėtas, bet publika 
jau senai žinojo, j kieno tran
šėjas pataikė . taš tuikstanties 
su viršum milimetrų šovinys. 
(“Draugo” gardie, sako, visos 
deglosios nusivertė nuo savo 
“redaktoriškų” kėdžių, tam šū
viui trinktelėjus). *

Je, išėjo taip, kad, teikdami 
pašalpą Lietuvos našlaičiams, 
chicagiečiai pavertė savo dole
rius kanuole —* kadangi mat, 
pirma, negu jie dar buvo sus
pėję įkišti ranką į savo kišenių, 
jau aplink jų ausis lakstė ak
mens, grumstai,1'purvo gniužu
lai ir kitokia amunicija, skiria
ma “bedievįių” 'bombardavi
mui. “Jeigu ‘klerikalčikai’ pro- 
vija su mumis tokias št,ūkas”, 
tarė būrys chicagiečių, susirin- 
kusių pasitikti viešnias, “lai 
duokš! — ir mes juos pavai
šinsime!”

šiaip betgi vakaro dalyvau- 
tojai nebuvo piktam upe. Tik
tai kartą jie užsirūstino, kai 
vienas kalbėtojas nurodė, kad 
augščiaus paminėtoji amunici
ja buvo laidoma net į gerbia
mųjų viešnių vęidus.

Buvo, beje, šiek-tiek mur
mėjimo kai kurių profesionalų 
tarpe, kuomet vienas orato
rius labai iškalbingai aiškino 
apie “charity” ir ragino klau
sytojus aukauji •— nors visi jau 
ir be to nekantriai laukė, kada 
kolektoriai paliuosuos supra
kaitavusius jų delnus nuo de
šimtinių bumaškų. Netekę 

kantrybės, jie staigu pradėjo 
atsiminti, kad jie turį “ground 
fos exemption”, nes orato
riaus balsas primenąs jiems, 
jogei jų ramios pakilusios. 
Energinga dailių kolektoriuj 
ataka ant* to būrio tečiaus nu
slopino buntą, nedavus jam iš
siplėsti, ir privatines nuosa
vybės teisės paliko visoje savo 
skaistybėje.

Šiaip neįvyko nieko nepapra
sto. Kalbėjo P. Grigaitis, kal
bėjo Dr. Žimontas, adv. K. 
Gugis ir p. Kodis; ant smuiko 
griežė p. Bičiūnas ir dainavo 
p-nia Janušauskienė. Progra
mas užsidarė padėkos žodžiu 
p. Petraitienės, Chicagos Komi
teto Lietuvos našlaičiams šelp
ti pirmininkės. — Viskas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS.

Bal. 11. Bridgeport, Mildos svetai
nėj, 2 lubos, 7:30 vai. vak.

Bal. 14. Town o f Lake, J. J. Elias 
svetainėj, 7:30 vai. vak.

Bal. 17. Halsted Inst. Church Au
ditorium, 1935 S. Halsted St., 7:30 
vai. vak.

Bal. 18. Cicero, III., Liet. Liuosybes 
svetainėj, vakarienė, 7:30 vai. vak.

Bal. 20. Roseland, Ilk, Struinilo sve
tainėj, 7:30 v. v. t

Bal. 21. Rockford, III., N. Bažnyčios 
svet., prie Island Avė., 7:30 v. v.

Bal. 22. North Side, Liuosybes sve
tainėj, 1822 W. Wabansia Avė., 2:30 
po pietų.

Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinley Park Auditorium, 
7:30 vai. vakaro.

Bal. 29. Aryan Grotto, (^Birutės” 
operete). /

Bal. 30. ‘ Išleistuvės. /

North Side. — Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėlės dainavimo pamokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4 
V. po p. Kriaučių Unijos svet., 1564 
N. Robey St. Be to yra mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku
rie norite, kad justi vaikučiai butų 
gražiai pamokinami dailės ir lietuvių 
kalbos, leiskite j tų mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubis, choro vedėjas.

— Komitetas.

Melrose Park. -r Draugyste Sūnų, ir 
Dukterų Lietuvos sumažino įstojimo 
mokesnį iki 1 dolerio tiems, kurie nė
ra senesni 35 metų. Sumažintu mo
kesniu nauji nariai bus priimami iki 
balandžio 15 d. Norintieji draugijon 
įstoti atvykite balandžio 15 d., 1 vai. 

.-po pietų j N. Vaičiulio svet;., 23 av. ir 
(jake st. — RaŠt. V. Kaspariunas.

Lietuvos Dukterys Amerikoje ren
gia ketvirtų metinį balių trečiadienį, 
balandžio 11, 8 vai. vak., Red Room 
La Šalie viešbutyje. Visus kviečia

— Komitetas.

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietu
vių Politikos kliubas laikys savo ber- 
taininį susirinkimą balandžio 13 d.. 
7:30 vai. vak., parapijos svetainėje. 
Yra labai svarbių reikalų tat visi na
riai malonėkite atvykti.

— Vladas Chekas, rašt.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, balan
džio 12 d., 8 vai. vak. Davis Sųuare 
Parko svetainėje. Visi nariai-res su
sirinkite, nes yra svarbių reikalų ap
tarimui. — Valdyba.

‘ k .------
Melrose Park. — Sekmadienį, ba

landžio 14 d., 8 vai. vak., Vaičiulio 
svetainėje, 23 Avė. ir Lake St., Brigh- 
ton Parko “Ateities Žiedo” vaikų 
draugijėlė • statys scenoje operetę 
“Sniegų karalaitę”.

Tėmykite “Naujienose” “A. Ž.” gru
pės paveikslus, kur valkai yra pasi
rengę kostumais, kuriais jie lošia 
“Sniegų karalaitėje”.

•— “A Ž.”’V. I). Reng. Komitetas.

Profesines Mokytojų Sąjungos Rė
mėjų Draugijos > susirinkimas įvyks 
balandžio 12 d., 8 vai. vak., “Aušros” 
svetainėje, 3001 S. Halsted St. Visi 
rėmėjai ir norintieji ton draugijon 
įstoti yra kviečiami susirinkimai! at
vykti. — Valdyba.

PRANEŠIMAI
Kensington. — Lietuvių Bendroves 

bertaininis ^ėrininkų susirinkimas 
įvyks šiandien, 8 vai. vak., F. Shed- 
well svetainėje. 341 Kensington Avė.

Vi,si šėrininkai malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų.

-r- Direkcija;

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
185 kp. rengia nepaprastą vakarą, 
kuris įvyks balandžio 15 d., Audito
rium svet. (kampas Michigan ir 
Grand blvd.).

Scenoje statoma M. Petrausko ope
retė “Lietuviškas Milionierius”. Ope
retę loš “Aido” choras iš Roselando. 
Chorui vadovauja p. P. Sarpalius. Be 
operetės choras dar sudainuos keletą 
dainų. — Rengimo Komitetas.

Prakalbos Mildos svet. p. Šleževičie
nės ir Vencienes įvyks šeredoje. bal. 
11, š. m. ĄiSO vai. vakare.

Bridgeporto lietuviai širdingai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti. Tai 
bus vienintėlė proga.

— Bendras Komitetas;

Liet. Moterų Paš. Kliubas turės sa
vo susirinkimą, sekmadienyj, bal. 15, 
11>23 m. IMLaric White Square 
(Engine Room) kambaryj. Prie 30 ir 
Halsted gatvių.

Visos nares malonėkite atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių, nes _ dabar 
yra nupiginta įstojimas.

Fin. rašt. A. Juozaitienė.

Liet. Laisvės Paš. Vyrų ir Moterų 
Kliubas rengia savo balių sekmadie
nyj balandžio 15, 1923 m. Balius 
įvyks po numeriu 3834 W. 38 PI. Pra
džia 6 vai. vak. Visus malniai kvie
čia. « Komitetas.

■* *, 6

MT. GREENWOOD, ILL.
šiuo pranešame, kad visi lietu

viai, kurie gyveąa Mt. Green- 
wood, III. Gali gauti “Naujie
nas” kasdien 10 vai. plas čevery- 
kų taisytoją

A. ZUBAVIČIŲ, 
3112 W. 111 St., 

Mt. Greenwood, Iii.

ASMENŲ JIESKOJIMaF

Jieškau merginos, kuri save vadina 
Nitta Mechieių ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. (Doctor office). Ji ap
leido ChiCagą pabaigoje Gruodžio, 
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit, 
Mich. Apleido Deitrotų. pradžioje va
sario (Keb.) 1923, ir nieks nežino kur 
dingo. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinovė”: pajpasakodavo apie žmogaus 
laimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas nevo ir užžadėdavo, užkal
bėdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių 
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos, tamsių akių, smulkių dantų. Su 
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri 
save vadina dviem pavardėmis: Rose 
Braun iv Rožė Bernotaitė. Taipgi 
Netta Mochiell jieškojo per laikraštį 
“Keleivį” No. 43, Sept. mėn. 1922, dėl 
apsivedimo vyro, ale ne biedno, biz
nieriaus arba profesijonalo. Kas ži
note kur ji randasi, malonėkite pra
nešti, už pranešimą gaus dovaną. J. 
P. Uvick, advokatas, 618 Ford Bldg., 
Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.
JIEšKAU apsivedimui mergi

nos. Aš esu 28 metų senumo; 
dailaus sudėjimo. Atsišaukite 
laišku. J. H. R., 402 So. Wells 
St., Chicago, III.

NĖŠIO KAMBARIĮI
NORIU kambario modemiška- > 

me name ant Bridgeporto. Pagei
daujama, kad butų pianas, bet, 
jeigu geras kambaris duokit at
sakymą kad ir neturit piano. 
3210 S. Halsted St. Box No. 9.

REIKALINGAS kambaris dol vieno 
vyro, prie mažos šeimynos Bridgepor
to apielinkej, be valgio, kas turit tokį 
kambarį, parneškit sekančiu antra
šu. “Naujienų” Skyrius. 1614 W. 46th > 
St. pažymėdami ?No. 21.

ĮVAIRįlS SKELBIMAI ~
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogiį dengimb 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai Samdomi. J, J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.«

ATITAISYMAS KLAIDOS

Mums praneša Mrs. Elizabetti War- 
ner, 1359 N. Paulina St., kad ji ne- 
jieskojo jokio vaikino apsivedimui. 
Tai padaryta klasta draugės kur su 
ja gyvena.

REIKIA DARBiNINKU ?
VYRŲ Ir MOTERŲ

REIKIA moterų ir vyrų solisitorių 
prie Real Estate, $1 cash, $25 kiek
vieną 15tą esantį liuosa, pagerinta, 
nedaro skirtumo, gaukit inform-acijų.

Room 1008, 9
155 N. Clark St., C\

Phone Dearbom 3026 \

REIKIA DARBINMiąP
MOTERŲ

REIKIA moterų ir merginų
kianavimui. Nuolat darbas, ge
ra mokestis.

Baker Food Products Co.,
« 4856 So. Halsted St.

REIKIA merginų suvynioji
mui mažų elektrikinių magnetų. 
Pasimatykite su Mr. Droeger, 
Mills Novelty Co., Jackson Blvd. • 
& Green St?

------------------- 1 1 " -------------- T* 1 '"T1 1 *...

REIKALINGA (House Keep- 
er) prie mažos ukes ir vieno 
vaiko prižiūrėjimo. Geras už- 
mokesnis-ir geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės į resauraciją, 4165 S. 
Halsted St. . C 

REIKIA moterų sortavimui 
vilnonių regsų. Patyrimo nerei-
kia. Gera mokestis kuomet iš
moksta darbą. Nuolat darbas. 
Atsišaukite 1456 Newberry Avė.

Reikia —
Moterų ir merginų lengvam 

dirbtuvės darbui. Geros darbo 
sąlygos. GEROS ALGOS.

CHICAGO CURLED 
HAIR CO.,

2301 So. Paulina St.

‘ REIKALINGA veiterkų (į 
stalus nešiotojų). Darbas leng
vas — užmokestis geras. Kreip
kitės: New City Restaurant, 
4630 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Merginų hotelio darbui.

^Kreipkitės
* HOTEL jFLORENCE 

lllth St. & Cottage Grove Avė.

TO SEE THKV

THIS SecoND) )

Fpnnnn,

A. RE=<£>v)iAR. TtGtCOR- 
THE

(X Lirrue. \ 
TVGKV JEMOUS V

HORE AVVEMTIO^

TO HE.O. HUSfiAHO*.

TŪPT 1

littlg.

lt FROM Me, )
6or SOMG ^lASS't į

SOME
——įT1\G \NIMMEN <XUE SU3ONC

S—TT'Aroti. vaim! ) j'

kj s -1 f. e.

M(\ APPR.ec if\T e <

įlSBšSi

Fisher



8

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
NAUJIENOS, Chicago, m

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI MOKYKLOS
MOTERŲ VYRŲ

Trečiadienis, Bal. 11, 1923

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

MAŠINŲ OPBRATORKŲ. Mes 
turime vietos dėl 20 merginų 
prie spėka siuvamų mašinų, 
special 2 adatų, Willcox arba 
Gibs arba Singer viena adata 
mašinų, taipgi prie skylių dirbi
mo mašinų.
THE MOSES ROSENTIIAL CO.

i

Darbininkų

Dirbti ant trekių

913 W. Van Buren St.
6 fl.

45c j valandą

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui skudurų į skudurų olselio sandėlį. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės
DRY & CO., 

347 N. Sheldon St.
3 blokai į rytus nuo Ashland Avė.

Nuolat darbas

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

Merginų

48th (Cicero) Avė. and 
24th St.

dėl 
benčiaus 

arba 
lengvų mašinų darbo

įleiskite mums išmokinti jus
Asemblinimo
Inspektinimo
Coil suvyniojimo
Braiding arba insulating

Darbas dieiiinis arba naktinis

Turi suprasti angliškai-- ,---
žingeidus darbas garantuojamas 

Mokama alga kol mokinatės

VVESTERN ELECTRIC 
INC.

48th (Cicero) Avė., ir 24 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

Reikia
DARBININKŲ 

TRUKERIŲ 
IR 

TORČERIŲ.

PASTOVUS DARBAS. <

UŽ T4 DARBĄ MOKAMA 
45c I VALANDĄ.

coWI<STERN ELECTRIC
Ine.

48th (Cicero) Avė., & 21 St.

Reikia
DARBININKŲ.
Nuolat darbas. 
Gera mokestis.
THE NATIONAL LEAD 

COMPANY,
1710 N. Peoria St.

REIKIA —
Vyrų išdirbinėjimui sausų da

žų dirbtuvėm
Atsišaukite

1834 S. Canal St.

REIKIA —
Langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W
CLEANING C0.,

62 W. Washington St.r

SELESMANŲ:—Reikia 2 ga- 
bių vyrų pardavinėjimui Fordo 
karų. Alga ir nuošimčiai. Pa
geidaujama vedę. Ėvans-Schus- 
ter C«rr^83 Archer Avė.

Reikia -
Vyrų darbui į pakavimo kam

barį prie rakandų dirbtuvės.
Atsišaukite

2501 Homer St.

Reikia —
f

Patyrusių automobilių trokų 
malevotojų ir vyrų mokinimosi. 
Reikalinga tik nuolatinių darbi
ninkų.

Atsišaukite
1MID CITY AUTO BODY 

VVAGON WORKS
401 N. Morgan St.

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, truke

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEĖL GOODS CO., 
135tji & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

DARBININKŲ —
Reikia kaipo trukerių ir abei- 

nam darbui. Alga 47c. į valan
dą. Valandos nuo 8 iki 4:30 
pietų.

Atsišaukite.
STEWART-WARNER 

SPEEDOMETER 
CORP.

1828 Diversey Parkway

po

C REIKALINGAS indų plovėjas 
vyras į Restauraną naktimis nuo 
4 vak. iki 3 nakties.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.

REIKIA mašinų molderių.
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.,
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA taunesy darbininkų. 
Beam house vyrų ir kitokių. Ge
ra mokestis. Nuolat darbas. 
The Griess Pfleger Tanning Co., 

884 North Halsted St.

REIKIA timsterių ir vyrų 
geležies atkarpų jardą.

Atsišaukite
Alton Iron & Metai Co., 

2122 Loomis St.

REIKIA darbininkų prie 
sheet metalo.

Atsišaukite
Paasche Air Brush Co., 

1909.Diversey Pkwy.

VYRŲ
REIKIA —

Vyrų kabinet dirbėjų. Nuo
lat darbas, gera alga.

Atsišaukite
1750 N. Campbell A vė.

REIKIA vyrų į fandrę, grin- 
derių ir darbininkų, bresinė 
fandrė.

SLOAN VALVE CO., 
4300 W. Lake St.

EXTRA
Parsiduoda Molt Extract ir groser

nė ir kitokių dalykų. Biznis yra pel
ningas ir geras, geriausia vieta 
Southsidėj Marųuett boulevarde ir 
Halsted St. Kas nori pinigų daryti. 
Atsišaukit greitai.

6652 So. Halsted St.
________ -___ __ į---------- -------------
PARDAVIMUI grosernė; esu pri

verstas parduoti, nes turiu 2 bizniu ir 
negaliu gerai prižiūrėti. Biznis iš
dirbtas per daugel metų ir apgyven
ta visekiu tautų. Parduosiu pigiai.

J. JOCEVICH,
4432 So. Hor.ore St.

PARDAVIMUI Paige 1920 sport 
model, buvęs visa laiką pas privatiš- 
kus žmones, užlaikomas ir randasi 
geram stovyj, norėčiau parduot lietu- . 
viui pigiai. Kreipkitės į Naujienų 
Brighton P>rk Skyrių, 4138 Archer 
Avė.. Tel. Lafayette 6817

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI

REIKIA patyrusių trukerių į musų 
olselio popierių ir skudurų sandelį, 
taipgi patyrusių beilerių prie didelio 
elektriško preso.

DRY & ęo.,
347 N. Sheldon St. į

3 blokai į rytus nuo Ashland Avė.

REIKIA —
2 vyrų; patyrimas nereikalin

gas.
JOE. A. NORMAN

2209 So. Princeton Avė.

’ REIKIA vyrų prie bench 
baisiklių fremų suvirinimo.

Kreipkitės
ABNOLD SCHWINN 
1718 N. Kildare Avė.

ir

REIKIA vyrų darban į pieno 
departamentą. Nuolat darbas.

Atsišaukite
1C57 W. 14th St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj visokių tautų apgyventa. 
Taipgi parsiduoda automobilius 
Haynes turing, parduosiu greitai 
turiu apleisti miestą. Atsišauki
te, 732 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
su visais patogumais. Pusę arba visą. 
Turi būt parduota greit. Biznis se
nas, gerai išdirbtus. Priežastis par
davimo, — turiu išvažiuoti į kitą 
miestą.

10701 So. State St. 
Roseland 

Pullman 4699

FOTOGRAFISTŲ' ATYDAI
PardaVimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, ^3210 -So. Halsted St. 
No. 5. X

Piet-Rytinis kampas Wallace ii’ 36 
St. Kaina .....   $2950
Vieno augšto mūrinė krautuvė, kam
bariai ir barnė, $800 įmokėti, kitus po 
$25 į mėnesį. Renda $30.

471 W. 26th St., netoli Normai Avė. 
Kaina tiktai .............................. $5000
3 augštų mūrinis namas, frame, skie
pas, 6 flatai po 4 kambarius. Rendos 
$80 į menes). įmokėti $1000, kitus 
išmokėjimais po $50 į mėnesį.

2543 S. Halsted St., netoli nuo 26th 
Street. Kaina .... ..........   $6000
2 augštų su skiepu, frarive namas, šil
tu vandeniu šildomas.* Atskiri kam
bariai rendon, neša gerą uęlną.

2521 So. Halsted St., nSfbli Archer 
Avė. Kaina ....................v......... $8000
2 augštų frame namas, krautuvė ir 2 
salės mitingams. Sena įstaiga, su 
rakandais ir t. t.

Atsišaukite prie savininko arba 
KOCH & CO.

Vienatiniai agentai
2603 S. Halsted St., Victory 6^90

KAS TURI •
Parduoti nam-ą ar tai lotą Brighton 

Parke, tai atsišaukite pas mus — mes 
turime daug pirkėjų, kurie nori piik- 
ti greitai visokių namų ir lotų.

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
4034 Aicher Avė., ChicagG, III.

PARDAVIMUI pigiai, už pirmą pa
siūlymą saliunas, visokių tautų apgy
vena, biznis išdirbtas, arti Pullmano 
ir 
veni 
tirsit 
ar čičlą. 
Pullman, III.

(tų dirbtuvių. Yra kambariai gy- 
ui. Pigi renda. Priežastį pa- 

ant vietos. Gali pirkti pusę 
10556 Corliss Avenue.

DIDELIS GARADŽIUS
Pardavimui ar išmainymui ant na

mo. Garadžius yra statytas ant 2 
didelių lotų ir daro labai didelį biznį. 
Kas norite pirkti ar tai mainyti anl 
namo atsilankykite pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., Chicago, III.

_____________ . _ —i_______ .

REIKIA fandres darbininkų, 
45c. į vai., už menesio laiko mes 
mokėsime 50c. į vai. Atsišaukite 
į samdymo skyrių. Crane Co., S. 
Canal & 15th St. arba S. Kedzie 
Avė. & 40th St.

PARSIDUODA saliunas viso
kių tautų l apgyventoj vietoj. 
Priežastis pąrdavimo, važiuoju 
Lietuvon. \

556 W. 14th St.

REIKIA patyrusio kalvio ope- 
ravimui Bradley Cushion Kūjo 

AMERICAN SAW & TOOL
WORKS

2431 W. 14th Street

PARDAVIMUI Barber Shop, 
pirmos klesos. Biznis išdirbtas 
perdaug metų. Atsišaukti tuo
jau. Priežastį pardavimo patiri 
site ant vietos -2019 Canalport av.

DIDŽIAUSIS, NETIKĖTAS BAR
GENAS ANT BRIDGEPORTO.

3 augštų, 3 pagyvenimų po 6 kam
barius saliunas ir svetainė, 2 pianai ir 
visi svetainės rakandai, garu apšil
domas. Visi modemiški įtaisymai. 
Rendos neša j metus $4000.00. Kam
pinis marinis namas. Kaina $28,000

Parduodu 3 augštų muro namą, vie
tos 8 šeimynoms ir 2 štorai. Saliunas 
ir bučemė. Kaina tik $18,500. Ren
dos neša j mėnesį $230.

Kreipkitės
A. WAIČIULIS, 

3436 Emerald Avė.
Tel. Yards 4691

REIKIA patyrusio selesmeno į če- 
verykų ir smulkių vyrams dalykų 
erautuvę. Geram vyrui, gera 
ga. *

Atsišaukite
LUSTIG’S DEPT. STORE 
3410-3412 So. Halsted St.

pro-

PARSIDUODA saliunas. Tu
riu parduoti greitai; nes turiu 
kitą biznį ir tcdel leisiu pigiai.

Atsišaukite
602 W. 14th St.

REIKIA darbininkų į jardą ir 
dirbtuvės darbo.

AMERICAN SPIRAL PIPE 
WORKS

14 St. and 48 Avė. /

, PARDAVIMUI pigiai saliunas 
puse; biznis išdirbtas. Visokių 
tautų apgyvento vieta. Priežas
tis pardavimo — nesutikimas 
partnerių. 9 E. 103 St. Roseland.

PARDAVIMUI 2 flatų frame na
mas, gerame stovyje. Suro, vanduo, 
gesas, elektra, įrengimai. Ix)tas 37*/ž 
xl25. Bargenas, $4350, išmokėjimais 
Netoli nuo dirbtuvių ir 5 min. ė.iim< 
iki karų. H. Gloss, 126 S. 19th Avė.. 
Maywood, III., Tel. Maywood 1182-M.

PARSIDUODA namas ( su bizniu, 
bučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot water heat, beizman- 
tas per visą namą, garadžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų 
Galiu mainyt ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuojr 
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln Avė., 
Chicago, III;

VALENTINUS DKESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas,. dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
kor. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininke.

Amerikos Mokykla Etikos
/ ... -—GRAŽUMO KŪRYBOS—

Geriausiai apmokama profesija šian
dien yra Gražumo Kūryba. Ar jus gy
venate mieste ai* kaime, jus visuomet 
esate užsiėmę. Mes išmokinsime jus 
Marcei ,waving, Water vvaving ir plau
kų dabinimo.. Uždirbsite pinigus kol mo 
kinsitės.

Pabaigusios šią mokyklą yra gerai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
vesti savo šapą. Trumpas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearbom 4323, kambarys 618-620, 1Ų0 
N. State St., State-Lake Bldg., Chica
go, 111.

PRIVATCS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ate i< 
ir pasimatyt su mumis. Moktfiaįį 
važiuot ir taisyt praktiSkiausiy bud’ 
visokio išdirbimo automobilius. Lai. 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORIN* 

1507 W. Madison St.

drauguos ik
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdybų 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Micbigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 

•Kensington Avė.,
Susirinkimai laikomi P. šadvilc 
svet., 341 E. Kensington Avė.

<

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas menes) 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak..' 
M. Meldažio svet., 22a2 W 23rd PI

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAI>- 
dyba 1923 metams: pirm1. T. Janu
lis, 937 W. 34th PL; Vice-pirm. J.

• Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 ,So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. ( 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su- < 
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm1. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940<W. 37th str.; fin. rašt. 
M. Čeplinskas, 3544 Ixj.we av.; kontr. 

-rašt. T.Petrauskas 2802>Emerald av. 
. kasos glob. A. Rimkus, 3629 i,owe 

avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace

\ str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
\ P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi-
Vinkimai laikomi kas mčnesiį pir
ma sept’ntadienj 1 v. po pietų, Ray- 
nrond Chapely 816 W. 31 gat.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Sį^sirin 
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

VYRŲ \
Turi kalbėti .angliškai, senes

nių negu 21 metų amžiaus, sva
rių, inteligentiškų, kurie pažįsta 
miestą, patyrusių arba nepaty
rusių. Nuolatiniam darbui važi
nėjimuisi automobiliais. Dykai 
instrukcijos, nereikia mazgoti 
arba taisyti, vidutinė mokestis 
$35 į savaitę. Vietos šiaurinėj, 
pietinėj ir vakarinėj dalyj mie
sto. Atsišaukite 57 E 21 St.

PARSIDUODA • pieno dasta-/ 
tymo biznis. Distriktas apgy
ventas lietuvių. Biznis senas ir 
išdirbtas. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos. Joe Davi- 
donis, 2241 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas su saliunu. Airių apgyven- 
toj vietoj. Gali pirkti šaliuną 
vieną kas nori. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės. 608 W. 47th St.

SELESMENU: prie Real Estate. 
Gabių vyrų kurie įvertina nuosavybę. 
Kurie nori pardavinėti nuosavybės 
tiems, kurie garsinasi lietuvių laikraš
čiuose, musų 5 akrų žemę netoli 
Hinsdale. Geri pinigai porai gerų 
vyrų. Room 414, 5 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA visai nauja čevery- 

kų taisymui mašinerija, kokia tik yra 
reikalinga prie to amato. Kaina tik 
$150.00. Priežastis pardavimo 
nebereikalingi.

Kreipkitės
3112 W. lllth Sh 

Mouth Greewood, III.

man

PARDAVIMUI karčiama viena iš 
seniausių ir geriausioj vietoj 
Bridgeporto. Kas dėl biznio ir 
davimo atėję ant vietos patirsit.

Kreipkitės
J. SKINDERIS.

3428 Sg. Halsted St.

ant 
par-

PARDAVIMUI NESVAIGL 
namų gėrimų parloras, su vi
sais įrengimais.

Kreipkitės:
1.908 Caųalport Avė.

PARDAVIMUI barber shop 
lietuviais apgyventoje kolonijo
je. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. kaina gana prieinama. Ly
gas da trims metams. Renda ne
brangi. Kam yra reikalinga gera 
barbemė —• pasiskubinkit. 4600
S.‘ Marshfield Avė. Phone Bou-| 

’ levard 1657.

PARSIDUODA saliunas ir re- 
strauranas geroj vietoj, tarpe 
dirbtuvių, gera užeigos vieta. 
Gyvenimui 7 kamb. viršuj. Prie
žastis — liga. 1511 S. State St.

PARDAVIMUI Halsted.;Si biznio 
prapertė. Kaina $15,500. Puikus 
muro namas — geros rendos, 3 flatai 
— krautuvė.

Atsišaukite
STANDARD REALTY CO.

. 736 W. 35th' St.

PARDAVIMUI arbatos, kavos 
ir groserio krautuve. Biznis yra 
geras, parduodama už cash. Prie
žastis pardavimo — nesveikata. 
Phone Lafayette 2543.

PARDAVIMUI namas su bizniu, 
bučeme ir groseme, namas mūrinis 
ant kampo ir naujas . Tik 5 mėnesia’ 
kaip statvtas, gražioj vietoj Brighton. 
Parke. Priežastis pardavimo partne
rių nesutikimas. \

4359 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA bučemė ir gro 
sernė geroj vietoj, visokių tau
tų apgyventa r-biznis visas kėš, 
knygučių nėra. Kreipkitės

2136 S.*Halsted St.

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
elektros šviesa, gasas ir vana. Didelė 
barnė dėl automobiliaus? x‘Karvės u* 
vištų. Tyras oras, tik du bloku nuo 
dvieju stytkariu linijas. Noriu par
duot i trumpą laiką ir pigiai.

Atsišaukit
10103 So. Abeędeen St.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankevięe, pirm, pag 
Kl. I,eudenskis, fin. Lsekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei 
kis, 1306 So. 48!h Avė., ižd. P. Šoris 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk 
tądien į kiekvieno mėnesio Lietuvių 
IJuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III. ______ _____

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams, 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medaiinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, lr< 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Piaipa, J. Pet 
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas menesį antrą ne 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St <

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOf 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfieh 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanai 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; (lakta 
ras kvotėjas A. 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną ... .
Zvvianzek Polek svet., 1313 NoŲl 
Ashland Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba
rauskas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR- 
PINĖS PĄŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 

.' nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Aive.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY- 
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie- 
riuš A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VA1> 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
VVallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 §o. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz-> 
lauskas. Kliubo susirinkimai laikę- * 
mi pirmą šeštadienį kiekvieno me
nesio. Jono Mazalausko svet., . 3259 
So. Union Avė. Nariai priimajni į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrar 
nuo 18 iki 40 metų.

prot. sekiy Antanai

Morttvidas, 1824 
Susirirkimai atsi- 
antrą nedėldienį

GROSERNĖ ant pardavimo arba 
mainymo ant mažpsnio biznio. Biznis 
gerai išdirbtas. Kambariai gyveni
mui. Renda nebrangi. Priežastis 
pardavimo pat’rsit ant vietos. Kreip
kitės.

MOKYKLOS •

3656 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 3787

PARDAVIMUI krautuvė ir flatas, 
frame, prie 81 St.. netoli Halsted. Lo
tas 50x125. Paaukavimo kaina $4350. 
Tik $500 įmokėti. Reikia biskj patai
symo. Didelis bargenas. Savininkas. 
Room 802, 10 N. Clark St., arba Te- 
lephone Dearbom 4406.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan

dai, kaip nauji. Valur ir oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, fonografas, pastatoma 
liampa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė.

PARDAVIMUI puikus 4 kambarių 
rakandai. Vartoti 7 savaitės. Taip
gi viktrola, karpetai ir t. t. Bargenas. 
Gera proga jaunai porai.

Kreipkitės
J. PINKE.

357 S. Crawford Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St„ 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lfetttvių Kal- 
b.ų, Aritmetikos, Knygvėdystės, 
Stenografijos, Typewriting,. Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašym<o,‘*Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etiirialogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm. J, Varnagis. 4051 Arche’ 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise 
vičė,‘274O W. 39 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kašb1 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai 
naitis.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. YušČius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

. *

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unior 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 109K 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd/J 

‘ Balvočius, 138.E. 114 Place. ^Kus’ 
rinkimai laikomi pirmą penktadien 
vak. kiekvienų mėnesio, F. Shedvik 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na 
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m*.

ILLINOIS LIETUVIŲ^PAŠELPO: 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 33D 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J 
I>azauskas, 3339 So. Union Avė* 
(Phone Blvd. 2293); turtu rašt 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallac< 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wes 
33rd St.j£ kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos, globėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka1 P. Gerlikas. Kliub< 
susirinkunaimikomi kiekyieno mė\ 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 330 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paubna st.; pinn. padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J.»Lauraitis. 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas m«- 
nesj pirmą šeštadienio vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis. nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 

• B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kas’erius P. Riškus, sargas J. Mi> 
kalauskas, teisėju W. Makevecjšds 
ir A. Bvoben. Susirinkimai Įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE? Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut.

• Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Frandškus Girdvainis; Konti^lės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis;- 
Kasos Globė iai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durą Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


