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Naujienos galima dar

Pasirodys neužilgo

pirmo numerio.

nio numeris
1739 So. Halsted Si Chicago, III

IMPERFECT IN ORIGI

Jungtinių Valstijų kapitalas 
Centralėj ir Pietų Amerikoj

Vaiky darbo draudimo 
įstatymas kongrese'

Rusija neleisianti Rumuni 
jai pasigrobti Besarabiją

Aliejaus magnatų laukia kalė 
jhnas ir piniginė bauda.

Žydų pogromai 
Buchareste

Tieson pašaukta daugelis šlapio 
jo verslo žmonių, tarp jų ke 
lėtas valdininkų.

Bet užtai Sinclair’o kompanija 
nori gaut Persijos naftą.

b) reparacijų (skolų),
c) pilietybės,
d) dėl tautinių mažumų tei

Prašo sulaikyti karo laiko 
* kaliniy deportavimą

liaudininkas 
patardamas

Davis'o pirmykštis, Lietuvai neprijmt jnas, projektas, ir 
pataisytas, kuris priimta. Visa projekto svarba - 
Lenkai Klaipėdos uostau neįsileista.

T/ie First and Greatest Lithuanian Daily in America

BU1CHA1RESTAS 
kovo

Rusjoj du milijonu žmonių 
sergą šiltinėmis

Arkivyskupas Ciepliak 
apleidžia Rusijy

Rumanijos sostinėj dideli 
žydų pogromai

Entered as second Clasa Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III 
under the Aqt of March 3, 1879.

Streikininkai visuotinu baisa 
viimu priėmė padarytą sutar
tį su samdytojais.

e) rišimo tolimesnių nesusi
pratimų,

f) perduoda Lietuvai visas 
teises ir titulus į Klaipėdos
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Norima pašalinti 
Rooseveltas

Londono tramvajy streikas 
baigtas

Kaltinamas, kad jis, kaipo lai
vyno sekretoriaus asistentas, 
buvęs lygiai kaltas dėl išnuo
mojimo valdžios aliejaus re
zervacijų.

Siūlo Persams $10,000, 
000 paskolos

Studentų vadovaujamos 
dos padarė puolimų ant žy 
dų; daugybę jų sužeista 
krautuvių langai išdaužyta.

kovo 81 d., užsienio pini, 
už $25,000 dole 
litoma Amerikoj

menes į 
atiduota Rumunijai.

Sovietų Rusų atstovas pa
reiškė, kad Rusija negalinti lai
kyti ko nors vertais Besarabi
jos padarytus po karo kokius 
nors sutarimus su kitom val
stybėm, kadangi tie sutarimai 
buvę iš jos militarine prievar
ta išveržti. Jįs kategoringai pa
reiškė, kad sovietų valdžia jo
kiu budu neleisianti Rumani- 
jai aneksuoti Besarabiją.

šiandie
Harry
naftos Teapot Dome rezervą 
cijų nuomotojas. Inkriminuo 
ta jis dėl atsisakymo liudyti se
nato komisijos aliejaus skan

TEHERANAS, Persija, ko
vo 31. — Teberanan atvyko 
Ne\v Yorko bankininkas For- 
bes, atstovaująs Blair & Co„ 
[įgaliotas derėtis dėl 10 mili
jonų dolerių paskolos 'Persijai 
ta sąlyga, kad Sinclair’o Oi! 
kompanija gautų koncesijų 
Persijos naftai išnaudoti.

Chicago ir apielinkė.— šian 
die busią giedra, pranaša; 
rokuoja, bet šaltoka; vidų 
tinis šiaurės vėjas.

kovo 31. —
Poi nearė nebeteko

WASHINGTON, D. C., kovo 
31. — Prekybos departamento 
žiniomis, Jungtinių Valstijų 
<apitalistai yra investavę j 
vairias pramones Centralinės 

ir Pietų Amerikos kraštuose; vi
so apie 4 bilionus dolerių kapi
talo.

WASHINGTQN, D. C., kovo 
.— Federalės grand jury’ės 

tapo inkriminuotas 
Sinclair. valdžios

PARYŽIUS
Premjeras 
daugelio atstovų, rūmų narių už
uojautos, dagi tų, kurie uoliai 
rėmė jo pirmykščių valdžią. 
Tai buvo galimh pastebėti šian
die, kai jis atvyko parlamen- 
tan pranešti naujojo kabineto 
politiką. Tame pranešime jis 
tik patvirtino, kad bils tęsiama 
senosios yaldžog politika ir kad 
Franci] o» kariuomenė pasiliks 
Ruhro srity tol, kol Francijai 
busią užmokėta.

Atstovų rūmai jį priėmė gana 
šaltai ir darant jam pranešimą 
jis dažnai buvo nutraukiamas 
juokais ir pasityčiojmais.

NEW YORK, kovo 31.
Nė\v Yorko Episkopalų dioce-i 
zijos socialiu tarnavimo komi
sija kreipėsi į darbo ministerį 
Davis’ą prašymu, kad septy
niolika ateivių, kurie karo meT 
tu buvo — einant špionažo ak
tu — pasmerkti kalėjimai! ir 
dabar paliuosuoti, bet pasmerk
ti deportuoti, butų sulaikyti 
nuo deportavimo. Komisija 
sako, kad dabar, kai patsai tas 
karo metų įstatymas jau panai
kinta, deportuoti tuos žmones 
butų apsilenkimas su Amerikos 
laisvės tradicijomis.

dalo tardymuose. Einant įsta
tymo straipsniu, kuriuo jis in
kriminuota, jo laukia bausmė 
nuo 100 iki 1000 dol. pinigais 
ir vieno iki dvylikos mėnesiu 
kalėjime.

WASHJNIGTON, D. C., kovo 
31. — Senatorius Dili (dem.) 
įnešė senatan rezoliuciją, ku
ria reikalaujama, kad butų pa
šalintas iš vietos laivyno sek
retoriaus asistentas Theodoras 
Roosevelt’as. Rezoliucijoj sa
koma, kad Roosevelt’aįs, prieš 
įstojimą valdžios tarnybon, 
buvęs Sindlairo Aliejaus kom
panijos direktorius, o būdamas 
laivyno sekretoriaus asistentas 
jis esąs lygiai su Denby kaltas 
dėl išnuomojimo valdžios naf
tos rezervadijų privatiniams 
kapitalistams. Prezidentas Coo- 
Mdge kviečiamas pareikalauti 
p. Rooseveltfr’ tezignatrjos.

'LONDONAS, kovo 31. — 
Streikavusieji Londono tram
vajų darbininkai visuotinu bal
savimu šiandie sutiko priimti 
sąlygas, kuriomis jų atstovai 
susitarė su samdytojais strei
kui likviduoti. Tuo bodu strei
kas, kurs per dešimtį dienų 
buvo sustabdęs visą Londono 
komunikaciją, atšaukta.

MASKVA, kovo 31. — Ku- 
banio srity apie du milijonu 
žmonių serga šiltinėmis. Tokią 
skaitlinę padavė laikoma Ros
tove konferencija kovai su ši
ta liga. Valdžia iki Šiol išleidus 
jau 18 milijonų rublių kovai 
su šiltinių epidemija.
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$4.34 

$16.20
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$10.00 
$13.55 
$36.90

$2.54 
$26.59

butų buvusi sudaryta 
laisvoj'! zona, visame krašte 
svetimųjų valstybių biznieriai 
butų turėję ypatingų teisių ir 
t. t. Tai buvo pirmykščiame 
projekte.

Dabartiniame priimtiname 
projekte, be atidarymo Nemu
no Lenkijos ar okupuotos Lie
tuvos miškams, šitų dalykų 
kaip ir nėra. Tie gi, kurie pa
siliko, yra tokios rųšies 
daba/ jų nebepažinti.

Man neteks dabar gilintis į 
tuos motyvus, kurių deki Da- 
vis’o projekto priėmimas buvo 
remiamas. Jei projektą pri
ims Tautų Sąjungos Taryba, 
tuomet Lietuvos Seimui teks 

konvencijos ratifikuoti, 
tada paaiškės ir tie motyvai, 
kuriais vadavosi 
ir kademų blokas, 
valdžiai priimti jį.

Šiandien, be to, 
vieną dalyką pasakyti, kad 
Galva nauško akcijos, mato
mai, kuriam laikui bus sustip
rėjusius.

Tuo tarpu norėčiau painfor
muoti skaitytojus ir supažin
dinti jus su patiektais Davis’o 
projektais.

Pamatą sudaro bendroji kon
vencija su trimis prie jos prie
dais. Bendroji (konvencija be 
iškilmingos įžangos, kurioje 
išvardijamos Alijantų Valsty
bės su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis iš vienos pusės ir 
Lietuva iš kitos pusės, siekda
mos tam tikrų tikslų, susita
ria dėl: z? ’

a) Klaipėdos teritorijos sie-

kraštą, rezervuodamos sau tam 
tikras sąlygas ir t. t.

Musų supratimu, šitoje ben
droje konvencijoje yra šie 
skaudus Lietuvos liaudžiai da
lykai: Lietuva privalės sumo
kėti Klaipėdos krašto Okupaci
jos ir administracijos išlaidas. 
Teisybė, galima bus derėtis ir 
vilkinti, bet kuo kalta Lietuva, 
kad franeuzai buvo okupavę 
Klaipėdos kraštą ir Alijantai 
apie 3 metus to klausimo neri-

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 
kartu Naujienų nedėldie-

(Ižsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo

Kaip Klaipėdos klausi 
mas išrišta

Prieš porą savaičių visi Lie
tuvos piliečiai buvo tokio nusis
tatymo kad p. Davis’o projek
tas Klaipėdos 'klausimu bu
siąs Lietuvai nepriimtinas. 
Šiandien viskas kitaip virto:— 
p. Davis’o projektas ir valdžios 
ir Seimo valdančiųjų partijų 
pripažinta esąs (Lietuvai priim
tinas. • •

Valdžios deįlegacija šiandien 
skubiai išvyko Ženevon, nes 
kovo 13 -14 d. Tautų Sąjun
gos Tarybai bus patiektas mi- 
nėtasai projektas. Kaip reaguos 
Tautų Sąjungos Taryba, sunku 
iš anksto pasakyti, bet tą jus 
savo laiku sužinosite.

Davis’o pirmykštis projek
tas buvo tos rųšies, kuriuo ei
nant Klaipėdos uostu Direkci
joje butų sėdėjęs Tautą Sąjun
gos, skirtas atstovas —. Uostų 
Direkcijos Pirmininkas, kurs 
butų turėjęs veto teisių visais 
uosto ir kitais susisiekimo 
klausimais.

Toliau buvo nužiūrėtas pa
siūlymas, kuriuo atidaromas 
gęlžkelio susisiekimas iš Vilni
jos Liepų j un. Teisybė, ndsant 
su Lenkija diplomatinių ir kon- 
suliarių ryšių, minėtieji va
gonai turėjo eiti Lietuvos teri
torija užplombuoti. Klaipėdos 

uostu

VIENA, kovo,31. — Rusų- 
Rumanijos konferencijoj So
vietų delegatai atsisekė pripa
žinti Rumanijos konvekciją su 
Antantes valstybėmis, padaly
tą Paryžiuje 1920 m. spalio 

kur Besarabija buvo

CROYDON, Anglija, kovo 31. 
— šiandie sustreikavo lakūnai, 
tarnaują kompanijai, kuri gabe
na Anglijos oro paštą. Visi pi
lotai ir mechanikai, negalėdami 
susitaikyti savo naujais samdy
tojais dėl algos, mete darbą.

Ikišiol pilotai gaudavo nuo 
450 iki 550 svarų sterlingų me
tams pamatinės algos ir po 10 
šilingų skridimo valandai, kas 
viso bendrai sudaro metams iki 
800 svarų. Bet kompanija per
siorganizavo, susijungė trustan 
pasivadinusiu “Imperial Air 
Transportation Compony”, ir 
naujoji administracija sumanė 
stipriai nukirsti lakūnams al
gas, siūlydama pagrindinės al
gos nuo 100 iki 200 svarų ma
tams ir po du pensu skrendama- 
jai myliai. Lakūnai nesutiko, 
ir kadangi susitart negalėjo, su
streikavo.

Tai dar pirmas, tur būt, avi
atorių streikas, nuo laiko kaip 
išrasta oro lakiojamosios maši
nos.

Rumunija, 
Čia, Rumanijos 

sostinėj, praeitą šeštadienį įvy
ko didelės riaušės ir .žydų po
gromai. Gatvėse 'siautė nacio
nalistų studentų t sukurstytos 
gaujos žmonių, medžiojančių 
ir pliekiančių žydus, taip kac 
riaušėms numalšinti teko šauk
ti kariuomenė.

Tilt LlVHUANlAN Da«LV^^H|
PUDL1SHED DY LITHUANIAN NEWS^W|

1739 South Halsted Street, Chicaį, 
Ttlcpbone Rooitvtlt 8500

šeštadienio popiety Ekonomi
niame Institute stambiausias 
Rumunijoj bankininkas Aristi
das Blank laikė kalbą apie fi
nansinę krašto padėtį. Staiga 
įsiveržė vidun didelis būrys 
studentų ir ėmė Blanką laz
domis ir kumščiomis pliekti, 
grūmodami ir kitiems susirin
kusiems ir rėkdami “Valio, 
Henry Ford’as!“ Pasiuntiniui

* r • • S

Londonan Titilesco pavyko 
Blanką išgelbėti ir automobi
liui! įsodinus parvežti namo.

Tą dieną mat prasidėjo tar
dymas bylos lono Motzos ir 
penkių kitų studentų, kaltina
mų, kad jie bandę nukauti vie
tos žydų laikraščio redaktorių 
Rozentalį, darę sąmokslą už
mušti jo tėvą Aristidą Blanką 
ir tris kabineto narius, kurie 
buk buvę žydams parsidavę. 
Motza skelbė, kad “žydai pra
lobo padėdami j si veržu šiem s 
vokiečiams karo metu. Henry 
Ford’as savo knygoj parodo, 
kad joks kraštas nesugeba asi
miliuoti žydų.’’

Dvidešimt geriausių Rumani
jos advokatų pasisiūlė dykai 
ginti Motzą, — ir jis buvo iš
teisintas.

va praleis Nemunu miškų me
džiagą, neims už ją įvežamųjų 
ir išvežamųjų muitų ir suteiks 
tai medžiagai tam tikrą zoną 
(sandeliams ir tt.).

Tai ir visas projektas. Iš 
spaudos, žinoma, teks sužinoti 
ir visos kitos smulkmenos.

Tai šitaip atrodo tos konven
cijos, kurias Lietuvos šeimi
ninkai nusistatė priimti. Be- 
abejonės, minėtas projektas yra 
kompromiso išdava. Lenkų uos
te neįsileista, — gal čionai ir 
yra visa projekto svarba.

Viena tenka pasakyti, 
išrišus Klaipėdos klausimą 
tuvai teks dar nemaža 
klausimų rišti, svarbiausia 
tai, kad padėtis stabilizuoti ir 
mums tur būt teks visa domė 
kreipti į vidaus gyvenimo prob- 
demas. Čionai laukiame sun
kios kovos.

WASHINGTON, D. C., kovo 
31.— Atstovų rūmų teisių ko
misija šiandie formaliai re- 
portavo konstitucijos pataisy
mą, kuriuo einant valstybė re
guliuotų darbą vaikų nesuka
kusių 18 metų amžiaus.

Komisijos pirmininkas Gra
liam ir kiti trys demokratų at
stovai (Montague iš Va., Do
miu ick iš S. D. ir Weller iš N. 
Y.) priešinos tokiam vaikų dar- 
vo draudimo įstatymui, tvirtin
dami, kad tai esąs nereikalin
gas veržimas teisių iš atskirų 
valstijų. Tai esąs neišmintin
gas centralizavimas visos val
džios Washingtone.

Ta pati rezoliucija šiandie 
buvo ir senato teisių komisijos 
reportuota.

D. C., kovo 
131. — Taigi pradėta sausinti 
AVashingtono sostinė, kurią an- 
dais vienas admirolas pavadino 
“šlapiausiu” . visose Jungtinėse 
Valstijose miestu. Šiandie 
grand jury’ės tapo apkaltinta 
keliolika žmonių, užsiėmusių 
šinkavimu sostinės ponams 
svaigalų, o tarp apkaltintųjų 
yra: trys deputy United States 
maršalai; policijos leitenantas; 
vienas poilistas; vienas laivyno 
seržantas; du Pullmano porte
riu negru; vienos aukštos kla
sės smuklės savininkas, jo pati 
ir visas štabas tarnautojų; trys 
kiti paskilbę svaigalų šmugel- 
ninkai, kurie pristatydavo 
brangių gėrymų aukštos klasės 
žmonėms ir augštiems valdinin
kams; ir apie trisdešimt kitų di
desnių ar mažesnių šnapso biz
niu besiverčiančių žmonių.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

ROMA, kovo 31. — Vatika
no gautomis žiniomis, katali
kių arkivyskupas Ciepliakas, 
kurį bolševikų t ribų natas pra
eitą metą kovo mėnesį buvo 
pasmerkęs sušaudyti, bet pas
kui tą bausmę pakeitė kalėji
mu, jau esąs paleistas iš kalė- 
t imo ir išvaėiuoja iš Maskvos 

Romą.

Toliau seka reparacijos (sko
los), kurios tenka Versalės 
traktatu Vokietijai, tų skolų 
dalį už Klaipėdos kraštą teks 
mokėti (Lietuvai. Asmenys, ku
rie laike Alijantų okupacijos 
yra įsigiję Klaipėdoje turtą ir 
ten apsigyvenę nuo 1922 m. 
sausio 1 d., įgyja vietos gyven
tojų požymį. Sv’etimų valsty
bių asmenys galės pirktis že
mes, ją nuomoti teisėtiems 
prekybos tikslams.

Štai ir visi bendrosios kon
vencijos svarbesnieji straips
niai. r

Pirmajai priedas liečia Klai
pėdoj Krašto statutą, numato 
vietos Seimelio kompetencijas, 
autonomijos pagrindus ir t. i. 
Pamatau padėta Lietuvos Stei
giamojo Seimo rezoliucija iš 
lapkričio 11 d. 1921 m.

Antrasai priedas ~ Klaipė
dos uosto sutvarkymąs. šitame 
priede aiškiai pažymima, kad 
Klaipėdos uostas bus interna- 
cionalių interesų uostu. Uosto 
išlaikymas tenka Lietuvai; val
dys jį Direkcija iš trijų žmo
nių: lietuvio, Klaipėdos ir T. 
Sąjungos atstovo. Direkcija pa
ti rinks sau pirmininką, kurs 
neturės veto teisių. Uosto ad
ministravimo pfenas po pen
kių metų galės būti pakeistas, 
jei tokį pakeitimą patieks Lie
tuvos Vyriausybė ir Direktori
ja ( Klaipėdos Krašto valdžia).

Dar tenka paminėti, kad uos
to Direkcija dabos konvencijų 
ir administruos uostą.

Tretysis priedas — tranzitas. 
Čia kalbama tik apie tai,- kad 
ratifikavus konvencijas, Lietu-
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Atskiro numerio kaina 
bus 7c. Nakties metu jaunų antise

mitinių studentų govėdos laks
tė gatvėmis puldami- žydus ir 
akmenimis daužydami žydų 
sankrovų langus.

Tose riaušėse daugiau kaip 
šimtas žydų sunkiai sužeista.

Triukšmaudami gatvėse stu
dentai rėkavo: “Valio, Henry 
7ord’as!” ir dalino žmonėms 
,o paveikslus ir spausdintas iš 
7ordo knygos prieš žydus iš
traukas.

(Pagaliau pašaukta kariuome
nė triukšmaujančius studentus 
ir kitus žydų puolikus išvaikė.%

Iš 16 milijonų Rumanijos 
gyventojų, dešimtas nuošimtis 
yra žydai; jie kuone išimtinai 
gyvena miestuose.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami keletą dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei- 

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

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

z pinigus turi gauti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar,

?ų ne mežiaus kai] 
rių bankų buvo si 
pinigais šitaip:

Anglijos L sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ...........
Francijos, 100 frankų .. 
Lietuvos, 100 litų ..........

< Norvegijos,' 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos, 100 merkių .. 
Švedijos, 100 kronų ....
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MANO DRAUGE, TAS
TEISYBĖ

TAI GERIAUSIAS
CIGARĖTAS IŠ BILE
KADA PADARYTŲ

(Persiunčia Leonas Vitkauskas)

KAINA SOc

next

Didelės Dovanos
Prenumerata nuo naujų

TU 1,1.1 ir'rr1’

hi7es<

pasiuntiipą, mes tuojaus išsių

St. Zimbalist, 
D. Atamanec.

The 
Har-

Užsisakykit 
Borden’s 

“Selected” 
Šiandien

sostinėje 
Gelžkelių 
gandelio, 
raštinėse

N. Karlash, 
W. Svetlow, 
M. Kitaeva, 
M. Kushlevski

kslui 
sas.

lolph 3261 
ėst 22 Street

O gal V. K. bijojo kad 
už krotų į 
Nejaugi ir 

nemoka sa-

Lmkraštis VIENYBE” EIS TJUS SYK SAVAITĖJE PRA DEDANT SU RUGSĖJO 1 d, 192 "
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsiraįys laikrašti “VIENYBĘ 
tams, gaus dvi dideles dovanas. ‘ ‘ “
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 
py bus duodamos davanos.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuve Advokatu 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tek: Pullman 6377.

Kaip kad senovės Kinų rašy
tojas Litaipė dainavo:

“Jei gyvenimas—vien sapnas, 
Tai kam man savo vargas.

didinti?
Maudaus visą dieną vyne 
O pasigėręs einu gulti!
Jaučiu, kad mano siela serga, 
Todėl lupas vėl mirkau vyne, 
Arba giedu kaip paukštelis 
Kol viską užmirštu.”

Nes be jos — kaip vii 
kas be mėsos...

Girdi, (sako):
—Važiuoja p. V. K-lius ir įsakė 
man užk&usti, nes bijau, kft<4 
nebūtų koki slapta žvalgyba...

Taip tai matyt, kad dėl balta- 
kytės ’ pasidauginimo jame pa
čiame ponui V. K. išsireikė ma
no paso 
į Alyvų darželį, - 
sostą nepasodintų 
musų inteligentai 
vęs susivaldyti, kad jau negana 
restoranuose, bet ir vagone ir 
dar II-os klasės, taip randasi. 
Man ir sapne negalėoj ateiti to
kia mintis,, kad / inteligentas 

I žmogus butų pasigėręs, ir dar- 
—II-os klasės vagone. Taip ko- 
gi ir benorėti iš paprastų darbo 
žmonelių!.. Juk yra tiesiog pa
sipiktinimas žiūrint nuo šalies 
žmogui, kad ir savo garbės yra 
nemokančių užsilaikyti. Mes 
laukiame geresnes ateities, bet 
štai ir ateitį tau parodo II-os 
klasės vagone, kas rodo ne tą, 
kas gali būti girtina, bet — tą 
kas žemina juos žmonių akyse.

—J. Mikėnas.

S. W. BANES, Advokatai 
VbI.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weat Monro* Street, Chieago. 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 rak

IMPERFECT IN ORIGINAL Į

I me“

Vajus prasideda su .Birželio 1
1. 1924 m. Tik tam įaikotar-

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

-—- ' .
VIENYBĖ,

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

J. BUčERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phonc: Indiana Harbor 279 

‘ Indiana Harbor, Ind.

ADVOKATAS
* Ofisas •

1703 Chicago Temple BIdg.
77 W. Washington St.

Tel. Central 6800
Cicero Panedelio vak.

1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. »

yra stačiai 
reiškimas.

Dabar sumažinus etatus ir 
Gelžkelių administracijai griež
čiau «pareikalavus įstaigose ei
nant tarnybos pareigas nevar
toti svetimų kalbų, kaip teko 
pastebėti, kad tose įstaigose ru
sų kalbos beveik nebegirdėti. 
Taigi Lietuvos valstybinės į- 
staigos lietu vėją.

—Lietuvos darbininkas.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Leavitt St.
i Telephonaa Canal 2552

Valandos; 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PitnyČloj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus __ Jf- •- • - - — -

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., KEQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF, AUGUST 

24, 1912,

Of Naujienos, The Lithuanian Daily 
News published daily at Chicago, 
Illinois for April 1, 1924.
State of Illinois / 
County of Cook i ss*

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Kleofas Jurgelio
nis, who, havmg been dūly ęworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is the General Busines Mgr. of the 
Naujienos, The Lithuanįan Daily News 
and that the follovving is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date showing 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postai Ląws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, tb wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editčr, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Ėditor Pius Grigaitis, 1789 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Kleofas Jurge

lionis, 1739 S. Halsted St., Chicago,

BORDENS
EnnFfoductsCo. of-Illinois 

Franklin 3110

,u/os. Ojab lr nauJu* namus, taipgi dirb.

«* st, ASBfta m CUc.g,

Pradžia 8:30 vai. vakare.
Tikietai 88c., $1.10, $1.65 ir $2.20

Ukrajinų teatro choras (U. T.)
Orkestrą, šokėjai ir šokėjos 

Kiekvienam bus verta pamatyti.
' Managementas.

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Haymarket 4221

Veda bylas visuose 
nuoja Abstraktus, 
pardavimo Dokumentus

7 South Dearbom Street 
ROOM 15SB TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas T
Vakarais: 2151 ___  —

Telefonas Canal 1667.

s***

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

'eismuose, Egzaml- 
’ądaro pirkimo ir 
_j ir jgaliojimus.

Skonis yra dalykas 
tabako gerumoMos sakomo giliai įsitikinę, kad 

tabaka vartojama Chcsterfield ’e 
yra goresnės rūšies (ir todėl ge
resnio skonio) negu bilo kitame 
cigarete už tą pačią kainą.Liggett& Myers Tobacco Co.

* I
K. GUGIS 

ADVOKATAS
» Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 111-11 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai
8323 So. Halsted 8^ 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: auo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vąkarą, išskyrus ketvergę. 

NadMiomis nuo 9 iki 12 ryte.

litus naujai

■■RGlinilo nemažai buvusių 
PI" s rusų valdžios činovnin- 
Rų kitataučių ir šių dienų ištau- 

tėjusio jaunimo. Kitataučiai 
ir ištautėjęs gaivalas daugiau 
negu kur kitur susispietė į vi
sokių tarnybų gelžkelių įstai
gas. Delta ir nenuostabu, kad 
ligi šiol daugelyje Lietuvps Ge
ležinkelių kontorose bei kabine
tuose garsiai skambėjo rusų ir 
lenkų kalbos.

Kiek teko pastebėti, kad gelž
kelių įmonių raštinėse’ garsiai 
skambėjo ru’sų-lenkų kalba ne 
tik Lietuvos provincijoj, bet 
dar labiau pačioj 
Kaune. Plačiųjų 
dirbtuvių Centralinio 

o ypač Garvežių Depo 
raštininkai ir kitokie tarnauto
jai eidami savo tarnybos parei
gas tai beveik išimtinai kalbė
davo rusiškai.

Rusų-lenkų kalba gelžkelių į- 
staigose taip plačiai įsigalėjo ne 
tiek dėl kitataučių bei nutau
tusių valdininkų nenoro kalbėti 
valstybine kalba, kiek dėl pačių 
lietuvių nuolaidumo ir pataika
vimo ištautėliams. Niekam ne- 
paslaptis kad jeigu kurioj įstai
goj randasi vienas kitąs rašti
ninkėlis silpnai temokantis ar
ba dėl savo fanatiškos fantazi
jos nenorįs lietuviškai kalbėti, į 
tai tokiems pataikaudami visa; 
esantieji raštinėje lietuviai kai-' 
ba ' rusiškai ar lenkiškai, kas I 

nenormalus apsi- į

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 539 

Tel. Central 6890 
Vak. 8228 S. Halsted St„ CUeao. 

TeL Yarda 4681
1 1 ".f.....................■ 1

Bus gaunama kuomet kiek 
vienas dadės daugiau pieno 

j kasdieninius valgius ir ne
užmirškite, kad Bonden’s 

“Selected” pienas tarnauja 
geriausiai.

UKrajinų Teatras
Po vadovyste gerai žinomo Operos Artisto '

N. KARLASH
Muzikos mylėtojais bus perstatyta trijų aktų opera

‘ZAPOROŽEC ZA DUNAYEM”
GLICKMAN’S PALACE TEATRE, BLUE ISLAND AVĖ. IR ROOSEVELT RD.

1924

gagės, or other securjties are. 
Intertipe Corporation, Clark & 
rison Sts, Chicago, III.

4. That the two paragraphs 
above, giving the naines of 
iist of stockholders and security j 
holders, if any, contain not only the j 
list o fstockholders and security 
hoders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases wbere the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , thą name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also .that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the cir- 
cunvstances and conditions under 
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said , 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or otherwise, to paid stibscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 26,500.

Kleofas Jurgelionis
General Busines Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 1 day of April 1, 1924.

T. Rypkevicz,
.. ______Notary Public.

Ar jus žinote, kad
Del kiekvieno lietuvio • vyro yra 

dvi lietuvaites . Suvienytose Valstijo- 
,se (remiaritijes pagal *1920 metų cen-1 
•zų), tas dalinai išaiškina, kodėl vien 
tik lietuviai vyrai ruko? Ar jus ži
note, kad Helmar Turkiški Cigaretai

- ‘ . V/ . A * A_ • ’ w W • •

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI Ar M AI- 1 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS I 
PAS MUS. TAS JUMS .BUSI 

ANT NAUDOS. i

Ketverge
Dalyvauja šie žinomi grand operos 

. daininkai:
Namų talentai:

Taip, labai panašiai, man va
žiuojant vakare pirmuoju trau
kiniu iš Rokiškio stoties į Pa
nemunėlį II-os klesos vagone 
giedojo musų ponai valdininkai.

Man važiuojant, drauge va
žiavo koks tai stoties žandaras, 
ponas V. K. ir S. n ir dar keli 
karininkai. Nesakysiu, kad 
visi, bet keli iš jų tarpo visai 
tik ant “kojyčių” besiturinti 
buvo. Sustojus gi traukiniui 
Panemunėlio stoty, prieš < man 
lipsiant iš vagono kibusią žan
daras:

Ar turi Tamsta pasą?
Aš jo užklausiau—kokiam ti- 

yra reikalingas mano pa-

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimąs SĄNARIUOSE 

.< REUMATIŠKI Skaudėjimai
' Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

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

Jeigu negauąi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntiipą, mes tuojaus išsiųs 
sim buteliuką Balsamo. \

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

Tai. Dearbom 9057

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1726 .

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinffton St. 

Cor. WasWngton & Clark

Hank« Tal i Hyda Park 889B

2. That the owners are: Lithuanian 
News\ Puplishing Co., J. Šmotelis, V. 
Sipo'telis, P. Grigaitis, P. Maliorius, J. 
Mickęvičius, A. Zymontas, K. Gugis, 
A. Lalis, Kl.' Jurgelionis, T. Rypkevi- 
čia, all of 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III, and K. Jamontės, 2512 So. 
Halsted St.

3. That the known bondholders, 
tĄdrtgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or lyra padaryti išdirbejų augžčiausios 
more of totai amount of bonds, mort- rųšies Turkiškų cigaretų pasaulyje.

M

5EVERA 5

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO
SEIMYN05 SVEIKATA, s

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

“ U,J—LJ------”

• ■



NAUJIENOS, Chicago, HLAntradienis, Balandis 1, ’24

[korespondencijos
Pittsburgh, Pa.

Nauja Lietuvių organizacija.

Telefonai i

Grand Rapids, Mich.

Publikos 
mat tam

Detroit, Michigan. — “Mano skaus
mai buvo dideli, skaudėjo'mano nuga-

po prakalbų
su kai ku-

kalbėjo tik 
jog komu- 
Aš iš savo 
netik Gri-

Build- 
kurios 
pagel- 
nuosa-

buvo duodami 
daugiausia per ko- 
Kalbetojas rimtai 

Reikia pažymėti,

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
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

Pittsburgho sandariečiai reika- 
■ lauja, kad “Sandara” baigtų 

ginčus su “Keleiviu”.

.... /f’ r < .. ,, ,,

nquo

i

/

■ —

Phone Canal 6222
Ofiso valandos: 1-4 ir

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Ros.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988.

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Telephone Y ar d* 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirergas 

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

Pasako kaip Mrs. Vogel’s be
galo dideli skausmai ir kaip 
ji atgavo savo sveikatą su 
pagelba Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound

leisti nepaminėjęs to, kad kuo
met komunistai išgirdo, jog 
socialistai rengia d. Grigaičiui 
prakalbas tai vienas gaivalas 
priėjęs prie socialisto sako: 
“Jus Grigaitį partrauksite čia 
kalbėti, tai mes pasielgsime taip, 
kaip Kaune su Aleksu Vytau
tu’. Ar čia ne juokinga? Na, 
jeigu kas panašaus butų atsiti
kę su d. P. Grigaičiu, tai tas 
žmogus, būt pirmutinis atsidū
ręs šaltojoje ar jis kaltas ar 
ne. Bet tokių gaivalų visai ne
paisom ir nebijom. Aš tokiam 
ponui štai ką galiu pasakyti: 
Tai čia tau ne Michigan farmoše 
žmones mulkinti. Geyiau tylė
tum. —S. Naudžius.

ATVIRAS LAIŠKAS 
MOTERIMS

nuvežė; o ypatingai, mes taria
me ačiū draugei Dielininkienei 
už taip puikią vakarienę, kurią 
patiekė tą vakarą. Ištikro tai 
turėjom gražius laikus su drau
giškais žmonėmis pasikalbėti.

Ant rytojaus 
man teko kalbėtis 
riais komunistais, tai jie sako, 
kad Grigaitis gerai 
kad butų nesakęs, 
nistai žmogžudžiai, 
pusėse sakau, kad 
gaitis, bet ir kiekvienas rimtes
nis žmogus turi teisės komu
nistus vadinti žmogžudžiais, už 
tai, kad jie visame pasaulyje 
atsižymėjo žudymu savo poli
tinių priešų. Aš negaliu pra-

lamingas Buickas” šijuokinga 
komedija bus sulošta 7:30 va
kare pobaznytinej svietaineja. 
Apeil šios juokingos komedijos 
Choras sudainuos malonei skam
bančiu dainių teipgi pasigiržsite 
iš solu ir duetu ir turėsit proga 
pasiklausiti mozykos.

“Tad širdingai kviečiame iš 
apilinkes atsilankyti ir praleis
ti linksmai ta vakare. Tas lin
ksmas vakaras ant naudos Šv. 
Vincento bašnyčios. CHORAS.”

Tai matot kokiais plakatais 
pas mus yra garsinami vaka
rai ir. kitokie parengimai, to
kios rūšies apgarsinimų pasi
taiko gana dažnai, ne tik pas 
Katalikus, alė ir pas “Tavorš- 
čius” komunistus: mat jie abeji 
labiausia boikotuoja vietinę J. 
Baltrušaičio spaustuvę.

Tik vienas dalykas man ne
suprantamas, kaip tie rengėjai 
netur nė sarmatos, tokius pla- ant kokio parengimo, 
katus dalyti tarp lietuvių. Tur
but, kad pasirodžius, jog jie ne- 
„___ _ _____ j kalbos, arba,

buvo pirmas direktorių susirin- fcad tiek jie tesupranta Lietu- 
kimas Lietuvių Mokslo Drau- vių kalbą.
gystės Name, kur buvo išrinkta ’• 
valdyba iš sekančių narių: pir- • 
mininkas Juozas Moskeliunas, i 
vice-pirmininkas J. A. Katkus 
ir J. Virbickas, sekretoriai Jo
nas Kazlauskas ir J. K. Mažiuk- 
na, iždininkas Petras Volunge
vičius. Šiam pirmajam susirin
kime prisirašė 36 nauji nariai į- 
mokėdami pradžią savo taupy
mo ir pasižadėdami kas savaitę 
mokėti.

Kol lietuviai neturėjo sav ■ 
tokios organizacijos, tai dažnai 
priklausydavo prie vękiečių, 
prie amerikonų ir prie kitokių 
svetimtaučių. Dabar nereikės 
eiti pas svetimtaučius, ir kiek 
teko patitri, tai ir lietuvių drau
gijos rodo prielankumo šiai 
naujai organizacijai. Viena iš 
senesniųjų ir drūčiausių finan
siškai draugysčių, tai yra Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Draugystė jau Įstojo 
Ruton, paimdama keletą desėt- 
kų šėrų. Nėra mažiausios abe
jonės, kad trumpoj ateity, Rū
ta užaugs į didžiulę finansinę 
lietuvių organizaciją nešančią 
didelę naudą patiems lietu
viams.

Rūtos direktorių posėdžiai 
yra laikomi kas savaitę penkta
dienio vakarais nuo 7:30 valan
dos, Lietuvių Mokslo Draugys
tės Name ir norintieji prisira
šyti yra kviečiami.

Lietuvių kalbos darkymas.
Pas mus Pittsburghe kada 

kas rengia balių, koncer
tą, ar kitką, tai daroma 
plakatai delei pagarsinimo. Nors 
pas mus Pittsburghe randasi 
lietuvių spaustuvė, kurią laiko 
Juozas Baltrušaitis, ir kur daž
niausiai lietuvių draugijos duo
da plakatus spausdinti, kur, ži
noma, darba yra atliekama ge
rai, ale pas mus, Pittsburghe 
yra tokių žmonių, kurie boiko
tuoja Baltrušaičio spaustuvę ir 
savo spaudos darbus siunčia į 
kitus miestus kas, žinoma, jiems 
yra neparanku, o kiti eidami į 
svetimtaučių spaustuves susi
laukia juokingų atsiti'kimųJ 
štai turiu po ranka taip vadina
mą plakatą, spauzdintą svetim
taučių spaustuvėj, kurį paskai
tysiu žodis žodin.

“Sinksm'as Vakaras. Vakario 
17 d. 1924 Šv. Vincento‘Choras 
suloš juokinga (komedija “NdJ

Visokios žinios iš Pitts- 
burgho padangės.

šiomis dienomis Pittsburgho 
lietuviai suorganizavo Būdavot 
jimo ir Skolinimo Draugiją ir 
kuri buvo pakrikštyta tikrai 
lietuvišku vardu “Rūta”, arba, 
kaip angliškai vadinama 
ing and Loan Ass. Rūta, 
tikslas gana prakilnus: 
bėti lietuviams įsigyti
vius namus; ir pagelbėt jos na
riams sutaupyt tiek pinigų, kad 
laikui bėgant, galima butų įsi
gyti nuosavius namus.

Ši nauja organizacija yra in
korporuota Pennsylvanijos val
stijoj ant dviejų milionų dole
riu.

Naujosios organizacijos praj« 
džia labai sėkminga. Kovo i d. gerbia lietuviu

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per 

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St, 
Chicago, 111.

Kovo 2 d. Sandaros kuopi) 
įsavo mėnesiniam susirinkime 
paėmė apkalbėjimui ginčus 
tarp “Sandaros” su “Keleiviu”, 
ir po apkalbėjimo priėmė rezo
liuciją reikalaujančią, kad San
dara baigtų ginčus su “Kelei
viu” ant visados. Tie ginčai, pa
sak sandariečių yra tik keleto 
asmenų, o daugelis Sandaros 
narių yra ir Keleivio skaityto
jai. Reikalavimą pasiųsta ir 
“Keleiviui”, kad jis nepultų 
“Sandaros”.—Reporteris.

iš vieno, nes tas yra visiems 
reikalinga, o labiausiai Lietuvos 
bednuomenei, kuri tik ir laukia 
pagelbos iš Amerikos lietuvių.

Vienu žodžiu, abidvi prakal
bos buvo tokios džinteresuojan- 
čios, kad rodos klausytum per 
visą naktį ir nenusibostų. Tai 
netaip, kaip pas komunistus, 
kur žmogui tik nervus sugadina 
beklausant.

Po prakalbų 
klausymai, 
munistus. 
atsakinėjo,
kad 'šį kartą komunistai nedrįso 
kelti triukšmo, mat vyriausias 
jų diktatorius (Sakalaskas) 
turbut pabijojo d. Griagičio ir 
visai neatėjo į prakalbas, o ži
noma be vado, tai ir triukšmas 
kelti nebuvo kaip, 
nebuvo labai daug,
čia yra kelios priežastys: viena 
tai kairi ir dešini priešai agita
vo, kad neateitų į prakalbas, an
tra—tai vakaras nelabai tikęs, 
nes kiek praktika parodė praei
tyje, tai subatos vakarais bile 

vis ma
žiau žmonių atsilanko; o da čia 
šiek tiek įžangos buvo imama. 
Kas musų mieste lietuviams 
nepriprasta mokėt. Bet didžiau
sia turbut priežastis, tai neiš- 
gąrsinta. Vėliau dagumas gai
linos!, kad nežinojo, jog čia 
kalbėjo d. Grigaitis. Prie pro
gos ne|galiu praleisti neištaręs 
Širdingai ačiū vardu LSS 51 kp. 
dd. Dielininkam už taip malonų 
priėmimą d. Grigaičio, kur su 
puikiu automobilium parsivežė 
nuo stoties po prakalbų ir vėl

rą visą varstė skau 
smai, o ypač kai
riame šone, taipgi 
turėjau galvos 
skaudėjimus ir ne
migęs naktis. Mano 
liga prasidėjo kuo
met turėjau 15 me
tų amžiaus ir ji vis 
dauginosi, kuomet 
aš augau ir senė
jai!. Maža knygutė 

.________________ buvo palikta pas
mano duris ir aš perskaičiau ką Ly
dia E. Pinkharr/s Vegetable Com
pound yra padaręs moterims ir nu
sprendžiau pabandyti jas. Po pir
mos savaitės aš galėjau gerai mie
goti, pranyko pas mane nervišku
mas ir aš turiu daug geresnį apeti
tą. Daktarai vis man sakė, kad tik 
operacija gali man pągelbėti, bet aš 
netikėjau į operacijas. Nuo to laiko 
Vegetable Compound pradėjo man 
pagelbėti, aš daugiau nekenčiau di
delių skaudėjimų, jaučiu stipresnė, ir 
galiu dirbti savo darbą. Maloniai pa
sakau savo draugams, kad jos pagel
bsti, kur kitos gyduolės nepagelbėda- 
vo”. —Mrs. Gus Vogei, 6608 Pelouze 
St., Detroit, Michigan.

Rekordas 50 metų tarnavimo turi 
pertikrinti moteris gerume gyduolių 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

nuo 
Jatsiti 
Sypatišką^ 
Jimą. D, 
tarimus mote} 
ir merginoms o? 
kai.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal natk- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomds: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

Draugai 
T autiečiai!

“Aš moku keletą centų daugiau bet 
rukau HELMAR dėlto, kad myliu 
labiau gerumą negu daugumą.”

Kovo 22 d. Šv. Jurgio Dr-jos 
Salėje tapo surengtos prakal
bos. Prakalbas rengė LSS. 51 
kp. kalbėtojom buvo d. Grigai
tis Naujienų redaktorius. Kal
bėtojas kalbėjo dviem atvėjais: 
“Kaip dabar atrodo Lietuva” ir 
“Amerikos darbininkų reika
lai.” Pirmoj savo kalboj nupie
šė dabartinę Lietuvos padėtį 
nurodydamas gerąją ir blogąją 
pusę. Kalbėjo apie dvi valan
das. Publika labai ramiai užsi
laikė ir atydžiai klausėsi, kas 
reiškia, kad d. Grigaičio kalba 
patiko. Ištikrųjų sunku rasti 
kitą kalbėtoją, kuris taip dai
liai, taip gyvai mokėtų dalykus 
išaiškinti kaip d. Grigaitis. Pa
siklausius jo prakalbos jautiesi 
kaip tikrą Lietuvą aplankęs.

Antroj kalboj kalbėjo kiek 
trumpiau, nes jau mažai laiko 
buvo likę; bet ir šį trumpą lai
ką kalbėtojas papasokojo gana 
daug įvairių dalykų apie šios 
šalies darbininkus, o ypatingai 
apie lietuvius. Ragino jungti 
savasias spėkas visiems į daik
tą, kad sėkmingiau kovoti, ne
tik šioje šalyje, bet padėti ir 
musų draugam Lietuvoje, ypa
tingai Socialdemokartų Parti
jai. Anot kalbėtojo, jei kito-1 
kiais dalykais negalima susitai
kinti, tai bent apšvietos, kultū
ros darbe galima veikti visiems

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai- 
vai 
tas

Majestic, Olym'pic, Homeric. Grei- 
susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi’ pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chicago, III.

Jus irgi mokėtum et perviršį jei 
bent sykį paragautumėte 100% 
grj^no Turkiško tabako esančio 
HELMAR. Nėra geresnio tabako

I • ' 1 ‘

auginama už Turkiško ir HEL
MAR yra 1QO% grynai Turkiški.

ii ♦ ‘-.s -• * *'■’ ’

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų.

pasauly.

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Egyptiš- 

kų cigaretų

BOXES oflOM-lO
CoonpaftM*

NEW YORK—HAVRE
PARIS  .............................. Apr. 2
CHICAGO ............................ Apr. 16
ROCHAMBEAU .............. April 19
LA SAVOIE ........................ May 3

NEW YORK. VIGO (8PAIN). 
BORDEATTX

Rašykite dėl iingeidšioa apraiomoa 
kaygutia jas* vietiniui agentui arba | 
dld|j| ofta* 19 State Street New York.

109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

Ar jus norėtumėt žinoti kaip

Pirmo Morgičio
Auksiniai Bonai

Atsiųskite jusy vardą ir ad
resą dėl šios dykai gauna
mos geros, 48 pusi, knygutes

Vardas

Adresas (L)

dėl namų ir žemės yra pas
kirti prie

United States
Post Office Dept.
—yra sekuruoti?
—yra išduoti?
—yra “saugiausi pirmo mor

gičio real estate auksi
niai bonai pasiūlomi?”

Ta Dykai Knygutė 
pasakys juirig apie šiuos ir 
kitus žingeidžius dalykus in
ventoriams. Vartokite šį 

kuponą.

Jacob Kulp
CHICAGO

Mrs. MICHNIEVIGZ- 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 G iki
9 vai. vakare.

M

■■■, . .............. ..

Prancūziškas Daktaras

Tel. Boulevard 3686

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 
2 vai. po piet iki 9 vak.

Frftnklin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausis pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neftp mėnesius gydymo. Atsiųskite 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai.

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefoną* Drexel 288®

Telephone Yard* 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. Nedaliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, III. J

Dr. Jonas P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Boulevard 6587

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buran 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visu chronišką Ura 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piatj 
7—8 vak. Nediliomi* 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phonę 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 061*

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL, 

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

Telefonas Yards 0867

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 Iki 9 v.

3601 So. Halsted St.
*i— w nei

Dr. S. MŪNKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytoja* ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Street
Vcago, Ilk 
e Roosevalt 8500

ĮĮĮO^FSubscription Kates i 
per year in Canada.

“.00 per year outaide of Chicagv 
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Entared ai Second Claaa Matto 
March 17th, 1914, at the Poat Offica 
nf Chicago, III., andai the acf o* 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklrian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų b'cn 
drovi, 1739 So. Haisted St, Chicagr 
UI. — Telefonai} Roosevalt 81

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paltui

Matams —.......................... ....~ $o.w
Pusei metų---------------
Trims mėnesiams -----
Dviam mėnesiam_____
Vienam mėnesiui------

Cbicagojc per neiiotojui
Viena kopija------------
Savaitei--------------------
Mėnesiui------------- ------

Barienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams_______ ___ —.....—$7.00
Pusei metų ............................ — 8.50
Trims mėnesiams  —— 1.75 
Dviem mėnesiam_____ ______ _ 1-25
Vienam mėnesiui------------------ -75

Lietuvon ir Idtur užsieniuose:
i (Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

4.00
2.00
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Raymond Poincarė, kuris 
buvo nuverstas, vėl sugrįžo 
ministerio pirmininko vie- 
ton ir sudarė naują kabine
tą. Įdomu, kad j jį įeina ke- 
lėtas žmonių iš opozicijos. 
Finansų ministeriu, pav. yra 
paskirtas F. Marsai, preky
bos ministeriu’— Louis Luo- 
cheur. Juodu smarkiai ko
vojo parlamente prieš įsta
tymo sumanymą, suteikian
tį valdžiai diktatorišką ga
lią finansų klausimuose. 
Poincarė, matoma, nori su
sitaikyti su kaikuriais opo
zicijos elementais, kad ne-i 
pralaimėjus rinkimų, kurie 
įvyks gegužės mėnesyje.

nusileisti 
reikalavi- 
politikos

Kartu su Franci jos kabi
neto perorganizavimu pra
dėjo vaikščioti gandai, kad 
Poincarė sutiko 
Anglijos valdžios 
mams užsienių 
klausimuose. Jisai
nebesipriešinsiąs Vokietijos 
priėmimui į Tautų Sąjungą 
ir nereikalausiąs, kad Ruh- 
ro sritis butų francuzų ran
kose, kol Vokietija neužmo
kės reparacijų; vietoj Ruh- 
ro okupacijos jisai pasiten
kinsiąs Tautų Sąjungos ga
rantija. Ar tai yra tiesa, ne- 
užilgio pamatysime.

Vokietijoje stiprėja mo- 
narchistai. Vadinamoji “liau 
dies partija” paskelbė rin
kimų platformą, kurioje rei
kalaujama “demokratinės 
monarchijos”. Tos partijos 
vadas Stresemann yra da
bartinis Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris ir keletas 
jos atstovų užima kitas vie
tas valdžioje. Kuomet respu
blikos ministeriai atvirai 
skelbia- monarchizmą, tai 
jau yra blogai.

Bet monarchizplo sustip
rėjimu Vokietijoje nėra ko 
stebėtis. Jos buržuazija nie
kuomet nebuvo nuoširdi re
spublikos šalininkė, o dvari
ninkai ir ūkininkai net ir 
revoliucijos metu nebuvo at
sižadėję savo monarchisti- 
nių idėjų. Vokietijos bur
žuazija šiandie dedasi iš
vien su dvarininkais ir ūki

mm cflagg, nt Antradienis, Balandis 1, *24

ninkais, kad nugalėjus dar
bininkus.

Griežti respublikos gynė
jai Vokietijoje yra tiktai 
darbininkai, bet jie yra su
siskaldę. Dalis darbininkų 
nuo senai eina paskui kle
rikalinį Centrą, o per pas
kutinius keletą metų dalį 
darbininkų atplėšė nuo so
cialdemokratų komunistai. 
Tos trys darbininkų judėji
mo šakos smarkiai kovoja 
tarp savęs, ažuot ištempus 
visas savo jėgas kovai su 
savo išnaudotojais. Ačiū 
tam ir atsigavo reakcija Vo
kietijoje,

Mūsiškiai Maskvos gar
bintojai ilgai pranašavo, 
kad komunistai Vokietijoje, 
ardydami socialdemokratų 
organizacijas ir*socialistines 
darbininkų unijas, iššauk
sią bolševikišką revoliuciją. 
Mes gi sakėme, kad tas ko
munistinių ardytojų darbas 
tiktai reakcijai patarnaus. 
Dabar kiekvienas gali ma
tyt, kieno buvo tiesa.

Mato šiandie ir komunis
tai, kokių vaisių atnešė jų 
vienminčių darbas Vokieti
joje. Bet jie dabar kaltina 
socialdemokratus: girdi, so

cialdemokratai valde Vokie- 
tiją ir ve kur ją nuvedė! 
Faktas gi yra, kad socialde
mokratai nevaldė ir negalė
jo valdyti tą šalį, kadangi 
jie tenai turėjo parlamente 
tiktai z 37 nuošimčius, t. y. 
šiek-tiek daugiaus kaip treč
dalį vietų.

Liberalų savaitraštis, 
“New Republic”, spėja, kad 
pažangieji elementai Ame
rikos republikonų ir demo
kratų partijose vargiai su
gebėsią šiemet susiorgani
zuoti į atskirą partiją. Jo 
nuomone, tais skandalais, 
kurie iškilo Washingtone, 
greičiausia pasinaudosią 
demokratai, jeigu tik jie no
minuosią tinkamą kandida
tą į prezidentus. Bet kur 
tuomet pasidės tie “revoliu
cionieriai”, kurie agituoja 
už La Follette’ą?

Apžvalga
k nota

KUN. TAMAS ŽILINSKAS 
APSIVEDĖ?

Kuomet klerikalų spauda nu
sidžiaugė, kad Mykolas Biržiška 
atvirtęs prie dvasios šventos, 
tai “Keleivis’ pastatė jiems 
klausimą: Kodėl klerikalai tyli 
apie kun. Tarną Žilinską, kuris 
metė dusių ganytojo stoną?

So. Bostono laikraštis sako:
“Kad dievobaimingas Ta

rnas Žilinskas, buvęs Ameri
kos lietuvių kunigų susaidės 
prezidentas, jau pametė kuni
gystę ir apsivedė su buvusia 
savo gaspadine, tai ‘Draugas’ 
nei mur-mur.”
Butų ištiesų įdomu išgirsti 
“Draugo”, ką jisai manoiš

apie šitą kun. Žilinsko žingsnį. 
Tarnas Žilinskas juk buvo vie
nas stambiausiųjų kunigijos 
stulpų Amerikoje. Mes pirmą 
kartą girdime, kad jisai metė 
kunigystę ir paniekino, savo 
“brolius Kristuje”; tegu “Drau
gas’ pasako, ar tai yra tiesa> 
ar ne.

ŠULO TRŪKSTA.

“Laisvė”" rašo:
“ ‘N.’ redaktorius, sugrį

žęs iš kelionės po Lietuvą, su-

si nešdamas gyrė (klerikalinę 
valdžią.”
Aišku, kad to komunistinio 

šlamšto vedėjams mažiausia 
vieno šulo trūksta. ‘

“Naujiėnų” redaktoriaus pra
kalbas apie Lietuvą girdėjo ke
letas tūkstančių žmonių įvai
riose dalyse Amerikos. Visi 
jie žino, kad klerikalinės val
džios jisai ne tiktai negyrė, bet 
kuoaštriausia ją kritikavo, įvai
riais pavyzdžiais parodydamas 
jos ydas ir netikusius darbus.

Vilniaus Lietuvių Prie 
glaudos Darbuotė

♦ (Tęsinys)

I Sąryšyje su maistu yra glo
biamųjų prieglaudose vaikų 
sveikata, kurią paturėti Drau
gijos komitetas taipgi uoliai 
rūpinasi. Ligoniems gydyti 
komitetas turi gydytoją ir jam 
padėjėją — feldšerę; turi prie 
Aušros Vartų bendrabučio įtai
sęs 10—12 lovų ligoninę, ku
rioje lengviau serganti gydy
mą, o sunkiau —Lietuvių poli
klinikoje. Gydytojas Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje ambulato
rijoj priiminėja 4 kartus savai
tėje. žemesniųjų klasių atei
nančius mokinius prieš piet 
t/įll—įl2 vai. ir 2 kartu tarp 

| y24—5 po pietų aukštesniųjų 
I klasių ir seminarijos mokinius 
pamokų pertraukomis, o susir
gus vaikams prieglaudose, tenai 
juos aplanko. Feldšėre po pie- 

I tų tarp 3—5 vai. ligoninėje tei
kia medicinos pagelbą ateinan
tiems ir lankosi beveik kasdien 
prieglaudose. Gimnazijos am
bulatorijoje 1923 pirmame pus
metyje suteikta medicinos pa
gelba gimnazijos mokiniams,-
ėms 528, seminarijos — 280 ir 
pavyzdinės mokyklos prie se
minarijos — 31 kartą. Antrame 
pusmetyje nuo rugsėjo 25 d. iki 

pasidar- gruodžio 17 d. peržiūrėta 434 
■ asmenys, iš jų gininazistų ir 

gimnazisčių 309, seminaristų 
j turėjo 1108 ir Į>:iviz<lynes mokyklos mo- 

Iš visų šitų skaitme- 
Inų aiškiai matoma, kad moki
nių—ypač jaunesniųjų, žemes- 

Nežiurint šitokią aiškių fak- n$se klasėse ir seminarijos kur
tų, kuriuos pati “Vienybė” suose __ liguistumas praėju- 
praneša, ji nuolatos tauzija, sįaįs metais buvo didokas, nes 
kad socialistai laikosi principo ambulatori j oje jųjų gana daug 
‘nė cento Lietuvai”, o sandarie- lankytasi, neminint visų tų mo-i 

kinių, kurie su skaudamomis 
'akimis ir rankų karpomis, sykį 
įregistruoti, kiekvieną dieną, 
nebežymint ambulatorijos kny
gose, po 10—15 asmenų lankėsi 
gydymo tikslu.

Lapkričio ir gruodžio mėnesį 
gydytojui atlikusi visų 450 gim
nazijos mokinių ’ kūno matavi
mus, surinkta žinių apie jų 
sveikatos stovį, prie ko pridėjus 
ambulatorijos knygų užrašus, į- 
gyjame aiškesnį, vaizdą apie 
mokinių sveikatą, ligas ir jų 
išsiplėtimą.

Antrame pusmetyje nors at
sitikdavo matyti mokinių tarpe 
vieną-kitą išblyškusiu veidu 
(anaemia), bet mažiau negu 
pirmame. Kuomet f’rmame pus
metyje pas ambulatorijoj apsi- 

k. | lankiusius vaikus, ypač žiemos 
mėnesiais, kada mteste viešpa
tavo influenza, •’ažnai tekdavo 
observuoti kvėpav. t.» oi.ganų 
gomurio, gerklės, plaučių ligos 
(angina, trachėjas, Bronei litis, 
pleuritis), antram = pusmetyje 
jų beveik įeinat/a. Iš burnos 

"Iir maisto virškinimo organų 
| ligų, kurias tenka gydyti, pir
moje vietoje reik pastatyti 
skaudami, išpuvę dantys (ca- 
Iries), kurių yra surasta pas 145 
berniukus ir 94 mergaites. Pir
mame pusmetyje turėta darbo 
keletą kartų su pilvelio ir žar
nų sloga (gastritis, gastralgia, 
gastroenteritis), ko antrame 
pusmetyje beveik visiškai nebu
vo. Deliai ankštumo prieglau
dų butuose ir netyro oro senuo
se be ventiliacijos namuose, la
bai da.uk kenčia mokinių akys 
(eonjunetivitis catarrhalis, 

conj. follicularis), nes pirmame 
pusmetyje net 104 atvėjuose 
tas akių ligas observuota, o už
krečiamosios akių “trachomos” 
pradžioje 1923 m. pas 12 moki
nių buvo rasta, bet metams pa
sibaigiant liko dar neišgydyta 
tik 3 mokiniai, o ir kitos akių 
ligos daugumoje išgyta. Akių 
gydyme daug pasidarbuota d- 
rės Ver. Alseikienė. Tarp gim
nazijos mokinių esama daug 
trumparegių (myopia), būtent 
24 • berniukai ir 18 mergaičių; 
pas 2 gimnazijos mokinius kon
statuota vįštakį (hemerolopia). 
Ausų ligomis, kurias gydyti pa
dėjo d-ras D. Alseika, buvo 
kreiptasi į gydytoją apie 30 
kartų. Įvairiomis nervų ligo
mis (cephalalgia, hemierania,

GERIAUS TYLĖTŲ.

Kai “Draugui” pritrūksta ar- 
gymentų, tai jisai ima žaisti 
šovinistiniais savo sekėjų jaus
mais ir plusta socialistus dėlto, 
kad Marksas buvo “žydelis”.

Na, o Jėzus ar nebuvo žydas? 
Ar pirmieji Jėzaus mokiniai 
nebuvo žydai? Ar ne iš žydų 
yra pasiskolintas visas krikš
čionių “šventojo rašto” senasis 
testamentas?

PAGYRŲ PUODAS.

“Vienybė” atsiminė apie Ma
riampolės Realę Gimnaziją, ku
rią reikia šelpti, kadangi ji “yra 
vienintėlė pažangi gimnazija 
Lietuvoje, nevaržanti mokinių 
sū klerikalizmu.’

Nesenai buvo pasiųsta iš Chi- 
cagos tai gimnazijai $1135,50. 
“Vienybė” pripažįsta, kad tie 
pinigai tapo surinkti, ] 
bavus beveik vien tiktai socia
listams. Girdi: 

“Sanduri«3Čiai irgi turėjo 
čia prisidėti, bet (prisidėjo) (kinių 17. 

labai nerangiai ”

čiai — tai išsijuosę dirba “tau
tos labui” ir “kultūrai”!

Vienok, ir atsiminusi apie 
Mariampolės Realę Gimnaziją, 
“Vienybė” parodo, kad ji iki 
šiol neturėjo mažiausio intere
so prie tos apšvietus įstaigos, 
kurią ji neva ragina remti, štai 
ką jį sako:

“O minėti} gimnaziją reikia 
remti, nežiūrint, kad jos mo
kytojų tarpe yra ir Bulota, 
arba buvo.”
Bulotos nebuvo ir nėra tos 

gimnazijos mokytojų tarpe. Ke- 
etoje laikraščių tilpo platus 

jos prašymas, ir iš. jo matyt, 
xad Bulota prisidėjo prie Gim
nazijos įsteigimo, bet jau nuo 
1920 m. jisai yra nutraukęs su 
ja visus ryšius. “Vienybės” 
redaktorius, vadinasi, nepasi
stengė net perskaityt tą raštą 
apie Realę Gimnaziją, kuris bu
vo jam prisiųstas.

Taip dažniausia esti su pa
tentuotais “patriotais”: tik pa
sigirti moka, o naudinguose vi
suomenės darbuose jų nematyt, k

neuralgia, 
pusmetyje 
medicinos 
seminaristą konstatuota neu- 
rasthenia cerebalis. Iš įvairių 
mažosios chirurgijos ligų (abs- 
cessi, furunculi, panaritium, 
phlegmosnė, distorsio, contu- 
sio, uleera, vulnera) buvo gana 
daug, nes 64 kartus reikalauta 
pagelbos. Mažiausį skaičių — 
8—davė raumenų ligos. Iš odos 
ligų reikia paminėti metų pra
džioje kelis atsitikimus su nie
žais (seabies), kurių pastaruo
ju laiku matyti netenka, odos 
chronišką uždegimą (dermatK 
tis), dilginę (urticaria) pleska- 
nas galvose (seborrhoca rapil- 
lititii) ir pas daugelį — gimna
zijos mokinių 21, seminaristų C 
—ant rankų karpas (varrucae), 
kuriomis įvairaus didumo buvo 
kaikada gana tirštai apsėtos 
rankos, rasta jų dargi ant kojų 
odos. Pirmame pusmetyje žie
mos mėnesiais iš užkrečiamų 
ligų, kaip jau minėta, buvo la
bai išsiplatinus influenza; buvo 
observuota pas vieną mokinį 
dysenterija, pas kitą vidurių 
šiltinė (typhus abdominalis), o 
antrame pusmetyje pas 2 mer- 
gaiti —vėjarauplės (varicellae). 
Butų ne menkas stebuklas, jei 
tarp tokio didelio prieglaudų 
auklėtinių skaičiaus neatsirstų 

ir plaučių užkrečiamos ligos — 
tuberculosis. Ji ji yra konsta
tuota ir buvo žinoma antrame 
pusmetyje pas 3 gimnazistus ir 
3 seminarijos mokinius, kurių 
viena, būtent 2-jo seminarijos 
kurso mokinė 17 metų Bronė 
Liubkevičaitė lapkričio mėnesį 
pasimirė. Yra tai apgailėtina, 
bet vienintelė tais 1923 metais 
mirtis visų prieglaudose gyve
nančių vaikų tarpe. — Aplamai 
imant Komiteto prieglaudų auk
lėtinių— gimnazijos ir semina
rijos mokinių — sveikatos sto
vis, nežiūrint į dažną jų ambu
latorijoj su menkiausiomis li
gomis ir be ligų lankymąsi, yra 
visiškai patenkinimas ir norma
lus. Didelė jų dauguma atro
do visiškai sveiko veido; išblyš
kusių, su kraujo neištekliumi, 
yra nedidelis nuošimtis.

Taip tai skaitmenų ir 
šviesoje atrodo Komiteto 
mas 1923 m. labdarybės
j e, kuri apima Vilniaus krašto 
lietuvių jaunuomenės globojimą 
ir josios kultūrinimą — rengi
mą šitai apleistai žemeliai nau
jų veikėjų švietėjų. Iš to viso 
taipogi matoma, kokį svarbų 
ir didelį darbą Komitetas at
lieka Lietuvos visuomenei. Ro
dos, kievienas sveiko proto lie
tuvis turėtų tik remti visas Ko
miteto pastangas šioje srityje 
ne tik doriškai, bet ir materia
liai, ypač kada jam dažnai stin
ga tų didelių lėšų taip* skaitlin
gai i susitelkusiems prieglaudose 
vaikams išlaikyti. Patsai Ko
mitetas—kaip ir atskiri jojo 
nariai, buvo jau ne kartą krei
pęsi į Amerikoje 
brolių duosnumą
pagelbos, kurios jau daug kartų 
ir sulaukta. Tos pagelbos dėka 
pagerinta prieglaudose maistas, 
pirkta materialų drabužiams, 
vadovėlių mokykloms ir k. Ru
denį 1923 m. buvo vėl sutartinai 
visų esamųjų Vilniuj lietuviškų 
draugijų: Laikinojo Komiteto, 
Lietuvių Draugijos centro ko
miteto, Liet. Mokslo Draugijos 
ir švietimo Draugijos “Ryto” 
kreiptasi per lietuviškus Ame
rikos laikraščius į lietuvių vi
suomenę, prašant Vilniaus kraš
to našaličiams pašalpos, bet dar 
nespėjus kokios nors pagelbos 
sulaukti, pasipylė iš to pat Vil
niaus į tulus Amerikos laikraš
čius šmeižtai ant Lietuvių Drau
gijos Komiteto, kaltinant jį ne
būtuose nusidėjimuose. Taip 
pav. pasislėpęs už raidės T. 
straipsniapalaikio “Vilniaus 
lietuvių ‘ jaunuomenės padėtis” 
(Tėvynė 1923 m. Nr. 50) ‘au
torius”, būdamas pats to šmei
žiamo Komiteto auklėtinis, kur
sai kaipo vargingų tėvų vaikas,

nervositas) pirmame 
suteikta 48 kartus 

pagelba; pas vieną

faktų 
veiki- 
srity-

APIE KLAIPĖDĄ.

Ryto bus išspausdintas “Nau
jienose” tik ką gautas iš Lietu
vos Dėdės Žano straipsnis apie 
Klaipėdos klausimą.

Straipsnio autorius nėra so
cialdemokratas, bet jisai nėra 
ir tautininkas. Jisai spėja, kad 
Lietuvos visuomene busianti 
patenkinta tuo pasiulymu, ku
rį įdavė Tautų Sąjungos tarybai 
p. Davis.

gyvenančių 
prašydamas

Metė bombą.

UKMERGĖ.-- Kovo 2 d. .Uk
mergėj suruoštam lenkų Vaka
rėly greitumu šokių salei kam
bary buvo mesta bomba, kuri 
sprogo, bet nieko nesužeidė. Sa
lėj kilo sumišimas: lietuviai iš
sigandę tuoj salę apleido, gi 
lenkai šokius tęsė. Tokios įtar
tinos aplinkybės privertė Kau
no politinę policijų tuč tuojau 
išsiųsti vieton savo valdinin- 

bomba 
iš lair- 
lenkai, 
tuomet 
ir sar

kirs, kurie ištyrę, kad 
buvo mesta ne Įbėgusio 
ko asmens, kaip tikina 
bet vieno iš buvusių 
namuose. Tai patvirtina
gai. Policijos įžiūrėta, kad tai 
greičiausia buvę^į provokacijos 
žygis. Vedama stropus tardy
mas. * [L],

Komiteto prieglaudoje laiko
mas, 8-os klasės mokslą pasie
kė, iš ypatingu budu supranta
mos dėkingystės, atsidrąsino 
nebūtų daiktų priplepėti, tary
tum norėdamas Komiteto gerą 
vardą Amerikos lietuvių tarpe 
diskredituoti, kad jam ameri
kiečiai antiklerikalės pakraipos 
žmonės aukų prieglaudoms lai
kyti neduotų, nes patsai Komi
tetas, sulig to “autoriaus” žo
džių, kaipo “Romos piliečių” 
tvarinys, veikiąs tik Romos 

naudai, auklėtiniais visiškai ne
sirūpindamas. O tų Komiteto 
auklėtinių padėtį tamsiausio
mis spalvomis piešdamas, iš 
adatos vežimus priskaldo, jis 
mano, kad tie vaikai, kurie 
gyvena Komiteto narių “Romos 
piliečių” priežiūroje, beigią sa
vo gyvenimą džiovos globoja
mi. Iš vienos, kaip aukščiau 
parodyta, tuberkulozo mirties 
metų bėgyje, jam vaidinosi, 
buk jau daug prieglaudų vaikų 
atsigulė Rasų kapuose ir tik 
vienas Dievas žinąs, kiek jų 
dar atsigulsią.

Deliai išmislyto, iš pirštų iš
čiulpto “Romos piliečių” vardo 
ir jų veikimo “papizmo įtakos 
platinimui — reikia pasakyti, 
kad esantieji Komitete kunigai 
yra ne “Romos, bet tikri Lietu
vos piliečiai, karštai mylį savo 
kraštą ir žmones, todėl ir uo
liai dalyvauja lietuvių varguo
lių šelpime ir jų švietime, stei
giant visame krašte lietuviškas 
mokyklas. Prie didelio neištek- 
liaus lietuvių inteligentijos Vil
nijoj ir visame Vilniaus krašte, 
kada jąjįj. daugel vietose vieni 

kunigai atstovauja, nėra ko 
stebėtis, kad ir į įvairias lietu
vių draugijas ir į musų Drau
gijos pašalpos komitetą kuni
gai pakliūva, o už tai yra kalta 
vietinė lietuvių visuomenė, kad 
jiji> turėdama kuniguose pasiti
kėjimą, juos komitetan renka, 
čia jau pridurti reikia, kad Ko
miteto nariai nieko bendro ne
turėjo su tuomi, “Romos pilie
čiu,” kursai buvo pirkęs auto
mobilį, bet ne sau, tik savo pa
žįstamam provincijoje, į kurį 
tas “Tėvynės” korespondentas 
taip drastiškai, neteisingai ap
rašė. Mat jis girdėjo skambi
nant, bet nežinojo kurioje baž
nyčioje, tai vyrukas ir priple
pėjo įvairių nesąmonių...

Kas dėl Komiteto prieglaudo
se auklėjimo pakraipos, tai j i ji, 
galima sakyti, maždaug neutra- 
lė. Komitteas, turėdamas dar
bo su katalikų tėvų vaikais, ne
gali ir savo prieglaudose neka
talikiškai juosius auklėti. Ne 
komiteto uždavinys jaučiamas 
vaikams skiepyti antikatalikiš- 
kas nuomones ir neapykantą į 
dvasiškių luomą ir tikybą, todėl 
if pnegaudose, kaip ir pas len
kus, yra vartojama rytmetinės 
ir vakarinės trumpos maldelės, 
kurias tvarkyti pavesta prie
glaudų vedėjoms, bet ne visose 
prieglaudose tos maldos prakti
kuojama. Komiteto nuomone 
mažiems vaikams dar per anks
tyba užsiiminėti antireliginiais 
klausimais; ateizmą gaivinti ir 
jam skleisti liekti dar vėlesnis 
jų gyvenimas, kada bus labiau 
pribrendę sunkesnėms proble
moms gvildenti...

Aukščiau jau minėta, kad 
prieglaudų vedėjų tarpe esama 
l:ik dviejų inteligentų, būtent; 
mergaičių bendrabučio vedėjos 
Em. Vileišienė, kurią “Tėvynės” 
corespondeptas “poniute” ir 
šmeiždamas “Romos papročiuo
se paskendusia vadina, ir kun. 
Stasio prieglaudos vedėjo bu v. 
Mokytojo Vitkausko. Pastebėti 
reikia, kad šituodu auklėtoju, 
deliai to, kad stipria ranka lai
ko tvarką taip skaitlingų veda
mose prieglaudose # mokinki 
tarpe, yra jųjų, kaipo didelės 
laisvės mylėtojų—kaip o priori 
spėti galima — labai nemėgia
mi ir prieš juos kai kada kolek
tyviai protestai keliama. Taip 
kartą už nepaklusnumą nubaus
tos mokinės,' davė, progos ^agi
tuotoms mergaitėms kolekty
viu prašymu kreiptis į Draugi
jos Cetralį Komitetą, į Laikiną
ją Lietuvių Komitetą ir į Vy
tauto Didžijo gimnazijos direk
ciją su skundu ant vedėjos ir 
jos neteisybių, bet nutylint pa
čių mergaičių baudos priežas-

»
tį... Kaip pasirodo visiems — o 
ypač karštagalviui jaunimui — 
įtikti, ne lengvas daiktas!

Baigiant Komiteto darbuotės 
aprašymą, malonu man, galint 
pakartoti “Tėvynės” Nr. 51 re
dakcijos parašytus žodžius, .kal
bant apie Vilniaus neŠlaičių 
prieglaudas, kad ir musų Komi
teto “noru yra, kad Vilniau® 
lietuvių našlaičiai pirmoje vie
toje išaugtų susipratusiais pa
žangiais lietuviais ir nepergali
mais kovotojais už lietuvių tau
tos reikalus ir jos šviesesnė at
eitį.

—Dr. J. Basanavičius
Komiteto Pirmininkas.

Vilnius, sausio m. 1924 m.

Pilsudskio 
sauvalė.

Nežiūrint į tai, jog Pilsudskis 
ir neteko Valstybės -viršininko 
vietos Lenkijoj, jis visgi lieka
si dar svarbiausiau tenai asme
niu. Apie jį daug kalbama, ra
šoma ir ginčijamasi: Lenkai 
nėra pratę prie respublikos ir 
pačių žmonių valdymo formos. 
Jie garbina jei nė karalių, tai 
bent vieno žmogaus diktatūrą. 
Pilsudskis nekurį laiką buvo tuo 
diktatorium, kurs viską turėjo 
savo žinioj ir nei kiek nesiskai
tė su seimu. Ir žmonėms jis 
patiko. Bet kadangi jis pri
klauso taip vadinamąja! kairių
jų srovei Lenkijoj, tai dešinieji 
ilgai negalėjo jo remti ir paga

liau visai atsisakė veikti su Fi|-' 
sudskiu. Bet nelaimei dešinie
ji, endekai neturi savo tarpe 
taip populeraus žmogaus, kaip 
kad Pilsudskis buvo, ir todėl 
prasišalinus jam, valdžia nete
ko autoriteto ir reikšmės. Nie
kas taip nekritikuoja Varšuvos 
valdžios kaip patys lenkai. Ka
binetai virsta vienas po kito; 
ministeriai mainosi beveik kas 
mėnesį.

Tuo tarpu Pilsudskis, kurs 
apie nieką kitą nesvajoja, kaip 
apie karieną, ne tik nepadeda 
Lenkijai išbristi iš tos klam
pynės, bet dar daugiau ją pa
stumia. Pilsudskiui Lenkija 
tiek rupi, kiek ji jam padeda 
atsiekti garbės. Jeigu jis Var
šuvoj nieko nepeštų jis sutik
tų mielu noru sugrįžti savo tik
ron tėvynėn Lietuvon, jeigu to
ji tik priimtų ir suteiktų jam 
garbingą vietą. Tokiam poli
tikos avantiūristui yra visvien 
kam tarnaus, bile tiktai paten
kins savo ambicijas. Nesenai 
jam buvo pasiūlyta armijos in
spektoriaus vieta. Armijos in
spektorius veikia gana savisto
viai ir peržiūri visą kariuome
nės tvarką? ir apginklavimą. 
Pilsudskis pareiškė, jog sutiks 
priimti pasiūlymą tiktai tuo
met, kai jam bus suteikta kraš
to apsaugos tarybos pįhninin- 
kystė. Tai yra viena svarbiau
sių valstybės įstaigų. Toks 
reikalavimas yra priešingas 
konstitucijai ir net kairieji at
sisako remti Pilsudskį. “Nau- 
'jas Pasaulis” (kairiųjų orga
nas) sako, jog jeigu teigtumė
me Pilsudskiui peržengti kon
stituciją, tai dešinieji reikalau
tų to paties ir J. Hallerui. Bet 
kitas laikraštis prideda, jog 
Pilsudskis yra vienintėlis nusi
manąs asmuo visoj Lenkijoj ir 
todėl nėra jam reikalo skaity- 
ties su kvailais seimo nariais 
arba neišmanančiais ministe- 
riais. Tokiu budu, nekurie len
kų laikraščiai paniekina pačių 
žmonių priimtą konstituciją ir 
atstovybę. Pilsudskis naudoja
si tuo žmonių politiniu nesu
brendimu. Ir reikia laukti, jog 
jis paims viršenybę Lenkijoj jei 
ne geruoju, tai revoliucija ar ki
tokiu 'perversmu. Iš šio žvilgs
nio, Pilsudskis yra pavojingas 
ne vien dešiniesiems, bet ir kai
riesiems. Lenkai mėgsta parti- 
nfas kovas ne tik žodžiu, bet'ir 
ginklu. Nelaimingasai “veto” 
neišdilsta iš jų papročių. Tokia 
padėtis negali daug ko žadėti.

—k. v.
i . ■
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Antradienis, Balandis 1, *21
-

žinios
Naujienų Spulktfs nariams

Balandžio 1 d. sueina metai 
Spulkos gyvavimo. Malonėkite 
visi Spulkos nariai užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduot 
Sekretoriui mokesčių knygutes.

Spulkos Sekretorius,
V. Mišeika.

Nusižudė dėl silpnos sveikatos.

Fred Ovvnby, 42 metų, 837 
Eastwood avė., pasiėmė dėžę, 
užsimovė sau ant galvos ir į- 
vedęs gazo pervadą nusitroški- 
no. x . •

požeminis kelias privalo 
keturias begos pačioj 

distrikto širdy ir dhbel- 
beges abiejuose galuose.

Naujas K. Požėlos su 
manymas

Rengs nepaprastu vakartį Lie
tuvos sportininkų parėmimui

-Lietuvos sportininkai’ norė
tų dalyvauti olimpiadoje, kuri 
neužilgio įvyks Paryžiuje. Olim
piadoj) suvažiuoja visų valsty
bių geriausi sportininkai.

S*portas Lietuvoje, supranta
ma, negalėjo perdaug išsivys
tyti. Truko ir lėšų ir prityru
sių toje srityje darbininkų.

Bet krutamą ir don. Kaune 
rengiama imtynes (rištynės), 
kur lietuviai gan gerai pasiro
dė. Kitose sporto srityse irgi 
veikiama. Sportininkai jau pra
dėjo net savo laikraštį leisti, 
kuris pavadinta “Sportas.” To 
laikraščio jau išėjo trys nu
meriai.

Kad padrąsinus Lietuvos 
sportininkus Karolis Požėla yra 
sumanęs surengti nepaprastų i 
vakarų, kurio pelnas eis Lietu-1 
vos sportininkų organizacijai, i 
Gavusi iš Amerikos paramos, 
ta organizacija gal įstengs pa
siųsti savo atstovų į Paryžiaus

išpildytas. Nužymėti žingsniai 
yra būtina dailis abeilno ir tin
kamo transportacijos išvysty
mo plano, kuris buvo pasiūly
tas įvairių autoritetų. Darbas, 
kurį aš siulau bėgy vienų 
metų suteiktų gailimybės pasi
naudoti greito susisiekimo pa
tarnavimu mažiausiai 200,000,- 
000 naujų važinėtojų.

Vienu ir tuo pačiu laiku su 
vystymu greito susisiekimo li
nijų, kurias aš nužymėjau te
ritorijoms išėmus didmiestį 
reikėtų pradėti darbas įrengi
mui požeminio kelip didmies
čio distrikte, geriausiai po 
State gatvės, pradedant nuo 
18-tos gatvės pietuose iki North 
Avenue j šiaurę, su reikiamu 
sujungimu su dabartiniais aug- 
šJ utiniais keliais abiejuose ga
luose.

Tas 
turėti

Į biznio 
tavas
Toks požeminis kelias gali at- 
ricUi tarp'$25,000,000 ir $30,- 
000,000, ir padvigubintų dabar- 

Įtinio susisiekimo įmones did- 
miestyj. Tąsyk butų galima 
leisti 2,400 karų į valandą vie- 
’on dabartinių 1,100 karų.

Požeminiai kdliai, mano su
pratimu, turi priklausyti mies
tui, taip kaip kad priklauso 
gatvės ir padarytos taip, jog 
baletų suimti augštutinių ir 
(atve^arių pasažierius iš įvai
rių linijų, ir kad jįe butų gali
na pratiesti j vakarus, šiaur
vakarinę ir piet-vakarinę mies
to dalis, jeigu butų tam reika- 
O. Natūralu, kad Chicago Ra- 
pid Transit Kompanija butų 
lyg ir priklausomybėje; siūlo
mi aprubežiavimai ant kom
panijos paprasto stako laikyto
jo, kai dėl Rapid Transit kom
panijos uždarbio miestas jokiu 
budu nejaustų to patvarkymo 
’.logumų, arba nėra baimės, 
kad jam neišpultų daugiau už
darbio dėl padidėjimo Jsusisie-1 
kimo įmonių.

Kiti žingsniai, kuriuos aš 
nurodžiau, gali būti finansuo- 

*• Įjami; aš esu tikras naudotojų- 
^avininku plano pagolba. Tuo- 
jautinisĮ važinėtojų skaičio pa-

Reikia pasakyti, kad K. Po
žėla gauna iš Lietuvos sporti
ninkų atsišaukimų, kur pra
šoma juos remti.

Ir Požėla sako, kad Lietuva 
turi pasirodyti pasaulio akyse, 
jog ji nėra ištižusi ir turi gal 
geresnių sportininkų negu ki
tos tautos.

Požėlos sumanymui pritaria 
ir žada visokiais budais pasi
darbuoti žinomas /‘hieagiečiams 
Bancevičius.

Apie tai, kas tame vakare bus 
daroma, parašysime kitų kar
ta. Bet užtikriname, kad tai 
bus toks parengimas, kokio lie
tuviams dar niekuomet neteko 
matyti.

Jau
rengs K. PožSla daug kų pasa
ko.

tas faktas, kad vakarų

Greito susisiekimo vys 
tymas Chicagai

DARATA JANENIENĖ
, Darata Janenienė persiskyrė su 

šiuo pasauliu kovo 30, 1924, 
6:10 vai. iš ryto turėdama 42 
metu amžiaus. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Povylą Janena 
ir tris vaikučius, Petrą 13 nvetų, 
Ona 12 metų ir Joną 9 metų. 
Seserį Marijoną Grinienę Ame- 
rike ir Lietuvoj seserį ir brolį 
Joną Stakį ir Lavuse Zastautie- 
nę. Velionė paėjo iš Panevė
žio apskr., Mieškų parapijos ir* 
Gitėnų kaimo.

Laidotuvės atsibus balandžio 
2 dieną 8:30 vai. iš ryto iš na
mų 3127 Normai Avė. į šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimiero Kapines.

Giminės ir pažjstami meldžia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Pabekam-e didžiausiame nu
budime:

Tėvas, vaikučiai ir sesuo.
Patarnauja graborius Alex 

Masalskis.

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti srtiagią 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

pratiesta daug daugiau augštu- anksto į Naujiem/ ofisą, kad 
tinių kelių laiks nuo laiko, kai galėtumėm parengti visus do- 
augšči'au nužymėtas planas bus kumentus.

Sanuiel Insulto kalba

Aš neįskaičiau dubcltavas 
bėgės Chicago North ir North
ern Baihvay linijų, kurios brie- 
žiny yra pažymėtos juodomis 
linijomis j šiaurę nuo Hovvard 
Street, dėlei to, kad darbas jau 
ten pradėta dirbti. Chicago Ka- 
pid Transit traukiniai bus pra
dėta operuoti ta linija iki 
i)( nipstcr gatvės nuo susijun
gimo su dabartine linija prie 
Howard gatvės. Vėliau ta lini
ja bus pratiesta iki Waukegan.

Daugelis kitų žingsnių ir 
požeminiai traukiniai.

Suprantama, kad gali būti

didėjimas užbaigus kiekvieną 
nurodytų žingsnį suteiktų pa
kankamai įplaukų, kad davus 
•gero pelno investoriams. To 
plano vykiu imas suinteresuotų

kostumeriai noriai pirktų pre- 
ferred stakų.

Konstruktyvių žingsnių
Žingsnis 1. Pratiesimas En- 

glewood šakos South sidės į| □’CLIYVJO k J v III. 11 OlUVkj |

tiesioginiai paliestus distriktuss vnkarus iki Ashland Avenue ir 
ir nuosavybės vertės pakilimas j pietus iki 74.tos gatv8s ilgis 
delei pravedimo greito susisie- 1)/2 myliog $l,500,000.
kimo kelių priverstų, aš ma- žingsnis 2. Pabudavojimas 
nau, nuosavybių savininkus ir dubeltavų bėgių linijos arti

■ J1V1J.U8.1-'?!.'-"■L'.l. =ęSB-T

Ashland Avenue sujungiant 
Eng'leivvood su šaka Stocik 
Yards South Side elevatorių ke
lių ; ilgis 3 mylios — $3,000,000.

Žingsnis 3. Pabudavojimas 
dubeltavų bėgių linijos arti 
Ashland Avenue sujungiant li
nijų nužymėtą antrame žings
ny su Metropolitan augštuti- 
niaisiais keliais Douglas Park

šakoj arti 20-tos gatves, ilgis 
2% mylių — $3,000,000.

Žingsnis 4. Pabudavojimas 
dubeltavų belgių linijos arti 
Ashland Avė. sujungiant Met
ropolitan augiuosius kelius 
Logan Scjuare šakoj prie Mil- 
waukce Avė. su Bavensvvood 
šaka Nortlnvcstern kelio, ilgis 
2% mylios — $3,000,000.

(Bus daugiau)

LIETUVIS
AKIŲ SPECIALISTAS
Jei skaitant akys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių 
uždegimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda .tuomet ateik pasitarti.

Akiniu kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, UL 

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliontris nuo 10 iki 1.

MUZIKALIAI VEIKALAI GERIAUSIŲ LIETUVIŲ KOM 
POZITORIŲ YRA GAUNAMI AUSROS KNYGYNE
Šiuomi pranešame visam muzikaliam lietuviškam pasau

liui, kad musų knygyne randasi geriausių muzikalių dainų. Kai 
, kurie veikalai yra visai nauji ir ką tik atėję iš Lietuvos; kai ku
rie visai nauji ir gaminti Amerikoje. Todelgi, yra proga dėl 
muzikalių žmonių, kaip tai: choristams, solistams, pianistams 
ir įvairius muzikaliu^ instrumentus naudojantiems įsigyti mu
zikalių prekių už gana prieinamą kainą. AUŠROS KNYGY
NAS daro nuolaidą ant visų žemiau tilpstančių veikalų, kurie 
užsisakys iki gegužės 1 dienai nemažiau $5.00 vertės sykiu mu
zikalių veikalų, tiems bus atskaitoma 25 centai nuo kiekvieno 
dolerio. Reiškia perkanti sykiu neužmažiau $5.00 gauna 25%. 
Šitas nupiginimas yra teikiamas tiktai iki gegužės 1 dienai. To
delgi norintieji įsigyti sau reikalingų dainų ir už numažintą 
kainą malonėkite būti skubus.

Gruodžio Veikalai:
Mylėk (solo) .... .................. S..
Burtai (solo) ............................
Jura ir nvergos (solo) ...........
Ėj jaunieji (Mišram chorui) 
Visur tyla (solo) ..... .............

, Op’ Op’ (Mišram chorui) .......
Varjacijos

Dainos pianui (solo) I
J. T. Kelpšos Veikalai:

I
 Karingos aidai .................L......  50c

Tėvynės ginėjams dainų rinki
nėlis. .

Lakštutė .....?............................ $1.25

Dainų rinkinėlis pradėdarnąjai 
mokyklai. •

Nuplasnok (solo) ................... 60c

Tėvužėli sengalvėli ir Sake mane 
šioki (solo) .. ...................   50c

Liepė tėvelis (solo) ............... 60c

Lietuvos Hymnas (solo) ....... 60c

Žalioj lankelėj (solo) ........... 60c

Mano sieloj šiandien šventė (so
lo) ......  ,.... 50c

Rūpinosi motinėlė (solo) ....... 75c

Saulelė raudona (solo) ........... 50c

Žalioj girelėj ir koks ten lengvas 
poilsėlis (solo) .................

Amatninkų daina (solo) .......

Impronrctu (solo pianui) .......

Ne margi sakalėliai ...............

Meno daina (Mišram chorui) 
Oi, berneli vienturį (Duetas 

pranas ir Tenoras) .......

Pasaka (solo pianas) ...............
Trys liaudies dainos (solo pia

nas) .................................. 50c
Balnok tarne žirgą ir Gerkim bro-

j liai (Mišram chorui) r..... . 35c
Aš toli nuleista ir Trys dzhnas 

dzūkiška (Mišram chorui) 40c 
Kad aš buvau mergelė ir Atlėkė 

sakalėlis (Mišram chorui) 35c 
Mergvakario daina ir Ei tėveli, tė

veli (Mišram chorui) .......  35c
Oi tu, lakštingėle ir Vanagėlis tu

pėjo (Mišram chorui) ... 35c
Aš pas tėvelį ir Močiutė mano 

(Mišram* chorui) ..............  35c
Eisiu į girelę ir Ui, ui, ui .Dieve 
(Mišram chorui) ......................  35c
Močiute miego norių ir Ei, varge, 

varge (Mišram chorui) ...  35c
Asperge Me—Bažnytinė (Trims 
(balsams su vargonais) ....... 50c
Gailesčio giesme (Trims balsams 

chorui) ..............................  25c
Keturi suktiniai (Piano solo) 

.............................................. 75c 
Tautiški šokiai ........................ 50c

J. Žilevičiaus Veikalai:
Šėriau žirgelį .(solo) ............... 75c
Aš pas motutę ......................  40c
Močiutė širdele (Trio Smuiką Bass 

^Pianas) . A...........................  75c
Girtuoklio daina (solo aukštam 

balsui) ..............................  60c
Gundė mane bernužėlis ......... 75c
Nubudimo valanda .............;....  60c
Jau pavasaris išaušo (Mišram 

chorui) .......................   40c
Šviesi naktis mėnesiena ....... 60c
Laisvės daina .... ?.........  40c
Gaudžia, gaudžia aukso varpas ir 

šviesi naktis mėnesiena .... 50c

A. Aleksio Veikalai:
Meilė (solo) ..........................  46c
Ak myliu tave (solo) ........... 75c
Giesmė į Šv. Kazimerą (Mišram 

. ■ chorui) .................................. 50c
j Bernužėli, nevesk pačios (solo)

I ..................   50c
Meile uždegta krūtinė (solo) 

.............................................. 65c
I Skrenda, lekia musit mintys (due

tas) ........     75c

OHIO METALO DARBININKAS 
NUKENTĖJO

Ray S. Bali, Huron, Ohio kentėjo 
nuo persišaldymo, bet surado greitą 
pagelbą vartodamas FOLEY HONEY 
AND TAR COMPOUND. Jis rašo: 
“Aš suradau, kad FOLEY AND TAR 
COMPOUND yra geriausia gyduolė 
nuo persišaldym-o ir kašubo”. Ban
dyk ją šiandien. Parsiduoda visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė, 

Chicago, 111.

50c 
60c 
60c 
50c 
50c 
50c 

Lietuvių Liaudies 
$1.00

50c 
60c 
50c 
75c 
60c 
So- 
75c 
60c

Mes grįšime ten (Mišram chorui) 
.....................    75c 

Visuomet širdis surakinta (solo) 
..................................  60c 

Graži čia giružė (solo) ........... 50c
Ginkim šalį Lietuvos (Mišram 
.chorui) .............................. 50c

Pirmyn į kovą už tėvynę (Mišram 
chorui) .......................  $1.50

Vyčių Himnas (Mišram chorui) 
.............................................. 25c 

O, pažvelgki mieloje (solp) .... 50c 
Keturiolika dainų (Mišram cho

rui) ...............j.................. $1.00
Trisdešimts dainų (duetu) $1.50

A. Vanagaičio Veikalai:
8

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Liaudies Dainos (Mišram cho
rui). Oi mergele, Lopšinė, Do
bilas, Dziedul, Levendrėlis, Kun- 
kuliukai Aš mergytė ir Gry
bai. šitas yra naujas leidinė
lis ką tiktai apleidęs spaudą. 
....................  $1.25 

Stasys, (tenorui sėjo, komiška) 
...... .................... .'.................. 60c 

Dul dul dūdelė, Ftenorui solo) 
........................... .<................ 60c

St. Navicko Veikalai:
Lietuvaite (Mazurka fortepija- 
nui) .......................  75c

V. Niekaus Veikalai:
Lietuviški šokiai dėl 'piano: 

Žirgelis, V. K. Maršas, Lelija 
Valcas, čebatėbs, Aguonėlė, Ma
zurka, Vamzdelis, pas D’Sspang- 
ne, Klumpakojis Noriu Miego, 
Vengierka, Kokietka, Vyčių Mar
šas, Klumpakojis No. 2, Suktinis, 
Aguonėlė, Pakeltkojis, Žilvitis ii’ 
Kutų Darželis ...................... $1.50

Albumas Lietuviškų šokių dėl 
Orkestros šių instrumentų: Piano, 
Smuikos ir Kometos, telpa sekan
ti šokiai: 1) V. K. Maršas, 2) 
Varpelis valcas, 3) Liepelė polka, 
4) Lelija valcas, 7) Dėdienė pol
ka, 8) Aguonėlė mazurka 9) Žir
gelis, 10) Lietuvos Maršas, 11) 
Vamzdelis, 12) Suktinis, 13) Klum»- 
pakojis, 14) Noriu Miego, 15) .......................................... ...............
Hymnas, 16) Tautiškas Him- Su Diev Lietuva (Mišram cho- 

lui) .  60c
Tų mergelių dainavimas ir Ten 

(solo) .................................. 75c
Gerk, girtuoklėli (solo) Mezzo so

pranui ar baritonui .. »v„ 40c
Gėriau dieną, gėriau naktį (so

lo) ...................................... 50c
Už klystančius žmones (solo) te
norui su pianu .......... .-............. 75c
Lietuvos Hymnas (piano solo) 

........ ..........................    50c 
Siuntė mane motinėlė (valcas) 

................... :......... .....: 60c
Mano gimtinė (vienam balsui su 

pianu) ....... .’......... 60c
Myliu tave ir Stiprybės šaltinis 

.............................................. 60c 
Viso pasaulio ir Žalčių karalienė 

(solo) .   60c
Kad aš našlaitė (solo) ........... 60c
Mano i'Oyė (solo) ................... 50c
Tu graži (solo) ...................... 50c
Lankštingalėlė (solo)»........... 60c
O kaip miela išgirsti (solo) 

..............    '..... 75c 
Patekėk aušrele (solo) ........... 60c

J. Naujalio Veikalai:
Meilė tėvynės nemari (duetas te

norui su baritonu, arba sopra
nas su altu) .v....................  75c

Nokturnas (solo pianui) ....... 50c
Kad širdį tau skausmas (solo) 

vienam žemam balsui su pianu 
. ............................................ 75c

nas .......................................... $2.50
Albumas Lietuvių Orchestrai 

atskiros sąsiuvos šiems instru
mentams: Piano Ist Violin, 2nd 
Violin, Viola, Cello, Bass, Flute, 
Clarnet, Ist Cornet, 2nd Cornet, 
Trombone Drums. Visas setas 
.................   $4.50 
Atskiro instrumento sąsiuvinis 
..................................................... 75c 

Albumas Lietuviškų šokių. Pia
no dėl Orchestros ................. $1.25

St.. Šimkaus Veikalai:
50 jaunimo dainų (Trims, dviems, 

vienam balsui) ............... $1.25
Oi kas? (solo) ........................... 75c
Era mano brangi (solo ......... 50c
Plaukia sau laivelis (duetas) 

.................   75c 
“Dainų Dainorėlis”, 30 dainų 

(Trims ir dviem lygiems bal
sams) ................................ 75c

.............  .60c 
. 60c 
. 60c 
$1.00 
$1.00 
. 60c 
. 60c 

50c 
Jau 
60c

Vakarine daina (solo ir chorui) 
............... 60c 

Kareivių daina (vyrų chorui .— 
trys balsai) ....,.................  60c

V&i žydėk, žydėk ir Važiavau die
ną (Mišram chorui) ....... 25c

Vienas žodis nešneka (Mišram 
chorui) ....•......................... 45c

Nesigriaudink mergužėle ii’ Einu 
per dvarelį ...............  30c

Sėdžiu po langeliu ir Per girelę 
jojau ........-.......................... 30c

Motute mano; šėriau žirgelį ir 
Vai kad aš jojau ............... 30c

Aš jojau per girelę ir Žaliuok rū
tele .............................. ’....... 30c

Ant tėvelio dvaro ir Tykus buvo 
vakarėlis .................   35c

Saulutė tekėjo .......................... 25c
Oželis (Chorui su pianų) ....... 60c
Pamylėjau vakar (solo) ........ 75c

L. Eremino Veikalai:
Dainos sutaisytos keturiems bal

sams apdarytos ........... $1.50
(Mišriems ir Vyrų balsų cho
rams).

A. Kačanausko Veikalai:
Arfos Choras (vienam balsui su 

pianu) ....................................75c
Jurgio daina ir Išaušo (solo) 

.......................................   75c

Pavasaris (Mišram chorui) .... 50c 
Sudiev, (Mišram chorui) ....... 45c
Nupirk man (Mišram chorui) 45c 
Kai du stos (Mišram chorui) 45c 
Ar skauda man širdį, (Mišram 

chorui) .....*.....................  50c
Užtrauksime naują giesmę (Miš_ 

ram chorui) ...   40c
Oi neverk motušėle (baritonui, 

smuikai ir fortepianui) .... $1.25 
Lopšinė daina (Vienam balsui) 

............................................. 50c

C. YUCIUS D. C., PH. c. 
1579 Milwaukec 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 
Rez<. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractįc gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdąs dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vik 
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 Chitoprak- 
torių.

T
■/

Sunku man gyventi (solo) ... 
Lopšinė ..................................... :
Ne dėl tavęs aš mergelė ......
Oi greičiau, greičiau ........... i
Kaip raiba paukštutė ......... I
Scherzo (solo pianui) ...........
Įžanga (Mišram chorui) .......
Kur bakūžė samonota (solo) 
Ilgu, ilgu man ant svieto ir 

atėjo rudenėlis (kvartetas)
Aš įsivilkčiau čigono rūbą (due

tas) ................................ $1.00

TEATRALIAI VEIKALAI

Trys Liaudies Dainos:
(Mišram chorui). Oi žiba žiburė

lis, Ant kalno rugiai ir Gieda 
gaideliai ................   50c

M. Petrausko Veikalai:
Apvezdinkit ir mane 3-jų aktų 

operetė. Dalyvauja 8 ypątos. 
Visos dainos ir orchestracija 
...................   $1.75 

Consilium facūltatis, vieno akto 
operetė — 8 ypatoms ... $1.50

Kanklės (penkių metų). Joje yra 
31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 
10 Šokių pianui ir smuikai, 190 
puslapių .......................... $5.00

“Lietuviškos Dainos” — šeši su
siuvai — „keturiems mišriems 
balsams, 4-riems lygiams bal
sams, ir duetams. Viso 70 dai
nų, 89 puslapių ........... $1.50

Aido balsai (chorams) ...........   75c
Gamta graži (4-riems lygiems 

balsam^)-......... '.................... 50c
šių nakcialy (dziukiškai) ....... 50c
Skambančios stygos (duetas) 75c 
Dovanojo (dziukiškai) ........... 25c
Skyniau skynimėlį (solo) ....... 30c
Lihgo (latviškai — solo) ......   25c
Girių Karalius (opera) lietuvių ir 

anglu kalbose ..............  $3.00
Egle - (žalčių karalienė) Žalčio ir

Gulbės duetas ......................  75c

Stanek — Laumenskienės 
Veikalai:

Gyvenimo saulutė (solo) ....... 75c
Mazurka (Smuiką su pianu) 75c 
Romansas (Vilioncelė su pianu) 

......................................... $1.00 
Suprato (Vienbalsiui su pianu) 

.................... .•........................ 60c 
Atsiminimas (Smuiką ir pianu) 

............................................. 00c 
Man per naktį buvo liūdna (solo) 

.............................................. 75c
Miela širdžiai (solo) ............... 50c
Aguonėlės (solo) ....................  £0c
Tarnaitė (Smuiką ir pianu) $1.50 
Obelių žiedai (Vienam balsui ir 

pianui) .........   50c
Capricccietto (Vienam pianui) 50c

M. Grigonio Veikalai:
žaidimų Vainikas (vakarėliams ir 

gegužinėms) 102 dainelės .. 80c

čia yra'.rinktiniai veikalai geresniam teatrui i? šitų veikalų vargiai kur kitur galima gauti... Mes, irgi jų turime gana mažą skaičių, norin
ti įsigyti verta tiems būti skubus... ApartV Čiurlionienės Komedijų ir Grigonio Žaidimų Vainiko, kitų nei Lietuvos knygynėse gauti nėra galima. 
Sakoma, kad esą išsibaigę visai.
ERŠKĖČIŲ TAKŲ. Penkių veik
smų drama. Parašė Pijus Mičiu- 
lis. “Teatro” leidinys, Vilniuje, 
1913, pusi. 198. Lošimui reikia 
10 vyrų ir 4 moterų. Kaina $1.50
SUGRĮŽO. Keturių veiksmų ir 
vieno paveikslo drama. Parašė J. 
Strazdas. “Teatro” leidinys, Vil
niuje, 1914, pusi. 107. Lošimui rei
kia 10 vyrų ir 3 moterų. Kaina 
........................... :...................... $1.00
GAIRĖS. Trijų veiksmų drama. 
Parašė Kazys Puidą. “Teatre” lei
dinys, Vilniuje, 1913 pusi. 100,

Lošimui reikia \l vyrų ir 3 mote
rų. Kaina .............................. $1.00
KOVA SU GIRTUOKLYBE. Tri
jų veiksmų ir vieno paveikslo dra
ma. Parašė Vargovaikis. “Teatro” 
leidinys, Vilniuje, 1913, pusi. 166. 
Lošimui reikia 10 vyrų ir 6 mote
rų. Kaina .............................. $1.00
GYVENIMAS. Keturių veiksmų 
vaizdas. Parašė V. Feldman, J. 
Strazdo vertimas. “Teatro” leidi_ 
nys, Vilniuje, 1914, pusi. 147. Lo
šimui reikia 3 moterų ir 2 vyrų. 
Kaina ..... ................................  $1.00

Iš MEILĖS. Penkiaveiksmė dra
ma. Parašė Togobočnij, vertimas 
J. Jaunučio. “Teatro” leidinys, 
Vilniuje, 1911, pusi. 118. Lošimui 
reikia 6 vyrų ir 5 moterų. Kaina 
............................................... $2.50 
KOMEDIJOS’. 1. Karalaitė, Tik
roji Teisybė, 2. Gegužis, 3. Kupro
tas Oželis. Parašė Čiurlionienė — 
Kymontaitė. Kaune, 1920, pusi. 
155. Kaiųa ...............  80c
PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI. Drama
tiškas veikalas. Parašė Vydūnas. 
Tilžėje,' 1908, pusi. 182. Kaina 
.........................................   $1.40

Kurie užsisakys šitų veikalų sykiu už $5.00, tiems bus atskąitomą po 25 centus nuo kiekvieno dolerio ir šitas atskaitymas bus tęsiamas tik
tai iki gegužes 1 dienai. ' z'

Pinigus malonėkite prisiųsti sykiu su dainų užsakymu: Money Orderiu, Čekiu arba “cash”, bet registrud- 
tame laiške, šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 So. Halstęd St., Chicago, III,

ŠARŪNAS. Dainavos kunigaik-/ 
štiš. Keturių veiksmų su inžan- 
ga, dviejuose tomuose* Parašė Vin
cas Krėvė-Mickevičius. Vilniuje, 
1911, pusi. 287. Lošimui reikia 9 
vyrų ir 1 moterį. Kaina ..... '.. $1.25

ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Šitas vai
nikas yra nupintas žaidimams —- 
seniems ir jauniems. Žaidimai yra 
įvairus: su dainomis ir be dainų, 
ilgų ir trumpų, juokingų ir tik 
Unksmių. Surengė Matas Grigo
nis, Panevėžio gimnazijos moky
tojas. Tilžėje, 1919, pusi. 73. Kai
na ......      80c

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

/ Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kronilkas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare. 
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir slapumo li
rų.

ištesėti 
nereiks-.

privatilkų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* ^zzope- 
jišką bt gydy
mo. Diddli skai
čius žmoUų U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monro® St. 
Crilly Buildlng. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vynj. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motorą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki B 

▼ai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panfedėlyj, seredc*r £si 
■ubatoje nuo 10 vai. ryt** 
iki 8 vai. vakare.

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

2, 1923 metų>
No. 1 ir 2,1Q24 metų. Gali
ma gauti Naujienų., ofise,
30 centų už kopiją.

Kultūros

Ar jus žinote, kad
Chicąga yra didžiausis pasaulyje 

miestas apgyventas lietuviais. /Chi- 
cagoje lietuvių daug daugiau gyvena 
me^y.y?aune ’ Ar J1*8 žinote, kad 

l urkitkas tabakas yra geriausias ta
bakas dėl cigaretų ir, kad Helmar 
yra padaryti iŠ 100% gryno Turkiš
ko tabako.

Limpi RFECT in original
X. ,.J,. i.



Rateliuose
nebenorįs savo

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, Balandis 1, ’24

“savas pas savo ne 
tur būt yra geras ir ne 
patinka. Štai girdėt,

visiems 
visiems 
kad keletas lietuviškų daktarų 
padarė apžadus nebegydyti lie
tuvių ligonių, nebekviesti jų 
pas save, o jei kurs ateitų, tai 
atpratinti tokį ar tai didelėmis 
panaberijomis, ar 
rais vaistais.

Vienok nežinia, 
lietuviški daktarai
kitataučiais jie menkai ir susi
kalbėt moką.

tai tam tik-

sako, ką tie 
begydys. Su

Visokios Žinelės
Ar žinote ką? Musų Nora jau 

pučiasi, keliasi ir labai 
pasirengus

rimtai 
skristi Lietuvon, 

for the love of Mike,
stop!

♦ ♦

Iš lytų laikraščiai praneša, 
kad K. Požėla risis jau New- 
Yorke, gal būt kad kada ir jų 
pranašavimai išsipildys, bet dar 
negreit, Požėla ir Chicagcj turi 
gana džiabo.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia i mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ižnarinimų ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinki! juoini — Pravys skausmų 

. šalin.
Visuomet laikykite bonkų po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonkų aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Phone Boulevard 8356

Marinello Beauty Shop
Lena Leota Pryor

Padabinimo darbas visose šakose 
Nužemintos kainos panedėliais 

ir seredomis.
Atdara vakarais, utarninke, ket

verge ir subatoje.
Nedėlioj Įmigai sutartį.
3102 So. Halsted St. 

antras augštas.
Chicago.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant 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
Res. Phone Cicero 6272

TIKRA PHYSIC
“Aš bandžiau visokių rųšių gy

duoles nuo užkietėjimo, bet nesura
dau nei vienų, kad mano viduriai ge
rai veiktų kol aš nepradėjau vartoti 
FOLEY CATHARTIC TABLETS ”, 
rašo Robert E. Smith, 417 N. Robeit 
St., Ludington, Mich. FOLEY 
CATHARTIC TABLETS greitai ir 
gerai veikia paliuosavime vidurių. 
Parduodamos visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė, 

Chicago, III.

Nemo Lieainimoa num.888, tik
rai Digus. Turi žemą virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos iviaaiai 
rausvos ar baltos 'materijos; dy 
diiai 24 iki 86 ; atsieina tik |8. 

Jei krautuvėj nėra prisiųakit 
mums savo vardą, adresą ir 
13. Mes pasiųsime.

Ne.no Hygienlc-Fashion Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dept. S.)

Untanis, ar įspėsite kuris...? 
nes jų daug yra. Matote, aš tu
riu omenyje Antaną P. Kvede- 
rą, jis nieko nedaro kaip tik rik-

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
S'usivienijimas Lietuvių Namų Sa« 

, vininkų ant Bridgepoi’to laikys savo dina birutiečius ir studentus sa- 'mene8ini susirinkimą, trečiadieny, ba- 
__________________________ i landžio 2 d., Mildos svet., 3142 So. 

VO koilSCl vatoi Ijoj. Ieško nau-1 Halsted St. kaip 7:30 vai. vakare, 
jų balsų-talentų. Turiu pasaky- Visi nariai nvalonęsit pribūti laiku ir 
ti, kad jau keletą surado. Ma- > 
nyje irgi ieškojo, bet nerado. Aš 
jo liepiamas rėkiu ir ko tik ne- 
sprogau berėkdamas, pasakė, 
kad aš, well... bum ne aš, tik 
mano balsas. 

♦ ♦
Petras Sarpalius mano chica- 

giečiams duoti didžiausį simfo
nijos koncertą, gal norite žinoti 
kada? \Vell, ir aš pats nežinau, 
jis nesako.

Visi lietuviai 
namų savininkai priimami Ghicagoje

— I). Gulbinas, Rašt.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
r-rle Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namel].

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

LSS VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, balandžio 6 d. Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios VIII Rajonui pri- 
siųskit delegatus. Jei kuri kuopa 
delei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele- 
gatai prašomi nesivėluoti ir visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilis,

LSS VIII Ra j. Sekr.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

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

S. L. A. 36 kp. nariams. Balan
džio 2 d., seredbs vakare, Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 St. bus lai
komas 3G kuopos susirinkimas ir bus 
balsuojama S. L. A. Centro valdyba. 
Visi nariai urivalo atsilankyti ir bal
suoti už gusiančiūs musų organizaci
jos viršipinkus. Pradžia 7:30 vaka
re. — Narys.

North Side. Lietuvių Rytinės 
žvaigždės P. ir P Kliubo susirinkimas 
įvyks balandžio 3 d, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia Avė., 8 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami dalyvaut, nes 
daugybė svarbių reikalų.

Nut. rašt.

Išmintingo Praamžiaus įsakymu 
Vaidylos renkasi pietuose balan
džio 1 dienų, —Vyriausias Vaidyla

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoje, balandžio 2 
d., š. m., 8 vai. vakare Raymofjd Cha- 
pel svet., 816 W. 31st St.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes bus rinkimas Centro Valdybos

— Sekretorius.

Lietuviškos Teatr. Dr-tės Rūtos No.
1 mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
dos vakare, 7:30 valandą, balandžio
2 d., G. M. černausko svet., po num. 
1900 So. Union Avė. Malonėkite 
atsilankyti visi nariai ir narės ir at
sivesti po vieną ir kitą naują narį.

Nut. Rašt. F. D. Žukauskas.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubo Sav. Paš. susirinkimas įvyk^ 
trečiadieny, balandžio 2 d, lauosybės 
svet, 1822 Wabansia Avė, 8 vai. vąš
kare. Nariai yra kviečiami vi daly- 
vaut. Nut. Rašt.

p. O. Poželienęs ir Rusijos Operos 
Dainininkų Koncertas, 
nedėlioj .balandžio 6 
Sokol Hali, 1814 So. 
jau nebetoli. Laikas 
lietus. Salė nedidelė, 
pritruktų. — Tam koncertui bilietai 
parduodami sekančiose vietose:

Naujienų ofise, 1739 S. Halsted St.
Aušros Knygyne, 321(1 S. Halsted 

Street.

kuris įvyks 
dieną Pilsen 
Ashland Avė. 
nusipirkti bi- 
kad vietų ne-

Koncertas Lietuvos Našlaičių Nau
dai, rengia North Sidės Lietuvių 
Draugijos, Balandžio-April 4 d., Wi- 
cker Park svet, 2040 West Nort Av, 
arti Milwaukee ir Robey gat. Pra
džia 7:30 vai. vak. įžanga 50 centų. 
Programas bus įdomus, nes dalyvau
ja žymiausi artistai: Birutės choras 
su visomis žvaigždėmis; Justas Ku
dirka, Lietuvos valstybės operos te
noras; ponia Nora Gugienė, pasižy
mėjus lyrišku balsu daininkė; p-lė 
Hellen Jenciek, pianistė; p-lė Aldo
na Rugis, klasiško sporto mokytoja; 
Jonas Čepaitis, pasižymėjęs dainin- 
kas tenoras; Pirmyn choras; Karolis 
Požėla lietuvių čampionas su savo 
draugais; p. Žadeikis, Lietuvos kon
sulas; p. Valančius, Unieversal State 
Banko kasininkas ir advokatas T. 
Kučinskas. Visi programe dalyvau
ja veltui. Visas pelnas eis Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visuomenę 
skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

Jaunuolių Orkestros mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienio 2 ba
landžio 8 v. v. paprastoj svetainėje, 
prie 29 ir Halsted gatvių į šitą susi
rinkimą malonėkite pribūti visi jau
nuolių tėvai. Repeticijos prasidės 
7 v» v. Rašt. Eugenija Grušaite,

GARANTUOTI phimbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co, 800-806 So.

Kedzie 4ve. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

VYRŲ

APSISAUGOKIT NUO ' 
PLĖŠIKŲ.

Mes padarėm naują išradimą 
užrakinimui langų iš vidaus pu
sės. Tamsta, naktį gulėdamas, 
gali laikyti atvirą langą, o iš vi
daus bus užrakintas taip, kad iš 
lauko nieks negaės lango atida
ryki. Tamsta miegosite nesibi
jodami plėšikų ir turėsit savo 
kambary šviežio oro, kas žmo
gaus sveikatai labai reikalingas. 
Taą musų išradimas dar tik pir
mas yra Amerikoj, ir Washing- 
tone Amerikos Patentavimo De
partamente yra pripažintas už 
gerinusį išradimą ir užpaten
tuotas. Mes dabar pradėjom 
išdirbti tą musų išradimą ir jau 
gauname šimtais užsakymų kož- 
ną dieną. To taip svarbaus 
langų rakto kaina yra labai že
ma: dėl vieno lango tik 50c, o 
dėl 12 langų, tai yra tuzinas va
gies saugių raktų kaina $4.00. 
Siųskite užsakymus kartu su 
pinigais, o aplaikysit tuos taip 
jums reikalingus langų užrak- 
čius. Pinigus galite siųsti regi
struotam laiške arba money or
deriu. Musų adreso nenumes- 
kit, nes mes daug neskelbsime 
laikraščiuose.

Reikalingi agentai. Agentams 
geraš nuošimtis.
J. Waitch and F. Lasevich Co. 
2219 Penn Av., Pittsburgh, Pa.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Prano 

Tamošaičio iš Obelių vai., Kreu- 
neme kaimo, Rokiškio apskr. Aš 
esu Panevėžio kalėjime. Atsišaukit 

Jonas Tamošaitis 
Panevėžio kalėjimas, 

Lietuva.
PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 

Bartoševičiaus. Jis gyveno pirmiau 
St. Louis, III. 36th St., o dabar ne
žinau kur. Turiu sbarbų reikalą. 
Aš esu ligonbuty. Turiu mergaitę 
septynių metų pas save.' Atsišaukit 
ar kas žinot praneškit man.

Katarina Lukošienė, sesuo 
2116 W. 23rd St.

PAJIEŠKAU Damazas Kripas, pa
eina iš Plungės parapijos, Pakęru kai
mo. Jis pats ar kiti kurie jį pažys
ta duokite žinią man. Yra labai 
svarbus reikalas dėl jo žemės Lietu
voj.

KAZIMIERAS BALSIS, 
5013 So. Wells St,.... Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Petro, 
Apocenkos, kuris pirmiau gyveno 
Brooklyne. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas duokite man 
žinoti.

Atsišaukite
KAZIMIERAS APOCENKA 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

JIEŠKAU pusseseres, Jievos Ste- 
ponaitės, po vyru . Strazdauskiehė. 
Pirmiau gyveno Bostone, girdėjau da
bar gyvena Chicagoj. Taipgi jieškau 
Prano Klovo, Dom. Juoz. Odino ir 
Dom. Lubino. Meldžiu jų atsišaukti, 
arba kas žinote, pranešti, busiu dė
kingas. K. Stripinis, 13527 Fleming 
St, Detroit, Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co, 8411-13 Ogden Avė, 
Phone Lavvndale 0114.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. M. J. Millcr

ISRENŪAVOJIMUI
ANT rendos vieta dėl krautu

ves, kaip tai drugstoriui, bučer- 
į nei ar šiaip bile krautuvei ant 

Westside 2065 W.Coulter St.At- 
sišaukit pas savininką 1444 So. 
51 Avė. Tel, Cicero 147

RENDAI parankus ofisas, ge
ras dėl daktaro ar dantisto.

Kreipktės
\ 4622 So. Western Avė.

ĮIEŠKO KAMRARiy
REIKALINGAS švarus kambarys 

su “lait house -keeping” vienam av- 
ba dviem vaikinam su atskiru įėji
mu.

Atsišaukite laišku ( <
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Box 467

PAJIEŠKAU 5 ar 6 kamba
rių 18tos gatvės apielinkėj. Kas 
tokius kambarius turite, tai 
praneškite. Canal 6025, A. Ma
siulis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

IlEIKIA merginos ar moters 
prie namų darbo, valgis ir kam- 
baris.

Atsišaukit į barber shop.
916 W. 59 St.

Wentworth 6017

REIKALINGA moteris be vaikų 
arba merginos dėl prižiūrėjimo 
dviejų vaikų ir naitao. Taipgi rei
kalinga virėją į..valgyklą. Atsmau
kite kuogreičiausiai šiuo pntrašu: 

Win; Balhis 
1444 Wentworth Avė. 
Chicago Heights, III.

'■U
REIKIA patyrusių moterų prie 

spėka varomų mašinų, prie dresių, 
nuolat darbas, geros apystovos, gey 
ra proga išmokti amato ir uždirbtu 
gerą algą.

Atsišaukit
Graceline Dress Co.

302 So. Markct St., 4 fl.
---------------.... . .■■iU..----------- i •—-

REIKIA moterų indų plovėjų, $18 
į savaitę, antrarankės virėjos, $25 
savaitę, janitorkų; $65 į mėnesį mo
terų į restauraną, $12 į savaitę.

SOUTH PARK, EMPLOYMENT bureau, 
4191 So. . Halsted St.

i . ‘ , * 1C .* 'V i • • • L •

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS partnerys į restau- 
ranto biznį. Vyras ar jauna mote
ris. Geistina kad butų nevedę. Vi
sai mažai pinigų reikia. Savininkas 
tur kitą biznį.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius,. 

3210 So. Halsted St.
No. 92

REIKALINGAS, virėjas, cook, vy
ras arba moteris, į restauraną; kad 
butų geras darbininkas. Alga gera. 
Atsišaukite kuogręiČiausiai.

FRĄNK VENCKUS 
5101 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 4303

REIKIA DARRININKįĮ
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris, kad 
ir su mažu patyrimu, geras 
darbas.

FRANK ZAHRUBSKY 
2344 Hoyne Avė.

REIKIA draiverio, su ark
liais, duoną išvažiuoti, kad mo
kėtų kalbėti lietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. 1637 W. 13th 
Avė., Gary, Ind.

REIKĄLINGĄS barbens dirp 
ti vakarais. Kreipkitės

NEW CITY BARBER SHOP 
2410 W. 47th St.

Chicago, III.

DĄRBININKŲ ,
Reikalingas patyręs virėjas į 

Restaurantą,
šaukite

Republic 6396

REIKALINGAS 
jBučeris žinantis savo 

darbą.
Atsišaukite

2500 W. 45th St.

REIKALINGAS — 
Bučeris patyręs'darbą.

Kreipkitės tuoj aus
3559 Walace St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
Gera vietalietuvių ir kitų tau- 

arba
nė.
tų apgyventa. Biznis išdirbtas, 
mainysiu ant nedidelio namo.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių 

3210 So. Halsted St.
No. 94

JIEŠKAU pirmarankio beke-r 
rio, kuris gali gerai kepti juodą 
ir baltą duoną. Kuris nori gali 
tuojaus važiuot ir dirbt.

1637 W. 13 St., Gary, Ind.

PARDAVIMUI . bučernė 
grosernė geroj vietoj, biznis 
dirbtas per daug metų. Ilgas li- 
sas. , Atsišaukite į Naujienas, 
1739 So. Halsted St. Box 464.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 šmotų parloro se

tas, su mėlinu apvalkalu, mahogany 
užbaigimo. Tikras “Fisher” riešuto 
medžio pianas, kaip naujas, pusė 
kainos.

, 6137 Eberhart Avė.
2ras flatas

Englewood 1176

PARDAVIMUI 3 kambarių 
rakandai gerame stovyje, be
veik nauji. Parduosiu pigiai, 
2919 W. 40th St. ant lmų lubų 
po 6 v. vakare.

RAKANDAI parsiduoda labai pi
giai 2 lovos, 2 komodės, 2 pečiai, 1 
kaučius, 1 boockcase, 4 krėslai, 1 
kuknios stalas, bedrumio staliukas. 
Galima matyti dienom ir vakarais, 
ant 3Čiu lubų iš užpakalio.

v S. KLASTAUSKAS 
3309 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė puikioj vietoj. Biznis 
gerai išdirbtas. Turiu parduoti 
į trumpą laiką. Priežastis parda
vimo einu į kitą biznį.

4404 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katcssen, netoli Jackson parko ir 
prie pat didžiausių mokyklų, kito, 
tokio biznio nėra per du blokus; 
yra kambariai dėl gyvenimo, pigi 
renda. Atsišaukit

1413 E. 58 St., Tel. Fairfax 2619

GROSERNĖ ir bučernė, 10 metų 
senumo, naujos mados įrengimas, 
Bromann Bros, tile frontas, refrige- 
ratorius, marmurinis kaunterio vir
šus, vogos, National cash registeris, 
sviestui baksas, viršui 6 kambarių 
flatas, krautuvė, 3 metams lysas. La
bai puiki proga kam- nors. Parduo
siu už $1350, yra verta $2000. Pa
matykite tą vietą patys.

Atsišaukite
3649 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 geros krautuvės, 
viena kvietkų, kita saldainių ir kitų 
smulkmenų. Del infirmacijų rašyki- 

savininkui.
3217 Ogden Avė, 

Chiacgo, III.
Phone Rockwell 6129

te

PARSIDUODA pirmos klesos bu
černė. Parduosiu labai pigiai, nes 
noriu eiti į kitą biznį, renda $45.00. 
Garantuoju kad gera vieta ir biznis.

Atsišaukite
937 Maxwell St.

PARDAVIMUI didelė Grocernė — 
labai gerai biznį daranti, tirštai lie
tuvių ir visokių tautų apgyventa vie
ta. Geri pikčeriai, daug stako, par
duosiu už $2700, verta ir siūlyta 
$3500. Atsišaukite greitai.

6002 So. State St. 
Englewood, III.

PARDAVIMUI percale ir ro- 
beriniai kvartugai, dolerio ver
tės, tiesiai iš dirbtuvės — 65c 
ir 75c.

OGDEN SUPPLY CO, 
3217 Ogden Avė, Chicago.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės viktrolą, vartotą tik 
3 mėnesius. Yra daug rekordų ir 
deimantinė adata. Kaina $65.

2502 W. Division St.
2-ras Apartmcntns 
Tel. Armitage 1981

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė su visais parankamais. Yra 
trokas, pigi renda. Nepraleiskite 
ros progos. Priežastį patirsite 
vietos.

Atsišaukite:
10236 So. Michigan Avė., 

Roseįand, III.

ge- 
ant

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Vieta sena ir biznis išdirb
tas. Ruimai gyvenimui. Renda pi
gi; nuiprksit nebrangiai.

Kreipkitės
8466 Vincennes Avė.

DELIKATESEN, grosernė, viena 
iš gražiausių, sena įstaiga, labai ge
rame biznio bloke, N. W. sidėje, nė
ra konkurencijos, geri ‘ 
daug stako, pigi renda, geras lysas, 
gražus gyvenimui kambariai, priežas
tis pardavimo, einu j farmą. Turi 
>ut parduota ir atiduosiu viską grei. 
tam pirkėjui už $1800, jei reikės ir 
išmokėjimais. Jei norite tikrai ge
ros krautuvės, pamątykit patys.

4317 Elston Ave«, 
kampas Cullom, 2 blokai į pietus 

nuo Montrose

įrengimai,

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, pirmos klesos (pa

dėjime, benčius, kabinetas, 140 mu- 
dkos rolių ir piano liampa. Palikta 
Krautuvėj pardavimui už $145.

1389 Milwaukee Avė.
1 augštas (

ir 
iš-

„ MAROUETTE 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, francuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodinės maudynės f 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama;' $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip randą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

DOUGLAS Bestaurant vieta 
apgyventa visokių tautų. Par
siduoda pigiai.

Atsišaukite
3245 W. 22 St.

NAMAI-ŽEME
NORI PIRKTI NAMĄ

Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 
namą, lotą ar kokios rųšies biząį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS $4500
Kampinis 2 flatų medinis na

mas, 7—7 kambarių, attic, elektra, 
vanos, garadžius, geriausiame Stock 
Yardų rezidencijų distrikte, pirmo 
numerio padėjime. Del informaci
jų šaukit Vincenr.es 2204,

PARDUOSIU savo naują didelį 
namą ant plačio loto už $18500. Arba 
už gerą pasiūlymą. Savininkas ap
leidžia miestą, turi būt parduotas 
tuojau. Krautuvė ir 6 kambarių fla- 
tas, garu šildomas, geroj vietoj. Sa
vininkas, matykit po 7 vakare, 

8510 Racine Avė.

NOKINTIEJI parduoti arba

NAMĄ,
LOTĄ,
FARMĄ
ARBA BIZNĮ 

tai poduokit į
REAL ESTATE 

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

Pasiskubinkite!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

Šitie lotai šią vasarą (par- 
sidūos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $809.

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

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

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

Puiki
Greit au- 

kaina 
laikui.

du lo-

Klau-

PARSIDUODA farma iš dviejų 
viena, turiu dvi, negaliu apsidirbt. 
40 akrų su staku, geros triobos, 
sodnas, 110 akrų, mūrinė stuba 2 fl. 
sodnas, 15 akrų girios, visa dirba
ma.

3312 Waban$ia Avė.
Tel. Spaulding 3765 

J. Juška
R. 1, Hart, Mich.

PARSIDUODA farma 60 ak
rų labai geros žemės; 40 akrų 
dirbamo^, 20 ganyklos, 2 ark
liai, 3 karvės. 80 vištų ir visi 
įrengimai kas tik reikalinga 
parduosiu be jokių agentų. Far
ma Hart, Mich., kur daug lietu
vių gyvena, kas norit pirkt atsi
šaukite pas J. SIKORSKIS, 

4920 W. 14 St. Cicero, III.

PARDAVIMUI IN LYONS 
kambarių namas, 50 pėdų lo
tas .......................................... $5000
kambarių namas 45 pėdų lo
tas, ........................................ $3500

Lotas 47 pėdų, pastatysime namą
S. T. ATKINS, 

7940 — 47 St, Lyons, III.
N. E, kampas Joliet Rd.

6
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PIRMIAU negu pirksi pa
matyk šį namą. Ant kampo 2-jų 
flatų muro namas po 6 kamb. ir 
2 karų karadžius, viskas naujos 
mados. Parsiduoda nebrangiai. 
Kreipkitės prie savininką.

3135 W. 55 St. arti S. Kedzie 
Avė. ant pirmų lubų.

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučemes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno* (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westem Avė, Chicago, III.
Phone: Prospect 8678

NEGIRDfiTI BARGENAI SOUTH 
SIDE

2 FLATŲ naujas mūrinis namas,
5 ir 6 kambariai, visi įtaisymai ir 
garadžius; ant dviejų lotų statytas. 
Kaina $13,500; randasi ųnt 62 ne
toli Kedzie Avė.

2 FLATą naujas mūrinis namas, 
8 metų senumo po 6 kambarius; 
garu apšildomas, mūrinis garad
žius. Randasi ant 64 netoli Western 
Avė. Kaina $12,500.

3 FLATŲ mūrinis namas po 5 ir
6 kambarius. Elektrą ir maudynės, 
aukštas cementuotas skiepas. Kai
na $9,960.

2 FLATŲ po 6 kambarius, elekt
ra ir maudynės. Kaina $6.500.

10 FLATŲ ir 4 Storai, kampinis 
mūrinis namas; rendos $300 į mė
nesį. Kaina $22,500.

2 FLATŲ bizniavas namas su vi
su bizniu. Reikia įmokėti $1200.

Pirkti, parduoti arba mainyti 
namus, lotus, farmas arba bile, ko
kius biznius kreipkitės pas:

C. P. SŲROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St. Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

943 W. 33 PI. * Tel. Yards 1571
Kas tik norit namus parduoti, duo

kit man. Ar pirkti, mainyti namus 
ant farmų, bučemių, automobilių, lo
tų, kas tik papuola, greitai ir tei
singai.

PARDAVIMUI 1-2 flatų frame, 
2-6 kambarių flatai ir 1-2 flatų me
dinis, turi 3 kambarius, lotas 75x125, 
elektra, kieto medžio grindys, pečiu
mi šildomas, gerame padėjime, netoli 
47 St. ir Union Avė., kaina $12,500.

EDWARD J. BRADY, 
5457 So. Halsted St.

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas su akmeniniu frontu ir visais 
paskutinės ihados įrengimais. Cash 
$8,500, kitus kaip renda. Liko našle 
ir turi parduoti greit, todėl parduosiu 
pigiai.

417-421 W. 60th St.
Klauskite janitoriaus

$10,000 PINIGAIS
Naujas 4 flatų mūrinis, 2-5 kamb, 

2 karų garadžius, kampinis, Mar- 
ąueete Manor, netoli nuo 63 ir 
Western. Gražus namas, nelaukit 
nieko.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

MOKYKLOS

Specialiai Kursai. Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

. M. E. HUTFILZ, Manager

Siyskit pinigus per 
NAUJIENAS

IMPERFECT IN ORIGINAL
------------- ----------- --------------- *--------------------

Vincenr.es

