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Franci] os premje
ras laimėjo

Anglų interesai rėmę 
kilimą Meksikoj

su-

Vėl girdai apie sąmokslą 
areštus Rusijoj

ir

Poincare laimėjo Aliejaus skandalo byla
Franci jos senatas priėmė jo 

finansų reformos programą.

- Fran- 
priėmė

PARYŽIUS, kovo 15. 
cijos senatas šiandie 
premjero Poi nearė’o finansų 
reformos programo dalį, kuria 
mokesnio i padidinama 20 nuoš. 
ir kuria duodama valdžiai tei
sės išleisti įstatymus būtiniau
siais finansų ir ekonomijos rei
kalais ir juos vykinti be par
lamento patvirtinimo.

šitą Poincare’ui pasisekė lai
mėti betgi visai nedidele bal
sų didžiuma,, būtent 154-iais 
prieš opozicijos 141 balsą. Jei
gu ne tie trylika balsų dau
giau — o į tą skaičių įeina ir 
šešių kabinėk narių balsai — 
premjeras butų buvęs sumuš
tas ir priverstas rezignuoti.

Prezidentas leidžia senato ko
misijai peržiūrėti Aliejaus 
kompanijų mokesnių doku
mentus.

WASHINGTON, D. C., kovo 
15.— Prezidentas Coolidge įsa
kė mokesnių suėmimo biurui 
leisti kongreso • komisijai per
žiūrėti pajamų ir pelno mokes
nių dokumentus jeigu komisi
ja reikalautų remdamos tam 
tikra atstovų rūmų ar 
priimta rezoliucija.

Manoma, kad šitoks 
mas duota, idant senato
sija, kuri tardo aliejaus skan
dalą, galėtų, jei matys reikalo, 
peržiūrėti dokumentus palie
čiančius Doheny’o, Sinclairo 
ir kitų aliejaus kompanijų mo
kesnius.

senato

j šaky- 
komi-
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Nelaimės jūrėse
M

Naujas skandalas Rusijoj
Laike siautusių Atlantiko 

kraščiu audrų žuvo daug 
vų ir jų įgulos žmonių.

pa- 
lai-

15.

Prezidento Kalinino “sūnėnas” 
išviliojo iš’valdžios įstaigų di
deles pinigų sumas, ir niekas 
jam nieko negali padaryti.

Varšuvos konferencija 
ir Lietuva
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Advokato H. 0 
Mulkso vargai

Nusižudė — gal lieluvys
Prie nusižudžiusio rasta lietu 

viškai rašytas laiškas.

Angly interesai Meksikoj 
rėmę sukilimą prieš 

Obregono valdžią
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

16. — Girdai, kad Anglijos alie
jaus t rustas Meksikoj žinomas 
vardu Compania de Petroleo 
cl Aguila, rėmęs de la Huertos 
sukilimą prieš Obregono val
džią, žada būt oficialiai patvir
tinti. Meksikos vyresnybe esan
ti surinkus apie tai neužginči
jamų faktų, kurie busią veikiai 
oficialiai paskelbti.

Estijos kabinetas 
rezignavo

12.
stijos kabinetas su minis- 

Konstantinu 
atsistatydi-

TALINAS, Estija, kovo'
— E 
teriu pirmininku 
Patsų prieky vakar 
no.

[Estijos kabineto 
sėsi per pustrečio 
Kombinacijos sudaryti naująją 
valdžią be darbo partijos ne
pavyko, nes nacionaliniai libera
lai nesutiko be jų įeiti valdžion]

krizis tę- 
mėnesio.

RUSŲ MIESTŲ RUNGTYNĖS 
DEL LENINO VARDO.

Sąmokslininkų areštai 
Sovietijoj

Netolimoj ateity esą laukiama 
svarbių permainų valdžioj.

•ELSINKAI, Suomija, kovo 
15. — Pranešimu iš Maskvos 
netolimoj ateity laukiama įvyk
siant svarbių sovietų Rusijos 
valdžioj atmainų.

“Čeką” — slaptoji bolševikų 
policija — susekus platų są
mokslą prieš valdžią ir vykina
mi skaitincningi areštai. Try
likai suimtų sąmokslininkų ly
derių pasisekę iškliūti ir pa
bėgti.

Daugelis žydų, bijodami pog
romų, iš Ukrainos bėga į Be
sarabiją.

imti 
kurie

Laivyno sekretorium pa 
skirta Burtis D. Wilbur
WASHINGTON, D. C., kovo 

15/— Vietoj pašalinto Denby, 
laivyno sekretorium preziden
tas Coolidge paskyrė Curtis D. 
Wilburą, Kalifornijos aukš
čiausiojo teismo teisėją, kurs 
yra baigęs karo laivyno aka
demiją. Wilbur paskyrimą pri
ėmė.

Pirmiau prezidento kviestas 
tą vietą užimti teisėjas Keny- 
on atsisakė.

PETROGRADAS, — Sovietų 
vyresnybė, kuri’ savo mirusiam 
vadui Leninui pagerbti, nutarė 
pakeisti Petro Didžiojo sostinės 
Petrogrado vardą Leningradu, 
daro dabar visa, kad tasai nuta
rimas butų pildomas.

Greitu laiku žadama 
bausti laiškų siuntėjus,
rašydami į tą miestą padės ad
resą Petrograd, o ne Leningrad. 
Visos iš to miesto dedamos 
laikraščiuose telegramos ir ko
respondencijos žymima “Lenin
grad”.

Keli kiti miestai taipjau nori 
panašiai Lenino atmintį pagerb
ti. Simbirsko miestas, pavyz
džiui, kame Leninas buvo gi
męs, pasikrikštijo “Leninaku”1. 
Ekaterinoslavas, taip pavadin
tas Katrinos Didžiosios garbei, 
nori persikrikštyti “Leninsky 
vu”. Ir iš daugdio kitų miestų 
Maskvos vyriausybė gauna pra
šymų leisti jiems panašiai per
sikrikštyti, bet vyriausybė pa
reiškė, kad be didelės priežas
ties daugiau tokių leidimų nebe- 
duosianti.

NERAMUMAI FILIPINUOSE. 
Susirėmime su sargybos kariuo

mene nukauta 48 morai.
MANILA, Filipinų Salos, ko

vo 15. — Keturiasdešimt aštuo- 
ni morai buvo nukauti ir šeši 
Filipinų sargybos kareivių ir 
vienas karininkas sužeisti su

sirėmimu ties Cdtabalo, Minda- 
naoj.

NORFCILiK, W. Va., kovo
— Daug žmonių žuvo vandeny
se, sudužus ir paskendus kele
tui'laivų ir valčių Atlantiko 
vandenyne per siautusias pasta
romis dienomis baisias audras.

I Praeitą trečiadienį apie Cha- 
tham, Mass., paskendo šešia- 
stiebis laivas Wyoming. žuvo 
trylika žmonių.

Apie Diamond Shoals pasken
do garlaivis Santjago, kurio’ tik 
dešimt žmonių įgulos išgelbėta, 
o dvidešimt penki žuvo; apie ki
tus nėr žinių.

Apie Sunnyside, Va., rasta 
apvirtusią valtį; pasigendama 
keturių darbininkų, kurie vei
kiausia bus žuvę.

Savaitės pradžioj iš Nortolko 
buvo išplaukę į jūres 
botai ir aštuoniolika 
anglimis. Nieko apie 
begirdėt; galbūt kad 
audroj.

septyni 
baržų su 
juos ne

visi žuvo

Ims nagan Doheny
Valdžios advokatai išvyko į Los 

Angeles sulaikyti ekspluata- 
vimą valdžios aliejaus šalti
nių.

CHEYENNE, Wyo., kovo 15. 
— Gavę drausmę ir pastatę 
priėmėjus Teapot Dome vald
žios aliejaus rezervacijos, ku
rios suktu budu buvo išnuomo
tos Mammoth Oil kompanijai, 
valdžios specialiaiv advokatai 
Pomerene ir Roberts šiandie iš
vyko į Los Angeles, kame jie 
darys pastangų tą pat padaly
ti ir su kitomis valdžios alie
jaus rezervacijomis Californi- 
joj, kurios yra išnuomotos 
heny kompanijai.

žEiMfiS DREBĖJIMAI.

Do-

WASHINGTON, D. C., kovo 
15.— Georgetoiwiio universite
to seismografas šįryt įregistra
vo smarkų žemės drebėjimą 
įvykusį 5900 mailių nuo Wa- 
shingtono. Drebėjimas prasi
dėjo kaip 5:44 ryto ir pasibai
gė 6:50.

Chicagos Universiteto seis
mografas beveik tuo pat me
tu įregistravo žemės drebėji
mą atokume 5500 mailių nuo 
Chicagos, bet neparodė kurioj 
pusėj.

POETAS d’ANNUNZIO PADA
ROMAS KUNIGAIKŠČIU.

ROMA, Italija, kovo 15. — 
Karalius Viktoras Emanuelis 
suteikė kunigaikščio titulą ita
lų poetui Gabrieliui d’Annun*. 
zio. Poetas pasižymėjo kare 
kaipo narsus kareivis ir ypač 
pagarsėjo dėl savo avantiūros 
Fiume.

FILIPINIEČIŲ PASTANGOS 
DEL KRAŠTO NEPRI

KLAUSOMYBĖS.

kovoMANILA, Filipinai, 
16.— Generolas Emilio Aguin- 
aldo,' žinomas filipiniečių va
das kovose dėl Filipinų nepri
klausomybės, pakviesta būti 
garbės pirmininku misijos, ku
ri neužilgo žada keliauti į 
Jungtines Valstijas Filipinų ne
priklausomybės reikalais.

NAUJAS ČILĖS KABINETAS.

SANTJAGO, Čile, kovo 15.- 
Paskirtas ministeriu pirminin
ku liberalas Gomelio Saavedra 
sudarė naują kabinetą, 
Jozės Mažas kabineto 
tydinusio vasario 20.

vietoj
atsista-

Kokis tai Nikolai Kalinin, ku
ris vadina save (teisingai ar ne
teisingai —r klausimas dar neiš
rištas) visos Rusijos prezidento 
Kalinino sunėnu, paskutiniai
siais metais pridarė nepaprastų 
žygių, štai kai kurie jų.

1921 bado metais jis atvyko Į 
Kanovkų kaimą, Kirsanovskio 
apskr., sušaukė sueigą ir pareiš
kė:

—Dėdė mane labai myli. Aš 
galiu nuo jo atvežti jums po 
penkis pudus grudų, jeigu jus 
dabar duosite man po penkis 
svarus rugių nuo galvB^.

Davė jam po penkis svarus. 
Ir kai kuriam laikui praėjus jis 
ištikrųjų atvežė 500 pūdų, iš 
kurių vienok sau pasilaikė 300 
pūdų rugių.

Paskui jis nuvyko į Maskvos- 
Kazanio gelžkelio valdybą ir 
kaipo paties “Michail Ivanovi- 
čo sūnėnas” gavo užsakymą 
pristatyti 2,000 kubinių sieks
nių malkų, -
šia, pinigai jam 
sumokėti.

Tokiu jau budu jis gavo už
sakymą nuo Taškento gelžkelio 
valdybos pristatyti 100,000 len
tų. Pinigus gavo iškalno.

Nuo Maskvos tramvajų val
dybos irgi ^avo avanso. Vienok 
iš atsargunįo valdyba pasiuntė 
savo • atstovą, kuriam ‘^Kalinino 
sūnėnas”, pasak 
vesti ja”, parodė 
kus ir svetimas 
Atstovas parašė 
viskas tvarkoje, 
sūnėnas“ spiovė

Lyginai tokiu pat budu “Kali
nino sūnėnas” prigavo: kokias 
tai Kremlio organizacijas, Ma
šinų trestą, Simbirsko ūkio pro
fesinę sąjungą, Samaros ūkio 
profesinę sąjungą... Viso iki 
šiol tas “sūnėnas” prigavo 
didžiulių organizacijų
džios įstaigų pasišluodamas mil
žiniškas sumas pinigų. Ir nie
kas jam net pačioje Maskvoje 
neužstoja kelią: 
chail Ivanovičo sūnėnas,” kaip 
galima ?

Ant galo, kaimiečiai pasiryžo 
visą reikalą ištirti. Jie susivie
nijo su artimųjų fabrikų darbi
ninkais ir tikrai įrodė, jog “Ka
linino sūnėno” darbeliai priga- 
vyste atsiduoda. Jiems reika
laujant sūnėnas net areštuotas 
buvo. Bet jį greit paliuosavo ir 
dabar, kaip “Izvestija” rašo, jis 
savo kaltintojams grūmoja 
“centru, dėde ir kt.”

Sovietų laikraščiai smulkme
niškai aprašo tą istoriją. Bet jie 
negali dasiprotėti, 
didžiausia gėda 
beteisei sistemai, 
dina

o kas svarbiau-
buvo iškalno

laikraščio “Iz- 
svetimus miš- 
lentpio vykias, 

į Maskvą, kad 
o “Kalinino 

ant kontrakto.

17 
ir val-

proletariato

paties Mi-

kad tai yra 
vergiškai ir 
kurią jie va- 
diktatura”.

(N. R. S.)

Baisus radinys
OGiDEN, Utąh, kovo 15. — 

Union Pacific traukiny, atėju
siame iš Denver, Colo., rasta 
skrynia su jaunos, apie 30 me
tų moteriškės lavonu. Galva 
buvo beveik nupiauta. Ant kū
no ji turėjo tik naktinius šilko 
maiškinius. <

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 15 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, 100 frankų ............. $3.88
Danijos, 100 kronų ............... $15.53
Italijos, 100 lirų .....r.......... $4.28
Francijos, 100 frankų ..............$4.74
Lietuves, 100 litų ................... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.52
Olandijos, 100 florisų ....... $37.05
Suomijos, 100 markių ........... $2.54,(
Švedijos, 100 kronų ........... $26.30

KAUNAS. [“L. žiu.”]. — 
Latvių dešiniųjų sluogsnių or
ganas Latvi jas Sargs Įdėjo Įta
kingo latvių veikėjo, Seimo na
rio Dr. T. Zandero straipsnį pa
vardytą “Varšavos konferenci
ja ir Lietuva”. Zander rašo:

“Varšava dabar labai domisi 
didžiulės valstybės. — Kokios 
bus pasitarimo pasekmės? — 
klausia visų suinteresuotų vals
tybių spauda. Musų Įsitikinimas 
šitų® atžvilgiu tegali būti vk- 
nas, būtent, kad Pabalti jos val
stybių sąjungos realizavimai 
privalo būti pradėtas nuo Kau
no, o ne nuo Varšavos.

“Tarptautinėje politikoj daug 
kas pasikeitė. Pasikeitė taip pat 
musų užsienių reikalų vedėjas, 
nes nuo scenos nuėjo tas, kurs 
vedė musų valstybę ne istoriniu 
keliu į Lietuvą, o į Lenkiją. Me- 
ierovico pastangos Lietuvą dir
btinai “apmainyti” Lenkija bu
vo daugiau, negu trumparegės. 
Pabaltės valstybių sąjunga te
gali išaugti iš jos naturalio pa
grindo Latvii j os-Lietu vos-Esti- 
jos. Prie šito branduolio vėliau 
galėtų prisidėti Suomija, ir, pa
galiau, Lenkija, jeigu lietuvių 
lenkų konfliktas butų išrištas 
prielankiai, t. y. jeigu Lietuvos 
teisingieji reikalavimai butų 
patenkinti, ereikia dar pamir
šti, kad Lenk sta pilnai ne
pateisinamų reikalavimų Klai
pėdos klausimu, dėl kurios prie
žasties užsivilkiną statutų pasi
rašymas. Mes žinome ir tai, kad 
lenkų Seime yra partijų, kurios 
reikalauja Latvijos šešių vals
čių.

“Lenkijos interesuose Pabal
ti] os valstybių sąjunga yra tiek, 
kiek ji gali neprielankiai atsi
liepti į musų brolių tautą ir kai
myną Lietuvą; prie to darbo 
prisidėjo ir Meierovico pirštas, 
kurs labiausia kaltas tame, kad 
Kaunas pradėjo nuo musų tolin
tis. Jos spaudoj paskutiniuoju 
laiku girdėtis kartus užmetinė- 
jimai. Turime perspėti naują
ją valdžią, o ypatingai dabarti
nį užsienių reikalų ministerį Sė
ją nuo praeities klaidų.

“Mes matome, kad dabarti
nė Varšavos konferencija netu
ri jokios prasmės, 
nedalyvauja Lietuva, 
balti jos valstybių
klausimas negali būti išrištas, 
kol neprieita prie susitarimo su 
Kauno valdžia.

Jo pati turinti revolverį ir no
rinti jam galą daryti. — Pra
šo teismo panaikinti jųdviejų 
vedybas, nes juodu esą vedę 
nelegaliai.

jeigu joje 
nes Pa- 
sąjungos

“Kai dėl pačios Varšavos 
konferencijos dienotvarkės, tai 
mums iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad Lenkai nori išgirs
ti iš konferuojančių valstybių, 
kaip jų žiūrima į Lietuvą ir ko
kiuose santykiuose jų manoma 
pasilikti ateity. Jeigu taip iš 
tikrųjų butų, Latvija privalo 
nuo tokio klausimo svarstymo 
kategoriškai atsisakyti, taip pat 
atmesti pasikalbėjimus apie su
tartis prieš Lietuvą. Mes nepri
valome vesti užsienių politikos 
nesusitarę su Lietuva, su kuria 
jau senai turėjome susitarti dėl 
militarinės konvencijos pasirar 
šyfno. Panašiai martoma ir Es
tijoje, kuri visuomet vadova
vosi šaltu išskaičiavimu ir pro- 
;u, neįsileisdamas į širdies daly
kus ir simpatijas, kaip tat daro
ma musų diplomatų. Važiuoda
mi Varšavon, estai mano apie 
Kauną, užtat “Paewalehte” iš 
Varšavos nieko nelaukia. Bet 
estų plačiausios visuomenės 
masės, lygiai kaip ir Latvių, 
įtikinusios, kad prie Latvijos 
Estijos sąjungos netrukus turi 
prisidėti Lietuva. štai kokia 
privalo būti latvių estų -užsienių 
reikalų ministerijų politika.”

šiek tiek ir Chicagos lietu
viams pažįstamas advokatas 
Harold O. Mulks — jis veda 
provininko Jamonto bylą prieš 
Naujienas — praeitą šeštadienį 
kreipėsi teisman prašydamas, 
kad teismas tam tikru indžion- 
kšenu užgintų jo pačiai nušauti 
jį. Be to jis dar prašo Aukštes
niojo teismo panaikinti jo ve
dybas su savo pačia Mrs. Mar- 
garet Wood Mulks, 1445 East 
Marųuette Road. [Ji yra lietu
vaitė, po tėvais Karpiutė].

Savo skundė adv. Mulks sako, 
kad jo pati “medžiojanti” jį ir 
jau turinti revolverį, kuriuo ji, 
jei tik kur jį pamatysianti, tuo
jau jam galą padarysianti.

Jųdviejų vedybos esą ne- 
tiesotos.

Mulks sako, kad jųdviejų ve
dybos įvykusios Waukegaiu 
1922 m. lapkričio 26 dieną bu
vusios nelegalės, nes ji tebebu
vus kito vyro, Roberto Woodo, 
pati.

Prie savo skundo Mulks 
dėjo sąrašą dienų, kuriomis 
pati yra ką jam padarius, 
tent:

1924 m. vasario 12 dieną mi
sis Mulks atėjus jo ofisan Ash- 
lan Bloke, smogus jam į veidą 
ir grūmojus užmušti jį.

Vasario 25 dieną namie, prie 
East Marųuette Road, ji sumu
šus jį su svariu veidrodžiu, pa
leidus j jį sunkią bižuterijos dė
žę, o paskui išvijus iš namų.

Vasario 28 dieną, jo ofise 
grūmojus atimti jam gyvastį, 
mušus jį, o po to tą patį atkar
tojus dar advokato Leo L. Do- 
nahue ofise.

Kovo 13 dieną, jo ofise kir
tus jam su geležiniu notaro ant
spaudu. Kai jis išėjęs pasišaukt 
policiją, ji išvogus iš jo ofiso 
dokumentus.

Tą pačią dieną ji paprašius 
Robertą S. Lee, kad 
jai revolverį.

Kovo 14 dieną Lee 
jo pačią, Mulksienę,
viešbučio mezanine ir davęs jai 
automatinį .32 Colt revolverį.

Skundą teisman įnešė advok. 
Frank H. Novak.

CHICAGO. — Praeitą šešta
dienį namuose 22 South Green 
st.'rądo negyvą kažin kokį vy
rą, tariamai Ralphą Kuroffą iš 
Denver, Colo., 40 metų. Gazo 
įvada buvo atsukta ir jisai, ma
tyt, pats juo užsitroškino. Prie 
jo rasta ilgokas lietuviškai ra
šytas laiškas, iš kurio gal bus 
susekta, kas tikrai jis yra ir 
dėl ko sau galą pasidarė.

Naujas Egipto parlamen 
tas atidaryta

CAIRO, Egiptas, kovo 16. — 
Karalius Fuad vakar formaliai 
atidarė pirmąjį Egipto parla
mentą. Del tos priežasties gat
vės buvo pilnos žmonių. Kara
liaus procesija iš rūmų į par
lamentą buvo nepaprastai iškil
minga. Vežime šalia karaliaus 
sėdėjo ministeris pirmininkas 
Zagloul Paša.

APIE 40 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Nelaimė atsitiko traukiniui iš
trukus iš bėgių.

pri- 
jc 

Bu-

WORCESTER, Mass., {covo 
14. — Ties Whitinsville, Mass., 
šiandie po pietų ištruko iš l>ė-» 
gių greitasis Worcester-Provi- 
dence traukinys. Apie trisde
šimt ar keturias dešimt pasa- 
žierių sužeista, daugelis pavo
jingai.

-4-

VOKIETIJA ATNAUJINO PRE
KYBOS SUTARTĮ SŲ 

NICARAGUA

BERLINAS, kovo 15.— Ofi
cialiai paskelbta, kad tarp Vo
kietijos ir Nicaraguos tapo at
naujinta prekybos sutartis, ku
ri karo metais buvo panaikin
ta. f

ŽYDŲ POGROMAI JUGO
SLAVIJOJ.

nupirktų

pasitikęs
Sherman

VIENA, Austria, kovo 16.—- 
Iš Zagrebo (Agramo, Jugosla
vijoj) praneša, kad ten kilęs 
žydų pogromas. Puolimą pra
dėję kroatų nacionalistai. Daug 
žydų esą sužeista.

DAGI DANCINGAS PRIPAŽI
NO SOVIETŲ RUSIJĄ.

DANCINGAS, kovo 15. — 
Laisvosios Dancigo valstybės 
seimas pripažino Sovietų Rusi
ją de jure.

Chicago ir apielinkė.— šian
die apsiniaukę, į pavakarį gal 
bus sniego; maža atmainos 
temperatūroj.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami kėlėt? doleriu
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
p aš to j e, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUIIEMO
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL



$70.06 už ženatvių leidimą

Svečius!Važiuokime Lietuvon
PinigaiSugrįžimas Užtikrintas

Naujienų (SKURSIJA
Lietuvon

PINIGAI
LEVIATHAN

Roselandiečiains ir ken
singtoniečiams artina

Tiesiai i Klaipėdą mui
yra

gva

Ken

Leo Shvegzda

NAUJIEM EKSKURSIJOS

1739 So. Halsted St

pini

Nau

pasiunti-
Lietuvon

Roselando

Lietuvon

Tą sutartį dar turės palvir 
tinti Anglijos parlamentas.

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik 
rintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi 
sados

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime tą didžiausią svieto 
miestą automobiliais, apžiūrėsime jo 
gražiausias vietas, ir tuojaus plauksi
me į Klaipėdą, matydami gražius Vo
kietijos miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

NAUJIENAS
.‘1210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663,

Tai bus smagiausia ir linksmiausia 
kelionė. Puikios vakacijos, puikus pa
sivažinėjimas.

“še $70 ir išimk mums leidi
mą vestis” pasakė Anna Sitką 
Fredui Grunwaldui pereitą ant
radienį. Vakar ii ji išėmė varan- 
tą ir reikalauja, kad policija jai 
surastų tą, kurio ji kotik neli
kusi pati.

Gruodžio 3 pra-
1923 m. 10 vai. vakaro

J. P. WAITCHES
LA TV Y ER Lietuvy r Advokatu 

Dienomis Room 614-616 
127 N. Dearborn

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

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

Z ANT NAUDOS.

Keistos vagystės trum 
pa istorija

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

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

dedasi labai negeistinų ir apgai
lėtinų dalykų. Su širdgėla pri- 
seina konstatuoti, kad paskuti
niuoju laiku šalyje labai įsigalė
jo visokia apgaulystė ir chuli
ganizmas, kas parodo moralinį 
krašto piliečių sugedimą. Gi tų 
visų nelaimių didžiausi u ir tie
siogini kaltininku yra tai išbu
jojusi liaudyje girtybė.

—Gelžkelietis.

. Kurie nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiąi rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiustų gimimo 
metrikus, arba atsilankykite į Naujie
ną Ofisą, o mes išreikalausime 
mimo metriką negalima gauti užsienio 
paso. . z • . | ■ /

Musą atstovas praleis Lietuvoj 3 mė
nesius, kad sutvarkyti ir pagerinti at- 
keliavimą tą, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos.

Musą atstovas palengvins kelionę 
seną tėvą važiuojančią pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čiu vaiku pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę, f i • h i ’ \ ’

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. Norint viską gerai kelionei aprū
pint, reikia tuoj pradėt rengties. Ne- 
atidėliokit! • . • A i

Visais šiais’ reikalais dėl' pilnu žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

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

Roorn 909 Chicago Trust Building
71 We«t Monroe Street, Chicagu. 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted ».

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Boulevard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR- 

DAVIMO RAŠTUS. 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes. ♦

singtono siųskite 

gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tuprkai 
čio aptiekoje, 233 E 
115th St., Kensington.

Kaunas, 
ėjusių 
Pilviškių stotyje atėjus trauki
niui užrakintam tam tikram va
gone atrasta surišti vežusieji 
išmokėjimui gelžkeliečianjs al
gas Gelžkelių Valdybos kasinin
kas pil. Jeronimas Kubiliūnas ir 
jį lydėjusis sargybinis Jonas Ju
nevičius. Piniginė dėžė rasta 
atidaryta ir sulig rastais sąra
šais nerasta 74,000 litų. Kasi
ninkas ir sargybinis buvo girti 
ir klausinėjant kas su jais nuti
ko aiškinosi, kad apiplėšė ban
ditai.

Tokiam keistam pinigų pavo
gime įtarti patys surištieji ir jie 
buvo areštuoti ir nuvežti į Ky
bartus platesniam ištardymui, 
bet tardymas nedavė aiškesnių 
rezultatų.

Po trijų dienų, gruodžio 6, į- 
tariamuosius kasininką Kubi
liūną ir sargybinį Junevyčių at
vežė į Kauną ir pasodino juos 
sunkiųjų darbų kalėjiman. Įvy
kusios vagystės tardymą veda i 
Mariampolės Apygardos Teismo 
Tardytojas ir kriminalinė polici-

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 539 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted CHcag®.

Tel. Yards 4681

Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3328 So. Halsted St. 
Tel.i Boulevard 1310

Valandos: auo 6 iki 8 v. v. kiek
viena Vakarą, itekyrua ketvergi. 

Nedllipmia nuo 9 iki 12 ryto.

Nuo 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau
jieną priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujieną palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikia daugiau mo
kėti.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas z
1703 Chicago Temple BIdg.

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

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. Brunswick 7692 
Rea, Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių ’ užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

WASHINGTONAS, D. C., ko
vo 15.— Vakar senatas 61 bal
su prieš 7 patvirtino Jungtinių 
Valstijų padarytą su Anglija 
sutartį dėl svaigalų kontraban
dos. Einant sutartim, Jungt. 
Valstijų vyresnybė turi teisės 
daryti kratas ir suimti 'anglų 
laivus, gabenančius svaigalus, 
toliau nei trijų mylių ribose. 
Įtariamais dėl svaigalų šmuge
lio laivas gali būt genamas išti
są valandą į jūres.

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando ir

AR MANAI PARKVIEST G1MI- 
NĘS Į AMERIKĄ?

Lietuvos kvota jau yra pasibai
gus, bet dabar laikas prisirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Musų laivai 
išplaukia iš Europos kas savaitę.

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei- 
čiausis jurų patarnavimas pasauly.

Del informacijų kreipkitės prie 
musų vietinio agentė arba prie mu
sų ofisi].

Cunard Line *
140 North I 

Dearborn St.
Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd StM arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2662 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sa- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. .Egzaminuoja Abstraktus

iausia įstaiga

pinigų
Tupikaičio aptieka,
East 115th St. Pi-

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Nemo Liesinimo* num.188. tik
rai pigus. Turi temą virtų ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
dtiai 24 iki 86; atsieina tik 88. 

Jei krautuvėj nėra prisiųsklt 
mum* savo vardą, adresą ir 
18. Mes pasiųaime.

N’nno Hvgienic.FaBhion Institute 
130 B. IGth St., Ncw York (Dept. 8.1

Per du mėnesiu nuo dienos 
vagystės įvykimo apie tai, kas 
tos nepaprastos vagystės yra 
kaltininkai aiškesnių davinių ne
sigirdėjo. Gi šeštadienį vasario 
9 netikėtai į Gelžkelių Valdybos 
Centralinę Kasą atvyko Ma
riampolės Teismo Tardytojas, 
kuris dalyvaujant vyriausiam 
bugalteriui ir Valstybės Kontro
lės atstovui iš vyriausio kasinin
ko1 pil. Mato‘Kubiliūno pareika

lavo perduoti kasą ir jam tai 
atlikus areštavo ir pasodino į tą 
patį kalėjimą, kuriame sėdi 
areštuotieji gruodžio 3 įtariami 
vagystėje.

Pasirodo, kad per paskutinį 
tardymą sargybinis J. Junevi
čius prisipažino, jog jų neapi- 

plėšė jokie plėšikai. Sulig sar
gybinio Junevičiaus parodymo 
jis pirmą surišęs kasininką, o 
paskui pats susirišęs ir taip pa
daryti jį prikalbėjęs kasinikas 
Jeronimas Kubiliūnas, prižade- I 
damas duoti jam pavogtųjų pini Į 
gų dalį. Sargybinis Junevičius | 
įrodąs, kad pavogtųjų pinigui 
visai nepaėmė iš kasos ir toksi 
jo parodymas davė rimtos pro-Į 
gos areštuot vyriausį kasininką 
M. Kubiliūną.

Areštuotasis vasario 9 vy-[ 
liausis kasininkas Matas Kubi-I 
liūnas areštuotojo gruodžio 3 
Pilviškių stotyje Jeronimo Ku-| 
biliuno —įtarimo pinigu vogi

me, yra tikras brolis ir dėlto jis Į 
atsidūrė gana keblioje padytėje. 
Jei jis šioje užburtoj? vagystėje 
ir visai nėra kaltas, tai tas jo 
nekaltumas (kad jis iš kasos 
išdavė pinigus) faktinai sunku 
yra įrodyti, per tai kad jo bro-į 
lis kasininkas Jeronimas Kubi-[ 
liūnas parodo, kad j nes apiple-1 
šė plėšikai. <»

Kuo pasibaigs šios keisto tra- 
gikomedijingos vagystės taip 
paini byla ir kas pasirodys tik
rais kaltininkais sunku atspėti, i 

Taigi, kaip matome, kad jau
nutėje Lietuvos Respublikoje

Tai. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS'

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

‘ CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahington St.

Cor. Wa*hington & Clark

Namu Tal.i Hyde Park 3895

“FOLEY PILĖS YRA GERIAU
SIOS kokias aš esu vartojęs, mano 
inkstai veikia daug geriau, kaip iš 
vartojau jas”, rašo John W. Brogan, 
Adams, Mass. FOLEY PILĖS, yra 
diuretic stimuliantas dėl inkstų, grei
tai prašalina nereikalingus kunus 
nuo inkstų. Pabandykite juos šian
dien. Parduodamos visur.

FOLEY AND CO- 
2835-45 Sheffield Are., 

Chicago, III.

(Rcal Estate)
Perkant, parduoęlant ar mainant 

namus kreipkitės prie musų.
Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus į Lietuvą.

4917 W. 14th St., 
Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Ros. Phone Cicero 6272

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Pirmadienis, Kovo 17, 1924
NAUJI ŽODŽIAI UŽGANtDINIMO, n- . „

Gegužio Mėnesyje
Laivu

______

Phone Boulevard 7589

Or. William BlanM
1545 W. 47th St., ' . 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino
I Universiteto)

SPECIALISTAS
▼isų skilvio ligų ir žarnų

Labiausiai sutrukdy- 
ta diena yra ta diena 
kurioj mes nosijuokėm į

Chiropractors skel- RS
bia obalsį “juokitės vi- 
suomet”.

yVJt
Kuomet kas nors u*

serga, nusilpęs, ligo- 
tas, tai nėra lengva rflf
juoktis. Bet sveikata 
prižada . linksmumą, 
juokus, gerą ūpą. Nau- ggff 
dokitės sveikata gy- 
danties Chiropractic 
metodu. Jr

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

r u jl

Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete

Plumlngo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 

o a n ta i brangesm po balandžio mėnesio.
GARSINKĮTIES 
NAUJIENOSE 49%V’N.aUIIaie8ted %Ln d 

Haymarket 1018. Hayniarke^ 4221

self-REDUCING
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KORESPONDENCIJOS
t ----------------------------------------------------

Kenosha, Wis.
šis tas iš draugijų veikimo ir 

apie kitus reikalus.

Pereito mėnesio pabaigoje 
įvyko Draugystės 'Lietuvos Bal
sas susirinkimas. Tos garbin
gos draugijos pirmininku vėl 
aš tapau išrinktas. Turiu pa
sakyti, kad dabartiniu laiku 
draugijos reikalai yra gan ne
kaip sutvarkyti. Aš tat dėsiu 
visas savo pastangas, idant 
draugijos reikalus sutvarkius.

Buvo svarstoma Juozo So- 
kelio reikalas. Sokelis dabar 
randasi beprotnamyj, o jo 
žmona ir dukterys Lietuvoje. 
Jos prašo pageibos. Draugija 
prašymų atmetė. Įstaigai, kuri 
stato sau už tikslių rūpintis naš
liais ir našlaičiais, taip elgtis 
n e priderėtų.

Kaipo draugijos pirmininkas 
aš prašau narių kuoskaitlin- 
giausia susirinkimus lankyti.

Šiame susirinkime į draugi
jų įstojo trys nauji nariai.

♦ *
*

Vasario 24 d. SLA 212 kuo
pa surengė koncertų Schlitz 
Hali salėj. Publikos atsilankė 
neperda u gi ausi a, nes parengi
mas tų patį dienų buvo ir baž
nytinėje svetainėje, o Politiš
kas Kliubas surengė kokias tai 
ristynes ir šokius. Gal jie ėjo 
klerikalams į talkų, kad pa
kenkus SLA kuopos koncertui.

Bet nors publikos ir nedaug 
tebuvo, eile programas pilnai 
nusisekė.

♦ ♦
♦

Kovo 23 <1. SJA 212 kuopa 
rengiasi scenoje statyti “Iš 
meiflės.” Rengiasi ir .apylinkės 
lietuviai raciniečiai, mihvau- 
kiečiai ir waukeganiečiai — at
važiuoti į rengiamų vakarų. 
Keikia vilties, kad tų dienų jo
kios kitos draugijos net u ries 
parengimų.

Kenoshoje yra dvi didelės 
dirbtuvės Sinimons Co. (lovų 
dirbtuvė) ir Nash Motor Co. 
(automobilių dirbtuvė). Sim- 
mons Co. turi apie 3,000 dar
bininkų, o Nash Co. kiek ma
žiau. Sustojus tom dviem dirb
tuvėm ir miestas tampa lyg 
apmiręs. Nors ten dabar ir 
(Vribanta, bet bedarbių irgi 
nemažai yra. Vienų gražų rytų 
žingeidumo delei pats nuėjau 
į Simmons Co., kur buvo 30 
karfdidatų darbui gauti. Kiek 
stovėjo prie Nash Motor Co. 
suskaityti neteko. Pastebėję 
mane tautiečiai ėmė kalbėti: 
girdi, nors Kazys savo dirbtu
vę turi, o betgi darbo ieško.

Atsakiau aš jiems, jog ne 
darbo ieškau, o Slapuko, kuris

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryti dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiiniii ir 
greičiau galėsi parašyti laiška ar 
ką kitą, nepu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia ' 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamo*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Sfr, 

Chicago, III.>i

praneša laikraščiui neteisingų 
žinių, buk čia nedarbo nėra.

Kalbant apie kitas Kenoshos 
įvairenybes, galima pridurti 
dar, kad čia lietuvis Račkaus
kas laiko “Hard,ware Store.” 
Jis yra pažangus žmogus ir jį 
žmonės remia.

Įdomu bus ir tai, kad “sla
piaisiais” laikais čia buvo 99 
karčiamos, o kai Amerika pa
sidarė. “bone dry”, tai karčia- 
mų skaičius pašoko iki 500.

Karčiamninkai blogais lai
kais nesiskundžia. Vadinasi, 
biznis neblogai eina? Jei kų pa
gauna skystimų su “k ik u” par
davinėjant, tai vienų kitų do
lerį duoda kur reikia, — ir vėl 
viskas tvarkoje.

♦ **
Vienų sekmadienį mano se

nas draugas Stasys Balčaitis 
nusivedė pas save. Jo kamba
ryj visur pilna bonkučių, bute
lėlių, *— aš net nustebau. Sa
kau, gal jau gydytoju pasida
rei, kad tiek daug tų bonkučių 
turi. Atsako jis, kad fotografas 
esųs, tat ir reikalingos jam vi
sos tos bonkutės.

Pastebėjau pas jį daug viso
kį ų knygučių ir laikraščių.

Malonu pastebėti žmogų, ku
ris lavinasi ir gyvenimų seka.

—Kazys Brazevičius.

Waukegaii, III,
Komunistiško kromelio ir meno 

skraiste paslėpti negalima, — 
jis kyšoja ir gana.

“Naujienų” No. 58 pastebė
jau atsakymą Waukeganiečiui: 
esą jis neteisingą ^inutę para
šęs ir noris Liuosybės chorą pa
žeminti.

Aš neturiu jękio ųoro žemin
ti dailės įstaigą. O jeigu rašiau,

•viešą ir pajiegą suvedamo | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101.1892. Chicago.

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS 

Išeiaa Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams........................................$2.00
Lietuvon metams............................................... $3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

I AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

l Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBft” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

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

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

” me- 
s „ ___________  ielio 1

d. 1928 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

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

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

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

________________________ NAUJIENOS, Chicago, I1L
kad choras vasarią 17 d. nevy- ir girtis savo bešališkumu! 
kušiai dainavo koncerte, taii Galite sau išsisukinėti, o nuo 
nėra jokis pažeminimas, o tik galutino pakrikimo jus neišsi-
tikra tiesa. Keista atrodo, kad 
per laikraštį bandoma užginti 
Butvinskio ir K. Masiliauskid- 
nės komunistiškumas. Tai 
bergždžias darbas. Svetimos 
plunksnos negelbės, žmonės ži
no su kuo reikalų turi, per tai 
ir atsuko jums nugarų.

Valdyba turbut pamiršo, 
kaip buvo garsinta A.L.D.L.D. 
koncertas. O kai dėl Liuosybės 
choro turiu pasakyti, kad jį su
daro trys sekcijos, kurios, iš 
savo pusės, sudaro vienų kūnų. 
Visos tos sekcijos kartu dai
nuoja: komunizmas jau gyvuo
ja. Be to, kas gi nežino, kad 
jus rengiate prakalbas visiems 
komunistiškiems keikūnams, 
kurie niekina “Naujienas” ir jų 
vedėjus. Juk tik dar praeitame 
koncerte jus davėte progos to
kiai Lekešienei “Naujienas” 
išniekinti. Ir po viso to jus tu
rite drąsos rašyti į dienraštį

LINOLEUM 
RŪGS 
9x12

Puikių patemų. Gra
žiais kraštais 

$18.00
Didelis pasirinki

mas, verti
$22.50

STONE
4741 So. Ashland Avė.

Žiūrėkite elektrinę iškabą
— STONE — 

h............. .UI /

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88;th St., Chicago, III.

amai 

gelbėsite. Buvo laikai, kuomet 
Waukegano rimtesnieji veikė
jai surengdavo prakalbas, į ku
rias sueidavo daugybė žmonių. 
Pasitraukus tiems žmonėms 
nuo viešo veikimo, nieko Čia 
gera neberengiama.

—Waukeganietis.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

DOVIERNASTIS
1 (Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

*—■ ........

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
8464 So. Halsted St

Ofiso vai.! 1 Iki 8 ir 6 Iki 8 v. v.
Tai, Boulevard 5918

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

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgą* 

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

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

7-8, nerišlioj 10-12 dieną.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nu© 9 iki 11 vai. ryto; 

auo 5:80 fld 7i8i vakar*.

į-.............  " ----- 1
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso val.i 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. HI.

Thomas Hansen & 
Sons Co.

PAGRABŲ DIREKTORIAI 
t

418 Park Avenue, 
Kenosha, Wis.
Telefonas 16

Įsteigta 1880 m.
Ambulansų Patarnavimas

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8308 S. Morgan St^ Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

DR. A. MDNTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. Washington St.
Valandos: nno 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos! nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Mrs. MICHNIEV1CZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi ‘akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas CanaI 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 Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Tel. Boulevard 2160
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo

1 vai. po piet iki 9 vak.

Dr. Dean
SPECIALISTAS

189 North Clark St.,
Valandos 9-7. Nedėlioj 9-1

Visos paprastos ir užsisenėjusios 
ligos vyrų, moterų gydomos greit 
ii- pigiai. Ligos: kraujo, odos, 
skilvio, krutinės, širdies, inkstų, 
nervingumas, apkurtimaš, kataras, 

goiteris. Patarimas dykai.
V. i i i ir... ' ....... .............................................

--------- ■■■ii m -- ----------------

DIA6ETES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotiną paleng
vinimą Šimtams kurie serga DIA
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne
reikalauja tikro pasninkavimo. 
Ateikite arba rašykite vienos sa
vaitės dykai gydymo. Atsineški
te specimen, mes išegzaminuosi- 
me laboratorijoj dykai.

State Medical 
Laboratory

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

Phone Dearlnirn 3049
________________ i_______________________________________________/

Krsnklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
anlijy reguliatorius. Vienas doleris at- 
opSr- mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATDRY, 
8252 Wallace St., 

Chicago. U. S. A.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan SI.. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOSi Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedillomls ofisas yra 

uždarytas

CanaI 0257
Naktinis Tel. C*n»l 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nadiliomia nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St- 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgu 

3243 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

. ...................................... . 'n -iii ■ I

M ' /V. Tol. Blvd. 8188
l M. Woitkewid 

BANIS
AKUtERKA

jjTuriu patyrimą 
■ Pasekmingai pa- 
g tarnauju mota- 
grims prie gimdy* 
■mo kiekviename 

atsitikime. Teikis 
v^ypatišką prižiūrą. 

fljLjimą. Duodu pa< 
OĮ. tarimus moterims 
■M ir merginoms dy- 

kąi.
3113 South 
Halsted St.

HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.^

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

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: CanaI 

Telefonai. į dAVotS
* Boulevard 4180

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. yak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2886

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

'■■-1 ■■■................ . ■■■■ ui

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandosi
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

............................ " 1
Jei abejoti akimis, nąsitairaąk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OpidCMtrfst 
T«L Bootenrt C48Y
M4t S. AaHanS Ava 
Kampa* 47-toa tat.

S-ro* lubsba

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 
arti 31st Street.

Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po piefe 
7—8 vak. Nedillomls 10—ii dieną,

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phoną 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry-\ 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 06111

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149?So. Morgan St, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. W 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 t ’ 

Telefonas Tardo 0867

/— ...... ........... . 1
Phone Boulevard 8033 

Valandos nuo 6 iki 9 v.
3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 vdtat&kt 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696
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Naujienos eina kasdien, ilakirianl 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago 
UI. — Telefonas) Rooeevelt 85 n*

tižsimokljimo kainai
Chlcagoje — paltui

Metams .._______________
Pusei metą --------------------
Trims mėnesiams-----------
Dviem mėnesiam-------------
Vienam mėnesiui------------

Chicagoje per n alio to jus i
Viena kopija —...................... — 8c
Savaitei--------------------------— 18c
Minėsiu!------------- .... ----- - 75c

i \ v
Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 

paltui
Metams...... .............. L...... ..........$7.00
Pusei metą ......     8.50
Trims mėnesiams —------------— L75
Dviem mėnesiam .........................1-25
Vienam mėnesiui ...--------------   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.0$
4.00
2.00

. 1.50
, .75

Ir visame dabartiniam 
Vokietijos ministeriu kabi
nete nėra nė vieno socialis
to; jisai yra grynai buržua
zinis.

Keista, kad visai panašiu 
budu meluoja apie Vokieti
ją ir komunistų dienraštis 
“The Daily Worker”. Jisai 
sako (redakciniam straips
nyje, kovo 15 d.,) kad reich
stage, kuris tapo dabar pa
leistas, socialdemokratų 
partija “buvo daugumos 
partija”; paleistas esąs “so
cialistinis reichstagas”.

Yra visiems žinomas fak
tas, kad reichstage social
demokratai turėjo tiktai 
apie 37 nuošimčius vietų t. y. 
truputį daugiau, negu treč
dalį, bet anaiptol ne daugu
mą. Tokį reichstagą va
dinti “socialistiniu” yra, ži
noma, nesąmonė.

Ir kapitalistinė ir komu
nistinė spauda tuo budu, lyg 
susitarusi, pučia į vieną dū
dą.

[nepaisė. Visi 
kaip dėl 
jisai pernai negalėjo gauti pa
skirtąjį jam butą Kaune. Gal 
būt, kad tos klerikalinės karvės 
galybė ir padarė į jį tokį didelį 
įspūdį, jogei jisai ėmė pote
riauti, — jeigu tiktai 
gas” nemeluoja.

Apžvalga
VIS ŠMEIŽIA.

$

Tarptautine 
kapitalo vienybe

New Yorko ir Londono 
bankininkai išgelbėjo laiki
nai francuzų franką ir 
Poincarė kabinetą.

Frankas jau buvo pradė
jęs visai netekti vertės, kuo
met Amerikos Morganas 
atidarė Francuzijos valdžiai 
kreditą ant šimto mi- 
lionų dolerių, ir panašiu 
budu atėjo jai į pagelbą An
glijos piniguočiai; tuomet 
frankas atsigriebė ir ėmė 
kilti. .j

Kartu su tuo pakilo ir p. 
Poincarė kursas. Senate, 
kur dauguma yra jam prie
šinga, jisai gavo pasitikėji
mo votumą.

Spėjama, kad ta amerikie
čių ir anglų pagelba buvo 
suteikta Francijos premje
rui tąja sąlyga, kad jisai 
priimtų ekspertų komisijos 
raportą reparacijų klausi
mu. Vadinasi, jam teko su
tikti daryti taiką su Vokie

1 1 x *
Dėlto, kad Lietuvos Valsty

bės Kontrolierius netikusiai ėjo 
savo pareigas ir už tai buvo at
statytas iš savo vietos, tai kalti 
“bedieviai”. Taip rašo “Drau
gas”.

Tuo gi tarpu yra faktas, kad 
tas kontrolierius yra geras ka
talikas ir artimas klerikalų par
tijos šulų prietelius. Ačiū kle
rikalų įtakai, jisai pateko į kon
trolieriaus vietą ir, buvo joje ik 
šiol. /

Jisai buvo atsakomingas Sei
mui, bet klerikalinė Seimo dau- 
duma jam nedarė jokių užmeti
mų, iki betvarkė jo ofise nesu
kėlė pasipiktinimo visuomenėje.

Klerikalų organas sako:
“Jeigu taptų pastatytas į 

Valst. kontrolierius vyras 
. energingas ir drąsių įsitikini

mų, labai siaurai butų vi
siems ‘valstybiniai nusista- 
čiusiems’ bedievukams.”

gerai atsimena,’ Mes, atstovaudami kitai sro- 
Dovydaičio karvės vei, žinoma, negalime kištis 

vidujinius Sandaros reikalus. 
Ar mesti lauk tokius gaivalus, 
kurie atvirai remia atžagarei
vius, ar juos palikti, kad jie ir 
toliaus varytų tą darbą po San
daros firma, tą nuspręs patys 
tos organizacijos nariai ir jos 
viršininkai.

Mums rupi tiktai platesnioji, 
visuomeniškoji to klausimo pu
sė. z

Sirvydo “Vienybė” paslėpė 
nuo visuomenės svarbų praneši
mą, ^tėjusį iš Lietuvos, bū
tent kablegramą apie Neo-Lith- 
uanijos studentus, su parašais 
visos eilės organizacijų atsto
vų; paslėpė, nežiūrint to, kac 
jo tikslas buvo painformuoti A- 
ųierikos lietuvių publiką.

Prieš šitokį “Vienybės” pasi
elgimą dar niekas nėra pakėlęs 
balso, išskiriant “Naujienas”. 
Tuo gi tarpu, jeigu šitoks elgi
mąsi bus toleruojamas, tai 
žmonyse bus sunaikintas pasiti
kėjimas laikraščiais. Kaip žmo
nės galės tikėti, kad spauda 
praneša arba bent stengiasi 
pranešti teisingas žinias, jeigu 
jie turės prieš savo akis tokį 
faktą, kad laikraštis tyčia sle
pia nuo publikos nemalonias 
jam žinias ir vietoje jų skelbia 
visai ką kita?

Kokios pagarbos galės turėti 
žmonės musų spaudai, jeigu jie 
matys, kad irMriti laikraščiai, 
nors aiškiai žinodami tą širvy- 
dinio organo klastą, 
tuo ja prieš ją?

Bet negana to, kad
bė” mėgino apgauti visuomenę, 
slėpdama nuo jos faktus ir vie
toje jų skleisdama melą, ji dar 
šmeižė ir purvais drabstė 
“Naujienas” 
stengėsi atlikti 
prieš visuomenę, 
kad “Naujienos”

kas kitas. O jeigu dalykas yra 
blogas, tai jisai yra blogas, taip 
pat nežiūrint kas yra jo auto
rius. Tokią paprastą tiesą tu
rėtų, rodos, ir mažas vaikas su
prasti.

Iš mano atsiminimų

“Drau-

KOMUNISTU IR KLERIKA
LŲ SANTYKIAI.

MacDonaldas 
ir Lenkija.

Poincarė atstovauja stam
biam j am Francuzijos kapi
talui, ir jo susitaikymas su 
Vokietija bus francuzų ka
pitalistų susitaikymas su vo
kiečių kapitalistais. Ka
dangi vienus ir antrus prie 
tos taikos stumia Anglijos 
ir Amerikos bankininkai, tai 
tuo budu visų didžiųjų kraš
tų kapitalas eina į vienybę.

Kodėl gi kaikurie žmonės 
mano, kad esą negerai, jei
gu vienijasi atskirų 
darbininkai?

šalių

Lyg susitarę.
Vienas didelis kapitalisti

nis laikraštis rašo, kad Vo
kietijos reichstago paleidi
mas reiškiąs “socialistinės 
valdžios” sugriuvimą.

Jisai vadina Vokietijos 
valdžią “socialistine” t„_ 
būt dėlto, kad dabartinio 
kanclerio vardas yra Marx. 
Bet šis Marksas neturi nie
ko bendro su garsiuoju “Ka
pitalo” autorių arba jo idė
jomis. Jisai yra katalikiš-

Kaip su “bedievukais” butų, 
tai dar nežinia; bet kad doras 
i’/ energingas kontrolierius pa
darytų labai daug nemalonumų 
visai eilei klerikalinių parazitų, 
įsiskverbusių į valstybės įstai
gas, tai nėra abejonės.

Tik pažiūrėkite, kiek nema
lonumų klerikalams padarė aną
met p. Šimkus, kuomet jis buvo 
Apsaugos ministeriu. Jeigu ne 
jisai, tai Purickis su visa savo 
kompanija dar ir šiandie tebe- 
šmugeliuotų sachariną ir kokai
ną.

VIS PRAŽIOPSO SVARBIAU
SIAS ŽINIAS.

Jau ne kartą “Draugas” pa
rodė savo nesugebėjimą infor
muoti skaitytojus apie tai, kas 
dedasi pasaulyje. Pereitą šeš
tadienį jisai vėl pražiopsojo 
svarbiausią lietuviams žinią, 
būtent apie Klaipėdos klausimo 
išsprendimą Tautų Sąjungoje.

Bet už tai jisai labai mėgsta 
kišti žmonėms po nosia be jo
kios vertės dalykus. Dvi dienas 
paeiliui jisai rašė apie Mykolo 
Biržiškos “atsivertimą” prie 
Katalikų bažnyčios (nepaduo
damas tečiaus šaltinio, iš kur 
jisai tą “svarbią žinią” paėmė).

Gal Biržiška ir pradėjo eiti 
išpažinties, bet kokios tai reikš
mės turi visuomenei?
lis davatkų Lietuvoje, gyvenan
čių arti bažnyčios,

Dauge-

kasdien
. šliaužioja keliais apie “spavied-
nyčias” ir priiminėja “šventą 
komuniją”, bet, to neveizint, 
niekas neskaito jų naudingais 
visuomenei nariais. Net protin
gesnieji kunigai jomis piktina
si.

Kol Biržiška nebuvo sudavat- 
.kėjęs, tai nei Amerikos “Drau- 

jko “Centro” partijos narys.'gas”, nei Lietuvos klerikalai jo

“Lietuvos žinios” rašo, kad 
prezidentas Stulginskas paleido 
iš kalėjimo Lietuvos komunistų 
partijos centralinį sekretorių, 
Vencevičių:

“šiomis dienomis iš kalėji
mo paliuosuota komunistas 
Vencevičius (buv. Lietuvos 
Centralinės Komunistų par
tijos sekretorius). Jisai buvo 
areštuotas 1921 m. už skleidi
mą komunistų atsišaukimų. 
Vencevičius yra kunigų Va
ncevičių brolis. Iš kalėjimo 
jisai paliuosuotas sulig Vals
tybės Prezidento sprendimo*, 
be jokio teismo”.
Bet daugelis kitų komunistų 

arba įtariamų komunistais dar 
tebesėdi kalėjimuose, nors ir 
nėra įrodyta, kad jie butų 
kuo nusidėję.

Šitas Vencevičius, matyt, pri
klauso tiems komunistams, ku
rie padarė taiką su klerikalais. 
Renegatybės epidemija yra la
bai prasiplatinus tarpe Lietuvos 
komunistų. Didelė jų dalis ne 
tik atsižadėjo komunizmo, bet 
ir ėmė tarnauti žvalgybai. Ne
senai valdžios laikraštyje “Lie- 
tyvoje” tilpo keletas buvusiųjų 
komunistų laiškų, kuriuose 
žvalgyba teisinama dėl politinių 
kalinių mušimo.

SANDARIEČIAI PIKTINASI
SIRVYDO REAKCINGUMU.

Vienybės“ 
studentų

dalies nuo-

Pagalios, jau ir pažangesnioji 
sandariečių dalis ėmė kelti bal
są prieš Brooklynb 
rėmimą fašistinės 
korporacijos.

Tos sandariečių
monę išreiškia tūlas Jackonių 
Pranas ilgokam straipisnyje 
“Ar verta mums peštis”, tilpu
siam paskutiniam “Sandaros” 
numeryje. Sumušęs visus “Vie
nybės” išvadžiojimus apie me
namą korporantų progresyvu
mą ir parodęs, kad jie tikreny
bėje yra grynai reakcijos tar
nai, straipsnio autorius sako:

“Pažangiems sandarie- 
čiams, kurie kovoja už pilną 
demokratiją, už spaudos, žo
džio ir sąžinės laisvę, tai šių 
studentų širdingas rėmimas 
butų lygus sau ant kaklo vir
vės nėrimui.”
Toliaus Jackonių Pranas kal

ba apie širvydinius ir kitus ele
mentus, remiančius tuos stu
dentus :

“Tad argi ne laikas butų 
mums apsivalyti nuo musų 
(priešų? “N.” Red?) iš vidaus 
griaužiančių pažangią visuo
menę? Ar ne laikas butų 
mums pažinti, kurie yra tik
ri musų vadai, kurie kovoja 
už musų brangios organizaci
jos idealą, ir kurie yra, taip 
sakant, vilkai avies kailyje, 
kurie sulindę į musų organi
zaciją tarnauja mirtiniems 
musų idėjos priešams? Aš sa
kyčiau, gerb.
kad laikas mums 
ir kuogreičiausia 
sivalyti.“
Pasak straipsnio

buvimas tokių atžagareiviškų 
gaivalų vienoje organizacijoje 
su pažangiais žmonėmis yra la
jai kenksmingas dalykas, nes, 
dengdamiesi organizacijos var
du, jie gali lengvai klaidinti vi
suomenę :

“Kas kita butų, jeigu jie bu
tų iš musų organizacijos pra
šalinti. Tada juos tikri sanda
riečiai matytų pilnoje švieso
je ir jiems netikėtų. Tegu to
ki, kuriems organizacijos 
disciplina nepriimtina, sau 
eina, kur jiems patinka, o1 
mums iš to nuostolių nebus“.

sandariečiai, 
tai pažinti 
nuo jų ap-

autoriaus,

neprotes-

Vieny-

purvais
už tai, kad jos 

savo pareigą 
Ji prasimanė, 

sulaužiusios 
pasitikėjimą tų žmonių, 
joms suteikė žinias apie Neo- 
Lithuaniją; ji sakė, kad “Nau
jienos” norinčios pakenkti tau
tai ’r jos kultūrai savo rašy
mais apie tą atžagareivių kor
poraciją, ir t. t. j-

Visi sveiko proto žmonės ma
to, kad tiė “Vienybės” priekai
štai yra nedoras šmeižtas. Bei 
dabai’ kyla klausimas: ar laik
raštis turi teisę vartot šitokias 
priemones, vedant polemiką su 
priešingos srovės laikraščiu, ar 
ne? Jeigu taip, tai tuomet laik
raščiai yra ne žmonių švietimo 
ir kultūrinimo įrankiai, bet vi
suomenės demoralizuotojai.

Mes piktinamės, kuomet ma
tome, kaip biauriai puldo spau
dos vardą tokie gaivalai, 
Bumšas, kurie nesidrovi skelb
ti begėdiškiausius melus, by tik 
pažeminus žmonių akyse “be- 
dievukus”. Mums koktu darosi, 
turint prieš akis visišką dorinį 
supuvimą komunistinių propa
gandos organų. Bet argi vadi
namoji “pažangioji” musų vi
suomenės dalis gali leisti, kad 
ir jos laikraščiai nusmuktų iki 
klerikalų ir komunistų lvgma4 
lės? ,

Jeigu Sirvydo laikraštis ne
sugeba padoriaus elgtis, tai te
gu jisai keliauja pas fašistus ir 
nežemina varde spaudos, 
jančios su reakcija.

kurie

kaip

kovo-

“ŽYDELIAI” NEDUODA
GRAIČUNUI RAMUMO.

“Amerikos Lietuvyje” Dr. A. 
L. Graičunas reiškia savo džiau
gsmą, kad chicagiečiai nugalė
ję “izmus”, ir sako:

“Nereiks’jiems daugiau iš 
estrados pasaulio darbinin
kus vienyt po raudona vėlia
va ir žydelius Marksus, Bobe
lius, Lietbknechtus garbint”.
Ką blogo padarė daktarui 

“žydeliai”, kad jie jam visur 
sapnuojasi? Nė Bebelis, nė 
Liebknechtas juk nebuvo žydai.

O jeigu jie ir butų buvę žy
dai, tai kas tame blogo? Genia- 
lis elektrikos inžinierius Stein- 
metz buvo žydas, bet jo išradi
mus visi apšviesti žmonės gi
ria; Einšteinas yra žydas, bet 
jo “relatyvumo teorija” sujudi
no viso pasaulio mokslininkus.

Geras dalykas yra geras, \ne-^ 
žiūrint ar jį padarė žydasr W

Lenkų Seimas ir vaildžia sil
kelė trukšmą dėl MacDonaldc)^ 
ministeriu pirmininko A o- 
se, išsitarimo, jog reikalinga 

 

peržiūrėti Versalės/rtaikos su
tartys. Lenkai yra labai susi
rūpinę dol savo sienų. Prisi
grobę svetimų žemių pasinau
dojant suirutėmis Centro ir 
Rytų Europoj, jie dabar nesi
jaučia pakankamai stiprus, kad 
tas žemes išlaikyti. MacDo- 
naldo pareiškimas įvyko maž
daug tuo pačiu momentu kaip 
ir Rusijos pripažinimas ir tas 
labiau įerzino lenkus. Ištikro, 
Lenkijos sienos yra taip išves
tos, jog kiekviena diena gali 
sukeltix konfliktus. Rytuose di
deli plotai apgyventi rusų ir 
keleto lenkų 'dvarponių; vaka
ruose, be abejonės, didelis nuo
šimtis vokiečių, kuriuos nuolat 
Varšuvos valdžia ir spauda er
zina. Galicijoj žmonių mąsės 
—ukrainiečiai, kuriuos tiktai 
karo pajėga pasisekė užkariau
ti. Šiaurėj vėl Vilnius, Gardi
nas irgi visai retai apgyven
tas lenkų. Lietuviai, baltgudžiai, 
nors nelabai susipratę, ačiū že
mam apšvietimo stoviui ir ku
nigų agitacijai, bet visgi pra
deda suprasti, kad Lenkija nė
ra jiems motina, bet paprasta 
užkariautoja.

Dabar įsivaizdin'kim tokį da
lyką. šiaip ar taip atsikelia Vo
kietija ir užima sau tinkamą 
vietą Europoj. Drauge su ja 
atĮunda ir Rusija, pasirengu
si atsiekti senobinę galią ir

ji svetimtaučiai žiūrės vieni į 
rytus, kiti į vakarus laukdami 
išgelbėjimo iš nevalios. Lietu
va šiam dalyke irgi nestovės 
nuošaliai ir neužkimš ausų sa
vo brolių balsui. Tokiose ap
linkybėse užtektų vienos ki- 
birkštės, kad sukelti kovą tarp 
Lenkijos ir jos kaimynų. Pran
cūzija nesuskubtų apsidairyti, 
kaip Varšuva atsidurtų priešų 
rankose. Anglija tą numano ir 
ne iš blogo pataria peržiūrėti 
skubiai padarytas sutartis. Tas 
nesunku butų peržiūrėti ir pa
taisyti. Užtraukimas atneštų 
kur kas daugiau nuostolių. Iš 
visų nuodėmių primetamų Len
kijai, didžiausia gal yra Vil
niaus. Čia Lenkams sunku ras
ti pasiteisinimų. Jų argumen
tai buk neva lietuviai dedasi su 
bolševikais ir vokiečiais ir to
dėl pavojinga jiems palikti 
Vilnius, nebeturi jokios reikš
mės. Anglai pirmi pripažino 
Sovietų Rusiją ir rengiesi 
įtraukti Vokiečius į Tautų Są
jungą. Lietuva nešmeiždama 
nei vienų, nei kitų parodė tik
tai savo išmintį ir atspėjimą 
ateities. Lenkai keikė Lloyd 
George’ą. Nemažiau jie dabar 
užpuola ir MaoDonaldą, kurs 
yra vertas tiktai pagyrimo. 
Gal kada Varšuva padėkavos 
jam už įspėjimą ir pamoką, 
bet dabar ji dar neranda rei
kalo. Žinoma, kaip kas išmano, 
taip save gano. Jeigu Lenkija 
trumparegių politikų ir 
tiuristų vedama padarė 
vanotinas klaidas, tai ji, 
kas kitas turės atsakyti.

Lietuva gindama savo
prie Vilniaus nemažai prisidės 
prie paliuosavimo ir kitų tau
tų gyvenančių Lenkijoj. Musų 
pozicija vis stiprėja. Kadaise 
buvom vieni ir turėjom atlai
kyti puolimą visos antautos ir 
Tautų Sąjungos. Dabar laikai 
truputi pakitėjo. Ne vienas iš 
kovojusių su Jmumis numeta 
šalin ginklą ir paduoda mums 
ranką. Kai kada ir kantrumas 
nėra iš kelio. —M. V.

avan- 
nedo- 
o 4ie

teises

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

tiktai

Sausio mėn. 10 d. 1916 m. Pet
rapilio 9 vai. vakaro įsipirkęs 
gelžekeHo bilietą skubinuos į 
traukinį.^ Keleivių neperdaug, 
manau sau, bus patogu važiuo
ti. Bet kurtau, varpeliui su- 
skinabėjus keleiviai pradėjo 
rinktis iš visų pusių į traukinį, 
vagone net trošku pasidarė. 
^Trečiam varpeliui skambte
lėjus, drūtai suriko garvežys ir 
vagano ratai ima krutėti. Sto
rai bumsena garvežys, piktai 

garą purkšdamas ir pradeda visa 
jėga traukti, vagonų ratai pri- 
migtinai ima dundėti: 
taip, tiktai taįp, tik...

Lenda traukinys per Petrapi
lio priemiestį, bėga tolin ir Pet
rapilis pranyko iš akių. Stotys 
tik dulksi pro akis, tik žviegia 
garvežys ir varstosi iš kailio, 
nešdamas mus pašėlusiai greitai 
per Rusijos snieguotus laukus 
ir miškus. Traukinys vis skubiai 
irėsi pirmyn ir pirmyn, trum
pai apsistodamas didesnėse sto
tyse.

Kelionė baisiai nuobodi, p 
ypač tas tarpas iš Maskvos iki 
Charkovo, nes čia kraštas turi 
visai kitokį išvaizdi, negu Ame
rikoj ar kur kiturų čia nematysi 
nė medelio, nė sodžiaus, tik lau
kai ir laukai; jei ne gelžkelio 
stotys, tai žmogus nežinotum!, 
ką su savim daryti iš nuobodu
mo.

Nuo Sinelnikovo stoties prasi
deda kitoniškas kraštas. Snie
gas kur tai dingsta — pasilieka, 
tik kur nekur matosi dar dau
bose. Tuoj už stoties Džiankoj 
prasideda Krymo šalis, atsiran
da jau medeliai pakelyje, ir ma
no akys nudžiunga. Besidairy
damas tai į vieną, tai į antrą 
šoną nė nesijutau kaip privažia
vom Simferopolio stotį. Čia 
buvo mano važiavimo gelžkeliu 
paskutinė stotis ir reikėjo\ iš
lipti.

Stotyje truputį pasistiprinęs 
ir vežėją suradęs pirmą valan
dą po pietų išvažiavau Yalton. 
Iškarto važiuoti nieko sau buvo, 
bet nakčiai užėjus prisiėjo biskį 
ir baimės patirti: ne pamenu 
kurioje vietoje vežikas pradėjo 
eimanuoti, kad jis nematąs ir 
arkliams patiems 'leidžiąs Kuo
sai eiti. Man tai išgirdus visą 
šiurpis perėmė ir plaukai ant 
galvos pasistojo, šalimis kelio 
giliausi grioviai; jei bent kiek 
pasukus į šalį,'tai ir sudie... Bet 
neilgai kentus baimę, tuoj iš 
pakalnės biskį aukštyn pavažia
vus pasidarė šviesiau ir matėsi 
kelias. Ir taip veik visą parą iš- 
sibaladojus nuo kalno ir prieš 
kalną, 9 vai. ryte išvydau dar už 
keleto varstų pakalnėje gražutę 
Jaltą.

Jalta nei savo spalva, nei vaiz
du, nei arkitektura, nė kiek ne
panaši į Amerikos miestus. Sun
ku aprašyti ir apsakyti kokį įs
pūdį daro pirmą kartą į Krymą 
atvažiavusiam žmogui. O kiek 
gražumėlio joje: čia auga gra
žus aukšti, it virbalai keparysai, 
cedrai, palmės, mirtos ir kiti gra
žus medeliai ; aplinkui meiliai 
šypsos milžinai kalnai, kurie vi
lioja, 'apgaudinėja atėjūną: ma
tai prieš save kalną, rodos koks 
varstas tebus ligi jo, bet eini 
varstą eini antrą, o jis lyt tyčio
mis traukiasi nuo tavęs tolyn; 
iš kito šono jura įnirtus ban
guoja, žiūrint į ją ir į uostą, re
gis, jog ten metai sustoja ir ne
praėjo dar Krymo ir Kaukazo 
pakraščio naujakurių laimingi 
laikai.

Sustojo diližanas tam tikroj 
stoty-kieme, iš kurio prisiėjo 
kopti prieš kalną į “Lietuvių 
sanatoriją” nuo karo nukentė
jusiems, ir neilgai vargus ra
daus! sanatorijoje.

Po pietų gydytojas nusivedęs 
mane į savo “kabinetą apžiurėjo, 
išklausė, davė vaistų bonkelę; 
nurodė kambarį ir liepė neiti į 
kalnus—kas man nelabai pati
ko.

Iškarto kambaryje gyvenome 
trys, bet vėliau pasilikau vie
nuolis. Pasilikus vienam biskį 
buvo lig ir nuobodu, bet greitai

pripratau ir vienas; turėdamas 
ganėtinai laiko išeidavau į mies
tą, nueidavau į pajūrį: čia pra
leisdavau po keletą valandų be
žiūrėdamas į jūrės bangas, ku
rios visu įnirtimu susikibusios 
puola į akmeninį krantą ir vėl 
atsitraukia palikdamos glėbį 
baltų putų; ir vėl rangos ir vėl 
buriąs it netikėdamos savo galu, 
dar kartą šiaušias ir mėgina ant 
uolų šokti, bet visai nuilsusios 
traukias pamažu atgal į juras. 
O kiek čia įvairumo tekdavo pa
matyti, tai sunku ir apsakyti: 
žiūrėk tai vienas, tai antras val
tele irias, tai kur toli matos žve
jai žvejoja; tai laivas atpuško- 
ja sunkiai apkrautas... Tą visą 
regint taip malonu ir jauku pa
sidalo, kad net skausmus ir var
gus pamiršti.

Gųždamas sanatorijon, kar
tais dar užeidavau į miesto sad- 
ną pažiūrėti ir jo gražumu pa
sigerėti. Kada čia tik nenueisi, 
visada rasi daugybes žmonių be
kvėpuojant pajūrio gaivinančiu 
oru. •e

Ir taip leidau dieną po dienai 
laukdamas geresnės ateities. 
Tankiai prisimindavau Amerikos 
ir Lietuvos vargo žmones, būda
vo kartais ilgėsis didžiausias; 
žiūrėdavau į tą kraštą, kur sau
le šiepdavos už aukštų kalnų, 
ištisą dieną karštai čia šildžiaus. 
Baisiai laukdavau pabaigos 
karo, kiekvieną dieną tėmijau 
laikraščius; žodį vieną kitą pa
rašytą apie taiką skaitydavau 
po keletą kartų, būdavo malonu, 
kad randi parašytą apie tai, kad 
ten ir ten buvo darbininkų susi
rinkimas ir jie reikalavo taikos, 
arba buvo pasikalbėjimas di
džiūnų, kad reikia jau taikinti 
kariaujančias valstybes. Džiaug
davai^ manydamas, kad gal 
greit bus sustabdyta nekaltų 
žmonių skerdynė—karas. Bet 
veltui tas mano džiaugsmas bu
vo, dar vis sutartinės valstybės 
nesiliovė kariavusios; joms vis 
dar maža buvo kraujo ir neklau
sė balso kalbinančių sustoti...

—Kapsas,

KOVO ATSIMAINANTIS ORAS

Permainos oro kovo mėnesyj paga
mina daug persišaldymų ir kosėjimo. 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND yra puikus nuo persišaldy
mo, kosulio, John R. Lyons, Prescott, 
Arizona, sako: Aš turėjau didelį ko
sulį, vartojau FOLEY’S HONEY 
AND TAR COMPOUND ir jos pa
gelbėjo man greitai”/ Parduodame c 
visur. '

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

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.

Žemiausiomis Kainomis
PINIGAS LIETUVON

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th St„ Chicago.
Turtas virš $9,000,000.00
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1ICAOS 
ŽINIOS

Chicagos lietuviai protes
tuoja prieš ateivybės 

varžymą
Vakarykščiame protesto mi

tinge padaryta pradžia pa
siuntimui delegacijos Wash- 
ingtonan.

“Jeigu norite ko gauti, tai 
eikite asmeniškai,” pareikš po
nas A. B. Messar, amerikiečių 
veikėjas ir tikras yanke, kurs 
kalbėjo vakar lietuviams jų 
protesto mitinge prieš ateivy
bės varžymą. Pono Messaro 
nuomone, lietuviai gali išgauti 
sau didesnę kvotą, jeigu reika
laus ir ypač jei nuvyks Wash- 
ingtonan perstatyti savo rei
kalą. *

Protesto mitingo pirminin
ku -vedėju buvo adv. K. Gu- 
gis, Lietuvių Imigracijos Ko
miteto iždininkas, kurs persta
tė iš eilės sekamus kalbėtojus: 
adv. Kl. Jurgelionį, J. Alek
sandravičių, A. B. Messar ir 
Dr. A. Rutkauską.

Mitingą atidarant ir aukas 
renkant griežė muzika “Vytau
to” benas, kurs maloniai suti
ko paaukoti savo dieną reika
lo naudai. Pro gramą taipjau 
maloniai paįvairino p-lės Gru
šaitės, kurių viena griežė smui
ku, o kita pianu.

Nuodugniai apie imigracijos 
varžymą ir Johnsono bilių aiš
kino adv. K. Jurgelionis. Jo 
nuomone šitas bilius galima 
bus pakeisti ir ypač lietuvių 
kvotą pataisyti, jeigu bus tuo 
reikalu rimtai pasidarbuota. 
Protestų siuntimas ir rimtas 
lietuvių pasipriešinimo persta
tymas VVashingtone, tai svar
biausi įrankiai tikslui atsiekti.

Dr. A. Rutkauskas pabrėžė 
svarbą šio protesto kaipo bu
do apginti lietuvių tautinę gar
bę, kuri yra įžeidžiama tokiais 
<liskrimina<?ijin.iais kiliais kaip 
Johnsono bilius.

P-as J. Aleksandravičius nu
rodinėjo, kad Lietuvai yra rei
kalinga savo žmonių daliai 
leisti važiuot Amerikon, iš ko 
yra naudos ir Lietuvai ir Ame
rikai. Vokietija, daug turtin
gesnė šalis už Lietuvą, turinti 
reikalo raginti emigraciją, tai
gi ir Lietuvai yra reikalo.

Po pono J. Aleksandravičiaus 
priežiūra buvo surinkta aukų, 
viso $130.06.

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė ądv. Kl. Jurgelionio pa
tiektą protesto pezoliuciją, ku
ri bus pasiųsta atstovams į 
yVashingtoną. A

Chicagos lietuvių protesto 
rezoliucija.

At the meeting dūly held 
under the auspices of Chicago 
Lithuanian Immigration Com- 
mittee and attended by Severai 
hundred American citizens of 
Lithuanian birth or descent in 
the City of Chicago, State of 
Illinois, on the 16th day of 
Mareli, 1924, at the C. S. P. S. 
Hali, 126 W. • 18th Street the 
follovving resolutions were 
adopted:

Whereas a certain bill, 
knovvn as the Johnson 2 per 
cent. immigration quota bill, 
H. R. 6510, has been intro- 
duced into the House of Re- 
presentatives for enactment;

Whereas the said bill aims 
to reduce the immigration 
“quota” to 2 per cent. of the 
number of foreign boru indi- 
viduals of each nationality res- 
ident in the United States ac- 
cording to the census of 1890;

Whercas the Eleventh census 
of 1890 did not make any dis- 
tinetion betvveen Lithuanians 
and Russians and the entire 
Lithuanian foreign boru popu- 
lation was classed in the said 
census as Russian or Polish;

Whereas even both the 13tb 
and 14th census ha ve errorfe- 
ously mixed Lithuanians with 
Letts into one class, and the 
correct and ^fair computation 
of Lithuanian quota is ren- 
dered thereby very difficult;

Whereas the said Johnson 
bill, H. R. 6540, if passed and 
enacted to become a law would 
be discriminatory against the 
newer immigration in įgeneral 
and against the Lithuanian im
migration in particular, and 
would be unfair and opposed 
to the fundamentai ideals of 
American democracy;

Be it therefore
RESOLVED, that the Ame

rican citizens of Lithuanian 
birth or descent in meeting 
assembled do hereby protest 
formally against the passage 
of the said bill with its dis
criminatory provisions; and be 
it furtlier

RESOLVED, that the House' 
Immigration įCommittee, and 
the Congress of the United 
States be urged to modify the 
bill in so far as the census of 
1890 is used as a basis of im
migration quota, and to adopt 
provisions for correct ascer- 
tainment of the Lithuanian 
(juota; and be it further

RESOLVED, that a copy of 
these resolutions be sent to 
the House Immigration Com- 
mittee a t Washington, D. C., 
and the Senatore and Repre- 
sentatives of the State of 
Illinois.

Moteris rasta kalta 
užmušėjystėj

Jos munŠainas nunuodijo 
žmogų.

Vakar teismas rado kaltu Ma
ry Wazeniak, 34 m., iš Brook- 
field, III., užmušėjystėj. Jai da
bar gręsia kalėjimas nuo vienų 
metų iki gyvos galvos.

Teismas rado, kad ji papildė 
žmogžudystę parduodama mun- 
šainą George L. Rheautan, 45 
m., iš La Grange, nuo kurio ta- 
sig veikiai mirė. Kada ištirta 
nunuodintojo Rkeautan vidu
rius, rasta, kad munšaine buvo 
medžio alkoholio.

Teisme Mary Wazeniak gynė
si, kad ji visai nenorėjusi ką 
nors nunuodinti ir todėl nėra 
užmušėja, bet jury kitaip nu
sprendė.

Jos advokatai pareikalavo 
naujo bylos nagrinėjimo.

Užbaigė mokyklas.
Ketverge Seward vakarinė mo 

kykla, 4600 S. Hermitage Avė. 
užbaigė savo 22 savaičių vaka
rinį kursą. Be anglų kalbos 
dar buvo mokinama reguliaris 
viešųjų mokyklų kursas, amatų, 
siuvimo ir virimo. Mokyklą lan
kė 640 mokinių; mokytojavo 12 
mokytojų.
-Ta dieną diplomus gavo šie lie- 
tuvTa^>baip;usieji pilną viešųjų 
mokyklų kursą: Theresa Dubic- 
ki, Stanley Parizauski, Vera T. 
Petraitė, Ida S. Plūda, William 
Sniečkus, Matthew Vavodsky, 
Joseph Witalis.

Kartu baigė pilietybės mo
kyklą ir gavo diplomą šie lietu
viai: Anton Walskis, Aleksan- 
der Ęutkevičius, Antanas Dau
gais, Matthew Kalita, Antanas 
Barščius, Frandiškus Adomai
tis, Tadeus Jankauskis, Joe 
Saukitas, John~ Wilkiewicz.

Visiems baigusiems piliety
bės kursą Daugthers of the 
American Revolution įteikė po 
šilkinę Amerikos vėliavą.

Vaikai plėšikai užmušė žmogų

Keletą dienų atgal plėšikai 
užpuolė Jos. Kosonow, 2658 lo- 
wa St. sankrovėlę ir pašovė pa
tį Kosonow. Užvakar Kosonow 
mirė, bet prieš mirsiant pažino 
du 15 ir 16 metų vaikus, kurie 
jį pašovė. Vaikai prisipažįsta 
prie daugelio plėšimų, bet užsi
gina Kosonowo pašovimą. Abu 
vaikai paeina iš gerų šeimynų 
ir gyveno Hyde Parke.

Smulkios Žinios
Gyvanašlė Belva Gaertner, 

kurios automobily rasta nušau
tą Walter Law, tapo koronerio 
teismo apkaltinta žrhogžudys- 
tėj. Ji buvusi kartu su Law, 
abu buvę girti, bet kaip jį nu
šauta, ji nežinanti. Ji yra graži, 
tad tikisi, kad bus išteisinta.

Miesto salėj pranašaujama, 
kad dar šį rudenį bus pradėta^ 
darbas prie praplatinimo So. 
Water gatvės. Kada darbas bus 
užbaigtas, gatvė busianti labai 
graži ir nebebus ten daugiau 
vaisių ir daržovių rinkos.

Traukinys užmušė žmogų.
50 mylių greitumu bėgantis 

per Oak Park elektrikinis Au
rora, Elgin and Cricago trauki- 
Įnys prie Harlem Avė. užbėgo 
ant automobilio ir ant vietos 
užmušė Hugh A. Harris iš Chi
cago. Tik už pusantros mylios 
traukinį teįstengta sustabdyti. 
Geležinkelio sargas tapo areš
tuotas delei neuždarymo vartų 
ir nedavimo jokio ženklo apie 
besiartinantį traukinį. Trauki
niams taipjau draudžiama va
žiuoti per miestelį greičiau 30 
m. į vai., o šis lėkė daugiau 50 
mylių.

Prie 22 ir Lawndale Avė. au
tomobilius užmušė Isadore lu- 
ranezika (?), 3403 S. Union Av.

Vagis pavogė žiedą nuo vagies.
Anądieną Vincas De Mar, 

1011 W. 47 St., išėjo iš teisėjo 
Walkers’o teismabučio, kur jis 
buvo paleistas po kaucija dėl pi
ketą vimo dabartiniam f kriaučių 
streike.

Po dvidešimts minučių sugrį
žęs atgal į teismabųtį sušuko: 
“Kas nors pavogė mano šliubinį 
žiedą. Mergina laukia manęs 
ant kampo. Greičiau 1 Kas pavo
gė? Jai nusibos laukti”.

Teisėjas Walker ,paliepė iš
krėsti kišenes kalinių, dar besė
dinčių “Bull pen” — kambary, 
kur laiko kalinius atvestus teis
man.

Iškračius, žiedą atrasta pas 
Charles Freeman, juoduką. Pa- 
tarasis pasiaiškino, kad jis ži
nojo, jog Vincas De Mar manė 
apsivesti ir jis matė, kad kitas 
kalinys pavogė tą žiedą. O jis 
pavogė nuo to vagies todėl, kad 
apsaugojus jaunikį, nes manęs 
jaunikiui sugrąžinti.

Atsargiai su revolveriais!
WAlter Radloff, 25 metų, va

lė savo revolverį ir sunkiai susi
žeidė.

Policijos kapitonas mokina mer
gaites. — 30 mergaičių 

suimta šokiuose.

30 jaunų mergaičių buvo are
štuota Apollo šokių akademijoj, 
511 N. Clark St. ir Alpine šokių 
svetainėje, 753 N. Clark St. Ka
pitonas Daniel Murphy suareš
tuotoms merginoms davė gerą 
pamokslą, pasakė, kad vertėtų 
joms gerai rykščių duoti už val
kiojimąsi po tokias vietas. Po 
“pamokslo” kapitonais paleido 
mergaites namo.

Anūkė apskundė Rušinską.
Andrius Ručinskas, 2012 So. 

Peoria gatvė, sulaikytas dėl 
“grand jury”, kuomet jį ap
skundė jo anūkė, 13 metų mer
gaitė, pasisakiusi, kad jisai pri
vertė ją apleisti mokyklą ir gy
venti šu juomi tūluose namuo
se.

Nepasisekė nušauti — padėjo 
bombą.

Kriminalistų “gangsteriai” 
užvakar du sykiu kėsinosi nužu
dyti “Herschie” Miller, bootle- 
gerį ir irgi šaikos vadovą. Die
nos laiku jam važiuojant Rati
ne gatve, arti North Clark g., 
privažiavo kitas automobilius, 
iš kurio tuoj aus pradėta šaudy
ti. Į Millerio automobilių liko 
paleista penki šūviai, bet į patį 
Millerį nepataikyta, kadangi jis 
greitai pripuolė prie grindų.

Nepasisekus šiam bandymui 
nužudyti tie patys, ar kiti žmo
nės vidurnakty įmetė bombą į 
Millerio įstaigą Acme Cleaning 

and Dyeing Co.» 3832 N. Clark 
St. Bombos sprogimas pridarė 
didelių nuostolių. Bet Millerio 
užmušti nepasisekė, kadangi jis 
tuo laiku buvo savo namuose 
4836 Sheridan Rd., už dviejų 
mylių nuo sprogimo vietos.

Maywood buvusiam policijos 
viršininkui pasidarė “nesvei
ka” — išdūmė Floridon.
Louis H. Sweeney per 16 me

tų buvo Maywoodo policijos vir
šininku, o pastaraisiais metais 
buvo gatvių superintendentu. Ir 
ikišiol jis buvo pilnai sveikas ir 
jam labai patiko Maywood kli
matas. Bet Sweeney urnai “su
sirgo” ir tuoj aus išdūmė į Flo
ridą “geresnio oro” ieškoti sa
vo “sveikatai” pataisyti.

Tik už kelių dienų po umaus 
išvažiavimo pradėjo , aiškėti 
priežastis to umaus “susirgi
mo” ir reikalo ieškoti “sveikes- 
nio” klimato.

Pasirodė, kad policistas Lees 
sugavo Sweeney su savo pačia. 
Tuoj aus Lees pasiskundė savo 
policijos viršininkui, o tasis pa
sišaukė Sweeney paįsi'ai|ki'ntj|. 
Kaip kas aiškinosi, nieko tikrai 
nežinoma, tik žinoma, kad Lees 
įsakė Sweeney išsinešdinti, ar
ba kulką paragauti. Ir už kelių 
valandų po to Sweeney jau dū
mė greituoju traukiniu į Flori
dą, kur jau seniau vieši jo pati 
ir vaikai.

Sportas
POŽĖLA TURĖS ATSILAIKY- 

TI PRIEŠ STEIl^BORNĄ

Tvirtas vokiečių ristikas Hen-' 
richas Steinborn, sako, neduo
siąs Požėlai giliuoti. Jis labai 
pasitiki savim, kadangi kasdien 
imasi su didžiausiu vokiečiu H. 
Steinke. H. Steinborn visų yra 
pripažintas pirmos klesos risti- 
ku.

Steinborno susirėmimas su 
Požėla įvyks Roselande, taigi 
roslandiečiai turės progos ma
tyti didelės v svarbos ristynes. 
Ristynių diena: pėtnyčia, kovo 
21, vieta Strumilo salė, 158 E.
107- th St., kampas Indiana ir
108- tos gatvės.

Požėla laimėjo ir gavo
dovanų

Subatos vakare K. Požėla ri
tosi su tvirtu lenku Zelenkows- 
kiu Indiana Harbore ir paguldė 
lenką du sykiu į trumpą laiką.

Indiana Harbor lietuviai, pa
mylėję Požėlą, priėmė jį pui
kiai, ir po to kaip jis galutinai 
pavėlė lenką i n teikė K. Požėlai 
puikių dovanų — sidabrinį ser
vizą ant didelės sidabrinės ta- 
cos. Dovanos yra inteiktos nuo 
Lietuvių Pasilinksminimo Kliu- 
bo — Lithuanian Pleasure Club 
—L. P. C., — kurs tai kliubas 
su savo valdyba priešakyje la
bai didelį palankumą rodėir 
rodo musų atletui.

Kada dovanos buvo inteiktos 
Požėlai, adv. Jurgelionis prata
rė keletą žodžių į Indiana Har- 
boriečius, pažymėdamas kad vi
siems lietuviams ir .Indiana 
Harbore ir Chicagoje yra dide
lis smagumas ir puikumas iš to, 
kad turime savo tarpe tokį ne
paprastą sportsmeną ir atletą 
kaip Karolis Požėla. Lietuviams 
tikrai yra kuo didžiuotis ir 
džiaugtis.

Apart K. Požėlos Indiana 
Harbore ritosi A. Harkavienko, 
kurs savo priešu turėjo cechą 
Fischerį. Gaila, kad tas ru
sas milžinas nesusiranda sau 
lygaus priešo. Ristikai Peter- 
son ir J. Wallace pridarė sceno
je daug jomarko, kuriuo sukėlė 
protestą ir juoko.

Reikia pastebėti, kad šiose 
ristynese K. Požėla ritosi su 
lenku amerikonišku stylium 
“catch as catch can”, ir visai 
nesinfatė, kad Požėlai butų sun
kiau tho stilium ristis. Požėla 
pasirodo guldo taip lengvai 
amerikonišku kaip ir greko ro
manišku. Tik amerikoniškame 
nesimato tiek gražumo. Vietoj 
gražaus šokinėjimo daugiausia 
laiko čia praeina ant laužymo 

kojų gulint ant žemės, kas men
kai matosi publikai ir kame nė
ra nieko žingeidaus. K. Požė
la turėtų laikytis savo greko- 
romaniško stiliaus, kame jį yra 
taip visuomet smagu matyti.

P. Norkus pavelsiąs 
J. Bancevičiy

P. Norkus smarkiai rengiasi 
prie ristynių su J. Bancevičium, 
ir pilnai tikisi, kad jį pagudy- 
siąs, nors jis ir esąs “drapiež- 
nu”. Rengdamasis kibti Bance- 
vičių kaip reikia Norkus treni
ruojasi su rusų milžinu Harkar 
vienko. Persitikrinimas Nor
kaus su Bancevičiu įvyks pėtny- 
čioj Strumilos svet., kur po jų 
K. Požėla eis imtis su vokiečių 
čampionu H. Steinbornu.

Lietuvių Rateliuose
Iš Birutės

Pamokų pasiklausyti atsilankė 
Justas Kudirka ir Nora Gu- 
gienė. Visi birutiečiai bus P-d 
Kudirkos koncerte.

Ketvirtadienio vakare biru
tiečiai turėjo labai smagią re
peticiją. Jie dabar pirmiausia 
turi kartoti “Sylviją” kovo 30 
d., Ciceroj, prie ko jie ir rengia
si. Pas visus matytis tiek daug 
energijos, kad Viskas jiems pui
kiausiai sekeŠL Net ir jųjų ve
dėjas, p. A. Kvederas, tai patė- 
mijo ir pasakė, kad šį vakarą 
ištiesų nepaprastas ūpas pas 
mus visus buvo.

Buvo atsilankę artistas J. 
Kudirka, kuris dainuoja “Cuk
riniame Kareivy” ir p. Gugie- 
nė, kuri pasakė puikią pra
kalbą. Tikrai, musų Nora yra 
netik puiki dainininkė, bet ir 
gera kalbėtoja. Ji pasveikino 
birutiečius dėl taip gražaus pa
sirodymo “Naujienų“ koncerte 
ir drauge išreiškė norą kartu su 
birutiečiais darbuotis ir toliau. 
Tai nugirdęs vedėjas tuoj aus 
prisiminė, kad gal butų gerai 
pakartojus “Bailų Daktarą.”. 
Nora linksmai nusijuokė ir pa
reiškė, jog ji norėtų, kad “Biru
tė” tai ir padarytų. Tą klausimą 
“Birutė” išspręs pirmadienio 
vakare, valdybos posėdy.

Birutiečiai pasidalino tarp 
šimtą Justo Kudirkos koncer
tui kuris įvyks kovo 23 d. bile- 
tų ir nutarė kuodaugiausia jų 
išplatinti, bet nė vieno negrą
žinti Justui neparduoto bileto.

Po to visi labai smagiame 
upe grįžo linksmi namo.

— Ten Buvęs.

Dailininko Žemaičio pa- 
veiksly parodos Komitetas
Susirinkimas įvyks Utarninke, 

kovo 18, Meldažio salėje.

Nesenai įvykęs dailės mylė
tojų susirinkimas, kurą buvo 
sukvietęs dailininkas A. žemai
tis, su entuziazmu parėmė su
manymą rengti Chicagoje daili
ninko A. žemaičio paveikslų pa
rodą. Susirinkime buvo nomi
nuotas ir išrinktas komitetas 
parodai rengti, į kurį tai komi
tetą pirmon vieton buvo nomi
nuoti ir įėjo Dr. K. Draugelis, 
kun. I. Albavičius, adv. Kl. Jur
gelionis, dail. A. žemaitis, M. 
Dūda, N. Krukonis, ponia N. 
Nausėdienė, dail. M. Šileikis, S. 
Valančius, A. Zimontas, J. J. 
Elias^ adv. K. Gugis, A. Bacevi
čius, Dr. Račkus ir keletas kitų.

Komiteto valdyba praneša, 
jog padarius reikalingų žings
nių parodos surengimui, ir utar
ninke, kovo 18 dieną kviečia vi
so komiteto susirinkimą Melda
žio mažojoj salėje, 8 vai. vaka
re.

Komiteto nariai ir visi /dailės 
mylėtojai kviečiami atsilankyti 
į susirinkimą pažymėtu dieną ir 
valandą.

Iš Aštuonioliktos g-vės 
apielinkės

Iš DRAUGYSTĖS PALAIMIN
TOS LIETUVOS VEIKIMO.

Mitingas. — Kaip nariai prita 
ria “tavorčiams.”

Draugyste Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, kovo 9 d., Ma- 
linauskio salėj, 1843 S. Hals- 
ted gt. Pirmininkui atidarius 
susirinkimą, buvo skaitytas ir 
priimtas protokolas. Perskai
čius protokolą, pirmininkas 
pranešė, kad draugo Dom. Vait
kaus moteris mirė vasario 29 
dieną, todėl nariai yra prašo
mi greitai užsimokėti posmer- 
tinę.

Iš rengto maskaradinio ba
liaus komisijos raporto paaiš
kėjo, kad draugystei pelno li
ko $188.60. Nariai pasilokami- 
ję geru pelnu, nutarė ir seka
mais metais rengti maskaradinį 
balių. Bet defl salės pasidarė 
dvi nuomonės. Vieni siūlė pa
imti Pulaskio salę, kaipo ba
liams parankesnę, bet kiti siū
lė tą pačią Meldažio salę; nors 
ji ir neparanki, bet, girdi, lai
kas pradėti nuo lenkų šalintis, 
geriau laikytis obalsio “savas 
pas savą.” Balsuojant paskuti
nioji nuomonė paėmė viršų.

Iš eilės sekė skaitymas laiš
kų. Buvo skaityta ir iš “tavor
čių” Draugijų Sąryšio laiškas, 
kviečiantis į konferenciją dėl 
išnešimo protesto prieš John- 
son’o immigracijos varžymo 
bilių. Išpradžių laiškas tapo 
didžiuma balsų priimtas, nes 
visi yra priešingi ateivybės var
žymui. Bet' kai kuriems drau
gams paaiškinus, kad tas laiš
kas yrą nuo “tavorčių” ir kvie
čia į atskirą konferenciją nuo 
kitų sriovių, nariai kaip vienu 
balsu pirmutinį tarimą atšau
kė ir laišką atmetė. Matyt, vi
sur “tavorčių” įtaka žmonėse 
smunka nuo koto.

Kiti tarimai mažos vertės, 
nėra reikalo ne minėti. Duok
lių sumokėta $343.10.

Ig. Žilinskas, rast.

Stovis Bridgeporto
Bridgeportas dabar sparčiai 

auga tik biznyje. Jau statoma 
didžiulė $175,000 vertės Lietu
vių Auditorija Halsted gatvėj, 
tarpe 31 ir 32 gt.

* * . .Aleksas Ambrozevičius Įeina 
į Kcal Estate biznį, 3210 South 
Halsted gat.* * *

J. K. Uktveris su J. *S. Vens- 
lovu taipgi atsidarė savo įstai
gą 3235 So. Halsted st., ant
ros lubos. Namų statymas ir 
taisymas ir visi kanceliariški 
dalykai, pastaraisiais mažai 
kas pas mus teužsiima.

* * *
Mildos teatras po nauja p.p. 

Šatkausko ir Maskoliūno prie
žiūra progresuoja. Rodoma vė
liausi krutamieji paveikslai.

* *Visa bėda su musų daugeliu 
vietos biznierių, kad jie nenu
valo savo šalygatvių. “Saidvo- 
kus” vertėtų patiems savo ajx 
valyti ir savo kaimynus spirti. 
Juk švara daug pagelbsti biz
niui. —Ursus.

ššša-štyl.
Lai Raganius kalba

Kaip žinome, Ghicagos lietu
viai yra gvoltu užsispyrę pa
statyti savo Auditoriją, bet čia 
jiems nori pakenkti kunigai ir 
vadina Lietuvių Auditoriją 
“paleistuvių urvu.”

* *
Visuomet žmogus vartoja to

kius žodžius, kuriuos jis išmo
ko ir geriausia žino.

Paleistuvių urvas yra žodis 
gal gana dailus kunigams ir 
jiems jis tur būt patinka, kad 
jie jį taip tankiai vartoja.

- . -. -- - • ' - 1  
(Tąsa ant 6-to pusi.)

ANELĖ DULAUSKIENĖ 
po tėvais Kundrotaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ko
vo 15 d., 12 Vai. dieną, 40 metų 
amžiaus. Paėjo iš Kauno rėd., 
ĮRoseinių ap., Kražių parapijos 
ir Kražių miestelio.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 18 d. kai 8 vai. ryto iš na
mų 3347 So. Morgan St. į šv. 
Jurgio bažnyčią ir po pamaldų 
lydės į šv. Kazimiero kapines.

Gimines ir pažįstamus, ku
riems negali per laiškus pra
nešti dėl adresų neturėjimo, 
kviečia laidotuvėse dalyvauti.

Lieka nubudime vyras 
Motiejus Dulauskas ir 
duktė Julija 8 metų amž.

r

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl įųs 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, 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galios skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromaa 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Spccialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bctievard 7589

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, it 
žemas musų kainas. Sergėkite save, 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashlsnd Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

AKIŲ LIGAS

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

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys bpios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos i uo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedelioj nuo 9 iki 11:80 vai. ryto.
V .... . .... ■ l

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

i ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Mirhigan Avė.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS 

t

*
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Lietuvių Rateliuose
(Tąpa nuo 5 pusi.)

Urvas yra pasislėpimo vieta 
ir kaipo tokia tik kunigui dau
giausia reikalinga, nes jis 
nuo parapijonų slėptis.

turi

pa-Paleistuvis yra tas, kuris 
sileidžia. Žmogus negali pasi

leisti, nes jis nėra pririštas, 
negi uždarytas. Jis yra ir taip 
liuosas ir todėl negali pasileisi.

* ♦ *
Su kunigu yra kas kita, 

per dienas vienas, jis yra 
darytas, su žmonėmis sueiti
valia. Na, kada jau gavo pro 
gą į “svietą” 
bye,” tuomet 
leidžia.

Jis 
už- 
ne-

išeiti, tai “good 
jau jis ir pasi-

Kasyklose, po žeme, yra 
laikomi keturkojai sutvėrimai, 
mulai. Jie ten per beveik visą 
amžių būna užzlaryti ir jeigu 
kada tą gyvūnėlį mulą, išve
da į orą ir- jis pamato saulę, 
jis pradeda staugti ir kartais 
iš džiaugsmo bešokinėdamas 
pats save užsimuša.

Kada kunigas pasileidžia iš 
klebonijos, jis irgi iš to džiaugs
mo pradeda šokinėti, tik jis 
pats save neužsimuša, bet kar
tais kitus tai užmušk.

* * *
O jeigu kunigas' negali iš- 

trukti-pasiiloisti iš 'klebonijos, 
tai jau didžiausias pyktis ir pa- 
vydas. Jis visą laiką sėdi prie 
lango ir daboja gatve praeinan
čius.

“po burnelę”. Buvo nutarta 
susirinkti kitą dieną. Paskirtoj 
dienoj vėl nuėjo tasis “kaltinin
kas”, bet namų šeimininkė pa
sakė, kad turbut nieko nebus ir 
nereikia laukti, nes jei kas 
ateis, tai ji per savo vaiką pra
nešianti. Bet išeidamas jis su
skaitė už durų tris poras kalio
šų... Kliubo susirinkime gi jis 
pranešė, kad kiti komisijos na
riai slapstosi nuo jo ir jis nie
ko nežino apie konstitucijos tai
symą ir kartu pareiškė, kad jis 
iš komisijos rezignuoja. O Alek
sandravičius, kaipo kliubo pir
mininkas ir komisijos narys pa
reiškė: “Kokių čia mums rezig
nacijų; mes triese jau paruošėm 
konstituciją ir tik reikalinga ją 
priimti.”

Toliaus jis bara Perkuną kam 
pastarasis sako, kad konstituci- 
]a buvo netikusiai. paruošta. 
Esą konstitucija buvusi gera, 
nes jeigu ji nebūt buvusi gera, 
tai nebūtų buvusi priimta. O 
toliau jau sako, kad konstituci
joj yra klaidų, už kurias kal
tas ir Perkūnas. Kaip gali būti 
kaltas Perkūnas, tai tikri ste
buklai, nes jis nė vieno žodžio 
konstitucijoj nerašė, jos nema
tė ir niekuo prie jos ruošimo ne
prisidėjo. Bet pats Aleksandra
vičius tai tikrai komisijoj daly
vavo ir prisidėjo prie paruoši
mo konstitucijos su klaidomis.

Toliaus jis sako, kad aš užsi- 
puoląs ant Strygo. Koks, po pa- 
ralių, užsipuolimas, jei pamini
ma spaudoj apie kieno nors 
duotą įnešimą. Jeigu nieko blo
go tame įnešime nėra, tai ko 
bijotis jei apie jį kalbama? čia- 
jis vėl prisipažįsta, kad konsti- 
tucija. yra netikusi ir kad reikes 
ją išnaujo spausdinti, 
tuo jis nori pasakyti,
Perkūnas nebūtų pasitraukęs iš 
komisijos, tai butų buvę viskas 
gerai, konstitucija butų išėjusi 
be klaidų ir butų nereikėję da
bar ją išnaujo taisyti ir spaus
dinti, kas butų sutaupinęs pini
gų Kliubui. Galbūt tai ir tiesa, 
tik A. dar nedrįsta tai atvirai 
pripažinti.

Strygas gi rašo, kad su kon
stitucija viskas esą užbaigta ir 
kad tik Perkūnas norįs naujus 
nesusipratimus sukelti. Bet po
rą eilučių žemiau jis pats sako, 
kad Kliubas išrinko komisiją iš 
penkių žmonių paruošimui kon
stitucijos be klaidų ir ta komi
sija dirbs iki nepadarys savo 
darbo gerai. Tai yra ta pati kon
stitucija, apie kurią S. sakė, 
kad jis nežinąs kas kaltas už pa
ruošimą netikusios konstituci
jos, nes nesą nuorašo (korek- 
tos). Tai ne tiesa. Korektos yra 
spaustuvėje ir tą matė pati ko
misija. Tą žino ir pats Strygas. 
Nejaugi jis nori įtikinti skaity
tojus, kad senasis 
perdavė konstituciją
vei nieko neparašęs, tik baltos 
popieros lakštus, ar kad spaus
tuvė nuo rankraščių nuspaudė 
knygutes, taip kad rankraščių 
nebeliko?

Toliau Strygas teisinasi, kac 
jis nesipriešinęs prisidėjimui 
prie Kliubų Federacijos. Tai vis 
gi reikia didelės drąsos taip užsi 
ginti! Jeigu jis mano, kad prie
šinimasis prisidėjimui prie Fe
deracijos yra prastas dalykas, 
tai kam jis priešinosi? Tą jo 
griežtą priešinimąsi girdėjo vi
si susiripkime buvę žmonės. 
Toliau jiš giriasi, kad jį išrinko 
todėl, kad jis nėra siauras ir 
vienpusiškas. Reikia pasakyti, 
cad siauresnio ir vienpusiškes- 
nio žmogaus sunku butų rasti.

Baigdamas turiu pasakyti, 
kad rašinėdamas žinias į laik
raščius visuomet stengiuos ap
rašyti teisingai ir niekuomet 
nerašiau to, ko nebuvo. Jei rei
kalas būna, rašau niekam 
taikaudamas ir nepaisau 
žmonės nebūtų įvelti, bet 
giuos savo žinias paremti 
tais.

Tuo ir užbaigiu ir daugiau 
neisiu į jokius ginčus su tokiais, 
kurie nesižino nė ką jie skaito, 
nė ką jie rašo. — Perkūnas.

(Tai yra viduriniai pačios 
draugijos reikalai ir pati drau
gija gali juos išrišti be laikraš
čių pagalbas. Davę vietos 
aiškinti abiem pusėm, 
giau šiuo dalyku jokių 
nebetalpinsime. Red.).

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBUKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Budavos ligoninę.

Ciceriečiai sukruto pasibuda- 
voti nuosavą ligoninę. Tapo su
tverta tam tikra draugija ir 
jau tapo nupirkti keli lotai prie 
22 gatvės ir 53 Avė., kur ir bus 
igoninė budavojama. Už lotus 

užmokėta $27.500, arba po 
$122 už pėdą. Ligoninė užims 
225 pėdas ant 22 gatvės ir 125 
pėdas ant 53 Avė. Atsižvelgiant 
j vietos gerumą, už lotus skaito
ma užmokėta labai pigiai, ka
dangi apielinkėj žemė parsida- 
vinėja po $450 už pėdą.

Nupirkus lotus, dabar bus 
bandoma kuo^reičiausia ir pa
čią ligoninę budavotis. žymes
nieji biznieriai ir fabrikantai 
ketina duosniai prisidėti prie to 
čarbo. Dabar yra bandoma su
kelti reikiamą kapitalą.

Pirmutinė Lietuviy Dailės 
Paroda Chicagoj greit

Galbut 
kad jei

Dailininkas A. žemaitis ir jo 
draugai pagalios susilauks in- 
kunijimo savo troškimo sureng
ti dailės parodą Chicagoje.

Parodos rengimas yra aprū
pintas.

Paroda pati bus gal žingei- 
džiausias įvykis Chicagos lietu
vių gyvenime, ir rezultate pa- 
turtins gražiuosius Chicagos 
lietuvių butus augštos vertės 
paveikslais. /

Dail. A. žemaičio paveikslų 
paroda sakoma busianti suren
gta visai nęužiilgo.

PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Kazlausko arba Kazars, iš Ma
žiukų kaimo, Luokės parapijos. Gy
veno Wisconsin campėse. Girdėjau, 
kad .sudraskė vilkai. Kas žino arba 
jis pats, meldžiu pranešti.

PETRONĖLĖ KUČINSKIENĖ
125 — 17th Avė., Melrose Pork, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Cipario, girdėjau, kad jis gyveno 
North Sidėje. Malonėkite pats arba 
kas jį pažįsta pranešti, busiu labai 
dėkingas, nes turiu svarbų reikalą.

F. CIPARIS,
3628 W. 55 PI., Chicago, III.

J IEŠKAU Marės . Vasiliauskienės, 
pirmiau gyveno ant Halsted St., 
Chicago, apie 30 metų atgal. Turiu 
svarbų reikalą. Kas suteiks apie' ją 
žinią, busiu labai dėkingas.

Petras Urbonas
2417 Correctionville Road, 

Sioux City, Iowa.

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, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

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 dždčti, mes kviečiame at
lankyti mušti krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fųtintain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

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

Chicago, UI.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

VYRŲ
REIKIA pirmos klesos virė

jo, kuris moka virti seno krau- 
jaus' valgius.

Kreipkitės tuojaus
1745 So. Halsted Str. 

________________________ i___________________ \ 

REIKIA vyro kuris moka vi
sokį darbą į rakandų krautvę. 
Gera mokestis, nuolat darbas.

V/olf’s Furniture House, 
4211 Archer Avė.

' Tel. Lafayette 0054

EXTRA BARGENAS
Pigiai parsiduoda bučemė ir gro

sernė; visokių tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis geras, | geram stovyje. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6759 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 1266

NAMAI-ZEME

Pasiskubinkite!
REIKIA agentų. Jus galite pada

ryti lengvai pinigų, patyrimo nerei
kia, pardavinėti “Arberta” žiedų ar
batą, nuo skilvio, persišaldymo, kata
ro, reumatizmo ir t. t.

“ALBERTA”,
2338 W. 23 Place,
• Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris, ži
nantis savo darbų. , Atsišaukite 
greitu laiku.

12300 Emerald Avė.

REIKIA patyrusio virėjo, ku
ris mokėtų pagamint 'lietuviš
kus valgius. Darbas ant visados 
ir alga gera.

4630 So. Ashland Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių 

rakandai.
Klauskite store 

ZIKAS, 
645 W. 18th St.

PARDAVIMUI
PIANAI PIANAI

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

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

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

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

Norėdami paimti bituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

par-

Klau-

♦ * *
Kartą Rusijos oficierius pra

eidamas pro kareivių buveinę, 
patėmijo kareivį garsiai, sma
giai besijuokiantį ir bekalban
tį. Oficierius paklausė 
jis kalbasi. Kareivis 
“Va, su ta ten einančia 
na.”

su kuo 
atsakė: 
mergi-

* ♦ *

“Draugas” ir Bambizas pa
skelbė kontestą kas geriausia 
parašys ir daugiausia žodžių su 
pradedainaja raide “P”.

Ir buvo laiškas ir visu skai
tė, ir kunigai turėjo juoko. C 
jus jau žinote, kaip bečleriai 
sueina, kaip jie kvatoja. Bet 
kad dar daugiau “tėvai” turėtų 
juoko, tai aš patarčiau, kad jie 
vėl ką nors parašytų ir dabar 
taipjau su raide P. Čia aš pa
tarčiau jiems, duokim sau, ap
rašyti p. Bizausko biznius 
Amerikoje, nes jie dar apie tai 
nerašė. — Raganius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobilių 
-rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di

džiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
?hone Lawndale 0114.

NOKI PIRKTI NAMĄ.
Važiuok pas Grijęą, 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.

Pla-

komitetas 
spaustu-

Brighton Park
Atsakymas J. F. Aleksandravi

čiui ir W. Strygui.

kartu nuo 
J. F. Aleksand- 
Strygo, kad buk 
kaltas būdamas

Aleksandravi-

faktų 
kaip

kalt- 
netvarką 
nė pats

Naujienų 53 num. tilpo atsa
kymas Perkūnui 
dviejų asmenų, 
ravičiaus ir W. 
Perkūnas pats 
kaltina kitus.

Perskaičius
čiaus atsakymą aiškiai matosi, 
kad jis norėjo ką tai užginčyti 
dėl tilpusios mano žinutės Nau
jienose, bet neturėdamas 
susimaišė ir susipainiojo, 
viščiukas pakulose.

Jis apšaukė didžiausiu 
ninku už kokią tai 
Kliube, kurios turbut
A. nežino, negi aš nežinau (jei 
kada ir rašiau apie nevarką, tai 
visuomet pasakiau ir kame ji 
yra).

Toliaus jis mini, kad aš buk 
buvęs kokioj tai komisijoj, bet 
tos komisijos susirinkimuose 
nesirodęs ir iš tos komisijos ne
rezignavęs, negi nepranešęs 
apie ignoravimą. Nežinau apie 
kokią komisiją jis čia kalba. Jei 
kalba apie konstitucijos taisy
mo komisiją, tai kiek man žino
ma, jo kaltinamasaj asmuo bu
vo toj komisijoj ir dalyvavo tik 
viename komisijos susirinkime, 
kuriame nieko kita neveikta, 
tik niekurie narių išsitraukė

nepa- 
kokie 
sten- 
fak-

išsi- 
dau- 

raštų

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.tie Naujienų Spulkos, Ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolėrį-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namel|.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Justo Kudirkos koncertas, kuris 
įvyks nedėlioję, kovo 23, Bohe- 
mian-American svetainėje, 1436 W. 
18 st., jau nebetoli, 
viains pasirūpinti 
bi lėtus, kurie yra 
kainose vietose:

Naujienų ofise;
Aušros knygyne, 

St;
Universal State Bank, Halsted ir 

33 St.
Pas Naujienų išnešiotoją Town 

of Lake;
Pas Birutės Choro narius;
Montvido aptiekoje, 1824 

bansia Avė;
Grant' Works Pharmacy, 

W. 14 St., Cicero;
Liberty Restaurant, 49 Ct. 

St., Cicero;
Ir pas daugelį ponių ir panelių 

pardavinėjančių biletus.
Kadangi šis koncertas bus jo at

sisveikinimo koncertas, kviečiame 
dalyvauti jame kiekvieną. A

—Rengėjai.
Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.

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

kovo 23,

Laikas lictu- 
tam koncertui 

parduodami se-

3210 S. Halsted

Wa-
4847

ir 14

telefonu:

įsakymu 
kovo 17 

—Kryvis.

Jauniausio Vaidylos
Vaidylos renkasi pietuose, 
dieną.

Istoriška vakarienė ant Town of 
Lake, širdingai kviečiame visas or
ganizacijas, lietuves ir lietuvius į 
šią vakarienę, kurią rengia Susi
vienijimas Lietuviškų Organizacijų 
ant Town of Lake, balandžio 6 d., 
J. J. Ezerskio svet., 4600 So. Pau
lina St. Tikietus galima gauti pas:

St. Kasmauskis, 4535 S. Wood st.
A. Ivanaitis, 4506 So. Honore st.
St. Motskeviče, 4542 So. Marsh- 

field Avė.
Jos. Yucius, 4508 So.
Apsirūpinkite tiekietais iŠkalno. 
Kviečia visus Susivienijimas.
Dramatiško Ratelio repeticija Mir

ga, įvyks pirmadienį kovo 17 d., 7:30 
vai. vak. Meldažio svetainėj. Visi 
dalyviai būtinai turi laiku pribūti.

— Valdyba.
Brighton Park. — Visi lošėjai vei

kalo “Ekspropriatoriai” malonėkite 
susirinkti kovo 18 d., 7:80 vai. vak., 

McKinley Park svetainę.
•— Režisierius.

Paulina st.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieni, kovo 18 d., 8:00 
vak vak., Raymond Chapel svetainė
je, 816 W. 31 St. — Valdyba.

ISSENĮMVOJIMUI
ANT rendos-3430 S. Halsted 

St. 2 flataas, 5 kamb., tinka 
mas daktarui, dentistui ar advo 
katui. Renda $35.

Kreipkitės.

Gulbransen registruojantis __
yer pianas riešuto medžio su man- 
lolino prietaiso $420. Dykai 29 ro- 
ės ir benčius.

Smith player pianas, naujas ver
tės $600,

Stark Cabinct Grand už $135.00 
Lengvus išmokėjimai.

JOS. F. BUDRI K
3343 So. Halsted St. Chicago

PARDAVIMUI mūrinis 3 augs tų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTU mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
varduoti už pirmą teisingą pasiu- 
ymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.

ANT RENDOS storas ir 4 kam
bariai dėl gyVčninio. Storas tinka 
dėl bučernės, grosernčs ar dėl 
tokio biznio. Renda prieinama.

3111 So. Halsted St.
Kreipkitės Feed Store, 3109 

Halsted St.

JIESKODARBO

ki

So

JIEŠKAU darbo. Pleisteruoju, 
peniuoju, varnišuoju, dekoruoju; 
atlieku šiuos darbus pigei ir gerai. 
Reikalingiems prašau kreiptis laiš
ku.

K. Bružas
3210 So. Halsted St., Chicago

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKIA merginų prie siuvimo 
matrasų, turi turėti patyrimą prie 
spėka varomų mašinų. Darbui nuo 
štukių garantuojama $15 į savaitę.

A. Brandvvein & Co.
2343 So. State St.

REIKIA moterų pardavinėto
jų. Turi turėti biskį patyri
mo.

LIBERTY MILLINERY 
1725 W. 47 St

REIKIA lietuvaitės 
grafės.

Atsišaukite tuojau
H. LEIBOVITZ,

1152 W. Roosevelt Rd.

steno-

REIKIA mergaitės 
prie dabojimo Real Estate 
so. Atsišaukite

C. P. SUROMSKIS, 
3252 So. Halsted St. 
Tel. BouĮevard 9641

dirbti
ofi-

RĖKIA DARBNINKII
VYRŲ

REIKALINGAS darbininkas 
prie virimo ir padarymo lun- 
čiaus į minkštų gėrimų parlor, 
neženotas; kambarys ir valgis. 
Atsišaukit 2 Broadway, Melrose 
Park, III.

i----------- i , „ ...................... —.........................

PARDAVIMUI bučernė ir 
grsernė senas ir gerai išdirbtas 
biznis; priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių.

4511 So. Wood Str.

GROfrlKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, su benčium, 10( 

muzikos volelių, piano lempa, muzi
kos rolelių kabinetas, paliktas storad- 
žiui pardavimui už $145.

1389' Mihvaukee Avė.
1 augštas

$3500 įmokėjus, nupirksite krautu
vę su 2 kambariais ir 5 kambarių 
flatas, įskaitant gerą nesvaiginančių 
gėrimų parlorą ir restauraciją, 
toli Halsted ir 18 gatvės.

ALOIS WIEDERER 
2542 N. Halsted St.

Wellington 3814

Ne-

PARDAVIMUI APTIEKA
Puiki proga nusipirkti gerai apsi

mokantį biznį, teisingam žmogui. 
Randasi Chicago Heights ir lanko
mas italų, lenkų ir lietuvių, parduo
dama po $100 vertes dienoje ir dau
giau. Galima nupirkti už teisingą 
kainą.

Atsišaukite
E. BRAZIER,

540 W. Randolph St.

ŠITA JŪSŲ FARMA
A&i didelio miestuko Ludington ir 

laivų prieplaukos, 160 akrų, žemė mo
lis, milžiniški budinkai, geri, $15000, 
galiu mainyt ant gero namo.

80 akrų, geri budinkai, 20 akrų 
sodno, gyvuliai, javai, mašinos, viskas 
$8500, mainysiu ant namo.

160 akrų, vidutiniai budinkai geri, 
80 akrų miško, 8 ak. sodno, 2 mylios į 
miestą, prie cementinio kelio, gyvu
liai, javai, mašinos, viskas už $8900, 
įmokėti $3000.

80 akrų, geri budinkai, stuba 10 
kambarių, bamė 38x48, maži, geri bu
dinkai, 6 karvės, 4 arkliai; vištos, 
kiaulės, mašinos, žemė molis, $4500, 
įmokėti $2300.' Klauskite

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI kendžių ir ci
garų ir notion krautuvė. Turi 
būt parduotas greitai, priežastis 
pardavimo einu j kitą biznį. 

2995 Archer Avė.

PARDAVIMUI tuojau restau- 
ranas, labai geroje apielinkėje. 
Priverstas parduoti. Del infor
macijų kreipkitės.

1745 So. Halsted Str.

NEGIRDĖTI BARGENAI
3 FLATŲ mūrinis namas po 6 

kamb., visi įtaisymai, aukštas ce
mento beismentas; kaina $8.900.

2 FLATŲ namas po 6 kamb., vi
si įtaisymai; kaina $5,500.

6 FLATŲ kampinis mūrinis na
mas, lotas prie šalies, mūrinis ga- 
radžius 2 automobiliams, įmokėti 
$7,500.

4 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kamb., įmokčti $1,500.

2 IH.ATŲ bizniavas namas su vi
su bizniu, įmokėti $800.

Tuos namus galima mainyti ant 
farmvh lotij, bučernių, 
arba bile kokiu biznių.

C. P. SUROMSKIS
3352 S. Halsted St.,

Tel. BouĮevard 9641

groserrr.ų

CO.
Chicago

PARDAVIMUI grosernė ir 
lučernė, gerai išdirbta vieta, 
arba mainysiu ant namo; prie
žastis dvi bučernės. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box No. 461

GARADŽIUS 50 karų vietos par
davimui arba mainysiu ant namo 
ar kitokio biznio. Vieta išdirbta ir 
galima pinigų padaryti. Savinin- 
cas turi apleisti šią šalį. šaukit 
Wentworth 1305 subątomis, pane- 
dėliais ir vakarais.

PARDAVIMUI iš priežasties ki
to biznio. Aš noriu parduoti savo 
960 akrų įrengtą afmią ir taipgi 
savo 460 akrų įrengtą farmą, ran
dasi Weston County, Wyoming 
valstijoj, netoli nuo gero marketo 
ir tik apie 10 mylių nuo 300 išdir
bamų aliejaus dūdų, visa žemė tik 
išskyrus aštuntą dalį mineraliŠku 
tiesų eina sykiu su žeme, tik $40 
už akrą, jei imsite tuojau. Pusė pi
nigais, kitus į 5 ar 6 metus. Tiktai 
vyrai su pinigais tegul atsišaukia, 
nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Room 1325, Capitol Bldg.
159 N. State St.

PARDAVIMUI grosernė ir na
mas, senas biznis ir padaroma daug 
pinigų. Pardavimo priežastis — sa
vininkas 
parduota 
917 W.

turi kitą biznį; turi būti 
Sreitu laiku. Prekė žema.

0 St. Phone Ganai 2019

PARDAVIMUI 3 augštų ir 
2 augštų namai prie N- W. 
kampo St. Louis ir 30 gatvės. 
Šaukit savininką Rogers Park 
5884.

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tol. Yards 6894

4 FLATŲ, SUN PARLORS, 
netoli 63 St. ir Ashland Avė. 3- 
4 ir 1-5 kambarių flatai, užda
romos lovos, 2 karų garadžius, 
lotas 50x125, bargenas $25,000 
pinigais reikia $12000.

Sheehan Witous and Co.
1654 W. 63 Str.

Tel. Prospect 1910

Už $4000 pinigais nupirksite 
4 flatų mūrinį namą, moderniš
kas, 7 metų senumo, Marųuette 
Manor, po 4 kambarius, sun 
parlorai, miegojimui porčius, 
garu šildomas, aržuolo trimin- 
gai, plieno konstrukcija, rendos 
$265 į mėnesį.

Sheehan Witous and Co.
1654 W. 63 Str.

Tel. Prospect 1910

na-
ge- 
ar-

BIZNIERIAI NAUDOKITĖS 
PROGA.

Kurie norite pirkti bizniavą 
mą su bizniu, geroje vietoje ir 
rą namų, skubėkite. Parduosiu
ba priimsiu į mainus ne bizniavą 
namą ar lotą. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas:

A. Grigas, 31H S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4899

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. I/engvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboa 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
jos? Geografuos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniaiat nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3801 So. Halsted S t., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die f

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais


