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Theunis apsiėmė 
sudaryt kabinetą

Lenkai priešingi Versalės 
taikos revizijai

Daugiau vargo Rusą 
darbininkams

Planas Klaipėdos ginčui 
išspręsti

[ Bendersono planą lenkai žiuri 
kaip į pavojų Lenkijai.

X

Sovietų valdžia izūškelia jiems 
algas 30 nuošimčių.

Prancūzai kaltina priešus 
dėl franko puolimo

Ispanams nesiseka Afrikoj
Theunis apsiėmė vėl su 

daryti kabinetą
Moroko sukilėliai muša 

ispanus
Bet patsai neturi dideles vilties 

dėl pasisekimo.

BRIUSELIS, Belgija, kovo C. 
— Rezignavusia iš ministerio 
pirmininko vietos Georgės The
unis, karaliaus neatlaidžiai kvie 
čiamas, pagaliau sutiko vėl su
daryti kabinetą. Tai bus trečias 
iš eilės jo kabinetas, — jeigu 
jam pasiseks šitą trečiąjį su
daryti, dėl ko jis patsai nėra 
tikras. Sudarius vėl' Theunis 
kabinetą, Belgijos užsienio po
litikoj, be abejo, neįvyks at
mainos, bet veikiausiai pak^ės 
viHt.is politika. Mat vieniutėl 
vilties laimėti parlamento dau
gumos paramą tai susitaikant 
su flamandų elementu — da
rant nusileidimų jų tautiniais 
reikalavimais. Tuo tikslu nau
jau kabinetan turės įeiti ma
žiausiai bent trys flamandai — 
Vandervyvere, Poulet ir Ren- 
kin, kuriems jau buvo pasiūlyta 
portfeliai ir jie neatsisakę pri
imti.

Del franko kritimo kalti 
esą Francijos priešai

PARYŽIUS, kovo 6. — Pran
cūzų finansų laikraštis Le Capi
tal skelbia, kad vyriausia fran
ko kritimo priežastis esanti ta, 
kad Vokiečiai ir kiti Francijos 
politiniai priešai, įvairių speku
liantų padedami pardavinėję 
ir tebeparduodą urmu frankus, 
laukdami, kad jie vis puls že
myn. Laikraštis nurodo, kad 
kiekvienoj kartą kai tik frankas 
imąs atsigauti, tuojau finansi
niuose centruose Olandijoj, 
Šveicarijoj ir Vokietijoj pasirei- 
škiąs didelis susinervinimas.

Naujienų Dešimties Metų 
Jubilejaus

KONCERTAS
Nedėlioję, Kovo 9 d., 1924
Ashland BĮvd.Auditorium 

Van Buren St. ir
Ashland Blvd. '

Durys atsidarys 6 v. vak.
Prasidės lygiai 7 v. vak.

Pasirūpinkit tikietus iš- 
kalno. Parsiduoda Nau
jienų Ofise ir kitur.

Naujienų 
Jubilejaus 
Numeris

Ispanų valdžia siunčia skubotai 
sustiprinimų veikiančiai Af
rikoj kariuomenei.

I VARŠAVA, kovo 6. — Lenkų 
laikraščiai rašo, kad peržiūrėji
mas Versalės taikos sutarties, 
kaip proponuoja Anglijos vi
daus reikalų sekretorius Arthu- 
ras Hendersonas, statytų pavo
jau Lenkiją, lygiai kaip ir ki
tas naująsias valstybes, o dėlto 
Lenkija pirmutinė nepakęsians 
ti, kad butų daroma pastangų 
išplėšti jai nors menkinusį ga
balėlį teritorijų, kurios jai buvę 
Versalės taikos pripažintos.

i Gazeta Warszawska sako, 
kad visi tie žemės plotai, ku
riuos Lenkija gavus iš Vokieti
jos, per šimtmečius buvę lenkų, 
todėl “Lenkija darys visa, ką 
galėdama, kad juos pasilaikyti”.

Prancūzų kalba leidžiamas 
lenkų laikraštis Journal dc Po- 
logne pažymėjęs, kad taikos su
tartis buvus galima peržiūrėti 
1919 metais, sako:

Nuo to laiko susikūrė dvi nau
jos valstybės — Lenkija ir Če
koslovakija — ir keletas kitų 
valstybių, kurios gavo didelių 
priedo žemės plotų. šitokioms 
aplinkybėms esant, keli santar
vininkų kraštų diplomatai nebe-

LONDONAS, kovo 6. — Dai
ly Express korespondento Tan- 
žį4e pranešimu ispanų karino i 
menė turinti didelių nepasiseki
mų Morokoj. Ties Tiziaza mau
rai sulaužę jų eiles ir žygiuoją 
į Midarą (Nadorą), netoli nuo 
Melilos, kame randas ispanų 
Vyriausioji stovykla.

Gandai iš Gibraltaro skelbia, 
kad Melila deganti.

Iš Madrido pranešama oficia
liai, kad Melilon jau atvykus Į ga]į jau ug stalo ir diktuo- 
iš Ispanijos, pirmoji pagalbos L j, SpręSti tų valstybių likimą, 
kariuomenė. Infanterija, aiti- jje įul.gs prOgOs dar daug ko pa- 
lenja ir sandeliai pasiųsta ^ sakyti, kai ateis laikas, kada 
Valerijos, Barcelonos ir kitų Morbininkų Utopija virs krašto 
Ce??r?’ v . (realybių pasauliu.”

Padalytame sukilėlių užpuoli-Į Oficialėse sferose ikišiol nie- 
me ant Ispanijos konvojaus bu- ko dar del to negirdėti, bet tie 
yo nukauti penkiolika ispanų sejmo nariai, kurie yra priešin

ai erių, taip jų du leitanantai.socialistams, Hendersono kai/ 
spanijos aiviatonai metėlę panaudoja rėmimui Lenkijos 

bombų j keletu, sukilėlių užimtų valdžios atsisakymo kooperuoti 
v*®tų. |su MacDonaldo valdžia arčiau

negu su pirmesnių j a Anglijos
valdžia.

MASKVA, kovo 5. —Einant 
ką tik sovietų valdžios paskelb
tu dekretu visiems darbinin
kams Rusijoj algos sumažina
ma 30 nuošimčių. Dekretas pa
sirašytas aukščiausios darbo ir 
apsigynimo tarybos, kuri yra 
svarbiausia valdžios įstaiga, nu
statanti sovietų valdžios finan
sų ir ekonomijos dalykus.

Darbininkų algų sumažini
mas turi būt pravestas visose 
valdžios ir privačių žmonių dar- 
b6 įstaigose, kurios turi kolek- 
tivines sutartis su darbininkų 
sąjungomis arba, su darbinin
kais aplamai. Tai daroma tam, 
kad atpiginus kainas 
produktams. Dekretas 
kad visos samdytojų
su darbininkais turi būt atmai
nytos ir algos nustatytos sulyg 
naujais pinigų ženklais, kurių 
vertė yra 30 nuošimčių, o kai 
kuriose vietose 50 nuošimčių 
pigesnė negu senųjų.
Duona ir žemės „ūkio produktai 

baisiai pabrahgo.
Pastaruoju laiku duona ir ap

lamai ūkio produktai Rusijoj 
baisiai pabrango ir jie kasdien 
vis labiau brangsta,
pirm kelių mėnesių ūkininkai 
savo produktus buvo priversti 
parduoti labai pigiai, 
brangiai mokėti už visokius
mieste perkamus ir ukiui reika
lingus daiktus, tai dabar pasi
darė kaip tik atbulai.,Dėlto val
džia, norėdama užbėgti kįlan- 
čiam duonos brangumui už akių, 
nutarS nustatyti maksimom 
kainas maisto produktams Mas
kvoj ir Petrbgrade.
Iš Petrogrado., ištremta Uralan 

apie šimtą žmonių.
šiomis dienomis iš Petrogra

do išsiųsta į Uralo sritis apie 
šimtą žmonių, įtartų ir kaltina
mų del spekuliacijos. Tarp jų 
yra daug daktarų, advokatų, in
žinierių Ir kitų profesijų žmo
nių. ' .

Daviso komisija savo planą jau 
pristatė tautų sąjungos tary
bai. Lietuvai pripažįstama 
suverenūs teises Klaipėdai. 
Nemunas ir Kaipedos uostas 
internacionalizuojama.

Poincare įspėja senatą
Rezignuosiąs, Jei jo finansų “Geka” sušaudžius 11 

programas busiąs atmestas.

PARYŽIUS, kovo 6. — 
Premjeras Poincare šiandie pa
statė senato finansų komisijai 
ultimatumą, kad jeigu ji almė
sianti jo fiskalinio ekonomijos 
ir padidinimo mokesniu nror- 
mą, kurį atstovų butas jau yra 
priėmęs, tai jis it'jKsiąs 
demui MiPerm’dm savo 
naciją.

darbininką vadą
Nužudyta juos dėl nepalanku

mo Sovietų valdžiai.

prezi 
reziff-

MUNDELEINAS BUSIĄS IR 
NEBUSIĄS KARDINOLAS

ROMA, 
žiniomis, 
Chicagos 
leino ir New Yorko arkivysku
po Hayeso neturįs nieko bendra 
su planais padaryti juodu, arba 
oent katrą judviejų kardinolu.

—Antra tos pačios datos 
Associated Press telegrama 
skelbia, kad žiniomis taip pat iš 
Vatikano Mundeleinas esąs tik
rai nominuotas kardinolu. Kon
sistorija, kurioj bus skiriami 
kardinolai, susirinksianti (kov»o 
24 dieną.

kovo 6. — Vatikane 
pakvietimas Romon 
arkivyskupo munde-

BERLINAS, kovo 6. — Mas
kvos komunistų taip vadinamos 
“Darbininkų grupės” slapta lei
džiamas laikraštis praneša, kad 
šiomis dienomis “čeką” sušau
džius Kaukaze vienuoliką dar
bininkų vadų — aštuonis rusus 
ir tris gruzinus. Jie 'sušaudyta 
dėl savo nepalankumo sovietų 
valdžiai ir dėl darbavimos dar
bininkų streike.

Laikraštis atsišaukia įgrisus 
nepartinius darbininkus įspėda-1 
mas, kad jie daugiau nebetikė
tų komunistų vadams ir jų pa
žadams pagerinti darbininkų 
padėtį. Savo padėties pageri
nimą darbininkai galį atsiekti 
tik patys savo jėgomis, savo or
ganizacija ir kova.

Tasai pats laikraštis paskel
bia taipjau vardus visų val
džios fabrikų, kuriuos sovietų 
vyriausybė esanti nutarus už
daryti.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ.

Lokomotivui ištrukus iš 
užmušta mašinistas ir 
žierių sužeista.

vėžių
pasa-

6. —

maisto 
įsako, 

sutartys

Kuomet

GENEVA, Šveicarija, kovo 
6. — Specialė tautų sąjungos 
komisija su amerikiečiu Nor
manu Davisu prieky, kuriai pa
vesta išnagrinėti ginčus 'lietu
vių su lenkais dėl Klaipėdos, 
įteikė dabar tautų sąjungos ta
rybai bendrą planų tam ginčui 
išspręsti.

Komisija savo planą sutaisė 
vadovaudamos pagrindais, am
basadorių tarybos nustatytais 
1923 m. vasario mėnesį.

Einant tos specialūs komisi
jos planu, Lietuva gauna suve
renūs teisės Kalipėdai, bet Klai
pėdos miesto ir krašto žmonės 
naudojas pilna autonomija.

Lietuva turi garantuoti ki
toms valstybėms, visų pirma 
Lenkams, laisvų susisiekimą 
Nemuno upe ir laisvą naudoji
mą Klaipėdos uosto.

Tautų sąj ungos
vieši nuomonė, kad 
palną paremsią visų 
jungai priklausančių 
atstovai ir kad tautų 
artimiausiame savo 
patvirtinsianti.

rateliuose 
komisijos 
tautų są- 
valstybių 
sąjunga 

posėdy jį

bet labai

Kairieji meta iš Partijos 
Poincare’o rėmėjus

.PARYŽIUS, kovo 6. — Fran
cijos radikalinių socialistų par
tija šiandie nubalsavo išmesti 
iš partijos kolonijų ministorį 
Sarrantą ir subsekretorių La- 
ffontą, kam jie atstovų bute rė
mę premjero Poincare finansų 
reformos sumanymus. Del to pa 
ties dalyko nutarta išmesti iš 
partijos ir septyni parlamento 
atstovai.

FRANKAS DAR LABIAU 
. KRITO

NEW YORK, kovo 6. —Fran
ci jos frankas vietos biržoj šian
die buvo vertas tik 4 centai, tai
gi savo verte dar labiau nukri
to.

WASHINGTON, D. C., kovo 
6. —Prezidentui Coolidge įteik
ta pasirašyti patvarkymas, ku
riuo pakeliama muitas kvie
čiams, miltams ir pašarui.-

PINIGŲ KURSAS

Turką premjeras re
zignavęs

LONDONAS, kovo 6. — Ex- 
change Telegrapho korespon
dento pranešimu'•iš Konstanti
nopolio, Turkų ministeris pirmi
ninkas Ismet Paša įteikęs rezi
gnaciją. Respublikos preziden
tas betgi rezignacijos nepriė- 
męs ir paprašęs jį sudaryti nau
ją kabinetą.

Reikalauja kyšius ėmusią 
kongresmaną vardą

WASHINGTON, D. C., kovo 
6. — Kongreso atstovų buto tai
syklių komisija priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad 
justicijos departamentas išduo
tų varcįis tų dviejų 
narių,
jury savo raporte kaltina dėl 
ėmimo kyšių už paleidimą iš ka
lėjimų kriminalistų.

kongreso 
uriuos Chicagos grand

VOKIEČIŲ PARLAMENTAS 
BUSIĄS PALEISTAS.

LONDONAS, kovo 6. — Vo
kietijos prezidentas Ebertas 
esąs įgaliojęs kanclerių Marxą 
paelisti reichstagą, — sako ži
nios gautos per Amsterdamą. 
Jei parlamentas bus šią savaitę 
paleistus, nauji rinkimai turės 
įvykti balandžio 6 arba 13.'

Naujienų 10-ties metų sukaktuvėms pa
minėti bus išleistas didelis Naujienų Jubi
liejinis numeris su daugeliu atsiliepimų, 
paveikslų.

Įsigykite jį kožnas. Tai bus istorinis nu
meris, kurį verta bus pasilaikyti.

OMAHA, Nebr., kovo 
Šį ryt ties Persia, Iowa, ištruko 
iš bėgių greitasis Chicago-Mil- 
vvaukee and St. Paul gelžkelio 
traukinys, Pacific Limited. Lo- 
komotivas nusirito žemyn j 
grabę, trys vagonai išmesti iš 
vėžių. Mašinistas Pendy užmuš
tas, keliolika pasažierių sužeis
ta.

Vakar, kovo 6 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 1OO frankų ........... $3.53
Danijos, 100 markių ......... $15.81
Italijos, 100 lirų ................... $4.29
Francijos, 100 frankų ........ c.. $4.03

♦..'Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 ................... $13.62
Olandijos, 100 kronų ........... $37.27
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.13

Federalis oro pranašautojas, 
kur tupi vyriausiojo pašto rū
mų bokšte ir dažnai miega, šiai 
dienai buria nelabai gražų orą: 
busią apsiniaukę, pusiąs šaižus 
šiaurvakarių vėjas.

Saulė teka 6:15, leidžiasi 
6:6. Mėnuo leidžiasi 8 v. v.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksių blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.
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Klaipėdos klausimo rišimas p.
Daviso nuomone

Ne vienai tik Lietuvai Nemunas esąs reikalingas, 
bet ir jos kaimynams

“Klaipėdos Žinios” paduoda 
Lietuvos laikraščių bendradar
bių pasikalbėjimą su Tautų Są
jungos komisijos pirmininku, 
amerikiečiu p. Davisu, kai ta 
komisiją buvo atvykus Klai- 
pėdon š. m. vasario mėnesį.

Davis pareiškė, kad komisi
ja atvykstanti vadovaujama 
noro, kad (Lietuvai butų galu
tinai perduotos krašto valdy
mo teisės naujuoju statutu, 
kurį ši Komisija sustatys Tau
tų Sąjungos auspicijoje. Ko
misijai statant naująjį statutą 
tenkąs sunkus darbas suderint 
keletą priešingų reikalavimų. 
Komisija savo darbo pamatau 
imanti užrašus visų derybų 
kuries kada nors ėjusios Klai 
pėdos klausimu. Ypač tenką 
atsižvelgti Į 1923 m. vasario 
16 d. Lietuvos pareiškimą Am
basadorių Konferencijai.

Komisija atmenanti, kad Lie
tuva yra pasirašiusi Barcelo
nos Konferencijos nutarimus 
kuriais patikrina visoms suin
teresuotoms įvalstybėmsf (laisvą 
tranzitą ir naudoj i mos uostu. 
Lenkijoj, tačiau, manoma, kad 
šito nepakanką, kadangi Lie
tuva laikanti uždariusi jai ke
lius Nemunu ir gelžkeliais ir 
dėlto ji h orėtų,» kad naujuoju 
statutu jai butų patikrintas' tų 
kėlių atidarymas. Komisijai 
esą žinoma, kad Nemunas nuo 
Kauno aukštyn yra netinka
mas plaukiojimui, bet yra tin
kamas plukdymui, kuriam 
tikslui ir norėtų lenkai panau
doti tą upę. Komisijai esą ži
noma, kad Lietuva esanti karo 
stovy su Lenkija, kadangi pa
staroji sulaužiusi sutartį su 
Lietuva. Bet reikią ieškoti iš
eičių taikiam ginčo išrišimui 
Tautų Sąjungos dvasioje. Vil
niaus klausimas tiek tesirišąs 
su Klaipėda, kiek ciną apie ati
darymą lenkams vandens ir 
kitokių kelių. Ne viena Lietu
va, bet ir kiti norį turėti Ne
muną ir norį, kad jiems nebū
tų kliudoma juo naudotis, o 
priešingai bu'tų palengvintas 
tas naudojimas, kadangi tai 
esą ir pačiai Lietuvai naudin
ga. Nemunas ir Klaipėda turį 
ekonominės reikšmės visai ši
to šono pasaulio daliai. Šita 
sakoma no kokiai agitacijai, 
bet kad butų žinoma abiem pu
sėm, kokie jų reikalavimai.

Ženevoj Komisija turėjus 
pasitarimų ir pasižinos su 
klausimu daugiau iš bendros ir 
politinės pusės. Į Klaipėdą Ko
misija atvykus, kad vietoj ga
lėtų apžiūrėti uostą ir pasiim
ti su padėtim, kas Iurėtų reik
šmės ekonominei uosto statu
to pusei ir krašto autonomijos 
nustatymui. Komisija Klaipėdoj 
laliksianti 3 4 dienas. Paskui 
vėl gyįšianti į Ženevą ir ten, 
parsivežusi medžiagos iš vie
los, ir paėmusi pirmesnius re
kordus, svarstys statuto teks- 
uą, kuris, Komisijos nuomone, 
jus rekomenduotinas Tautų 
Sąjungos Tarybai pateikt ahieni
Misom.

R. Hoernel nuomonė apie 
Klaipėdos uostą.

Pasikalbėjimo urėtu su p. 
davisu visą laiką buvo kartu 
r abudu kitu Komisijos nariu, 
).p. Kroller ir Hoernel 1, Švedl
ius uostų statybos patariama
sis inžinieris. Į jį kreipėsi p. 
davis, pasiūlydamas jam iš
dėstyti žurnalistams eavo pa
stabas apie uostą. P. Hoerne- 
’lio kalbos prasmė buvo maž
daug tokia.

Dabartine Klaipėdos uosto 
padėtis esanti nesitenkinama. 
Reikia didelių pagerinimų, kad 
oer jį galėtų eiti platesnė pre
kyba. bet reikalinga lėšų. Uos
to ateitis pareisianti nuo to, 
koki busią jo ryšiai su hinter- 
iandu. Jei tie ryšiai busią geri, 
tai uosto ateitis busianti pa
tikrinta. Jeigu gi politinės ir 
kitokios klintys įveiks tą ryšį, 
tai uosto kilimas bus sutruk
dytas.

Tačiau ir padarius galimų 
patobulinimų iš jo vis dėlto 
vargti bau bepavyksią padaryti 
idealį uostą bultelio pavidalo, 
nes jis turįs gamtiškų truku
mų.

Sunku esą Klaipėdos uostui 
rasti atatinkamą palyginimą su 
kitais uostais. Galima, pavyz
džiui, tiek pasakyti, kad Stok
holmo uostas yra apie 10 kar
tų didesnis ir geresnis ir tegalįs 
aptarnauti tik apie 1,000,000 
gyventojų, o Klaipėdos uostui 
teksią aptarnauti keletą milio- 
nų gyventojų, ką jis vargu bau 
prie savo dabartinės padėties 
begalės atlikti.

........................ ..................■■■■■UI—....... . ...................

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami keletą dolėriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or- 

• derj ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tire BOMJENCOMMNY
Bordcn Bld^NcvvYork

sužve- 
varyti

Moterų šilkines pan- 
čiakos vertos $1,25, už
Vyrų šilkinės pan- 
čiakos veltos 75c. už

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rel* 

kahu (domius bosiančioms 

motinoms ir molinoms Jau

ny kOdiklf.

KOdlkly aprflpfnlmas ir po* 

nijimas yra. dalykai gyvos 

svarbos beimyntl ir tautai 

Ir mes jaučiame, kad tki 

yra dalykas, kur) mes tu

rime regeliai Ūkais laiko- 

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergviidenli.

1.75
1.75
1.75

skaityk “VARPĄ
duoda ir nušviečia tik įvykius
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo“ Administracijai, 
o gausi jį.

2.00
1.00
2.00
2.25
1.50

1.25
4.00
6.00

Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su- 
virškomas.

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

2.00
, 2.00
2.00

Liet, darbininkas

Amerika Pirtyje, 
Aukso Veršis. 
Deklemat*rius. 
Eglė, Žalčių Karalienė,

Skaityk šiuos straipsnius kas savai 
tę, ir prisidėk ateičiai.

dirba, nevfeuomet gauna algą 
pinigais, gauna tik pusę algos 
pinigais, ir už kitą pusę gauna 
valgj ir miegojimo vietą, ką 
turi priskaityti prie visų inei- 
gų. Ir tas pats su moterimis, 
kurios dirba viešbučiuose, val
gyklose, arba kaipo tarnaites 
namuose.

Jeigu darbininkas krautuvėje 
vieton pilnos algos; gauna tavo- 
rų iš kratuvės, jis turi viską 
priskaityti prie algos.

Kadangi kainos ir padėjimas 
mainos įvairiose šalies dalyse, 
ineigų taksų rinkėjas nepaski- 
ria valgio ir miegojimo vertę.

S. W. B ANĖS, Advokatai 
Vai. s 9 A. M. iki 5 P. M- 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 Went Monroe Street, Chicagu 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

mačiau sekantį: milici- 
varo du girtu piliečiu — 
žemesnį ir senesnį, ko- 

šveicoriaus (bene kokios

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

ANT NAUDOS.
Kursai Lietuviu kalbos 

gelžkeliečiams.

Tik štai Soboro link atva
žiuoja vežėjas, ir partrenkė se
nąjį girtuoklį, kurį be kepurės, 
purviną ir parmuštą plika gal
vos viršūne draugas iš po veži
mo ištraukia; o milicininkas 
ima pirma nukentėjusįjį, o pas
kui ir jaunesnįjį pilietį vežėjan 
sodyti.

Jaunesnysis tik po atsikalbė- 
jimo iš kitos vežimo pusės įsė
da. Flie jo atsistoja milicinin- 

uniformuota

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatą* 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Te!.: Pullman 6377.

Tas, kuris išpildo blanką, turi 
tokią suųią priskaityti, kokią 
butų turėjęs už juos pinigus 
mokėti, jeigu prisieitų užmokė
ti ar pirkti. [FLISJ.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam /Eagle Pieną, 
"maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprių 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Merginų čeverykai ir sliperiai, 
visų pageidaujamų stylių, mie- 
ros nuo 8V2 C 4 Q"7
iki 2 už . I iwl

' Algos.
Darbininkai, kurie apart al

gų, už atliktą darbą, gauna val
gį ir vietą miegoti, nežino kaip 
surokuoti visas savo ineigas. 
Nes žmonės gali gauti kitokį 
atlyginimą apart pinigų ir tas 
atlyginimas taksuojamas.

Pav., žmogus, kuris ant ūkės

kas, kuris vežėją 
vežėjų kepure žydelį, irgi ne be 
atsikalbinėjimų, verčia važiuoti 
nuovadon.

Renkasi žmonės.
Pažymėtinais milicininko Ne

drausmingumą teikiantis jo el
gimosi įspūdis: su knyga po pa
žastimi, ir bereikalingai nacha- 
liškai stumdo varomuosius pi-l 
liečius, o ir, susirinkus žmo
nėms apie vežijną, netaktingai 
ir biąuriai kreipiasi į ką tai — 
“Čiort pobery!..“

•Taip tai atrodę visai ne rim
tas milicininko pareigų ėjimas, 
bet tik netaktingas ir biaurios 
viešos tąsynės.

— Vitkauskas Leonas.

I dalis. 
JI dalis, 
III dalis.

Meiliški laiškai ir tt.
’ąsąkos ir Legendos, 194 pusi. ...
ivizrolas. Juokingas apsakymas”■ " \ " J .. Z.. v-...

I. , žmonių gyvenimas metouse 2000
kantrybės. Apysaka musų gyvenimo

Pabaiga Romanųvų Viešpatavimo .....
“ 71, r " _

Labai kliasiškas romanas

MOTERŲ AVALINĖ
Nauji pavasariniai styliai, žemi 
ir vidutiniai, verti Č 4 Q7 
$4, už ¥ I I

Kuomet prisieina reikalas išauklėti 
jūsų kūdikius į stprius, sveikus vy
rus bei moteris, niekas nėra taip 
svarbus jų pirmuose gyvenimo žings
niuose kaip maisto?;. Todėl žmonės 
jau senai pametė eksperimentavę. Iš
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pieno nėra, jie nesikvar§ina, 
bot tuoj imasi Bordcn’s Eagle Brand 
Pieno. Pasinaudok prityrimu tiekos 
milionų kūdikių per paskutines tris 
gentkartes.

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno dėl Kū
dikių penėjimo. Jis 
visados grynas ir fiviežin.M.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

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

Nediliuml* nuo 9 iki 12 ryte.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Seile St. Room 589 
Tel. Central 6390

Va k. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yard* 4681

230 Dainos Vasaros Grožybių
233 “
235
242
247

Angliškai-Libtuviškas žodynas.
Kaip Rašyti Laiškus, lietuviškai ir angliškai
Kišeninis Žodynėlis, Ii ‘
Parankus Budas mokintis anglų kalbos .?.....
Pradinės Aritmetikos Vadovėlis. Sutaisė M. S. ............................ ..................
Rankvedis Angliškos Kalbos. 310 pusląpių. Apdarytas ................................
Trumpa Lietuviška Gramatika. J. Damijonaičio ..............................................
Vadovėlis Esperanto Kalbos. 170 puslapių. Audimo apdarai .............. *...........
Žodynas Lietuviškai-Angliškas, I dalis. "Apdarytas ....... ,...................... zr........
Žodynas Lietuviškai-Angliškas, II dalis. Apdarytas ........................  :

Muzika: Dainos ir Šokiai su Gaidomis
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge; Vai Putė, Putė, 
iny. Vienam Balsui su pijanu. Stasio Šimkaus .....
Dainos Surinktos Ėremino. Apdaryta ........... .............
Lietuviškų Šokių Pijanui. Parašė Niekus .......  '......
Lietuviški šokiai Smuikui ...........................................
Albumas Lietuviškų šokių: pijanui, smuikai ir kornetui

5 aktų tragedija. Istorinis veikalas ......
Shakespęaro 5 aktų tragedija .....................
Lietuvos Karalius . 5 aktų tragedija

Pavogtas Kūdikis. 3 aktų tragedija ........................ .....
Dainos, Eiles

Apdaryta .............. ..........
Sveikata, Hygiena

Lyties Mokslas. Supratimui kaip baisios yra lytiškos ligos ir kaip nuo jų apsi 
saugoti. Su paveikslais. 412 puslapių. Apdaryta ........................ .......................

Daktaras Kišeniuje. 167 pusi. \ Apdartya......................................... ............ ..........
Hygiena, arba Mokslas apie sveikatų ................ .-.... ..................................................
Patarimas Moterims ir Merginoms apie lyties dalykus. Apdaryta ................... ...
Patarimas Vyrams apie lyties dalykus. Apdaryta ................. ..............................
Sveikata, arba tiesus kelias į sveikatą ............;........................................ ’..................

Rankvedžiai, žodynai 
Audimo apdarais .... .................................. .........

i. Apdaryta ............................. \......
iet.-angl. ir angliškai-lietuviškas ..................................... ....................

Geros knygos niekad neparsidavė taip pigiai kaip kad dabar. Nedaugei 
jų yrą; ir kai jos išsibaigs niekas jų daugiau nebespaudins. Tad pasinaudo
kite šia ptoga. - ,

Kas pirks šių knygų už $5 ant syk, tam duosiu priedo britvą vertės $1.
; Kas pirks šių knygų už $10.00, ant syk, tam duosiu priedo 

auksinę plunksną vertės $2.50.
Pinigus siųskite Money Order’iu, kartu su užsakymu.

.Štai kokiomis kainomis mes šias knygas parduodame: .
4 Andersono Pasakos, 82 pusi....................-....................................

11 Biurokratai. Iš Liet. Biurokr. Viešpatavimo........
23 Fabijola. 353 puslapių didelė knyga"...... /.................
27 Gyvenimas Genovaitės. Moralė apysaka ..... ..... ...........
37 Istorija Septynių Mokytojų. 158 pusi.............. .•»........
56 Laisvės.Metu. Istorija iš Liet, žmonių gyvenimo ....
57 Lietuyisk,oą Pasakos Įvairios. I dalis. Apdaryta.....
58 Lietuviškos Pasakos Įvairios. II dalis. Apdaryta ..
59 Lietuviškos Pasakos Įvairios. III dalis. Apdaryta
67 Miųyška Marijona. Meiliški laiškai ir tt........... .........
69 Mythąi
77 Naujas
94 Pasaka apie Kantrią Aleną
95 Pažvelgus, atgal
96 Pritrukome-1—
97-'Pradžia'it f ' ' _

108 Revoliucijos žmonės. 8 žingeidus apsakymai ......... .......
110 Rymas. Labai kliasiškas romanas. Apdaryta ..... ’.....

Sidabrinis Kryželis. Apysaka iš Kristaus gyvenimo ........
Tūkstantis Naktų ir Viena. Arabiškos pasakos. Apdaryta 
Vaikų Išaugas, 
Vaikų SKaitymėliai 
Žemės 
žemių

Prano Vaičaičio Eilės .....a................... ........ ............ ....
Girtuoklių Gadzinkos. Juokaunos eilės ................. ‘................ ...... .......—;.............. .....
Naujausios ir visokios dainos .................................... .......................... ..........................
Strazdo Raštai. Telpa 37 dainelės ...................................................................... ........
Sielos Balsai. Eilės, dainos ir balandos. Apdaryta .......................................—....
Įvairios Dainos. Surinktos iš laikraščių ...................................... .............................

Istoriją, Etnologija ir Kultūra ,
Etnologija, arba istorija apie jvairias žmonių rases, su paveikslais, 667 pusi, apdar, 
Francjjos Revoliucijos Istorija........................ ................................................ ................
Gyvenimo Mokykla. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Apdaryta....................
Chicagos Lietuvių Istorija, 580 puslapių ............ ;......... r...............................................
Suvienytų Valstijų Istoriją su Konstitucija. Apdaryta .:..........................................
Istorija Abelna. Nuo seniausių gadynių. 498 puslapių. Apdaryta .......................
Iš Mano Atsiminimų. D-ro Pietario. 300 pusią pių. Apdaryta ......:........................
Kultūra ir Spauda. 153 puslapių ............ ..„.........
Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų? ...... ............... ■.........
Lietuvos Istorija, nuo Gedimino iki Liublino Unijos .. 
Lietuvių Tauta Senovėje ir Šinadie. 563 puslapių 
Rašto Istorija. Kokiu būdų žmonės rašyti išmoko

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas C anai 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgičian* 

lengvomis išlygomis.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas;
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

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

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

Jei nežinai kaip 
loti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikiąi Knyg< ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

Vaikinų čevefy- 
kai juodi arba ru
di, su guoto kul- 

v 

nimis, verti $3, 

“k ,$1.65

Tąsyne.
(Nuo “N-nų“ k-to)

1923 m. lapkričio 20 dieną 5 
vai. 15 min. vakare Laisvės 
Alėjoj, 34, prie K. Mažeikos kir
pyklos 
ninkas 
vieną, 
kio tai 
valstybinės įstaigos) unifoimoj 
ir kitą 
formato kepure 
dininkėli caro laikuos 
Tiedu 
vienas 
ria ir

PRIEŽIŪRA INDŲ PO 
VARTOJIMUI

Tuoj po vartojimo prašalink čiulpu- 
ką ir perplauk jį šaltame ar šiltame 
vandeny. Patrink išorinę gusę su tru
pučiuku vaiigomos druskos, ir išversk 
perplauk ’r patrink, su druska, kad 
nuėmus_ pTeną. ir pavirink penkias
nunutas. Čiulpikas tuoj bus sausas 
kaip tik išimsi iš verdančio vandens. 
Įdėk jį į stiklinę, kuri buvo nervirin- 
ta ir kietai prisuk dangtį ir laikyk jį 
kur nėra daug šviesos. Pirm varto
jimo čiulpiką reikia vėl perplauti. 
Gerai yra .turėti prirengtų keletą čiul 
pikų, kadangi juos patinka įvairios 
nelaimės. Turėtum turėti ant rankų 
šešias bonkutes ir dvyliką čiulpukų. 
Prie to, vieną aštuonių uncijų mderą 
ir bonkutei trintuką.

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTŲ

Prie švarumo kitas žvarbiausias 
dalykas yra teisingas nusaikavimas 
ir tinkamas atmiešimas. Kuomet var
tojama pasaldintas kondensuotas pie
nas, jis turi būti atmieruotas pilant 
iš keno j šaukštą, ir žiūrint, kad pri
bėgtų pilnas, bet ne pervirš. Lengvai 
galima suprasti, kouel nereikia šau
kštą kišti į keną, jei pasvarstyti kiek 
prie jo prilips pieno visai nereikalin
go. Pamokymai kaip penėti sako im
ti tiek ir tiek šaukštij į tiek ir tiek 
uncijų vandens; todėl reikia labai 
atydžiai atsaikuoti kiekvieną šaukš
tuką kondensuoto pieno kaip pamoki
nimai rodo. Atsaikavęs reikalauja
mą kiekį yra svarbu perplauti stiklą 
sū virintu vandeniu, kad išėmus pri
lipusią pieno dalį. Atidarytas kenas 
turi būti laikomas šaltoje vietoje ir 
kietai pridengtas puodeliu ar stikli
no. Vartojamas pienas turi turėti 
.-.rhetonos varsą ir būti liuesas nuo 
sukrekėjimų. •

Atsaikuok virintą vandenį (ne 
vandenį, kuris verda, bet tokį, kuris 
buvo pirma atvirintas ir dabar vėsus) 
rrderoje. Ten pilk pieną tik žiūrėk,; 
kad pieno lygmalė butų su saiku, o 
ne per viršį. Išmaišyk viską gerai* 
iki išsileis. Iš mieros piik Šitą mai
šymą į sterelizuotą bonkutę ir uždėk 
tuojaus sterelizuotą čiulpiką. Sumai
šyk tik tiek, kiek reikalinga vienam 
paneėjimui.

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
• DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

JOHN t BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.akiniuotą, rusiško 
rusišką val- 

panašų.
piliečiai nenoriai eina: 
sau, kitas sau prasiski- 
milicininkas, kokią tai 
ar popieras pažasty) tu

rėdamas, stengiasi ju’os 
joti ir krūvoje laikant 
toliau.

Kai paprastai tokiose 
se, žinoma, atsikalbinėjimai ir

Vyrų darbiniai ir 
išeiginiai čevery
kai, juodi arba 

verti $4.00 

$1.93

Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bu- 

dą reumatizmui gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno šito laikraš- 
čio skaitytojo namus, L1 
kuris parašys mums ga r 
apie tai. Jei turi skau- J / 
smus raumenyse, ar są- // /Į Ji 
nariuose, jei jie yra su- // 11 (JI • 
stirę, ar jauti opumą, h rlrtrĮnv 
jei kankina skausmai U|ll|Uv 
prie kiekvienos oro at-ĮJ J Y 
mainos, tai Čia tavo 
proga išmėginti naują. įprastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, Br butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
Šito prasto vaisto, o mps pasiųsim jj 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

mums pinigus, 'prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis, 
šimtams yta pagelbėjęs šitas prastas 
namįnis būdas. Nepraleisk Šitos dide
les progos, jei sergi reumatizmu beni 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland ^ve., Chicago, 111

T«I. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofliaa vldunnieityj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washin£ton St.

Cor. Wa»hington & Clark
Narna Tel.: Hyde Park 8895

Kaunas, vas. 10 
daugelis Lietuvos gelžkelių tar
nautojų, o ypač dirbtuvių ir de
po darbininkų nemokėjo arba 
visai silpnai temokėjo valstybi
nės lietuvių kalbos ir dėlto jie 
savo tarpe net rastinėse kalbė
jo rusiškai ar lenkiškai. •

Del vartojimo gelžkelių įstai
gose rusų-lenkų'kalbos, Lietu
vos žmonės, ypač sodiečiai, reiš
kė savo nepastienkinimo ir apie 
tai neretai buvo rašoma ir laik
raščiuose. Vienok vartojantieji 
rusų kalbą tarnautojai į tai ne
kreipė jokio domėsio ir po -se
novei ne tik dirbtuvėse, bet ir 
raštinėse, stotyse ir kitur gar
siai kalbėjo nevalstybine kalba. 
Nieko negelbėjo ir Gelžkelių 
Direktoriaus įsakymas einant 
tarnybos pareigas tekalbėti 
valstybine kalba.

Galop, prieš valstybinės kal
bos ignoravimą imtasi griežtes
nių priemonių. Būtent, šią žie
mą nemokantiems ir silpnai 
mokantiems lietuvių kalbos 
gelžkeliečiams tapo įvesti 11 
mėnesių lietuvių kalbos vakari
niai kursai su sąlyga, kad neiš
mokusieji per tuos 11 mėnesių 
lietuvių kalbos tarnautojai bus 
paliuosuoti nuo užimamos tar
nystės. Kursų lankytojai už 
mokslą moka po 5 lit. mėnesiui. 
Kaune lietuvių kalbos kursus 
lanko ligi 200 žmonių, iš kurių 
daugiausia yra depo tarnauto- 
jai ir amatninKai. Mokyklos 
kursų vedėju yra Kauno Pla
čiųjų Gelžkelių dirbtuvių vir
šininko padėjėjas inž. p. Matic- 
kis, lietuvių kalbą dėsto p. Dob
kevičius

Paskutinis Užkvielimas!
Paskutine Proga!

BŪKIT ČIA PRIE UŽBAIGIMO

Vaikams skaitymėliai .................y........
259 puslapių ..............   ?.

smė. Apysaka šių dienų, 2-se knygose ........
kės. Labai užimanti pasakaitė ........................

Dramos, Komedijos
3 veiksmų kom-edija ........ ...................

Vieno veiksmo komedija ........... ............
Monologų ir eilių rinkinys ..... #...............

3. 5 veiksmų drama .....................
17.9 Išgriovimas Kauno Pilies 1362 metuose ............................
182 Jonas Krikštytojas. 5 veiksmų drama ................................
186 Keistutis
193 Macbeth.
196 Mindaug
205 r ■

3251 So. Halsted Street, Chicago, III 
L Tel. Yards 1234.

Boston Shoe Store 
3435 So. Halsted Street Tel. Boulevard 2963

Naujas Savaitinis Amerikos LietuviŲ 
Laikraštis

"VARPAS"
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00
Pusei metų ..................1..............................  1.00
Užsieny ir Lietuvoj metams.....................3.00
Pusei metų
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai 

kuris, nieko neužkabindamas, pa- 
Idek į konvertą dvi-

Žiurėdami ant šių atpiginimų, įsidomėkite šias milžiniškas knygas: 
Lyties Mokslas ...../.............. ?.................................. ...... .....................................

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street, Chicago

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Petnyčioje ir Subartoje
Paskutinis visuotinas bargenas. Viskas turi būt išparduota. Kainos nukapotos taip kaip bučeris kad daro 
Tai busgalutihas užbaigimas.
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NAUJIENOS, Chicago, HLPenktadienis, Kovo 7, 1924

KORESPONDENCIJOS porą dainelių
lauk

svečiavomės pas

Racine, Wis

Telefonais

cemento, plieno

Saugumas dėl Taupymų

INCORPORATED

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

atstovų M

Lietuvi®

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

J vieną ar 
mane svei-

SLA 87 kuopos vakaras gerai 
pavyko.

tuoj prasidėsiąs “teatras,” bei 
paskui turbut pamiršo apie tai 
nes ilgai prisėjo “teatro1

Svečiavimasi pas kaimynus. — 
(Nesusipratimai dėl stebuklų 
Parapijonų parengimas.—Ta- 
vorščių prakalbos nenusisekė

aukų pastatyti 
Lietuvos Uni- 
Bet kadangi, 

studentai sulig

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

PINIGUS LITTUVON 
NUSIUNČJAME

Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Ud 11 ▼•!. ryto; 

nuo 5:80 fld 7i8f vakare. DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfan 5574 
CHICAGO, ILL.

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

ir ėmė patys netvarką 
Tatai, žinoiha, kuopai

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chicago, D1

tvarkdarių buvo biskutį “įlink 
smSję’ 
daryti
garbės nedaro, ir ateityj ji tu
rėtų pasirūpinti, kad komitetai! 
butų renkami blaivus žmonės.

—Kipšas iš Pakapio.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Franklin’o BOTANICAL HKRBS Gy 
duobes 
KRAUJO ir INKSTŲ 
šauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neša mėnesius gydymo.

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St.. 

Chicago, U. S. A.

8464 So. Halsted St.
Ofiso'va!.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v 

Tai. Boulevard 5918
BMidendja, 8150 So. IJnion Avė.

Tel. Yards 1699

kuopos vakarėlio 
pasibaigė gan anks-

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867

temoje— Ar reikalinga įsisteig
ti čia lietuviams nuosava sve
tainė. (svetainės dar čia? lietu
viai neturi). Diskusijos įvyks 
kovo 9 d. Labor Lyceum sve
tinėj 7 v. vakare.

Apie šio Draugijų Sąryšio 
istoriją, mierius ir veikimą pa
brėžiu kitą kartą.-—-žvalgas.

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th St., Chicago.
Tiįrtas virš $9,000,000.00

dėjo ir p-lės Petkiutės iš Racino, 
sudainuodama

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriški). Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 288®

Vasario 24 d. vietos Lietuvių 
Amerikos Ukėsų Politikos Ne-( 
prigulmingas Kliubas, kuris tu
ri apie 250 narių, savo susirin
kime nutarė pasiųsti protesto 
rezoliuciją į Washingtoną Con- 
necticut Valstijos kongresme
nams ir senatoriams prieš 
Johnsono ateivybes varžymo bi-

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. MONTVID
Gydytojas Ir Chirurgas
1 Washingt«n St 

Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto 
Telephone Central 8066 

1824 Wabansia Avė.
Humboldt 1098 

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

Tel. Boulevard 8587

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUifENTHAL

OptoMMtrtrt
T«l. Boultvtrd <487 
4S4S 8. AahlanS Ava 
Kampai 47-toa <al. 

8-roa lubota

Lietuvių Laisvės Svetainės Ben 
drovei gerai ’ sekasi. Jos pa 
rengimai visuomet sutrau
kia daug žmonių.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8802 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

susirinko. Į skiepą 
pritraukti nei su

Turiu čia pastebėti, kad san- 
dariečiai su klerikalais, kurie 
visur slapta ir viešai vieną uni
ją laiko, buvo grieštai priešingi 
protestavimui prieš Johnsono 
ateivybės varžymo bilių. Tame 
pačiame susirinkime sandarie- 
čių lyderiai G. Levišauskas ir T. 
Valkevičius buvo 
laišką nuo 
tiedviejų “kunigų 
grupės studentų” 
Marčiulionio ir'V. Banačio, kur 
buvo prašoma 
bendrabutį prie 
versiteto Kaune, 
viena, tuodu 
Lietuvos liaudininkų pranešimo 
yra vientik Lietuvos kunigų 
palaimintos grupės studentai, o 
antra, Kliubo įstatai neleidžiu 
paprastuose susirinkimuose bile 
kam aukas iš iždo skirti, tai to- 
delei tas laiškas tapo visai at
mestas. Sandariečiai delei to 
sukėlė didžiausį lermą tame su
sirinkime.

Vietos Lietuvių Draugijų Są
ryšis rengia viešas diskusijas

Vietos SILA 87 kuopa smar
kiai tarp lietuvių darbuojasi: 
gan dažnai surengia vakarui, 
o prie progos šį tą ir suvaidi
na. Tai labai gerai, kad drau
gija nesnaudžia.

Vasario 24 d. ta kuopa sta
tė scenoje -mažą veiikaliuką 
“Geriau vėliau,' negu niekad.” 
Veikale perstatoma, kaip po
nas savo darbininkus bei dar
bininkes muštravoja, ir reika
lauja, kad be jo žinios nieko 
nebūtų daroma. Aplamai imant, 
vcikaliukas gan tuščias ir žiū
rėtojams jokios naudos neat
neša. Reikėtų geresnių veika
lų lošti.

Pirmininkė pranešė, kad

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8197 So. Morgan Si., 

CHICAGO, ILL.
.LANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto ir 

nuo 5 ild 8 vakaro 
Nedšliomi® ofisai yra 

uždarytas

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

6z/2% Pirmo Morgičio Auksiniai Bonai 
ant žemės, namų ir prirengimų ilgam laikui ant kontrakto ir lyso

United States Post Office Dept.
T AS bus didžiausias namas į vakarus nuo Chicagos lysas 

per Pastos Ofisą Departmentą.
v*s^ sfončiamų laiškų į San Francisco bus perlei-

« 'V džiami per tą namą. *
< j ALDŽIA mokės $103,300 rendos į metus, tiesiai į New 
Y ;, York Trust Compaiiy, Trustee, tie pinigai bus padėti j 
šalį dėl nuošimčių, taksų, apdraudos ir pataisymų, o kiti bus 
padėti į geležinį kapitalų dėl nupirkimo ir išsibaigimo bonų.

AMAS bus iš ffreproof konstrukcijos
ir plytų, pastatytas pagal peržiūrėtų planų Paštos Ofi

so Departamento.

VERTĖ žemės ir namo bus daug didesnė nuo išleistų ver
tės bonų. |

TOKS brangus namas yra apsaugojimas, užtikrintos įplau
kos nuo “Uncle Sam” kaipo savininko, ir duodama gera 

kaina palūkanų, padaro tuos bonus labai žymiu invest- 
mentu.

Beje, p-ia Vik. Šukienė net 
iš trijų atvejų deklamavo. Pub
likai ji labai patiko.

Nors kunigas ir per pamoks
lą bažnyčioje agitavo, kad 
žmonės neitų j SLA parengi
mą, ale eitų į skilią, vienok 
SLA kuopos vakaran publikos 
gan daug 
nepasisekė 
valgiais...

SLA 87 
programas 
ti. Tik pusėtinai ilgai prisėjo 
laukti muzikos. Kai kurie ėmė 
net svetainę apleisti. Bet kuo
met muzika pasigirdo, publi
ka pradėjo linksmintis. įmonės 
vėl pradėjo rinktis.

-Reikia betgi vieną nemalo
nų dalyką pastebėti: kai kurie

HERZMAN-^5
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas Ir Labaratorfja: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

nuo SKILVIO. KEPENŲ 
Geriausia pa- 
. _> 
Atsiųskite i

Vasario 23 d. ALT Sandaros 
35 kuopos nariai lošėjai sve
čiavosi So. Milwaukėj, Buvo 
pakviesti SLA 133 kp. Suvai
dinta “Kurčias” žentas” ir “Jo
nuko Kelinės”. Iš tų veikalėlių 
So. Milvvaukiečiai turėjo gar
daus juoko. White Egle Hali 
prisirinko pilnutė svečių. Daly
vavo lietuvių Iš visų aplinkinių 
kolonijų. Labai girtinas reiš
kinys, - kad Kenosha, Racine, 
So. Milwaukee ir Mihvaukee vie
na antrą remia viešame veiki
me. Ką vieni neįstengia atlik
ti, — kviečiasi kaimynus ir su 
jų pagelba darbas atliekama.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

| Ateikite arba rašykite

Idel cirkulidrio ir lapo Vardas 
nurodančio 10 priėžas-

Ičių dėl pirkimo ‘Tas- Adresas 
tos Ofiso” Bonų.

Kaip mes 
mylimus kaimynus, tai tuo laiku 
vietiniai lietuviai turėjo du pa- 
parengimu. Dešinysis sparnas, 
tai yra šv. Kaz. parapija buvo 
suruošusi spektaklį, vasario 24 
d. savo svetainėje. Lošėjai 

buvo pakviesti iš Milwaukės, 
kurie pusgėriai suvaidino “Eglė 
Žalčių Karalienė”. Publikos 
prisirinko pilnutė salė. Tuo 
pačiu laiku Kairysis sparnas, 
komunistų dvasios žmonės, pa
rengė prakalbas Union Hali. 
Kalbėtojas buvo atvykęs iš Chi
cagos, regis p-as Mizara. Apie 
jo kalbą nėra reikalo minėti, 
nes nebuvo kam jos klausytis. 
Publikos prisirinkę, įskaitant 
ir šveplą moterį, vienuolika... 
Kas svarbiausia, kad vietiniai 
Maskvos patriotai už jų nepa
sisekimą verčia kalnus ant san- 
dariečių ir kai kurios “tavorš- 
kos” skelbia sandariečiams 
kerštų. Esą jie nesilankysią į 
sandariečių parengimus. Visai 
be pamato sielojates “tavorš- 
čiai su tavorškomis”. Išvirkš
čiais kaliniai ne ką pabaidysi- 
te. Vietos lietuviai didžiumoje 
yra rimtai nusistatę ir visas vei
kimas musų kolonijos sukasi 
apie Sandaros 35 kuopą. Pata
riu karštini ūkams sudėti ran
kas ir ramiai sėdėti ant pelenų 
maišelio, nes Leninas ' mirė, ir 
laukti ateinančio žemiško ro
jaus. —Meidinietis.

DIABETES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotiną paleng
vinimą šimtams kurie serga DIA
BETES, kurie bandė kitus budus* 
be pasekmių. Tas gydymas ne
reikalauja 5 tikro pasninkavimo. 
Ateikite arba rašykite vienos sa
vaitės dykai gydymo. Atsineški
te specimen, mes išegzaminuosi- 
me laboratorijoj dykai.

State Metai 
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg.
58 E. Washington St.

Phone Dearborn 3049

ome 1 
susi-1 
Šėri- 

ninkams tatai tiek įsipyko, jog 
davė jiems kiką. Dabar tie 
skandalistai maloniai prašosi, 
kad juos atgal priimtų. Žada 
net pasitaisyti. Bet mano su
pratimu, jų nebereikėtų’ priint- 
ti: triukšmo jie sukelia da^g, 
o naudos jokios neatneša.

—Bijūnėlis.

Išnešta rezoliucija prieš John
sono ateivybės varžymo bilių. 
Del atmetimo studenty-kores- 
pondentų laiško sandariečiai J 
trukšmą pakėlė.

• <<A.S Jau netoIi 60 metų bet aš jaučiuo- 
Ifl S1 tąiP jaunas, kaip 30 metų. Aš išgeriu 

puoduką Bulgariškos Arbato 
du sykiu j savaitę. Ji užlaiko BVW- 

K W ku “ stipnu ir padaro mane vėl jaunu”,
' >.7/ Pasąkė H. H. Von Schlick, išdirbėtas Bul-

&anskos Žiedų Arbatos.
Kad prašalinus didelį persišaldymą, 

./ ^9? turite vartoti tos arbatos puoduką
į 'v eidami gulti.. Didelis persišaldymas la-
l bai tankiai virsta j influenzą arba pneu-
vv y JT moniją ir tūkstančiai miršta kasmet.

ti * w Serganti žmonės turi būti atsargus
V nuo vart°jim° perdaug stiprių gyduolių.

\ . Mano Bulgariška Arbata yra sudėta
•’ šviežiausių ir gryniausių žiedų ir vi

sai nekenksminga.
Tik atsiminkite, aš išdirbu tą arbatą tik sergantiems žmonėms jau 

kaip dvidešlmtis penki metai ir šiandie milijonai jau vartoja ją. Klauskit 
jūsų aptekoriaus apie mano geniališką Bulgarišką Arbatą, su mano vardu 
ant pakelio, raudoni ir geltoni bakseliai, arba aš atsiųsiu paštu. Vienas di
delis šeimynos bakselis $1.25, arba 3, $3.25, arba 6 už $5.25;

Adresas mano H. H. Von Schlickį Prezidentas, Marvel Products Com- 
pany, 25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Lietuviai Daktarai
LietuDių Daktarų Draugijos Nariai

DR. M. T. STRIKOL’S
Lletnvis 

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

Vai. B Iki 4 ir 6 iki 8. Nad. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Ava. 

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriška; Vyrišką, 

Vaikų ir viaų chroniškų lirų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

\ arti 31st Street.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirarga® 

»01 W. 22 SL, kampas Leavltt St.
Phone Canal 6222

Rm.: 3114 W. 42 St Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-J2 dieną.

Pas mus daug kas veikiama, 
bet laikraščiuose žinučių ma
žai tesimato. Ncitaug, (mato
mai, tėra žmonių, kurie ne
tingėtų laikraščiams parašyti.

O reikia pasakyti, kad musų 
kolonija nesnaudžia. Prieš 
kiek laiko ;tapo suorganizuota 
Elizabetho Lietuvių Laisvės 
Svetainės Bendrovė. Vasario 
17 d. įvyko prakalbos. Kalbė
ti buvo pakviesta Dr. A. Bace- 
vičia, adv. C. J. Stamler ir di
rektoriai. Del nežinomos prie-> 
žasties adv. C. J. Stamler ne
atvyko. Dr. A. Bacevičia labai 
puikiai dalykus aiškino ir įro
dinėjo, kad lietuviams būtinai 
yra reikalinga savo svetainę 
įsigyti. '

Paskui kalbėjo direktorius p. 
J. A. Bibinskis. Bekalbėdamas 
apie svetainės reikalus, jis pri
mine, kad jo tėvas tapo iš
tremtas iš ILietuvos. l*ublikojc 
girdėjosi kalbų, jog gal ta ma
lone tapo suteikta už tai, kad 
p. Ribinskis aukavo boną kun. 
Garmui. •

Lietuvių Laisvės Bendrovei I 
gan sekasi. Šerai sparčiai 
karna. O jos parengimai 
suomei pritraukia pilną 
tainę Publikos. Sakysime, 

sario 21 d. buvo balius sureng-j 
tas. Spėjama, kad balius davei 
apie $150 gryno pelno.

Lotai svetainei statyti jau, 
nupirkta. Eina derybos su! 
kontraktoriais. Numatoma, jog 
svetainės pastatymas atsieis i 
apie $60,000. |

Buvo atsiradę žmonių, kurie 
išpnidžių šmeižtais, bandė Ben-' 
drovei pakenkti, o paskui 
skverbtis į Bendrovę ir 
rinkimuose lermą kelti.

Vasario 24 d. Lietuvių Jauni- 
per. j mo Dramos Kliubo nariai be- 

vj.' veik visi dalyvavo SLA 212 kp. 
sve_' parengime Kenoshe. Nemažai 

ir šiaip racinįečių atvyko pa
žiūrėti “stebuklų”. (Mat taip 
buvo garsinta). Tūli jų nega
vę matyti “stebuklų” liko ne
patenkinti vien dėl nesuprati
mo. Broliai kenoshiečiai tą 
parengimą ruošė tuo tikslu, kad 
davus finansinę paramą Ma- 
riampoles Realinei Gimnazijai 
Statymui rūmų. Na, o visiems 
žinoma, kad šiais laikais ste
buklus daro tik mokslas. Už 
tai jie taip garsindami su tie
sa neprasilenkė. Kaip iš min- 

i lietos gimnazijos išeis daugiaus 
mokslo vyrų, jie, be abejonės, 

I savo mokslu darys mums ma
žiau žinantiems stebuklus. Per 

vtai kenoshiečių kaltinti už ne- 
(parodymą žadėtų stebuklų nėra 
į pamato, šiaip koncertinė pro- 
; gramo dalis “Dailės Choro” iš- 
j pildyta vykusiai. Prie to prisi-

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininky 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.

mTel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS
AKU8EKKA

*®jTuriu patyrimą.
Pasekmingai pa* 
tarnauju mota* 

^^rims prie gimdy- 
Mrno kiekvienam® 

atsitikime. Teikia 
< s ;ypatišką prižiurt- 
.Žhį‘ji>ną. Duodu pa- 
patarimus moterimi 
^®ir merginoms dv- 
Okai*

3113 South 
Halsted St.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

įteikę Kliubui j James B. Forgan, Chairman
Neo-Lithuanijos i . . __

palaimintos i Dear”ortl* Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois

JACOB KULP
INVESTMENTBONDS 

33 South La Šalie Street Chicago Telephone Dearborn 8666
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mas” ir tuomet, kai užlopo
ma skylė prakiurusiam ka
riniam laive arba kai laivy
no vyriausybė užsako nau
jas. kelnes jurininkams.

Pagal šitą logiką, valdžia, 
kuri yra priešinga militariz- 
mui, turi elgtis taip: laikyt 
kuo blogiausioje tvarkoje 
laivus, kad jie kaip galint 
greičiaus pagestų; netaisyt 
gyvenamų butų kareiviams 
ir nesiudyt jiems naujų rū
bų. Kuomet viskas pages 
ir susidėvės paskutinės ka
reivių buksvos, tai pasauly
je įvyks taika.

niekas nebuvo mą miniose. 
Su tais komu-

to išeina, kad 
kankinamas ? 
nistais, kurie parašė minėtuo
sius laiškus, žvalgyba galėjo 
būt labai mandagi; o su kitais 
kaliniais ji galėjo būt žvėriška.

Nesunku yra suprasti, kodėl 
žvalgyba nevieiuodai elgiasi su 
visais kaliniais. Patys kaliniai 
yra ne vienodi: vieni jų, nusi
gandę bausmės,

U žsimokSjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams___ $8.0$
Pusei metų ____ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam____________ 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _
Savaitei---------
Mėnesiui ______

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metanui------------------------------$7.00
Pusei metų .... ......   8.50
Trims mėnesiams____________ L75
Dviem mėnesiam ....... 1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir Idtur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......... ,___ _______ „ $8.00
Pusei metų  __ __________ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Aliejaus skandale įveltųjų 
asmenų telegramose mini
mas ir prezidento Coolidge’o 
vardas, kaipo jų gero prie- 
telio. Prezidento sekreto
riaus santikiai su tais alie
jaus šmugelninkais jau pir- 
miaus buvo iškelti aikštėn. 
Tuo būdų visa dabartinė ad
ministracija tampa sukom
promituota. Ar Amerikos 
žmonės mokės padaryti iš to 
tinkamas išvadas, kuomet 
ateis rinkimų laikas?

Ryto “Naujienos” bus ne 
mažiaus, kaip 36 puslapių— 
jubilėjinis numeris. Geras 
šmotas Amerikos lietuvių is
torijos išdėstytas straips
niuose, kurie jame tilps. Ma
nome, kad kiekvienam bus į- 
domu jį perskaityti.

Apžvalga
ŽVALGYBOS ADVOKATAI

Partijos
Praneši-

Šį vakarą įvyks susirinki
mas draugų, kurie nori pa
tapti nuolatiniais Lietuvos 
Socialdemokratų 
rėmėjais (žiur.
mus). Visi organizuotieji 
socialistai ir visi socializmo 
šalininkai pasistengkite at
eiti į tą susirinkimą. Atsi
minkime, kad musų draugai 
Lietuvoje negauna nei sti
pendijų iš Maskvos, nei pa
šalpų iš turtingų biznierių. 
Mes turime jiems padėti.

i

Komunistai rėkia ant 
sų draugų Lietuvoje, kad jie 
einą su valdžia; o klerikalai 
rėkia ,kad musų draugai 
remią komunistus. Abeji 
meluoja. Socialdemokratai 
neina su klerikaline valdžia 
ir neina su komunistais; jie 
kovoja už darbininkų reika
lus, už laisvę ir už žmoniš
kumą. Jeigu valdžia ne
žmoniškai elgiasi su komu
nistais, tai socialdemokratai 
ir prieš tai kelia savo balsą.

“Draugas” ėmė ginti Lietu-* 
vos žvalgybą, apie kurios žiau
rų apsiėjimą su kaliniais buvo 
pakeltas klausimas net Seime.

“Naujienose’’ jau buvo per
spausdintą eilė dokumentų, liu
dijančių, kad politikos kalinius, 
tardant Rokišky, žvalgibininkai 
mušė kumščiomis, plakė nagai- 
komis ft* geležiniais šompolais, 
spardė kojomis, rovė plaukus 
nuo galvos ir t.t. šituos kalti
nimus žvalgybai “Draugas” mė
gina atremti “buvusiųjų Rokiš
kio komunistų” laiškais, kurie 
buvo paskelbti valdžios laikraš
tyje “Lietuvoje”.

. Kas tie “buvusieji komunis
tai”, nežinia, kadangi jų vardų 
nepaskelbė nei “Lietuva”, nei 
“Draugas”. Gal būt jie yra 
niekas daugiau, kaip tie patys 
žvalgibininkai, kurie mušė ka
linius.

Bet sakysime, kad jie ištiesų 
yra buvę komunistai ir kad jie 
rašo savo 
jie rašo?

Vienam 
ką:

gaudę bausmės,x atsižada savo 
idėjų arba net parsiduoda žval- 

i gybai, o kiti — ne. Tūps kali
nius, kurie, gelbėdami savo kai
lį, pasisiūlo tarnauti valdžiai, 
žvalgyba, žinoma nemuš. Juk 
net ir caro žandarai būdavo 
labai meilus ir mandagus su Ju- 
došiais bei provokatoriais.

Prie šitokių Judošių ir pro
vokatorių veikiausia priklauso 
ir šitie' “buvusieji kopiunistų 
organizacijos nariai”, kurie ra
do reikalinga spaudoje gii‘ti 
žvalgybą (Nepaskelbiant te- 
čiaus savo vardų). Jų laiškai 
visai nėra įrodymas, kad žval
gyba nemušė tų kalinių, kurių 
skundas buvo pasiųstas social
demokratų frakcijaiJie rodo 
tiktai, kad žvalgyba mandagiai 
apsiėjo su išdavikais.

Kad kalinių skundas yra tei
singas, matyt iš sekančių fak
tų: viena, po juo pasirašyta ka
linių vardai-pavardės; antrą, 
parašus paliudijo kalėjimo vir
šininkas; trečia, jį pripažino, 
kaipo svarbų dokumentą, ir pri
dėjo prie bylos teismo tardyto
jas.

“Draugas” prikaišioja mums, 
kam mes užtariame tuos kali
nius. Jie esą komunistai. Ta 
aplinkybė, kad tie kaliniai yra 
komunistai (nors gal ir nėra, 
mes to nežinome), mums yra 
visai nesvarbi. Kalinys, ko) 
jisai nebūtų, pirmiausia yra 
žmogus ir kankinti jį nevalia. 
Civilizuotame pasaulyje yra už
drausta kankinti net gyvulius.

Jeigu “Draugas” mano, kad 
su valdžios priešais, kuriuos po
licija suima, galima apseiti ar
šinus, negu su žvėrim, tai jisai 
dar kartą prisipažįsta, kad jo 
“krikščioniškoji dora” yra 
humbugas. * . r

. Tokioje, pav. ne
didelėje šalyje, kaip Belgija, 
socialistų partijoje yra 600,000 
narių, t. y. beveik dvigubai dau
ginus, negu komunistų visoje 
milžiniškoje Rusijoje.

Kamenevo ginčas su opozicija 
savo partijoje, parodo, be to, 
kad tas “aparatas”, susidedan
tis iš 20,000 partijos valdinin
kų,, yra vieninteliai žmonės Ru
sijoje, kuiįe turi teisę reikšti 
“savo’ nuomonę. Paprastieji 
partijos nariai tos teisės netu
ri; iš jų reikalaujama, kad jie 
tiktai aklai klausytų partijos 
“aparato”. O “aparatą” dikta
toriškai Valdo centro komitetas; 
centro komitete gi viešpatauja 
visagalinčioji “traicė1 
menevo, Zinovjevo ir

O kaip yra su 130 
Rusijos gyventojų, 
Šančių komunistų 
VVell, jie “ne v sčiot”, kadangi 
kaipo nekomunistai jie negali 
būt išganyti. '

sojimą, kaip tave visą nukrečia 
Jisai ir ligoninėje 

svajoti ir 
mergelių

Įvairenybės ' Koncertas - Maskaradas 
bedarbių naudai

I [Musų koresp.]Kaip ateity bus kariaujama?

laiškuose tiesą. Ką gi

laiške skaitome štai

kaipo buvusieji tos

iš Ka- 
Stalino.

milionų 
nepriklau- 
partijai?'

pro 
pie-

zm.
Nuo

Tauragės psichiatrinė 
ligoninė

Anglijos darbininkų val
džia pranešė parlamentui, 
kąd ji statysianti keletą 
naujų laivų pakeitimui pa
senusiųjų laivų. Kapitalisti
niai ir komunistiniai laik
raščiai delei to kelia triukš
mą—sako: “Darbo Partijos 
valdžia laužo savo princi
pus, vykina militarizmą!” 
Bet jie užtyli tą faktą, kad 
bendra suma pinigų, kuriuos 
dabartinė Anglijos valdžia 
skiria kariuomenės ir laivy
no reikalams, yra milionais 
dolerių mažesnė, negu ta su
ma, kuri buvo pereitųjų me
tų biudžete.

Anglijos socialistinės val
džios “kritikai” mato “mili- 
tarizmą” pasenusiųjų laivų 
pakeitime naujais laivais. 
Logiškai elgdamiesi, jie turi 
sakyti, kad yra “militariz-

Kas Lietuvoje nežino, kad 
yra vienintėlė musų psichiatri
nė ligoninė Tauragėj? Geriau
siai žino ją tie, kam tenka lan
kyti savo gentis bei pažįstamus 
ligonius.- Vargšai ir nelaimin
gi tie žmonelės, kuriems protas 
atsisakė tarnauti ir kuriems 
tenka gyventi tuose ligoninės 
nejaukiuose rūmuose.

Pirmą sykį atsilankęs į Tau
ragę, turėdamas laiko, nuėjai 
į ligoninę. P. dr. Blažys mane 
labai maloniai priėmė, mielai 
leido atlankyti ligonius ir netl 
pats smulkiai aiškino kiekvieno 
ligonio trumpą biografiją, svei
katos stovį ir t.t.

Ligoninė įsitaisiusi dideliuose 
muro rūmuose. Pasakoja, kad 
tenai kadais .tyųvusi kunigaikš
čių Radvilų pilis. Pirmiau te
nai buvo įsitaisę kariškiai ir 
buvo užėmę dalį tų rūmų, nes 
Tauragė buvo nuo kąro labai 
nukentėjusi ir. jautė didelę bu
tų stoką. Dabar jau tuo žvilgs
niu truputį palengvėjo, ir ligo
ninės prižiūrėtojas džiaugiasi, 
kad rūmai nuo pąšaliečių visai 
pasiliuosavo. Rūmuose yra į- 
taisyta puiki virtuvė, kur ver
da valgį, kepa duoną ligoniams. 
Yra puiki pirtis ligoniams. Žo
džiu, patogumų ir vietos yra. 
Tik dar reikalinga butų remon
tuoti patys rūmai, kurie po ka
ro yra taipgi gerokai nukentė
ję- . t ,

P. daktaras mane nuvedė pir
miausia į bendrą ligonių kam
barį. Tame labai švariame 
kambary ligoniai valgo ir šiaip 
laiką prajeidžia. Miegoti eina! 
į kitus gretimus kambarius. 
Tenai yra sustatytos jiems lo
vos kaip kareivinėse. Kai ku
riuose kambariuose oras yra ne
pakenčiamas. Mat, ligoniai ten 
pat naktimis ir prigimties rei
kalus atlieka. Tiesa, labai rū
pestingai daromas išvėdinimas, 
rytais patalai nešami laukan, 
džiovinami, betgi nosį riečia ten 
įėjus..

Pirmiausia sutiko mane Iii- t ' 
gonis, išdžiuvęs, smaila ilga no
sele. Jisai man žemai nusilen
kė, vieną ranką aukštyn iškėlęs. 
Vėliau jam įsinorėjo rašyti, tad 
prišokęs prie manęs stvėrė iš 
mano rankų popierio lakštelį, 
paišiuką, ir labai buvo žmogus 
nepatenkintas, kai daktaras, iš 
jo visa tai atgal atėmęs, man 
atidavė. Vienok nubėgo prie 
durų ir vėl kaip pirnfti nusilen
kė.

žvelgiu tolyn. Baisus vaizdas! 
Pilnas kambarys žmonių. Buvo 

gal virš 40 vyrų. Vienas šaipo
si, juokias, kitas kvatoja, tre
čias galvą nulenkęs tyli, nieko 
nesako, mat, jam visai, sako, 
nesą noro kalbėti, visai dingusi 
energija kalbėti. Nors moka, 
bet jau neberanda reikalo. Ki
tas, atsigulęs ant grindų, visą 
laiką muša savofc galvą j < grindis, 
ir taip be galo. Galų gale pri
einu prie visuomenei jau žino
mo Majausko, kuris Kauno ka- 

visai mažas, ir jos nė skatiko pinėse lavonus varstė. Keistas, 
neima iš valstybės iždo; vienok begalo tipas. Jau gana pama-

20,000 PARTIJOJ 
VALDININKŲ.

tik

Komunistinis “Daily Worker” 
išspausdino Kamenevo kalbą, 
pasakytą Maskvos distrikto Ko
munistų Partijos konvencijoje, 
įvykusioje apie pradžią šių me- 
tų. ■

Kamenevas yra vienas iš tos 
“traicės”, kuri valdo Rusijos 
komunistų partiją, o per ją ir 
visą Rusiją. Jisai savo kalboje 
ginčijosi su opozicija, reikalau
jančia, kad partijois “aparatas” 
(t. y. viršininkai) nesielgtų dik
tatoriškai su partijos nariais. 
Atsakydamas jai, jisai tarp kit
ko pasakė:

“žiniomis, kurias man su
teikė partijois centras, ‘apaW 
ratas’ susideda iš 20,000 žmo
nių, dirbančių partijos dar
bą”. *
Tai biskį armija. Dvide

šimts tūkstančių partijos valdi
ninkų, esančių centro komiteto 
žinioje! *

Komunistų partija yra val
džios partija. Jos tarnautojai 
skaitosi kartu valstybės tar
nautojais, todėl yra apmokami 
iš valstybės iždo (nežiūrint tb, 
kad daugelis ūkininkų ir darbi
ninkų Rusijoje badauja).

O kiek yra narių Rusijots 
komunistų partijoje? Gale per
eitųjų metų jų buvo 316,000. 
Reiškia, po vieną partijos virši
ninką išeina daug maž ant kiek
vienų 15 narių.

Taigi valstybė turi šerti tą 
armiją komunistinės partijos 
viršininkų, turi apmokėti jų ke
liones, užlaikyti jiems butus ir 
svetaines ir savo lėšomis leisti 
jiems laikraščius ir kitokią li
teratūrą — ir kiekvienas jų ap
tarnauja • vidutiniškai tiktai 15 
žmonių. Ar tai nėra šlykščįau- 
sios rūšies parazitizmas?

Nieko panašaus nerasite so
cialistų partijose. Jose apmo
kamų viršininkų skaičius yra

šiurpuliais, 
vis dar nenustojo 
kalbėti apie jaunų 
lavonus.

Toliau ėjome į moterų skyrių. 
Ir ten tas pats baisus vaizdas.

Dar baisesnis vaizdas vadina
mame sunkiųjų ligonių skyriuj. 
Atskiri kambariukai. Aukšti 
langai. Kampe primesta šiau
dų. Ten randasi pora merge
lių, visai nuogų, nes joks dra
bužis ant jųjų kūno nesilaiko: 
tuoj suplėšo. Tempera  tu ita
kambary gana šilta. Gretima
me kambary radau vieną inži- 
nierį N., kuris mane palaikė p. 
Biržiška. Primygęs mane klau
sė, kuris aš esąs, ar p. Mykolas, 
ar p. Vaclovas. Visą laiką 
langą žiūrėdamas sakosi, 
šiąs pieną.

Ligonių išviso yra 144 
Vyrų 82 ir moterų 62.
pradžios 1919 m. pro tą ligoninę 
praėjo 1297 žm. Reiškia, at
veža, pabūna, kiti visai pasvei
ksta, daugumą šiek tiek apgy
do, kad jau jųjų namiškiai ima
si juos globoti, ir tada jau juos 
išrašo. Daug atvyksta naujo
kų ištyrimui, kurie po kurio 
laiko vėl išgabenami savo gyve- 
namon vieton. Yra keletas li
gonių, kurie jau penketą metų 
kaip tebegyvena. Reikėtų taip 
sutvarkyti tą ligoninę, paskyj 
rus jai daugiau lėšų, kad galėtų 
pasilikti ten ligonis tol, kol vi
sai išgis. Jeigu valdžia šelpia 
ir gelbsti nelaiminguosius savo 
piliečius, jeigu kitas ligas kitos 
ligoninės apsiima gydyti, ir tam 
yra aukaujama milžiniškos su
mos, netekusieji proto yra dar 
labiau nelaimingi. Į j bos reik
tų kreipti kuodaugiausia domės, 
šiandien apie tai niekas neinąs- 
to ir tasai gyvųjų kankinių gy
venimas niekam nerupi. Yra 
kaliniams globoti komitetas, ku
ris nors dalinai rūpinasi kali
niais, kurie yrą atnešę ar šio
kios ar tokios nenaudos. Ką 
mums bloga padarė tie vargšai, 
kurie nustojo brangiausio žmo
gaus turto-proto? Ir mes būti
nai turime jiems padėti, turi
me juos atminti, jais susirūpin
ti...

Daktaro Blažio rūpestingu
mas kiekvienam atsilankiusiam 
į ligoninę tuojau metasi į akis. 
Visur švaru. Ligonių valgis ge
ras. Tvarka pavyzdinga.

(“Kl. ž.”) Biržys. .

Vokiečiai dabar dieną naktį 
sau lažo galvas, kaip paprastą 
galybę atkariavus. Ir reikia 
spėti kaž kas jau yra sugalvota. 
Sakysim nesenai prancūzus nu
stebino nesuprantamas atsiti
kimas, kad orlaiviai, kurie laks
to tarp Paryžiaus ir Pragos 
kaikurį laikotarpį krito po viens 
kito ir tai vis skrisdami per 
vieną vietą. Pereitą rudenį ne 
juokais buvo paplitus žinia, kad 
vieną naktį trumpam laikui bu
vę sustoję visi prancūzų auto
mobiliai Reino ir Ruhro krašte, 
kurie tą valandą buvo kely.

Dabar vokiečių inžinieriai 
bando siųsti elektros bangas į 
erdvę, su kurios pagalba galima 
valdyti automatiškus orlaivius, 
pasiųsti vežimus be vadovų ir t. 
p. Suprantama tokio išradimo 
“nauda”. Tokie vežimai ir or
laiviai automatai butų jau ifi- 
anksto parengtoji priešui gilti
nė, gatavos pragariškos bom
bos su visokiais žudymo įrėdy- 
mais.

Toks sprogstantis lėktuvas 
butų valdomas radio bangų, lei
džiamų iš radio stočių ir galėtų 
būti siunčiamas į visus pasau
lio kraštus. Pasiekus automa
tui paskirtos vietos, radio stotis 
nustoja veikusi ir pragaro ma
šina krinta; kur jai reikia: ant 
miestų, tvirtovių, sandėlių, ar
mijos, laivų ir kt. Tų automa
tinių pragaro mašinų sudėties 
bus tokia, kad be sprogimo vien 
savo karštybe ir gazais galės su
tirpyti ištisus miestus ir armi
jas. Niekas 
paukščiams
kelio, nei aukšti kalnai nei pla
tus vandenynai. Gal tik sek
tųsi išrasti reakciją, kuri nei- 
fralizuotų elektros srovę ore.

\(“K1, ž.”)

publikos, taip, 
išlaidos prisėjo

“Dolpis” 
in tonacija,

tokiems mirties 
negalėtų užstoti

Kaip kitur sveikinasi. z

Ūkininkų padėtis

Amerikonai ir anglai svei
kinasi žodžiais: “kaip tu da
rai?” (How do ^ou do?)

Skandinavai savo pažįstamą 
pasveikina žodžiais: “kaip gar 
ii?”

Prancūzas susitikęs pažįsta
mą klausia: “kaip nešiojiesi?” 
(comment portez votis?)

Italas pasveikindamas klau
sia: “kaip 
stat?)

Vokiety s
si?” (Wie

Lenkas žingeidaujasi: “kaip 
turiesi?” (Jak šie masz?)

Rusas mistingai tyrinėja: 
“kaip begyvuojate?” (kak po- 
žyvajete?)

Kinas gana 
atžvilgiu, nes
Tamstos pilvas?”

Aigi<ptėnas svarbiau klausia: 
“kaip prakaituoji?”

Lietuvis gi senovės sveikina
si: “kaip sveikata?” (

• Vienintelė Pensija sveikinasi 
su pažįstamu ne klausimo for
moje: “Idant tavo šešėlis ne
mažėtų”. (“Kl. Ž.”)

Šiauliai. —Sausio 27 d. vietos 
teatre “Fantazija” Šiaulių Mies
to Darbininkų Prof. S-ga suren
gė koncertą-maskaradą bedar
bių naudai, kurių virš 500 as
menų yra užsiregistravę Są
jungoj. Į vakarą buvo susirin
kę gana daug 
kad ir didelės
padaryti vienok numatoma 
pelno gauti. Koncertinėj daly 
dalyvavo žinomas šiauliečiams 
smuikininkas, Berlyno konser
vatorijos mokinys Pomerancrt) 
puikiai ir žavėjančiai atlikęs 
Glūko “Melodi” ir “čerdaš” Gu
bojo akomponuojant Linkui. Iš 
tikrai vykusių deklamacijų pa
žymėtina tipingasi 
savo žemaitiška
žestais ir šaltu galvojimu, ku
rio rolėj būdamas mokyt. Juod
ka iki ašarų prijuokino publiką. 
Labai pagavo salės ūpą gabus 
aktorius darbininkų studijos 
mokinys Galskis* atlikęs: “Pra- 
važiuokit, Airių dainos ir M. 
Gorkio Fėja”. Tvarka ir punk
tualumas pavyzdingiausi, ko 
gali ir kiti pasimokinti. Tik vie
na prisimena atsiminti, tai 
Žvalgybos nemandagumas, kuri 
gavo darbininkų vakare pasp 
mokint’i įstatymų. Išlepinti ant 
šilto kunigų pečiaus ir įpratę 
pulkais be bilietų į visokias vie
šas pramogas landyti, buvo ir 
čia besibrauną. Ilgai prisiėjo 
vargti, kol draugas Markelis 
galop išvarė storžievius žvalgy- 
biriius ir kitus ponus už durų 
bilietų nusipirkti;

Geriausios kaukės: “Keleivis 
į Kauną ir Judėnas” liko apdo
vanotas prizais. Publika, grie
žiant karo muzikos orkestrui, 
pasišokus ir pažaidus patenkin
ta išsiskirstė apie 3 vai. ryto, ti
kėdama, kad ir ateity darbinin
kai turėdami aukštus tikslus 
kovoj su skurdu ir supuvusia 
klerikalija padarys dar tokių 
pramogų.—Kla j unas.

Paprasčiausias Apsiėji
mas jankiai Apsaugo 

Vaikus Nuo Paga- 
i vimo Šalčio.

stovi?” (comme

klausia “kaip eina- 
gehts”)

Kada jie pareina sušalę, šlapi 
• ir šniukščiodami aptepk 

garuojančia m ošti m.

“Mes,
organizacijos (t. y. Rokiškio 
komunistų organizacijos) na
riai, praėjusių metų spalių 
ir lapkričio mėn. buvome iš
kratyti, o vėliau suimti. Krės
dami ir tardydami žvalgybi
ninkai elgėsi kuo mandagiau
sia: jokių mušimų ir kanki
nimų mums patirti neteko”.
Laiške dar, be to, sakoma, 

kad komunistų organizacijose 
esąs paskleistas įsakymas, kad 
komunistai, kuomet; jie paklių- 
va į bėdą, turį visko užsiginti 
tardytojui ir teisme, net ir to, 
ką jie butų buvę pasakę žval
gybai. Savęs pateisinimui, gir
di, jie turį versti kaltę ant žval
gybos, kad ji mušusi juos, ir tt.

Antram laiške, kurį buk pa
rašę “komunistų kuopelės sek
retorius”, taip pat pasakojama, 
kad komunistai esą susitarę 
teisinti save ir šmeižti žvalgy
bą; paskui sakoma:

“Tardymo metu jokiųvmu
šimų kaip aš, taip ir kiti ko
munistai neprityrėnie.”

Tai šitie, mat, laiškai, pasak 
“Draugo”, uodą, kad žvaglyba 
buvusi neteisingai apkaltinta. 
Bet mes tokios išvados negali
me iš jų padaryti.

Tik tegu “Draugas” pagalvo
ja. Laiškų autoriai (jeigu tie 
laiškai nėra žvalgybos falsifi
kacija) sako, kad jie ir tie, ku
rie buvo suimti kartu su jais, 
nebuvo kankinami. Nejaugi iš jos turi daug didėsnį pasiseki- tyti jojo mefistofęlišką nusišyp-

l'i-

Navarėnai, Telšių apskr. Ūki
ninkų gyvenimas Lietuvoje da
bartiniu laiku gana sunkus, 
samdininkai brangus, o ūkinin
kų daiktai, palyginus su sam
dininkų algomis ir krautuvių 
daiktais, — visai pigus. Dabar 
bernas ima algos metams 250— 
550 litų, mergina 150—300 li
tų, piemuo—50—150 litų; apart 
to dar imama gatavi pasiūti 
garnitoriai (eiles) ' ir javais 
(grūdais). Visoki amatni likai, 
k. a.: kalviai, dailydės, šiaučiai 
ir kriadčiai ima dvigubai ir 
daugiau, negu prieš karą (skai
tant litą už 20 kapeikų). Javai 
dabar kainuoja: Rugių pūras 
(3 pūdai) nuo 12 lig 15 litų, 
miežiai 10—13 litų, avižos 8— 
10 litų; gyvuliai: arkliai 300— 
500 litų, geresni iki 1,000 litų, 
karvės 150—300 litų, avįs 15— 
25 litų, žąsįs —6—9 litų. Krau
tuvėse : 
nuo 70 
cukraus 
kerosino 
degtukų 8 centai. Todėl'palygi
nant samdininkų algos su uki- 
kininų parduodamaisiais ir per
kamaisiais daiktais labai bran
gios; valdiški mokesčiai taipgi 
brangus sulyginant su prieš ka
riniais mokesčiais. Užtat da
bar 'Lietuvoj mažai, o gal ir vi
sai nerasi, kurs nesiskųstų, kad 
stoka litų, nes išleisti reikia 
daug, o paimti jų nėra iš kur. 
Ostmarkėmis ūkininkų gyveni
mas buvo dešimt kartų lengves
nis, negu litais.

šimet pas mus metai buvo 
vidutiniški, bet dėl lietingumo 
daug javų sudygo ir supuvo, 
taip, kad Lietuvoje gerų javų 
šįmet mažai yra.—A. O.

praktiškas tuo 
klausia: “kaip

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Kada vaikai pareina žaidę su 
šlapioms kojoms, pamėlinavu- 
sia nosim ir rankomis, lyg ledo 
šmotai, jus jau esat tikri, kad 
jie jau pagavo šaltį, o tąsyk kar 
štos maudynės, kamparinis alie
jus tankiausia jau jo nebepra- 
šalina.

Mėgink Vicks Vapo Rub. Ap
tepk gulti einant aplink gerk
lę ir krutinę, o vaikas per visą 
naktį kvėpuos gydančiais ga
rais iš kamparo, šaltmėčių, eku- 
liptus, timelio ir turpetino. Nė
ra reikalo uždarinėti langų.

Sis gydymas paprastai ap
saugoja nuo šalčio, ir pragena 
krupo atakas.

Vfcks yra geriausia gyduolė 
nuo visokių šalčio bėdų.^Jis pa
keičia gėrimą vidun ir yra ne
pavojingas visais atžvilgiais. 
Gaunamas visose aptiekose.

geležis 1 kilogramas 
lig 75 centų; 1 kilogr. 
iki 190 centų, 1 kilogr.
40 centų, 1 dėžutė

Tuomi padarysi dideli srpagiųną 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams bu kuriais susįrašinšji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau*- 
šia, parankiausia ir dalikątniayąla 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra
šyti. \

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SU., 

Chicago, 111.

VICKSv VapoRub

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

. dreses ir veistes.
Parduodama už pusę

< kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Raisteli St., 
Chicago.



Pirma kartą Detroito istori 
joj keturios ypatos bus išskapy

KORESPONDENCIJOS

geriausios

Prancūziškas DaktarasHURLEY THOR EDEN

APEX FEDERAL

EASY CATARACT

negirdėtai žemomis

Viiet/Iuto'Strop Razor

Subatos Specialai Subatos Specialai
TORES

IVENJNi

DYKAI

Tikrai naujas Hart

$10.00 ford modelio grojik

lis pianas su dykai

vertes rolių iP gra

žus pritaikintas pi

anui benčius nų tiktai

Sąlygos taip mažos

$395.00kaip $1.00 j savaitę,

su jūsų, pasirinkimu 10 rekordų, šiame pardavime tiktai

$89.75

SPECIALISMusų Sąlygos

___________________ ___

21 kp., 
Svetair

Musų Specialis 
pasiūlymas

Trijų 
gam«o 
setas

Komunistai turi draugiją* bet 
negali jai narių susižvejoti. 
—Bolševikiškų koresponden
tų teisybė.

las. Aš pažįstu tą mergaitę ir 
ji šiandie dar ramiai tebegy
vena pas tėvus ir už jokio bol
ševiko tekėti dar nemanė.

Toliau rašo tas komunistė
lis, jog Chicago Heiglits siau-

taip pigiai kaip

$50.00
taip pigiai kaip

S65.00

taip pigiai kaip

$25.00
taip pigiai kaip

$55.00

taip pigiai kaip

$40.00
taip pigiai kaip

$30.00

Penktadienis

su kiekvienu pianu

teismui, kad jie taptų išskapyti.
Teisėjas Cammand sako, kad 

jis mieko negalįs daryt kaip tik 
atiduoti tas ypatas išskapyt ei
nant paskiausia išleistais įsta
tymais Michigan’o legislaturos. 
Betgi jis pats, kaipo teisėjas, 
nerodąs simpatijos neigi prieši
nasi.

Tečiaus miesto Psychopathic 
Ward’o galva Dr. A. L. Jacoby 
sako, kad nėra reikalo skapyti 
visus silpnapročius, bet kai ku
riais atvejais tos rųšies opera
cijos gali būt naudingos. Dr. J. 
Kennedy (sako, kad tos rųšUs/a 
operacijos nėra pavojingos.

—P. Jurkšaitis.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

LSS 116 kuopa nutarė kviesti 
d. P. Grigaitį kalbėti. — Ei
nant teismo nuosprendžiu ke
turiems silpnapročiams bus 
padaryta atatinkamos opera
cijos.

Bet klausimas 
pasakys ?

roleriais ir benčiu

Šviesą ir pajiegą suvedame J senu* ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. , ,

Plumlngo ir ApšiMymo {rengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

PEOPLES PLUMBING AND
. HEATING^ SUPLY CO. 

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarkct 1018, Haymarket 4221

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHKAGO. ILI-

9x12 Wilton Valvet karpetai. Di
delis pasirinkimas iš penkių pa- 
ternų. \
Specialė pardavimo O E
kaina

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir šlaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

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

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

Telefonas Lafayętte 3878

Dr. J. W; Beaudette

Firma Jacop Cohn jau yra biz
nyje per 57 metus — suteikda- 
ma^liberališką kreditą blogais 
laikais, pasidarė saju daug drau
gų kurie pavadino mus “Furni- 
turė Credit House with a 
Heart”.

Trimis durimis Ice baksis. Didelis 
ir ruimingas Ice baksis, labai re
tas bargenas C O O
tiktai

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine. 
A. BARTKUS, Pres. .

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

TVIes tarime pilną pasirinkimą žinomų KimbalI pianų — ir parduoda 
dame tokiamis kainomis kaip ir dirbtuvėje.

Tą patį vakarą SLA 
turėjo šokius Lietuvių 
nėję. Visi šoko linksminosi iki 
vėlybai nakčiai.* Kiek pinigiš- 
kos naudos turės kuopa, neteko 
sužinot. .

! “Regis, LDLD vadinasi. Tė- 
vel, aš turiu konstituciją ir tuoj 
parodysiu,” — atsakė parapi- 
jonas.

I Pamatęs konstituciją klebo
nas net akis pastatė: tai, girdi, 
tu, balvone, su komunistais su
sidėjai.

Žmogelis aiškinosi, jog jis ne 
prie komunistų, o prie LDLD 
prisidėjęs. Ant galo, dalykai 
paaiškėjo ir žmogelis pareiškė: 
“Aš nežinojau, kad LDILD yra 

I komunistų/draugija. Mane ap
gavo. Daugiau aš į jų mitingus 
nei akių nerodysiu.”

Tai taip komunistėliams se
kasi narius gaudyti. O tuos, ku
rie nenori ant jų pavadžio ei
ti, jie vadina menševikais, fa
natikais ir visaip pravardžioja. 
Savo laikraščiuose jie irgi vi
sokių kvailybių prirašo. Štai 
Nemokšų Sprauninkas “Vilnyj” 
rašo, kad vienas menševikas 
“Naujienose” beskaitydamas 

Į savo parašytą korespondenciją 
barbernėje revoliuciją sukė
lęs. Iš kur tas Nemokšų Sprau
ninkas galėjo sužinoti, kad ko
respondencija to paties žmo
gaus buvo parašyta? O jei kas 
netvarką butų kėlęs, tai dėdu
kas su kočėlu butų suvaldęs. 
Bet kiek teisingos to Sprau- 
ninko žinios, rodo ir šis fak
tas; jis rašo, kad vieno labai 
karšto kataliko fanatiko duk
tė N. išbėgusi ir apsivedusi su 
bolševiku. Tai gryniausia me-

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

“(Labai gerai,’’ — atsakiau 
aš, ir mudu išsiskyrė va.

Kelioms dienoms praėjus 
pas tą žmogelį, kaipo gerą pa
ra pi joną, atvyko klebonas su 
kokiais tai reikalais. Pamatęs 
ant stalo knygą, jis ėmė ją var
tyti. Paskui.paklausė: “Kur tas 
knygas gaunate ?’į

“Aš gaunu jas iš vienos drau
gystės,” — atsakė parapijoms.

“Koks draugystės yra var
das?’’

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1, 1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už'kopiją.

Nesenai toks atsitikimas bu
vo. Einu gatve ir sutinku sa
vo pažįstamą: eina jis susi
mąstęs, knygą po pažasties pa
sikišęs.

“Kur taip skubi?” — klausiu 
jo. —“Gal į mokyklą su kny
gomis bėgi?”

“Ne,”.— atsako mano prie- 
telis, — “aš einu namo. Šian
die, mat, prisirašiau prie L. D. 
L. I)., tai ir gavau knygą. La
bai gera sosaidė, — matai ko
kias gražias knygas dalina. 
Raudonais viršais... Nors aš 
nemoku skaityti, bet parnešiu 
ų?mo ga^padinei ar - burding- 
boih:‘ pasiskaityti. Gi aš labai 
nklausytis, kai kiti skai-

čiąs nedarbas. Gal tokiems 
Sprauninkams, kurie tingi 
dirbai, ip siaučia nedarbas, bet 
norintieji dirbti visuomet ga
li šiokį tokį darbą susirasti.

Barberio Draugas.

Vasario 24 d. LSS 116 ku., 
laikytam susirinkime nutarė 
rengti netolimoj ateity prakal
bas. Kalbėtoju m z nutarta pa
kviestą drg. P. Grigait, Nau
jienų redaktorių.

Tiesa, šis kuopos nutarimas 
nėra naujas: kuopa nutarė 
rengti drg. P. Grigaičiui pra
kalbas kaip tik tapo paskelbtas 
d. P. Grigaičio maršrutas per 
LSS P. K. Sekretorių, tečiaus 
dėl kuopai nežinomų priežasčių 
prakalbos neįvyko. Dabar kuo
pa pasiėmė veikti savarankiai iri 
tikimąsi, kad prakalbos, kurių 
taip laukė detroitiečiai, įvyks.

Pastebėtina, kad kuopos 
draugai deda pastangų ne tiki 
savo kuopą iššauklėti, kad ant 
vietos daugiau paskleidus so- 
cialistiškos dvasios, bet jie ža
da ištekt energijos ir turėt pa
kankamai pasišventimo, kad 
atgaivinus ir kaimyniškas kuo
pas. Keletas kuopiečių net ma-Į 
no, kad iki 1925 Naujų Metų 
Chicaga liks sumušta socialis-Į 
tų narių skaičium ir abelnai 
LSS darbuotėje. Aš kaipo de- 
troitietis tų kuopiečių nusista- Į 
tymą paremiu. 
ką chicagiečiai

Išpardavimas 9x12 
Wilton Velvet Kar- 
pety tiktai

$39.85

Išgalanda blade dėl raeor 
be išėmimo jos; Greitai. 
Parankiai. Lengvai išva
lyti. Pilnas setas — ra
zor, su dirželiu ir ęxtra 
blades, *$1.00 ir ąu^ščiau.

Teismo paliepimų šiomis die
nomis pirmu kartu Detroit’o is
torijoj- taps išskapyta keturios 
ypatos du vaiku— vienas 12 
metų, o antras 14 metų ir dvi 
merginos — viena 22 metų, o 
antra 24 metų. Operacijos bus 
padarytos Michigan Home and 
Training School, Lapeer Mich., 
per dr. II. E. Reynolds.

Daktarai D. J. O’Brien, II. B. 
Kiehle jr F. A. Tinkėr egzami
navusieji \^tuos keturis asmenis 
sako, kad jie yra nepataisomi 
silpnapročiai ir rekomendavo

Cain galais lova — 25 metų ga
rantuota, springsai ir 45 svarų 
matrasas. 
tiktai

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Št., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše-
....
ilgai praktika- ■
vusi Pennsyl- ■
vanijoi ligon ;■ ,
bučiuose. Sąži- v >
ningai patar- 
nauja, visokio- 
se ligose prieš 
gimdymą, laike |K
gimdymo ir po Mk a ■ 
gimdymo. > m

Už dyką puta- X. 1 M 
rimas, da ir ki
tokiuose reika- ■ ' .
Juose moterims fcjN ■> 
ir merginoms, fįį 
kreipkitės o ra- BS 
site pagelbą. K jįį

Valandos nuo H > :
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki ■ 9
9 vai. vakare. K...

naujos ir yra kaip naujos. Taipgi mašinos kurios yra perdirbtos ir yra gera
me padėjime. Mes garantuojame tas mašinas ir. pristatysime jas dėl jūsų

VEIKITE GREIT

Trijų šmotų parloro setas 

' $129.75
Didelis masyviškas setas, apdeng
tas didelės vertės Baker velour. 
Puikiausios pavasarines konstruk
cijos.

Trijų šmotų skurinis setas, apsiūtas gera skūra, masyviš
ki rėmai, aržuoliniai ar mahogany. CCJCJ 
Specialiai *** Uv«w V

šmotų riešuto medžio mie-
kambario $g9,5Q

Mediniais galais Da-Lova. Dvigubai di

desnė negu paprasta lova, $29.75 
tiktai

mi — dėl trijų die

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89.2

Didelis Galutinas Išpardavimas
* STANDARD IŠDIRBAMO

Electric Skalbimui Malinu

Didelis išpardavimas padaro tas kainas
Mes parduodame lengvais išmokėjimais 

VacuUm Cleaneriai $10 ir augščiau 
Taipgi kitos! Standard išdirbimo elektriškos mašinos.

Electric ApplianceExchange, Ino 
Dvi krautuvės

1893 Mihvaukee Avenue, Near Western Avė.
/ 1506 West 47th Street, Near Ashland Avė.

Atdara ketvergo ir subatos vakarais

Pas mus nesenai komunis-* 
tėliai suorganizavo ALDLD kuo 
pą. Į kuopą pritapo vos keli 
žmonės, nors ir dedama pa
stangų pasigauti ant savo meš
keres kuodaugiausia. Bet tas 
“žuvavimas,” matyt, nekaip 
tevyksta. Kartais vieną kitą 
jiems pasiseka pagauti, bet ne
ilgam: kaip tik pagautieji su
žino komunistų principus, jie 
tuoj atsisveikina su “tavorš- 
čiais.”

fiL/\' ' Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

* REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik

( nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

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

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini 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.

oKome 
FURNISHING
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X METU

ALIUS
Dainuos Naujienų Jubiliejaus Koncerte Dainuos Traviatoj Naujienų Koncerte

Vladimir Svietlov Gabriel HrzanowskiNorai Gugienė

Dainuos Naujienų Koncerte

Julija Širvaitė

P. Stogis Justas Kudirka
Visa lietuviškoji Chicaga ir visos lietuviškos Amerikos mieli svečiai yra

Ina Dean

P-le Julija Tučkovska

Dainuos Naujienų Ju 
biliejaus Koncerte

Ji žavės akis ir širdis
Naujieną Jubiliejaus

Koncerte

Dainuos Naujienų Jubiliejaus Koncerte 
Operoj Traviata

širdingai laukiami į bendrą visų 
linksmybę NAUJIENŲ DEŠIMTMETINIŲ SUKAKTUVIŲ KONCERTE IR BALIUJE.

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas Van Buren ir Ashland Blvd.

Nedelioį, Kovo 9tą diena 1924
Durys atsidarys 6 vai. vak. Prasidės lygiai 7 vai. vak.

Pasirūpinkit tikietus iškalno. Parsiduoda Naujienų Ofise ir kitur.
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■ Dainuos Naujieną Jubilėjaus Koncerte

Automobiliai vėl žudo žmones.

Kiek laiko atgaf užėjus blo
gam orui ir dideliam sniegui 
skaičius automobiliais užmuša
mų žmonių buvo žymiai suma
žėjęs. Tankiai būdavo dienų, 
kad nė vieno žmogaus automobi
liai neužmuša. Tai buvo dėlto, 
kad delei didelio sniego automo
biliai negalėjo lakstyti, o ir pa
tys pėstieji buvo pasidarę atsar
gesniais, delei slidumo ir purvi
namo gatvių. Bet dabar, atėjus 
gražesniam orui, skaičius užmu
šamų automobiliais žmonių žy
miai padidėjo. Mat automobiliai 
j^iu vėl pradėjo smarkiau laks
tyti, o ir pėstieji pasidarė nebe 
tokie atsargus.

Pereitą septintadienį automo
biliai užmušė penkis žmones, 
pirmadieny penkis ir antradie
ny vieną žmogų užmušė, o du 
gal mirtinai sužeidė. Nuo Nau
jų Metų Chicagoje automobilių 
užmušta jau 77 žmonės.

Ptrmyn choras yra didelė seniausios lietuvių kolonijos tvirtovė. North Side lietuviai myli 
savo chorą, o kada jie myli tai ir visi chicagiečiai myli. Smagumo išgirsti Pirmyn chorą turės visi 
naujieniečiai šį nedėldienį Naujienų Jubilėjaus Koncerte, kurio taip laukia visa Chicaga.

Cliapel svetainę, 816 W. 31 St., 
pasiklausyti tos įdomios paskai
tos. s —Žinąs.

veikalų sulošta gerai ir matyt, 
kad Dundulienė turėjo sunkiai 
padirbėti iki lošėjus taip sumo
ki no. —Los Angelietis.

zuotas asmuo, kuris už savo 
darbą atsako. Direktoriai tad 
ėmė auditorių ne iš noro, o iš 
reikalo.
—LLNBD. sekr. M. J. Zaldokas

AUKOS PERNARAVOS
BAŽNYČIOS VARPUI.

Surinktos aukos į Lietuvą 
varpo j Pernaravos bažnyčią

ant 
R.

Cicero Žinios
Liiiosybes Namo B-vės reikalais

Didelis Vilento benas 
šiandien sveikins 

K. Požėlą
Mildos bendrovės šeri 

rininky susirinkimas
KAROLIS POČĖLA ŠIANDIE 

KAUJASI SU M. DRABS

Didelis benas Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio didvyrio 
Vitauto bus šį vakarą ristynėse 
K. Požėlos ir pasitiks jį ristikų 
arenoje daduodant jam daugiau 
energijos, kad apgalėjus didelį 
218 svarų milžiną.

Čia ne tik vieta benui, bet vi
siems lietuviams, kiekvienam 
lietuviui, idant parodžius “jen- 
kėms”, jog lietuviai moka pa
gerbti savo žmogų. Bukime vi
si šiandien Karolio Požėlom ris
tynėse ! '

Ristynes įvyksta, šį vakarą 
School Hali svetainėje 48 ir Do
nore gatvių-ant Town of Lakę. 
Pirkite bilietus iš kalno, kad 
nepritruktų vietos.

Lietuvos didvyrio Didžiojo 
Kunigaikščio Vitauto benas 
suteiks K. Požėlos pasveikini
mui tūlas geras žmogus, atjau
nantis lietuvių čempionui. Jo 
vardą pranešime po ristynių.

Sekmadieny, kovo 2 d., šv. 
Jurgio svetainėj įvyko Mildos 
bztndroves šėrininkų susirinki
mas. Susirinkimą sušaukė, 
Xąip jie sakėsi, išmestieji bearti* 
direktoriai.

Apie pirmą valandą po pietų 
pradėjo rinktis dalininkai. 
Prie durų stovėjo žmogus, ku
ris įleido vien tik šėrininkus.

Tvarkos vedėju išrinktas St. 
Juška; užrašų raštininku J. 
Klastauskas ir Šerų registruo
tojų J. Rida. Šėrininkų daly
vavo 115; serų skaitlius 2346.

Raportu# išdavė visi išmes
toji (jų bubvo šeši) board di
rektoriai: J. Kulis, A. Tuma- 
vičius, J. Rūta, J. Gaubus, A. 
Simonavičia ir J. Černauskas. 
Jie nusiskundė,
Elias, Valančius ir kiti užgrie
bė bendrovę į savas rankas 
r.csiskaitydami su šėrininkais; 
s lūšio 28 d. esą jie norėjo per- 
1. isti rezoliucija, kad vietok

mokėti advokatui už išgavimų 
By Laws.

Nutarta suregistruoti visus, 
kurie nėra gavę pakvietimo per 
sek r. Evaldų ant Mildos bend
roves metinio šėrininkų susi
rinkimo. Atsiliepė apie 20, 
kad nebuvo visai kviesti. (

Kuomet busiu By Laws ant 
rankų, tuomet bus sušauktas, 
sako, kitas susirinkimas.

šėrininkų didžiumoje buvo 
didelis neužsiganėdinimas. Bu
vo girdėtis, kad neapsileisti ir, 
anot jų, ieškot teisybės.

—Raporteris.

Iš visų kampy

Dar

kad Evaldas,

15 board direktorių butų 9. 
L'dei to sukilęs triukšmas ir 
didžiūnui aplleidusi susfrinki- 

| n:ą, xtai neturėję teisę priimti 
tą rezoliuciją. Kitą susirinki
mą sušaukė kiįoj pėtnyčioj ir 
-įloję 14 žmonių, dienos laiku, 
išrinko tokius board direkto
rius, koki patiko Elijošiui. Sa
kė, kad Evaldas grąsino pasta
tyt juos prieš teisėją. Buk pa- 
rondavoję Mildos teatrą savo 
draugams už labai pigią kai
ną. Esą parendavojo už $15,- 
000, kuomet jau kiti siūlė tiek 
pinigų tik už teatrą, be svetai
nių. Raportai buvo priimti.

Klausimai buvo duodami ir 
atsakomi. “Kodėl jus (direkto
riai) leidot jiems neteisėtai 
veikti prieš įstatymus?” J. Ku
lis atsakė, nors direktoriai tu
rėjo turėt ir suprast konstitu
ciją, bet ji buvo ’ paslėpta, nie
kas nematė, negalima buvo iš
kast, todėl ir yra nežinoma, 

Skurdas, prasižengimai, įvai-|kas ^rai padaryta, o kas Ma
rios nelaimės, - štai alkoho «al> "e?Urmt ant rankų By’ 
lizmo pasekmes. |ILaw».

Iš kitos pusės, po alkoholio 
įtekme buvo parašyti gražiau
si poezijos kuriniai, padaryti 
prakilniausi'darbai.

Apie alkoholio veikmę į 
žmogaus kūną ir bus aiškina
ma Mokslo Draugų paskaitoj. 
Daugiau to, ten bus paaiškin- 
tar skirtumas tarp “viskės” ir 
niunšaino, ir kodėl munšainas 
pavojinga gerti.

Paskaita bus sunertinė, nes 
daflyvaus trys preflegientai — 
Dr. A. Karalius, Dr. Al. Davi 
donis ir K. Augustinavičius.

Tad visi kviečiami atvykti 
Sekamą sekmadienį, kovo 9 d.J 
10:30 vai. ryto, į Raymond I

Lietuvių Rateliuose
Alkoholio nauda

nenauda
Koks yra skirtumas tarp 

šaino ir “viskės.” Ar 
rųjų alkoholius yra nuodai. 
Vėliausios mokslo žinios apie 
alkoholio veikmę į žmogaus 
kūną.

mun-
ištik-

Sekmadienio Mokslo Draugų 
paskaitoj bus gvildenama vie
nas įdomiausių, klausimų žmo
nių 
vės

gyvenime. Nuo žilos seno- 
alkoholius žmonių gyveni

me vaidino nepaprastai svarbų

kreiptis į Spring- 
gavus By Laws. 

išrinkta: J. Kūlis,
Mi-

Nutarta 
' fieldą, kad 

Komitetai!
J. Dočkus, J. Martutaitis, 
taliskas ir Kazlauskas.

Klastauskas nurodinėjo, kad 
menkas tikslas provotis. • Ben
drovė musų, tad nėra reikalo 
pulti į teismus ir leisti pini
gus. Jam atsakyta, kad gavi
mas By Laws nėra teismas; 
esą tu gąsdini žmones, kad 
daug reiks pinigų, už tai kad 
sėdi žuraičio name.

Nutarta sumesti ant bėga
mųjų reikalų po 50 centų; tuo- 
jaus mokėta, kad surinkus ap-

Brighlon Park
apie “Samsoną ir Delilą.”

Keletą dienų atgal buvo rar 
, šyta Naujienose apie Keistu- 
t čio Kliubo Dramos Skyriaus 

vaidinimų tragedijos “Samso
nas, ir Dobia.” Korespondentas 
lig gailėdamasis žodžių pasakė 
lik, kad veikalas liko gerai at
loštas ir tiek. Mano nuomone 
to neužtenka. Reikėjo nors 
svarbesnes ypatas paminėti, 
kurios lošė geriau, ar blogiau, 
nes tai yra vienatinis jų užmo
kestis; Jie visi sunkiai dirba 
ir mokinasi ir negauna jokio 
užmokesnio, bet dar savų pi- 

nereikia
Daina be žodžių. — Petronėlių 

kaukvakaris. .

Nors yra sakoma, įad/bafš- 
čiai yra vienu vardu, bet ne
visi gardu. Taip yra ir su vi
sais lipęikų šokiais. Rengė ka
talikai, rengė tautininkai, bet 
kad nelimpa — nešuklijuosi. 
Koki turi būt ir bus lipčikų šo
kiai, parodys lietuvių moks
leiviai. Jie eina visokius,, moks
lus ir kas daugiau gali žinoti, 
jei no moksleivis? Jie žino, kaip 
reikia prisiviliot gražią mergai
tę, prisipratinti pii)ikų jauni
kaitį, iš necivilizuoto padaryt 
garbingu, apsivesti, persiskirti 
ir t. p. Kas nori bu t laimingu, 
tas turi būti šeštadienio vaka
re, kovo 8 d. Mildos svetainėj, 
3142 So.

Da n,e
dainų, geriausių dainininkų — 
artistas Justas Kudirka. Bet 
ar jus kada nors girdėjot dai
nuojant su kojom? Tenai ir 
tą matysite ir girdėsite. Aldo
na Narniontaite, žinoma šokė
ja, “Rainy Day” ir “Rustic 
Orcherd” dainuos su kojomis.
Visi norėsime pamatyti tą daL 

Bus da ir dau 
pamatysite atėję

Halsted St.
viskas. Tenai bus ir

giau, bet tai

Sekmadieny, kovo 2 d., Mil
dos svet. Draugystė šventos 
Petronėlės buvo surengusi kau
kių balių, žmonių buvo kai pėr 
šv. Kazimiero, Lenkų karalai
čio, atlaidus. Žmogus prie žmo
gaus, o trečias užpakaly, šo
kiai išrodė lyg mekšrų neršė- 
jinias, — pilna abiejose sve
tinėse.

išleidžia. * Tad nereikia 
eti nors 'laikrašty apie 
paminėti. M)aug rašoma 
uos, kuriai dirba tiž pini- 
nors igaį kurtais ir į men-

Naujienų 46 num. savo žinu
tėj apie LLN B-ves susirinkimą 
Tai Jis sako, kad gal dėl- savo 
negramotnumo direktoriai eik- 
voją bendrovės pinigus mokė
dami $250 auditoriui senojo ka- 
sieriaus Tokozausko reikale ir 
vistiek nieko tikro neįrodę; ir 
kad pirmieji direktoriai patys 
patikrindavo knygas ir pinigų 
neeikvodavo.

Labai gerai, kad jie* pinigų 
neeikvojo ir patys tikrino kny
gas. Todėl protokoluose galima 
rasti tokių dalykų (Marazui se
kretoriaujant): įplaukų buvo 
$900, išmokėjimų $300, lieka 
$500; kitoj vietoj: įplauk^ bu
vo $59.49, išlaidų $29.42, lieka 
$20.07. Tokiu budu tik dviejo
se vietose nuskaitliuota $110. 
Bet yra ir daugiau klaidų, žino
ma, klaidos visuomet gali pasi
taikinti, tik jas reikia pataisyti, 
o ne teisinti. Rakui sekretoriau
jant štai kas įvyko: pasižadėjo 
žmogus paskolinti $700 ir tuo- 
jaus įrašė juos kaipo įplauką, 
vėliaus gi kada atnešę pinigus, 
vėl tapo įrašytas; tokiu budu ta 
suma liko padvigubinta. Audito
rius visą tai peržiurėjo, visus 
išklausinėjo ir įrodė, kad tie 
$700 priklauso bendrovei, o 
ne Tokozauskui. Apie tai direk
toriai raportavo susirinkimui, 
kuris jų raportą priėmė vienbal
siai. Tik vienas Tokozauskas 
atsisakė be teismo pinigus grą
žinti. Delei to galutino nuo
sprendžio negalima buvo pada
ryti ir prisiėjo šaukti nepapras
tą susirinkimą.

Taipjau buvo įrodyta, 
auditorius yra reikalingas 
žiūrėjimui knygų kasmet,
reikia duoti atskaitas valdžiai

Sandariečiai apie SLA 
rinkimus

Chicagiečiai sandariečiai 
mia S. Gegužį, Jurgeliutę ir 
kitus.

re-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Ghicagos Apskritys 
savo mėnesiniame susirinkime, 
laikytame vas>. 29 d., d-ro Zi- 
mSnto ofiso kambariuose, 
Pildomosios Tarybos rinkimų 
klausime išreiškė pageidavimų, 
kad į minėtų Tarybų butų iš
rinkta rimti ir ištikimi lietu
vių reikalams žmonės ir vien-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie riet prašo dauginus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne- 
Jjali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
uos—tik pastebSkit kaip jie užsidega 

džiaugsmu, kuomet motina paima bonkfi

i

Kainn 35c. 
aptiekose

uigų 
pavydėti 
juos 
apie tuos, 
gus, nors 
kiau 
me ir 
švęntimo.

Dundulienė 
jos rolei 
gaitės, bet 
mą buvo

kurie dirba iš pasi

lė lošS gerai. Nors 
ikčjoi ^jaunos- mcr- 
kiek’ žinau, negali

ma st i užtektinai su- 
gaites, todėl pačiai 
teko tą rolę lošti.Dundulienei teko tą ro 

Taipjau labai gerai lošė Karlo- 
vas kuniigaikšcjio Nangdlio (ro
lėj. Taipjau labai gerai lošė ir 
Delilos tėvas (lošėjo vardo ne
pamenu). Sinkienė taipjau ge
rai atlošė )Samsono motinos 
rolę, tik ji žodžių nežinojo, 
kas jai šiek tiek trukdė. Deli
los molina lošė vidutiniškai, 
bet nugramiruota buvo 'blogai, 
kadangi atrodė jaunesnė ir už 
savo dukterį. Samsono rolėj V. 
Buišas pirmam akte lošė vidu
tiniškai, antram gana gerai, oz 
paskutiniam silpnai. Abelnai

kad 
per- 
nes

Ireg. S. V. Pat. Biure.
PastebOkit jų pastangas nuryti šitą ska
niausi viduriu paliuosuotojij, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengvlausis, vienok veikia pasekmingiau- 
fliai I Motinos—Jus nežinote to smagumo 
jausti malonum;), pasitikėjimų ir ųžsi- 
ganėdinimų, jei jus nenaudojate Bambamo, 
kuomet kudikis pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tai vr» tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt rainiai, nes su 
aužtanciir rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai viruomėt. Baubino atliks savo darb% 
ir latliks gerai!

F. AD. RICHTER & CO.
... b. ..t e. Brčoklyn, N. Y.

katalikų. Aukautojų vardai ir pa
vardės:
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Jonas Žukas ................
Adomas Laskauskas .. 
Adomas Staškus .........
Juozapas Morkus .......
Pranciškus Mišeika ... 
Antanas Kasiules .........
Kalena Milerienė .......
Antanas Brazauskas .. 
Vincentas Mitašas .... 
Antanas Mankns .........
Jonas Grinius ................
Antanas Simonaitis ... 

Ignacas Vaičiulis .......
MorJa Jarutienė .......
Antanas Vitkus ...........
Kazimieras Kontautas 
Vincentas Turčinskas . 
Mikolas Rimkus .......
Andrejus Butkus .......
Vladas Lukštą ............
Mikolas Klebąs .........
Antanas Jalinskas ..., 
Stanislovas Bazaras .. 
Antanas Jasinskas 
Mataušas Širmulis 
Vladas Piepolįs '.........
Antanas Znpolskis 
Jozapata Milošienė ... 
Antanas Praboščius ... 
Adele Kviadoricnč ..., 
Vincentas Jurces .......
Mikolas Junskis .........
Bronislovas Budas ... 
Agota Mažeikaitė .......
Kazimieras Semonaitis 
Jurgis Damašiavičia .. 
Antanas Matkus .......
Vladas Dreseris .........
Antanina švelpauskienė 
Antanina Mikulaitiene 
Rozalija čiaplikienč . 
Ighacas Bražinskas ... 
Jonas Bražinskas .......
Anelija Brazauskienė . 
Antanas Lasčinskas ... 
P. Impulis ..................
G. Žarens ..................
Pranciškus Lekšna ... 
Mikalina PoŠkiėnė .... 
Antanas Lasčinskas ... 
Jonas Lapinskas .......
Jonas Mikalauskas ... 
Antanas Martenkus ... 
Antanas Kviadaras ... 
Juozapas Dvareškis ... 
Juozapas Stašaitis .... 
Aleksandra Markus ... 
Vladas Rainis ...........
Juozapas Miknevičia .. 
Jurgis Gauranskis .... 
Antanas Kravialis 
Augustinas Urbialis .. 
Vincas Štaras .............
Silvestras Kajuiis ... 
Rokas Stankus ...........
Bronislovas Štarai; /. 
Mikolas Štaras ..........

Viso labo ............. $268.00
Komitetas Sakalas.

Pasiųsta varde kun. J. Imbros, 
Pernavos klebono.
Adomas Laskauskas, Melrose, Park

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 9, 
Nedėliom'is nuo 10 iki 1.

Petronėlės jaunos, linksmos, 
meilios ir gražios kai magnetu 
pritraukė visokio plauko ka
valierių.
Užgavėnės arti — kiekvienam 

norisi iki sočiai pasilinksminti. 
Vieni šoko, kiti žiurėjo į švais
tančiąsias 
k iškuose 
se. Buvo 
juose.

Vyram 
šis kaukių balius.

j —Bubnis.

Petronėlės bolŠevi- 
(raudonuose) rubuo- 
ir keletas lapų ru-

patiko Petronėlės ir

ALEKSANDRAS PILIPONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 5 d., 1924, vakare, turė
damas 42 metus, buvo vedęs, 
išgyveno Amerikoj 25 metus. 
Paeina iš Lietuvos, Panevėžio 
apskričio, Truskavos parapijos, . 
Likėnų kaimo. šis draugas 
buvo laisvas Prigulėjo prie 
Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Pašelpinio Kliubo Paliko nu
liūdime 3 brolius: Antaną, 
Vincentą ir BronisJavą Pilipo- 
nius ir seserį Elzbietą, švogerį 
Antaną Klimaitį. Laidotuves 
įvyks Rubato j, pirmą valandą 
po pietų, iš namų 626 W. 18th 
St. į Tautiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Pasiliekam nubudime visi 
gimines’.

Kar. Požėlos Didelės Ristynes
Pelnyčius vakare, kovo 7 d., 1924

Z įvyks
DIDELES RISTYNES

"■ SCHOOL HALL SALEJE,
kampas 48tos irSo. Honore St.

Pradžia 8:15 vai. vak.
Risis iki galutinos pergalės

Karolis Požėla su / M. Drabs
Liet, ristikų žvaigždė Am. čampionas 

Taipgi sekančios poros:
Juozas Bancevičius ^ sju
Dom. Dudinskas su

T. Paulson 
R: Silke 

K. Petersonu
Dom. Dudinskas
Jonas Linas su

Tikietai išanksto parsiduoda Naujienose 
ir pas apt. Benošių.

Visi kviečiami atsilankyti į šias svarbias 
ristynes.

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Tel. Lafayctte 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

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

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunmvick 7692 
Rez<. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizrilo, paralyįįaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia 4iėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių, x
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Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELRIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 7-to pusi.) IR

balsiai nutarė, kad tas bus at
siekta, jei į iminėtą Tarybą 
bus išrinkti šitie kandidatai: 
Gegužis prezidentu, Kamaraus
kas vice prezidentu, Paukštis 
iždininku, p-lė Jurgeliutė sek
retore ir Danielius ir žeman- 
tauskas iždo globėjais.

Chicagos Apskritys ketina 
dėti visas galimas teisėtas pa
stangas tam, kad šitas jo nu
tarimas įvyktų.
—ALTS Ch-gos Apskr. Valdyba

ALKOHOLIUS, MUNŠAINAS 
PROHIBICIJA.

Sekamą sekmadienį, kovo 9 
Raymond Chapel svetainėje, 
VV. 31 St., įvyks Mokslo Draugų pa
skaita tema “Alkoholius, munšai- 
nas ir prohibicija’.’ Bus net trys 
prelegentai — Dr. A. Karalius, Dr. 
Al. Davidonis ir K. Augustinavi- 
čius.

Paskaita prasidės 10:30 vai. ryto. 
Mokslo Draugai.

d., 
816

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą atvažiuo
ja Antanas Kačinauskas, pas 
savo tėvą, 1613 Stnng Str., lai
vu New Amsterdam. Pribuna į 
New Yorką kovo 9 d.

Jeigu tėvai yra permainę gy
venimo vietą, malonėkite prane
šti į Naujienų ofisą, kad žino
tume, kur duoti žinią apie pri
buvimą į Chicagą.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j 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.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

VYRŲ
REIKALINGAS buferis, mo

kantis tinkamai savo darbą. 
Valgis ir gulįs ant vietos. Už
mokestis gera.

Atsišaukit
3200 S. lLowe Avė

EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda italijoniška armoni

ka, 64 balsai ir 120 basų. Visai kai 
nauja; vertėj $450. Parsiduoda už 
$200. Pasinaudokit proga.

J. B.
3249 So. Halsted St.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu1 
nueina į vyriausįjį pašta 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobej nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško N ŪME 
RI, kaip kad šiame sątyše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tih 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

501
502 
503 
510 
524 
552 
555Jonuskis Alice 
557 
560 
561 
565 
570 
572 
578 
587 
592 
595 
598 
604 
607 
608 
623 Siaurius Albertas 
624 
643 
646 
650 
651 
652 
664

Albinas Jan 
Adasnunas Jonn 
Adomaitis Frank 
Bartkus Antanas 
Chapaitis Johan 2 
Ilgūnas Juozas

Kavoliunas Antanas 
Kibidis Juozapas 
Kilinskene Barbora 
Kazlauskis Teodorae 
Kupesis Kustantinas, 
Kuscunas Tram 
Likas Frank 
Milaknis J 
Norvaišas Walter 
Paukštis Fabijonas 
Petraitis Jonas 
Karmenas Jurgis 
Rakickus Jonas 
Raugas Math
Skalandžiunienei Maryjonai 
Szimkus Branislovas
Vidas Ludvik
Walantinas Boleslovas
Walinlienė Zofija
Waznovis Elena
Žilvitis Matausus

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

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

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

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

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

Pranešimai
Kns. ką, kur, kaip ir 

kada renčia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos. ir prisirašyk 
tuojau jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, kovo 7 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel 
svet., 816 W. 31 gat. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

—Valdyba.

Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 
Chicagos kuopa rengia “Leap Year 
Dance” su programų 
kare, kovo 8 d., 8 vai. vak., Mildos 
svet.. 3142 S. Halsted St. Dalyvaus 
artistas-dailinjnkas J. Kudirka ir 
šokėja Aldona Narmonta. Bilelus 
galima gauti pas visus narius, Nau
jienose — visuose skyriuose, Uni- 
versal State Banke ir Mondvido 
vaistinėje. —Komitetas.

s ubą tos va-

SLA-\ 174 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 9 d., 1 vai. po 

, 46thpietų, Fuller Park sevtainėj, 
ir Princeton Avė.

Nariai esat? prašomi visi 
šiame susirinkime, nes kuopa 
išrinkti naują prezidentą vieton

būti 
turi

- - mi-
rūsio K. Šimkūno. —Raštininkas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, kovo 9 d., Malinausko 
salėj, 1843 So. Halsted gt., 1 vai. po 
pietų. Ant šio susirinkimo bus iš
duota atskaita nuo atsibuvusio 
maskaradinio baliaus, todėl nariai 
yrą kviečiami skaitlingai atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių.

—Ig. Žilinskas, rast.

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus repeticijos veikalo “Keistu
tis” įvyks pėtnyčioj ,kovo 7 d., 7:30 
vai. vak., M. Kasparaičio name, 
3827 Archer gat., pirmas aukštas iš 
priekio. Visi dalyviai malonėkite 

j atsilankyti. —D. Skyrius,
e

Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai
kys savo mėnesini susirinkimą su
imtoj, kovo 8 d., 7:30 vai. vakare, 
Antano Urbano svet., 3338 So. Au
burn aye. Gerbiami draugai, Vua- 
lonekite vist laiku pribūti, nes tu
rime daugelį svarbių reikalų ap
tarimui. —K. J. Demereckig, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks kovo 9 d., 2 vai. 
po pietų, Žvviązek Polek svet., 1315 
N. Ashland avė. Gerbiamieji nariai 
nepamirškite pribūti ir užsimokėti 
savo duokles. —A. Lungevicz.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 laikys savo mėnesinį susirinki
mą nedčlioj, kovo 9 d.. 1 vai. po 
pietų, Davis Scjuare Park svetai
nėj, prie 45 ir So. Paulina gatvių. 
Draugai, turit visi susirinkti, 
bus svarstoma apie vakarą, 
draugija rengia paini liejiniui 
metų draugijos gyvavimo.

—F. Motuzas, rašt.

nes
kur

1(

Draugijų domei.— Lietuvos Duk- 
draugija rengia puikų teatrą 
Bridgeporto. Veikalas 
bus 
šv. 
32 

draugijų, 
ti programų minėtą dieną, kad ne
pakenkus vieni kitiems.

—'Komitetas A. D.

teru 
ant 
Teta 
va k., 
prie

Karolis 
suloštas kovo 30 d., 7 v. 
Jurgio bažnytinėj salėj, 
ir Auburn avė. Prašome 
kliubų ir kuopų nereng-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Ambrozo.

Šilalės
Girdėjau

Turim

JIEŠKAU brolio Petro 
Paeiną Darkentų kaimo, 
valsč., Tauragės apskr. 
kad gyvena Gerhar, Ky. 
svarbų reikalą iš Lietuvos. Meldžia
me atsišaukti.

Jonas Ambrozas
404 W. 61 St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

TfiMYKITE! Mes namie da
rom sviestą, varškę ir visokios 
rųšies lietuviškus surius: kie
tus, saldžius ir rūgštūs. Parduo-

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

Prašau draugu ir simpatizuojan- .... , ,čių žmonių skaitlingai atsilankyti, dame olseho ir retail kainomis.
Liet. Soc.-Dem. Partijos Bučernė 3817 S. Auburn Avė. 

R. Fondo K-to Sek r.
Marė Jurgelaitis Tel. Yards 6061.

STOGDENGYSTF:
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. [staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvndale 0114.

REIKIA pirmarankio beke- 
rio, kuris gali kepti juodą ir 
baltą duoną. Mokestis gera, 
darbas ant visados.

1637 W. 13 St., Gary, Ind.

PARSIDUODA grosernė, visokios 
daržovės ir taip visokių smulkme
nų. Biznis eina gerai; geroj vietoj,I 
arti dviejų mokyklų. Pagyvenimui I 
4 kambariai. Renda nebrangi; ly- 
sas ilgas. Pardavimo priežastis —i 
liga. Parduosiu už prieinamą kai
ną..

1439 S. 49th Ct., Cicero, UI.

patyrę unijos
J. J. Dunne

REIKALINGAS —
BARBERYS, patyręs savo 

darbe į unijos barbernę. •
Atsišaukite.

1604 W. North Avė.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 2 flatai po 5 

kambarius. Prieinama renda.
Atsišaukite:
915 W Cullerton St, Chicago

PARENDAVOJIMUI storas, 
geroj apielinkej tinkamoj siuvė
jo arba kurpio bizniui.

Atsišaukite
2009 So. Halsted Str.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
• KAMBARYS rėmini, vyrui ar 

merginai; elektra, iniiža šeimyna, 
geistina kad Butų švarus žmonės.

Kreipkitės 2 lubos užpakalis. 
2938 So. Union Avė.

ĮIEŠKO DARBO
JIEšKAU darbo kaipo apvalyto^ 

ja į privatiškus namus, $2.75 už 
vai. darbo

MRS. M. JUšKO
656 W. 18 St. iš fronto, skiepe 
Arba klauskite M. Jurgelionis,

Roosevelt 8500

7

■ee

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Whei- 
le. Visas gerame padėjime. Savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą, už tai 
nupliksite pigiai. Nepraleiskit pro
gos. Matyti galima nuo 10 vai. ry
te iki 7 vai. vak.

3439 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI 3 karai, vienas 
marmon vasarinis 7 sėdynių, 1922 
metų; antras Fordas vasarinis, 
1924 metų; trečias Hudson žiemi
nis 1923 metų. Parsiduoda 
pigiai. Kreipkitės:

3300 So. Union Avė. 
2 lubos

labai

7 PAS. 1920 atidarytas (’handler 
$225.

5 pas. 1919 atid. Buick $150.
4 pas. sport atid. case $1000.
4 pas. Coupe uždarytas (’handler 

$700.
7 pas. California Top White $500 

J. J. Bagdonas
4614 So. Western Avė. s 
Tel. Lafayette 7593

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Grojiklių pianų bargenas
Grojiklis pianas, su benčium, 
100 muzikos rolelių, piano lem
pa, muzikos rolelių kabinetas, 
paliktas storadžiui pardavimui 
už $145. 1389 Mihvaukee avė.

1 augštas

REIKALINGA našiaitė-mer- 
gaitė, apie 10-12 mėtų amžiaus. 
Duosime užlaikymą ir leisime 
mokyklon. Atsišaukite tuoj aus.

Dr. A. J. BERTAŠIUS,
3159 S. Union Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė, la
bai pigiai, turį būt parduota į 
penkias dienas. Turiu farmą, 
tokiu budu turiu greit parduo-

8466 Vinoennes Avė.
REIKIA mergaites arba jau

nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite.

Petras Jakas, 310 Stephen- 
son Avė., Escanaba, Michigan.

PARDAVftfUI 'bučernė ir gro- 
sernė su namu, arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Muro namas, 4 
ruimai ir krautu VėZ Gera proga, 
pasinaudokit.

2519 W. 43 St.
Tel. Lafayette 4472

Reikia —
MOTERŲ IR
MERGINŲ 
30c Į VALANDĄ 
LENGVAS PAPRASTAS 
DARBAS. /
Gali padaryti į savaitę $20. 
Darbas nuo štukų.

JOSLYN MFG & SUPPLY CO. 
3700 So. Morgan Str.

PARSIDUODA pirmos klesos Bar- 
ber Shop. Viskas up to date.. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. Ly- 
sas 4 m. 2 m. Renda $25 į mėn.

Parduosiu pigiai. Kas pirmas, 
tas laimės.

4438 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu, geroj vietoj, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant kito namo. Atsišaukite: 
1621 S. Halsted Tl, Canal 1284

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų į mažą departa- 
mentinę krautuvę.

Atsišaukite

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj vietoj, kampinė, viena groser
nė ant trijų blokų; 4 ruimai pagy
venimui. Renda pigi.

Atsišaukit
4539 W. Van Buren

Tel. Van Biitpn 0733

3219 South Morgan St.

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie dabojimo vaikų.

Atsišaukite
10616 Edbrooke Avė.

Roseland, Illinois

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, gerai išdirbta vieta; kas no
ri gerą vietą, atsilankykite tuo
jau; priežastis frardavimo — dvi 
bučernės; pagyvenimas ten pat. 
Savininką galima matyti visados.

Naujienos, 1730 S. Halsted St.
Box 457

REIKIA patyrusių moterų 
prie siuvinio burlap ant maši
nų

Atsišaukit:
1508 Newiberry Avė.

PARSIDUODA 
bai geros veisles 
mie. Patinukai ir 
giedoriai. 
2348 Upton Avė.

2nd fl. front

kanarkis la- 
augtinti na- 
patelčs, geri

North Side)

REIKIA DARBININKU
EXTRA DIDELIS BARGENAS

VYRŲ
REIKIA PARDAVINĖ'jOOJŲ 

DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
371 Kensington avc. su įrenginiais; 
mašina ledams šaldyti; Ice Box, 
mėsai piaustyti mašina, 4 svars
tyklės; lentynos vertos 1000 dole
rių; registeris, barai, vežimas ir 
arklys Parduosiu už pirmą teisin
gą pasiūlymą ar mainysiu ant na
mo.

Savininkas gyvena:
“ 7058 S. Parncl Avė 

Tel. Vincenncs 8659
A. VZaitkus

Reikia
virėjo “cook.

B. JUCIUS
3241 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Pieno biznis, 
su visomis mašinomis ir įren
gimu. Priežastis — liga-

Atsišaukite
1112 West 19-th Str.

DIDELIS BARGENAS. Parduodu 
cigarų, cigarietų, saldainių, grosc- 
rių ir įvairių daiktų (toys) krautu
vę, tas pats savininkas per 10 me
tų; parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą. Gera vieta; priežastis 
pardavimo —• turiu kitą biznį. Ne
praleiskite tą progą

3423 So. Halsted St<
i---------------- r---------------------------- 1--------j--------------------

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
Cream parlor ir visokių kitokių 
smulkmenų. Rakandai pirmos kle
sos. Aš palikau viena ir negaliu 
viską apdirbti, arba priimsiu pu
sininką. Kreipkitės:

J. Woldbeck
3990 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6121 •

DEL JŪSŲ PASISKYRIMO 
| DIDELI BARGENAI

4 FLATAI South Sidėj puikus me
dinis namas, 3 po 4 kamb ir 1—5 
kamb. pačiu šildomas, rendos ne
ša $97.00 į mėnesį; kaina $10,800.

2 FLATŲ Brighton Park gražus 
moderniškas mūrinis namas 1—5 
ir 1)—6 kamb. 1-mas flatas fur
nace, 2-ras pečiu šildomas, 2 karų 
garadžius; rendos nešą $90.00 į 
mėnesį; kaina $12,500.

MŪRINIS namas su storu, 63 gt. 
netoli Kedzie avė; štoras su 3 kam
bariais ir flatas viršui. Vandeniu 
šildomas; rendos neša $140 į mė
nesį; kaina $14,000./ ________ _

2 FLATŲ Marųuette Manor pui
kus mūrinis namas 1—5 ir 1—6 
kamb., garu šildomas; visi moder
niški įtaisymai; rendos neša $150 
į mėnesį; kaina $15,000. .

2 FLATŲ South Sidėj naujas I 
mūrinis moderniškas namas, 2 po 
6 kamb. Ix>tas 33x125, vandeniu šil
domas, 2 boileriai; rendos neša 
$130 į mėnesį; kaina $15,500.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 7 ir 8 kambarių, 
karstu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garadžius dėl vieno ka
ro. Randai po num. 7104 Eme
rald Avė. Kaina $14000 Taipgi 
mainysiu ant bunga!ow arba 
krautuvės. Kreipkitės į M. J. 
Kiro ofisą po num. 3335 So. 
Halsted St. ir klauskite savinin
ko S. F. Martinkus. Phone 
Yards 6894

I

PARDAVIMUI Dry Goods Storas; 
biznis išdirbtas ir geroj bizniškoj 
vietoj. Nupirksit už prieinamą kai
ną. Pardaimo priežastis — liga 
šeimynoj. Kreipkitės

5520 So. Elizabeth St.
Tel. Normali 0173

2 FLATŲ Marųuette Manor pui
kus mūrinis kampinis namas, 2 po 
6 kamb., furnace Šildomas, 2 karų 
garadžius; rendos neša $150 į mė
nesį. Kaina $16,000.

6 KAMBARIŲ bungalow Arte- 
sian avė. prie bulvarų; furnace 
šildomas; lotas 30x125, kaina 
$9,200.

ROZENSKI—LEMONT CO.
6312 S. Western Avė.

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

angliškas bėizmentas, 2 sun parlo- 
rai, francuzlškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodinės maudynės j 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus Ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Reni Estate Impi*. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Ren- 
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avc.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tol. Yards 6894

PARDAVIMUI 10 pėdų augščio 
show case, kriaučių siuvama maši
na, kirpimui stalas 11x3 pėdų, len
tynos, kaunteris, kepurėms keisas.

Kreipkitės
John G. Kotrba 

Tel. Lawndale 6843

t Naujai atsidaręs Real Estate 
ofisas ant Town of Lake po var
du Viscant Co., not inc.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, mokyklai reikmenys ir religiški 
avorai. Ta krautuvė randasi tarpe 

3 mokvklų — lietuvių, lenkų ir 
anglu. Daromas geras biznis. Par
duosiu arba mainysiu į lotą arba 
automobilių.

1805 W. 46 St.

Kam kas reikalinga: pirkti, 
parduoti, mainyti, namus arba 
lotus, visose miesto dalyse. 
Apdraudžiame geriausiose kom
panijose; namus, rakandus, 
langus ir automobilius.

Lake Huron

PARSIDIJQDA bučernė ir groser
nė. saldainiu ir smulkmenų krau- 
uvė, Brighton Parke. Gerai išdirb

tas ir eash biznis. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Tel. Boulevard 1787

Mes taipgi siunčiame pinigus 
į LIETUVA — litais arba dole
riais, per geriausią BANKĄ 
Lietuvoje.

ge-PARSIDUODA restaurantas 
roj vietoj; didelis biznis daromas. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos.

Atsišaukit:
6343 So. \yeslern Avė., Chicago.

NAMAI-ŽEME

Persiuntimas greitas. Musų 
dabartinis specialinis bargenas 
yra: geras medinis namas, su 
2 pagyvenimais, po 6 ir 5 kam
barius, štoras ir garadžius ant 2 
automobilių; rendos neša $150 j 
mėnesį, kaina $6,500. Tas na
mas yra ant geros car 'linijos; 
nupirkę šį namą galit tuoj eiti j 
biznį. Musų patarnavimas yra 
labai prieinamas.

ŠTAI JŪSŲ PROGA.
Turėti savo farmą labai pi

giai. Kam mokėti brangią kainą 
už žemę, kad įgijus savo farmą, 
jus galite pirkti 40 akrų ar 
daugiau puikioje
apielinkėje, netoli Alpena, Mi
chigan, už $10 akerį, labai leng- 
vpmis sąlygomis. Puikus kli
matas, gera vieta žuvininkavi- 
mui, gera žemė dėl vaisių, daug 
drėgnumo, lengva išdirbimui. 
Del informacijų rašykite, Ha- 
old F. Scovel, 139 N. Clark St.,

Chicago, III.
r----  ■ ' .........  ' ....

PUIKI mūrinė cottage ant kam
pinio loto, prie 32 gatvės ir Par- 
nell, 6 dideli kambariai, taipgi 2 
kambariai skiepe, lotas 30x125, ga
ru šildomas, tik $6000 greitam par
davimui.

TRUSTEES SYSTEM 
818 W. 63 St.

Tel. Wentworth 4964

Pasiskubinkite!
VISCANT CO., not Ine.
4601 So. Paulina Str.

Tel. Yards 7343

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

šitie lotai šią vasarą per
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

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

Užpirkite sau čia bent
tu tuoj aus. 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.

DIDELIS 
mūrinis, 
elektra, 
džius dėl 3 automobiliu, 
padėjime 
$5,000; -4

3136 So. Ėmerald Avė., 3 flatas

BARGENAS: 6 fialų 
po 5 kambarius, 
pečium šildomas,

vana, 
gara- 

gerame 
kaina $20,000, pinigais 

2—4 kambarių.

PARDUOSIU savo 5 kambarių 
medinį namą, nes apleidžiu šią ša
lį. Randasi prie Kolin Avė., netoli 
Archer Avė. Pigiai greitam parda
vimui Atsišaukite vakarais.
S. Bloom, 1524 So. Lawndale Avė.

į 8 FLATAI ir kampinė krautuvė 
I Presinių plytų namas, 3200 Wallacc 
I St., flatai pečiais šildomi, krautu

vė garu šildoma, naujai dekoruota, 
'plaukų $3,50b į metus, reikia 
M 0,000.

TRUSTEES SYSTEM
, 818 W. 63 St.
j Tel. Wcntworth 4964 

-------- 1--------- T------ ----------------------
į FARMOS FARMOS

Pirkit farmas didžiausioj lietuvių 
ūkininkų kolonijoj, kur jau yra 
suvirs 400 lietuvių apsipirkę fer
mas, tai yra didžiausia lietuvių 
ūkininkų kolonija Amerikoje.

Aš kaipo seniausia ūkininkas šios 
įpielinkės galiu suteikti geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi 

'ant farmu. Jau 9 metai kaip pa- 
(e’bstn lietuviams farmas įsigyti, 

| lodei ir Šiemet surinkau 67 farmas 
į mt pardavimo, ir daugelis tų far- 
nų parsiduos labai nupigintą kai
na. ReiK.nlauk farmų surašo.

John A. žemaitis
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

kaina 
laikui.

du lo-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63-rd St. tarji Campbell ir Map- 
lewood Av. Svarbi priežastis par 
davimo, savininkas K. Dagi s 
3313 So. Halsted St. Tel Yards 
1868

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis namas po 5 kamb.; 
aukštas bcismentas, garadžius; kai
na $3,500.

2 FLATŲ bizniavus namas, labai 
geroj vietoj bile kokiam bizniui; 
įmokėt $500.Savininkas mainys ant bile ko
kio biznio, priims lotus už pirmą 
įmokčjimą.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted St., Chicago 
Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI mūrinis 3 augŠtų 
kampinis namas, akmeninis 50 p> 
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGšTŲ mūrinis namas iš už
pakalio.pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori u) 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ii 
žmonių gyvastis geriausiose kompa 
trijose 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 7810 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tol. Stcyvart 7101 arba 5126

BIZNIO NAMAI KYLA \ 
Vertėje kasdien, 2 augštų mūrinis, 
krautuvė ir daktaro ofisas, 2 ka
rų garadžius, plieno konstrukcijos, 
garu šildomas, $10,090 pinigais rei
kia, kaina labai pigi, 59th St. ir 
Western Avė. Miss Wagner, Pro- 
spect 8700, Ehner Jordan & Cb., 

2419 W. 63 St.

SAVININKAS parduoda 5 lotu-, 
2 ant 63. arti teatro, 2 ant West- 
ern avė ir 1 ant Rockwell arti 67. 
Parankus visokiems bizniams, la
bai pigiai, nes man reik pinigų 
Kreipkitės vakare ar nedėlioj.

6535 S. Campbell Avė.
(PARDAVIMUI du namai ant vie

no loto, 4 šeimynos po 4 kamba
rius. Toiletai, elektros šviesos; 
randasi ant 46th PI. ir Wentworth 
avc. Atsišaukite pas savininką 

Dominika Čarfcs
549 W. 18th St.

................ —-------___________ u—_

2 NAMAI pardavimui su bizniu; 
viename saliunas, antrame groser
nė. Geroj vietoj, netoli Bridgepor- 
lb. Gera vieta pinigų padaryti. Prie
žastis nardavimo — važiuoju į Lie
tuvą. Kreipkitės:

901 W. 37th St.

BIZNIS BUJOJA! Cottage su mū
riniu namu ir garadžiu parsiduoda. 
Notion štoras ir anglinis biznis; 
galima pirkti pigiai. Pasinaudokit 
proga Kreipkitės

3755 Wallace St.
Tel. Yards 1116, klausk Heilman

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta, 
kautiems duosiu morgičius. Agen
tai nesikreipkit. Kreipkitės 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St 
Tel. Normali 0173

Pcr-
prie

NORIU pirkti du lotus krūvoj 
tarpe 67 ir 61-os, Kedzie ir West- 
ern avė. be agento. Atsišaukite laiš
ku.

Jos. Bernotas
1315 S. 50th avė, Cicero, III.

Tel. Cicero 2091

MOKYKLOS
Specialis Pasiūlymas

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager




