
i
i'J

$

gi j

it

No. 39437 
■KKi

i j i m ■ju.jmiiiiiim n i —    j. u i , j. >.

Chicago, UI., Penktadienis, Vasaris-February 15 d., 1924Kaina 3c.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as secand Class Mattel Mareh 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III. 
undėr the Act of March 3, 1879.

_ • ■■ •    ■ . —r------------ —--------------——■TT----------------------II ■ II I 7 ,v „— ................. ... ... BKBūn—Turui II i i -----------7. . ' " -

Naujas Skandalas Lietuvos Užsienio Ministerijoje
A

VOL. XI. ’

The First and Greatest Llthuanian Daily t n America

NAUJIENOS
Thk Lithuinian Daily New*

PUBLI8HED BY flb LITHVANIAN NfeWS PUBL18HING CO.. INC. 
1739 South HaLtpd Street, Cbicago, Illinois 

Tchphone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

i

i

E

pinigų pnsisavintojai
Tardoma ponios ir ponai

Pasigendama 400,000 Litų
Ir kiti bizniai su užsieniais nevyksta

bet
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(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Gelbės ūkininkes
su Vakar aštuo-

ar tai iš 
atstovybes.

ypač 
kurie

atstovų
triukš-

luonos kepaliuko kaina turėtų 
būti 5c., sako Manly.

Sosto įpėdinis apsivedė 
amerikiete.
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ViklUtiniška duonos kaina r ' s- . 5 ,
Amerikoje yra 9c. už kepalitr- 
ką, kuomet prie dabartinės 
kviečių kainos, duonos kaina

gvarantiją, kokios

H

....... .. .........»—

Ekspertai jau suradę 
budus Vokietijai 

gelbėti
Riaušės Pareiny tęsiasi
Atmetė prezidento paskirtus 

specialinius prokurorus
Ekspertai jau sutarė budus 

Vokietijai gelbėti
Ekspertų komitetas grįžta Pa

ryžiun. Sutarė steigti aukso 
banką Vokietijoje.

BERLINAS, vas. 14. — Eks
pertų komitetas jau* užbaigė 
savo darbą Vokietijoje ir da
bar grįžta Paryžiun raportuo
ti kontribucijos komisijai. Ko
mitetas sakosi jau suradęs bu
dus gelbėti Vokietiją ir išrišti 
kontribucijos klausimą.

Tvirtinama, kad tai biznie
riškas išrišimas klausimp, vis
ką atiduodantis Belgijai irj 
Francijai, bet nesuardant Eu
ropos ekonominės ateities.

Kontribucija z turės būti už
mokėta, bet ji bus mokanja 
sulig to, kiek Vokietija par
duos prekių užsieny.

Komitetas taipjau siūlo įs
teigti Vokietijoje aukso bau-1 
ką, kuris leistų auksu parem-Į 
tus pinigus. Banko kapitalą su-1 
ddrytų Vokietijos kapitalas ir Į 
uUknio paskola, taipjau pa-Į 
slėptas užsieny vokiečių kapi-{ 
talas, kuris sugrįstų Vokieti-i 
jon, nes jam ten jau butų sau-1 
Mh. • i

Laukiama naujy riaušių 
Pareiny

Prigibijoma visuotino sukilimo 
prieš separatistus.

AMSTERlDAM, vas. 14. — 
(Jautosios iš Pa'latinato žinios 
sako, kad sumišimai ton tebe
sitęsia ir kad laukiama bile 
valandą prasidedant visuotino 
sukilimo prieš separatistus.

Franouzai, sakoma, laikosi 
ncutrajiaji bet uždarė kelią 
per Reiną, kad neprileidus vo
kiečiam* iš neokupuotos Vo
kietijos ateiti pagelbon Paketi
na to gyventojams.
šeši užmušti naujose riaušėse.

iBERLINAS, vas. 14. — Su
kilime prieš separatistus Ba- 
duerkheime, 7,000 gyventojų j 
miestely, šeši separatistai liko 
užmušti. Separatistai atsisakė 
išsinešdinti iš miestelio ir gy
ventojai užpuolė jų buveinę 
Prancūzai žandarai įsimaišė ir 
minią išvaikė.

Kitame mieste riaušėse liko 
užmušta 18 separatistų.

16 separatistų užmušta.
PIRMASENS, ' Palabinate, v. 

14.t^- 14 lavonų išimta iš po 
griuvėsiu sudegusio valdžios 
namo; du sužeisti mirė pir
miau. Tokiu budo žinomų žu
vusių čia separatistų yra 16. 
Trobesy buvo 40 separatistų; 
7 jų guli ligoninėj. Kur liku-

šieji 17 yra, dar nežinoma, 
galbūt ir jie yra žuvę.

Atšaukė paskirimą specia 
liniy prokuroru

Du paskirtieji vesti aliejaus by
las prokurorai pasirodė nepri
imtini senato komitetui.

WASHINGTON, vasario 14. 
— Senato aliejaus komitetas 
įgaliojo savo pirmininką Len- 
root pranešti prezidentui Cooli- 
dge, kad jo paskirtieji Šilas H. 
Strawn ir Atlee Pomerene yra 
nepriimtini senato komitetui, 
kaipo valdžios specialiniai pro
kurorai vesti visas bylas dėl 
padaryti] suktybių aliejaus že
mės išnuomojant ir už atgavi
mą tų žemių. *:j

Kada apie tai sužinojo pre
zidentas, tai jis formaliniai j 
atšaukė, tų dviejų advokatų 
nominavimą.

Fall jau senai šmugeliavo 
aliejaus žemėmis

Dar neturėdamas ant jų kont
rolės jau vedė derybas apie 
jų išnuomojimą.

WASHIN1GTON, vas. 14. — 
| Šiandie senate aliejaus tyrinė- 
Ijimo komitetas tardė Chicago 
Į Post ir kitų laikraščių leidėją 
[John C. Shaffer ir iš jo suži- 
| no j o (daug naujų ir svarbių da- 
lykų.

Shaffer yra surištas su alie- 
Į jaus interesais. Jis yra dalinin- 
| k u Pioneef Oil Co. ir gavo iš 
įjos ikišiol $92,(XX), nors jis jai 
Į niekuo nepasitarnavo.
| Jis prasitarė, kad buvęs vi- 
| daus reikalų sekretorius Fall 
| dar tik už menesio po užėmi- 
Į mo savo vietos, išsireiškė jam, 
jog jaif veda derybas $u Sinc
lair Oil Co. apie išnuomojimą 
jai Teapot Dome aliejaus lau
kų. Betgi tuo llaiku tie laukai 
buvo žinioje laivyno departa
mento ir dar negreit jie buvo 
pavesti vidaus reikalų departa
mento žinion. 'Reiškia, Fall jau 

[iškalno derėjosi išnuomoti tai. I 
Į ko ji* dar pats neturėjo.

Shafferis buvo pirmiau jo 
prašęs įdubti jam kiek aliejaus 
žemės ir Fall išsiderėjo iš Sin
clair Co. 200 akrų dėl Shaf
ferio, už kuriuos jis paskui ga
vo pinigus, nors jis ištikrųjų 
nebuvo gavęs žemės ir nieko į* 
ją nebuvo įdėjęs. Jis pats prisi
pažino, kad jis prie tų laukui 
mažiausios teises neturėjo, bet
gi vistiek gavo dalį grafto, 
kad atsižadėtų savo “teisių” ir 
netrukdytų Sinclair kompani
jai gauti visus laukite. Tam
graftui už visokius “patarna- laikui Europon, 
vimus” ir “teises” buvo sūdė-1 si gyvens Californijoj. r i .

ta $1,000,000; iš tų pinigų ir 
Shaffer gavo savo dalį.

Be Shafferio buvo tardoma 
ir kiti žmonės. Taddant išsi
aiškino, kad generalinis proku
roras Daugherty raštiškai iš
reiškė savo nuomonę, kad to- 
kis aliejaus laukų išnuomoji
mas butų teisėtas, nors pir
miau Daugherty prieš tą patį 
komitetą liudijo, kad jis ple
kam jokios nuomonės apie tų > 
laukų išnuomojimą nėra pa
reiškęs.

Washington Post leidėjas] 
MclLean taipjau bus pašauk-į 
tas. Jis pirmiau liudijo apie | 
pas.k(fii|i.iną Fa’F'iii $100,000, 
bet dabar turėsiąs liudyti ki- ] 
tais dalykais, šiandie turėjo 
liudyti ir bankierius Vanlderlip, ] 
dėl jo kaltinimo, kad Hardin-Į 
go laikraštis Marion Star liko | 
parduotas alįejauis interesante, Į 

jo tardimas liko atidėtas] 
penktadienio, I

Tveriasi milžiniškas 
duonos trustas

WASHINGTON, vas. 14. — 
Basi! M. Manly, direktorius 
Ptopde’s Legi'slative Service, 
savo raporte senatoriui La 
Follette ir kitiems pažangiems 
senatoriams ir kongresme
nams, sako, kad* visoje šalyje 
duonos pelnagaudos perdaug 
brangiai lupą už duoną ir kad 
tveriasi milžiniškas duonos 
trustas. Jis todėl reikalauja 
nupiginti duonos kainą ir su
stabdyti augimą (duonos trus-

amerikiečiai kasdie permoka 
už duoną $1,000,000.

Trusto gi buvimą rodo tai, 
kad tokiose tolimose 
čių distrikto vietose, kaip Newįj 
Orleans ar Hoiteton, duona yra; 
2c. už kepaliuką pigesnė, negu 
Chicagoje, Omaha, St. Paul' ir 
kituose kviečių ir malūnų cen
truose. «

Francijos plieno trustas 
nupulti e frankus

PARYŽIUS, vas. 14. — So
cialistai atstovų bute iškėlė 
aikštėn, kad Francijos frankus 
nupiddė pačios Francijos gele
žies trustas, kuris pradėjo rei
kalauti, kad už jo gaminius 
butų mokama Anglijos svar 
rais, kuomet darbininkams bu
vo mokama frankais. Dabar to 
paties reikalauja ir kitos Pran- 
cijos industrijos, kas 
biau puldo franką.

Tai iškėhts aikštėn, 
bute, kįlo didžiausias 
mas.

OTTAWA, vas. 14. — f‘ 
die čia Danijos sosto įpėdinis 
princas Erik, kuris jau pirmiau 
atsižadėjo visų teisių prie sos
to, apsivedė sų Amerikos mi- 
lionier® Lois Beoth. Vestuvės 
buvo be didelių iškilmių. Jau
navedžiai važiuos trumpam 

o paskui ap-
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iGhicagos kareiviai neužil-
p aplekia Herriną

| *.* - J

Eina gandų, had Young liko 
į apkaltintas.
I ‘ 4 4^-

■■ .............—

HERRIN, jlll., vasario 14, — 
Iš ištikimų.šaltinių gauta žinių, 
kad Chicagds milicija bus neuž
ilgo iš čia ištrukta. Tai .įvyks 

I galbūt dar penktadieny.
Gen. Adj. .BlAck šiandie išva

žiavo į Sprin^fieldą pasitarti su 
giibematprin,. Small. Sprendžia
ma, .kad jis praneš gubernato
riui, jog jau daugiau nebereikia 
Chicagos milicijos palaikyti 
tvarkai . Wilįiamsono paviete. 
Kiek žinoma,, jis ir gen. Fore- 
maij mano, kad ramieji pavie
to gyventojai gali kontroliuoti 
pavieto valdžią ir neprileisti at
sinaujinti kovai1 tarp ku kluxų 
ir jų priešinipkų.

Rūpinasi užbaigti kovą. . (jį.,*
MARION, 111., vasario 14. — 

žymiausi Wiliiamsono • pavieto 
I gyventojai, kurie vakar turėjo 
Įpaąitarimą su gen. Foreman, 
šiandie išleido pareiškimą, jog 
jie. sutarė, kad atėjo laikas ra
miesiems gyventojams paimti 
pavietas kontrolėm Buvo tikri
namą, kad bus reikalaujama 
bešališko teisingumo, bet kova 
turi apsistoti.

Kada ryto susirinks pavieto 
taryba, tai mąnoma, kad, tie 
piliečiai paduos, savo pieną į- 
stedgimui tvirtos nepartinės 
valdžios paviete, kuri paimtų 

| viską savo valdžion kada pavie- 
Itą apleis milicija.
! Dr. James T. Black, savinin
kas Herrino ligoninės, kuri bu
vo ku kluxų apgulta ir apšau
doma, kada ji priėmė sužeistąjį 

[Šerifo pagelbininką Layman, 
pasiuntė WAshingtonan pra$i- 
hną, kad federalinė valdžia įsi-| 
maišytų ir apgintų nuosavybę 
ir gyvybę paviete, j

| Eina gandų, kad Williamsono[ 
pavieto grąnd j ury išnešė 48 Į 

I apkaltinimus. Tarp apkaltintųjų Į 
| esąs ir ku kluxų vadas S. Glęn Į 
| Young, kuris vadovavo ku klu
pų puolimais ant gyventoju. | 
Young jau kelis kartus buvol 

[areštuotas ir (apkaltintas dėl 
[ savo nedoro elgimosi.
i Šerifas Galligan, kuris buvo 
areštuotas kartu su Įeitais 23, 
jų tarpe Herrino hiayoru An- 
derson, neva už. dalyvavimą už
mušime konstabelio Cagle, jau 
yra paliuosuotas. Jis yrą Marion 
savo namuose, bet yra tiek silp
nas, kad negali toliau eiti save 
pareigų. Anderson ir visi kiti 

[taipjau paliuosuotij nes korone 
[rio jury nerado prieš juos jokių 
įrodymų.

Koronerio jury išnešė nuo 
sprendi, kad konstabelj Cagk 
užmušė du Shelton vaikinukai 
ir kad Angelą Delaria buvo ma-

I tomas po šaudymosd bėgant si 
dviem revolveriais. Ne- vienas 
jų dar nėra suimtas.

CHICAGO.
nių miestų bantaieriai ir finan- 
sistai laikė savo susirinkimą, 

Šian- kuriame dalyvavo ir prekybos 
jsekretorius Hoover, ir sudėjo
($10,000,000, kurie bus sunaudo* 
ti šiaurvakarinių valstijų ūki
ninkų ir bankų. Tie pinigai bus 
skolinami reikalingiems, ir tai 
už tokią 
nepriimtų nė vienas konserva
tyvia bankas. Pusę tų pinigu 
sudėjo New Yorkas.

Joh-—aatei*|Susekta val b_s
Autorius iinmigracijos Isuvar- I 

žymo biliaus pasmėrkia da
romą spaudimą panaikinti tą 
bilių. Hughes irgi protestuo
ja prieš bilių.

WAiSH'lNGTON, vas. 14. — 
Atstovų buto inrinigracijos ko
miteto pirmininkas Johnson, 
kuris patiekė bilių, kuriifo atei- 
vybe į Ameriką veik visai su
stabdoma, ypač iš niekurių ša
lių, šiandie išleido ilgą pareiš
kimą, kuriame jis aštriai pa

smerkia ateivių bandymus ne
praleisti to biliaus. Tai, girdi, 
yra ateivių bandymas valdyti 
šią šalį. Savo typiško šimtapro
centinio šovinisto pareiškime 
jis tarp kitko sako:

“Svetimtaučių blokų profe
sionaliniai vadovai, prigelbia- 
mi apmokamų vadovų kitų 
grupių, kurios pelnosi iš nuo
latinio atvykimo ateivių, da
bar atvirai skelbia, k aki jie 
sumušė pasiūlymą suvaržyti | 

Į immigraciją* šiems metams. 
Į “Jie perenk siti džiaugiasi. 
Publika turi suprasti, kad jei 
kongresais ateivių atstovų grū
mojimo gali būti nugąsdintas 
iki to, kad atmetus suvaržo
mąjį bilių, taip kad jų sekėjai 
galėtų užtvenkti šalį, neužil
go ateis laikas, kada Ju‘ngt. 
Valstijos neteks kontrolės ant 
savo reikalų.

r- “Tai yra vidurines Sdaudi-I 
mas. Tai yra svarbus klausi-1 
mas. Jis paliečia musų šalies] 
ateitį. Ji neturi buitį kontro-Į 
I klojama svet imk aibių laikraš-| 
čių ir kitomis ateivių įtako-1 
mis. Negalima leisti, kad ko-Į 
kis nors ateivių grūmojimas] 

I kurioj nors valstijoj ar prieš | 
kurią nors politinę partiją, su-| 
naikintų tą bilių. *

“Jurtgt. Valstijų žni6nės tu-| 
ri pasiimti į savo rankas ir | 
ęlgtis su? tuo kaip pridera, ar-| 
ba jie pamatys, kad Amerikos 
institucijos liks nustebtos ir 
pranyks po ateivių įtaka, atei
vių tikslais, ateivių spėka. Ame
rika turi būti laikoma ameri
koniška.

“Patobulinimas suvaržytos 
iinmigracijos turi būti atsiek
tas dabar. Kiekvienų metų ati
dėliojimas tą žingsnį Ida r la
biau apsunkins.”

Iinmigracijos komitetas ryto 
svarstys valstybės sekretoriaus 
Hughes pasipriešinimą ateivy- 
bės suvaržymo Dilini, 
tiems patvarkymams, 
veik visai sustabdytų japoųų 
inimigraciją. Johnson atsisakė 

apie Hughes protestą, 
tik pareiškė, kad komite- 

nenulsileis savo nusistaty- 
linkui japonų immigraci-

. Kunigo Purickio paveldejai- 
mokiniai, pasirodo, ir be savo 

| “šefo” moka “užsienių” darbą 
dirbti. Nelairr.ipgą ta užsienių 

| ministerija: vagystės, vagystės 
| ir. vagystės joje pasireiškia.
j Kaune vis ėjo i-.Mbos, kad už
sienių ministerijoje padaryta 

Į tokia tai ar kitokia operacija, 
naudojant valstybės ir valdžios 

[teisę ir autoritetą,atskirų asine- 
[nų pelnagrobystei. Net‘Seime 
kuluaruose ėjo šnabždesys, kad 
užsienių ministerijoje netik 
šmugelis varomas, bet tiesiog 
vagiama valstybiniai pinigai. 
Pereitą vasarą ėjo gandas, kad 
toj ministerijoj žuvo 3000 dole
rių valdiškų pinigų. Tokie gan
dai dažnai pasikartojo kilę są
ryšy su naujais tokiais smul
kesniais ir stambesniais žuvi
mais. i

Įtarimas tapo atkreiptas į 
Į diplomatinių paketų priėmėją, 
ponią Laurinaitienę, labai, gerai 
sutinkančią su administratyvjo 
skyriaus direktorium, p. Pranu 
Dailide. Ji, labai plačiai gyven
dama, gyrėsi, kad pinigus jai 
siunčiąs dirbąs Rygos bapke 
jos tęvas ir brolis į,š Amerikos, 
žvalgybai ištyrus, pasirodė, 
kad jos tėvas Rygoje skursta 
kaip paprastas darbininkas, oj 
brolio Amerikoje ji visai netu
ri.

Tardomi ministerijos 
valdininkai

Šiomis dienomis kilo skanda
las, kurį nė p. Galvanauskas 
neįstengė numalšinti. Ponia 
Laurinaitienė, tardoma, pasi
traukė iš darbo. Dailidė tar
domas, ir kiti “aukšti ponai” iš

Užsienio Reikalų Ministerijos 
tardomi.

Paskutinis žuvimas taip api
budinamas:

Kurjeras parvežė paketą ar 
tai iš Waishingtono 
Maskvos Lietuvos
Jame turėjo būti 4000 dolerių. 
Laurinaitienės paketas atidary
tas, direktoriaus pasirašyta, 
kad priimta. Esą parašas pa
dirbtas.

Trūksta 400,000 litų.
Seime ir draugijoje eina gan

dai, kad Užsienių Ministerijoje 
per paskutinį laiką, t. y. nuo 
kunigų įsivyravimo su Puric
kiu pryšakyje, yra žuvę virš 
400,000 litų arba $40,000.00. 
Amerikos doleriais. Tai tiktai 
žuvę, ųekalbant apie neteisėtai 
išeikvotus. . • .

.. . -Keli amerikiečiai užima svar-> 
bias vietas užsienių ministeri
joj, pav. ministerio pavaduoto
jas Balutis, ypatingo skyriaus 
sekretorė M. Avietenaitė, bet 
jų niekas neįtaria. Kitaip yra 
su trečiu amerikiečiu, ekono- 
minįo departamento direkto
rium, R. Karuža, kuris tik įsi
steigdamas ir tą departamentą 
Ii koduodamas Užsienių Minis-
—T

ŠIANDIė — dalinai apsiniau
kę; nedidelė permaina tempera
tūroje. «

Saulė teka 6:48 vai., leidžia
si 5:20 valandą. Mėnuo leidžia
si 2 valandą nakty.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETI VON

BERLINAS, vas. 14.— Kad 
sivmažinds išlaidas, liko suma
žintos visų kalinių maisto por
cijos. Dabar jie gaus tik 125 
gramų į savaitę mėsos, vieton 
cukraus sachariną ir galės ei
ti maudytis tik sykį į keturias 
savaites.

PBbUGU KURSAS
Vakar, vas. 14 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bari 
pinigais Šitaip.

Anglijos 1 sv. sterlingų .. 
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų ..v... 
Danijos, 100 markių ..
Italijos, 100 lirų .....  i
Francijos, 100 frankų . 
Lietuvos, 100 litų ..... .....
Norvegijos, 100 kromj .... 
Olandijos, 100 kronų ...... .
Suomijos, 100 markių .....
Švedijos, 100 kronų ..........
Šveicarijos, 100 frankų ....

mažiaus kaip už $25,000 doie- 
ikų buvo skaitoma Amerikos 
i Šitaip:

...... $4.38 
.. $3.81 

..... $4.02 
.. $15.76 
..... $4.88 
... $4.43 
.... $10-00 
.... $18.42 
.... $87.42 
..... $2.52 
.... $26.20 
.... $17.40

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

1739 S. Halsted St 
Chicago III



Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

Tarptautinė Koperatyvų ir So- 
cialės Apsaugos Paroda.

tikslas — parodyti 
atsiektus rezulta-y 
pirmiausia patiems

Dešimto Koperatyvų Kongre
so Bazelyje 1921 m. pritarimų 
šįmet rengiama Belgijoje,/Gen- 
to miesto Tarptautinė Kopera
tyvų ir Socialės Apsaugos Pa
roda, kuri prasidės birželio mėn. 
15 dieną ir baigsis rugsėjo m. 
15 dieną.

Parodos 
koperacijos 
tus visų
vartotojams, kurie vargu benu- 
jaučia koperacijos jjėgą, antra 
vertus, patiems k opera ti n in
kams parodyti koperacijos rėk 
kšmę ir įvairias jos formas, kac 
jie galėtų jas lyginti ir studi
juoti. s

Socialiniu atžvilgiu Paroda 
bus nepaprastas reiškinys —jo
je dalyvaus visų rūšių kopera- 
tyvai, neatsižvelgiant į jų poli
tinį, religinį ar filosofinį nusi
statymą. Joje galima bus ma
tyti viso pasaulio koperatyvus 

. sė visais jų ypatingumais.
Be to, Paroda turės ir prak

tinės reikšmės, nes joje gamy- 
mos ir vartotojų koperatyvai 
galės savo produktus pardavi
nėti smulkmenomis ir didme- 
nomis.

Parodoje bus matyti visa tai, 
ką koperatyvai yra jau įvykinę 
ir rengiasi vykinti.

Greta su koperatyvų darbais 
bus parodyta ir socialinės ap
saugos darbai.

Paroda padalyta į dvi grupes:
1. Koperatyvų su 5 sekcijo

mis ir su 50 skyrių. -
2. Socialinės apsaugos su 3 

sekcijomis: Koperatyvų, viešo
sios ir privatinės socialinės ap
saugos įstagos.

Vienu laiku su paroda įvyks 
dar šie suvažiavimai:

XI Tarptautinis Koperatyvų 
Kongresas.

XI Tarptautinio darbo biure 
posėdis.

Technikos Mokslo Tarptauti
nis Kongresas.

Tarptautinis dailiojo meno 
Kongresas.

Tarptautinis draudimo kope
ratyvų Kongresas.

Belgų Koperatyvų Kongre
sas.

Be to bus kursų ir pranešimų 
Koperacijos ir Socialaiis klausi
mais, kuriuos darys žinomi pro
fesoriai ir specialistai.

Kadangi Paroda rengiama, 
iniciatyva ir pritarimu Tarptau
tinės Koperatyvų Sąjungos, tai 
Parodoje dalyvauti visų pir
miausia buvo pakviesti jos na
riai. Lietuvos Koperacijos 
Bendrovių Sąjunga būdama T. 
K. S. narys buvo kviečiama ir 
sutiko ji dalyvauti, užsisakiusi 
30 meterių vietą.

—P. šalčius. (“L. ž.”)

Iš Lenkę Okupuotos 
Lietuvos
VILNIUS

200 mergaičių palieka be buto.

Vilniaus “Lietuvos Rytuose” 
p. E. Vileišienė rašo:

Sausio 8 d. Vilniaus Apygar
dos teismas nagrinėjo lietuvių 
mergaičių bendrabučio (Aušros 
Vartų g. Nr. 12) bylą. Valdžia 
padavė mane, kaipo to bendra
bučio vedėją teisman, reikalau
dama musų iškėlimo (eksmisi- 
jos), nes tas namas esąs jai la
bai reikalingas.

Nagrinėjant bylą buvo iŠ mu
sų pusės prirodoma, kad šie na
mai yra ne valdžios, o Vilniaus 
vyskupo kurijos.

Toliau buvo prikišama, kad 
bendrabutis nieko nemokėjęs 
nuomos. Pasakiau, kad ligi šiol 
bent nežinoma buvo kas reikia 
oficialiai skaityti savininku, o 
kai dėl mokėjimo, tai esu sumo
kėjus netik pinigais, bet ir dar 
brangiau, nes savo sveikata, ka
dangi dėl to bendrabučio gavau I 
sėdėti Ignoto gatvelės kator
goj.

Teismas tačiau-su tuo visa 
nesutiko, namą pripažino esant 
valdžios ir nutarė bendrabutį — 
iškeldinti. Nutarimas principi
nis. Bus paduota apeliacija ir li
gi tas klausimas bus išnauja iš-
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KO MOTINOS NETURI 
DARYTI.

nagrinėtas tikimasi, kad bendra
butis nebus iškeldintas.

Herr Johannes Obst rašo, kad 
Vileišienė vaikams įkvėpanti 
lenkų valdžios neapykantą. Kaip 
jis dabar pats mato, tą darbo ji 
pati dabar atlieka už Vileišienę, 
nes mergaičių nusiminimas yra 
be galo didelis. Jos gali atsidur
ti be pastogės ir gal bet mokslo, 
kurio taip trokšta.

Bendrabučio mergaičių skai
čiuj yra 50 nuo 5 mėnesių ligi 
10 metų, ir tarp šių 27, kurios 
gerai atsimena, kai mi'liciantai 
apsiginklavę šautuvais ir durtu
vais 1921 m. spalių m. 5 dieną 
mėtė jas iš prieglaudos Našlai
čių gatvėj Nr. 16. Ir dabar tos 
mažytęs drebėdamos klausia, 
ar lenkai vėl varys. Ar bereikia 
geresnės agitacijos. O Johannes 
Obst gali džiaugtis, nes visi jo 
norai ką nors pikta lietuviams 
padaryti tuojau esti pildomi.

KŪDIKIU
4jER0Vės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

jJįlftjDIKIŲ SVEIKATOS.

Advokatas J. P. Waitches

Jog jis persikėlė į savo naują namą, 10717 Indiana 
Avenue, Roseland, Chicago, Illinois. Namas ir ofi
sai yra užtektinai apšviesti, taip, kad kiekvienas gali 
lengvai surasti. Tik du šimtu pėdų į Pietus (South) 
nuo Strumilos svetainės, čia ofisai atdari kas vaka
rą ir šventadienieis iki pietų. Telefonas tas pats: 
Pullman 6377. *

. . ✓

Dieniniai miesto ofisai tie patys, ruimai 514 ir 
516 po gatvės numeriu 127 North Dearborn Street, 
Chcago, Illinois. Telefonai Randolph 5584 ir 5585.

Penkiadienis, Vas. 15, 1924

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

ANT NAUDOS.

S, L FABION AS CO

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Iškilmingas Balius
Parengtas

Liet. Pol. ir Pašelp. Kliubo

Nedalioj, Vasario-Feb. 17,1924
Mildos svetainėj, 3138 S. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vak.
■v

Puikus Balius
Su išlaimėjimu paauksuoto laikrodėlio 

vertės 10 dolerių 
Rengia 

DRAUGYSTE ŠVENTO JONO KRIKŠTYTOJO

Sukatoj, Vasario 16,1924
Ciprijono Zaturskio Svetainėje

4512 So. Wood St. ’.
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Tos serijos visos geros kur buvo išparduotos ant to išlaimėjimo. 
Kviečia visus KOMITETAS.

l 
J

Skausmai MUSKULUOSE • 
Gėlimas SĄNARIUOSE 

REUMATIŠKI Skaudėjimai 
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo, ir vartoja.

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

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

—— -

EI tavo kūdikis 
nakty yerkia, yrą 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai ja mai
stas, kuria kelia tas 
bėdas.

Tokiais atvejais tu
rėtumėte yartot Bor- 
den’s Eagle Pieną* 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtų ir} 
sveikų vyrų bei mo
terų negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per! 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojų, kuomet mo
tinų pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy
li amas.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresu:

7 LITRUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

---------------- --------- - ------ ------------------------— ,, ... /f

Tai. Dearborn 9057 «' ■ ’

*. A, SIAUS
. ' ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77- W. Waskington St.

Cor. Waahlngton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Nepenėk kūdikio perdažnai ar per
daug.

Neguldyk kūdikio, jei jis nėra tin
kamai papenėtas.'

Neguldyk vaiko vakare, jei jis per 
dieną nęliuosavo vidurių gerai.

Neduok vaikui čiulpti čiulpiko ar 
tuščios bonkutės, kad jis nurimtų.

Neduok kūdikiui gyduolių ar bile 
kokių vaistų nepasitarų^ su gydyto-

Neduok kūdikiui arbatos, kavos, ar
ba svaiginamų gėrimų; 1

Neduok jam kendžių, saldumynų, 
šokolado.

Neduok kūdikiui kietų valgių iki jis 
nebus metų amžiaus, ir tai labai po 
mažu ir lengvai suvirškinamose for
mose.

Negailėk geriamo vandens;, vanduo 
gelbsti vidurių liuosavimui.

Prirengdami kūdikio maistą nepėsk 
ant jo, kad atvėsinti.

Negamink daugiau maisto, negu 
yra reikalinga vienam sykiui. Geriau
sios pasekmės gaunamos kada mais
tas šviežiai prirengtas.

Nevartok jokių gumos pridėčkų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute. 
v Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms 

išvalyti bonkutės, indus, ir tt. arba 
prirengti kūdikiui maisto. Prižiūrėk 

pati Šitas svarbias smulkmenas.
Nepamiršk kas savaitę kūdikį pa- 

sverti ir užrašyti jo svorį.
Neduok kūdikiui čiulpti ar valgyti 

iš bonkutės daugiau, kaip dvidešimts 
minutų vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti su čiulpi
ku ar bonkute burnoje.

Nežaisk su kūdikiu kuomet jis val
go. Lai jis ramiai penisi lopšy.

Nedaleisk, kad vaikai žaistų su sa
vo maistu: nebandyk juos juokinti ar 
kreipti jų domę kitur kuomet jie val
go.

Neduok vaikams valgyti tarpe’ val
gių.

Neduok vaikams nuryti maistą ne- 
sukramčius. Lai ima viską atsargiai 
ir pilnai sukramto.

Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu ir į tai turi būti kreipiama 
domė.

Neragink taikų valgyti. Jei jie nuo
latos atsisako valgyti laiku, tai pasi
tark su gydytoju.

Nevartok pigių talcum miltelių. Jū
sų kūdikio oda yra opi ir privaly
tum vartoti grynus kūdikių talcum 
miltelius.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motini] išaugino savo kūdi
kius su Borclen’s Eagle Pienu. Tai 
kad jų draugai rekomendavo Eagle 
Pieną ir todėl, kad jos rado jį pilnai 
patenkinančiu. Bet ant nelaimes dau
gelis šitų Lietuvių motinų nebuvo 
tinkamai informuotos, kodėl jos gavo 
tokių puikių pasekmių, Eagle Pienas 
yra puikiausias ir gryniausias iš sal
daus, šviežio ir riebaus pieno, sumai
šytas su atydžiai pergrynintu cuk
rumi, taip, kad padaro kūdikiams mai
sto, geriausj ką galima duoti po to 
kain motinos pienas išsenka, arba ne
turi tokio maistingumo.

Perskaityk atydžiai šituos straips
nius kiekvieną savaitę ir pasidėk at
eičiai.

LIETUVON— 
užrašykite gavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Ku 
dikiŲ Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Dldg.,NewYork

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo > 
8 v. ryto fili'8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

2 Didelės Dovanos 2
d

Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1928 m. Prenumerata nuo nauju 
metų $4.00. ., , <

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

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

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

mėtų taiii mėtinė prenumerata TIK $8.50.
' — Adresuokite —

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

Garsinkities “Naujienose
.... ...4.    ......................... ...      . ...    J  —•

Puikus lietuviškas šeiminiškas šokis
Atgimdęs Lietuvių Tautos Vyry ir Motery Draugystė

> Rengia

SUKATOJ, VASARIO-FEBR. 16 d„ 1924
Mildos Svetainėj, 3-čios lubos

3142 S'o. Halstetf St.
Įžanga 35c. ypatai

Bus lietuviš-

f

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
800M 1538 TRIBŪNE BUILDING 
„ , Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2161 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

W. BANES, Advokatą*
Vai.) 9 A. M. iki 5 P. M

Room 909 Chicago Trust Building
79 Monroe Street, Chicagu.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St, 

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
~ 111 1 ___ J2ĮII' ’

J. P. WAITCHES "
LAWYER Lietuvys Adresatas

Dienomis Room 514-516 
_ ,12^ N. Dearborn St, 
Telephone Randolph 5584

Vakarais: 10717 Indiana Avė. 
Tel. t Pullman 6877.

— —■■■ ’ ,l—į—

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 8o. La Šalie St. Room 589
„ . Tel. Central 6390
V»k. 2223 S. Halsted St, CMeaco.

Tel. Yards 4681Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus, ne^j bus puikiausia iš visų balių, 
ki muzikantai iš Kauno, grieš lietuviškus šokius ir turėsim skanių gėrimų ir saldainių, užkandžių.

KOMITETAS.

■ __ __________ ______

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas;
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak.
13y S Cicero Av* T.Cicero 5036
ooop »P°.rt kitais vakarais 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

B. W. ANDERSON 
Advokatas

30 metų patyrimo. Veda visas bilas.
1 atarimai visokiuose dalykuose 
Padaroma legališki popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Clark st. State 7729

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viuidoi 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 381 b St„ Chicago, 11.

KUOMET KRUPAS UŽ
EINA NAKTĮ.

Kuomet tavo vaikutis vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup’o. Jis užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pagelbos 
pratesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr.Drake’s Glessco 

jam pagelbės į penkiolika 
minutų laiko — nuo jo vaikutis ne- 
vems Priimtas visu daktaru ir vai
stininkų, 50c. už butelį — vertas 
$50.00 2 vai. ryte.



Penktadienis, Vas. 15, 1924 NAUJIENOS, Chicago, m.
r*

KORESPONDENCIJOS

Pittsburgh, Pa.
Tautos Šventė.

Nors vieną kartą metuose 
mes lietuviai turime progos su
sirinkti ir apsvarstyti bendrai 
tautos reikalus. Reikia tikėties, 
jog siauri partiniai ginčiai, ku
rie mus taip nuvargino, pranyks 
arba bent sumažės tautinėj 
šventėj. Didesni klausimai apie 
viso krašto gerovę ir ateitį, be- 
abėjo, užims pirmą vietą. Kiek 
galima iš anksto numatyti, Pitt- 
sburghas rengiasi sutikti Vasa
rio 16 dieną gana iškilmingai. 
Kočios, iš New Yorko žada atsi
lankyti tautas ir kalbėti net ke
liose vietose. Laiminga yra Mo
kslo Draugija, turėdama gražų 
namą, kur tinkamai priimti sve
čius. Bet vargas North Sidei. 
Čia yra šiokia tokia salė, bet ir 
ta išduota Vasario 16 d. taip, jog 
rengiant sutikimą, tenka atidė
ti į kitą dieną. Šioj miesto da
ly tautos šventė bus įrengta 
penktadienio vakarą, vasario m. 
15 d. Nepatogu, bet ką tu žmo
gus padarysi, jei kitaip negali
ma. Viena diena pirmiau ar vė
liau nedaro skirtumo, tiktai 
žmonėms nelabai patogu, nes 
daugelis bus nuvargę arba ne- 
sugrįžę iš darbo. Bet kaip ten 
nebūtų, atlikim savo pareigą ir 
laukim ramiai kitos tautinės 
šventės. Ne vienas gal musų yra 
nepatenkintas dabartine Lietu
vos valdžia ir visu josios apa
ratu. Daug skundų ir bėdavoji- 
mo girdėti iš anos pusės, žmo
nės dažnai užmetinėja valdžiai 
ir peikia ją už blogus darbus, 
o spauda taipogi nėra laisva nuo 
kritikų. Bet neįsivaizdinkim Lie
tuvos perdaug tamsiai. Jeigu 
ir randasi nemaža netobulumų, 
tai vienok nėra taip bloga, kaip 
kad žmonės sako. Lietuviai dm* 
nėra pribrendę valdyties parla
mento arba seimo pagalba. Kuo
met kaimo žmonės kalba apie 
musų valdžia, tai jiems dar vis 
maišosi caro valdininkai, kurių 
tiktai turėjai klausyt, o dau
giau nieko. Todėl kaimiečiai Ir

lerius; jąu ir geriausioj miesto 
salėj nepaskaitytų daugiau.

Tas pats ir su kitokiais dar 
lykais. Panašus reikalavimai 
sulaiko visą kultūrinę judėjimą, 
nes jeigu ką ir rengtum, tai 
visvien įlysi į skolas.

Ateina dabar vasario m. 16 
d., rodos didelė šventė, kurią tu
rėtumėm apvaikščioti. Bet kur
gi apvaikščiosi, kad nėra vie- 

Salė išduota kokiems tai 
lenkams ar rusams. Siūlo eiti

Saugumas dėl Taupymų
kiek atsilikę.' Dar 1916 metais 
rengė Lietuvių Dieną ir rinko 
aukas Lietuvos reikalams. Ta
da dar jie maža tesiskirdavo nuo 
lenkų. 1918 metais gruodžio 1 
dieną miestelis apvaikščiojo at
mintį pirmo žuvusio iš Kerki- jtos- 
mer’o kareivio Vinco Veličkos.
Lenkai akyvaizdoj miestelio vaU|^_Stavok^_bet ^rmata 8v«s- 
džios ėmė savintis Veličką, buk 
tai buvęs lenkas, bet ištikrųjų 
jis buvo 'lietuvis ir dėl to lietu
viai užprotestavo prieš lenkų 
savinimąsi jo. Užtat lenkai išva
dino lietuvius bolševikais. Nuo 
to laiko lietuviai atsiskyrė nuo 
lenkų. Pirmas lietuvių kalbėto-

m

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewich 

BANĮ S 
AKUŠERKA 

Turte patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju motą* 
rims prie gimdy
mo Kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką p ri žiu ri
jimą. Duodu pa* 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šerininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas. '

’ti savo šventę svetimoj salėj. 
Daug yra visokių dalykų, kurie 
nurodo, duria tiesiog į akį, jog 
salė mums reikalinga. Be jos 
labai sunku apseiti. Del prak
tiško klausimo, kaip ją įsigyti, 
mano nuomone, negali būti sun
kenybių. Kur keli tūkstančiai 

- . . . , .gyvena lietuvių, surinkti lėšų
jas pasirodė čia Žiuris, organi- hengVa> Tik reikia truputį pasi- 
zuodamas Lietuvių Atstatymo Į rūpintj, Įdėti pinigai neužilgo 
bendrovę, paskui J.^ Liutkaus- sugrįstų ir dar atneštų pelno.

O žmonėms butų irgi neapsako
mai patogu. Kultūrinis gyve
nimas žymiai sujudėtų ir nebū
tų toksai apniuręs kaip dabar. 
Nereikėtų eiti prašyti svetimų i 
malonės, bet galėtume atlikti 
visus darbus pas save.

Jeigu norime pakilti aukščiau 
kultūros žvilgsniu mes ir mu
sų vaikai, atkreipsime daugiau 
domės į bendrus lietuvių reika-' 
lūs, o ne vien į savo. Rimtesnie
ji North Sidės lietuviai, apgal-' 
vokite kokius nors planus, kaip 
išeiti iš tos {vargingos padėties,’ 

mas vaidinimas suruošta 19221 kurioj dabar atsidūrėm. Dau
nį., sausio 8 d. Dabartiniu lai- ®jau ^ukti neapsimoka. Kiek- 
ku lietuviai pasiskirstę j dvi sro- pena dfena pasunkins musų už- 
vi, į katalikų ir laisvamanių, uo^’ Je^u 13 praleisim veltui, 
pirmieji priklauso šv. Jurgio 
draugijai, antrieji SLA. 233 
kuopai. Ši pastaroji yra daug Kenosha, Wis. 
veiklesne ir daugiau rūpinas] ’
bendrais 'lietuvių reikalais, kuo- > Dailės Choro balius, 
met katalikams daugiau rupi Vasario 9 dieną SLA 
bažnyčia ir jau kelinti metai kuopos Dailės Choras turėjo] 
darbuojasi, kad į vietos lenkų gražų kaukių balių. Salė buvo 
bažnyčią gauti kunigą lietuvį. pilna gražios publikos, buvo 

Biznierių lietuvių yra dvi gro- svečių net iš Waukegano ir Ra
senu ir viena alinė; daugiau c^no* 
kaip pusė lietuvių turi nuosa- Kaž-kas prasimanė, buk vasa- 
'Us namus ir kai kurie jų gana pio 24 dieną į Keposhą ‘ atva- 
pasiturį. Laikraščių pareina 2 žiavęs lietuviams žinomas “ge-

kas organizuodamas Piliečių Są
jungą, toliau vis daugiau ėmė 
lankytis kalbėtojų aukas viso
kiems tikslams rinkdami. Lie
tuvių pirmutiniai čia ėmė dar
buotis F. Kernagis, V. židovai- 
nis, V. Adakevičius, J. Damida- 
vičius ir kiti. Man, atvykus į š| 
miestelį pabaigoj 1916 metų 
jau radau minėtus asmenis čia 
besidarbuojančius, lietuvių dir

voj. Pirma korespondencija iš 
čia pasirodė “Naujienose” 1921 
m., kuri tuomet daug triukšmo 
sukėlė vietos lietuviuose, o pir-
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Atdara dėl taupymu visą die
ną, subatoje iki 8 vai. vakare.

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LINIJŲ

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878 Į

Dr. J. W. Beaudette

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

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

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

PEOPLES PLUMBING AND
HEATING SUPPLIES CO.

490 Mihvaukee Avė. and 
461 N. Halsted St. 

Tel. Haymarket 1018

TIESIOGINE KAINA IR TIESIOGINIS KELIAVIMAS
S. S. Leviathan
S. S. America
S. S. Republic 

Geriausi 2 ir 3 kliasų kambarių parankamai, 
mas, valgymo kambariuose, 
riai.

REGULIARIšKaŠ IR PAŠTO LAIVŲ PATARNAVIMAS 
Niio New Yorko į Bremen’ą ir Southampton’ą

S. S. George ,Washington 
S. S. Pres. Roosevelt 
S. S*. Pres. Harding 

Geriausia valgis duoda- 
Rykymo kambariai. Moterims kamba- 

Skirtingi kambariai. Pasivaikščiojimo denys. Beno koncertai.
1 Vietiniai Agentai visuose miestuose 

Rašykite dėl pilnų informacijų j:

UNITED STATES LINES
110 S. Dearbom St., Chicago, III.

Canados Ofisas: 79 Queen Street W., Toronto. 
Valdantieji Operatoriai dėl •«

U. S. SHIPPING BOARD

/SMr’DR. HERZMAN'^h
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir I^abaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

i

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

DR. CHARLES SĘGAL 
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 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

egz. Naujienų, 2 Keleivio, 4 Vie
nybės, 1 Am. Lietuvio, 1 Sau
lės, 2 Darbininko, 16 Tėvynės, 
4 Tėvynės Balso. Kas link laik
raščių tai geistina butų ka< 

___  ____  ____ _____ ___ _  Naujienos dėtų daugiau žinių iš 
iki šiai dienai tebežiūri į Lietu- Lietuvos ir lietuvių gyvenimo, 
vos valdžią, kaip į kokį išorinį 
dalyką, kurs iš savęs privalo su
teikti žmonSms laimę, nereika
laujant jokių prievolių. Jie <iaž- 
nai pamiršta, jog seimas yra jų ilgiausius metus, 
pačių rinktas ir perrinktas net i 
kelius kartus. Sunku čia per- ’ 
daug platinties šiuo klausimu,! 
užtektų, man rodos, pasakyti tik- j 
tai šis: negalima laukti, idant ( 
Lietuvoj butų rojus, kuomet vi
soj Europoj ir beveik visam pa- ’ 
šauly jaučiama vargas. Priešin- ( 
gai, mes galime jaustis iaimin

— apie Australiją, Kinus ir tt. 
lietuviams darbininkams nėra 
labai įdomu. Linkiu Naujienoms 
sreriausio pasisekimo ir gyvuoti

— A. (Janiūnas.

Pittsburgh, Pa
Reikalinga nauja salė.

šiandieninis musų gyvenimas 
,taip išsišakojo, jog be salės vi- 

gesni dar ir už kitus, šioj dva- . sai vargu apseiti. Kur tik pasi- 
sioj reikėtų sutikti tautinė šven-'suksi, ką tik pradėsi, neturėda- 
tė, atiduodant pagarbą tiems,'mas tinkamos vietos daug ko 
kurie darbavos prieš mus ir ku-, nenuveiksi. Rengi susirinki-) 
rie darbuojas dabar kurdami ir mą, teatrą, paskaitą ar kitą ko 
stiprindami Lietuvos valstybę. Į kią pramogą privalai turėti 

žmonišką salę.
Pittsburghe yra gana didelis 

Mokslo Draugijos namas, pa
statytas atsižvelgiant vien J 
kulturinius reikalus. Bet ne

laimei, ne visi lietuviai gali jį 
" , Išmėtyti ap

linkui miesto, daugelis retai ka
da teužeina ir nesinaudoja tuo 
namu. Iš kitos pusės Mokslo 
Draugijos salė nepuri gerai į- 
taisytos scenos, ir teatras yra 
priverstas ieškot sau kitur prie
glaudos.

North Side dar plačiau jau
čiama salės stoka. Ten, kur gy
vena tūkstančiai lietuvių, sau
lės beveik kaip ir nėra, nes Lie
tuvos Sūnų namas visai ma
žas. Gal ir galima būt juomi

Baigdamas aš negaliu nepa
minėti vieno gražaus ir neuž
mirštino dalyko. Visos draugi
jos, kurios rengia iškilmės, nu
tarė rinkti aukas ir jas paskir
ti išimtinai Vilniaus reikalams. 
Tasai faktas daugiau negu kas lengvai pasiekti, 
parodo, jog mes ištikro esame 
pasirengę kovoti už Vilnių ne 
tiktai žodžiais, bet ir darbu. Ši 
žinia bus padrąsinimas tiems 
lietuvių veikėjams, kurie su tik
ru pasišventimu darbuojasi oku
puotos Lietuvos dirvonuose.

Herkimer, N. Y.
Darbai čia didžiumoj medžio

dirbtuvėse, šiuo 
silpnai tedirbama i 
nių yra be darbo.

Čia yra apie pi

metu
daug

betgi
žmo-

lietuvių šeimynų. Pirmi lietu- 

šimt penkis metus. Dabar ji tu
ri
Jurgio
nuo bendro lietuvių judėjimo

viai apsigyveno čia prieš dvide-

dvi
ir

ines draugijas, 
A. 233 kuopą,

šv.
bet

daugiau paudoties
tokios

ir

aplinkybės
, vienok
neleidžia. To-

Sūnų Draugija
nežinia dėl

yra pašei
kurių priešą

smunka žemyn. Kad pagerinti
stovį

a

, valdyba i
i vieną išėjimą reikalau

daugiau
mą.

už salės išnaudoj
Nu, ir pakėlė neapsako

mai aukštai Už balių arba ko
kį koncertuką mokėk po 25 do-

ležinis žmogus” — Karolis Po
žėla. Tai ne tiesa. Paskalai 
leidžiami tur būt tuo tikslu, kad 
pritraukus daugiau 
Ištiesų tas musų 
žmogus rengiasi 
mus kiek vėliau.

publikos, 
‘geležinis

Važiuoja į svečius.
Teko girdot, kad SLA 21ž 

kuopos Dailės Choras ateinant 
sekmadienį, vasario 17, važiuo 
ja į Waukeganą dalyvauti vie 
tos Laisvės Choro rengiamame 
koncerte. Gražu, kai viena ko 
lonija taikau j a kitai rengia
muose vakaruose.—šilovarnis.

Skapiškio Viduriniosios 
Mokyklos padėka 

už auką
Iš PEDAGOGŲ TARYBOS PO
SĖDŽIO 18 NO. ĮVYKUSIO 
1923 METŲ GRUODŽIO 16 

DIENĄ IŠTRAUKA.
§ i. Svarstyta Pi. Matuzos 

Marcelio mokyklai auka.
Nutarta: 100 litų paaukotus 

pil. Marcelio Matuzos (Ameri
koje) mokyklos naudai — su
naudoti mokyklos mokfniųk 
knygyno knygoms pirkti, laiki
nai, iki knygų nupirimui, pa
skolinti juos mokinių koperaty- 
vui, atskaitomybę ir padėkos 
žodį visos Tarybos vardu pa
siųsti p. Matuzai ir paskelbti 
Amerikos laikraščiuose “Nau
jienose” ir “Drauge”.

Pirmininkas Mokyklos Direk
torius A. Namikas.

Pedagogų Tarybos Nariai — 
mokytojai: Kunigas M. Prial- 
gauskasi

Vorobėjus, M.
de Croix

Merkevičius
Hofmanienė
Dalibogaitėt

Zozytė,» mokyklos gydytojas,
Slominskis
mininkas K

Tėvų Komiteto
Jurgelionis, Vi

imas, K. Totoris ir P. Mateko-
nis.

Originalui atatinka:
Pedagogų Tartybols Sekretorius
mokytojas (parašas neįskaito
mas).

Šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokčjimo.

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

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

Lietuviai
Lietuvių Daktarų

DR. A BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. S. BEEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Telephone Yards 1582

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pieta, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St„ Chicago. III

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8303 S. Morgan St
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Chicago.

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas

X-Spinduli ai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III,
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų 

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

DR. A. MONTVID
Lietuviu Gydytoja* ir Chirurgas 

25 □. Washington St.
Valandos: nuo 1Q iki 12 ryto 

Telephone Central 8966 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 IH 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DRI Hll STRIKOL’S
Lietuvis

IYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

DR. SINKUS
GydytoiM, Oinirgas ir Akaleris

8315 Sovth Halsted S
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 Hg 2 P. Ir PJf
Ned. 9—12

CLAY AWAY THE YEARS
Iflll I MII .............................

Apply Boncilla Beautifier casinic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the eolo* and rexture of the 
•kin 5
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Ciose enlarged pores. Rcbuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth 5
You can obtairi regular stzes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 ccnts to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Inoiana, (or a trial tube. *

,, DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 1 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

........... .  „J

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos) 
9*iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakar.

4608 S. Ashland Avė, 
netoli 46th St., Chicago, m.

Nariai
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Offico Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai.

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. ŽILVITIS
Tel

DR.
199DĮ 

Gyvenimo
2

Tel

Canal 2118

. I. YUSKA
N AND SUR6E0N 
k). Halsted St.
ita: 4198 Archer Av
i 4 po pietą 
jafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATURIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Naujienose

DENTISTAS

9
4193 Archer Avė. 
iki 9 vak. kandien
nedalioj 9 iki 12 

Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofishs: 8335 So. Halsted St- Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8. vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagt

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan StM 

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

Telefonas Yards 0867
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The Lithu&uian Daily Nava 

PubliahaU Daily, a&capt Sunday, by 
Iha Lithuanian N«wa Pub. C*., Ine.

Edltor P. Grigaiti!

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates j
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted S t, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai ♦
Chicagoje — paštui >•

Metams---- -------- ~------------- $8.0$
Pusei metų _______________  4.00
Trims mėnesiams.... .... ........... 2.00
Dviem mėnesiam-------------------1.60
Vienam mėnesiui —_ __ .......— .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ___ —... . ..... ......... 8c
Savaitei........—......... 18c
Mėnesiui __ _75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams-------------------- ------- . $7.00
Pusei metų ......  — 8.50
Trims mėnesiams___________ 1«75
Dviem mėnesiam___________ 1.25
Vienam mėnesiui __________ - .75

u Lietuvon ir kitur užsieniuose:
• » . (Atpiginta)

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

‘‘Bedieviai” ir . 
“Bepoteriai”.

Vienas Lietuvos klerika- 
lukas, polemizuodamas su 
Amerikos “Tėvyne*’ rašo 
tarp kitko taip:

“Mat, Amerikos susibu- 
rusieji apie ‘Tėvynę’ be- 
poteriai labai yra susirū
pinę, kad Vilniaus lietu
vių prieglaudos vaikai 
meldžiasi.”
Mumsi patiko tas žodis 

“bepoteriai”. Chicagos 
“Draugas” butų pavartojęs 
žodį “bedievis”. Bet “bepo- 
teris” tinka geriau, negu 
“bedievis”. -

Mes tai sakome • ne dėlto, 
kad norėtume pabrėžti,® jo- 
gei žmonės, su kuriais veda 
polemiką klerikalai, tiki į 
Dievą, tik ne poteriauja. Gal 
jie tiki, gal ne, bet svarba 
yra ne tame. Kas gali už
tikrinti, kad tikrai tiki į 
Dievą patys klerikalai, ku
rie prikaišioja “bedievybę” 
savo oponentams?

Kad jie visi tikėtų, tai 
tikrai nėra tiesa. Kiek ga
lima nurodyti žmonių, kurie 
visą savo gyvenimą buvo ži
nomi, kaipo “bedieviai”, o 
paskui, susidėję su klerika
lų partija, staigu ėmė ki
tiems prikaišioti “bedievy
bę”! Kas su jais pasidarė? 
Kas nori, gali tokiuose atsi
tikimuose matyt stebuklin
gą “atsivertimą prie Dievo”, 
bet tikrenybėje tai yra, jei 
ne visuomet, tai bent daž-| 
niausią, niekas kita, kap pa
prasta veidmainybė. Žmo
gus užsimanė padaryt kar
jerą toje partijoje, kuri sto
vi arčiaus prie valstybės 
ėdžių, ir apsimetė “dievo
baimingu”.

Kad visi matytų, jogei esi 
dievobaimingas, anaiptol 
nereikia tikėti ir bijoti Die
vo, o reikia tiktai eiti į mal
dos namą ir nuduoti, kad 
poteriauji. Taip elgiasi 
daugelis karjeristų Lietu
voje. Taip elgiasi ne vie
nas jų ir Amerikoje.

Jeigu pridėti prie jų tuos 
žmones, kurie pirma tikėjo, 
o paskui paliovė tikėję ir tik | 

dėl biznio arba iš papratimo 
nemeta paviršutinių religi
jos formų pildymo, tai pasi
rodys, kad poteriaujančių 
bedievių klerikalų partijoje 
yra gana didelis nuošimtis. 
O jeigu taip, tai yra visai 
neteisinga, kad klerikalai 
vadina savo oponentus “be
dieviais”.

Bedievių yra ir vienoje 
pusėje ir antroje, tik vieni 
jų poteriauja, kiti ne. Žodis 
“bepoteriai” kaip tik ir pa
rodo šitą skirtumą.

Klaipėdos atvadavimo me
tinių sukaktuviy šven

tė KauneI ' '
Kaunas. — šeštadienį, sausio 

19, iškilmingai atšvęsta Klaipė
dos atvadavimo metinių sukak
tuvių paminėjimas. Iš pat ry
to miestas pasipuošė tautinėmis 
vėliavomis. 10 valandą Įgulos 
bažnyčioje atlaikyta pamaldos 

[už žuvusius kovoje vaduojant 
Klaipėdą, o nuo 10 valandos 
ryto sustojo dirbę visi Kauno 
fabrikai ir gelžkelių dirbtuvės. 
11 valandą Įgulos aikštėn susi
rinko keliolikos tūkstančių vi
sokių profesijų piliečių minia, 
visų tautų mokyklų mokiniai 
ir visokių įmonių darbininkų 
organizacijos.

Skaitlingesnės darbininkų or
ganizacijos buvo tai Plačiųjų 
ir Siaurųjų Gelžkelių dirbtu
vių, šmidto fdbriko darbininkai 
ir gaisrininkų organizacija. Vi
sos organizacijos dalyvavo su 
savo vėliavomis, o gaisrininkai, 
Plačiųjų Gelžkelių dirbtuvių ir 
Šmidto fabriko darbininkai at
ėjo su dūdų muzikos orkestrais.

Susirinkus visoms organiza
cijoms iš Įgulos aikštės prasi
dėjo manifestacija. Griežiant 
orkestrams manifestantai atėjo 
į kapines, kuriose ilsis kritusių 
kovose už Klaipėdą kovotojų 
kūnai. Muzikai griežiant ge
dulu marša ant kovotojų kapų 
uždėjo kelius vainikus, tarp ku
rių du vainiku uždėjo šmidto 
fabriko darbininkai. Čia jau bu
vo pasakyta keletas prakalbų. 
Daugiausiai kalbėjo ties kapu 
žuvusio vaduojant Klaipėdą sa
vanorio V klasės Valstybinės 
Gimnazijos mokinio Algirdo Ja
saičio. Čia tarp kitų kalbėtojų 
kalbėjo ir buvusis Ministerių 
Pirmininkas D-ras K. Grinius. 
Reikšdamas žuvusiems kovoto
jams pagarbos jis tarp kita ko 
pasakė: Klaipėda ir Vilnius mu
sų buvo ir bus, o kad dabar mu
sų sostinę laiko užgrobę lenkai, 
tai tas dar nieko nereiškia. Da
bar tokia gadynė. Keli šimtai 
tūkstančių bolševikų valdo apie 
du šimtus milijonų Rusų. Man 
teko kalbėti su buvusiu Varšu
vos Seime gudų atstovų pabėgu
siu iš lenkų kalėjimo ir perėju
siu demarkacijos liniją. Jis pa- 
pąsakojo, kad dabartinė bendt- 
ra Lenkijos padėtis esanti visai 
nekokia. Žmonių nepasitenki
nimas esančiąja tvarka esąs 
kuodidžiausis ii* dėlto dabartinę 
Lenkiją valdą net 50 atamanų 
ir t.t. Baigdamas savo kalbą 
Dr. Grinius pabrėžė, kad musų 
sostinė Vilnius buvo užimtas 
1918 m. 1919 ir galop lenkai už
grobė jį 1920 metais, bet visgi 
ateis ta valanda, kad Vilnius 
vėl bus musų. Pagiedota Tau
tos himnas.

Iš kapinių, po atliktų cere
monijų ir prakalbų, griežiant 
muzikai manifestantai per 
Laisvės Alėją atėjo prie Karo 
Muzėjaus. čia vėl prie žuvu
siųjų už Lietuvos nepriklauso
mybę Paminklo sudėjo vaini
kus, paskui buvo perskaitytas 
Klaipėdos šaulių būrio laiškas 
dėl reikalo atgauti užgrobtąją 
sostinę, ir pasakyta karštų pra
kalbų. Čia kalbėjo Seimo na
rys pil. Skipytis, studentas Nek- 
vedavičius ir kiti. Savo kalbo
se jie visi pabriežė, kad Lietu
vos liaudis tol nenustos kovoju
si, kol nebus tinkamai išspręs
tas Klaipėdos klausimas ir ne
bus grąžinta išplėštoji lenkų 

grobikų sostinė Vilnius.
Nuo Karo Muzėjaus manifes

tantai atėjo prie Užsienių Rei
kalų Ministerijos rūmų. Iš mi
nisterijos rūmų balkono į minią 
kalbėjo Ministeris Pirmininkas 
p. Galvanauskas. Savo trumpoj 
kalboje jis nurodė sunkenybes, 
kurios tenka pakelti Lietuvos 
Valstybei rišant Klaipėdos klau
simą ir pažymėjo, kad Lietuvos 
Vyriausybė, nežiūrint visų sun
kenybių, Klaipėdos klausimo 
išsprendime laikysis savo pir
mojo nusistatymo pareikšto pa
čių Klaipėdos Krašto piliečių: 
—tas jų pareiškimas turi būt 
šventas ir amžinas žodis, sakė 
p. Galvanauskas. Baigdamas 
savo kalbą p. Galvanauskas pa
linkėjo greito susijungimo su 
Vilnium. Po p. Galvanausko 
prakalbos dalyvavusios mani
festacijoj organizacijos išsi
skirstė bigiantis 2 vai.

Paskui 2 vai. po piėt Miesto 
Teatre kareiviams vaidino Čiur
lionienės iŠ spaudos uždarimo 
laikų 4 veiksmų dramą “Auš
ros Sūnus”, o 7 vai. vakarą tą 
patį veikalą papiginta kaina 
vaidino civiliai publikai. Minė
tąjį veikalą “Aušros Sūnus” 
jau vadinta daug sykių ir visa
da teatre dalyvauja daug publi
kos, “Aušros Sūnus” labai gy
vai vaizduoja spaudos uždrau
dimo laikus ir yra brangus Lie
tuvos teatro kūrinys.

Pet. Klimka.

Broliams Amerikiečiams
(Vilniečių balsas) 

Paskutiniu laiku “Tėvynėje” 
ir kituose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose tenka išvysti įvai
rių korespondencijų iš Vilniaus. 
Tai butų labai geras ir kaipo 
toks pageidaujamas reiškinys.. 
Bet čia turi būti išlaikyta viena 
būtina sąlyga: šitos korespon
dencijos turėtų teisingai infor
muoti musų brolius išeivius. O 
to kaip tik negalima pasakyti 
apie didžiumą ■> tų koresponden
cijų.

Taip, pavyzdžiui, “Tėvynės” 
50 numery (1923 m.) įdėta ko
respondencija iš Vilniaus, kuri 
jau perdaug apsilenkia su tei
sybe ir perdėm tendencingai 
nupasakoja čia esamus santy
kius, ypač moksleivijos gyve
nimo srity. Nebūtume mes j 
tai kreipę domės, jeigu nebūtu
me pamatę, kad tos korespon
dencijos suvedžiota tapo net 
pati “Tėvynės” redakcija, kuri 
rado reikalo net ištisą straipsnį 
parašyti apie santykius Vilniu
je.

Mums čia norėtųsi patarnau
ti teisybei ir pranešti broliams 
išeiviams, kad santykiai nėra 
toki juodi ir biaurųs, kaip ko
respondentas p. T. pasakoja. 
Mes puikiai nusimanomė, jog 
tie) santykiai toli gražu nėra 
normalus, bet iš lietuvių pusės 
visa yra daroma jų pagerini
mui. Ir jeigu darbas neina 
taip, kaip reiktų, tai pirmiau
sia čia kaltos vietos sąlygos.

Mes čia esame tokioje padė
ty, kad skirstytis į pirmeivius 
ir nepirmeivius, į Romos ir ne 
Romos (Maskvos?) piliečius 
mums tuo tarpu nėra jokios ga- 
imybės. Po visų ištrėmimų ir 
ramesnės duonos ieškotojų pa
bėgimo musų čia taip maža li
ko, kad jiegu reikia kas į kokį 
darbą pastatyti, tai pirmių pir
miausia laukiama, ar jis galės 
reikalaujamą darbo minimumą 
atlikti, bet anaiptol ne to, ar jis 
moka “karunką” ar “valandas” 
giedoti. Ir todėl tame darbe, 
airis taip rupi gerb. “Tėvynės” 
redakcijai, čia Vilniuje dirba 
įvairių srovių žmonės. Mums 
rodosi, kad jau šitas faktas 
duoda pakankamai, progos kon
trolės momentui. Jeigu to ne
būtų, tikėkite, broliai išeiviai, 
<ad ir bendradarbiavimas butų 
negalimas. Ir visos neigiamo
sios pusės čia pareina daugiau
sia nuo žmonių stokos. Mums 
Jesiog nėr iš ko pasirinkti, bet 
kaltinti dėl to pasilikusius vie
loje rodos mažiausia išmintinga 
butų.

Minėto j korespondencijoj
daug kalbama apie vilniškius

lietuvius inteligentus, kuriems 
prikišama idealizmo stoka. Ne
žinia, kurio ir kokio idealizmo 
norėtų korespondentas, bet kad 
iš žmonių, einančių po kelerias 
sprauste įspraustas pareigas, 
dirbančių po 10, 12 ir daugiau 
valandų sunkaus proto darbo 
ir dar dalyvaujančių įvairiose 
draugijose ir organizacijose 
reikalaujama dar daugiau, tai 
iš tikrųjų reikalaująs visai ne
pažįsta musų gyvenimo sąlygų 
arba jis tolimas nuo tikrojo 
idealizmo. Ne tik kad važiuoti 
automobiliais (kurių, nota be
ne, neturi) nelanko restauraci
jų,bet ir pėsti nenueina; net 
savo klubo neturi laiko atlan
kyti bent: kartą savaitėj e. Ir 
jeigu kas yra įgijęs pelno rei
kalams automobilį, tai dar iš to 
neišeina, kad jau peikti reiktų, 
kaip nepeikiame gi lietuvio 
krąutuvninko ar knygininko.

O skaudžiausia čia yra tai, 
kad gerb. “Tėvynės” redakcija 
ėmė gąsdinti “ultimatumais”/. 
Mums rodos kad šitas karščiar 
vimasis nieko daugiau be žalos 
Vilniaus lietuvių reikalams ne
duos. Ir vietoj burti lietuvius 
amerikiečius apie tokį svarbų 
lietuvių tautos reikalą, kaip 
Vilniaus krašto lietuvių švieti
mas ir kultūrinimas, mes įsi
karščiavę daugelį duosnių au
kotojų nubaidysime, daugeliui 
abejojimų sukelsime, žodžiu at
sistosime skersai kelią tiems 
idealams, kuriems tariiauj^ 
Skelbiamės. Amerikos laikraš
čiai, mums rodos, daug greičiau 
tikslo pasiektų, jeigu, vieton 
klausyti neatsakomingų kores
pondentų, imtų ir atsiklaustų 
Laikinojo Vilniaus Lietuvių Ko
miteto, kuris čia yra vienintėlė 
vieša lietuvių atstovybė. O tas 
Komitetas ir pats ne kartą yra 
informavęs apie save ir lietuvių 
reikalus. Tačiau jo balso ma
tomai nedaugiau buvo klauso
ma, kaip kažkokio koresponden
to, dėl kurio tendencingų teisy
bės iškraipimų net redakcijų 
straipsniai rašomi. O taip, 
mums rodos, būti neturėtų.

«" —“L. R.”

Švietimas Latvijoje.
RYGA. (“L.”). Latvijoj 1922/ 

23 mokšlo metais visose 6 pa
grindinių mokyklų klasėse buvo 
šitoks mokinių skaičius: Vidže
mėj, skaitant ir Rygos miestą, 
— 53,985 mokiniai, Kuršėj — 
44,923 mok. (jų 2,948 mok. mo
kinasi aukštesniųjų mokyklų 
prirengiamose klasėse) ir Lat- 
galijoj — 26/145 mok. (%, apie 
13,000 vaikų į mokyklas čia ne
leidžia). Apskritai, visos Latvi
jos mokinių 20% baigė pilną pa
grindinės mokyklos (6 kl.) kur
są, 4 klasių kursą baigė apie 11,- 
200 mok., gi kiti to kurso liko 
nebaigę.

Tais pačiais mokslo metais 
aukštesnėse mokyklose (gimna
zijose, realinės ir kt.) mokėsi 
10,0005 mok. Apie 85% eina 
bendruosius teoretinius moks
lus, apie 70% eina pedagogijos 
ir tik apie 8 % — grynai techni
kos mokslus.

Latvijoj jau ir dabaę yra in- 
teligentinių jėgų perteklius, kaip 
tenka girdėti, ten net į valsčiaus 
sekretorius priimu tik aukštes
niąją mokyklų (gimnaziją ar to
lygią) baigusius, ką bekalbėti 
apie netolimą ateitį? Tuo dali
nai jau yra susirupinusi Latvių 
šviesuomenė, ypač, kad trumpu 
laiku Latvija bus apsidraudusr 
dideliu inteligentinio proletaria
to pertekulium ir opozicijos par
tijoms, ir kad daugelis, nerasda
mi inteligentinio darbo busią ne
patenkinti ir nelaimingi. Todėl 
ir “Latvijos Vėstnesis” 291 Nr. 
siūlo vieton paskutiniųjų pa
grindinių mokyklų 5 ir 6 kla
sių bendrojo teoretinio 'lavini
mosi pritaikinti praktinį, reika
lingą gyvenime, mokslą, kurie 
(4/5 vaikų) aiikštesniojon mo
kyklon nepatenka ir eina gyve-: 
niman. Be to, siūlo sumažinti 
skaičių aukštesniųjų mokyklų, 
o jų vieton padidinti skaičių spe
cialių mokyklų ir nuošimtį pa
grindinėms mokykloms baigti.

Sveikatos Dalykai
KARBONKULAI.

Apsireiškimas kelių karbonj 
kulų atsitikimų prie nepapras
tų aplinkybių davė priežasties 
tikėti, kad toji liga kokia nau
ja ir nesuprantama. Tuo tarpu 
yra viena seniausių marų tarpe 
žmonių ir gyvulių. Gydytojas 
randa ją esant tą pačią, ką vo
tys, aprašytosios antroj Možės 
knygoj. Jį mini Homeras, Li
vijus, Plinijus ir PhitarchsK 
Amerikoj ji senai žinoma, dau
giausia kaipo naminių gyvulių 
liga, bet seniaus ji buvo labai 
pragaištinga žmonėms. Karbon- 
kulo epidemija Neapolio apie- 
lienkėse 1617 metais išnaikino 
60,000 žmonių;' San Domįngoje 
1770 metais paėmė 15,000 gy
vasčių, ir beveik kiekvienoj Eu
ropos šalyje karbunklo rykštės 
paliko savo pėdsakus.

Karbunklas yra liga padaro
ma gyvuojančios žemėje sėk
los, kuri beveik visuomet pri
kimba prie naminių gyvulių. Li
ga yra labai pragaištinga' 
avims, bet taipgi nuo jos kas
met išstimpa daug galvijų it 
arklių. s

K,arbonklinės sėklos gali iš-' 
gyventi žemėje apie 20 metų ir 
todėl jas yra sunku išnaikinti. 
Geriausia būdas disinfektuoti 
tą žemę, kur karbonkulas yra į- 
sikerojęs, tai užleidžiant kurį 
laiką vandeniu. Sėklelės išplun- 
ka ir jų galima nusikratyti, nu- 
kasus grabes iki didelei upei, 
kuriomis jos nunešamos į ma
res; o jei leidus joms nusisėsti 
ir išdžiūti, tai jos bus tokios už
sikrečiamos kaip ir buvo.

Karbonkulas, kaipo gyvuliių 
liga, paskutiniais metais yfa 
gerai ištirtas, bet jo apsireiški
mas tarpe žmonių atkreipė į sa
ve domę tik paskutiniuoju lai
ku; nors jis yra aprašytas di
džiumoje gydytojų knygose, bet 
daugumas gydytojų nėra susi
pažinę su jo apsireiškimu, šitas 
nesusipažinimas su liga yra di
džiausia pavojaus versmė. Tu
rint paskutiniais keliais metais 
ištobulintas apsisaugojamąsias 
ir ■ gydomąsias priemones, nėra 
ko bijotis, kad jis butų pavo
jumi žmogaus gyvasčiai.

Karbonkulas gali apsireikšti 
pas žmogų trijose formose j iš 
lauko, viduriuose, ar plaubiuose. 
Iš lauko užsikrečia, jei įdrėks
toji vieta susiliečia su oda ar 
kitu kokiu liga užkrėstu daik
tu. Viduriuose karbonkulas ga
li atsirasti valgant maistą, ku
riame yra karbonkulo gemalai; 
o į plaučius gali įsimesti kvė
puojant liga užkrėsta odą. Ši< 
ta paskutinė liga senai yra ži
noma Anglijoje kaipo “vilnų at- 
rinkių liga” — mat ten didelės 
daugybės avių kailių yra renka
ma ir suskirstoma į rųšis. Taip 
pat liga senai yra žinoma šitoj 
šalyj vilnų ir kailių amatuose, 
ypatingai avių ganyklose, pie^ 
tuose.

Vidurių ir plaučių ligos for
mos ilgai buvo laikomos pra
gaištingomis, bet dabar jos pa
sekmingai yra išgydomos se
rumu. ✓

Ilgą laiką skiepiamasis gydy
mas, paremta pasteuriniu meto
du buvo vienintėlė priemonė ko
vos sus karbonklu. Bet nese
nai padarytieji pagerinimai gy
dymo duoda vilties, kad ilgai
niui šita liga bus visiškai išnai
kinta. Svarbiausios priemonės, 
kurios bus panaudojamos šitai 
ligai naikinti, bus grieštas per
žiūrėjimas gyvulių, tinkamas 
nukišimas užkrėstų lavonų ir 
nuplovimas užkrėstos žemės.

Kliūtis su pasteuriniu seru
mu buvo ta, kad jis neišlaiky
davo ilgiaus kaip vienus metus, 
o kartais neveikdavo ir po trijų 
mėnesių. Bet nesenai šioje ša
lyje serumas ištobulintas taip, 
kad jis išlaiko labai gerai ir la
bai gerai apsaugoja, šitas se
rumas padarytas ištraukiant 
pasveikusio užkrėsto arklio 
kraują.

Tose vietose, kur gyvuliai su
serga karbonkulu, gyvulius rei
kia skiepyti tuo serumu tolei, 
kol jų liga nebegali veikti, arba 
reikia apvalyti žemę nuo atkri- 

čio apleidžiant ją vandeniu ir 
paskui nuplaunant.

Karbonkulo gemalai yira bai
siai gajus. Po geram virinimui 
vis gyvi. Vienintelis, kuri jį vi
siškai snaikina, tai ėdąs subli- 
matas. ^Sutaisymas odų su ši
tuo stiprumu yra vienintėlis bū
das apsaugoti nuo užsikrėtimo 
liga tuos, kurie odas Čiupinėja. 
Valstijos sveikatos viršininkai 
griežtai reikalauja tokio sutai- 
symo visų odų ir kailių.

Suvienytų Valstijų valdžia su 
atsidėjimu rūpinasi prižiūrėti, 
kad šita liga nebūtų įgabenta su 
įgabenamais daiktais. , Jokių 
odų neleista gabenti šiton šalin 
be paliudijimo Suvienytų Vals
tijų konsulo tos vįetos, iš kur 
ateina siuntinys, kad jos buvo 
perleistos per ėdančioj o subli- 
mato eigą.

Akyvaizdoje šitokio rūpestin
gai išdirbto apsisaugojimo ir 
gydymo pliano, .vargiai karbon- 
klas galėtų būti dideliu pavoju
mi žmonėms ar gyvuliams.
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Nuskriaustai merginai - 
kalėjimas

O palaidūnui, suardžiusiam jos 
gyvenimą, bausmės nėra.

Iš Alytaus rašo kauniškei 
“Lietuvai”: ( /> ■

Pereitą mėnesį Alytaus mies
te .Kauno Apygardos Teismas 
nagrinėjo Domicėlės Sadauskai
tės, 19 metų amžiaus, bylą, pa
degusios buvusio savo mylimo 
Simano Radzvilos trobas.

Radzvila su Domicėlė Sadaus
kaite kelis metus mylėjosi. Kar
tą abu jaunuoliai grįždami iš ve
stuvių vėlai naktį ir pradėjus 
lyti, susėdo po medžiu. “Kava
lierius” pavaišino panelę gaivi
nančiu skystimu — degtine ir 
ši pabudo tik anksti rytą, kluo
ne viena begulinti ir pasijuto 
buvusi apgauta. Tuo tarpu atė
jęs Radzivila ėmė atsiprašinėti 
dėl savo elgesio ir pasisakė ją 
vesiąs, tik prašė niekam apie 
atsitikimą nepasakoti.

Sadauskaitės motina bet gi 
patyrė greit teisybę, išvarė duk
terį iš savo namų pas jos jau
nikį. Radzivila atsisakė Sadau
skaitę) priimti ir vesti ir vieną 
vakarą tyčiomis jos klausė — 
kur ji dėsianti busimąjį vaiką ir 
patarė eiti į akušerę, kuri pagel
bėtų atsikratyti nuo to nelai
mingo kūdikio. Mergina verk
dama ir raudama nuo galvos 
plaukus atsakė nesanti žmogžu
dė ir nenorinti žudyti juodviejų 
kūdikio. Radzvila juokdamos 
nelaimės apleidęs merginą, sa
kydamas, į ką vaikas busiąs pa
našus, gal į supuvusį grybą?

Vargšė mergaitė, atstumta tė
vų ir prislėgta tokių nelaimių 
nežinojo kur dėtis. Pagaliau jį 
pamišo. Bet po keletos mėnesių 
Sadauskaitė vėl pasveiko ir su
silaukė dukters. Nežinodama, 
ką daryti ir kur pasidėti, nuėjo 
į Nemaniūnų kleboną pasiskųsti 
savo nelaime ir sunkia padėtimi 
ir kunigui pasakė, kad jei Radz
vila jos nevesiąs, tai ji jį padeg
sianti. Kunigas pakvietė j sa
ve Radzvilą ir patarė jam vesti 
Sadauskaitę, kurią jis taip biau- 
riai apgavęs ir kuri per jį jau 
tiek daug prisikentusi. Radzvi
la bet gi atsisakė ją vesti ir ap
sivedė sui kita.

Sadauskaitė nepakeldama sa
vo vargo įr susilaukusi paskuti
nio smūgio — savo bernelio ve
stuvių su kita, nebesusilaiRyda
ma padegė Radzvilos trobas.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, 
rado reikalingu Sadauskaitę pa
sigailėti ir nubaudė ją tik trijų 
mėnesių paprasto kalėjimo.

D. D-vys.

Automobilių nelaimės atneša 
• Chicagai $10,000,000 nuogto- 

» lių.
Chicaga turėjo nemaniau kaip 

$10,000,000 nuostolių dėl auto
mobilių nelaimių. Tokį apskai
čiavimą padarė James S. Cox 
remiantis tuo, jog užmuštieji ir 
sužeistieji neatliko tiek darbo, 
kiek jie butų galėję atlikti.

Apie Amerikos ir Lietu
vos audimo bendro

vę Kaune.
Kaunas. — Įsikūrusį rudenį 

1921 m. Amerikos ir Lietuvos 
Audimo Akcinė Bendrovė ligi 
šiol ne ką tėra nuveikusi. Įžy
mesnį darbai atlikta praėjusią 
vasarą, būtent pastatyta sandė
liams didelis muro namas ir pra
vestas ligi fabriko gelžkeiis, bet 
kada pradės statyti pačias dirb
tuves, apie tai nėra jokių ži
nių.

Fabriko pastatymo reikalą ža
dėjo imtis turintis daugiausia 
akcijų Lietuvos Tarptautinis 
Bankas, ir tam tikslui jau buvo 
šauktas visuotinas akcininkų su
sirinkimas sausio 3 ir 4, bet dėl 
didelio šalčio ir kitokių aplinky
bių mažai jų tesusirinko, dėlto 
liko atidėta tolimesniam 'laikui.

Audeklinės fabriko iniciato
rius ir steigėjas amerikietis J. 
Kazlauskas kaip išvažiavo Ame
rikon rinkti fabrikui akcininkų 
vasarą 1922 m., taip ir dingo su 
visomis akcijomis. Toks p. Kty- 
lausko pasielgimas daug paken
kė Bendrovės reikalam^. Kazlau
skas organizuojant Bendrovę 
per jos steigiamąjį ir kitus su
sirinkimus labai karštai ir įtek
mingai kalbėjo apie busintį fa
briką, ir tiesiai žavėte žavėjo 
klausytojus. Bet dabar savo pa
sielgimu jis pakirto žmonių pa
sitikėjimą ir doresniais visuome
nės darbuotojais ir vadais.

— Lietuvos darbininkas.
, ... > t - ,

Nerymas dėl “tvirto-
sios” valiutos kritimo.

' Kauno L. Žinios rašo:
“Nauja nerimastis visuome

nėj atsirado deliei kai kurios, 
taip vadinamos “tvirtos valiu
tos” kritimo. Dar nesenai do
leris buvo 10 lt. 15c., sterlin
gų svaras 44 lt. 50. Dabar gi 
doleris susilygino su litu, buS 
tent 10 lt. už dollerį ir dėl to 
dar jokio rūpesčio nėra, bet su
sirūpinę de! svarų ir frankų, 
kmių juk daug guli musų lito 
pagrinde: šiandien svarai Jau 
tik 42 lt. 80ct., o frankas 47c. 
Krinta šie pinigai — krinta ir 
mu*sų emisijos banko pamati
nis turtas, taigi krinta ir lito 
vertė. Kas kita, jei litas butų 
paremtas vien auksu, o ne po
pieriukais. Taigi ir girdėti kal
bų: “ar ne geriau butų, jei
Emisijos Bankas už svarus ir 
t. t. supirkinėtų auksą ir kitų 
brangių metalų? Banko vado
vams reikėtų jau dabar apsi
žiūrėti, kad paski/i vėl neturėti 
nuostolių. Juk ne vieną kartą 
musų trumparegių fjnansi'stų 
mes esame gerai pamokyti.”

Saldainiais nusinuodijo.
Sintautai, (šakių apskr.) Mu

sų valsčiaus Vaišvilų kaime ūki
ninkas Pranas Sederevičius 
gruodžio 9. d. rytą rado šalę sa
vo naujai statomos trobos krep
šelį su saldainiais. Radęs juos 
suvalgė gi likusius 2—3 saldai
nius atnešė žmonai, štai — sa
ko — radinys, žmona taip pat 
pradėjo valgyti, tik žiuri — vy
ras bąla, svaigsta, remia ir krin
ta negyvas žemėn. Ji, žinoma, 
susiprato, saldainius išspiovė ir 
tuo budu išsigelbėjo nuo mir
ties. Pasakoja, jog katė palai
žiusi popierėlius nuo tų saldai
nių ir susirgusių. Manoma jie 
tyčia buvę pamesti nunuodyti 
abu ūkininkus. Tuo reikalu ve
damas tardymas. Ryšyje su šiuo 
įvykiu musų apylinkes merge
lės, vaišinamas saldainiais — at
sisako juos imti. (L-va)

Ieško gausiausios šei
mos Lietuvoj.

Kauno “Trimitas” daręs an
ketą seniausiems Lietuvoj gy
venantiems žmonoms surasti, 
dabar paskelbia antrą anketą 
surasti Lietuvoj gausingiausią 
šeimą,1 vadinas tokia šeimą, kur 
tėvai daugiausiai vaikų turi. 
Gausiausiomis šeimomis laiko
ma tokios, kur < -turi nemažiau 
kaip 10 narių. Gausiausiai šei
mai, kuri apie/save praneš, “Tri
mito” redakcija skiria 100 litų 
dovanų.



baigėsi

išgirsti užr.

Gerų žmonių aukos.

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

už du

Phone Yards 0987

FASHION CLŪAK SHOP

15c

$1.00

$ 17.90

$4.45
Žiūrėkite vardo ir adreso Adresuok

jienomis

$1.00
$1.50

nebuvo jo 
negimusiais

Kaina 35c.
•ptiokoae

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

O žmonės pas mus štai kaip 
kalba:

Skandalas Lietuvos Už 
sienio Ministerijoje

$1.25
.... 25c

Kelnės vertės iki $10.75
Apdegimo išpardavime po

ojo. Kas negavo, 
laukite atatinkamų

finansinėn misijon kaipo auką 
Lietuvai, o Atstovybė ar tai mi
sija esą, priėmu'si, praveda sa
vo užrašuose, buk tuos kuponus 
supirko. Spėliojama, kad Lie- 
tuvos valstybė dėlei tokio savo 
valdžios klerikalinių įgaliotinių 
šeimininkavimo nustojusi kelių 
šimtų tūkstančių dolerių tuo- 
mi ir kitais budais.

nau 
tais užgriebtoms savo vietoms.

Hollandijos spiritas.
Savi pirkliai ir atėjūnai pri

dirbo daug likerių Lietuvoje. 
Pasirodė nuodai ir atatinkama 
įstaiga sukonfiskavo. Lietuvoje 
įsisteigė 33 spirito varyklos. 
Dirbo degtinę iš bulvių ir gru-

Reikia finansų kontrolės. 1
Viena ar kita Amerikos lietu

vių darbininkų organiazcija pri
valo tuč tuojau sukontroliuot 
tuos ponus, . per kurių rankas 
jie savo kruvino darbo vaisių 
savo tėvynei skiria.

Suregistruokite gi per bomjl 
stotis, draugijas, ar pavieniais 
kiek iš kurios kolonijos kas ku
ponų pardavė ir kiek kas auk- 

- pareika- 
pakvitavi- 

Suvedę skaitlines pareika-

Gera proga tiems, kurie 
mėgsta pasiskaityti

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Didelis pasirinkimas į vai 
riaušių, naudingiausių ū 

geriausių knygų.

QUALITY KRAUTUVĖ
1364-66 So. Halsted St., N. W. kampas 14 gatvės

Šilkiniai ir nertiniai visų 
kombinuotų spalvų šio sezo
no. Visi $1.50 vertės kakla- 
raišiai šiame apdegimo išpar
davime po

Afrikos Pilietis....................................
Barbora Ubrika.................. .................. ....
Darbas (romanas)................ ....... .............
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija......
Gludi-Ludi (eiles) . ....................................
Kas Išganys Liaudį.......................... .n......
Kas Yra Socializacija ................................

Macbeth (Drama).....................................
Macbeth (Drama) apdaryta.....................

Maratas.................... .'................................
Mįslių Knyga.............. ...............................
Nuosavybės išsivystymas........................
Palydovas ..................... ...................... .......
Pasakojimas apie Jėzų...........  ................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)...................
Skaitymai ...................................................
Socializmo Minties Blaivumas ..................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose..........
Namai Pragarai .......................................
Padavimas pas įvairias tautas.................

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

NELAUKITE!
Ateikite tuojau ir pasirinkite geriausius 

PIRKITE DABAR
Kuomet jūsų doleris padarys darbą

Augštos rųšies, nauji ir naujos mados

terijai labai daug lėšavo, o nau 
dos iš jo Lietuvai 
kios, - 
planais

Kaip tik Kaune 
sienių temos diskusijas, visuo
met girdi sachariną, dolerius 
etc. Nemoka darbo, o gal tik- 

netinka musų ponai gvol-

3401 So. Halsted St 
Chicago.

Aukso veršis (drama),.......~...........................
Spąstai (komedija)............  ..........................
Trimitas................ ...........................................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas...........
žemaitės Raštai...............................................
Apie Rusų Politines Partijas.........................
Audėjai (drama)............. ................................
Janonio Raštai......................................... ........
Kaip žmogus mąsto........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas ..r..... „............... ,.................
Lietuvių Soc. Dęm. deklaracija............ ..........
Lokis (lietuvių legenda) .................................
Moralybės Išsivystymas..................................
Mulkių Apaštalas......-.....................................
Musų žinynas ....... . .........................................
Gera Galva.................................... ........... '.......
Gyvulių Protas...... <...............................
Iš širdies............... ........._................................
Kas yra taip, o kas ne taip..............................
Kelias į Socializmą............................£____ ...
Kryžius (drama) .................... 21
Kur Protas (komedija) ...................................
šešiolika Kristų............................................
Slepemingoji žmogaus didybė 
Teisingos Paslaptis.....................
Tėviškė..............................................................
Bludas (romanas)....................... 1.11’1111
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos ’l’Zlll

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųšk money orderį arba čekį

Audeklai, siutai, sijonai 
dreses ir veistes.

Parduodama už pusę 
kainos

Taipgi daroma ant 
orderių.

skaičiavimų milijonai litų už- 
| seniui atiduota, o savo krašto 
grudai ir bulvės, numuštos kai
noj e, lemtos puvimui, o susto
jusių bravorų darbininkai liks 
be darbo.

Bus didelis ir baisus ekono
minis smūgis Lietuvai, jeigu 
valstybinė laboratorija pavirs 
išliet iš Hollandų importuotą 
alkoholį.

Konsulatai ir finansinės misijos
Kaip tik užsieniai, taip ir 

| velniava, ir iš to visos Vilko
lakio komedijos, kurių juoką 
Lietuvos liaudžiai tenka ap
verkti.

Užsieniams aplamai nesiseka. 
Nesenai paskirtasai į Hambur
gą konsulas Žilinskas, dirbęs 
Užsienių Reikalų Ministerijoje, 
esąs pabėgęs su keliais tūkstan
čiais dolerių. Mat kunigų Pu- 
rickio-Jurgučio protežė pasiro
do ko verti.

Siutai ir Overkautaį
Del suaugusiu ir 

jaunų Vyrų
Puikus pasirinkimas geriau
sių rankomis siutų rūbų, visi 
vilnonio materijolo, kad užga
nėdinus visus norinčius gra
žiai apsirengti. Vertė šiame 
išpardavime, nuo $37.50 iki 
$47.50. Visi bus parduoti 
šiame apdengimo išpardavi
me po

iš Finansų ministerijos. Tik 
taip pasistačius amerikiečiams 
ir Lietuvoje papus kitas vėjas, 
bus surasta teisybė ir bus skai
tomasi su tiek daug pagalbos 
Lietuvai davusiais Amerikie
čiais.

Įvedus degtinės monopolį, 
valdžia nepirko tikrai gero Lie
tuvos spirito po 18 centų už 
laipsnį, bet už kelis šimtus tū
kstančių dolerių parsitraukė iš 
Hollandijos po llcentų už laips
nį. Bet dabar pasirodo, kad tas 
importuotas spiritas yra dides
ni nuodai už sukonfiskuotus 
“lietuviškus*’ likerius. Esą Hol- 
landai jį yra pirkę iš Amerikos, 
o Amerikoje jis esą padirbtas 
iš druožlių su metalinu.

Vienok piliečiai kalba, kadi 
ne dėl “likeromachijos” baimės, 
bet dėl kai kieno asmeninių iš-

Kudikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra laba! jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juoe—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką 

BAMBINO 
freg. & V. Pat. Biure.

Pastebėkit jų pastangas nuryti Šitą ska
niausi viduriu paliuosuotoją, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausia, vienok veikia pasekmingiau- 
siafl Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumą, pasitikėjimą ir užsi- 
ganėdinimą, jei jus nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu,- suer
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok Šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
ir atliks gvrall

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

Bet didžių diidžiausis sldui- 
dalas, daugiausiai kalbų Seimo 
kuluaruose ir ministerijų kan- 
celerijose šiandien yra dėl gan
dų apie finansų tvarkymą Lie
tuvos Atstovybės Washingtone 
ir finansinės misa jos New 
Yorke. Aukšti Lietuvos valdi
ninkai skundžiasi, kad finasinė 
misija neatiduoda apyskaitų. 
Sako, buk Bielskis aiškinasi, 
kad išsiuntęs, bet nuorašų esą 
negalįs atsiųsti, tik “po prisie- 
ga galįs patvirtint”, kad iš
siuntęs... \

—Amerikos lietuviai yra ge
ros širdies žmonės. Jie myli 
Lietuvą. Į bonus daugumoje jie. 
žiuri kaip į duotas Lietuvai 
aukas. Kasmet atkirpę kupo
nus, jie siunčia Atstovybei ar laukite ištraukos tos sąskaitos

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius 
1616 W. 47th Street

-*■' 1 ■ ■ II I II.

: ATDARA NEDELIOJ IR VAKARAIS DEL JŪSŲ PARANKUMO į

—“Naujienų” Koresp 
Kaunas, 
24-1-24.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kodai. 89*2 ,

Vyry Marškiniai
Iš madras ii lininių sumai
šymų, su prisiųstais kalnie- 

riais arba be kalniferių, gerai 
pasiūti ir gerai pritinka. Vi
si marškiniai musų šlake yra 
parduodami po $2.50, bus pa
dėti šiam galutinam išparda
vimui UŽ 1

Siutai ir Overkautai
Materijolas: Cassimeres, 

Tweeds, Cheviots, Šer- 
žai Styliai.

S. B. Angliški modeliai, vie- 
neiliai, konservatyviški mo
deliai, 2 arba 3 guzikais, Rūg
štiems, žemiems ir storiems 
vyrams. Vertės nuo $22.50 
$32.50. Apdegimo išparda
vimo kaina <

$12.80
Tvirtos ir \geros nešiojimui 
kelnės dėl suaugusių ir jaunų 
vyrų, worgted materijolas. 
Kaina iki $6.50. Apdegimo 
išpardavime po

$2.45

JUSįJ PASKUTINE PROGA, KAD GAVUS DIDŽIAUSIUS BARBENUS PA
SIŪLYTUS BILE KOKIAME IŠPARDAVIME! VISAS STAKAS PERMARKIUOTAS

V ■ i- j , " > •

$75,000
Apdegimo Išpardavimas 

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUBATDJE, VASARIO 1G DIENĄ 
Visas stakas rūbų ir kitų smulkmenų atiduodamas už pusę 

Mes tikrenybėje duodame pinigus
Pagalvokite! Mes nepasiūlome kokį nors seną nudėvėtą tavorą, bet visai naujus 
stylhkus rubus tokiomis negirdėtai žemomis kainomis. Mes pasirengę išparduoti 
vę nusų staką nežiūrint kokiame padėjime jis butų. Mes imame pralaimėjimą 
— jus laimėjimą! >

ir kitokios smulkmenos
TURI BŪT PARDUOTA

Negirdėtų kainų numažinimo išpardavime < 
Žemiau olselio kainų! Skubėkite!

Tas stakas yra tikrai naujas ir sykiu su nauju pristatymu musų pavasarinio sta- 
ko, eis išpardavimui negirdėtai numažintomis kainomis tokių puikių vyrams dėvė
jimui dalykų. Nebūkite skeptikas. Ateikite ir persitikrinkite patys! Jei jus 
norite gero bargeno, štai kur yra išpardavimas kurį jus privalote atlankyti.



CHICAGOS Lietuvių Rateliuose 
ŽINIOS Lordas Listeris

NAUJIENOS, Chicago, UI, ' Penktadienis, Vas. 15, 1924

Smulkios Žinios
Naujas mokyklų manadžeris.

I John E. Byrnes tapo švieti
mo Tarybos paskirtas mokyklų 
manadžerium keturiems 
tams. Jo metinė alga 
$12,*000.

me-
sieks

Plyšo bomba.
Prie namų 717 So. Ashland 

Avė. plyšo bomba. Nuostolių ne
daug tepadaryta. Numatoma, 
kad tai juodraųkių darbas.

♦ _ ♦

Ar šuo galėjo ranką nukąsti.
Geoffrey Winslow, 1209 Mi

chigan Avė., patraukė savo kai
myną John E. Bhint teisman. 
Jis sako, kad Blunt laikąs baisų 
šunį, kuris skalbindų rinkėjui 
ranką nukandęs. Teisman stojo 
p-nia Blunt. Ji pareiškė, kad 
šuo esąs visai nebaisus, o tik 
mėgstąs žaisti. Kai dėl rankos 
nukandimo, tatai esanti pasaka. 
Tasai žmogus esą jau senai sa
vo ranką praradęs.

Teismas dar neužsibaigė.

Tikrasis geradaris miršta skur
de; paminklai statoma karve
džiams, carams ir diploma
tams; pralobsta išradėjai ir 
fabrikantai, o mokslininkai 
patentų neima ir pinigų pasi
daryti negali. Daktaro par
eiga naikinti ligas, mažinti 
skausmus ir pasiganėdinti sa
vo pasišventimo vaisiais; pi
nigų daktaras nesukrauja — 
tikras daktaras ir nenori su
krauti, 
ras.

riems rupi žmonių sveikata, o 
sveikata visiems brangus daik-1 
tas. Mano kolega Dr. Davido
nis prisirengęs kas reikia tin
kamai atpasakoti. O jau apie 
kompetentingumą ir kalbos ne
gali būti: Dr. Davidonis yra 
Chicagos Medical kolegijos fa
kulteto ir Lakeside ligoninės 
narys— jau kas,kas, bet jisąi 
bene bus kompetentingiausias 
lietuvių gydytojas šitam darbui 
atlikti. —Dr. A. J. Karalius.

vinimos susirinkįmas
Listeris kaipo dakta-

Davidonis, Chicago 
College fakulteto na-

de-

Ačą
Ber

Poželos-Katausko risty- 
niy belaukiant

Kas yra Katauskas?
Petras Katauskas yra lietuvių 

lengvos vogos čempionas, 
jau ritasi per paskutinius 
šimts metų.

Jis yra paritęs Antaną 
St. Louis mieste, pralenkė
Reuben, žinomą žydą čempioną 
su Jonu Meyeriu išsirito tryf 
valandas be pasekmių, Star and 
Garter teatre. Turi 'laimėjęf 
auksinių medalių vertės $500 ii 
šiaip brangių daiktų.

Ką sako Katauskas?
Petras Katauskas sako, kac 

jis dabar kasdien dirba, treni 
ruojasi su dviem vyrais ir ji: 
bus gatavas ristynems, — pa 
baigs treiniravimąsį sekmadie
nį. Pirmadienį pasilsėsiąs ii 
antradienį, vasario 19 d., sto 
prieš Požėlą kuogeriausioj svei 
katoj ir stovyje.

Ristikams yra pakviesta dak 
taras P. Zalatorius, kad prižju 
rėjus ristikų sveikatą.

Ką sako J. Bancevičiug apie 
Katauską.

Teko' kalbėti su žinomu ris 
tiku p. Juozu Bancevičium, si 
tuo patim, kuris jau ritosi sv 
p. Karoliu Požėla. Jis yra to? 
nuomonės, kad Petras Kataus 
kas laimės. Jis sako, kad publi 
ka pamatys vienas žingeidžiau 
šių ristynių šiame sezone, nee 
pas abu yra labai daug vikru 
mo ir spėkos.

P-as Bancevičius permato 
kad tai bus irgi ilgiausios risty
nės.

Medical
rys ir Lakeside ligoninės šta
bo narys, atpasakos Dr. Lis- 
terio nuopelnus medicinoje. 
Dr. Davidonis sensacijų ne
skelbia — jam rupi grynasai 
mokslas. O gryną mokslą 
skelbai lietuviams tiktai Mo
kslo Draugai — užtat jisai 
ir kąlbės Reymon Chapely, 
Nedėlioj, Vasario 16, 10:3(1 
vai. prieš piet.
Lordas Listeris buvo gydyto

jas. Turėdamas didelių gabu
mų ir gerą išlavinimą, Listeris 
nepasiganėdino tuo laiku žino
momis metodemis gydymo: ji
sai ieškojo naujų ir tikresnių 
kelių medicinoje ir chirurgijo- 

I je. Jisai dirbo kiek galėdamas, 
dirbo, tyrinėjo ir ieškojo,o sa
vo radinius tuojaus kitiems pa
skelbė. Jo laikuose žmones kan
kino visokios rųšies pūliuotos 
žaizdos, mažiausios operacijos 
buvo labai pavojingos, ligoninės 
buvo tikri mirimo namai... Dr. 
Davidonis atpasakos kokiose 
įplinkybėse Listeris dirbo, ko- 

’tių pasipriešinimų jisai sutiko 
iš savo draugų ir priešų, kaip 
Įsai ir vienus ii’ kitus mokėjo 
savo pusėn patraukti. Atpasa
kos kąip paskui visi tie, kurie 
pradžioje Listerį šmeižė, greitai 
garbinti pradėjo už jo milžiniš
kus darbus. Dr. Davidonis pri
sirengęs atpasakoti viską, ką 
Listeris yra padaręs, o jus pa- 
natysite kiek tasai darbingas 
/yrąs gero padarė žmonijai.

Ačiū Listerio ir jo draugų pa
sišventimams musų dienų chi- 
urgija ir medicina labai daug 
ladaro. Ligos jau nebaisios, 
operacijos nepavojingos, vais
ai nebiaurųs, • ligoninėse žmo

nės nemiršta, bet pasveiksta. 
Kviečiu visus pasiklausyti 

)r. Davidonio paskaitos. Kvies- 
lamas jus, aš atlieku savo prie- 
lermę, nes šioji paskaita bus 
.ikrai naudinga visiems, ku-

Drg. B. Petrulio paskaita. “Pra
džia pasaulio ir evoliucija sau
linės sistemos”.—Lygiečiams 
nepaprastai gerai sekasi. Jų 
lavinimosi susirinkimai yra 
skaitlingi ir įdomus savo tu
riniu ir lavintis atsilanko vis 
daugiau ir daugiaiTnaujo jau- 

, nimo.

Lygiečių lavinimos susirinki
mas, įvykęs vasario 8 d., 8 vai. 
vak Raymond Chapel svetainė- 
jie, buvo tikrai įdomus visais at
žvilgiais: Lavintais, susipažintu 
vienas su kitu ir draugiškai pa
silinksminti tarp 
lankė gana
jaunimo abiejų 
matėsi didelis 
draugiškumais, 
dą dengė šypsą

savęs, atsi- 
skaitlingas būrys 

lyčių. Visur 
entuziazmas ir 
Kiekvieno Vei- 
ir pasitenkini^

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Kšrk’s Stayless Health 
Corset yra didelės 

vertės moterims

Tai vienatinis rūbas padarytas be 
geležių, kurs turi gorseto vertę. 
Kainos už šitą rūbą yra tokios že
mos, kad kiekviena moteris gali 
turėti vieną, faktiškai, moterys ne
gali būti be vieno jų. Kainos nuo 
$3.25 iki- $8.00. Mes turime atsto
vus, kurie parodys tuos rubus mo
terims asmeniškai. Jei vienas jų 
ateis pas j tisų duris, pakalbėkit su 
juo.

Mes reikalaujame keleto išlavin
tų moterų lietuvių, kad parodyti 
vertę tų rūbų moterims asmeniš
kai. Pasimatykit su Mrs. R. Hans- 
kat, 1943 Vinnemac Avė., Chicago, 
Illinois, Phone Sunnyside 3984.

PINIGUS LIETUVON

. Ką sako p. Karolis Požėla.
Karolis Požėla daug nekalba. 

Kaip ir visuomet jis daugiau 
dirba, negu kalba. Jis tik tiek 
sako, kad, girdi, nepažįstu aš 
pono'Petro Katausko; girdėjau, 
kad jis yra geras ristikas ir 
gali būti, kad mano ristynės su 
p. Katausku bus vienos iš svar
biausių. Aš žinau, kad p. Ka- 
tauskas sunkiai treniruojasi, 
bet tik tiek turiu pasakyti, kad 
aš irgi nesnaudžiu.

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St.. Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Kaip Praginti
Traukiantįjį Krupą

• Reiškia, kad mums Chicagos 
ir kitose kaimynėse kolonijose 
šios ristynės bus svarbios; vie
na todėl, kad svarbu žinoti kas 
iš lietuvių ristikų yra geresnis, 
antra, pamatyti švarų sportą, 
nes abu ristakai yra švarus.

Bilietai jau gatavi ir pardavi
nėjami (žiūrėk pranešimų sky
rių). Ant scenos vietos rezer
vuotos.

BULGARIŠKA žiedų 
ARBATA

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad 

PRAŠALINUS, ŠALTĮ. Kad sustip
rinus kepenis.

Kad viduriai gerai dirbtų.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje. Į

Parduodame pas kiekvieną aptieko-' 
rių arba pirkite apdraustu siuntiniu, 
vienas didelis šeimynos baksas $1.25, 
arba 3 baksai $3.15, arba 6 baksai 
$5.25. . Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už 
degjmą, jei skaitant ar siuvant aku 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Haisted St., Chicago, III.

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

Aptepk Vicks VapoRub 
einant gult gerai trinant 
aplink gerklę ir krutinę. 
Apdengk su šiltu pienelės 
audeklu. Palik lovos ap- 
klodus atlapus taip, kad 
kylantis garai butų gali
ma kvėpuoti per visą nak
tį. Krapas tąsyk vargiai 
galės prasidėti. Vicks ga
lima gaut kiekvienoj ap- 
tiekoj.

VICKS v VapoRub

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

operacijų
4647 So. Haisted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

I

I

k



Penkiadienis, Vas. 15, 152!

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

mas. Visi vienas kitą vadina 
draugais ir draugėmis. v Tėmi- 
jant iš šalies atrodo nepapras
tai dailu.

šiame susirinkime vienas ly
gos narys, drg. B. Petrulis (ne
senai baigęs kolegiją), skaitė 
lekciją: “Pradžia pasaulio ir 
evoliucija saulinės sistemos”. 
Paskaita buvo labai įdomi ir pa
mokinanti. Prelegentas labtti 
gerai ir užmanančiai atliko savo 
užduotį. Matyt drg. B. Petru
lis turi didelių gabumų, nors 
yra dar visai jaunas vyrukas. 
Jis gana trumpai ir aiškiai mo
ka perstatyti dalykus.

Kiekviename lavinimos susi
rinkime yra skaitoma kdki nors 
moksliška paskaita. Po paskai
tos klausimai ir trumpos disku
sijos. Po to kava, užkandžiai 
ir ant galo žaismės ir draugiš
kas pasilinksminimas.

Sekančiame lavinimos susi
rinkime, kuris įvyks vasario 15 
d., 8 vai. vak. Raymond Chapel 
svetainėj, 816 Wete 31st St., 
drg. Jonas Vaišvilas skaitys 
lekcija: “Ascent of man” (žmo
gaus nuprogresavimas). Tai 
bus labai žingeidi paskaita. Kaip 
nariai , taip ir pašaliniai yra 
kviečiam: atsilankyti.

—P. F. Mauras,

Auditorium reikalai
Pirmadienį1 vasario 4 dieną 

Spulkos name, 840 W. 33 St. 
Auditorium bendrovės’board di
rektoriai laikė savo metinį su- 
sirinkimą. Bendrovės pirmu* 
ninkas, p. A. Zalatorius, atida
rė susirinkimą. Dalyvavo 19 
board direktorių ir keli draugi
jų atstovai. Raštininkas J. 
Balčiūnas perskaitė 'protokolą, 
kuris tapo vienbalsiai priim
tas. Finansų komisija, į kurią 
įeina J. Maskaliunas, A. Zala
torius, J.'įjaziįiapskas. >r J. 
Evaldas, raportavo, kad' otnd- 
rovę su finansais neturės jokių 
kliūčių, nes jau randasi keletas 
kontraktorių, kurie tik laukia 
progos, kada bus jiems pavesta 
pradėtąjį budavoti Auditoriumą 
užbėgti statyti. Taipgi! jie 
prižada ir paskolą duoti ant pri
einamų išlygų. “Blue sky 
law” komisija kol kas dar ma
žai tenuveikė. Buvo svarstyta, 
kaip pasekmingiau butų galima 
sukelti daugiaus kapitalo, kad 
greičiau galėjus budavoti Audi
toriumą. Apkalbėjus visapu
siškai tą klausimą 
direktoriai nutarė 
agitacijos laiškus ir išsiuntinė
ti draugijoms ir pa vieniems, 
kad geriau supažindinus veikė
jus sų, Auditorium reikalais. 
Taigi likosi išrinkta agitacijos 
komisja, kuri lankysis po drau
gijas agituodama už bendrovės 
reikalus. Į komisiją įėjo sekan
ti direktoriai: p. Kareiva, p. 
Jankauskas, p. Antanaitis, p. 
Lazauskas, p. Balčius ir p. Mas
kaliunas. Valdyba 1924 metams 
išrinkta sekanti: p. A. Zalato
rius—prezidentais; J. Maziliaus
kas—vice prez.; protokolų raš
tininkas—J. Balčiūnas; iždinin
kas Ant. Bugailiškis; knygve- 
dys J. Evaldas; A. J. Lazauskas 
korespondentas. Dabar jau ro
dos viskas yra tvarkoje, — ge
riau ir būti negali. Direktoriai 
dirba visi sutartinai. Jie sulig 
savo išgalės stengiasi parduoti 
Auditorium bendrovės šeri*

bendrovės 
pagaminti

i

JURGSIS GABOVIčIUS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 d. pas Zygimidą 
Adukevičių, kuris jį užlaikė 
apie 3^ metų; paėjo iš Už- 
pallo miestelio, Utenos apsk., 
69 metų aniž. čionai turi pus
brolį Kazimierą Gabovičių. 
Buvo bėdnas žmogus, nes per 
11 metų sirgo; 25 metai kaip 
Amerikoj. Jo draugai ir pa
žįstami surinko keletą dole
rių ant laidotuvių. Jo kūnas 
pašarvotas pas graborių Ra
džiu, 668 W. 18 St. Laidotu
vės įvyks subatoj 2 v. po pie
tų į tautiškas kapines. Drau
gai ir pažįstami malongkite. 
dalyvauti laidotuvėse.

Jonas Gudelis, 
1440 N. Paulina St.

Chicago, (11.

Dainuos puikias arijas Naujienų Jubiliejaus 
Koncerte

J. KUDIRKA 
Lietuvos Operos Tenoras

' Vienas žingeidžiųjų ir maloniųjų Naujienų Jubiliejaus Kon
certo programo numerių neabejotinai , bus dainavimas musų 
dainininko p. J. Kudirkos. Jis jau spėjo sužavėti Chicagiečių, dai
nos mylėtojų širdis, ir tai jis atsiekė bei triukšmo, be didelio gar
sinimosi, be politikavimo, be pykimosi, o tik vien savo maloniu 
balsų ir gražiu artistingu dainavimu. Cioeriečiai, vyrai o ypač 
moterįs, ji mylėte pamylėjo (nežiūrint kunigužių baudimo ir 
boykoto), o chicagiečiai dabar stačiok prašyte prašo, kad j!& 
neapleistu Chicagos nesurengęs savo didelio koncerto. Malonu 
yra, kad J. Kudirka sutiko mums dar padainuoti! Naujienų di
džiajame jubiliejaus koncerte, kurs yra dabar visų laukiamas ir 
kurs įvyks kovo 9 d., Ashland Auditorijoj.

kuodaugiausiai. Jie trokšta, 
kad svetainė sekančiam rude- 
nhii butų parduota ir kad jų 
draugijos linksmai galėtų lai
kyti balius ir susirinkimus nuo
savoje svetainėje. Bet štai at
sirado tokių, kuriuos paėmė pa
vydas, kam draugijos budavoja 
tokį puikų namą ii’ dar ant 
draugijų vardo ir neketina už
rašyti kokiam ten “airiui”, bet 
yęą nusist^čiu^įos pfiįjįips valdy
ti. Taigi gerbiamieji galite bū
ti ramus, nes pervėlai atsimi
nė t... O kad draugijos pradėjo 
budavoti Auditoriumą, tai jos 
mokės ir užbaigti ir Chicagos 
Lietuvių Auditorium bus pasta
tytas.

—A. Lazauskas, Bendrovės 
korespondentas.

Iš Aštuonioliktos 
apylinkės 

Iš tikrųjų “Be Šulo”.f

10

vieno 
ir

Praeitą sekmadienį, Vas. 
d., Dievo Apveizdos parapijos 
skiepe Simano Daukanto Jauni
mo Teatrališkas Ratelis suren
gė vakarą. Vakaro programas 
susidėjo iš perstatymo 
veiksmo veikalo “Be šulo 
kitokių pamarginimų.

Eidamas į šį teatrą maniau 
išgirsti, pamatyti ko nors tokio 
nepaprasto, nes, mat, buvau 
nuo draugų girdėjęs, kad loš 
gerai su scena apsipažinę lošfh 
jai. Ir reikia pasakyti, kad 
“neapriviliau”. Pamačiau tą, 
ko senai buvau bematęs.

Pirmininkas paprašęs “ger
biamą publiką” ramiai užsilai
kyti pranešė, kad pirmas ant 
programo bus mandolinų kvar
tetas, kuris paskambins, pirmi
ninko žodžaiis tariant, Lietuvos 
džimną (himną—P.). Pabaigus 
skambinti “džimną” prasidėjo 
lošimas, jeigu jį taip galima' pa
vadinti. Veikale “Be Šulo” da
lyvauja penkios ypatos. Bet iš 
jų visų tiktai viena panelė, So
fijos rolėje, lošė gerai. Kaip tik 
ji pasirodė ant scenos, tuoj bu
vo galima pastebėti, kad turi 
artistiškus gabumus. Tiktai 
bėda, kad kitų lošėjų gremėz- 
diškumas neleido jai pasirodyti 
visam savo pilnume. Visi kiti 
lošė taip prastai, taip gremėz
diškai, kad net kritikuoti juos 
neapsimoka. Nes jie stovi že
miau kritikos. Tik tiek tenka 
pasakyti, kad tarnaitės, Jurgio, 
o ypatingai Marės ir Antano ro
lėse dalyvavę ypatos, apart ne-

“aš 
my- 
”Ku 
tavo 
‘ jie

ki-

turėjimo mažiausio supratimo 
apie teatrą,: dar ir lietuvių kal
bą labai neteisingai, ukmergiš- 
kai, vartojo. Pavyzdžiui: 
jų myliau, jeigu ana manį 
Ii”. Duok man gielas”. 
jų veiks’. “Aš užariu pas 
sasarį.“ šitokiais ‘‘perlais 
užpildė visą veikalą.

Išskyrus Sofiją, visiems 
tiems iš tikrųjų truko ko nors, 
nes-Jkitaįp jįe^, įu|U Hedrįsę, s^o- 
ti prieš publiką.''

Taipgi dvi asabos, kurios, 
matyt, jokios nuovokos apie 
dailę neturi, supeizojo labai ge
rą dialogą: Gamta ir vargdie
nis.

Po to pakenčiamai paskambi
nus keletą gabalėlių mandolinų 
sikstetui programas ir užsibai
gė.

žodis apie “gerbiamą publi
ką”. Publika, kurios ketvirtą 
dalį sudarė vaikai, užsilaikė la
bai neramiai. Laike lošimo, 
apie trečia dalis- publikas, lyg 
butų niekuomet maisto nematę, 
valgė “hot dogs”, gėrė alų ir 
sodę. O jau tie vaikai tikrą ka
čių koncertą kėlė. Kada musų 
broliai lietuviai 
kyti taip, kaip 
žmonės privalo

išmoks užsilad- 
kad kultūriški 
užsilaikyti.

—Patronas.

Grušy šeimynos muzi 
kalingumas

buvoKeturios Grušų 
muzikantai. 
Juozo Grušo bočius 
smuiką rankose belaikyda
mas. — Juozas turi keturis 
vaikus ir visi jie muzikantai. 

kartos
Chieagiečio 

numirė

Chicagoje mes turime pusėti
ną skaičių lietuvių netik daini
ninkų, bet ir muzikantų. Dauge
lis jų išsimokino jau suaugę; 
kai kurie turėjo šiek tiek moks
lo nuo mažens — jų tėvai nors 
nebūdami muzikantai ar daini
ninkai, suprato vertę dailės, lei
do mokytis.

Iš visų jų, žinomų netik Chi
cagoje ir kituose Amerikos mie
stuose, be’t ir Lietuvoje puola 
akysna vienas Chicagoje gyve
nantis muzikantas Juozas Gru
šas. žiūrint į jį nematai nieko 
stebėtino; tykus, linksmas, man 
dagus, apsišvietęs ir' inteligen
tiškas žmogus. Chiėagie&ai jį 
pažįsta tik dėl to, kad jis gana 
tankiai jiems groja ant jų balių.’ma aukštus klasiškus kavalkus.

Jo vardas pagarsėjo,, kuomet The Čourier — Tribūne musų atstovo Kaune, kad Anta- 
apie 11 metų atgal jo 8 metų (Hart Mich.) išgyrė lietuvių nina Sturoniukė,'Stanislava Stu- 
dukraitė, Aldona pirmą kartą pikniko programą John Gurney roniukė, Pranciška Sturoniukė,

“nepa-

Visa šeimyna virto mu- 
tikra konservatori-

pasirodo ant pagrindu su kome
ta. Ji, būdama silpnute, jau- 
nutg, bet jau grojo marselietę. 
Ji stebino publiką, kuri rinkosi, 
lyg į cirką, pažiūrėti to kūdikė
lio, kuris putė kornetą. Aš kar
tą jos tėvui pasakiau: ką tu, 
broli, manai, tu ją patraukysi 
leisdamas pusti triubą.

P-as Grušas atsakė 
truks, ji pučia lengva i.

P-as prūsas ją patsai mokino 
iki paaugo Aldona, o vėliaus lei
do aukštesnėn mokyklon. Paau
go ir antra jo dukraitė, Euge
nija; Ši jau buvo mokinama piar 
no. Bet štai pasigirsta bubnas 
ir zvaneliai jo namuose; tai jo 
sūnūs Edvardas mokinasi dru- 
merįu 
zikantais — 
ja jo namai.

Tėvas ir motina džiaugėsi, 
kad jų vaikučiai klauso jų ir 
riai mokinasi. Jie būdami dar
bininkais, neturėjo jokių pašali
nių įplaukų šaltinių. Jie dalino
si tuomi, ką turėjo; nerugojo, 
kad juos visuomenė nepažįsta ir 
neparemia. Tai buvo jų idealas, 
kurį jie siekė su pasišventimu.

Kodėl apsireiškė muzikalingu- 
mas Grušų šeimynoje? Todėl, 
kad jų pakalėnijoje viešpatauja 
muzikalės tradicijos. Kiek yra 
žinoma, Grušų keturios kartos 
buvo muzikantai. Grušo bo
čius, Mykolas Grušas, kuris gy
veno Tirkšliuose, Lietuvoje, bu
vo geras smuikininkas. Jis taip 
pamylėjo smuiką, kad prieš mir
tį pasakė: “Paduokite man 
smuiką”, paėmęs paskambino ir 
numirė su smdika rankose.

Juozo tėvas, Leonas Grušas, 
grojo kornetą, smuiką ir buvo 
geras giesmininkas. » Jis turi 
apie 80 metų amžiaus ir dar 
Vis gyvena Lietuvoje.

Juozas turi tris brolius, ir vi
si jie muzikahįai. Antanas yra 
puikus klemdfflštąs ir smuiki
ninkas; Leonas — basistas, ba- 
sedlistas ir smuikininkas; Jonas 
—smuikininkai ir trubočiusn 
Kartą visi trys broliai grodami 
vestuvėse pavargo ir visi trys 
suvirtę į “lopšį’ sumigo. Užti- 
kimas Visų trijų brolių muzi
kantų miegant viename “lopšy
je” sukėlė didelį žingeidumą ir 
juoką, žmonės* atmindami tai 
per daugelį mętų,—turėjo daug 
juoko.

Patsai JuozaŠ Grušas yra kor- 
netistas, bet skambina pianą, 
gitarą, rusišką balalaiką ir grie
žia smuiką. Smuiką pradėjo 
griežti būdamas 7 metų am
žiaus; vėliaus ir kornetą. Kor
netą vartoja jau 23 m. Prasidė
jus rusų-japonį karui, Juozas 
apleido Lietuvą ir atvyko Ame
rikon. Jis parsitraukė iš savo 
Tirkšlių parapijos sau merginą 
Jie va žiaugaitę, ir apsivedė su 
ja. Jieva, jo moteris, turi gra
žų suprano balsą. Ji būdama 
jaunesnė dalyvavo koncertų 
programuose kaipo solistė.

Juozas savo muzika linksmi
no Philadelphid, Pa., Burling
ton, N. Y., Elizabeth, N. J., 
Chester, Mahanoy City, Pa., 
Hudson City, N Y. ir Chicagos 
netik lietuvius, bet ir kitų tau
tų žmones.

Juozas Grušas yra keturių 
vaikų tėvas: Aldonos, Edvardo, 
Eugenijos ir Artūro.

Kartą žmogus atnešęs pasiū
lė už vieną dolerį pirkti kornetą. 
P-as Grušas pasišaukęs vyriau
sią 7 metų savo dukterį Aldo
ną, paklausė: “Ar tu norėtum 
groti kornetą?” Aldona atsakė 
—“Taip.” Ji tuoj paėmus, nieko 
nesuprasdama, pradėjo maginti. 
Netik kad ji išpūtė ją, bet ir 
pradėjo balsus surasti. Tėvas 
nustebo jos gabumu, nupirko 
tą kornetą ir pradėjo ją mokyt. 

Po. metįp laiko Aldona pasirodė 
prieš publiką. Dabar p-lė Aldo
na jau mergina. Ji lanko Alb- 
room High School ir vis moki
nasi muzikos. Ji dabar jau at
sakančiai pučia kornetą, griežia 
smuiką, skambina pianą ir het 
pradėjo dainuot. Ji lavina balsą 
ir veikiai mes iš jos susilauksi
me tiktos žvaigždės: Ji dalyvau
ja programuose, koncertuose 
net ir Radio koncertuose groda- 

darže ir paminėjo su kompli
mentais Aldoną. Kas tik ją pa- 
žįsta ir apvertina muziką, visi 
ją gerbia.

Sūnūs Edvardas jau 16 metų. 
Jis jau stovi vienoje linijoj su 
geriausiais drumistais. The Til- 
den Technical Craftsman žur
nalas už lapkričio mėnesį rašo: 
“Mrs. Roberte orkestro mokyto
ja) is also very thankfull to 
have a real Drummer at lašt ■— 
one that really knows how to 
druni. He is Grushas”. (p-nia 
Roberts labai dėkinga, kad ji 
galop susilaukė drumerį, kuris 
tikrai žino, kaip bubnyt. Juo yra 
Grušas). Edvardas mokinasi ir 
pianą skambinti.

Eugenija, 15 metų mergina, 
gerai išsilavinusi, pianą skambin 
ti. Ji nuolat akompanuoja savo 
sesutei Aldonai, kuomet ji kon
certuose groja solo. Eugenija 
gana gerai griežia ir smuiką; 
lanko Lmdbloom High mokyk
lą. Eugenija ir Aldona ima 
lekcijas pas p-lę Bjourkland.

Jauniausias Grušų sūnūs, Ar
turas 8 metų — mokinasi griešt 
smuiką. Tai visa Grušų šeimy
na, kurių jausmuose muzika gy
vena. Jie jau dabar sudaro orke
strą ir groja parengimuose.

Grušas pasakė, jog

už vaikų
juos

P-as 
randasi gerų žmonių, kurie pa
gelbsti j am mokėti 
mokslą bilas. Jie samdo
groti ir jie beveik užsidirba lek
cijoms.

Reikėtų lietuviams atkreipti, 
domę į juos ir vietoje samdyti 
kitų tautų solistus ar muzikan
tus pasamdyti juos — Juozo 
Grušo orkestrą. Jis remia spau
dą garsindamas savo orkestrą; 
jis lanko koncertus, prelekcijas 
ir teatrus remdamas draugijų 
progresyvį veikimą, tai kodėl 
neparemti jojo — pasamdant 
jo orkestrą ant jūsų vakarų. 
Savas pas savą — tai musų 
obalsis.

Juos galima rasti 3147 
Halsted St. antros lubos.

P-as Grušas yra mokytoj um 
ir Jaunuolių orkestro. Jau trys 
metai, kaip jis vargsta su jais. 
Jq en^ija didėja; jis turi apie 
50 vaikučiu, kuriuos mokina 
muzikos ir dainų. Jam linksma, 
kad tie vaikučiai labai jo klauso 
ir mokinasi. Jis jau dabar džiau
giasi, kad po kelių metų (kuo
met jie užaugs) jis turės pui
kiausią lietuvių orkestrą, kuri 
pasaldys visų musų gyvenimą.

— Bubnis.

So.

Kas rengia Lietuvos ne
priklausomybės puotą.

Klaidos atitaisymai.

lai-

Atvažiuoja iš Lietuvos

Ketvirtadienio Naujienų 
doj tilpo žinutė apie Lietuvos 
Neprigulmybės puotą, kur įsi- 
briovė kelios klaidelės. Ten til
pusias klaideles teiksitės man 
daleisti pataisyti.

Lietuvos Neprigulmybės puo
tą rengia Chicagos Apskritis 
ALTS., o ne Dr. Draugelis su 
keliais veikėjais. D-ras Drauge
lis yra puotos rengimo komite
te pirmininKas.

Čia noriu pareikšti, kad nors 
puotą rengia Sandaros apskri
tis, bet ji bus absoliučiai nepar- 
tyvio pobūdžio. Puotoje damii- 
nuos grynai patriotinė dvasia 
—nieko nebus primenama apie 
partyvius reikalus. \

Lietuvos operos artistas Jus
tas Kudirka puoš šios šventės 
programą. įžymiausių svečių 
būryje bus ir ponas Elijas. čia 
dalyvaus ir sveikins chicagie- 
čius Lietuvos svečiai „prelatas 
kun. Olšauskas ir inžinierius 
Pauliukonis, taipgi Chicagos 
konsulas mayoras Žade i kis, dai
lininkas A. žemaitis ir tikimąsi 
sulaukti Lietuvos atstovo ger
biamo Bizausko.

—Dr. A. žimontas,
ALTS. Apskr. pirmininkas.

Mes esame gavę pranešimą iš

LeVanora Inčauskaitė ir Ona 
Gedvilaitė gavo Amerikos kon- 

sulio vizas, bet kadangi 1923 
metų kvota pasibaigriė, tai jos 
yra užregistruotos ant sekančių 
metų kvotos. Tad jų giminės ga
li tikėtis jas sulaukti apie pabai
gą Liepos mėnesio šių metų.

Gimines Šių keleivių meldžia
mi priduoti Naujienų laivakor
čių skyriai antrašus, jeigu ku
rie esate permainę savo gyveni
mo vietas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta Kali prlsiralyti 
>rie Naujienų Spulkos, ir p r i si r a iv k 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
ma* kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinige, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
repeticijas kas antradienis Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., pra
džia 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
nauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti.

— Valdyba.

PRANEŠIMAS*.
šiuomi pranešame, tiems Liet. Am. 

Rūbų Išdirbimo Bendrovės dalinin
kams, kurie da nėra išsimainę ameri
koniškas akcijas-šėrąs ant lietuviškų 
akcijų bendrovės “Rūbas’’, kad iki 
Vasario^February 20 dienai 1924 m, 
išsimainytų, nes po pažymėtam laikui 
mes visas akcijas-šėrus pasiųsim 
STEITO SEKRETORIUI į Spring- 
fieldą ir tada kiekvienas šėrininkas 
daug turės vargo ir bereikalingų iš- 
kašČių kolei atsiims akcijas.

Kreipkitės į bendroves ofisą
809 W. 35th St., Chicago, III.

— Valdyba.

Racine, Wis. — A. L. T. S. 35 kp. 
ruošia vakarą su sceniškais perstaty
mais, dainomis ir muzikaliu progra
mų Vasario 17 d., 2 v. p. p., Tumer 
svetainėje. Minėsime Lietuvos šešių 
metų Neprikalusomybės gyvenimą, 
širdingai kviečiame visus lietuvius 
kaip vietinius taip ir iš aplinkų su- 
sęn. — Komitetas.

North Side. — Į Vaikų draugijė
les Bijūnėlio sekančios painokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. p. Sar- 
palius. Paminėtos lekiijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sakė, kad 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.

“Birutės’* repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — RaŠt. Z. K.

Lietuvos Neprigulmybės Puota.
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią 
nepaprastą lietuvių tautos šventę 
Morrison viešbutyj, nedėlioj Vasarių 
17 dieną.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti 
šioje puotoje, ten suėjus krūvon ir vėl 
atsiminti kaip sunkiai lietuvių tauta 
kovojo už savo teises. Ten visi suė
ję prie geros vakarienės ir gražios 
muzikos pasilinksminsime, pasišoksi
me — praleisime linksmai tą Lietuvos 
brangintiną šventę.

Dr. A. Žimontas,
A. L. T. S. apskričio prez.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičaims šelpti rengia markaradų 
šokius sekmadienį, vasario 17 d., 
M. Meldažio svetainėj, 22 44 West 
23 PI. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
asmeniui labai pigi — tiktai 50c. 
šitame maskaradų šoky bus duo
damos pinigais dvi dovanos: pir
mai grupei 15 dol., antrai — 10 
dol. Be to bus ir daugiau visokių 
gražių ir brangių dovanų, todėl 
meldžiam į maskaradų šokius skait
lingai atsilankyti. —Komitetas.

A t gimties'Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų draugija rengia puikų balių, 
subatoj, vasario 16 d., Mildos svetai
nėj, 3142 So. Halsted St., 3-čios lu
bos. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių Politikos ir Pašclkos kliu- 
bas rengia balių, atsibus nedėlioj, 
vasario 17, 1924, Mildos svetainėj, 
3138 So. Halsted St. Prasidės apie 
6 valandą vakare. — Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos draugystės koncertas jyks vasa
rio 17 d. Cicero Lietuvių Liuosybės 
svetainėje, 14 ir 49 Ct. Pradžia 
5 vai. vak.; programas prasidės ly
giai 6 vai.

Programo išpilcįynvui yra pakvie
sta “Birutė”, kuri ne tik dainomis 
pasirodys, bet taipgi suvaidins veika
lą “Audra Giedroje”. komitetas.

PRANEŠIMAI.
LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ

Visa Lietuvių Tauta kasmet iškil
mingai Švenčia Liėtuvos Nepriklauso
mybės dieną Vasario 16 d. Kiekvie
na kultūringa tauta savo brangias 
šventes iškilmingai mini.

Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
šiemet rengia atskirai kiekviena lie
tuvių kolonija, Šaukia massmitingus 
sekančiai:

1) Bridgeportas, Nedėlioj, Vasario 
17, 2 vai. po pietų, šv. Jurgio parapi
jos svet.

2) Town of Lake, Ned. Vas. 17, 7 
v. v., Krinčiaus (buv. Elias) svet., 
46th ir Wood gatvė.

3) Roseland, Vas. 17 d., tuojau po 
sumos, parap. svet., 108th ir Wabash 
gat.

4) West Pullman, Subatoj, Vas. 16 
d., 7 v. v. Bajuriuno svet., So. Hal
sted ir 120 gat.

5) Brighton Park, Ned. Vas. 17 d., 
ir 44tos gat.
2 v. po p., parap. svet., Sp. Fairfield

6) West Side, Ned. Vas. 17 d., 7:30 
vai. vak. parap. svet., 23rd PI. ir Oak- 
ley Avė.

7) Cicero, UI., Ned. Vas. 17 d., 7:30 
vai. vak. parap. svet., 16tos ir 49th Ct.

8) North Side, Ned. Vas. 17 d., 
7:80 vai. vak. parap. svet., 1644 Wa- 
bansia gat.

9) Dievo Apv. parap. (18th gat.), 
Subaaoj, Vas. 16 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos syet., 18tos ir Union gat.

Minėdami Lietuvos Nepriklausomy
bės šešių Metų sukaktuves reikalau
sime, kad Įenkai-grobikai grąžintų 
Lietuvai jos sostinę Vilnių ir kad vi
sai atsisakytų . nuo lindimo į musų 
Kląipėdą.

Tečiaus kaip matote musų politinė 
laisvė ir nepriklausomybe dar nėra 
tokia kokios mes siekiamės. Musų 
visa tauta įtempusi savo jėgas kad iš
kovojus savo šventovę Vilnių-Lietu- 
vos širdį, kurią lengai nori išplėšti 
gyvojo tautos kūno. Ar galūne nu
rimti ? Eikime pagelbos sąvo bro^ 
liams ių sunkioje kovoje už Įaivsę!

Neturime pamiršti savųjų, kurie 
yra prispausti lenkų, ( kurie smeigia 
savo kruvisus nagus į musų našlaičių 
siratų sielas, uždarinėja lietuvių mor 
kyklas ir kankina musų broliuš vęi- 
kėjus. ’’

Susirinkime visi skaitlingai ir au- 
kaukimt gausiai . Surinktos aukos 
bus tuojau tiesiog pasįųstbš Vilniaus 
nuskriaustiems našlaičiams.

Lai gyvuoja Lietuva pilnuose savo 
rubežiuose! , f”

Centralinio. Iškilmių Komiteto var
du, ’ ‘ J. A. Mickeliunas.
Kątausko-Požėlos imtynių biletai 

iš kalno gaunami:
Naujienose, 1739 S. Halsted St; 

Naujienų Skyriuje, 3210 S. Halsted 
St; Universal State Banke, 3252 S. 
Halsted St; G. Bcnošius aptiekoj, 
1616 W. 47 St; J. Urman aptiekoj, 
2300 So. Leavitt St; V. Vilimai- 
čiaus aptiekoje, 10759 S. Michigan 
Avė; K. Montvido aptiekoje, Wa- 
bansia ir Girard 'gatvių; p. Pilkio 
restaurane. (Liuosybės name) 14 ir 
49 Ct.

‘" Moksleivių LMSA 2 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, 
vasario 16 d., 7:30 vai. vak. pas 
Mrs. Frances Stogis, 4049 S. Rich- 
mond St., arti Archer Avė. šiame 
susirinkime bus Renkama kuopos 
valdyba ir kitos komisijos. Kalbės 
mok. J. Lapaitis. Visi nariai daly
vaukite ir bukite laiku.

K. J. Semaška, ižd.-rašt.
Liet Teatr. Dr-ja šv. Martino 

laikys mėnesinį susirinkimą šeš
tadienį, vasario 16 d., 7:30 vai. va- 

Jurffio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė.

Nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes turime daug naujų ir svarbių 
reikalų. Ypač tie nariai kviečiami 
pribūti, kurie esate pasirašę ant 
aplikacijų, kaipo perstatytojai, o 
taipgi išpildžiusieji aplikacijas.

—P. Kilevičia, rašt.

Brighton Phrk.— Lietuvių Brigh- 
ton Park Politiškas PaŠelpinis Kliu- 
bas laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj. vasario 17 d., 2 v. 
po pietų, McKinley Park svet., 39 
gt. ir Western Blvd. Visi nariai yra 
kviečiami į suąy'inkimą. Ir nepri
klausantys .dar prie šio kliubo yra 
kviečiami ateiti ir prisirašyti, ypa
tingai namų savininkai gyvenan
tieji Brighton Parko apielinkčj, 
nes šis kliubas ne vien tik yra pa- 
gelbinč draugija, bet sykiu yra ir 
politiška. Jis stengiasi išreikalau
ti iš miesto valdybos įvairių page
rinimų Šioj apielinkėj. šiandie mes 
visi matome, kad miesto vadovai 
musų pinigais apmokami nevisada 
atlieka teisingus paitarnavimus. 
Tat privalome spiestis į krūvą ir 
reikalauti iš tų ponų to, kas mums 
priklauso. Ateina pavasaris; musų 
elės yra užverstos mėšlais, Šviesų 
ant gatvių nėra; tat visi nežiūrė
dami kas kokių pažiūrų yra susis
pietę į kliubą reikalaukime page
rinimų musų kolonijoj.

—J. J. Palekas, prez.

Chicagos Lietuvių Taryba vasa
rio 16 d., 7:30 vai. vak., Raymond 
Chapel svetainėj,' 816 W 31 St., ren
gia šešerių metų Lietuvos nepri
klausomybės apvaikščiojimą. Bus 
gerų kalbėtojų. Visi kviečiami at
vykti. —Taryba.

Draugystė Pažinties Liet, Ameri
koje, kuri buvo atidėiusi balių ir 
keturių dovanų laimėjimą, dabar 
skelbia, jog tasai balius ir laimėji
mai Įvyks vasario 17 d., 3:30 vfll 
po pietų, svetainėj po No. 4625 So. 
Pauliną St.

Nariai malonėkite laiku pribūti 
ir grąžinti neparduotus tikietus.

—Jonas Michaels, pirm.

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus repeticijos antro akto veikalo 
“Samsonas ir Delila” įvyks vasa
rio 15 d., 7:30 v. vak., Mckinley 
Park salėj. 39 ir AVestern Avė. Vi
si lošėjai, kurie turite roles buki
te laiku. —'Dramos Skyrius.

Lietuvių Tautos Bažnyčios para
pijos susirinkimas atsibus 17 d. 
vasario, 1 vai. po pietų, bažnytinėj 
svet. Bus'daug svarbių’ re i kalų. Jei 
kas nebus, tegul nesigaili paskui.

-—Komitetas.. *



s*

NAUJIENOŠ, Chicago, III
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PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
LORDAS LISTERIS’.

Ateinantį sekmadienį, vasario 17 d., 
10:30 vai. ryto, Raynrond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31 St., Mokslo Draugų 
prelegentai Dr. Al. Davidonis ir Dr. 
A. Karalius laikys paskaitą apie lor
dą Listerį.

Reikia pasakyti, kad lordas Liste- 
ris daugiausia prisidėjo prie moder- 
nosios chirurgijos sukūrimo. Pirm 
jo apie 70% žmonių po operacijos 
mirdavo. Bet ačiū lordo Listerio dar
bams, operacijos dabar nebėra tam 
pavojingos, kaip seniau. Apie to tai 
žmogaus gyvenimą ir darbus papasa
kos daktarai. Tad verta kiekvienam 
susipažinti su gyvenimu tokio žmo
gaus, kuris prisidėjo prie išgelbėjime 
gyvasties tūkstančiams žmonių.

MOTERŲ

ti
REIKALINGA veiterka 
į res^auraną. .
Kreipkitės tuojaus

3206 So. .Halsted St.

dirb

REIKIA operatorkų prie spė
ka varomų siuvamų mašinų. 
Patyrimas nereikalingas.

Englander Spring Bed Co., 
3961 Lowe Avė.

NEPAPRASTI PIJANŲ BARGENA1
Iš priežasties stokos vietos krau

tuvėj parsiduoda ant greitųjų šie 
pijanai:

Schinidt & Schultz Player, walnut 
finish, naujas $575, tikra kaina 
$290.

VVeinman Player, oak finish, su 
suoleliu ir rolėmis, naujas kaina
vo $600, mažai naudotas $225. i

Upright pijamus (ne playeris), 
gerame stovyje, ypatingai naudin
gas norinčiam mokytis grajit $65.

Parsiduoda ant lengviausių iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
3343 S. Halsted St., Chicago.

*

NAMAI-2EMĖ
$200 ĮMOKĖTI

nu- 
pirksite puikų Riverside lo
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted Str., Chica
go, III. Box 428.

riMMM

NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
VISUR KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
_______ būdavot!_

NAMAI-ZEME

PELNYK
BRIGHTON PARK

Turi būti

' Penktadienis, Vaš.‘ 15; 1924

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesini*' 
susirinkimas įvyks sekmadienį, Vasa
rio 17 d., Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI., 1 vai. po piet. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

DARBININKIŲ | RESTAURANĄ

reikia 2 arba 3 moterų,Mums 
apie 35 metų amžiaus, dėl trumpų 
valandų darbo į kafeteriją ir 
tauram). Valandos nuo 11 ryto 
2:30

PARDAVIMUI grosemė ir 
delikatesen, naujas stakas. Prie
žastis pardavimo> noriu eiti į 
niekei plating biznį. Kaina $900.

Atsišaukite
3720 Wallace St.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, vasario 15 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31st St. — Komitetas.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai. vak., 
rengia koncertą, kuris įvyks Liuosy- 
bes svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

po pietų. Atsišaukite:
SWIFT & CO., 

Union Stock Yards
Generalis Ofisas

Samdymo Biuras

iki

PARSIDUODA medinis namas 2 
pagyvenimų po 4 ir 5 ruimus, gara- 
džius vienam karui, Namas taip kaip 
naujas, gražioj vietoj. Pusė bloko 
nuo mokyklos. Namas randasi 54th 
St. ir Emerald Avė. Kaina $3500, 
tai yrti bargenas. Pavasarį gali gau
ti $5000. •

Kreipkitės pas savininkas, nes ap
leidžia miestą.

5135 S<). Halsted St.

2 FLATŲ
Puikus mūrinis namas, po 5 
kamb. fl; vanos, elektros 
šviesos, su pečiu apšildomas, 
graži apielinkė netoli Lietu
vių Bažnyčios, Mokyklos 
Cash reikia tik....... $4,000
Kaina tik........................ 8,500
PAVASARĮ TAS NAMAS 
BUS $1,000 BRANGIAIS. 
JEI NORI PELNYT, TAI 
PIRK DABAR.

KAIP

REIKIA DARBININKŲ
ASMENŲ JIESKOJIMAI VYRŲ

PAJIEŠKAU Juozo Mickevi
čiaus dirbęs “Kataliko” redakci
joj, o taipgi paj ieškau savo gi
minių ir pažįstamų. Anton Ku
li ko ws k i, Dartmund (Westfa- 
lon) New Rd. Str. No. 5

REIKIA vyrų lietuviškai kal
bančių pardavinėti mėnesinius 
ir paprastus Life Insurance. 
Ateikite bile rytą nuo 8 iki 10, 
room 6, 6255 S. Ashland Avė. ir 
klauskite Mr. Stahle.

PARDAVIMUI krautuvė ci
garų, cigaretų, kendžių, ice crea- 
mo ir kitų mažų dalykų. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Renda 
pigi, 6 kamb. dėl gyvenimo, 25231 ${o,ooo.’' Nanife" randasi’ '1910 
S. Halsted St. T. Victory 6716 w 47 st Atsišaukite. 1922 W. 
--------------------------------------- 47-th Str.

604 W. 31 Str. Turi būt par- Į ____
duota, be jokio tolimesnio lauki
mo, grosemė ir bučernė su ledo 
mašina. Randasi ant gero trans-1 ciaybOurn ir Ogden Blvd. Speci- 
ferinio kampo. C - 
mas nebus atmestas. Veikite 
greitai!

BARGENAS biznio prapertė. 
Krautuvė iš priekio, 4 kamb. 
užpakaly, vana ir elektra, kaina

PARDAVIMUI 6 fl. medinis 
namas, pečium šildomas, prįe

NEMATYTAS 
BARGENAS!!

Gražus muro kampinis bil
dingas ; 2 storai ir 2 flatai, 
kartu su gerai išdirbtu Ice- 
Cream Parlor Bizniu.
Dabar parsiduoda
tik už.............. ....... . $18500
Cash reikia tik.........  4000

|AR NORI MATYTI BAR- 
I GENĄ??? TAI ŠITAS 
i NAMAS YRA 

DIDŽIAUSIAS!!
TĖMYKIT:

’ MES TURIME NAMŲ 
PO VISAS CHICAGOS DA- 

| LIS MAŽŲ IR DIDELIŲ, 
Už VISOKIAS KAINAS. 
NE VISUS ČION GALIME 
PAMINĖTI: NES VIETA 
NELEIDŽIA.

BET
ATEIKITE PAS MUS IR 

PAAUKOKITE PORĄ VA
LANDŲ SAVO LAIKO, O 
MES JUMS PARODYSIME 
TOKIUS BARGENUS KĄ 
JUS NEGALĖSIME SURA
STI (JEIGU VIENAS JIE- 
ŠKOTUM) IN DU MĖNE
SIU. JEI TIKITE GREI
TAM PATARNAVIMUI, 
TAI VISADOS 'PAS MUS 
GAUSITE.
S. L. FABIONAS 00.

■lt -
r Z. 5. Miche yi c L d CO

»Strik t

Tel. Prosnect 4345

2 FLATŲ mūrinis namaš, vienas 
blokas į pietus nuo 63 St. ir West- 
em Avė., 5-6 kambarių, garu šildo
mas, 3 karų garaįžius, bargenas, 
$11600.

FRANK A. MULHOLLAND CO. 
6243 So. Westem Avė.

Republic 3200

• 2721 So. Halsted St.
Viena krautuvė, penki flatai, 3 

augštų, mūrinis, akmeniniu pamatu, 
gasas, pečiais šildomas, kaina grei
tam pardavimui, $15,000. 
lygos.

EDWARD J. ZIMMER
7644 S. Halsted St. Stew

Geros są-

& CO. 
1248-1272

IEŠKAU savo brolių Stasio ir 
Alfonso žaldoky, jau dešimt meių 
kaip nesiinačiau su vienu broliu, 
o septyni metai su kitu, nežinau 
nei kurioj pasaulio daly jie yra 
Meldžiu atsiliepti adresu: E. žaldo- 
kaitė, Kėdainių Mokytojų Semina
rija, Kėdainiai — dvaras, Lith- 
uania.

REIKALAUJA patyrusio dreive- 
rio duonai ir keksams išvežioti po 
grosemias. Geram vyrui gera alga. 
Pastovus darbas. Nepatyręs šitame 
darbe prašau neatsišaukti.

JOHN ŠEŠTOKAS 
5654 W. 64 Place.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta vieta, pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 836 W. 
Cullerton Str. arba W. 20 Str.

M. Romanauskas,

Geras pasiuly-|a]g )ęaina $8800, įmokėti $2500. 
Tik viena žeme verta tiek. Tele- 
fonuokit savininkui Dearborn 
4406

VISI

VVESTERN AVĖ. krautuvės 
ir faltai į pietus nuo 63 St.

PAJIEŠKAU savo draugo Joe 
Dora;, pirmiau gyveno Chicago j, 
vėliaus išvažiavo į Duluth, Minn. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas žinote, meldžiu pranešti.

John Rutkauskas
1654 AVabansia Avė., Chicago

REIKIA
DEŠRŲ STUFERIŲ 

PURITY PACKING
COMPANY, 

3247 W. 47 Str.

PARDAVIMUI pekamė, kur 
kepama visokį duona. Nupirksii- 
te už prieinamą kainą. Kreipki
tės

1434 S. 49 Ct. Cicero, III.

k

3 krautuvės ir 4 flatai, ren- 
da $5670 į metus, didelis barge- 
nas, pigiai $15000.

PAJIEŠKAU Juozapo Tamkevi- 
čiaus. Pirmiau gyveno Standard 
(lity, UI. Girdėjau kad yra miręs. 
Paėjo iš Vilniaus rėdybos. Jei gy
vas jis pats ar kas žinote apie jį 
praneškite.

Ona Tamkevičienė
2923 Emerald Avė.., Chicago

gos, 
jau.'

REIKIA bekerio. Geros 
gera alga. Atsišakite

1637 West 13 Str.
Gary, Indiana

suly
tu o-

PARDAVIMUI didelis bučer- 
nės aisbaksis labai pigiai.

Atsišaukite:
1645 Wabansia AvenUe

Chicago. Brunswick 2545

Ant kampo 3 krautuvės ir 1 
latas, rendos į metus $2500, kai
na $17,500.

Ant kampo 3 krautuvės, 5 
flatai, naujas nmaš, $55000, 
cash $20000. '
FRANK A. MULHOLLAND Co.

6243 So. Western Avė.

3.
KĄ JŪSŲ $2,000 NU

PIRKS?
4 FLATŲ

Puikų bildingą, po 4 kamb. 
fl., elektros šviesos^ vanos, 
cementinis fundąmentas, lo
tas aptvertas stipria tvora. 
Namas tik 2 metų senumo, 
netoli Lietuviškos Bažny
čios ir Mokykloš.
Cash reikia tik........... $2000
Likusius žemais išmokėji
mais.
Kaina tik.....................$12500
Tuoj reikia žmogui pinigų, 
užtai taip pigiai parduoda.

PIRK

APSIVEDIMUI

REIKIA senyvo, patyrusio ■ far- 
mų darbininko, lietuvio. Nuolat 
darbas, algos $30 į mėnesį, valgis 
ir kambarys. Tik geras darbinin
kas tegul atsišaukia. Farma pieti
nėj dalvj Illinois. Phone Rogers 
Park 9117, arba E. Sharkey, 1140 
Pratt Blvd.

PAJIEŠKAU apsivertimui Vaiki
no arba našlio kad ir su dviem 
vaikais. Nėra skirtumo kokio tikė
jimo, kad tik negertų. Aš esu mer
gina 29 metų amžiaus, lietuvaitė.

Atsišaukite po numeriu:
728 Liberty St.

2-os lubos iš priekio

RAKANDAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA 2 kambariu 
rakandai pigiai.

WM. VALIŠAUSKAS, 
2041 Rub’le St., 

2nd fl. rear

PARSIDUODA Restaurants,* 
du partneriai nesųs<i|aiko, todėl 
parsiduoda pigiai, r i

ONA BUDRIENĖ Į
839 West 14 Str.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė geroj vietoj, biznis 
išdirbtais, keturi ruimai dėl gy
venimo, bizniškas, vertės 3500 
atiduosiu už 2500. Atsišaukite

■ 1833 W. 22-nd Str.

BARGENAS 
Pardavimiii mGrinis namas, 2 
faltų, po 4 kaAib., rendos į mė
nesį $90, Parduosiu ant lengvų 
išlygų. Matykite savininką ar
ba telefonuokite, dienos 'laike 
telefonas Lafayette 6738, nuo 9 
ryto iki 7 vakare, o nuo 7 iki 10 
v. v telefonas Lafayette U 856. 

JUOZAS PATUMIS

KLAUSYK prieteliau ir prietel- 
ka! Ką mes sakome: kodėl turite 
skųsties. jei neturite pažinčių, pri
sirašykite prie “Leons Institute,” o 
turėsite daug draugų. Pas mus 
randasi nariu visoje Amerikoje ir 
Canadoje. Nekurie nariai turi nuo 
$1000 iki $25000. Jei esi vienas, pa
rašyk į Leons Institute, 131 AV. 39 
St., New York City. Kurie gyvena 
(’.hicagoje ir apielinkėje malonėki
te asmeniškai kreiptys į musų biu
rą Room 406, 39 AV. Adams St., 
Chicago, III.

Vienatinis biuras apsivedimų 
prie kurio priguli lietuviai, rusai, 
lenkai, Ukrainai ir slovakai.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI cigarų kend
žių, Ice Cream ir visokių maž
možių Storas geroj vietoj. Kai
na $600.00.

5135 i/j> So. Ashland Avė.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 3656 So. 

storas su 4 ruimais; 
kas naujai įtaisyta; 
kaip kas norės.

Kreipkitės ,pas savininką 
3759 So. Halsted St.

1 lubos
Tel. Boulevard 2644

Union 
elektra, 
duosiu

Avė.
Vis- 
listą

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 1 

vaikinui su valgiu ar be valgio, 
geistina, kad butų apie 18 gatvę 
bet gali būti ir kitur. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 443.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI—

RUIMAS rendai vienam vy
rui. Gera vieta, dėl gyvenimo. 
Kreipkitės:

910 W. 32 Place 2 lubos.

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU

Esu dirbęs, 
Jei mokytis 
algą.

Kreipkitės
3343

darbo į bučernę. 
bet jau senas laikas. 

— pradėčiau už

laišku
So. Morgan St.

mažo

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame sto

vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Concerta, grojiklis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 į mė
nesį.

NAMAI-ZEME

8 METŲ senumo muro namas, 
2—6 kambarius; aįnSpolui baigtas; 

cementuotas skiepas. Pirmas augš
tas apšildomas; vėliausios mados 
įtaisymai; pusė bloko nuo Hutri- 
boldt Parko. Kaina $12,900, įmokė
ti nuo $5000 ir ąugščiau. Tuos na
mus būtinai turėtumėt pamatyt ir 
įvertint.

švelnys ir Menkus 
1443 N. Paulina St.

Armitage 6411

PRIEŠ PAT PARKĄ 3 
fu FLĄTŲ .

po 6 kamb. * f 1., gražus bil- 
dingas, su vanoms, elektros 
šviesoms, ir visais patogiais 
įrengimais. Namas stovi ant 
Bulvaro, priešais puikų par
ką. Bažnyčia ir Mokykla tik 
2 blokai nuo namo. Rendos 
neša į mėnesį...............$105
Kaina tik.............. ;.......  9500
Cash reikia tik........... 3500
PELNAS LAUKIA ŽMO
GAUS KAS TĄ NAMĄ 

ĮGYS.

SAU

5249
JUSTIN BROS.

W. 25 St., Cicero, 
Phone Cicero 260

III.

Tikras Darganas!

PARSIDUODA—
PARSIDUODA Barber Shop, 

ant Ashland avė. arti 47 gat.
Kreipkitės: Naujienos
1739 S. Halsted St. Box 442

PARSIDUODA grosernė ir delicat- 
tessen krautuvė, biznis išdirbtas, ren- 
da pigi, 4 ruimai gyvenimui ir ga- 
radzius. Parduodu Fordą ir fumi- 
čius pigiai, nes mes išvažiuojam į 
Lietuvą.

F. GEDUTIS,
5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė, labai geroje vietoje. 
Biznio yra daroma $700 j savai
tę. Lysas ilgam laikui,' 6 kamb. 
gyvenimui. 5649 S. Ashland Av.

PARDAVIMUI 3 augštų niuro 
namas apie 7 metų senumo; 2 fla
tai po 5 kambarius ir 1 flatas 4 
kambarių; randasi Brighton parke 
visai netoli nuo didžiojo teatro; 
kaina $10,500; apie pusę pinigais, 
kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 
augštų medinis namas, 5 kambariai 
žemai ir 4 viršuj; statytas 2 metai 
atgal; 3. lotai visi po 30 pėdų plo
čio; namas randasi pakraštyje 
miesto, yienas blokas nuo Archer 
Avė. gatvekarių; puiki vieta augi
nimui naminių gyvulių ir daržo
vių; vieta lietuviais apgyventa; 
kaina $6,500. apie pusę pinigais 
reikia; savininkas priims lotą mai
nais.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus atsilankykite dieną ar vaka
rais pas:

Joseph Yushkewitz, 
4034 Archer Avė., prie California

* , - .. . - —-,

PARDAVIMUI gerai apsimoka
mas groserio ir bučernės biznis; 
romas geras biznis; priežastį da- x,—ant vietos; pasiraatykite

Joseph Yushkewitz,

NUMAŽINTA KAINA PER 
SAVININKĄ

4 KAMBARIŲ medinis bung. ce
mento pamatu, Hesse furnace, kie
to medžio grindys ir trim, užpa
kaly porčius, $1000 pinigais, nu- 
pirksit už $4500. Wood St., netoli 
63 St. Wagneris.

Elmer Jordan & Co.
2419 W. 63 St. Prospect 8700

2 FLATŲ, 1 Storas ir trys rui
mai” užpakaly, 5 ruimai ant vir
šaus. Randasi Brighton Parke 4518 
So. Rockwell St. Prekė $7300; ne
reikia visus cash įmokėti.

Atsišaukit pas L. Butkewicz 
2502 W. 69th St. 
Tel. Republic 5705

SOUTH SIDE 
4FLATŲ 4 

Moderniškas, mūrinis bildin- 
gas, po 4 kamb. fl., su Ice 
baksiais, pečiais, skalbiny
čios, štymu apšildomas. Visi 
flatai šviesus. Bildingas pa- 
budavotas su plieniniais sker 
sbalkiais.
Rendos neša į mėnesį $200 
Cash reikia tik........... 7000
Kaina tik................... 14500

i (hicugoJlL
809 West 35-th Street 

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0611-0774 

OFISAS ATDARAS:
Subatoj vakare iki 9 vai.
Nedėlioj — nuo 9 ryto iki 

3 vai. po pietų.

Budavokis Puikiam 
Berwyn Darže

Mes turime ir pasiūlome pui
kią sodybą budavojimuisi 

j BERWYNE 
i prie Hariem ir 22 gat.

Čia jau yra gera transporta- 
cija.

Čia trumpoj ateity bus dar 
geresnė, nes Douglas Park 
Elevatorius yra pratęsiamas.
, Kainos ant visų lotų yra že
mos. Sąlygos yra lengvos

20% įmokėt, 
likusią

1% per mėnesį.
Visos musų kainos yra įskai

toma įtaisymui, kurie yra apmo
kėti per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsit pi
nigų, nes jie yra greitai apibu- 
davojami. Tie lotai yra pinigų 
dirbėjai. Ši sodyba neš geras 
rendas. Mes turime kiek gerų 
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefeller 
McCormicks Savasčių 
600 N. Michigan Avė.

Tel. Superior 0532 
Berwyn Ofisas 22-os ir Hariem 

Avė. Tel. Oak Park 8976.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Reni kstate no

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

Klauskite K. J. Fillipovicb, 
Tel. Stewart 7101 arba 5126 

--------------- :---- f------------------------  
FARMA ILLINOIS

180 akrų, žemės, 120 dirbamos, 60 
akrų miško ir ganyklos, budinkai vi
si geri, 2 didelės bamės, stuba 8 ra
mų, svirnas it vištininkas, 5 dirba
mi arkliai, 10 melžiamų karvių, 2000 
vištų- ir kitų gyvulių. Viskas už 
$9500. Pardavimo priežastis liga. 
Ateikit ar atsišaukit, pirmos klesos 
visos mašinos.

J. A. ZAKES, 
1121 W. 18th St., 

Tel. Roosevelt 2949

BIZNIERIAI ATIDARYKIT AKIS

Auksinė-proga padaryti pinigų; 2 
flatų bizniavas namas, randasi tarp 
didelių dirbtuvių kur dirba tūkstan
čiai žmonių, gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima pirkti su namu arba 
rendavoti Storą. Namas parsiduoda 
pigiai su mažu įmokėjiipu arbiC išsi
maino ant lotų ar ant kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO.,
< 3352 So. Halsted St.,

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

balansas
Galima nu

arti 
ant 

, ir

.............. - o
$300 ĮMOKĖTI, 

$15.00 kas mėnuo, 
pirkti lotą 33x135 pėdų;
Douglas Park elevatorių, 
22-ro Str. Viskas įtaisyta 
išmokėta. Veik urnai.

Naujienų ofisas.
Box 434

«*■*-■■■ ■*■ ■■■■■..................   r* ■■

PARSIDUODA medinis 2 fl. 
po 5 kamb. namas, rendos neša 
$70.00 į mėn. Parduosiu pigiai. 
Savininką matyt gali kajsdieu 
po 5 v. vakare, o subatoj e ir ne
dėlioję visą dieną 2818 W. 39 
PI. 1-st Floor.

NAMį

PAllDAVIMUI kendžių ir groser- 
•autuvė ir kitokių smulkmenų.- 
sena ir išdirbta. Biznis gerai 

eina. Nupirksit už pigią kainą. Prie
žastis pardavimo, motęris apleidžia 
šią šalį.

Kreipkitės
3602 Emerald Avė.

nės kr;
Vietft i

'PARDAVIMUI Ice Cream puikus 
parloras su puikiais įtaisymais 
prie teatro, lietuviu ir kitų tautų 
apgyvento) kolonijoj. Parduosiu 

visą ir pusę už pirmą teisingą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo — 
liga.

3146 So. Halsted St 
Phone Boulevard 9824

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 flatų muro namas, su vėliau
sios mados įtaisymais, gražioje 
apielinkėje. Mainysiu ant bučernės 
ar grosernės.

Su reikalais kreipkitės pas:
A. Grigas

3114 S. Halsted St.

2 lotai 30x125 vienas blokas 
nuo Marųuette parko ir karų li
nijos Cementuotas saidokas, su
ros, vanduo, elektra, $500 už lo
tą. Klauskite Stewart 4018

NAUJI 2 FLATAI 
$8100 $8100

5 ir 4 didelių kambarių, augstai 
4 kambarių flatas, kambariai per
dirbti ir gatavi plnsteravimui. Že
mutinis flatas užbaigtas. Visas už
baigimas moderniškas visais at
žvilgiais. Namas ir įplaukos už kai
ną vieno namo. Padaro gerinusį 
namu investmentą mieste. Pats ap- 

, 4 x . įSimoRa, furnace apšildomas. Nevieta lietuviais apgyventa; yra da- mažiau kaio <^1500 bus priimta oi- 
romas Ajeras biznis; priežastį da- nigais. Atsineškite depozitą. Imk.it 
žinosite ant vietos; pasimatykite rrawfor(| Xvc. karą iki Bryn
su: T l v., Mawr (iki galo linijos) ir eikite 1AJoflueph Yushkeyitz, bloką i vakarus.

4034 Archer avė., prie Cahfoi nia Hield Construction Co.
DAR TOKIO BARGENO NIEKAS ' Central 3261

NEGIRDĖJO
Greitu laiku turi būt parduotas 3 

florų mūrinis namas, akmenų fron
tas, 2 flatai po 7 kambarius ir vie
nas 6 kambarių. Elektra, 
maudynės. Rendos neša $110 
nesį, $8000. Apie pusę cash. 
kitę pas savininką.

6600 Ix>we Avė 
Antros lubos

------ ----------------------- į--------------------------------

Tikras Paaukavimas!gasas, 
į mė- 
Klaus-1 SAVININKAS turi pardavimui 

puikų 2 augštų muro namą; 2 fia
lai po 6; vėliausios mados įtaisy
mai; karštu vandeniu šildoma su 

— 2 boileriais; vieta lietuviais apgy- 
NAMŲ pirkėjams didžiausias bar- venta; 30 pėdų platumo lotas; na- 

genas, kur dar niekas nepirko. Tik- mas statytas 6 metai; namas ver
tai šia savaitę sučėdysit mažiau- tas $15,000; savininkui deikdlingi 
šiai $1000, negu kur kitur pirkda- pinigar, pąrduos už seną kainą tik 
mi. Turiu du namu; duosiu išsi- už $11,500; apie pusę reikia pini- 
rinkti vieną iš dviejų: didelį ar gaiš, kitus ant morgičio. Pamaty- 
tnažą. Platesnių žinių rašykit ar kitę šita namą, jeigu jieškote gerą 
niatykit Antaną Liepuką ‘bargeną; savininkas gyvena ant
929 w. 35 PI. t lubos užpakalis pirmų lubų sekančiu antrašu: 

Vakarais arbrt nedėldieniais 3423 S. Leavitt Sto prie 35-tofc gat

pardavimui

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui per avininką, 5 ir 6 
kambarių, 2 flatų, mūrinis, nau
jas, ideališkas namas, labai ge
roje vietoje. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.

{ t

2 LOTAI prie vienuolyno, prie 
69 ant Clairmount Avė. arti prie 
karų linijos, 1 blokas nuo Western 
Avė. Atiduodu du lotu už $1,200; 
iš agentų nenupirksi nei už $1,600. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Savininkas B. Uniauskas 
1949 String St.

po

KLIOŠTORIAUS 
(Marąuette Manor) 

4 FLATŲ 
Puikus mūrinis namas, 
6 kamabrius fl., su elektros
šviesoms, vanos, aržuoliniai 
trimingai, skalbinyčios, 2 
karų garadžius, stovi ant 3 
lotų. Tik 1 blokas nuo par
ko.
Pigiai išranduotas, į mėnesį 
neša.... .............
Cash reikia tik 
Kaina...............

. . . . . . . . . . . . 00.

PARDAVIMUI 8 flatų namas, 
garu šildomas, flatai po 4 kam
barius, prie 76 St. ir Green St. 
Bus Užbaigti gegužės 1 d., H. P. 
Schoening, 5822 S. Maplewood 
Avė., Prospect 3807.

MOKYKLOS

. $175

. 9000 
18500

MARQUETTE MANOR
Parsiduoda naujas mūrinis namas 2 

pagyvenimai 6 ir 5 kambariai viskas 
ponaujos mados. Atsišaukit pas sa
vininką apie 6 vai. vakare, antros lu
bos.

J. KETVIKAS
4040 So. Francisco Avė.

. Tel. Ijafayette 4167

809 West 35-th Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0611-0774
OFISAS ATDARAS:

Subatoj vakare iki 9 vai. 
Nedėlioj — nuo 9 ryto iki 
3 valandų po pietų.

PARDAVIMUI namas su tuš
čia vieta dėl biznio, arba paran- 
davosiu storą vieta tinkama dėl 
visokių biznių. Atsmaukite 1800 
S. Peoria Str. pirmas augštas iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 kam
barius muro namas; skiepas ir 
augštas; elektra ir maudynės.

1,632 N. Leavitt Št.
Pirkėjus gali tuojaus gauli flatą. 

Kaina $8500; įmokėti nuo $3000 ir 
augšČiaUi


