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Angly reakcininkai trukdo darbi 
ninky valdžiai

Ieško menkiausios progos pa
kišti jai koją. Incidentas 
parlamente.

Amnestija politiniams kaliniams Egipte
Smūgis Francijai

Belgijos kabinėto puolimas- 
skaudžiai atsiliepė į franeuzų 
reikalų padėtį

PARYŽIUS, vas. 28. — Bel
gijos kabineto puolimas* bema
tant sunkiai-atsiliepė į dalykų 
padėtį Francijoj. Frankas

staiga nukrito iki dar negirdėto 
laipsnio (24.50 frankų dole
riui), darbai ekspertų komisi
jos, ambasadorių tarybos, san
tarvininkų militarinės komisi
jos ir kitų jų organizacijų tapo 
neitralizuoti.

Į tą įvykį žiūrima kaip į la
bai rimtą ir svarbų, nes jis gali 
palikti Franciją kaip ir izoliuo
tą Vokiečių reparacijų, Ruhfro 
srities į grieš to Versalės sutar
ties pildymo klausimais. Mat 
visi numano, kad nė joks kitas 
kabinetas, kurs bus Belgijoj su
darytas, nebus toks palankus- 
Francijai, nekooperuos taip pil
nai su Paryžium, kaip belgų 
premjeras Theunis ir užsienio 
reikalų ministeris Jaspar.

Kaip jau vakar buvo praneš
ta, kabinetas atsistatydino dėlto 
kad parlamentas atmetė vald
žios padarytą su Franci ja eko
nominę sutartį dėl prekybos 
maino su kaimynėmis šalimis. 
Tai žiniai atėjus į Paryžių, bir
žoj kilo didelis subruzdimas.

Dawes’o vadovaujamoji eks-

pertų komisija rengiasi savo 
raportą patiekti reparacijų ko
misijai ateinančią savaitę. Ko
misijos raporte nuipatoma, kad 
Vokietija mokėtų reparacijas 
prekėmis proponuojamo mora
toriumo laiku. Biudžeto subko- 
misija priruošė planą balansa
vimui Vokietijos biudžeto per 
trejus metus, pratęsiant san
tarvininkų kontrolę dar septy- 
neriems metams, viso dešimčiai 
metų. Komisija pabaigė savo 
darbii Vokiečių aukso banko su
darymo klausimu, o taipjau ir 
Vokiečių gelžkelių klausimu.

Santarvininkų ambasadorių 
taryba Anglų premjero MacDo
naldo notą dėl nuginklavimo 
Vokietijos pasiuntė Versalėn 
santarvininkų militarei tarybai, 
kuriai pirmininkauja maršalas 
Foch’as. Del įvykusio krizio 
Belgijos valdžioj, tos komisijos 
darbai tapo laikinai sutrukdyti.

Militariniai santarvininkui 
viršytos norėtų organizuoti tam 
tikrą kontrolės komisiją Vokie
tijai, pakeičiant generolo Nol- 
let’o militarinę komisiją, kuri 
taip jau žiūrėtų Vokietijos nusi
ginklavimo. Naujoji kontrolės 
organizacija turėtų būt laiko
ma pačių santarvininkų lėšomis, 
o ne vokiečių, kaip kad iki šiol 
buvo.

ANGLIJA SVARSTO PASKO 
LOS RUSIJAI KLAUSIMĄ.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.
---------- ------------------ -- ----------------------

LONDONAS, vasario 27. — 
Laikraščių pranešimais Angli
jos valdžia svarstanti klausimą 
apie davimą Rusijai didelių kre
ditų, o taipjau paskolos Rusijos 
rekonstrukcijos darbams, taja 
sąlygą, kad visą medžiagą rusai 

j pirktų Anglijoj.

Pasitarimas apie ateivybes 
varžymo reikalus

LONDONAS, vas. 28.— Ang
lijos konservatoriai ieško viso
kių priemonių, menkiausių 
priekabių, kad pakišus koją 
jiems nepakenčiamai Ramsay 

MacDonaldo vadovaujamai dar
bininkų valdžiai — pakišti ko
ją ir nuversti.

štai vakar konservatorių at
stovas parlamente, buvusis už
sienio reikalų subsekretorius 
Baldvino kabinete, p. Ronaldas 
McNeill, posėdžio taiku duoda 
įnešimą uždaryti sesiją, moti- 
vuodamas tuo, kad, girdi, esą 
“skirtumo tarp įvairių minis-j 
torių pareiškimų dėl valdžios 
nusistatymo Versalės taikos 
sutarties klausimu.” Ir jis nu
rodė, kad vidaus reikalų mi
nisteris Arthuras Hendersonas 
laike papildomųjų rinkimų 
kur ten pasakęs kad Darbinin
kų valdžia “stoja už tai, kad 
Versalės sutarties sąlygos bu
tų Lšnaujo peržiūrėtos.” Kon-| 
servą toriai 
kabinetas 
ministerio 
kiniui, ir ar Dąrbinmkų . yal- 
džia ištikrųjų turi tokio tiks
lo peržiūrėti Vdrsdlės sutartį?

McNei.Ho įnešimas uždaryti 
sesiją, jei jis butų buvęs par
lamento priimtas, btitų reiš
kęs tiek pat, kaip kad pareiš
kimas valdžiai nepasitikėjimo. 
'Bet nepavyko.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas, pakilęs, atsakė, kad 
“ponas McNeill ieško prieka
bių ir nori piktai kandžiotis 
savo grynai partinius tikslais 
tuo metu, kai eina Žabai opios 
derybos.” Toliaus jis pareiškė, 
kad jeigu jau konservatorių 
partija esanti pasiryžus “me
tyti erškėčius mano takan, tai 
3Š norėčiau, kad ji pasirinktų 
savo erškečiams mėtyti 
tokį žmogų, kutis pats 
nesuteptas* rankas.”

Tai buvo toks vykęs ir 
nūs* MacDonaldo atsakymas, 
kad net pats ILioyd George’as 
su kitais liberalais, kurie buvo 
beparemią konservatorius, pa
kilę ėmė ploti ir savo parėmimą 
atšaukė.

norį tat žinoti, ar 
pritaria šitokiam 

Hendersono pareiš-

bent 
turi

šau-

Rusy-ltaly derybos pa 
baigta susitaikymu

jį laikraščių 
nenoroms at- 

klausimų išsi-

ROMA, Italija, vas. 28. — 
Rusų-Italų ptekybos derybos, 
po ilgų diplomatinių’ginčų, be
veik yra jau pabaigtos pilnu 
su si tarkim iv Spartų Rentai, 
Jausenas ir Sokolovas, iškelia
vo į Maskvą > iRusų ambasados 
nariai turi vilties, kad dar "šią

Klerikalinė reakcija ardo 
Lietuvos mokyklas

Geriausieji Lietuvos Mokytojai Persekiojami/ '•

Generalis prokuroras Dau- 
gherty, kurs užvakar skubotai 
iškcliAvo iš Washingtono, va
kar buvo Chicagoj. Jis važiuo
jąs į Milinių Florida,, kame jo 
žmona serganti.

Aps-pitusienas 
repo i teriaiųs jis 
sakinėjo ir nuo 
sukinėjo. Pusiau
pusiau grūmodamas jis pareiš
kė, kad savo priešams senate 
jis atlyginsiąs dar šį vakarą: 
prieš išvažiuodamas iš Chica
gos duosiąs savo pareiškimą 

apie juos — “jeigu ta gauja 
senatorių iki tam laikui nebus 
rezignavus.”

Ką jis tuo norėjo pasakyti, 
laikraštininkams pasiliko slė
pinys. Veikiausia ir jam pa
čiam. Iš viso jis buvo labai ne
ramus, susinervavęs ir piktas.

senuosius Rusijos ambasadoj 
runius., Naujasai sovietų am
basadorius Jurienevas laukia
mas atvykstant dešimties die
nų begiu. .i

ŠMUGELIS EMIGRANTŲ 
AMERIKON PER ARGEN

TINĄ.

Lietuvos Mokytojų Atsišaukimas

McAdoo nuopelnai
vas. 28

pinigyno sekretorius 
kabinete p. W. G. 
gavęs apie 200,(XX 

iš Republic Iron and 
kad

YOUNGSTOWN,*b
— Vietos laikraštis Youngs- 
t»wn Vindicator paskelbė, ka< 
buvusia 
Wilso-no 
McAdoo 
dolerių
Steel kompanijos už tai 
gynė jos bylą atieškojimui iš 
valdžios dalį sumokėtų taksų
— apie du ar trisč milijonas 
dolerių.
McAdoo prisipažįsta — gavęs 

tik 150,000 dolerių.
LOS ANGELES, Cal., vas. 

28.— William G. McAdoo prisi
pažįsta, kad iš Republic Iron 
and Steel kompanijos jis už 
savo darbą gavęs. 150,000, bet 
ne 200,(XX) dolerių.

NORI PATAISYT PtROHIBI- 
CIJOS ĮSTATYMĄ. .

WASŲ:IN;GTONAS, vas. 28. 
—Kongreso narių grupe, viso 
apie keturios dešimtys, rengia
si neužilgio įnešti kongresan 
pataisymą prie prohibicijos įs
tatymo, kuriuo butų leista da
ryti, vartoti ir pardavinėti 
“šlapius” gėrymus, turinčius 
nedaugiau kaip 2% nuoš. al- 
kogolio.

BUENOS AIRES, Argentina, 
V£i3. 28. — Susekta tam tikra 
organizacija, kuri parūpina po
licijos* ir imigracijos valdžios 
reikalaujamus dokumentus, ku
riais atvykusieji j Argentiną 
emigrantai iš Europos gauna 
Amerikos konsulų vizas atva
žiuoti į Jungtines Valstijas. 
Pasirodė, kad šimtai tokių emi
grantų per pereitus metus įsi
gavo Amerikon šitokiu klastin
gu budu.

DANŲ-NORVEGŲ GINČAS 
DEL GRENLANDIJOS 

'^BAIGIAMAS.

KOPENHAGENAjS, vas. 27.— 
Norvegijos su I>anija ginčas 
dėl Grenlandijos bus veikiau
sia pabaigtas draugingu susi
taikymui Norvegija

sąlyga, kad JTanija 
norvegams naudotis 
jos vandenimis.

pasiruošus 
Danijai ta 
netrukdys 

Grenlandi-

PRITARIA NACIONALIZUO- 
x TI PRAMONĘ.

vas.MADRIDAS, Ispanija, 
27. — Direktorijos taryba šian
die dayė savo pritarimą pramo
nės nacionalizavime planui.

PASIKĖSYMAS NUŽUDYT 
ITALŲ SENATORIŲ.

Jungtinių Valstijų kongrese yra įneštas įstatymo su
manymas, Johnsono bilius, suvaržyti ateivybę šion šalin 
ir ateivius, gyvenančius-šioje šalyje. Jisai ypatingai aš
triai paliečia letuvius, siūlydamas nukirsti jau ir be to 
mažą lietuvių “kvotą’* iki dvejeto šimtų.

Kol bilius dar tebėra svarstomas kongrese, galima 
veikti, kad jisai nebūtų priimtas. Kitos tautos veikia — 
kelia protestus, rašo rezoliucijas, siunčia į Washingtoną 
įgaliotinius ir t. t. Turėtų sukrusti ir lietuviai, ypač 
Chicagoje, kur lietuvių kolionija yra skaitlingiausia.

Pasitarti apie tai, ką šituo reikalu Chicagos lietuviai 
turi daryti, “Naujienos” kviečia ateinančiam penktadie
niui, vasario 29 d., visų draugijų valdybas ir atskirus vei
kėjus susirinkti Raymond Institute, 816 W. 31 Street. 
Susirinkimas prasidės 7:30 vai. vakaro.

Klausimas, kurį tas susirinkimas svarstys, neturi 
nieko bendra nė su partijomis, nė su kokiais kitais nuo
monių skirtumais, todėl pageidaujama, kad jame daly
vautų visi veiklesnieji žmonės ir organizacijų viršinin
kai. Visi kartu pasitarę, matysime, ką galime toliaus 
veikti, kad tie kenksųiingi sumanymai kongrese nepa
taptų įstatymu.

Paliuosuoja politinius 
kalinius Egipte

Anglijos MacDonaldo valdžia 
paskelbė amnestiją.

visuo- 
politi-

komi- 
prem-

KAIRO, Egiptas. — Angli
jos darbinjukų valdžia, kuriai 
vadovauja premjeras Ramsay 
MacDonaldas paskelbė 
;iną amnestiją visliems 
niams kaliniams Egipte.

Anglijos aukščiausias 
sionierius įteikė Egipto
erui Zaghlului notą su pareiš

kimu, kad Anglijos ^ųaldžia 
irokšta turėti draugingiausių 
santykių su Egiptu ir dėl to 
;uri būt paskelbta visuotina 
amnestija visiems politiniams 
odiniams, išskiriant tuos, ku
rių paleidimas, premjero nuo
mone, galėtų turėt blogų pa
sekmių— galėtų sukelti nera
mumų.

------------------------------------- ■

Portugalai suėmė penkis fran
euzų žvejų valtis.

IJSBONAS, Portugalija, vas. 
28. — Portugalijos sargybiniai 
laiveliai suėmė penkias ffancu- 
zų žvejojamasias valtis, paste
bėtas Portugalijos vandenyse 
žvejojant.

ROMA, vasario 27. — Du už
puolikai kėsėsi nužudyti senato
rių Bergamini jojo namuose. 
Jis buvo peiliais sužeistas.

' Patriarkas Tichon mirštąs.
MASKVA, vasario 28. — Ru

sų stačiatikių bažnyčios galva 
patriarkas Tichonas esąs arti 
mirties. Priežastis — širdies 
liga.

PINIGU KURSAS

Vienu laiku atvyko
800 vaikų.

Vakar, vasario 28 d., užsienio pir/b 
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių banku bu. _ __ _____
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ......
Belgijos, 100 frankų a...........
Danijos, 100 markių ............
Italijos, 100 lirų ...................
Francijos, 100 frankų ...........
Lietuvos, 100 litų ............... .
Norvegijos, 100 kronų ........
Olandijos, 100 kronu ............
Suomijos, 100 markių ...........
Švedijos, 100 kronų ............

1 11 ’l •
Jungt. Valst. Pinigynas

Washington, D. C., vas. 28. — Ofi
cialiai skaitmens apie Jungtinhj Val
stijų pinigyno padėtis vasdrio 25 die
ną paduodama: 
Šiemet pajamų iki šiandie 

surinkta ....!.... .
Pernai per tą patį laiką 

buvo surinkta .
Padidėjimas .........
šiemet

iki šiandie
Pernai išlaidų virš pajamų 

iki šiandie buvo /....... r
Bendro turto balansas šian

die

Vakar, vasario 28 d., užsienio piif|- 
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos

$4.30 
. $3.55 
$15.00

$4.31
$4.12

$10.00
$18.28 
$37.35

$2.52 
$26.13

NEW YORKAS, vas. 27. — 
Atplaukęs iš Italijos garlaivis 
Conte Verdi atgabeno Ameri
kon 800 kūdikių ir vaikų. Atvy
to jie čia pas savo tėvus.

Mat einant nesenai priimtu 
migracijos patvarkymu, iš Ita

lijos gali į Jungtines Valstijas 
atvažiuoti — nežiūrint kad kvo
ta butų ir išsibaigus — pačios 
su mažais vaikais pas savo vy
rus, jei tie jų vyrai yra jauvA- 
merikos piliečiai.

$2,835,578,609

2,259,898,212 
... 75,680,397 

pajamų virš išlaidų
18,283,869 
j
75,555,867

230,294,728

Chicago ir apieunkė.— šian 
die išdalies apsiniaukę; šilčiau 
pietvakaris vėjas.

Saulė teka 6:25, leidžias 
5:58. Menuo teka 2:44 ryto.

šilčiau;

* leidžiasi 
:44 ryto.

Dr. A. J. Karalius, Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Rėmėjų Draugijos Amerikoje 
pirmininkas, gavo iš Lietuvos 
mokytojų atsišaukimą, kuriame 
prašoma amerikiečių baramos 
apšvietos darbui Lietuvoje.

Didelė dauguma Lietuvos mo
kytojų yra susiorganizavę j 
Profesinę Sąjungą, kuri rūpi
nasi ne tik mokytojų, kaipo tam 
tikros profesijos žmonių, reika
lais, bet ir taip pat atlieka mil
žiniškos svarbos darbą apšvie- 
tos srityje. Ji yra, galima sa
kyt, vienintelė toje dirvoje tvir
ta atrama prieš klerikalizmą 
kuris kėsinasi visą Lietuvą pa- 
sikišti- po savo skvernu.

Tuoj po Naujų Metų Liėtuvos 
Mokytojų Profesinė Sąjunga 
laikė savo rpetinį suvažiavimą 
ir jis nutarė įgalioti savo orga
nizacijos centrą atsikreipti j 
amerikiečius žemiau telpančiu 
atsišaukimu.
LAIŠKAI AMERIKIEČIAMS.

Lietuvos Mokytojų Profesinė? 
Sąjungos Centro Valdyba.

Sausio 25 d., 1924 m.
No.70

KAUNAS.
D-UI Ą. J. KARALIUI, Lietu 
vos Mokytojų Profesinė S-goi 
rėmėjų Draugijos Amerikoje 
Pirmininkui ir jos nariams.

1924 metų sausio 3—5 d.d 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos skyrių atstovų meti
nio suvažiavimo vardu Centro 
Valdyba reiškia Tamstoms gi
liausi padėkos žodį už suteiktą 
mums moralę ir materialę para
mą. Dar nėkuomet • mes taip 
nebuvome reikalingi Jūsų, bro 
,liai amerikiečiai, paramos, kaip 
šiandie.

, Klerikalai puola mokyklas.

, Dabar Lietuvoje viešpatauja 
jaudžiausia klerikalinė reakci
ja, kuri visu frontu puola Lie
tuvos mokyklas ir mokytojus. 
Per 5 metus musų valstybės ne
priklausomo gyvenimo vargais- 
įiegaljais liaudis per savivaldy
bes įkūrė apie 2,000 pradinių 
mokyklų, 109 vidurines mokyk
las, ir gimnazijas, ir jau greit 
švęsime 2 metų sukaktuves nuo 
itidarymo Lietuves Universite
to. Lietuvos klerikalai, pamatę 
toki gražų skaičių mokslo įstai
gų, pabūgo. čion jiems teko 
pasirinkti: ar dabar pulti tas į- 
staigas, 'ar nėkuomet. Pasirin
ko pirmąjį kelią. Dabar jie 
dirba nuosekliai ardymo darbą 
Kadėmų blokas — krikščionys- 
demokratai, darbo Federacija ir 
ūkininkų sąjunga — atėmė iš 
savivaldybių lėšas, »privex*td 
mokyklų darbą sustabdyk Kur 
mokyklos veikia, ten mokytojai 
imežiami1, liuosuojami ir suimi
nėjami be rimto pagrindo. .

Persekiojimas mokytojų, f
Gerbiamieji! Išvardinti čio- 

tai visas mokytojų bylas, ku- 
’ias tenka Liet. Mok. Prof. S-os 
Centro Valdybai vesti, nėra jo
kios galiimybes, nes pavyzdžiui, 
vieno tiktai Kairių mokyklos, 
Šiaulių aps., mokytojo Balio Ur
bono byla sudėto 96 puslapius. 
Byla kilo deliai to, kad piliečiai 
Juozas Ivanauskas, grįžęs-siŠ 
Amerikos, ir poetas Jovaras —; 
Jonas . Kriščiūnas — iš Kalniš
kių kaimo pranešė raštu moky
tojui B. Urbanui, kad j fe nepri
klauso prie Rymo — katalikų 
konfesijos, pareiškė, kad jų vai
kai nelankys tikybos pamokų. 
Klerikalams nereikia rimto pa-

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

SIŲSKIT PER
naujienas
PINIGUS LIETUVON

zlx ,v._ ■ • # . ' ' ■

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Naujienos
1739 S. Halsted St. 

Chicago III.



NAUJIENOS, ChicSgę, TU. Penktadienis, Vas. Ž9, 1924

Lietuvos Mokytojai Sau 
kiasi Pageltos

Amerikiečių aukos sustiprino 
klerikalus.

(Seka nuo 1 pusi.)

grindo, kad apkaltinus mokyto
ją. Vietom klebonas M. Augu
lis pradėjo mokytoją B. Urboną 
šmeižti ir rašyti ant jo skundus. 
Mokytojas Urbonas terorizuoja
mas, gąsdinama jis paliuosuoti. 
Tam pačiam mokytojui buvusi 
Rusų caro valdžia irgi buvo už
ginusi mokytojauti už lietuvys
tės platinimą. Dar prie progos 
porą faktų. Biržų-Pasvalio ap
skrities—pradžios mokyklų ins
pektorius Č. Vasiliauskas, kuris 
caro valdžios buvo išsiųsta® iš 
Lietuvos Odesan dėl lietuviškos 
spaudos platinimo, kuris pirmas 
buvo Kaune lietu vis-mo2yto-
jas, kuris organizavo lietuvių- 
mokytojų paruošimą, kuris pa
dėjo organizuoti “Saulės” (da
bar—aiiškihu klerikališka drau
gija—mokytojų kursus, kuris 
parašė daug lietuvių kalbos va
dovėlių, tas č. Vasiliauskas kal
tinamas dabai* priešvalstybinia
me darbe ir gręsiama jis, pa- 
liuosuota, žinoma, kad jo vie
toj paskyrus kokį nors ex-kle- 
riką. Tauragės vidurinės mo
kyklos vedėjas šarka, kuriam ir 
caro valdžios buvo užginta Lie
tuvoje mokytojauti, kaipo karš
tam Lietuvos. patriotui, dabar 
paliuosuotas. Jo vedamoji mo
kykla buvo pastatyta kuoge- 
riausiai. Kas nuostabu, tai kad 
jo vieton paskirtas ponas Ša
bas, £al ir neblogas žmogus, bet 
buvęs, sunkiųjų darbų kalėjimo 
viršininko padėjėjas — tai reiš
kia —•' katorgos prižiūrėtojas. 
Rozalime vidurinės mokyklos, 
Panevėžio apskr., vedėjas Drau- 
gunevičiuis mokytojauja dau
giau 30 metų. Caro valdžia j‘į 
skirdavo mokytojauti ne į lie
tuvių, o tik į gudų, lenkų, ap
gyventus valsčius, nes perdaug 
mokęs lietuvių kalbos ir kurs
tęs žmones prieš rusų valdžią., 
Pradžioj musų valstybės nepri
klausomo gyvenimo vyresnieji 
jo 3 sūnus pirmieji stoja sava
noriais į musų kariuomenę, 'da
bar jau atsižymėję karininkai. 
Bet nelaimė — Dragunevičius 
ne krikščionis-demokratas, o 
valstietis-liaudininkas. 'Rinki
mo laiku jis nepritarė- vietos 
spekuliantams . ir* kadėmams. 
Tas begalo nepatiko vietos kle
rikalams, jų tarpe ir p. Danaus
kui, kuris renkant lietuviams 
j Rusų Durną atstovus, parsida-i 
ve lenkams. Visi lietuviai jį 
vadina išgama, o šiandien jis— 
jau klerikalų agitatorius. Vis 
dėlto mokytojui Dragunavičiui 
pasisekdavo atsispirti, bet štai 
per Kalėdas Švietimo 'Ministe- 
rio įsakymu žmogus su šeimyna 
per didžiausį šaltį, speigą, ark
liais kediasdešimts kilometrų ke
liamas į kitą mokyklą — Radvi
liškiu. Vietoj šalinamų prity
rusių mokytojų skiriami kuni-* 
gai, nes kunigų ir rabinų Lie
tuvoj didelė perprodukcija ir 
nežinia kur jie dėti. Pav. Ma
riam polės Mokytojų Seminari
jos direktorium paskyrė ne iš 
ten mokytojaujančių prityrusių 
pedagogų, o jaunutį kunigėlį 
Dumbrauską.

Tai matote, draugai rėmėjai, 
kokiose apystovose tenka mums 
čionai dirbti švietimo darbą! O 
vis gi mes Lietuvoje nemanome 
geruoju užleisti tos pozicijos 
klerikalams, bet dar su didesniu 
pasiryžimu, pasdaukavimu, sto
jame į pagalbą užguitai klerika
lų varginamai liaudžiai.

Skaudžiausia tai tais, kad mo
kytojų, dirbusių Lietuvos nau
dai dar prie rusų caro valdžios 
ir tvėrusių lietuvišką mokyklą, 
ištikymybę nustato žmonės, ku
rie Lietuvai nežinomi ir kurie 
dar ir dabar namie rusiškai kal
ba.

Jeigut mes dabar žvilkterėsi- 
I me į praeitį, tai aiškiai pamaty- ' 
sime, kad Lietuvoje sustiprėjo 
klerikalizmas ne keno kito pini
gais, kaip jūsų, broliai amerikie-* 
čiai! Lietuvių amerikiečių pini
gais pastatyti Kaune “Saulės” 
Seminarijos - rūmai, L___
dabar viešpatauja vienuolės. 
Į Tautos Fondą rinkote dolerius 
visiems šalies reikalams, o da
bai* jie naudojami klerikalinei 
reakcijai palaikyti. Dar praei
tais pietais Mariampolėje ir 
Kaune pastatytos jėzuitų tvir
tovės. Kadėmai nesigaili Lie
tuvos iždo, kada reikia padaryt 
išlaidų klerikafllzmo reikalams. 
Kundgų ir rabinų algoms padi
dinti paskyrė 730,000 litų, tuo 
tarpu suaugusiems kursai prie 
pradžios mokyklų nuo šių 192/ 
metų pradžios uždaromi— mat, 
tam tikslui neatsirado' Valsty- 

Ibės ižde pipigų.
Platus Mokytojų Prof. Sąjun

gos veikimas.
Visi ‘Amerikos lietuviai be 

skirtumo partijų, kurioms rupi, 
kad Lietuvoje nebūtų varžomas 
jokiais pančiais švietimas, kvie
čiami palaikyti musų orga
nizaciją, o per ją viąas. mūšų 
įstaigas,.kaip tai: “Mokytojų 
koperatyvą “Spaudos Fondas”, 
kuris ne tik Kaune, bet ir tam
siausiuose musų • kampeliuose 
steigia kyngynus, leidžia vado 
vėliaus ir mokslo knygas; 2‘ Lie
tuvos Mok Prof. S-gos Kaune 
gimnazią suaugusiems, kurioje 
nuo 1920 metų mokinasi arti 
500 darbininkų, kareivių, valdi
ninkų ir kitų profesijų žmonių; 
3) Mariampolės Realę Gimnazi
ją, dabar perorganizuojamą į 
technikumą; 4) Sąjungos nuo 
muojamame dvare 1923 metais 
įsteigta Mokytojų Seminarija, 
kurioje jau mokinasi mokiniai.

Mariampolės Reale Gimnazi
ja tilpsta privačiame name, to
dėl nuo namo savininko malonės 
priklauso gimnazijos likimu, 
Mariampolėje gauti kitą butą 
hera jokios galimybes, nes*ten 
Viskas klerikalų rankose. Jau 
gautas Mariampolej sklypas že
mės ir ruošiamasi už renkamas 
aukas statyti gimnazijai namus.

Prie Kėdainių Mokytojų Se
minarijos yra bendrabutis kur 
mokiniai gauna pilną užlaikymą 
per mėnesį Už 70 N tų./ Daug 
mokinių negali užmokėti net 70 
iitų už bendrabutį, tiek yra ne- 
turtinįgi.

Sąjungos suaugusiems gimna
zija Kaune tilpsta žydų gimna
zijos bute, pamokos eina vaka
rius. Su Kauno burmistro- p, J. 
Vileišio pagalba Sąjunga gavo 
Kaune sklypą žemės 2700 ket
virtainių metrų, ant kurio ma
noma statyti suagusiems gim
nazijai namus.

Gimnazijoms, knygynams rei
kia mokslo priemonių, bibliote
kų, dirbtuvių ir t.t. Sąjunga 
turi savo mokyklas gerai apsta
tyti, nes tik gerai aprūpintos 
mokyklos gali sukon^uruoti kle-. 
rikalinės mokyklas ir išleisti 
visai paruoštus ir energingus 
kovotojus ųž laisvą Lietuvą. .

Lietuvos pažangieji mokyto
jai, susispietę į Lietuvos Mok. 
Prof. Sąjungą vieni ant savo 
pečių išlaiko paminėtas mokyk
las. Vien Kėdainių Seminarijos 
reikalams per 1923 metus Są
junga išleido 18,000 litų. * 

Draugai rėmėjai! žinote ge
rai, kokią sunkią klerikalinės 
reakčij^s naštą reikia pakelti 
mokytojams, . kuriuos dabar

daugiausia puola. Sunkioje va
landoje 'mokytojai gauna drą
sos toliau kovoti, žinodami, kad. 
jų darbą tinkamai parems bro
liai amerikiečiai.

Lietuvos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos Centro Valdyba,

Pįrmininkas B. žygelis
. Sekretorius

kuriui' yulT/vbos Nax;ys. v-.-RuZ8ax
1. Knygas, laikraščius siųs? 

kitę tiesiog Kėdainių Mokytojų 
Seminarijai.

t 2. Visais kitais reikalais, kaip 
tai: aukų, stipendijų ir kitas 
reikalais kreipkitės į Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Centro Valdybų: Kaunas, Keis
tučio g-vė, 14 N., Lithuania.

3. Rinkite prenumeratą musų 
laikraščiui “Mokykla ir Gyveni
mas”. Laikraščio adresas: Kau
nas, Kaliro g-vė, V. Kvieskos bu
tas, Lithuania.

Lietuvos valdininkai 
priedų nesulaukia.

Kaunas, Vasario 4. — Prieš 
sumažinant valstybės įstaigose 
tarnautojų skaičiaus valdžios 

buvo pažadėta likusiems tarnys
tėje tarnautojams nuo Naujų 
Metų žymini pakelti algas ir 
tuomi pagerinti jų būvį. Etatai 
žymiai sumažinti, vienok apie 
pažadėtuosius priedus ligi šiol 
dar nėra jokių žinių (tuk būt 
laukiama geresnių metų).

Nepaskelbiant jokių davinių 
apie pažadėtuosius algų prie
dus valdininkų tarpe girdėti ne
pasitenkinimas. Jie sako: “jei 
valdžia nemano duoti priedų, 
tai geriau nereikėjo nef žadėti, 
o ‘kad pažadėjo; tai privalu ir 
tesėti”. '

—Lietuvos darbininkas.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

i * 1

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

Kreipkitės V

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St.. Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

kGDIKIų^K
GEROVės skYRIUS I NORĖDAMI
■rr.-nrrm
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS^

6lam, akyriuj* mM laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus (domius būsiančioms 
motinoms ir motinoms Jau* 

ny kūdlkly.

Kūdikiu aprūpinimas Ir po- Į 

nčjlmaa yra dalykas gyvos 
svarbos kelmynai Ir tautai 
Ir mes jautlame, kad tai 
yra dalykas, kurj mM tu
rime rcRuliarlikala laiko- 
tarpiais ntvfhii Ir laisvai 
pergvildfr.tl.
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PRIEŽIŪRA INDŲ VARTOJAMŲ 
PRIE KŪDIKIŲ PENĖJIMO

Visi šaukštai, puodeliai, skauradOs, 
mieros, bonkutes, ir žirniukai, turi 
būti sterilizuoti verdančiame vandeny 
tuoj pirm vartojimo. Sterilizuoti 
reikia ir kiekvienas,skuduras ar rank
šluostis, kuris vartojamas tų .indų nu
sausinimui. Buk tikras, kpd ir jūsų 
rankos yra absoliutiškai svarios, ir 
nekosėk nei spjaudyk arti kūdikių 
maisto. Gerai yra perleisti verdan
čio vandens ir per keną pirm atidary
mo, ir žiūrėk, kad atidarytojas butų 
švarus. Tai apsaugos įmones, kurios 
gali sutaupyti gyvybę. Visokis van
duo reikalingas kūdikių maitinimui 
turi liut\ pervirintas, ir atvėsintas, ir 
laikomas kietai užsidarančiame stikle. 
Vienu kartu atvirinkit tik tiek van-^ 
dens, kiek reikia visos dienos penėji
mams. Geriausia bonkutė penėjimui 
yra tokia, kurių galima išplauti su 
trintuku įkišus į vidų — bonkutė kai 
kada ,trumpo kaklo, plačios apačios 
ir ‘išmieruota iki a$tuonių uncijų. 
Naujai nupirktų bonkutę reikia susti
printi, paverdant jas šaltame vandeny 
kokių 20 minutų jei į jas pilsi vėrr 
dančio vandens. Kūdikiui pabaigus 
valgyti reikia viską iš bonkutes iš
lieti. perplauti šaltu vandeniu, ir pri
pildžius šalto vandens palikti stovin
čių iki jų galėsi išplauti su šiltoms 
muiluotoms putoms, vartojant trintu- 
k?į (brošę). Tada .vėl perplauk per 
keletu vandenų. Pirm vartojimo įdėk 
jas į verdantį vandenį ir pavirink 15 
minutų, idant sterilizavus. Nebeper- 
plauk jų po sterilizavimo.

Koniškas žindukas - čiulpikas yra 
geriausias, dėlto, kad jį gali išversti 
iv išvalyti, čiulpikai su ilgais gumos 
vamzdeliais arba kitokiais pridėčkais 
neturi būti niekados vartojami, ka
dangi sunku Juos išplauti. Skylutė 
čiulpike turi būti tik tokio didunyp, 
kad pripildžius bonkutę ir apvertus 
jų, pienas greitai lašėtų. Jei skylė 
bus tokio didumo, kad pienas Bėgs 
upeliu, tai kūdikis pergreit turės ryti 
maistų. '

e ■"r’\
Jūsų kūdikis tinkamai augs ir tarps 

į sveikatą ir stiprybę jeį duosi jam 
geriausių priežiūrų ir gerinusį mais-’ 
tų. Vikri ir stipri sveikata yra da
lis tūkstančių kūdikių vartojuąių 
Eaglo Pieną. Tą liudija jų dėkingos 
motinos, šitoms motinoms nėra kito 
maisto taip visur vartojamo ir taip, 
pasekmingo, kaip Ėagle Pienas

Skaityk šituos strainsnius kas sa
vaitė/ir pasidėk ateičiai.

AUGUMAS nedapenėty vaikų tėvų ne
turi nei mažiausio suratimo, jog jų 

vaikai kenčia nio tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patampa len
gvos aukos visokių ligų. Jūsų kūdikis turi 

• būti apginkluotas prieš šitas vaikystės li-
I gas, kurios paima kas metai tūkstančius

gyvasčių,

Ar jūs žinot, 
kad šios taip vadina
mos vaikų ligos galė
tų būti išnaikintos, 
jeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
savo vaiką jo paties 
gerovei ir gerovei ki
tų vaikų, kurie yra jų 
žaismių draugai?

8XY 
NO, 
*%»»>

PIRKTI, PARDUOTI AR MAL t 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS į 
PAS MUS. TAS JUMS BU Si 
» ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS 00.

Leap Year Dance
Lithuanian Daughters of America

Pėtnyčioj Vasario 29, 1924
SOUTH SIDE MASONIC HALL

(PuikĮ Salė)
6400 So. Green S’t.

Pradžiai 8 valandų vakare.

Laimėjimai ir Dovanos.

įžanga $1.

Muzika J. Byansko.

Čia mes paminėjome kai ku
riuos faktus; daugiau faktų pa
tys rasite musų spaudoj: “Mo
kykloje ir Gyvenime*’, “Lietu
vos Ūkininko”, “Socialdemokra
te”; “Lietuvos žiniose” ir ki
tuose. I

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chięago.

PUIKUS TEATRAS IR RALIUS
Bus statoma

PIRŠLYBOS
Komedija dviejuose veiksmuose ir

VAIDYLA IR VAIDELIUTES
Gyvuos paveiksluos . Taipgi bus1 ir deklemacijos.

Atsibus
Kovo-March 2 dieną, 1924 m. 

rumiaNų SVETAINĖJ,' 
476 Rood St., Aurora, UI.

RENGIA L. M. V. IR M. DRAUGYSTĖS
Neužmirškit atsilankyti ant šio musų, puikaus paskutinio teatro 

ir baliaus.. Po teatrui bus skrajojanti krasa ir žaislai. Taipgi bufe
tas su skaniais užkandžiais. Griež labui puikiu orkestras.

Užkviečia višus RENGĖJAI.

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE 

REUMATĮŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteluką 
MEŠKOS BALSAMO 

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

Jeigu negauki 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.

■ - v ■■ ‘----------------------------- "--------------- - - ' ' i - - i............

k Jeigu
norit gaut dykai nurody
mų vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų ar l 
jūsų kūdikis nedarnai** 
tintas, kiek jis turi sver 
ti, kokį maistą jam duot 
išpildykit sekantį kupo
nų, ir prisiūskit jį mums.

į

Ar jūs manot, 
kad visas trečdalis 
mūsų mokyklų vaikų 
būtų nedapenėti ir ne- 
damaitinti, jeigu jų 
tėvai žinotų, jog ta pa 
dėtis yra pradžia dau
gybės ligų?,

Ir kad
nesenai daryti bandymai 
tarp mokyklos vaikų, pa
rodė, jog Edgle Pienas 
turi pažymėtiną veikmę 
gydant \ tokius , vaikus, 
nes jąme randasi m’aisto 
flajyfe-ai, reikalingi prida- 
vimui vikrios sveikatos*

Kuponas
Pažymekit kaitra norit
Penėjimo Kūdikiams

Instrukclj os s Valgiai
Vaikų Knyga

Vardas _________
Adresas __________

(Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Bofttaa BaDdfof, New York

-A
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2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo nauju 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ’ 
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birž 

py bus duodamos" davanos.

” me- 
ftClUO VI V A V*AV*CAV/O UV*UA1UQ| 7 KJU *^**^6110 1

d, 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar-

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50. ;

— Adresuokite —

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

L1 •

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
, Parduodam Laivakortes. 

............................. H.I..Į — i
■■ »■■■---- --------------------------------------- -

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: uuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. 

Nedlliomie nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St. 
Telephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

(Tai. bsarborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wrfshington & Clark

Namą Taki Hyda Purk 8895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veria bylas visuos* Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktai, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BU1LDING 

Telefonas Randoiph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
V ■n- .4

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Buildinj;
7» West Monroe Street, Chieagu.

Telephone Randoiph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
. LAWYER Lietuvye Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’t, 

Telephone Randoiph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tei.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
> 1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tęl. Central 6390 

Vak. 3228 S. Halsted St., Chlcaro.
Tol. Y arda 4681

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

6822 Mirtys nuo 
krokulio

Krokulys tarpe vaikų tai liga į 
kurią mažiausia domės kreipiama, gi 
ji tfra viena iš pavojingiausių ligų 
vaikams. Suvienytose Valstijose yra 
reportuojama, kad nuo Krokulio nę- 
ra nei jokio vaisto, jis turi tam 
tikrai išlaikyti, bet galima jį paleng
vinti, o tą galima padalyti su Dr. 
Drake’s Glessco. Vienas dozelis 
duotas kuomet užeina tas baisus kro- 

kudi-
g d iji Z Z Ik T •• • • ~ Uuuwws nuuiIlt:L užeina tasuarsinkities “Naujienose seaajrsrsu»

> * vaistininkų.
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Hartford, Gonn.
Vietos lietuvių kolonija. —Adv. 

F. Bagočiaus prakalbos. — P- 
as Bagočius pradėjo gerai, 
bet baigė visai nekaip, ir dė
lei to žmonės daro visokių 
spėliojimų.

pirma ir kuopa sumokėjo jam nariams uždėjo zamką ant bur- 
apie 20 dolerių ar daugiaus. nos, kad negailėtų kritikuoti. Ki- 
Kada tas visas lermas ėjo dėl at- taip neteksi draugijos teisių, 
skaitų neišdavimo, tai buvęs de- Darbiečiai pradeda elgtis su na- 
legatas laukė už susirinkimo du- riais, kaip jėzuitai. Nežiūrėk,, ką 
rų ir juokės, sakydamas, iš kur-'darau, bet klausyk ką sakau, 
gi aš tas atskaitas imsiu, jei aš (Kyla klausimas, ar ilgai tokį 
pats jų neturiu. Ir»atskaitos li
kos neišduotos.

Ar ne puiki tvarka pas mus. 
Šolpėm, našlaitį auklėjom, bet 
atskaitų neturim ir nežinom, 
kur tas našlaitis randas... Kaip 
žydas be maišo negali eiti kup- 
čiųuti, taip musų centristai dar
biečiai negali apse'iti be fondų 
arba kaip kiti vadina sendvičių. 
Tas pirmiaus buvęs Rusijos 
našlaičių fondas pakriko, tai da
bar vėl tveria kokį ten kitą fon
dą. šelpti Vokietijos kūdikius. 
Musų draugija vėl išrinko net 
3 delegatus. Nor nieko nebūtų 
galima sakyti, jei tas šelpimas 

ir kuopų. ’ susirinkimą, kuris įvyko vasa-'butų teisingai tvarkomas, bet 
Todėl čia supažindin- (kada renka aukas našlaičiam, o1 

skaitytojus su sunaudoja kitkam ir atskaitų 
tos draugijos tvarka. 
10 d. 3 vai. po pietų 

. viršminėtos draugijos 
kimas. Susirinkime 
suvirš šimtas narių. Kaip vie
nos, taip ir antros pusės. Mat, 
ši draugija susideda iš kairiųjų 

; ir dešiniųjų centristų darbie
čių. Ir kadangi eina frakcijų 
peštynės, tai daugiaus narių 
lankosi į susirinkimus. Todėl ir . dama, čia vienas darbietis 
man parupo nueiti pažiūrėti! Grebi i kas pasiprašo . ballso ir į 
kaip susirinkime vieni kitus įduoda įnešimą, kad išnešti rezo- 
akėja už blogus praeities dar- liuciją prieš F. of S. Russia dėl 
bus. Iš sykio susirinkimas dar 
buyo pakenčiamas, nes kaip vie-. 
ni, taip ir kiti neturėjo didelių 
susikirtimų, išskiriant • organi
zatoriaus raporto. Pastarasis 
išdavęs savo mėnesinį raportą 
sykiu duoda savo naujus suma
nymus. Tatai sukėlė lermą. 
Paskiaus buvo įvairių komisijų 
raportai. . ' 
kad kuopoj 
betvarkė.
nio parengimų negailėjo išduoti 
raportų ir šiame

tuojau priėjo prie p. Bagočiaus 
ir spausdami ranką dėkavojo 
už pasakymą tokios gražios 
prakalbos Žvalgas,

14

Detroif, Mieli.
pt. Iš draugijų veikimo.

to-

vėliaus darbiečiai patys ateisią 
musų ieškoti pas juos, kaip kad 
dabar daro su kitomis organiza
cijomis; pavyzdžiui SLA.

Pažiūrėsime, gal tai bus 
teisybė. —Mylintis Teisybę.

ir

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Beskaitant dienraštį “Naujie
nas” nuolat pastebi visokių ži
nučių ir aprašymų iš įvairių 
miestų, kur kiek lietuvių ran
dasi. Rašoma apie jų draugijas 
ir jų vięšąjį veikimą, bet iš mu
sų miesto lietuvių veikimo visai 
nieko nesmato.- Na, o čia ran
dasi apie 2,000 lietuvių ir gana 
daug visokių pašalpenių drau
gijų, organizacijų 
Kaip visur, taip ir čia netruks-’rio 10 d. 
ta veikimo bei politinio besitri- ’siu “Naujienų 
r.imo.

Vasario 17 d. vietos D. L. K. 
Vytauto Dr-ja ir SLA 124 kp. 
sujungtomis pajėgomis Lyne 
Hali .svet^iųėj, surengė prakal
bas paminėjimui šešerių metų 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių. Kalbėtojais buvo pa
kviestas adv. F. J. Bagočius iš 
So. Rostpno; Mas?. Prakalbos 
prasidėjo nuo 7 vakaro u trau
kėsi iki 10 vai. nakties. Nors 
įžanga buvo 15c., bet žmonių 
buvo priėję pilna svetainė kai 
prigrūsta, — stačių ir sėdinčių 
apie koki 600. Gaila, kad ren
gėjai permažą svetainę buvo 
paėmę, ba daugelis turėjo grįžti 
namo, kadangi negalėjo įsi
grūsti į svetainę. I

Adv. F. J. Bagočius kalbėjo 
dvejais atvejais. Pirmoj savo 
kalboje suminėjo kokius vargus 
turėjo panešti Lietuvos Valsty
bė ir žmonės perėjusiais šešė
liais metais. Bet esą neatsi
žvelgiant į tas kančias ir var-

Kairiųjų kova su centristais 
lyn, vis labiau aštrėja. Cent
ristai pažymi nepaprastai 
silpna atmintimi, — atskai
tas jie namie “užmiršta”. 
Kuomet aukas reikia kaulyti, 
tąi centras Amerikoj randasi, 
o kai atskaitas priseina išduo
ti, tai centras į Berliną nusi- 
krausto.

pajuokimą darbininkai kęs 
nuo tų šmugelninkų? Ar nebū
tų laikas darbininkams kartą 
ant visados paisiliuosuoti nuo 
tų diktatorių ir uždėti darbinin
kams savo diktatūrą ant jų...
5 Pagalvokim, darbininkai...

Susirinkimas barniais ir užsi
baigė.

Saugumas dėl Taupymų

* *
*

Vasario 17 d. Dramos Drau-I 
gija turėjo parengimą House of 
Masses. State 4 veiksmų kome
diją. “Ponas Dauganoris”. Vei
kalas buvo suloštas vidutiniai. 
Nekurie aktoriai— B. Rudžius 
žydo rolėj ir Dundulis pono ro
lėj tikrai gerai lošė. Jie verti 

, žmonių buvo neper- 
daugiausia, ypač mažai/šokikų 
tebuvo. Tame vakare pirminin- 

• kas pranešė, kad Dramos Drau
gija šitoj svetainėj paskutinį 
savo vakarą lošė ir nuo šios 
dienos jokių parengimų kairio
ji srovė neberengs daugiau

", House of ’Maisses salėj; tą “namą 1 
palieka gembleriams ir juodukų 
bažnyčiai, kurie darbiečiams 
esą daug daug meilesni, nes pa

starieji nekritikuoja už jų blo
gus darbus.! Gi kairiems už kri
tiką, davė “demokratišką” kiką 
iš House of Masses.

Man prisimena praeiti laikai, 
kada buvo Rusijos caras. Revo
liucionierius tada tremdavo į 

rezoliucija pereis, darbiečiai su- Sibirą. O darbiečiai kairiuosius
manė kito skymo stvertis. Jie ištrėmė iš House of Masšes ant
ėmė aiškinti, kad prieš šitą cen- 24 ir Michigan avė. į I. A. S.
trą, kuris dabar yra F. of S. R. svetainę. Kiek teko iš kairiųjų

Iš raportų pasirodė, i Chicdgoj negalima išnešti rezo- patirti, tai jie dėl to ištrėmimo
i viešpatauja didele Jiucijų, nės čia nėra centras, visai nenusiminė. "Sako, kad
Dar iš praeito rude- ■ tik taip sau skyrius. Pats F.' 

of S. R. centras yra Berline ir 
susirinkime, musų rezoliucija nieko negeil- 

gus, kuriuos Lietuvos Valstybe Komisija sakėsi, kad raportus bes.
i namie ir sekančiam sukti nuo rezoliucijos. Vadina- ’ A * v* • v JI - : • • į « A • ' 1 1 A. 1

Paskutinėj savo korespon
dencijoj minėjau, jog aprašy
siu plačiai apie ALDLD 52 kp.

Yra užtikrintas por 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.

Vasario .‘neišduoda, tai geriaus neaukau- lja”^Hmo; • y o Ji rri °nc * *i “Laisvės” 
šmugedninkams, nes jau ir taip 
per ilgai šmugelius varo varde 
badaujančių žmonių, kaip kuni
gai Kristaus vardu biznį daro.

Dideli ginčai buvo kas link 
roll cal lir kitokių blankų, kur 
darbiečiai ir dabar siuntinėja ir 
jokių atskaitų iki šiol neišduo-

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

atsidaro j ti nei cento tiems 
susirin-

dalyvavo

betvarkes siuntinėjime blankų. 
Jo tavorščiams labai nepatiko 
toks įnešimas ir jie net išvadino 
tuos, kurie rėmė rezoliuciją ju- 
došiais. Bet matydami, kad ta

Mrs. MICHSlĖViCZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

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

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois.

first Trust and 
SAVINGS BANK

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

V. BAMBINO
1 Ireg. B. V. Tat. Biure,

i/ Matai ką jis daro!
ITl Palauk, kuomet j j sugaus motina!

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

y trupučio.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., ■ Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki S, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Kaina 35c. 
aptickose ■

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ!

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

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas^ pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

,~J JIE NET PRAŠO DAUGIAUS 1
F. AP. RICHTER & CQ? 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

Francuziškas Daktaras

ir žmonės turėjo perkęsti, šian- užmiršus i 
die Lietuva esanti laisva ir ne- susirinkimui tai šiur išduošian- 
priklausoma pasaulio -valstybių ti. “ “
šeimynoje. Toliau p. Bagočius, „ , . ... '
savo kalboje trumpais vaizdin-' ^as^lu Pnelta pi te komisijos, 
gaiš ruožais perbėgo Uietuvos kuri KuslJ0S "“■““f.“*’ 
istorija, primirtė lietuvių kovas 'ėjimo; kuopa n turi įsu us 
su kryžiuočiais. Esą kaip gi-1™®* savo delegatą. Bet tas 
lioje senovėje, taip ir šiandien (delegatas, matyt, kad daugiaus 
buvo ir yra didžiausi 
kūno drpskytojai ir Lietuvos 
žmonių vergėjai ponai lenkai, 
kurie esą razbaininkišku budu 
yra išplėšę iš lietuvių sostinę 
Vilnių, ir dar šiandie nežmoniš
ku budu visaip persekioja ir 
kankina niekuo nekaltus musų 
brolius lietuvius.

Užbaigus p. Bagočiui pirmą 
kalbą, buvo renkamos aukos įduotų. 
Vilniaus lietuvių našlaičių prie-, 
glaudoms. Surinkta $42.72. Bu-' 
tų surinkta gal trigubai daugiau 
aukų, jeigu kolektoriai butų' 
perėję per visus žmones svetai- ,
nėję. Bet jie apėjo tik svetai- reikalingas, kadangi 
nes pasieniais, o į viduijį visai 
nėjo.

Esą kaip gi-,vien^ savo delegatą Bet tas 

nieko neveikė, o tik pinigus iš 
kuopos paimdavo ir siųsdavo 
našlaičiams. 0 kur tie našlai
čiai randasi,—ir pats delega
tas nežino. Čią tai buvo dideli 
susikirtimai. Kairiųjų pusė 
reikalauja, kad tas delegatas 
išduotų savo metinį * raportą. 
Esą per visus metus jis nedar- 

nirmą v^s raPort°, tai kad nors dabar 
1 -A , j, Muleris, buvęs de

legatas, paaiškino, kad jau tie 
I našlaičiai nebereikia šelpti, nes 
tas šelpimas jau pakrikęs esąs. 
Taip aiškino ir darbiečiai. Ra
portas, girdi, dabar jau nebe- 

l jau tas 
fondas nebegyvuoja, — taip ar
gumentavo centristai. Bet kai* 

Antru kartu p. Bagočiiis kal-!rieji tuo nepasitenkino ir pri
dėjo apie savo įspūdžius, kokius reikaliavo atskaitų ne- 
įam teko patirti praėjusią vasa-i^lurin*; *'0’ ka<^ *'a3 fondas dabar 
ęą, kuomet jis buvo parvažiavęs(nebegyvuoja. Fondas 
į Lietuvą. Nupeikė Lietuvos.: 
milicijos viršininkus, bet šiaip Į 
dabartnę Lietuvos valdžią ir 
kungufc tai labai išgyrė. Kuo,* 
met p. Bagočius gyrė dabartinę 
Lietuvos valdžią ir kunigus, tai 
laisvam žmogui, klausančiam 
iš šalies net koktu darėsi, šian
die kunigų valdomoje Lietuvo-; 
je visokį pažanga trukdoma, 
žodžio laisvė, spaudos ir susi-‘( 
rinkimų laisvės vien klerikaliz
mo išpažintojams pripažįstama,1 
gi pažangiųjų žmonių veikimą ; 
žiauriausiai komendantų dikta-i 
turą smaugia.

Kai kurie žmonės dabar šne
ka, kad p. Bagočius, kaip čigo
nas visaip moka kalbėti... šių { 
prakalbų vedėjas buvo p. G. Le- 
višauskas, kuris iš paviršiaus 
yra neva tautininkas sandarie- 
tis, bet iš vidaus uolus juodojo 
klerikalizmo šalininkas. Prieš 
prakalbas, kuomet p. Bagočius 
pas jį buvo atvažiavęs, tai jis p. Į 
Bagočiaus prašęs taip kalbėti, j 
Taip žmonės kalba.

Kuomet p. Bagočius užbaigė 
kalbėti, tai vietos klerikalų ly
deriai, kurie buvo prakalbose, ’

Lietuvos

Ir taip jiems pavyko išsį-

si, tegul esti betvarke ir ant .to 
liaus, kaip kad buvo iki šiol!

Negalima vienok praleisti ne
pastebėjus, kad musų darbie
čiai — tai visai neteko proto, 
Visada sakydavo, kad centras 
F. of S. R. yra Amerikoj ir tas 
centras išleidžia visas blankas 
rinkimui pinigų. Bet dabar jie 
nesigėdi per akis meluoti, kad 
tas centras Berline esąs. Patar
lė sako: ką Dievas nori nubaus
ti tai tam piru proa ,‘umai- 
ši Gal taip yra*ir su musų 
darbiečiais Ir ..uirg darvinin
ėms vienas išėj-nas. yra, —pa
sakyti tiems šmugeh inkams: 
Gana jurus bedaryti šmugelį, 
daugiau neduosim nei sudilusio 
cento!

Baigiant susirinkimą priimta 
sumanymas, kad tie, kurie kels 
lermą susirinkime, butų suspen
duoti. Vadinasi, suspenduoja
mi bus ne tie, kurie lermą kels, 
o tie, kurie reikalaus fondo at
skaitų ar kitokius . darbiečių 
blogus darbus kritikuos. Taip 
prasitarė pas to sumanymo įne- 

buvo šėjas. Dabar ALDLD 52 kp.
7

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LINIJŲ

REGULIARIŠKAS' IR PAŠTO LAIVŲ PATARNAVIMAS
Nuo New Yorko į Bremen'ą ir Southampton’ą *

TIESIOGINĖ KAINA IR TIESIOGINIS KELIAVIMAS
S. S. Leviathan S. S. George Washington
S. S. America S. Si Pres. Roosevelt

• S. S. Republic S. S. Pres. Harding
Geriausi 2 ir 3 kliasų kambarių parankumai. Geriausis valgis duoda
mas, valgymo kambariuose, 
riai.

Rykymo kambariai. Moterims kamba-
Skirtingi kambariai. Pasivaikščiojimo, dėnys. Beno koncertai. 

Vietiniai Agentai visuose miestuose
Rašykite dėl pilnų informacijų.į:

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

Canadoe Ofisas: 79 Queen Street W., Toronto.
Valdantieji Qperatoriai dėl

U. S. SHIPPING BOARD

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
2ę-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.I
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So.-Western Avė.
Telcf. Lafayette 4146

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 
ii* pagelbsti būti geroje sveikatoje.

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, 
Pre^ident Marvel Products Company,. 
25, Marvel Building, Pittsburgh, P*.

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

operacijų
4647 So. Halsted SL, 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki I vak. Tel. Pulman 5147

Town of
Lake

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street
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oįAUJIENOS
The Lithianlan Daily Neini 

Pabliahad Daily, aacapt Sundaj, hy 
3 ha Lithuanian Nawa Pab. Ca., Ine.

Editor P. Grigaitia

1739 South Halsted Street 
Chicago, UI. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratas i
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
IJarch Znd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.■ - ii» > . »

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu:

Matams '....:---------------------- --  $8.01
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiam____ _ —n 1.50
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 fnėnesiams........ ....................1-75
Dviem mSnesiain_______ ____ - 1.25
Vienam mėnesiui _______________.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
X (Atpiginta)

Metams ..................    $8.00
Pusei *nvetų ..........  4.00
Trims mėnesiams ......... —......  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Belgų valdžios 
puolimas

iki šiol dar ėjo paskui Fran-; 
ciją. Jeigu pastaroji dabar 
norės da ir toliaus tęsti sa
vo smurto politiką, tai ji bus 
visiškai izoliuota. Pary
žiaus politikieriai žino, kad 
nauja valdžia Belgijoje »nė 
ištolo nebus jiems taip pa
lanki ,kaip buvo premjeras 
Theunis ir užsienių reikalų 
ministeris Jaspar.

Taigi žinia apie tos val
džios griuvimą tuojaus iš
šaukė paniką Franci jos so
stinėje. Franko kursas stai
giai nupuolė žemiaus dviejų 
su puse amerikoniškų centų. 
Reperacijų komisija, eks
pertų reparacijų klausimui 
tyrinėti, Santarvės militarė 
komisija, ambasadorių ta
ryba — visas milžiniškas 
aparatas, sudarytas Versa- 
lės sutarties pamatu, pasi
juto kybąs ore. Žmonės, ku
rie dirba tose komisijose ir 
komitetuose, nebežino, ką 
toliaus veikti, iki nepaaiškės 
klausimas apie naujos val
džios sudarymą Belgijoje ir 
apie jos nusistatymą.

Kas gi sudarys tą val
džią? Labai galimas daik
tas, kad ją sudarys socialis
tai, nes daugiausia ačiū 
jiems tapo nuverstas Theu- 
niso kabinetas ir jie yra sti
priausia opozicijos partija 
Belgijos parlamente. Bel
gijoje dabar veikiausia bus 
taip, kaip buvo Anglijoje, 
kuomet puolė konservato
rių valdžią. Karaliui Alber
tui teks pasiūlyti ministerio 
pirmininko vietą socialistų 
vadui, drg. Emile Vander
velde.

Dabartiniam Belgijos par- 
amente socialistai turi tik

lamente, tai visgi jie tiek iš
judintų liaudį, kuri buvo 
prislėgta per šiuos pokari
nės reakcijos metus, jogei 
po to jokia valdžia nebega
lėtų grąžinti Belgijos politi
ką į senąsias reakcijos vėžes. 
Belgų pavyzdys, be to, 
įkvėps naujos drąsos Fran- 
cijos socialistams, kurie 
kaip tik dabar varo smarkią 
parlamento rinkimų kampa
niją.

Po socialistinės valdžios 
susidarymo Anglijoje, reak
cinio kabineto griuvimas 
Belgijoje yra skau^iausias 
smūgis Europos reakcijai. 
Europos proletariatas jau, 
matyt, ima atsipeikėt ir mi- 
litarizmo siautimui ateina 
galas.

gų. Matuška Rusįja dar iki 
šiol nėra pasitaisius po 
aborcijos, kurią jai padarė 
bolševikiški akušerijos spe
cialistai.

* Leningradas
• '

(Iš L. Kamišnikovo)

Komisarų “Ligos

Kaunas

Pereitą trečiadienį rezig
navo Belgijos ministerių ka
binetas, po to, kai .atstovų 
butas atmetė daugumą bal
sų valdžios pasiūlytąją eko
nominę sutartį tarp.Fran- 
cijos ir Belgijos. Šitas val
džios puolimas turi labai di
delės reikšmės ne tik Belgi-

• jai, bet ir visai Europai.
Belgų valdžia, kuYios prie

šakyje stovėjo premjeras 
Theunis, buvo uoli Franci- 
jos nacionalistu (tautinin
kų) rėmėja. Ji aklai prita
rė visoms šunybėms, kurias 
p. Poincarė darė Vokietijai. 
Jos pagelba f'rancija kon
troliavo visas Santarvės ko
misijas, pasiirtas Versalės 
sutarties vykinimui; ji padė
jo Francijai užimti Ruhro 
sritį; ji kartu su Francija 
rėmė vadinamus separatis
tus, kurie norėjo atplėšti 
nuo Vokietijos Pareinės 
provincijas ir Palatinatą,1

Theuniso kabinetui su- programų Belgijos 'socialis- 
griuvus, p. Poincarė neten- tai . laimėtų rinkimus, bet 
ka talkininkų vienintelėje I jeigu jie ir negautų absoliu- 
Santarvės valstybėje, kuri tės daugumos naujam par-

Vandervelde pareiškė, kad, 
jeigu jam butų pavesta su
daryt kabinetą, tai jisai tuo- 
jaus paleistų parlamentą ir 
paskelbtų naujus rinkimus 
su sekančiu programų: pa
imti į visuomenės rankas 
gamybos priemones, uždėti 
stambų vienkartinį mokesnį 
kapitalistams valstybės sko
loms atmokėti, sutrumpinti 
kariuomenės tarnavimo lai
ką ir eiti prie susitarimo su 
visomis šalimis neišskiriant 
Rusijos. Tai yra griežtes
nis programas, negu Angli
jos Darbo Partijos.

Sunku pasakyt, ar tokiu

Trockis prieš pat bolševi
kų partijos konferenciją 
taip baisiai apsirgo, kad tu
rėjo, nieko nelaukdamas, va
žiuot į Krymą gydytis.

Dabar apsirgo ir Kyko- 
vas, naujasis komisarų ta
rybos pirmininkas, išrink
tas į vietą numirusia Leni
no. Rykovo liga taip pat to
kia pavojinga, kad jam teko 
važiuoti į Kaukazą.

Sunkiai apsirgo ir opozi
cijos vadas Soboronov. Jis 
išvažiavo gydytiš j Vladivo
stoką.

Maskva tur-but pasidarė 
labai nesveika vieta, kad 
apsirgusiems komisarams 
tenka visuomet taip toli nuo 
jos gydytis. O gal tai yra 
tiktai tokia gydymo siste
ma, kurią vartoja vyriau
sias sovietų Rusijos dakta
ras Dzieržynskis, kad ligo^ 
niai turi atlikti ilgą kelionę 
,savo sveikatos pataisymui?

Tolimsoe nuo Maskvos 
vietose tečiaus irgi neišro- 
do, kad butų labai sveika. 
Ekaterinoslave, pav. stai
giai numirė vietinės Čekos 
viršininkas. Kontr-revoliu- 
cionieriai skelbia, kad jį už
mušę sukilusieji apielinkės 
ūkininkai, bet tai, žinoma, 
yra išmislas.

Išmislas, be abejonės, yra 
ir ta pasaka, kad raudona
sis Ekaterinoslavo garnizo
nas atsisakė šaudyti į suki
lėlius. Greičiausia bus, kad 
raudonieji kareiviai tenai 
taip pat susirgo kokia-nors 
liga.

Ir stebėtis nėra ko, kad 
sovietų žemėje tiek daug li-

Petrogradas pakrikštyta Le
ningradu.

Prisimena Merežkovskio pra
našavimas.

Giliausias ir reikšmingiausias ‘ 
pranašavimas:

—“Peterburgbi lemta būti
tuščiam.”

Merežkovskis apie tai rašė
1908 m. •

Tas pats pranašavimas, kuris 
dar 1703 m. Peterburgą kuriant 
buvo prasiplatinęs tarp žmonių, 
ir už kurį mušė botagais, plėšė 
nosis, plovė liežuvius*

Merežkovskis atsiminė apie 
tai beveik revoliucijos išvaka- 
re.

Ir jau aštuntais metais Pet
erburgo asmenyj jis.matė “mir
ties veidą”.

Ir Drtjtoevskiui Peterburgas 
atrodė lyg kokis sapnas.

“Kas nors prabus, ir 
staigu pranyks”, — rašė 
evskis apie Peterburgą.

Maskva, ji išaugo, o
burgąs, — jis “pramanytas”. į kuris didžiuojasi praeitim, bet

Kai 1714 m. Petras pastebė- — T...... —
jo, jog Peterburge mažai buda-

atsišaukimas rodo, kad ir vojama namų, jis uždraudė Vi
tai įstaigai reikia daugiaus S°J valstybėj, išėmus Peterbur- 
paramos ir visai eilei kitų budavoti marinius namus. *• >•*11 ■rn-n Kitiv/S divhorni •

gyvuojančiųjų Lietuvoje ap
švietos židinių. Taigi tegu 
pažangioji musų visuomenė 
sukrunta.

Apie Mariampplės Realę
Gimnaziją atsįšaukime skai
tome: *

“Mariampolės Reale

Apšvietos darbas 
Lietuvoje

is Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos laiško, 
telpančio šiame “Naujienų” 
numeryje, skaitytojai 'pa
tirs, kokia yra padėtis tų 
žmonių, kurie Lietuvoje 
darbuojasi apšvietos dirvo
je. Jie prašo amerikiečių 
paramas.

Iš tų apšvietbs įstaigų, 
kurios randa-si Mokytojų 
Profesinės Sąjungos globo
je, amerikiečiai tuo tarpu 
šiek-tiek daugiau žino tiktai 
apie Mariampolės Realę 
gimnaziją, •kuriai keletas 
mėnesių atgal pradėta rink
ti aukos (surinkta, rodos, 
dar tik apie tūkstantis dole
rių), bet Lietuvos mokytojų 
atsišaukimas rodo,

kva-

Met- 
švie-

I

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotinė lietuvio dainų sim 
bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys)

Nors daina ir labai liūdnu tonu dainuo
jama, bet jeigu spręsti sulyg dainos prad
žios, tai visakas tvarkoj, — ko čia tarytum 
rūtelėm drebėti ir lapeliam birėti?! Bet rei
kia atsiminti, kad žmonių, simbolikos kalbo
je sėti reiškia mylėti — taip pat rusų ir vo
kiečių dainose. Mergelė rūtelę pasisėjo, va
dinas bernioką pamylėjo. O meilė, kaip ži
noma, ne visuomet be bėdos baigias.... Jeigu 
rūtelė, pamačiusi mergelę dreba: reikalas — 
prastas: Toje pat'dainoj toliau dainuoja
ma: ’ , ’ ’

Atjoja bernelis per čystą laukelį,
Atjoja raitelis, didis šidorėlis:
Oi, mergele mano, balta lelijėle,'
Oi, kas tau nuėmė rūtų vainikėlį?....
Tai šit kodėl visos rūtos daržely tokios

liūdnos! Pagaliau, dainos gale paaiškėja, kad 
šitą smurtą padarė kaip tiktai tas patsai, rai
telis, kurį ji buvo pamylusi rūtą besėdama. 
(Sėti — mylėti!)

Bet berniokas ne visuomet jau toksai 
plėšrus daiktas, kartais reikalas dedas 
abiems geruoju susitarus, tiktai jųpuskui jį 
pradeda keikti ir nelabai gerąi pravardžiuo
ti. Pavyzdžiui, labai prasiplatinę dainos va
riacijos, kaip mergelė klausė bernioko, kada 
jie jungtuves kels, o šis atsakė:

Kaip tu ginsi palšus jaučius,
Gink pavieškelėliu.
Ten mudu ganysiv,
Ugnužę kujinsiv, ♦ *
Sukurinsiv vainikėlį 
žaliųjų rūtelių!

Kad bučiau žinojus
(' Tą šelmį bernelį,

Bučiau rūtų vainikėlį
Rasužėj paguldžius.

Toliau bernelis ramina mergelę, kad 
jomarke jis jai kitą vainikėlį nupirksiąs, bet 
tai jai maža paguoda! Vadinas sukūrenti 
vainikėlį, reiškia ta pat, ką ir jo nustoti. Jei
gu visų laikų ir tautų poetai, nesiliauna Vi
saip skambinę eilėse ugnį ir jai prilyginda
mi meilę, tai tuo labiau negalima nesistebė-

viskas
Dosto-

Peter-

virs. Raudonveidės pardavėjos 
prie vartų Spaski, kviesdamos 
į krautuvėles praeivius siūlo 
jiems turbut tokias jau piršti
naites, kokios buvo septyniolik
tame šimtmetyj mezgiamos. Ir 
rodosi, kad visas oras yra persi
sunkęs senovės pyragaičių 
pu”.

“Nežiūrint į dekadentinį 
ropolį ir rožavai fioletinę
są elektros saulių ant Kitąi -5- 
miesto sienų, Maskva vis dar 
primeni Puškino auklę, Ariną 
Radionovną, “Susenėjus! mano 
balandėlė.”

Taa buvo prieš šešioliką metų 
parašytą, bet ir šiandie butų ga
lima tas pats pasakyti.

Ir Lenino grabas bei komisa
rų kolpokai nepermainė Mask
vos.

Ir pranašavimas išsipildė.
“Peterburgui lemta būti tuš

čiam”.
Ir jis jau tuščias.
Tai — nuskuręs miestas,

| Laivai irgi ten buvo dirbami; 
žmonės net dainą’sudėjo: 

“Ne savo valia laivus 
budavojau, 

“Ne savo valia; 
“Caro įsakymu,
“Admiraiterijos prisakymu’”.. 
Peterburgą kuriant reikėjo 

žemės. Ją nešė maišais ar net 
drabužių padalkomis.

l žmonės tankiai neturėjo duo- 
Gimnazija telpa priva- nos ir pastogės ir jie mirė, kaip 
čiam name, todėl nyo na-!musės.

3 . • 1 I Mnom. nnmirnli'lic laidini-mo savininko malones!
priklauso gimnazijos liki
mas. Mariampolėje gau-

Nespėdavo^ numirėlius laido
ti, ir juos visus sumesdavo į 
vieną duobę.

Merežkovskis prisimena, jog 
ti kitą butą nėra jokios tai apie jį, apie Peterburgą, kur 
galimybės, nes ten viskas tai yra pasakyta*: ,
klerikajų rankose. Jau 
gautas Majriaippolės skly
pas žemes ir ruošiami už i 
renkamas ’ aukas statyti 
gimnazijai namus.” \
Mes, amerikiečiai, turime 

padėti jiems tą sumanymą 
įvykinti. Prie to privalo 
dėtis kiekvienas pažangus 
žmogus, be partijų skirtu
mų.

Be to, musų pažangioji vi
suomenė turi eiti pagelbon 
Lietuvos mokytojams, kad 
parėmus ir visus kitus jų 
darbus. Apšvietoje yra Lie
tuvos ateitis.

GEREL Naujienų skai
tytoj os ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

“Milžinas jį pabudavojo, 
Balą kaulais užpylė”.
Peterburgas — tai milžiniški 

kapai. Sukūrimas Petropav
lovsko tvirtovės (kuri vėliau 
tapo kalėjimu paversta),nuvarė 
be laiko į kapus 100 tūkstan
čių žmonių.

Ir dar Puškinas maž daug to
kį klausimą pastatė: kieno va
lia prie juros miestas tapo su
kurtas.
•O apie Petrą Puškinas rašė, 

kad prie prapulties caras visą 
Rusiją piestu pastatė.

“Rysijos mintis — Peterbur
go gyvenimas”, o gal būt ir prie
šingai: “Peterburgo mirtis — 
Rusijos gyvenimas”,c taip savo 
prąnašavimą baigia Merežkovs
kis.

Ir jo pranašavimas išsipildė.
Gyvena Maskva, Rusijos šir

dis, gyvena liguistu gyvenimu, 
be minties apie rytojų, bet 'vis
gi gyvena.

“Rogės -linksmai šliaužia 
sniegu, ir nėra baimės, kad ry
toj tas .sniegas juodu purvu iš-

ne dabartimi. Ir vargu bau jis 
turi kokią ateitį.

Yra tokie numirę miestai.
Jus žinote Sunykusį Briugę.
Veneciją.
Stambul.
Jų poezija praeitis.
Jų vertenybės—archeologija.
Peterburgas — ne tik žuvu

sios biurokratijos miestas,.
Tai miestas taipgi pranyku- 

sios rusų inteligentijos.
Ten Seno Donono namuose 

gyveno Puškinas.
Iš ten jis eidavo į Gogolio 

paniurusį butą ir kalbėdavo apie 
“Revizorių” ir “Mirusias vėles”.

Ten merdėjo Bielinskis, rašė 
Dostoevskis ir Nekrasovas; ten 
trims desėtkams metų prabė
gus, ' Puškino bute susuko 
lizdą žvalgyba.

Bet numirė Peterburgas.
Ir dabar jį krikštija.
Vietoj laidotuvių — krikšty

nos.
Prievartą Peterburgas su

kurtas buvo, prievarta dabar jis 
yra ir marinamas,

I Ir numarino jį tas pats žmo- 
igus, kurio vardu dabar norima 
jis pakrikštyti.

Ant žmonių kaulų Peterbur
gas buvo sukurtas.

Ant jų jis ir sugriautas buvo.
Bet bolševikai nepajuto Pet

erburgo mirties.
Jie dekretavo jo buvimą.
Netekę perspektyvos jausmo, 

jie Zinovjevo kalbas tebeskaito 
Peterburgo gyvenimo atbalsiu.

Bet Peterburgas tyli.
Jis jau lavonas.
Ir kartu su Leninu tapo- ir 

senasis Peterburgas palaidotas.
Krikštas nieko gera nelemia.
Galima tik:
Buvusį Peterburgą, o dabar

tinį skiepą, pavadinti:.
“Lenino—skiepu”.
Tatai bus teisingiau.
Negu—
“Leningradas”.*

—K. S—kas. '

sau

1923 m. ligos. Sveikatos de
partamento daviniais, 1923 m. 
Lietuvoje miego liga buvo 72 
susirgimai, kruvinąja — 184, 
raupais — 25, dėmėtąja šiltne 
830, vidurių šiltine —1798, grįž
tamąja šiltine— 13, skarlatina 
—230, difteritu — 228, epide
miniu smagenų uždegimu — 13, 
karbunkulu — 14, gimdyvių šil
tine — .180, influenža — 3504, 
drugiu 
rože — 345, 
trakoma — 1764, Veneros ligo
mis — 1265, niežais — 1703, 
užęinuodymais mėsa — 1, ty
mais—374, kokliušu 1131, vėjo 
raupais 3504 ir paratifu — 1.

Statistiniais daviniais, nuo 
1923 m. rugsėjo 17 d. iki gruo
džio 81 d. iš Lietuvos išvyko 
užsienin 11,249 asmens, gi atvy
ko iš užsienio 10,749-asm. Išvy
kusių—daugiausia į Latviją* at
vykusių taip pat—iš Latvijos.

Įdomi byla. Dar 1922 m. Kau
no Kriminalinė Milicija gauda
vo žinias, kad Vytauto prospek
to 53 Nr. randasi asmens, kurie 
užsiima šantažu. <

1923 m. vasario'mėn.‘20 d. 
atėjo pirklys į Kriminalę Milici
ją ir pranešė, jog bevaikščiojant 
Laisvės Alėja,- jis pripuolamai 
susipažino su vieųa ponia — 
GrigoroVičiene, kuri jį pakvietė 
savo ^outan ant arbatos.

Kuomet jis sėdėjo su ta po
nia, staiga įsibrovė jaunas vy
rukas ir- įtardamas ją neištiki
mybėj šukelė triukšmą ir mušė 
ponią. Nuo pirklio" gi aėmė 
1000 litų auksinį laikrodėlį *ir 
vekselį ant keletą tūkstančių 
litų. Kriminalinė milicija nu
rodytoj vietoj 'padarė kratą ir 
rado didelę sumą dolerių, litų ir 
vekselių pasirašytų keleto Kau
no pirklių. Pa tardymo paaiš
kėjo, jog Grigorovičienė tyčia 
taip pas save kviesdavo turtin
gus pirklius “flirtuoti” ir vė
liaus koksai tai vyras keldavo 
triukšmą ir pakviestasis viską 
atiduodavo vyrui, kad tik jisai 
jo į nuovadą nevestų. Milicija 
juos areštavo ir ketvirtadienį., 
sausio 24 d. Kauno Apygardos 
Teisme buvo nagrinėjama toji 
byla. Katlinamųjų suole sėdėjo 
Grigoravičius (buvusis rusų ka
rininkas),, jo žmona Grigorovi- 
čięnė, p. Dobkevičius su savo 
žmona. Juos gynė advokatas 
Beliackinas ir Galperas.

Išklausius nukentėjusių ir 
liudininkų, Valstybės Gynėjas! 
savo prakalboje darodė, jog tai 
buvo organizuotas plėšimas, to
dėl prašė kaltinamuosius nu
bausti sekamai. Grįgorovičius 
prisipažįsta kaltu, ir prašo su
mažinti bausmę, nes • neturtas 
juos vertęs tą padaryti. Teis
mas išneša savo nutarimą,-su
lig kurio Grigoravičius ir Dob
kevičius gauna po vienus metus 
ir 6 mėnesius' kalėjimo, Grigo
rovičienė vienus pietus kalėji
mo.

105, kiaulyte — 88, 
džiova — 3653,

*

>«

Garsinkitės Naujienose
ti šiuo lietuvių* dainos simbolio gilybė ir se
numu! Bet dainoje mergelė verkia ne todėl 
kad sukūreno vainikėlį (sudeginti vainikėlį 
— reiškia padaryti tai gera valia, iš meilės, 
bet tik todėl, kad jo rasužėj nepaslėpė. Bet 
rasoje vainikėlis — irgi mažas mergelei ma
lonumas, tačiau kalba apie tai bus toliau.

Jeigu mergelė nustoja vainikėlio ne iš 
meilės, o tiktai taip sakant savo pareigas ei
dama, tai jį paprastai į skrynią slepia:

Jei už gęro gaspadoriaus — 
Ugny sudeginsiu, • * 
Jei už kokio uitoj ėlio — 
Skrynelėj kavosiu! '

1 Jei mergelė pasirengusi bernioko — jau
nikio laukti, ji jau vainikėlį pina:

Nepink sese vainikėlio —
Dar tu juomi nedėvėsi!
Dai* vadinas per jauna, kad jaunikio 

blukti.

Jei mergelė vainikėlį rankoj neša — ber- 
niokuj geras ženklas: vadinas jie jai gali 
drąsiai pirštis:

O, ir išeina
Senoji uošvitėlė,
O ir atkėlė
Man varinius vartelius. >

..O ir apkėlė / 
Man' varinius vartelius, 
O įr atleido J 
Sidabro lenciūgėlius.

O ir išeina 
Ta jaunoji mergelė,
O fr išsineša 
Vainikėlį rankelėj.

Nes jeigu bernioko nenori priimti, 
jam'panosėj vartų užkelia:

• Ir išėjo tėvužėlis 
Ir užkėlė vartelius: 
Jokit pro šalį 
Jus jauni berneliai.

Tačiau ‘vainikėlis rankose’ kartais jau 
gali būti ‘falšyvas’ — arba ‘krome pirktas’ 
arba šiaip palaidotas.

Kitų mergelių 
žalių rūtelių,
O mano krome pirktas, 
Bernužio dovanotas.

f

tai

Taip skundžias biedna mergužėlė, kai jos vai
nikėlis dingo ‘Vilniaus miestely-didžiam pur
vely’. Jeigu šią dainą iššifruotf, tai išeina šit 
kas: ‘vainikas krome pirktas, bernužio dova
notas’ — ne kas kita, kaip tiktai taip vadi- 
namasai ‘čipkas’ — gobturėlis. Kitoj dainoj 
brolis bara seserį, kam ji pas bernioką vaikš
čiojo. Sako, butam nevaikščiojus, tai:

Butai nenešiojus (
.♦ Sakalo ant rankų, 

Tik butai nešiojus 
Aukselio žiedelį.

Čionai ‘sakalas’
se. Aukščiau mes matėme, kad ‘žmonių mer
gelių’ ant rankų ‘aukso žiedai žibėjo’, o nu
skriaustosios:

Mažas vaikelis verkia — 
Už myla'lės girdėti.

Vadinas, ir vainikas ‘ant rankelių’, ku
ris ‘didžiu balseliu šaukia’>ne kas kita, kaip 
tik gyva lėlė....
; . Bet bendrai imant, vainikėlis toks daik
tas, kad kol jis ant galvelės — ‘griešyti* ne
galima :

Mergytę guldysiu
Į naują lovelę, ;
Vainiką kabinsiu

• ’ Į margą gembužę. •
(Bus daugiau)

- maži ūks vystykluo-

Kitų mergelių —
Vis ant galvelės, 
O mano ant rankelių — .
Didžių balseliu šąukia,

į
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Auna Pavlovą Chicagoje

* į

įvyko

n. i

pasiro-

vių

16 j

Dideles • galynes ketina įvykti 
ant Town of Lake kovo 7 d.

geriau-
liet vi

dau- 
atėjo 
risti- 
rusai

sankro’- 
Adele 

šešioli- 
antra

AREŠTAVO KUNIGĄ PABĖ
GUSI SU MERGINA.

Japonų Matsukata mirė.
TOKIO, Japonija, vas. 2^.— 

Mirė kunigaikštis Masaviši Mat
sukata, buvęs ministerių pir
mininkas.

čia 
nes 
geidžiausių.

Šviesą ir pajiegą suvedame | senu* Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ąnt iSmokžjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

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

■..... r---------------------------- ------------------------------

Fine for Lumbago <
Musterolc driveg pain away ond 

brings in ita place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gtntly.

It 13 a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

»

Auditorium ‘ teatre, nuo 3s 
čios iki 16-tos kovo, vaidins ar 
Šoks (kalbėkit kaip norit) Anna 
Pavlovą ir jos baletas.

Teko matyti Pavlovą h’ jos 
bedėtą scenoje jau keletą sykių. 
Eisiu žiūrėti jos šokimo dar ir 
dar, jei tik turėsiu iš ko tikie- 
tą nusipirkti.

Žinau, kad neišiųintinga taip 
(įaryti. Dar neišminting’iau to
dėl, kad Pavlovos šokimas man 
nepatinka. Ir visgi eisiu, ir jei 
galėčiau, visos Chicagos lietui* 
viams tikietus išpirkčiau, kad 
jie pamatytų Pavlovą šokant. •

Nebepamenu kur ir kada te
ko sakityti toks dialogas:

—Tai yra dailė—pasakė vy
ras.

—Ne, tai yra tikyba, — atsa- 
.kė moteris.

Pavloyos šokimas, kalbama, 
esanti pati dailė. Man gi išro
do, kad jos šakimas yra tikyba. 
Ve kodėl jis man nepatinka.

Mes matome ki-utamuose pa
veiksluose, mes matome vodevi
liuose ir kabaretuose šokėjų, 
vyrų ir motorų, kurie ir kurios 
puikiai sukinėjasi, aukštai kojas 
kilnoja, garsiai tarškina barš
kučiais. Ir norisi mums juos 
apkabinti, myluoti, pasisavinti. 
Apleidi žmogaus teatrą tartum 
svaigulio apimtas.

Pavlovą taipįi sukinėjasi, 
aukštai kojas kilnoja ir baršku-1 
čiais kai kada tarškina. Bet jau 
užmiršti žmogus, kad ji yra 
moteris, sulipinta iš to paties 
molio, kaip ir mes, paprasti 
žmonės. Rodosi, kad deive, — 
ne, tie deivė, — bet žiūrėtoją 
svajonė plasta, virpsta, skren
da prieš akis. Nebesimato šo
kėjos, matosi tik idėja, įsikūni
jusi moteriškėje. ...

žiuri sužavėtas ir nepajunti, 
kai uždanga paskutinį sykį nu
sileidžia. Išeini ilgėjimosi ir 
liūdesio perimtas. -Kažinko gai
la. Kažkoks neramumas širdį 
gnaibo.

Gyvenimo purvų aptaškytas, 
gatvės dulkėse paskendęs gy
veni sau žmogus ir manai, kad 
kitaip ir negalima gyventi, kad" 
kitokio gyvenimo ir nėra. Ir 
staiga pamatai, kad yra. Ir pa
rodos—kas ? šokėj a! Parodo 
šokiu, kuri* kitų ąsmenų —vy
rų ir nfoterų—šokamas dažnai 
esti purvinipusia ir šlykščiausią 
pigaus pasilinksminimo forma.

žiuri žmogus į šokančią Pav
lovą ir jauti išmetinėjimą: — 
Kaip drįsti šion šventenyčion ei
ti ir teršti ją gatvės purvais ir 
dulkėmis ?—

Nemėgiu Pavlovos šokimo. 
Nekenčiu jo. Ir visgi eisiu žiū
rėti, kada tik ji ir jos baletas 
pasirodys scenoje ir kada tik 
turėsiu galimybės nusipirkti bi- 
(etą.—N.

DAR VIENAS POŽĖLOS 
PRIMAS.

Martin Drabs
tvirtas ir žiaurus amerikiečių 
ristikas ketina paguldyti čem
pioną Karolį Požėlą kovo 7 
dieną. Martinas Drėbs, sako, 
esąs dar aršesnis už Kilonį.

K Požėla turės persiimti 
su amerikiečiu tvir-
* toliu Drabsu

štai dar vienas baisiai tvir
tas, vikrus ir žiaurus tvirtuo- 

št.'.ė K. Požėlą persiimti, 
y; t Martin Drabs, kurs 
.Lmū žinomas kaipo bok

sininkas. Ristynėse jis sako 
esąs žiauresnis už greką Kilo- 
nį, kurį Požėla parito Ashland 
auditorijoj. Drabs yra daug 
sunkesnis už Požėlą ir Kilonį; 
jis sveria 218 vsarų.

Karolis! Požėla betgi neišsi
gando ir šito milžino. “Ar tik 
bus neperdįdėlis 'tas Drabs?” 
—“Tai niekas, niekas!” — sa
ko Požėla savo paprastu rainiu 
budtt.

Ir jų ristynės jau turės įvyk
ti sekamoj savaitėj, kovo 7 d., 
ant Town of Lake, salėj School 
Hali. . "

Kad Drabs yra boksininkas, 
tai to Požėla irgi -nebijąs: Jis 
irgi mokąs kumščius vartoti. 
Bet ristynėse' jis pripažįsta tik 
mandagumą, spėką ir vikru
mą. Jis myli ristynių sportą 
kaipo 'gražinusį spėkos 
dymą.

Juozas Bancevičius, 
sias iš senųjų Chicagos

rištikų, irgi dalyvaus šito
se ristynėse. Išviso dalyvausią 

astuoni galiūnai, ir risty- 
ketina būti vienos iš žin-

Bancevičius iššaukia vi
sus liotuviy ristikus

Musų “Drapiežnas Dzūkas 
Juozai Bancevičius pajautė sa
vyje labai daug spėkos.

Jis prašo, kad butų paskelb
tas jp “ehalange” — iššauki
mas visiems lietuvių drutuo- 

l Mąms, kurie tik turi pretenzi
jų būti lietuvių čempionais.

i Jis sutinka paristi kiekvieną 
lietuviį drutuolį, kas tik atsi 
šauks.

* Pirmus su juo jau kimbasi 
didelis drutuolis P. Norkus 
Bet J. Bancevičius, sako, kad 
jam nei vienas kita^ negali sta
tyt ies prieš."

Kas nori atsiliepti į J. Ban- 
cevieiaus iššaukimą, įgali pra- 
neštj į Naujienas, Sporto* Sky
rium ' , \

Roselande ristynių nebus 3 
kovo. Šitos ristynės įvyks kiek 
vėliaus.

kalbas: anglų, lietuvių, vokiečių 
ir rusų. Jauna, gyva, malonaus 
budo, simpatinga ypata. “Kam 
jums čia rašyti apie manė laik
raščiuose? Jei visos motinos bu
tų tokios kaip mano, tai lietu
vaitės profesionalės butų pap
rastas dalykas Chicagoje,” už- 
reiškė mums advokatė. Mes pa
rašėme šitą išreikšdami tik ma- 
žą dalelę savo pagerbimo jai.

ei jas kaip Požėlai, taip ir Har- 
• kavenkai. žmonių šauksmui ro

dos galo nebebus.

M.

Naujas Budas Sulai
kyti Paprastą Šaltį

Gydymas, kuris turi dvi veik
mes — abi tiesioginės - 
persisunkiančią kaip li- 
nimentą — įkvepia

mą, kaip garus.

Persunkia kiaurai, kaip Ii- 
ninientas ir tuo pačiu laiku 
įkvepiamas, kaip garai. Vicks 
VapoRub ūmai pasiekia už
krėstus sukepusius {oro kana
lėlius.

Tas yra moderniškas, tiesio
ginis gydymas nuo visokių šal
čio negalių.

Tas pavaduoja ‘ garinamą
sias lempas, žąsų taukus, kam-

K. Požėla paguldė 
vokietį

Ristynėse', kurios 
North Sidėje, Schoėnhoffeno 
salėje, šį panedėlį, vasario 25 
dieną, publika susidėjo 
gumoje iš rusų, kurie 
pasižiūrėti savo milžino 
ko Ilarkaviepko; čia jau
turėjo progos pamatyti ir musų 
ristikų* žvaigždę Karolį Požėlą.

Ristynėse su vokiečiu Fredu 
Sielfidu musų K. Požėla gana 
lengvai paguldė savo priešą. 
Pirmą sykį Siclfidas^ buvo pa
guldytas į 26 minutes, t antrą 
sykį į 18 minučių.

Al. Harkavienko paguldė sa
vo priešą Leavittą pirmą sykį 
į 23 minutes, antrą sykį į 8 mi
nutes.

. Publika sukėlė dideles avia-

Advokate
HELEN B. JERRY (Jasaitis)

Panelė Jerry berods yra pir
ma lietuvaitė Chicagoje, bad- 
gusi advokato mokslą. Lietu
viai profesionalai maloniai svei
kina ją. “Ne man, bet mano 
motinai priklauso visi kompli
mentai,” atkartotinąi užreiškiij 
Elena.

Jos tėvelis mirė kada Elena 
buvo vos 12 metų. Kaimynai ir 
manė, kad su tėvo mirčia jau 
užsidarys mokyklos durys Ja
saičių dukrelei. Bet jos gera 
motina stojo į darbą. Elena bai
gė apgštesnę mokyklą De KaJb, 
III., tada lankė Chicagos univer
sitetą ir teisių mokinosi Den- 
ver universitete, kur 1923 ųi. ji 
baigė advokato mokslą. Pasek
mingai perėjo valstijos kvoti
mus ir tapo prisaikipta Augšto- 
jo Teismo Springfielde vas. 15, 
1924. Praktikuos tfeises Ch*ica- 
goj, 4454 So. Western Avenue.

Advokatė Jeęry yra daug va
žinėjusi po Ameriką ir vaišėjosi 

; Lietuvoj daugiau negu du metu. 
Ji gerai pažįsta net keturiais

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
tinami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Ti- 
vynę” dovanai ir taipgi^auna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

kaitą ir plesterį.
Vicks, išradimas pietų ap- 

tickoriaus, yra mostis sutaisy
ta iš kamparo, šaltmėčių eka- 
hpto, timelio ir turpetino. Ka
da aptėpiama aplink ‘gerklę ir 
krutinę, dalis pasiliuosuoja per 
kūno šilumą ir su kiekvienu 
atsikvėpimu yra įkvepiamas 
per nosį ar per burną tiesiog 
į plaučius. Pagelba yra stebė
tinai greita.

Gąunama visos^ aptiekose.

VICKS
v VapoRub

JAMESTOWN, N. Y.— Vie
tos policija areštavo Pilgrimų 
Kongregacijos kunigą Frede- 
ricką Johnšoną, iš Marshfield, 
Ohio, pabėgusį iš ten su savo 
vargonininke Peria Daubenpe- 
kiute. Atvykę čia gyveno kaip 
vyras su pačia. Pabėgdamas 
kunigas išsivežęs ir bažnyčios 
Pinigų.

Didžiausia vertė Chicagoje 
Siutai $13.95

mergaitė Nurijo 
špilkų.

Verti iki $45. Nauji pavasariniai 
styliai, vieneiliai ir dvieiliai modeliai, 
dailus ir fancy. Mieros pritiks vi
siems. Worsteds, šeržaų cassimeres, 
tweeds ir t. t., dailus, dryžuoti ir če- 
kiuoti. Garantuoti grynų vilnų.

Specialis pasirinkimas fancy ir 
‘‘Jazz” modelių, jaunikaičiams. Tie 
visi jsiutai ^ra kancelioti išdirbėjų ir 

i bus parduoti už mažiau, negu kaina
vo darbas. Kiti pasirinkimui ir kai
nos, kurias gali užmokėti kiekvienas. 
Nepirkite siuto niekur kitur, kol jus 
nepamatysit musų puikias vertes. 
Užganedinim-as garantuojamas.

Ateikite tiesiai i musų didelę 
Olselio Išdirbystę. t

W. D. Smith & Co. •
. Olseliinai siuvėjai.

\ . Įsteigta 1895
833-835 W. Jackson Blvd.

(Vienas blokas į vakarus nuo 
Halsted) \

Atdaras seredos ir subatos vakarais

TOLEDO, Ohio, vasario 27.
Vietos departamontinėj 
voj dirbanti mergaitė 
Urbaniutė laikė burnoj

. ką špilkų. Tuo tarpu
mergaitė pasiūlė jai cukrainių. 
Paėmus cukarinę Urbaniutė įsi
dėjo burnon ir užsimiršus prari
jo kartu ir špilkas. Ji tuojau bu
vo nugabenta ligoninėn.
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Lietuvių Rateliuose vams, ir pradėti klausyti parei
škimus sekamą utarninką. Tei
sėjas Pam, atstovaująs žydus, 
trumpoj prakalboj paaiškino 
Johnsono biliaus esmę ir nuro
dė, kaip neteisingai toks įstaty
mas suvaržytų kaikurių tautų 
ateivybę, o padidintų kitų tau
tų ateivybę. •

Sekama utarninką, kovo 5 d.- 
__________________  bus pirmas viešas išklausymas 

surengti jo paveikslų parodą iri tautų atstovų nusiskundimų dėl 
duoti impulsą naujos dailės mė
gėjų draugijos gyvybei. Puiki 
mintis! Kaip ją vartysi ir 
svarstyti, visur matai puikių 
rezultatų artimoj ir tolimoj 
ateity, kuriuos sunku butų čia 
išskaitliuoti ir net tuojau numa
tyti. Bet viena aišku: p. Že
maičio pamylėjimas Amerikos 
žemės, kur jis įdėjo į savo pa
veikslus, atkreiptų Ajnerikos 
visuomenės domę į tą kraštą, 
kuris duoda pasaulio civilizaci
jai ir kultūrai tokius talentin
gus dailininkus, kap p. žemaitis. 
Tokios parodos įrengimas po 
“Amerikos lietuvių draugijos” 
vardu be abejo turėtų gerų pa
sekmių, iškeliant vardą ne tik 
Lietuvos, bet ir jos išeivijos 
Amerikoje.

Iš šito atžvilgio remti iškeltą
jį sumanymą yra gyvas Ameri
kos lietuvių interesas, kuriam 
būtinai reikėtų pritarti. Per
skaitęs tą žinutę šios dienos 
“Naujienų” numeryje, pradžiu
gau — pritariu ir linkiu Chica- 
gieciams neprarasti progos iš-< 
kelti Lietuvos ir lietuvių vardą, 
kad Amerikos šeimininkų šir
dys draugingai plaktų ir rankos 
prasivertų draugingam glėbiui. 

—Inž. VI. Pauliukonis.

Svarbus pranešimas
Lygiečiy lavinimosi su 

sirinkimas
“Naujienų” 49 Nr., vasario 

27 d. tilpo dailininko Ant. že
maičio laiškas į Chicagos lietu
vių visuomenę, kuriame jis pri
sipažįsta, kad esąs raginamas

ateivybės varžymo biliaus.
Lenkai, slovakai, žydai 

kiti ketina atsilankyti skaitlin
gai.

Reikia būti ir lietuviams.
Šiandie vakare įvyks pasikal

bėjimas lietuvių veikėjų ateivy
bės varžymo reikale — Ray- 
mond Institute, 816 West 31-st 
St. 7:3.0 valandą vakaro.

Draugijų atstovai, veikėjai, 
biznieriai būtinai privalo atsi
lankyti.

Tai svarbiausias šitos dienos 
reikalas.

Drg. B. Petrulio paskaita: “Or
ganinė evoliucija”. Lygos pa
sisekimas parode net abejoju
sioms ypatoms, kad Lyga yra 
tikrai naudinga jaunimui or
ganizacija. Ir jie dąbar sako: 
“Taip, matyt, Lyga gerai gy
vuoja!”

1914—1924
• ? ♦ • > I

Turi būt padaryta
Menininkai privalo organizuo

tis, nes kitaip negalima veik
ti.

Perskaičius Naujienų No. 49- 
dail. A. žemaičio pakvietimą 
meno mylėtojus ir pritarėjus 
susirinkti ir apsvarstyti meno 
reikalus.

Kaip Dievas pasaulį tvėrė
Mokslo Draugams pas
kaitą laikys P. Grigaitis

Sekmadienį, kovo 2 d., 10:30 
valandą ryto, Raymond Cha- 
pel svetainėje, 816 W. 31 St., 
P. Grigaitis “Naujienų” re
daktorius, laikys paskaitą te
ma “Kaip Dievas pasaulį tvė
rė.”

--------- ž—
Dar ir šiandie yra žmonių, 

kurie mano, jog kiekvienas Bib
lijoj parašytas žodis yra šven
tas. Esą nieko negalima nei pri
dėti nei atimti — prieš šešis 
tūkstančius metų Dievas pasau
lį sutvėręs, — ir atliktas kriu
kis. Gi Moody Institutas net 
tikrą datą paduoda, kada pa
saulis buvo sutvertas.

Sekmadienį turėsite progos 
susipažinti su tuo, kaip pasau
lis buvo sutvertas, einant šven
traščio užrašais. Ar taip ištikrų- 
jų buvo, jus galėsite patys 
spręsti išklausę paskaitą. O 
kad paskaita bus įdomi, — apie 
tai kalbėti netenka: Grigaitis 
visuomet moka įdomiai kalbėti 
ir klausytojus suinteresuoti.

— Žinąs.

Chicagos miestas prote
stuos prieš ateivy

bės varžymą
veikė-Šiandie įvyksta lietuvių 

jų ir draugijų atstovų pasita
rimas, ką veikti lietuviams.

ateivybė

Chicagos 
komiteto

Chicagos miestas rengiasi 
protestuoti prieš Johnsono bir 
lių, kuriuo ketina būti neteisin
gu budu suvaržyta 
Amerikon.

Pęfneitą utarninką 
miesto tarybos teisių
•pdiTniminkas aldermanas Lyle 
buvo sušaukęs atstovus svar
besniųjų Chicagos svetimkalbių 
laikraščių, norėdamas, kad jie 
išreikštų savo nuomones apie 
ateivybės varžymą ir reikalą 
protestuoti prieš neteisiingus 
varžymo budus. Į komiteto 
kambarį buvo susirinkę dauge
lio laikraščių atstovų. Nuo 
“Naujienų” buvo adv. Kl. Jur
gelionis, o nuo “Russky Vest- 
nik” adv. K. Gugis.

Teisių (judiciary) komitetas, 
apsvarsčius reikalą, 
duoti bailsą visų tautų

Sumanymas labai geras, bet 
jį jau senai reikėjo pakelti.

Žinome, kad scenos veikėjai 
(aktoriai), muzikai ir kt. dirba 
sutartinai — kartu. Vieno žmo
gaus darbas nėra našus. Scenos 
veikėjai jau pradėjo organizuo
tis — tveria dramos draugijas 
ir kliubus.

Dailininkų lietuviai labai ma
žai teturi. Kiek man žinoma, 
Amerikoje tėra tiktai trys, ku
rie yra baigę dailės mokyklas; 
o šiaip dailės mėgėjai neturi 
didelės arba jokios reikšmės. 
Dailininkų tikslai yra visai skir
tingi. . Scenos ir dalės meni
ninkai kartu veikti vargiai te
galės, tatai dailininkams reikia 
turėti, tiktai dailininkų draugi
ją. Tokia draugija rūpintųsi 
rengimu dailės parodų ir steng
tųsi painformuoti lietuvių visuo 
menę dailės srytyje. Bet visa 
tai šdandie yra sunku padaryti, 
nes mažai dailininkų teturime.

Suorganizavus bendrą meni
ninkų draugiją, kurion įeitų 
dailininkai ir scenos veikėjai 
—darbas butų keblus. O kas 
blogiausia, kad atsirastų tokių 
žmonių, kurie tik jausmais bu
tų “menininkai,” o žinojimo ma
žai turėtų. Dailę ir meną ne
užtenka mėgti, bet reikia žino
ti Savo profesiją ai* užsiėmimą.

Daktarai ir advokatai turi 
savo draugijas. Turėtų jas turė
ti ir dailininkai, švedaii, vokie
čiai, norvegai ir kt. dailininkai 
turi savo draugijas. Kaipo orga
nizuoti jie lošia labai svarbų 
vaidmenį amerikiečių tarpe.

Gerb. dailininko A. žemaičio 
paveikslų parodą būtinai reikia 
surengti. Mums gerai yra ži|- 
noma jo kūryba, kas teikia gar\( 
bės lietuvių liaudžiai, tat butų 
neprošalį pasirodyti 
taučių akyse, 
rodą surengti 
arba didelėse 
Canson Pierre 
įVidurmiesty.

Kaip ten nebūtų, o reikia su
sirinkti pirmadienio vakare, ko
vo 3 d., Mildos svetainėje ir ap
svarstyti šį svarbų klausimą.

—Dail. M. Šileikis.

svetim- 
Aš patarčiau pa- 
DaĮilės Institutu 
galerijose kaip 
Scott ir kitur

Iš visų kampų
Penktadieny, vasario. 22 d., 3 

valandą po pietų, pas p. Urbą, 
3324 Auburn avė., atsilankė po
ra vyrų. Jie pasisakė esą gaso 
inspektoriai ir prašė juos įleis
ti apžiūrėti myterį. Urba sulei
do juos į skiepą ir jiė tuoj aus 
surado kitą “myterį”, kuris pa
rodė visą bravorą, kuriame 
buvo dirbama “mėnulio spindu-

nutarė liai”.
atsto- —..................................................

L. S. J. Lygos tikslas yra or
ganizuoti jaunimą, ir visais* ga
limais budais lavintis ir švies
tis, kad geriau, pažinus darbi
ninkų klasės reikalus ir pasek- 
mingiaus mokėjus kovoti už ge
resnį rytojų. Lavinimos 'susi
rinkimuose yra skaitomos lekci
jos iš įvairių mokslo šakų, ren
giamos diskusijos įdomiais gy
venimo klausimais', kas supažin
dina dalyvaujančius su reikalin
gais mokslo bei kultūros daly
kais, praplatina protavimo reg- 
ratį, ir padaro juos gereshiais 
bsi naudingesniais draugijos 
nariais. Diskusijas ir paskai
tas visada atlieka patys ’lygie- 
čiai. Tarp jų yra daug gabių ir 
gerai prasilavinusių jaunuolių.

Pereito penktadienio lavini
mos susirinkime drg. B. Petru
lis skaitė lekciją: “Organinė 
evoliucija”. Paskaita buvo labai 
įdomi ir pamokinanti. Prelegen
tas savo užduotį tliko puikiai, 
ir jam priklauso garbė už gerą 
prisirengimą. \ 'į

i

Pasibaigus paskaitai, buvo 
žaismės, arbata su užkandžiais 
ir draugiški pasikalbėjimai.

Ateinančiame lavinimos suvi
rinkime, kuris įvyks vasario 29 
dieną, 8 vai. vak., Raymond
Chapel svetainėje, 816 Wost 
31 St. lygiečiai turės debatus: 
“Ar gali žmogus surasti laimę 
dabartinėje sistemoje.” Už — 
kad galima — įrodinės B. Pet
rulis; prieš —kad negalima — 
P.'F. Budrikas. Debatai bus la
bai įdomus. Kaip lygiečiai, taip 
ir pašaliniai yra kviečiami atsi
lankyti ir atsivesti savo drau
gus bei pažystamus.

' — P. F. Mauras.

(Tąsa ant 7-to pusi,)

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš 

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

902
905
910
911
917
919
920
924
925’Juoszka L
927
930
931
935
946
949
954
958
959
968
974
976 JStancukas L
978 Sutkus Anton

Astrauskis J 
Bartkus F 
Cukurui A 
Drcrite Zuzuana 
Gadeikis Antanas 
Gelzinis Piter 
Gi’iciunas Franc 
Hegedus Miklos 
j___ l
Jonui J C 
Kaupaiter Marijan 
Kavoliunas Antonas 
Klevinskas Antanas 
Malakauski St 
Matus Zofia 
Narvilas John 
Pruąskunas J 
Pyimas Jonas 
Šatkauskas W 
Seputaili Juli

I ' •

9 dieną Naujienų Dešimties Metų

Euro- 
tegu) 
pašts

Kovo
Sukaktuvėms paminėti yra rengiamas labai 
puikus, labai didelis, labai smagus, labai 
įspūdingas

KONCERTAS irBALIUS
/ ' • , t' r •. i • . : S ' * * i .

Koks žingeidus ir turtingas bus šio kon- 
certo programas — apie tai bus pranešta 
savu laiku šiame, paskelbime ir kitose 
Naujienų skiltyse.

*<

Mildos Teatro Bendrovės 
extra visų šėrininkų susirinki
mas atsibus kovo (Mareli) 2 
dieną, nedėlioję, 1 valandą po 
pietų, švento Jurgio parapiji
nėj svetainėj, 32nd Place ir Au
burn Avenue. Atsineškit Šerus, 

nes be šėrų nebus įleidžiama į 
susirinkimą.

Nesivėluokite ateiti, nes ne
atėjęs gailėsis.. Šis susirinkimas 
gal bus paskutinis.

—Komitetas. *

Visa lietuviškoji Chicaga ir visos lietuviš
kos Amerikos mieli svečiai) musų draugai, 
veikėjai, rėmėjai, korespondentai, reporte
riai, rašytojai, platintojai, skaitytojai, kri
tikai, garbintojai, mokytojai ir mokiniai, 
labdariai ir šelpiamieji, biedni ir bagoti, 
darbininkai ir biznieriai, apsivedę ir neve
dę, visi o visi naujieniečiai yra širdingai lau- 
kiami į bendrą visų linksmybę Naujienų 
Dešimtmetinių Sukaktuvių Koncerte ir

> 1 v •, ...

Baliuje.

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas Van Buren ir Ashland 

■■■■Htk924 mKovo 9
1

i
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Lietuvių Rateliuose.
v

Dainuos Naujieną Jubiliejaus Koncerte

(Seka nųp 6-to pusi.)

“Čigonas Razbaininkas"
Netobulas, blogai parašytas vei

kalas, o dar blogiau suvaidin
tas. Geriausia vaidino p-le

• Bajorinaitė.

Septintadienį, vasario 24 d,. 
Schcoll Hali svet., Town oi 
Lakę, vietos Teatrališkas Kli ib
iais Lietuva statė viršininčtę 
keturių veiksnių tragedijų pir
mu kart Chicagoj. r Jų paras? 
J. J. Zolp. Minėtas veikalas yra 
visiškai netobulas ir pati min
tis ant tiek neaiški, o vieto
mis net ir perdaug aiški, taip 
kad viskų į krūvų sudėjus ne- 

• žinai, ar taį, tragedija, ar ko
medija.

Prasideda su visai bereika
lingai ūžvardytu “prologu/’ 
kuriame parodoma kaip ku
nigaikštis paperka čigonę, kad 
toji pavogtų turtingo ‘toan> 
no“ kūdikį. Čigonė tai padaro 
ir tuo kunigaikštis atkeršija 
grafo žmonai, nes, mat, jisai 
nežinia kodėl, jai atėjus x pa
sakoja, kad jis labai įsimylė
jęs i ją, o ji nustebus atsako 
jam tik: “Ar tu pasiutai?“

Pirmas aktas jau dedasi miš
ke dvidešimt metų vėliaus. Tai 
čigonų slapta stotis, kur atei
na čigonų vadas—pavogtas gra
fo sūnūs,—dabar jau vyras ir 
duoda įsakymus čigonams. Čia 
bemedžiodamas užeina grafas 
su savo duktere, kuri be jo
kios kalbos tuoj įsimyli į či-

Antras aktas jau parodo 
prievarta daromas sužieduotu
ves gr^fo' dukters su kunigaik
ščiu. Čia persirengęs ateina . či
gonų vadas dabaigti įsimylėti-, 
bet tampa pažintas kaipo bai
sus ražbaininkas. Trečias ak
tas parodo kaip vadas po dvie
jų savaičių sugrįsta ir pasako 

dukteriai, kad sti juo 
bpgftų į kalnus^ kur juodu lais

vai gyvenšių. Čia įbėga kuni
gaikštis, kuriami čigonų vadas 
įgrūda į rankų revolverį ir pra
sideda kvailių kvailiausias 
dilelius, kokio jŠtįkrųjų žmo
gus įsivaizdinti negalėtum. Ži
noma, kunigaikštis drebėdamas 

, sauja ir nepataiko, o narsusis 
vadas tuoj peršauja kunigaik
štį — ir labai gerai, nes už to
kį vaidinimų jis pilnai buvo 
užsitarnavęs* Tame baisiame 
momente įbėga grafas ir šau
na iš užpakalio į vadų, kuris 
irgi miršta. Čia gi iš tolimų miš
kų įbėga čigonė, kuri pasako 
grafui ir visiems, kad jis nu
šovė savo sūnų. Tuo ir baigia
si toji didelė “tragedija.“ *

Iš šio trumpo aprašymo ga
lima gerai suprasti ant kiek 
tas veikalas yra rfetobulas ir ne 
sceniškas. Išsireiškimų yra ant 
tiek tuščių, kad • tiesiog ima 

turi būti ašarosjuokas, kur 
arba širdies skausmas. Pavyz
džiui, vadas nori pasakyti, kad 
jis įsimylėjęs į grafo dukterį 
iš visos širdies ir uždėjęs ran
ka ant vidurio krutinės sako:

C

“Aš tave myliu taip, kaip žmo- 
mylėti,“ ir da pride- 

tave myliu taip, kaip 
myli dievų.“ Argi tik

vaidylas, kurių buvo 
galima sa-

zniogus 
tiek ? x

Apie 
dvidešimts ypatų,
kyli, kad. jiems visko truko, 
taigi sunku jiems suteikti pa
tarimų. Bet tiek aš patarčiau, 
kad visi jie mokintųsi ir bau-, 

•dytų bent šiek tiek suprasti 
apie vaidinimų ir nors kiek

PRANEŠIMAI.parduodama. J. Šimkus sake 
“neverta Šerus parduoti pigiai 
nes už juos, galima\gauti, pilnų 
kainų; pigus pardavimas , Šerų 
padarys gero tik kelioms ypa- 
toms”. jjk

Namas geras,^gerojA^ictoje, 
vertybe didele, dalininkai priva
lo nebijoti ir laikyti šen!s — 
sako p. Šimkus. —Biibnis.
_ ___:......

Mildos svetainėje buvo Vaisia 
Lithuanian Agency and Loan 
Corporation metinis dalininkų 
susirinkimas.

. Susirinkimų atidarė prezi
dentas Jonas Bagdžiunas 9 vai. 
ryto. Dalininkų dalyvavo apftr 
30 ypatų. Buvo skaitytas proto
kolas ir priimtas. Raportai bu
vo išduoti ir priimti. Svarbiau
sia tai buvo rinkimas board di
rektorių.

Dalyviai tikėjosi palikti seną
jį Jurgį Šimkų, kuris yra daug 
pasidarbavęs tai bendrovei. ’ Jis 
buvo darbštus žmogus ir su
prantantis biznio reikalus’. Jisai 
pats turi net savo moteriškų 
skrybėlių krautuvę, 3141 So' 
Halsted St.,ztad ir bile laiku gar 
Įėjo* padirbėti bendrovės reika
luose. Didieji dalininkai betgi 
sudarė didžiumų balsų ir vieton 
jo, tapo išrinktas C|ias. Spira- 
vičius.

J. Šimkus sako, kad kai kurie 
dalininkai pradėjo pardavinėti 
labai pigiai savo Šerus. Esu, na-
padidins bendrovės pajamas.

Sekmadieny, vasario 27 d^ 
mas yra vertas virš $60,000, o 
Šerus už 6 dolerius ir spigiau

JUSTINAS ČERAPAS,

1
Fotografija Stankūno

NORA GUGIENĖ
Tai yra vėliausias musų myli

mos dainininkės atvaizdas. Na, 
ar nesakysite kad ji nerina jau
nyn? Ir ai* ne stebėtinai bailus 
yra jos profilis? Eina gandų 
betgi, kad musų Nor# irgi taiso
si sparnelius išsiristi iš pami- 
rusios Chicagos—gal Italijon, 
gal Lietuvon... Nenuliuskite!

». t

Turėsime dar progos išgirsti

*4

M

dainavimo 
Naujienų

visų 
Jubilie-

jos švelnaus 
laukiamame 
jaus Koncerte, kurs įvyks kovo 
9 dienų Ashland Boulevard Au
ditoriją kampas Ashland ir 
Van Buren. Vienok gali būti, 
kad tai bus paskutinis Noros 
Gugienės pasirodymas chicagie-, 
čiams ilgam laikui.

rcžiąorius turėjo čigonų vado 
rolę, kuriai jis visais žvilgsniais 
netiko — nė iš balso, budo, ar
ba figūros. Tiek trukumų bu
vo, kad negalima visus čia iš- 
aSstyti. TSTot ir k<xstiimias l»ii- 
vo netikęs. Kas gi girdėjo či- 
ronų vadų nemokant kalbėti, 
arba su naltu iki ausų kalnie- 
riuni laisvoj girioj; arba prieš 
pasirodant ant scenos dainuo
jant prie piano akoinpianinien- 
to?

Publikos buvo daug ir visai 
nepavyzdingai užsilaikė —• švil
pia, rėkauja, kartoja vaįdylų 
žodžius, juokiasi ar reikia ar j 
ne; pas townoflcikicčius man 
dagumo jokio nesimatyti 
dievai žino kuomet atsiras.

—Ten buvęs.

Moteriškos rolės buvo daug 
geriau suvaidintos, negu vyriš*- 
kos. Ypač pasižymėjo p-le Si. 
Bajorinaitė, kuri turi gerų iš
kalbų ir pusėtinų supratimų 
kaip orientuotis ant scenos. Ji 
buvo geriausia už visas, nors 
jos role labai nedėkingai para
šyta; bet tai ne jos kaitė. Ne
bloga buvo ir p-lė S. Naujo
kaitė, jaunoš čigones rolėje. 
Tų patį galima 
apie senų čigonę, p-lę J. Kui- stė.

“Čigonų Razbaininkas? buvęs 
puikus ir puikiai jį suvaidin
ta, sako kita£ korespondentas

r •

Kartą eidamas Ashland Avė, 
susitikau savo pažįstamą, visą 
išraudonavusį, kur tai besisku
binantį. Klausiu kame dalykas. 
Sako: šiandie buvo paskutinė 
“Čigonų Razbaininko“ repetici
ja, tai režisierius fcaip pradėjo 
mus visus mankštinti, tai. net 
karšta pasidarė; bet bus ko pa^ 
žiūrėti kai pasirodysime nedė
lioj, busime visai k'itoki lošė
jai, negu kad pirma buvome.

Aš patikėjau tam ir pereitą 
nedėldienį nuėjau į School 
House. Ir neapsirikau. Vaidini
mas prasidėjo laiku ir nuo pat 
pradžios iki galo visas vaidini
mas išėjo labai gražiai, kad ne
galima geriau ir norėti. Buvo 
mažų klaidų, bet jos buvo mažos 
ir drąsiai galima sakyti, kad 
lošėjai atliko asvo roles atsa
kančiai. Visų vardų neminėsiu, 
rues tai užimtų daug vietos, pri
minsiu tik svarbiausias. Jauna 
mergaitė labai puikiai [ 
čigonų šokį, taip kad visi žiūrė
tojai džiaugėsi jos miklumu. 
Toliau čigonų choras labai pui
kiai sudainavo vieną dainelę. 
Kas link lošikų, tai dabar Kliu
bas turi labai gerų lošėjų. Kaip 
tik pasirodė ant scenos Zolpis, 
visa publika tuoj suužė, nes jis 
yra tikras artistas. Taip pat ir 
Zofija Bajorinaitė yra tikra 
žvaigždė, nes kiekvieną rolę ji

Šimų, ne taip, kaip kad būdavo 
pirmiau, kada lošėjai darkyda
vo veikalus ir tik patys kankin
davosi ir visa publikų kankin
davo ir tuo publikų atbaidė nuo 
vakarų ; jeigu gi v’isa.rtos.. taiį> 
butų buvę lošiama, kaip dabar, 
tai publikos' buttf pįlni vakarai.

Kaip ųe butų, bet Kliubas jau 
užkariavo publikų, nes kada jis 
ne pasirodo, visados būna pilna 
svetainė ir publika būna užga
nėdinta. Kliubas ištikrųjų yra 
veikliausia draugija ant Tdwn 
o f Lake, nes kuomet kitos drau
gijos miega, jis vis dirba ir šį 

j sezonų jau tris veikalus pastatė 
ir gavėnioje rengiasi statyti dar 

jp1 vienų — Živilę, kutį jau pradėjo 
i mokintis. Man rodos, kad ir prie 
Išio veikalo režisieriui teks gero
kai padirbėti iki tinkamai pri
rengs lošėjus ir kai kam bus 
karšta. Bet visgi bus verta pa
matyti tų veikalų.

— Koresp. N. K.

Užmiršta Bendrovė
Nepataria parduoti Vaisi jos 

serus pigiau:

nors 
t^i

Kuomet atsiranda kokia 
nauja lietuvių bendrovė, 
mes pametame ir net pamirš
tame pirmesnes bendroves, o 
vis kalbame ir rašome apie tų 
vienų pačių net iki užsimiršta
me. Jos yra visos geros, nau
dingos ir reikalingos, nes jose 
yra sudėti pinigai. Jos turi neš
ti naudų valdytojams, dalinin
kams ir visuomenei. Jei mes 
jas pamirštame apleidžiame, 
tai jų vertybę yra maž.esnė ir 
jųjų Šerai tampa mažesnės kai
nos, nors ir turtas butų didelis.

pašoko Taip atsitiko ir su /‘Vaisia Lith
uanian Agency and Loan Cor
poration.“ Organizuojant šių 
bendrovę, buvo manyta užsiim
ti ir Real Estate bizniu, bet tuo- 
mi ir pasiliko. Ji įkorporuotų 
ant $50,000.00. Visas bendro
vės turtas dabar randasi name, 
3259 So. Halsted Str., Chicago- 
je. šiame name , randasi Kulio 
vaistinyčia ir keletas ofisų vir
šuje. Randa visiškai pigi, nes 

pasakyti ir atlieka puikiai tai tikra arti-J senai buvo išduotas ilgas lysas. 
. Kiti irgi labai gerai lošė it (šį pavasarį lysas pasibaigė, ir 

žinaitę.* Patsai gi autorius ir galima buvo*pamatyti tikrų 1<>- žinoma, randa bus pakelta, kas 
■ > * ■ - :

-e

Pranešimai

North Side. — Vaikų draugijėlės 
Bijūnėlio repeticijos bus kas šeš
tadienis kai 7:30 vai. vak. Visi Bi
jūnėlio nariai susirinkite šeštadie
nį pažymėtu laiku, ka'd mokytojui 
P. Sarpaliui ir režiseriui M. Dun
dulienei nereikėtų laukti.

—Pirmininkas.
Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi

nis susirinkimas‘įvyks subatęj, ko
vo 1 <l„ 7:30 vai. vakare, Jono Ma- 
zclausko svet., 3250 So. Union avė. 
KlmbieČiai malonėkite laiku pri
būti, ne$ turime daugel reikalų dėl 
aptarimo. Taipgi bus svarstoma 
apie finansų raštininką; nes dabar
tinis raštininkas serga, tai reikės 
naują rinkti.

—Rašt. K. J. Demereckis

-

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
raie Naujienų Špulkos, -ir prkiraiyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli, 
z Naujienų Šp ilka

1739 S. Halsted St.

Mirė vasario 28 d., 1924 nv. 
vai. naktį, sulaukįs amžiaus. 37 
metus, paėjo Papilės valsčiaus, 
Auksučių kaimo, Šiaulių apskr. 
Paliko nubudime moterį Barbo
rą, 2 dukrelės Malvina, Anelę ir 
sūnų Rafolą, Lietuvoj tėvus ir 3 
brolius. Laidotuvės atsibus ko
vo 3 d., pirmadienio ryte, 8:30 
vai. iš namų 3221 Lime St. j 
Šv. Jurgio bažnyčią iš tenais į 
šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes ir pažįstami bukit malonus 
dalyvauti laidotuvėse. Lai bū
na tau lengva . žemelė ilsėtis 
mano mylimas^^re.

Liekame nubudę
Moteris, dukterys ir sūnūs.

Lietuvos dagininkų sa- 
vaitiriis krikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose.
Kaina 5c. \

PAKVIETIMAS 
DRAUGIJŲ VALDYBOMS IR 

VEIKĖJAMS.

Chicagoš miesto Tarybos teisių ko
misija sekamą utarninką svarstys re
zoliucijų prieš ateibystės varžyhių 
nuo Chičagos miesto.

Šiandien, vasario 29 d., kviečiame 
tamstą ir kitus veikėjus atsilankyti į 
Raymond Institutą ,816 W. 31 St., 
kur apsvarstysime ką turim veikti lie
tuviai šiame ateivystės varžymo klau
sime. . - »‘

Pradžia 7:30 vai. vak.
Malonėkite būti.

. Naujienos.
v

“Birutės” repeticijos '
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

LSS 81 
šeštadienį, 
svet., 1822 
8 vai. vakare. Visi nariai prašomi 
susirinkti. —Org. ir Raštininkas. 
, -_________ t__
Teatrališko Kliubo “Lietuva” na

rių rengiamas draugiškas vakarėlis 
įvyks šeštadienį, kovo 1. <1., 8 v. v., 
p. Zalandauskio svet., 4501 South 
Hermitage Avė. Visi nariai-čs kvie
čiami dalyvauti.

| Rengimo Komisija.

Liet. Mot. Draug. Apšvietos mė
nesinis susirinkimas įvyks septin- 
tuclieiii, kovo 2 <1., 2 vai. i>o 
Marke, ^Vhite Scjua.re parko sve- 
tainėj. Halstęil ir 30* gal. Visos na
rės malonėkite laiku pribūti.

M. Višęiulienė, rašt.

kuopos mitingas įvyks 
kovo 1 d., Liuosybčs 
Wabansia avo. Pradžih

Bridgeport. — Illinois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 1 d., 8 vai. va
kare, Mildos svetainėj (apačioje), 

'3142 So. Halsted St. Visi kliubie- 
■ čiai malonėkite dalyvauti susirin- 
į kinio. —A. J. Lazauskas, rašt.

Cicero. —>» Draugystė Lietuvių 
Tvirtybė ręngia rožinį balių kovo 
2 d., septintadienio vakare. Liet. 
Liuosybčs svet., 14 ir 49 Ct, Ci
cero. Vietos ir apielinkės lietuviai, 
kas mylite gražiai laiką praleisti, 
nepamirškite kovo 2 d„ nes tai pa
skutinis šokis prieš užgavėnes.

—Sekretorius K. D.
Bridgeportas. — draugystės Sal

džiausios širdies Viešpaties Jėzaus 
susirinkimas Įvyks nedėlioj, kovo 
2 d., 1 vai. po pietų., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti laiku ir 
atsivesti naujų narių prisirašymui.

RršL P. Mostcika
Keistučio Kliubo Dramos Sky

riaus susirinkimas įvyks šiandie, 
vasario 29 d., 7:80 vai. vakare, Mc- 
Kinley Park svet., 39 ir Western 
gat. Visi dramos skyriaus nariai 
bukit laiku, nes turime daug ko 
apkalbėti kas link ateinančio va
karo; kurie dar nesugrąžinoi bile- 
tii nuo praeito vakaro, malonėkit 
sugrąžinti —Dfamos Skyrius.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienį, kovo 2 
diena, 7:30 vai. vak., Raymond 
Chapel svetainėje, 816 W. 31 St.

Bus gęri kalbėtojai. Įžanga ne
mokama. Visi kviečiami atsilan

kyti. —'Komitetas.

Engelwood. — SLA 251 kuopos 
koncertas Įvyks kovo 2 d., Veito 
svetainėje, 6103 So. State St. Pra
džia 5:30 vai. vak. Programą išpil
dys vietos “Ateities žiedo“ vaikų 
draugijėlė. —Komitetas.

Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos Rėmimo Fondo Komiteto Chi- 
cagoje steigiamasis susirinkimas 
įvyks kovo 7 d., 8 vai. vak., Ray
mond Chapel salėję.

Prašau draugų irz siitipatizuojan- 
čių žmonių skaitlingai atsilankyti.

Liet. Soc.-Dem. Partijos 
, R. Fondo K-to Sekr.

Marė Jurgelonis

Jaunų Lietuvių Am. Tautiškas 
Kliubas laikys mėnesinį Susirinki
mu Iiedelioj, kovo 2 d., 1; vai. po 
pietp. Mildos svet., 314U S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku 
silsiriiiliti, nes yra daug, 'svarbių 
reikalų aptarti.

> ) —S. Kunevičia, Tašt.'

North S'ide. Rytines Žvaigždes P. 
P. Kliubas rengia šokius Užgavėnių 
vakare, kovo 4 d., š. m. Wiker Park 
svet. 2040 W. North Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare . Publika yra kviečia
ma atsilankyt, nes bus paskutiniai šo
kiai prieš Velykas Muzika' gi tikrai 
itališka Mr. Costanzo. Komitetas.

>

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

J

'dr. ą. j. bertasius
8464 Sq_. Halsted St. < 

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

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

.. ............................................................  I ........... ..  'I I

DR. S. BDEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

.. ............
Telephone Yardi 1582

DR. J. KULIS .
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS.
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago, 
. Telephone

Boulevard 2160 
Valandos .

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti. s

4

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. Washington St.
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephono Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715
■ ■■■■■ i i «ri ...............................I ■

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL. ■

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. * 

Tol. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki.8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avo.
Tol. Prospect 1930 

Valandas pagal sutarti

Garsinkitės Naujienose

e

Tel. Blvd. «18>
M. Woitkcwic> 

BANIS 
AKUĄEKKA

Turiu patyrit&ą 
Pasekmingai jn» 
tarnauju zpole 
rims prie gimdy- 
oro kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 

atišką prižiūri 
jirną. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^=DR. HERZMAH^M
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

I

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

Ofisas ir Labaratorija: 1.025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: C&n&l 
8110) Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonais

8410 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai, vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Speęialistas džiovos

Moteriėkų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Tdėfonas Drcrel 2885

Telephone Yards 6994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

L>R. M. J. SHERMAN 
' Specialistas moterų ligų 

'17Ž4 S. Loomte, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashlaiid Avė.,
netoli 46th St., Cliicago, UI.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47ik St.
Valandom nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

r
Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Opfa>m«trlat 
T«L Boulevard <487 
4«4» 8. Ashland 
Kampas 47-tos tat 

2-ro« lubobs 
—■■■ i J

Office Hourg: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyveninio vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4198 Archer Avė.
9 ikj 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Canal 0257
Naktini* T*l. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 Iki 9 vakaro

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DU. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose
/

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas k Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, ' 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3335 $o. Halsted St., Chicago* 
Valandos: 10—•11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. JNedėliomla 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independencė Blvd. Chicagų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0618

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan StM 

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

Telefonas Yards 0867

✓
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PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
ra

Penktadienis, Vas. 29, 1924

Kas turi knygučių veikalo “Pabaig
tuvės”, prašomi pranešti X. šaikui, 
1822 Wabansia Avė.

PAGRAŽINAM NAMUS

LSS. VIII Rajono valdyba savo po- 
sedyj, laikytame vasario 24 d., nutarė 
kreiptis i visas organizacijas bei 
draugijas, kad jų valdybos susirinktų 
pėtnyčioj, vasario 29, 7:30 vai. vaka
re ,816 W. 31 St., Raymond Institute, 
delei apsvarstymo to, kas% reikia veik
ti prieš pasikėsinimą ateivybę varžy
ti, etc. — Komitetas.

Birutės Kalno Draugija rengia iš
kilmingą balių nedėlios vakare, kovo 
2 d., pradžia 6 v. vak. Tautiškos para
pijos bažnytinėj svet., 35 St. ir Union 
Avė. Kviečia visus Komitetas.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING* 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

REIKIA DARBININKĮI
_ _______ VYRŲ_________

REIKALINGAS atsakantis 
bučeiAgerai žinantis savo dar
bą. Geram žmogui gera alga.

Kreipkitės
2602 W. 23-rd Str.

Tel. Rook!well 1231

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
I NAMAI-ŽEME

Draugystė Šv. Petronėlės, rengia du 
šokius, niaskaralų šokis įvyks nedė- 
lioj kovo 2 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Antras kepurinis šokis 
atsibus Užgavėnių vakare kovo 4 d., 
toj pačioj svetainėj. Bus vieni iš gra
žiausių baliai. Visus kviečia

— Komitetas.

CICERO ŽINOTINA 
Užlaikom namie darytus surius, 
sviestą, kas dieną darom ir gro- 
serio daiktus parduodam pigiau 
kaip, kitur.

1413 So. 49 Ct., Cicero, III.
Taipgi popieruoju kambarius, 
kas ankščiau tiem bus pigiau 
padaryta.

REIKIA pirmarankio duon
kepio, kuris moka kepti juodą 
ir baltą douną.

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame sto

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

Pianai ant rendos — $3 į mė
nesi.

JUSTIN.BROS.
5249 W. 25 St., Cicero.

Phone Cicero 260

DIDŽIAUSI BARGENAI 
PAS MANE 

PARSIDUODA mūrinis bizniavas 
namas, su bizniu, namo kaina tik
tai $13,800; parduosiu arba mainy
siu ant privatinio namo, didelio 
ar mažo, nepaistant apielįnkės.

IŠSIMAINO. 2 flatų kampinis 
muro namas South Sidėj; parduo
siu už $12,500 artya mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, bučernės, ar
ba Dry Goods.

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoję.

111. IŠSIMAINO; bungalow Marąuette 
Manore, savininkas mainys ant 2 
fialų namo; kaina labai prieinama.

Atsišaukite

Viekšniečių Kliubo Vakarienė atsibus 
nedėlioję, kovo 2 d., Fellovvship svet., 
831 W. 33rd PI. Pradžia 7 vai. vak. 
šita vakarienė yra rengiama be įžan
gos, todėl kviečiama tik viekšniečiai, 
bei viekšnietės, nežiūrint ar priguli 
kliube ar ne.

IŠRENOAVOJIMUI

M 1208 E. 93 St. 
i------- į— ..............................
t

REIKIA pirmarankio arba 
antrarankio bekerio. Kenosha 
yra labai smagus miestas 
venti.

Fra n k Balevicz
322 N. Sheridan Rd.

Kenosha, Wis.

tfy-

. GroSiklis pianas, bargenas, su ben
giu, 100 muzikos rolių, piano Įtampa 
i^ roleiiams kabinet, kad padauginti 
vietą sandely, bus parduotas už 
$145.00.

Atsišaukite »
1389 Milwaukee Avė.

1 fl.

IŠSIMAINO. 4, flatų muro namas, 
Bridgeporto apielinkėj; savininkas 
parduos už $10,800 arba mainys 
ant namo netoli iš miesto; namas 
gali būti su keliais lotais.

PARDAVIMUI PIGIAI 
’ Grosernė ir delikatesen. 

Daromas geras biznis. 
Puikioje vietoje.

šaukite Boulevard 2429

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “htaujienas” 

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

RENDAI štoras su 8 ruimais. 
Gera vieta visokiam bizniui. 
Renda pigi. Kreipkitės prie sa
vininko.

3800 Emerald Avė.

RAKANDAI

IŠSIMAINO. 2 aukštų bizniavas 
muro namas, South Sidėj; savinin
kas parduos už $13,000 afba mai
nys ant nedidelio privatinio namo, 
namas gali būti tuoliaus nuo mies
to ir su keliais lotais.

PARSIDUODA arba išsimaino 
kampinis lotas ant automobilio; 
platumas loto 35 pėdos ir 125 il
gio; lotas randasi Brighton parke 
netoli teatro.

IŠSIRENDAVOJA štoras la
bai geroj kolionijoj, štoras yra 
lamai didelis ir 4 ruimai ir gara- 
džius 2065 W. Coutler St. Chica
go. savininką galima rasti visada 
1444 S. 51 Av. Tel. Cicero 147.

RAKANDAI parsiduoda pigiai. 
Drapanų šėpa, anglinis virimui pe
čius, 2 stalai, 3 krėslai ir 5 paduš- 
kos. Visus parduosiu sykiu ar atski
rai. Ant pirmų lubų.

JULIUS KASPAR,
4614 So. Paulina St. •

PARDAVIMUI 
Grosernė ir bučernė. 
Su namu.

Atsišaukite
5358 So. Robey S t.

AUTOMOBILIAI

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA
Sekanti Mokslo Draugų paskaita 

bus septintadienį, kovo 2 d., 10:30 vai. 
ryto, Raymond Chapel, 831 W. 31 St. 
Skaitys Naujienų Redaktorius P. 
GRIGAITIS’ temoje 
PASAULI TVĖRĖ’ 
įdomi, tad visi kviečiami atsilankyti.

— Mokslo Drąugai.

Redaktorius 
“KAIP DIEVAS

Tema visiems

4 ruimai rendai ant 3-čio 
aukšto iš užpakalio. Ruimai 
įrengti gerai ir patogi vieta 
dėl gyvenimo. Kreipkitės į 
krautuvę

3108 So. Halsted St.

KAM DIRBI prastą darbą ir už 
mažą atlyginimą? Buk ant savęs 
josas ir uždirbkit nuo $15.00 ,iki 
$30.00 į dieną. Parsiduoda automo
bilius, pilnai įrengtas dėl Hub Cab 
Co. Kaina $600. Matyti galima vi
sados.

Atsišaukite <
3121 So. Halsted St.,

PARSIDUODA kendžių, ice 
crea'm ir visokių mažmožių što
ras. Geroj vietoj už prieinamą 
kainą.

55351-o So. Ashland Avė.

IŠSIMAINO; 2 aukštų bizniavus 
muro namas, namo parankamai 
vėliausios mados, karštu vandeniu 
šildomas, garadžius mūrinis dėl 5 
mašinųĮ; namas* randasi 
apielinkėj; ;
gini arba mainys ant 
delio privatinio namo, 
apielinkės.
genais kreipkitės dieną 
karais pas

gražioj 
savininkas parduos pi- 

l mažo ar di- 
nepaisant 

viršminėtafs bar- 
arba va-

TRANKG.LUCAS"

PARDAVIMUI

PO NUM. 3007 W. 42 St., par
davimui pirmos klesos grosernė, 
delikatesen ir žuvių krautuve, 
lietuvių kolonijoj pigiai.

Atsišaukite
4335 So. Whipple St.

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

North Side. — Priešužgavėninį 
draugišką vakarėlį su programų ren
gia Lietuvių Kriaučių Kliubas Savi
tarpinės Pašelpos, nedėlioj, kovos 2 
d., Liuosybės svetainėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Bus 
gražus .programas; publika kviečiama 
atsilankyti. ♦

JIESKO KAMBARIŲ

Komitetas.

Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 
rengia teatrą ir balių, nedėlioj, kovos 
2 d., 2 vai. po pietų, Turner Hali, 
kuri randasi prie Hubbard ir Lincoln 
gatvių. Priveža Douglas Avė. karai. 
Statoma scenoje “Vargšas Tadas”; 
bus monologų, diologų ir dainų. Pro
gramai užsibaigus tęsis šokiai. Mes, 
raciniečiai, kaip į Kenoshiečių taip 
ir į MilwaukieČių parengimus visuo
met skaitlingai lankėmės. Tad kvie
čiame širdingai ir mus nepamiršti.' 
Taip pat užprašome visus vietos lie
tuvius. — Komitetas.

Garfieltl Parko vaikų draugijėlė 
rengia balių su dainomis ir kitokiais 
pamargifiinvais, nedėlioj, kovos 2 d., 
5 vai. vak., John Engle svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

Draugijėlės nariai mąlonėkite su
sirinkti repeticijoms subatoj, kovos 
d., 3 vai. po piet, Natoleon svot., 
3956 Fifth Avė., ant 3 augšto.

• — Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, vasario 29 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31st St. — Komitetas.

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Juozapo 

Turskio; jis gyveno ant Bridgepor- 
lo, o dabar nežinau kur. Turiu 
svarbų reikalų ir meldžiu kitų jį 
pažįstačių pranešti arba jis pats 

_ atsišaukti.
Marijona Ivinskienė

4001 S. Maplewood Avė.

JIEŠKAU savo dėdės Juozapo Ja- 
savičiaus. Girdėjau, kad jis gyve
na apie Pittsburghą, Pa. Malonė
kite pats, arba kas jį pažįstate pra
nešti. busiu dėkingas.

J. Kaminskis,
1606 So, Halsted St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU moteries 

apsivedimo, kuri turi ūkę 
nedidelę šeimyną, nemažiau 
akrų žemės. Atsišaukit1.

dėl 
ir 

80

3718 S. Emerald Avė.

JIEŠKAU apsivedimui d*ros mer
ginos, lietuvaitės. Aš esu farmerys, 
turiu 50 akrų žemės, karvių, veršiu
kų, 600 vištų, visokių vaisinių med
žių. Atsišaukite tuojau.

V. NORMANTAS, 
Box 322, Fairhope, Ala.

PAJIEšKAU merginos arba naš
lės apsivedimui, ligi 45 metų se
numo. Aš esu našlys, turiu savo 
didelę farmą, 50 metų, nevartoju 
sveikinamų gėrimų ir tabako. Mo
teriškė neturi vartoti svaiginamų 
gėrimu. Mylinti gerą gyvenimą ir 
mylinti ant farmos, atsišaukit, be 
skirtumo tikėjimo.

P. Bakshas, 
Winifred, Mont.

REIKALINGAS kambarys dėl 
dviejų merginų Bridgeporto apie
linkėj. Kambarys ir kad butų ga
lima vartoti virtuvė iš ryto.' 

Praneškite L J.Y.
6149 Kimbark Avė

Tel. Dorchester 1253, po 7 v. vak.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 
blokai į vakarus nuo So. VVestern 
Avė. , *■* * <

Atsiklausti
6637 So. Rockvvell St., 

Chicago.

RENDON kambarys dėl 1 ar
ba dėl 2 vaikinų; iš fronto, ant 
3 augšto.

Atsišaukite
2901 So. Emerald Avė.

RUIMAS rėndai vienam ar 2 
vaikinam su valgiu ar be val
gio, ruimas šiltas su visais pa- 
rankumais. Kreipkitės 1 lubos. 
Mr. Thomas, 818 W. 35th PI. 
Tel. Yards 6756.

MOTERIS išrendavoja kam
barį su visais parankumais dėl 
merginos ar moteries apsišvie- 
tusios. Atsišaukit laišku į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St. No. 84.

PARANDAVOJU kambarį dėl vie
no vyro arba dėl dviejų., arba dėl 
merginų, Jtrba dėl vedusios poros, 
kambarys didelis ir šviesus. Ar su 
valgiu ar be valgio, 3 lubos iš prie
kio. ■' i '“1*1 d*I?

J. K.
703 W. 21st Plaee. Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
4»’

MOTERŲ
REIKALINGA mergina kuri 

moka dirbti ant Typwraiterio. 
Darbas adresuoti laiškus.

Kreipkitės
115 So. Dearbom St. 

Room 1021

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PASTABA
> PRALAVINTŲ LIETUVIŲ

REIKIA *
Kurie turi didelę pažintį tarpe lietu
vių . Chicagoje, kad prisidėti prie 
įsteigtos Illinois valstijoj korporaci- 
os. Suteikite pilnas informacijas 

apie jūsų biznio patyrimą, kiek norė- 
;umėt algos ir kuomet galėtumėt pra
dėti dirbti. Atsakykit angliškai. Ra
šykit dėl sutarties.

MR. C. Y. SCHAFFER, 
1110 Westminster Building, 
110 South Dearbom Street.

PARDAVIMUI 
PIGIAI

PIRMOS klesos bučernė 
grosernė parsiduoda 
nysiu ant namo arba 
šaukite. Naujienos, 
Halsted St. Box 441 
—----------______ _

ir 
arba mai- 
loto. Atsi- 
1739 So.

tu-
ma-

Iš priežasties kito biznio, 
riti parduoti savo hardwaj;ę, 
levų, smulkmenų ir rakandų 
krautuvę. Tame biznyje dau
giau 30 metų, padarėme pelno 
pereitais metais daugiau kaip 
$10,000. Pigus lysas, su puikiu 
6 kambarių flatu viršui kratu- 
vės. Idelišką biznio vieta lietu
viui.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, gerai išdirbta vieta. Kas norit 
geros progos atsilankykite tuojaus, 
priežastis dvi bučernės. Pagyveni
mas ten pat.

Naujienos,
Box 455

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, sena įstaiga. Savi
ninkas apleidžia miestą.

Atsišaukite
6000 Loomis Blvd.

netoli 59 Št. karų linijos

Auganti apielinkė.
Šaukite Lafayette 4264 

susitarimo.

2900 W; 38th St., 
prie So. Francisco Avė.

RESTAURANAS turi 
parduotas greitu laiku.

Atsišaukit:
Tel. Armitage 4471

dėl

PARDAVIMUI grosernė ir namas, 
senas biznis i# padaroma daug pini
gų. Pardavimo priežastis, savinin
kas turi kitą biznį . Galima pas sa
vininką gauti morgičius.

917 W. 20 St. 
Phone Canal 2019

NAMAI-ŽEME

NEPAPRASTI BARGENAI
Kampinis 2 lubų namas su biz

niu (grocery), 3 kambariai su Sto
ru ir 5 kambarių pagyvenimas. 
Netoli vienuolyno. Reikia pinigais 
$6000.

GRAŽUS 2 pagyvenimų mūrinis 
namas ant Rockvvell 
gat; garu šildoma; 
rių, puikiai įtaisyta 
rudžius; turi būt greit pari 

Lotas 25x125 ant 63-Čios, 
Rockvvell. pigiai.

Lotas 25x125 ant Western 
prie 69-tos gat., pigiai.

Lotas. 25x125 ant Western 
prie 67-tos gt., pigiai.

PUIKUS 6 kambarių . Bungalow 
ant Artesian, prie 67-tos gat., pini
gaus reikia $2700.

Tolesnei norint žinoti apie tuos 
bargenus kreipkitės pas 

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

Pfp^pcct 2102
■ ■ t—n------------------- ------------ ------------------- ------------------

■* /'

Naujiena! Naujiena!
VISIEMS!

Dar negirdėta tokia proga kokie 
pėnki melai atgal!

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas ant labai plataus loto ir me
džiais aplink apsodinta. 2 fialai po 
6 kambarius, furnace šildoma, kiet- 
medžio trimingas, vanos, elektra. 
Puikus, dideli kambariai. Kaina tik 
$10,500; cash reikia $5,000.

Matykit tuoj, jeigu norite pinigų 
uždirbti. Namas randasi arti Sher- 
man Park ir 55-to bulvaro. Kreip
kitės pas

prie 63-čios 
5 ir 6 kainba- 
; 2 karų ga-

duotas. 
netoli

Avė.,

Avė.

d"

būti

FARMOS
KAS NORIT GJSRĄ FARMA 

MES TURIM
130 akrų, 100 aremos, likusi miškas 

su ganykla, dvarski budinkai, gražus 
gyvuliai, traktorius ir mašinos, viena 
mylia iki miesto, bulvaras ir strytka- 
riai pi»o šalį eina, mainysiu ant 6 ar 
12 flatų namo.

į JLJOJMOH

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
kendžių ir smulkmenų krautuvė, 
Brighton Parke, visokių tautų apgy
venta, daug daro cash biznis. Parsi
duoda pigiai . Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Pašaukite 
Tel. Boulevard 1787

PARDAVIMUI ant pusės 
beauty ir novelty krautuvė, lie
tuvių kolionijoj ir Central 
nuacturing distrikte.

751 W. 35th St.,
Tel. Boulevard 1796

Ma-

PARSIDUODA bučernė, senas cash 
biznis. Apielinkė apgyventa visokių 
tautų. Lysas 2% metų, renda pigi. 
Pardavimo priežastis, savininkas iš
važiuoja į kitą miestą.

735 W. 47th St.
Tel. Boulevard 6288

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

PARSIDUODA Restaurantas, turi 
būt parduotas, nes apleidžiama mies
tą. Kambariai pagyvenimui užpaka
lyje, ar gali būt suvartoti kam kitam. 
Pigiai — ant greito pardavimo.

Atsišaukite
3442 Ogden Avė.

96 akrai pirmos klesos žemė ir bu
dinkai, geri gyvuliai ir mašinos,. 2 
mylios nuo miesto, 75 mylios nuo 
Chicagos, maįnysiu ant gero namo.*

2418 W. Marąuette Rd. (arba 67 bl.) 
Arti Western Avė., Chicago 

Phone: Prospect 8678
Dar , turiu didžiausi pasirinkimą 

namų, Bungalovvs ir lotų prie vie
nuolyno.

Ofisas atdaras iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

62 akrai dei'lingos žemes su budin- 
kais ir. gyvuliais, Illinois valstijoje, 
mainysiu ant nedidelio namo.

120 akrų, 75 arėmos, likusi miškas 
su ganykla, geri budinkai, gyvuliai ir 
mašinos, graži vieta, mainysiu ant 
namo. '

Kas įsigys viena iš tų farmų, tas 
bus laimingas, jau ateina laikas, kad 
tik greičiau tvertis už fanuos, o 
liaus bus.

, Reikalaujanti kreipkitės
Klauskit

ANTON BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St., Chicago, 

Tel. Boulevard 0948

to-

III.

ir (5 
rei-

prie 
cash

12 PLATŲ muro namas, 5 
kambarių; kaina $68,500, cash 
kia $15,000.

24 FLATŲ muro namas 
Jackson porko; kaina $95,000, 
reikia $25,000.

< r—- '■ ■ "

Mes* turime daug lotų arti St. 
K. Vienuolyno; kainos nuo $500 ir 
branginus ant išmokėjimų. Taipgi 
ant Western Avė. biznio lotų . No
rintis pirkti, malonėkite kreiptis į

A. N. Masulis & Co^ 
6641 So. Western Avė, 

Republic 5550
NEIŠPASAKYTAS PIGUMAS

Parsiduoda bučernė ir groser
nė už teisingą pasiulimą, arba 
mainysiu ant namo, loto ar au- 
tomoblhaus. Is priežasties tunu ba mainysiu ant mažesnio namo, 
papirkęs namą su bizniu reikia ba išrendavosiu dldelj kampinį namą. 
viei|ą parduoti. Kreipkitės

JOSEPH SIMINAS
4314 Archer Avė.

EXTRA!
Biznieriai ’tėmykit! Parduodu ar- 

» ar-
Gera vieta dėl drugštorio, Ice Crea- 
minės, nėra tokiu biznių arti. Kreip
kitės prie savininko.

M. MALINAUSKAS & Co
2119 So. Halsted St„ užpakalis į 8700,

Šitie lotai šią vasarą par- 
siduos nė mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marąuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto kaina 
tik $600. Tai trumpam laikui. 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lo
tu tuojaus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas. • Klau
skite adv. Jurgelionio.

— Pirk arba Mainyk —
2 flatų naujas mūrinis namas, po 

5-6 kambarius, visi įtaisymai, ant 2 
lotų statytas, garadžius, randasi ant 
62 netoli Kedzie Avė. Kaina $18,200.

2 pagyvenimų namas bizniavas, gal 
imt su visu bizniu, reikia įnrokėt $900.

4 pagyvenimų mūrinis namas, po 4 
kambarius, augštas beismantas, augš- 
tas stogas. Įmokėt $1,500.

Brighton Park, 44 ir Talman Avė., 
2 flatų 6-6 kambariai, cimentuotas 
beismantas, su augšta pastoge, įtai
sytas pagal naujausios mados. Kai
na $13,400.

4 pagyvenimų mūrinis namas, po 
4-5 kambarius, elektra, augštas beis
mantas, randasi ant 34 ir Unitui Avė. 
kaina $8,900.

6 ruimų Cottage, elektra, maudynė, 
augštas ištaisytas beismantas; įmo
kėt $800, kitus kaip renda.

Atsilankykit pas mus, mes paro- 
disim didelius bargenus, nuo 25 šim«- 
tų vertės namą iki 150 tūkstančių. 
Taipgi turim visokius mainus. Kas 
turite namą galim išmainyt ant biznio 
kaš turi biznį galim išmainyt ant na
mų, lotų ir farmų. x
C.P.SUROMSKIS & Co.

3352 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA FARMOS
Pirgia farma už $2,800; 80 akrų 

dirbamos žemės su gyvuliais, ma
šinoms ir visais reikalingais bu- 
dinkais.

Antra farma 120 akrų
17 gyvulių, 200 vištų, 
kiaulių ir visi ūkės 
triobos.

Abi farmos randasi 
valstijoj.

Klauskit Kcal Estate
1902 .W. 63rd

3 arkliai,
5 žąsys, 10 
įrankiai ir
Wisconsino

ofise: 
St.

BARGENAS Cicero, kam moki. 
$18,000, kad gali gauti tokį pat na
mą už $14,500. Naujas muro namas, 
2 fletai po 6. kamb., extra dideli kam
bariai, vandeniu apšildoma, sun parlor 
aržuolines grindys, lotas 30x125, kas 
mislinat Cicero pirkti, ateikit persi
tikrinti, savininkas ant pirmų lubų.
4 1608 So. 50th Avė., Cicero, III

BARGEN. Mūrinis namas, 9 pa
gyvenimų, 6 metų senumo, N. W. 
kampas 70 and May St. Parsiduo
da labai pigiai — $14,000 cash. At- 
sišaukit pas savininką

S. D. Stanley 
4229 California Avė. 
Tel. Lafayette 4854

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

BARGENAS
2 augštų namas, krautuvė ir 3 fla- 

tai, 3 karų garadžius, ant kampinio 
loto, 50x125 lotas. Yra visi įrengi
mai ir apmokėti, savininkas apelidžią 
miestą, parduosime už $9750, išmokė
jimais. Veikite greit jei jus norite 
šio bargeno.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

A. GRIGAS.
3^4 So. Halsted St

PARDAVIMUI arba mainy
siu ant mažo namo bučerne ir 
grosernė, priežasties turiu 
du bizniu, negaliu vienas apsi
dirbti. 2519 W. 43 St.

Tel. Lafayette 4472

$500 ĮMOKĖTI, $50 Į MĖNESI
Nupirksite ,mano gražų bungalow, 

yra vana, cementinis skiepas, garad- 
žiųs, lotas 50x187, netolLN. W. sto
ties. C. A. N. E; stotie* 40 minutų 
važiavimo iš miesto, kaina $4500.

P,. J. ALIUNAS,
Room 087, 29 S. La Šalie St.

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas su konkrit pama
tu. Rendos $75 į mėnesį. Kai
na $6,5(10.

2851 W. 38 St.
' i ' ‘ » y_____________________ __

5 akrų truck farma
PARDAVIMUI S. W. kampas 60 

ir Morgan St., krautuvė ir 5 kamba
rių flatas užpakaly, 7 kambariai ant 
2 augšto, 2 karų garadžius, kaina 
$10500. Į tą kainą įeina krautuvės 
įrengimai. Lengvais, išmokėjimais.

WALDRON & HERLIHY 
1457 West 63rd St., 

Republic. 0062 ir Republic 4G54

Naujas Ofisas 
ROZENSKLLEMONT & CO. 

6312 S. Westem Avė. 
Telefonas Prospect 2102 

PERKAM, parduodam ir mai
nom namus, lotus, farmas ir

15 minutų važiavimo nuo Downers 
Grove stoties, 40 minutų važiavimo 
nuo vidurmiesčio, prie C. B. ir Q. 
geležinkelio. Turtinga juoda žemė, 
netoli nuo mokyklų ir bažnyčių. Jųsf 
galėsite dadėti $2000 į metus prie jū
sų įplaukų dirbdami mažą farmą jūsų 
liuosame laike, $2100, įmokėti $300, 
kitus po $15 į mėnesį.

Rašykite arba šaukite.
L. H. LAHON,

106 N. La Šalie St., 
Room 40. Main 2043

TURIME didelį pasirinkimą, ku
rie norite pirkti, mainyti, na
mą arba lotą.

INSURINAM namus, rakandus, 
automobilius ir stiklus. Pada
rom paskolas ant namų.

PERKANTIEMS namus, lotus 
arba farmas padarom kont
raktus, peržiu,rim popieras.

Prirengiam DEEDUS, mogičiųs 
ir duodam pagelbą pilnos nuo
savybės pirkėjams namų, lotų 
arba farmų.

KIEKVIENAM patarnavimas 
užtikrintas.

KA JUS REIKALAUJAT?

PARDAVIMUI mūrinis dvie
jų šeimynų ir saliunas iš prie
kio. Parduosiu pigiai iš prieža
stis ligos.

Atsišaukite
2059 W. 22nd PI.

Tikras Apsaugojimas 
tavo pinigų, jeigu pirksi sekamus 
namus.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 
augštų m*uro namas; 2 flatai po 6 
•kambarius, karšto vandenio šiluma 
su dviem boileriais; rendoriui nerei
kia pečių kūrenti, visas išbaigimas 
kieto m«džio ir budavotas pagal nau
jos mados; randasi lietuvių apgyven
to; vietoj; kaina greitam pardavimui 
$11,500, apie pusę pinigais, kitus ant 
morgįčio; pamatykite šitą retai atsi
tinkantį bargeną, yra tikrai vertas 
$15,000.

IŠSIMAINYMUI ar pardavimui be
veik naujas 2 augštų muro namas, po 
5 ir 6 kambarius, visas išbaigimas ar- 
žuolo; garu šildomas, 2 mašinom mū
rinis garadžius, tuščias lotas prie ša
lies, savininkas mainys ant bile kokio 
namo; kas norite turėti gražų namą 
tai patnatykite šitą nrogą. Kaina 
$17,000 apie pusė reikia pinigais.

PARDAVIMUI tik 2 metai kaip 
statytas,-namas ant trijų lotų; žemai 
5 ir viršui 4 kambariai, randasi pa
kraštyje miesto, 1 blokas nuo Ar
cher Avė., gatvekarių. savininkas 
jpriims lotą mainais. Kaina^ $6500, 
apie pusę pinigais, kitus išmokėji
mais. 
Atsilankvkite deina ar vakarais nas 

BRIGHTON REALTY COMPANY
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av., prie California Ąv. 
---------- f-1---------- -----------------— 
UŽ $7500 NUPIRKSITE VIENŲ 

METŲ SENUMO
2 flatu muro namą, Marąuette Ma- 
nor. 6—6 kamb. 3 kartf muro ga
radžius, pastatytas savininko. Na
mas didelės vertės. Rendos antras 
apt. $90. Kaina pigi, $19000. Ma-f 
tykit Miss Wagner, Elmer Jordan' 2102 N. Leavitt St., Chicago, 11'1. 
p- 2419 W. 63 St. Prospect ’

z ... h-k.JuHLH

BRIGHTON PARK
Bargenas, Chicagoj geriausia 
lietuvių apgyventa vieta, čia yra 
kokiam lietuviui laimė, o man 
ne, neš trumpu laiku važiuoju į 
Canadą. Mainysiu arba parduo
siu 2 namus ir ant keturių karų 
garadžius ant 3 'lotų, 75x175. 
Mainysiu į bilę ką į mažą štorą, 
katras turi užtenkamai gatavų 
pinigų. Sulyg morgičiu. Par
duosiu už cash $12,500, cash rei
kia $6000, namas yra vandeniu 
šildomas, toiletai ir vanos, elek
tra ir gasas, kieto medžio už
baigimas, mainysiu taip kaip 
sulygsim. Meldžiu atsišaukti į 
trumpą laiką dėl tolesnių infor-j 
macijų prie

GEO D. TALUC, j

Tel. Brunswick 6891'

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu- 
davoti 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 reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100’ į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fijlipovich, 
Tel. Stcvart 7101 arba 5126

STOCKAI-SEROS
PERKAME Vaisija "Lithua- 

nian Loan and Agency korpora
cijos Šerus.

Atsišaukite
2259 W. 22 St., Chicago

MOKYKLOS
Specialis Pasiūlymas

Isirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. NŲTFILZ,
MIHIU i................. .................„„

M .magei


