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Dideli potviniai 
Lietuvoje

Pasikėsymas prieš svetim 
kalbių spaudą

Dideli potviniai Lietuvoj |
KAUNAS, bal. L — Orui at

leidus ir sniegui bei ledams 
ėmus tirpti, įvairiose Lietuvos 
vietose pasireiškia dideli pot
viniai. Mariampolės miestas 
skaudžiai nukentėjo dėl smar
kaus Šešupės patvinimo. Potvi- 
nis padarė žmonėms daugybę 
nuostolių.

Kaunas irgi pavojuj

Didelis pavojus gresia ir Lie
tuvos 
muno 
kilti.

sostinei Kaunui, nes Ne- 
vanduo ėmė smarkiai 

Miesto vyrirfusybė daro 
kad užbėgus pavojui už 

akių ir apsaugojus sostinę nuo 
užliejimo.

Nori pasmaugti svetini 
kalbiu spaudą

New Yorko valstijos legislatu- 
ron įnešta įstatymo sumany
mas, reikalaująs, kad svetini- 
kalbių laikraščiai - spausdintų 
gretą ir vertimą anglų kal
bom

prie bendro prekybos įstatymo 
pridėti šitokį dar straipsnio 
paragrafą:

“Straipsnis XIV. Dienraščiai 
ir kitokį spausdiniai svetimo
mis kalbomis. — Paragrafas 
240: — Svetimomis kalbomis 
leidžiamų dienraščių ir kitokių 
spausdinių turinys turi būt- žo
dis žedin išverstas anglų kalbon 
ir šaligrelėse skiltyse išspaus
dintas. Leidimas ir platinimas 
New Yorko valstijoj kokio nors 
svetima kalba laikraščio ar šiaip 
spausdinio, kuriame nebus iš
spausdintas Ri-eta žodis žodin 
vertimas anglų kalbon, turi būt 
jstatymo uždraustas. Nepildy
mas šito įstatymo bus laikoma 
nusižengimu dėl visuomenės 
tvarkos ardymo.”

Jei šitoks įstatymas butų 
priimtas, tai svetimkalbių, tai
gi ir lietuvių spaudai New Yor
ko valstijoj butų padarytas ga
las. Tik legislatura vargiai bau 
norės dagi svarstyt tokį 
įstatymo projektą.

girtą

Ekspertų komisijos 
portas pateiktas

ra

Padėtis Sovietų Rusijoj | Jungtinių Valstijy turtas 
daugiau kaip 320 
biliony doleriy

Išbadėjusią valstiečių 
mai 
puola. — Valdžios 
uždarinėjami.

žemės ūkio
sukili- 

kultura 
fabrikai

Žemaičio paveiksly paro 
da atsidaro pėtnyčioj

ALBANY, N. Y., bal. 1. — 
New Yorko valstijos legislatu- 
ron atstovas Coughlin įnešė 
įstatymo projektą, kaipo patai
symą prie bendro prekybos įsta
tymo, apimančio spaudos leidi
nius, laikraščius, dienraščius 
ir visokius kitus spausdinius lei
džiamus svetimomis 
kuriuo norima duoti 
smūgis svetimtaučių, 
ne anglo-amerikiečių,
Atstovas Coughlin siūlo būtent

kalbomis, 
skaudus 
tai yra 
spaudai.

Vokietija po penkių| metų galė
sianti mokėt reparacijų kas 
metai po 625 milijonus dole
rių. J- Siūlo trejiems metams 
moratoriumą. — Vokietija tu
ri gaut 6'/2 biliono doerių pa
skolos tam tikromis garanti- 

, jomis.

priė-
šios

repa-
2,500

Balandžio 13
pasirodys

NEDĖLIOS
NAUJIENOS užsie- 

finan-

garan-

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių
savaitinis laikraštis ----- o

kartu Naujienų nedėldie- 
nio numeris.

PARYŽIUS, bal. 1. — Galuti
niai skaitmens, kuriuos Davves’o 
ekspertų komisija vakar 
mė ir kurie bus, turbut, 
savaitės pabaigoj įteikti 
racijų komisijai, nustato
milijonų aukso markių ($625,- 
000,000) kaipo sumą, kurią Vo
kietija galėsianti kas metai mo
kėti, pradedant po penkių metų 
nuo šio laiko. Komisija pataria 
duoti Vokietijai trejiems me
tams moratoriumą.

Komisija savo raporte nuro
do, kad Vokietija sugebėsianti 
reparacijas mokėti tik tomis 
jos eksporto sumomis, kurios 
viršins importą. Pabrėžiama 
ypatingai reikalingumas 
mo kreditų Vokietijos 
sams.stabilizuoti.

Paskolos užsieny butų
tuojamos Vokietijos geležinke
liais, įskaitant okupuotųjų sri
čių linijas, ir monopoliais tabo
kai, cukrui ir alkogoliui. Vo
kietija turėtų gauti paskolos 
bent 26 bilijonus aukso markių 
(6J/o bilijonus dolerių). Dalis 
paskolos turėtų eiti emisijos 
aukso banko Amsterdame fon
dui, kurs perimtų jau dabar or
ganizuojamąjį aukso banką po- 
perinėms markėms likviduoti.

Visos Vokietijos pramonės ir 
žemės ūkio nuosavybės turėtų 
būt apmorgečinotos 10 bilijonų 
aukso markių (2l/2 bilijonais 
dolerių) keturioms dešimtims 
metų, skaitant G nuošimtį palū
kanų.

Expertų komisijos pirminin
kas brig-. gen. Dawes (chicagie- 
tis) ir Owen Young (newyorkie- 
tis) žada balandžio 23 d. iške
liantį namo, į Ameriką.

KĖBLINAS, bal. 1. Slap
toji sovietų valdžios žvalgyba, 
arba “čeką,” savo ol’icialinia- 
mc pranešime, pateiktame vi
sos Rusijos valstybės sovietui 
už vasario mėnesį parodo, kad 
per tą mėnesį įvykę septynias
dešimt šeši didesni išbadėjusių 
valstiečių maištai ir devynioli
ka menkesnių, kuriems mal
šinti tekę šauktis raudonosios 
armijos pagalbos.

čia neįeina * penkiasdešimt 
du atsilikimai sandėlių plėši
mo, penkiolika pasikėsinimų 
ant čfkos valdininkų, nužudy
mas penkiolikos čekos narių 
ir aštuoniolikos milicininkų.

žemės ūkio kultūra puola.
Kaftu su pranešimais apie 

alkanų valstiečių sukilimus, 
gauta oficialis Nižny Novgoro
do sovieto raportas, kuriame 
parodoma, kad žemės ūkis toj 
gubernijoj stipriai nupuolęs ir 
kad galvijų skaičius sumažė
jęs 40 nuošimčių. I

Uždarinėjami fabrikai. I
X I

Valdžios operuojami fabrikai 
taipjau šian ir ten uždarinėja-

dėlto, 
jų gaminių

komunistų 
svetur.
puolant, pra-

so-

Uralo kalnuose, sovietai užda
rė tris valdžios liejyklas, vie
ną geležies fabriką, keturias 
medžių plovyklas, ir vieną che
minį fabriką. Uždarė 
kad nebuvo kas 
reikalauja.
Mažina išlaidas

propagandai
Žemės kultūrai

menės darbams mažėjant 
vietų valdžia ima labiau susi
rūpinti dalykų padėtim. Eko
nomijos dėlei išleista naujas 
įsakymas stipriai sumažinti iš
laidas komunistinei propagan
dai užsieny. Pusiau oficialis už
sienio komisarijato pareiški
mas skelbia:

/ b s

Propaganda koncentruojama 
Vokietijoj.

“Atsižvelgiant į padarytą su 
Anglija susitarimą, sovietų val
džia uždarys visus savo propa
gandos biurus rytuose iki mi
nimumo. Visos pastangos bus 
koncentruojamos Vokietijai, 
kur rinkimų kampanija duos 

musų nariams puikiausios pro
gos savo įtakai padidinti.”

Trečiojo (internacionalo pir
mininko Zinovjevo beveik to
lygus pareiškimas sako, kad 
propagandai svetur bus išleis
ta ne daugiau kaip 50 tūkstan
čių aukso rublių (apie 25 tukst. j 
dolerių), kuomet visi kiti tamj 
reikalui esamieji pinigai 
pavartoti Vokietijoj.

busią

Laivyno leitenantas dingo
Kartu su 

laivyno
juo dingo $100,000 
pinigų.

t

WASHINGTON, D. C
1. — ILiaivyno departamentas 
subruzdo ieškoti vieno laivyno 
leitenanto, pabėgusio nuo kari
nio laivo Meksikos jūrių įlan
koj su 100 tūkstančių dolerių 
valdžios pinigų. Tasai leitenan
tas buvo divizijos iždininkas. 
Jis Į>asipx*a&ęs dešimčiai dienų 
atostogų, ir daugiau nebegrį- 
žęs. Padarius jo kasos reviziją 
pasirodę, kad važiuodamas 
atostogų jis išsivežęs ir 100 
tūkstančių dolerių laivyno pi
nigų.

bal.

padalintum lygiai visiemsJei ]
krašto žmohėms, kiekvienam 

j išpultų po 2918 dolerių.
i . ■.—t,
| WASHINOTON, D. C., 
landžio 1. — Cenzaus biuro 
Skelbtomis statistikos žiniomis 
apie krašto ekonominę padėtį 
1922 m. . -gruodžio 31 dieną, 
Jungtinių Valstijų turtas sie
kia $329,803,862,000, arba $2,- 
918 per capita. Bet daugiau ne 
puse to susideda iš nejudina
mojo turto. Palyginant su 
1912 metais, t. y. dešimtį me
tų atgal, visas turtas padidėjęs 
72.2 nuošimčiais, o turtas per 
capitd padidėjęs 49.6 nuošim
čiais.

| Taksų mokamosios nuosavy
bės ir pagerinimai vertinama 
$155,908,652,000,-^- 60.9 nuo
šimčiais ' daugiau ne dešimt 
metų atgal; taksų nemokamas 
nejudinamasai turtas (išski
riant valstybės parkus ir pa
minklus), $20,505,819,000,
66.5 nuoš. daugiau; žemės ūkio 
padargai ir mašinos $2,604,- 
638,000, arba 90.4 nuoš. dau
giau; fabrikų mašinos ir viso
kį kiti įrankiai $15,783,- 
260,000, arba 159.1 nuoš. dau
giau; geležinkeliai ir jų įtai

symai — $1-9.950,<800,000, arba
23.5 nuoš. daugiau ne prieš de
šimtį metų.

Privatinių žmonių 
susisiekimo priemonių 
mobiliai ete.) vertė siekia $13,- 
607,570, arba 40:1 nuoš. dau
giau.

Jungtinių Valstijų laivynas 
skaitoma $1,455,992,000, 259.4 
nuoš. daugiau ne‘prieš dešim
tį metų; auksas ir sidabras pi
nigais ir bulionu.r 
000, arba 63.5 nuoš. daugiau.

ba-
pa-

žmonių turimų
. ‘ . z

$4,278,155,-

Luderdorfas laisvas
Hitleris ir kiti pasmerkta 

lėjiman nuo 5 metų iki 
mėnesių.

ka-
15

ba-MIUNCHENAS, 'Bavarija, 
landžio 1. —, Ludendorffo, 
Hittlerio ir kitų Bavarijos 
maištininkų, kurie buvo kalti
nami dėl ginkluoto pasikėsini
mo nuversti Vokietijos valdžią, 
byla pasibaigė. (Generolas Lu- 
dendorffas — išteisintas ir pa
leistas; Adolphas Hitleris ir 
buvęs policijos viršininkas 
Poehner penkiems metams ka
lėjimo ir po 200 aukso markių 
pabaudos; Dr. Weber ir pulk. 
Kriebe.1, Hitlerio padėjėjai, — 
penkiems metams kalėjimo. 
Kiti penki kaltinamieji pa
smerkti penkiolikai mėnesių 
kalėjimo kiekvienas ir po 100 
aukso markių baudos.

$75,000 PAŠALPOS NUKEN- 
TfiJUSIEMS DEL POTVINIŲ

ANNAPOLIS, Md., bal. P.— 
Valstijos legislatura priėmė bi- 
lių, kuriuo skiriama 75,000 do
lerių pašalpai nukentėjusiems 
dėl potvinių Cumbcrlando ir 
kitų Marylando valstijos dalių 
žmonėms.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 1, užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos

... $4.30

... $4.60 
. $16.07 
... $4.84 
... $5.58 
. $ip.oo 
. $13.80 
. $36.90 
... $2.54 
$26.50

pinigais Kitaip:
Anglijos X wv- sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .... 
Danijos, 100 kronų......
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų ,1 
Lietuvos, 100 litų .......
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų__
Suomijos, 100 m-arkių ...

Švedijos, 100 kronų ......

Žemaičio paveikslų yra 
didelės vertes, o su lai- 
vertė dar busianti dides-

Jau baigiama taisyti viskas, 
kas reikalinga iškabinimui pa
veikslų Transportation namo 
kambariuose dvyliktame augš- 
tc rengianties prie dailininko 
A. Žemaičio paveikslų parodos.

Įvairumas (paveikslų, jų ne
paprastas gražumas ir brangy
bė be abejo padarys šią pirmą 
lietuvių dailės parodą žingei

džių Įvykiu Chicagos lietu
viams. Žinovai sako, kad dau
gelis 
labai 
ku jų 
ne.

Chicagiečiai veikėjai ir vei
kėjos pasiketino remti parodu 
ir užvakar įvykusiame susirin 
kimėly aptarė parodos progra
mą. žemaičio paroda )yĮpatin- 
gai rūpinasi Lietuvos konsulis 
Cbicagoje pulk. P. Žadeikis, 
kurs parūpino parodai ir bu- 
tl?.

Paroda formaliai atsidarys 
pėtnyčioj, balandžio 4 d., 3 vai. 
po piet, ir tęsis kasdien nuo 3 
vai. po piet iki 10 vai. vakare 
per dešimtį dienų. Laukiama, 
kad kiekvienas chicagietis lie
tuvis, kurs tik indomauja lie
tuvių progresu, būtinai atsi
lankys į parodą, idant;išvydus 
puikius musų dailininko dturi- 
nius.

Lordo Curzono žentas pe 
rėjo Darbo padijon

LONDONAS, bal. 1. — Suži
nota, kad konservatorių narys 
parlamente Oswaldas Mosely, 
loi^io Curzono žentas, metė kon
servatorius ir prisidėjo prie Dar
bo partijos. Jis turėjo pasikal
bėjimą su ministerių pirminin
ku MacDonadu ir manoma, 
progai pasitaikius jis bus 
kviestas užimti kurią nors 
tą darbininkų valdžioj.

Mosely yra dar visai jaunas, 
bet parlamente pasižymėjęs kai
po vienas gabiausių ir bukliau
sių narių. Konservatoriai dėjo 
į jį didelių vilčių savo partijai, 
bet vėliaus jis pasidarė ait
riausias konservatorių puoli
kas.

Mosely’o žmona, buvusio už
sienio reikalų m misterio lordo 
Curzono duktė, praeitais rin
kimais dirbo Darbo partijos 
naudai ir gausiai rėmė ją pini
gais, kad, pasak jos, ^tą seną 
paikšą [tėvą] išstumti laukan 
iš užsienio ministerijos.”

kad 
pa- 
vie-

Del lavony sumaišymo 
našlė gavo 18,000 doleriy

HOPKINSVILLE, Ky., bal. 
1.— Apskrities teismo spYcn- 
dimu, ILĮouisianos Universitetas 
ir Western Kentucky valstijos 
psichopatų ligoninė turi užmo- 
cėti Laurai Metcalf’ienei 18,- 

000 dolerių atlyginimo už tų 
staigų padarytą klaidą. O ta 
daida tokia: kalbamo J ligoni
nėj mirė jos, Metcaflf’ienės, vy
ras, metodistų pastorius. Ligo
ninės neapsižiūrėjimu, pasto
riaus lavonas buvo pasiųstas 
Louisvillės Universiteto medi
cinos skyriaus anatomijos mu- 
zejun, studentams pjaustyti. 
Klaidai išėjus į. aikštę, Univer
sitetui duota žinia, kad pasto
riaus kūnas butų pasiųstas 
našlei Metcal'f ’ieiici, (bet 
vėl įvyko klaida: vietoj savo 
vyro kūno pastoriaus žmona 
gavo iš Universiteto kaž-kjeno 
kito lavoną. Del to ji abidvi 
Ištaigi buvo apskundus, reika
laudama $25,000 atlyginimo.

-^>•437 No. 79
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Reale Gimnazija įsigijo gra
žiausią vietą Mariampolėje
Gimnazijos rūmams statyti nupirkta piečius už 3000 

doleriy. Tai padaryta ačiū pažangiyjy 
Amerikos lietuviy dosnumui

Gauta autentingas praneši
mas, kad Mariampolės Reale 
Gimnazija nupirko gražiausią 
piečių visoj Mariampolėje, už 
kurį užmokėjo $3000; klerikalai 
darė visokių kliūčių, norėdami 
tą piečių paimti savo vienuoly
nui. Jie intrygomis ir visokiais 
nedorais budais norėjo tą piečių 
savo nuosavybėn paimti, siūly
dami net $5000, bet jų pastan
gos nuėjo niekais. Dabar Reale 
Gimnazija Mariampolėje turi 
gražiausią vietą . Ir tai vis dė
ka aukų, kurių dėjo Amerikos 
lietuvių progiesyve visuomenė.

Ateina Amerikon Lietuvos mo
kinių dirbiniai.

Dr. Karalius šiomis dienomis 
gavo pranešimą, kad Realės 
Gimnazijos ir Lietuvos Mokyto
jų Profesinės Sąjungos sudėti
nėmis' jėgomis išsiųsta Ameri
kon Lietuvos mokinių dirbinių 
pirmasai transportas. Ameri
kiečiai turės progos pamatyti 
savo prakilnesnių brolių gabu
mus. L. M. P. S-gos atstovybė 
surengs parodą, kurioje visiems 
bus progos tie dirbiniai pama
tyti.

Realės Gimnazijos mokytojai ir 
mokiniai taria širdingą 

ačiū už aukas.
Suvalkijos grynojo mokslo 

įstaiga Reale Gimnazija Mari
ampolėje taria amerikiečiams 
širdingą ačiū už aukas ir turi 
vilties rasti gausios paramos 
ateityje. Be progresyvės vi
suomenės paramos Suvalkija ne
būtų galėjusi turėti šitos gryno
jo mokslo įstaigos. Klerikalai 
dantis griežia, bet jų juodosios 
pastangos į šipulius subyrėjo — 
vis ačiū progresyvės visuomenės 
aukomis. Musų gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai šiuomi per 
savo atstovybę dar kartą taria 
visems aukotojams širdingą 
ačiū.

Klerikalai Mariampolėje dantis 
griežia.

I

Mariampolės klerikalai, visų 
Lietuvos klerikalų padedami, 
griežia savo vilkiškus dantis ir 
visokiomis intrygomis griauja 
grynojo mokslo įstaigos planus. 
Mums dar reikia aukų — auko

kite visi, kas galite. Draugijos, 
kliubai ir pavieniai asmenys, vi
si, kuriems grynasai mokslas 
arčiausia prie širdies, eikšiaki- 
te su savo aukomis Mariampo
lės Realei Gimnazijai. Aukas 
siųskite, kaip ir pirmiaus, adre
su: K. August, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. Iki vasaros 
mums reikia užmokėti už Gim
nazijos piečių. Paskui bus la
bai lengva gimnazijai rumus 
pastatyti, nes tas piečius yra 
geriausioj vietoj.

Scrantone kilo strytkariy 
darbininky streikas

SGRANTON, Pa., bal. 1. — 
Šiandie rytą sustreikavo Serali- 
ton. Raikvay ^kompanijos gat- 
vekarių darbininkai, skaičium 
apie 600. Visi kompanijos gat- 
vekariai kaip pačiame Scran- 
tono mieste, taip linijose susi
siekiančiose su Forest City ir 
Duryea sustojo.

Pramonės Įstaigose visame 
I^ackUwannos klony darbas da
linai sutrukdytas, nes dėl gat- 
vekarių streiko tūkstančiai dar
bininkų negalėjo atvykti dirb
ti.

$821.92 dienai — ar ne 
gera alga?

XEW YORK, bal. 1. — Bu
vęs generalis pašto viršininkas 
Will H. Hays, kurs tą vietą 
metęs patapo Amerikos kruta- 
mųjų paveikslų gamintojų ir 
vartotojųjį)iznio vyriausias kon
trolierius, dabar savo kontrak
tą su direktorių taryba pratę
sė dar ketveriems metams. Tuo 
kontraktu., Hays gauna algos 
300 tūkstančių dolerių me
tams, arba po $821.92 dienai.

Chicago ir apielinkė.— šian
die dalinai apsiniaukę; trupu
tį šilčiau; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Saulė teka 5:31, leidžias 6:33

t
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P-lė Kudulaitę KORESPONDENCIJOS NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. t

The Stock Yards 
Savings Bank

Nepaprastas atsitikimas.—Mo 
teris palaidojusi vyrą pasimi 
re pati.

ši jauną panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stripraus valstijinio banko.
Atejkite j bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaitę ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street,- Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

TRUMPIAUSIAS KELIAS {VISAS v 
DALIS

LIETUVOS
Uplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resolute”, “ReHMnce” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie voža I, II ir III klesa pasaSie- 
rius ir populiarinki laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, “Thuringia” ir 
“VVestphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios npystovos.
UNITED AMERICAN LINES

171 West Randolph St.. Chicago, IU. 
Arba bile autorizuoto agento.

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
* iirH/l P9 Jo nor’* .Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 

.J ; išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Kaina 36c. 
•ptiekoao-

Į Jreg. S. V. Pat. Biure.
A-j, yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 

vidurių flaliuosuotojas.
jsiSKM Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiaus. 

x Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi,
< J negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų

**7 kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
\X C/ vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 

r. ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. R1CHTER & CO„ 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Specialis Pasiūlymas

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir 
elektros įrengimai

Geležinė balta maudynė, užbaigta su nikeliniais
trinjingais
Kombinacijos gasinis boileris, už
baigtas
Geležinė, balta, tieąi, vieno šmoto
s ink a
Specialiai augšta tanka kloseto priiengimas,
pilnai užbaigta
Beržinės m-ahogany užbaigimo kloseto
sėdynės
Dastatymas dykai. Patarnavimas į 24 valandas
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedelioms nuo 8 ryto iki 12 dieną

$26.00
$22.50
$24.00
$17.00

$1.90

2112-14-18-20-22 So. State St 
CHICAGO, ILL. 

Vakarinėj pusėj gatves 
Telefonai į visus departamentus: 

Victory 2154-4356

Šviesą u* pajiegą suvedame | senu* ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant i*mok€jimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korjsoracija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO- Ine.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

Pomirtiniai skyriai
PAŠALPOS SKYRIAI —

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

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

$150,300,600 ir 1000.

Netikėta mirtis it vage pa
vogė gerą ir išmintingą lietuvę, 
Oną Mičiutę, po vyru Vaitku- 
nienė. Buvo tokis atsitikimas: 
sausio 31 d., po ilgos ligos mi
rė jos vyras, Antanas Vaitku- 
nas, o vasario 4 įvyko jo laido
tuvės. Laike laidotuvių, Ona 
turėjo daug vaiigo ir rūpesčio 
pakęsti ir labai nuvargo. Po 
laidotuvių, kolei kiti tvarkė jos 
kambarius, ji nuvyko pas savo 
mylimą seselę ,kuri netoli nuo 
jos gyveno, kad tenai pasilsėt: 
ir nusiraminti. Čia ji atsigulė 
ir daugiaus nesikėlė; iš čia nu- 
vešta ligoninėn į Naticok, Pa., 
ketvirtą dieną pasimirė, nuo 
plaučių uždegimo.

Biskis žinių apie velionės 
gyvenimą.

Velionė atvyko į šią valstiją 
rugsėjo mėn., 1899 m., pas savo 
vyrą, Ashle, Pa., kietųjų anglių 
rajone, ir po tam turėjo kraus
tytis iš vietos į vietą, ir dėlei 
silpnos vyro sveikatos, daug 
vargo turėjo pakęsti. Ji buvo 

I labai darbšti moteris: siūdavo, 
mezgdavo kaiminkoms rubus, 
darydavo visokias kvietkas, pa
puošalus; ir be to pavyzdingai 
auklėjo šešes dukreles. Ji čia 
visoms kaiminkoms laiškus per
skaitydavo ir parašydavo; ji 
skaitydavo kitoms laikraščius 
ir knygas, ir abelnai prisidėda
vo prie švietimo kitų, kiek galė
dama. Nemažai ji aukaudavę) 

[ir Lietuvos reikalams ir šiaip 
geriems tikslams.

Nežiūrint į jos vargingą gy
venimą, ji visuomet būdavo ra
mi ir linksma: ji mylėjo visus 
jr buvo visų mylima.

Laidotuvės įvyko vas 13 d., 
su bažnytinėmis apeigomis li
kosi palaidota Wilkes Barre 
kaminėse, šalę savo vyro. Lai
dotuvėse dalyvavo šimtai žmo
nių, atiduodami paskutinį pa
tarnavimą.

Tegul būna lengva jai šios 
šalies žemelė —S. S.

Per ilgą laiką beskaitant 
“Naujienas” užtinki įvairių, į- 
vairiaušių žinių, tarp kurių ran
di tikrai rimtų ir naudingų. Bet 
kaikada randi Jr tokių, kuriose 
žmogus pasako nei šį nei tą. 
Taip “Naujienų” No. 67, kovo 
m. 19 d. 1924 m., tilpo perser- 
gėjimas “Michigano Farmos”l» 
po kurio pasirašė J. Barauskas. 
Jis sąkė: “Nuo bado, ugnies, 
vainos ir nuo Michigano far
mų...” Būdama Michigano gy
ventoja, negaliu iškentėti į tuos 
žodžius neatsakius. Sulyg Ba
rausko nuomonės, visi kurie 
gyvena Michigane turi bėgti iš 
ten, o tie kurie negyvena, ne
privalėtų įkelti nei kojos į Mi
chigano žemę. Ar ne juokin
ga? Aš nieko nesakyčiau, jei 

‘Michiga-
Michigano lie- 

nes lietuviai

būt pasakyta vietoj 
no farmų” — 
tuvių kolonijų
turi nusipirkę tokias žemes ant 
kurių svetimtaučiai nenori nei 
gyvent. Jeigu lietuviai nežino 
nieko geresnio už pigius ir šal
dančius smiltynus, tai dar ne
reiškia,* kad visam Michigane 
farmos yra blogos. Aš čia gy- 
vepu jau dešimts metų, ir kiek 
girdėjau nuo žmonių, niekur pa
sauly žemė nėra taip gera kaip 
Michigane. Tik lietuviai jos 
nejėško, o dairosi, kur pigiau
sia. Už gerą farmą reikia mo
kėti nuo $150—250, už akerį, o 
lietuviai temoka tik nuo $10— 
15.-Ką tokią, tai geriau nieko. 
Kurie norėtų pirkti farmą ir 
neturi pinigų, patarčiau eiti pa
tarnauti/ pas ūkininką ir įsitai
syti žmonišką, kad nereikėtų 
bėdavoti. Kitą kartą parašysiu 
daugiau apie Michigano farmas.

z —Ona Vilkienė
(Michigano farmerka).

Valgių Karalius
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karvė ištraukia iš jų naudingus ele
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
nas yra valgių karalius.

Bordeno Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro karvės 
pieno maistingumą geriau, negu' koks kitas produktas. 
Y ra tyriausias, šviežiausias pienas su smetona. Karvės 
yra geriausiai prižiūrimos ir veterinarai nuolat peržiū
ri jas. * '

Bordeno Evaporated Pienas yra parankiausia, taupią- 
giausia pieno formU. Bei virimo ir kepimo jis sUsilygi- /
na su geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gėrime 
kavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina tyrumą pieno, 
kuris pilasi iš keno kaip smetona.

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Iš- 
garųodintu Pienu, pasiuskit mums kupo
nų, paženklinant kokias pamokas norit, 
ir mes pasiųsim dovanai.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes, t

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-18 

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

8828 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 8t, 
TelephonM Canal 2552 1““ - “

redoj ir PĮtnyčioj nuo 9 r. Ud 6 v, 

muose. Egza:

Valandos: _9 ryto iki 9 vakare. Be

veda visokias bylas visuose tais-. 
,—uoja Abstraktus 

padirba visokius Dokumentus, 
rkant arba parduodant lentas

na Pinigus ant pirmo morgičiaus 
lengvomis išlygomis.

AJNSVVEETENEO

tyAPORATEl’
MILK

THE BORDENICOMPANY
BORDEN BLDG. NBW YORK

Duona 
' Saldainės 

žuvys

KUPONAS
Sosai
Mėsos
Pyragai

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Vardas ....... .....................   6 :i
Adresas ....... ...... v....................

1

Lithuaijan j

T.I. Dtarboni 0067

A. A.' SIAUS ‘
', -t 3 ADVOKATAS

OfiiM vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa»hington & Clark

Rantui Tai.i Hyda Park 889S

v

I

O. POŽELIENE
Rusų Operos Artistais

čigoniški romansai

meilės dainos

operos dainos

smuikas

muzika

šokiai, šokiai

Tai bus švelnaus artizmo, didelio smagu
mo, nepaprastas, maloniausias vakaras!

Nedėlioj, Balandžio 6tą, 1924
PILSEN SOKOL HALL

1814 South Ashland Avenue
Pradžia 6:30 vai. vak

Tikietai parsiduoda Naujienų ofise 
taipgi Universal State banke.

Naujienų skyriuose,

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami* 
nuo ja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimui.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatai 
„ Val.i 9 A. M. iki 5 P. M. 
Room 909 Chicago Trust Buildinr 
7> Weat Monroe Street, Chieago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3208 So. Halsted St, 

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAVVYĘR Lietnvys Advokatas

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St., 

felephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.:- Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800

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

«n^.n^gep<)r^ kitais vakarais 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6787

W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

Tel. Central 6890™ 
§,a,«ted St„ Chicago.

Tel. Yarda 4681

29 So,rJL? §^1Ie s.k Room 5M 

Vak. 8223 S.

J. BUCERZAN
, •> ADVOKATAS 

Notary Public
3405 pepdor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

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

PEOPLES PLtTMBING AND 
HĘAT1NG SUPLt CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4228
Plumbing,, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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



Trečiadienis, Bal. 2, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UIMUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkiene

I Kaip prirengti visokios 
rūšies karštus gėrimus

KARŠTAS ŠOKOLIADAS

į stalą su druska, pipirais arba 
celery druska, jeigu patinka.

KARŠTAS MALTED MILK 
SU KIAUŠINIU

MADOS.

Žirniu blyneliai
Pamerk pusę puoduko džio

vintų žirnių šaltame vandenyje. 
Leisk stovėti per naktį. (Arba 
pamerk anksti ryte, jei nori pa
daryti ant vakarienės ir tegul 
stovi per dieną). Nusunk ir vi- 
ryk iki bus labai tiršti. Išvirk 
ir sugrūsk penkias vidutinio di
džio bulves. Sumaišyk su žir
niais. Pridėk pusę puoduko su
tarkuoto amerikoniško sūrio, 
pusę puoduko baltos duonos tru
pinių, 1 kiaušinį gerai išplaktą 
ir valgomą, šaukštą ištarpintų 
lašinių ar taip kokių taukų. Ge
rai išmaišyk. Pridėk druskos ir 
pipirų pagal skonį. Leisk atšal
ti, tada sudaryk į mažus blyne
lius, įvoliok į komų miltus 
(corn-meal) ir kepk ant skau-

2 čieli kiaušiniai.
l/2 puoduko acto.
y2 puoduko vandens.
3 šaukštus cukraus 

šaukštuko sausos niuštar- 
dos.

% šaukštuko raudonojo pipi
ro.

1 šaukštą miltų.
1 šaukštuką druskos.
1 šaukštą sviesto.

* .' • . ’ * < '

Sumaišyk sausus dalykus, pri
dėk sviestą, actą ir vandenį, 
virk ant karštos ugnies pakol 
pasidarys tiršta, paskui išleng- 
vo pilk suplaktus kiaušinių try
nius. Kuomet viskas bus išvir
ta gali pridėti truputį saldžios 
grietinės arba citrinų sunkos.

Jęigu nori gali įplakti į šį mi
šinį nuo */2 iki 1 puodukui aly
vos. žiūrėk, kad alyva gerai su

uncijos karčios šokolia- 
dos.

4 šaukštus cukraus.
1 puoduką karšto, virto van

dens.
3 puodukus pieno.
Truputį druskos.
Atšutink pieną, ištirpyk; šoko- 

liadą puoduke su trupučiu kar
što vandens, pridėk cukrų, dru
ską ir pilk po truputį karštų 
vandens. Kuomet mišinys pasi
darys lygus, padėk ant ugnies 
ir virk vieną minutą, įpilk da
bar pieną. Suplak arba gerai iš
maišyk ir paduok į stalą.

Jeigu vaitosi saldų šokoliadą 
tuomet nėra reikalo dėti cuk
rų.

2 šaukštuku malted milk.
Verdančio vandens.
2/3 puoduko karšto vandens 

arba karšto pieno.
1 kiaušinis.
Keletą lašų vanillos ir trupu

tį “nutmeg.”
Sumaišyk malted milk puodu

ke. Suplak kiaušinį, supilk į 
malted milk. Dapilk karšto van
dens arba pieno ir vėl gerai iš
maišyk. Paduok į stalą su< sau- 
sainėmis.

KARŠTAS MALTED MILK 
SU KAKAO

KAKAO

radęs, kaip paprastai blynus.
šių blynelių, prie sriubos ar

ba arbatos ir duonos ir sviesto, 
pilnai užtenka dėl vakarienės ar 
pietų. Jei šeimyna pripratus 
prie saldumynų, tai galima pri
dėti po pyrago ar pajaus šmo
tą arba po bananę ar obuolį. Mė
sos nereikia.

fsimaišytų, o ne plaukiotų ant 
viršaus. Alyvą pilk išlengvo ir 
vis maišyk.

THOUSAND ISLAND 
DRESSING. *

Salotos ir Dressing
Iš BULVIŲ SĄLOTOS.

1 kvortą karštų, plonai surai
kytų bulvių.

1 smulkiai sukapotą svogū
ną.

Karštą salad dressing.
Smulkiai sukapotų petruškų.
Išvirk bulves nelupdama; nu

lupk ir supjaustyk į riekutes. 
Užbarstyk druskos ir pipirų, 
pridėk svogūną ir karštą salad 
dressing (iš acto, cukfaus, rriuš- 
ta.rdos, kiaušinio ir taukų bei 
sviesto). Padabink su petruškom 
arba selerom. Paduodama į sta
lą gali ir paduoti kartu rūgš
čios Smetonos.

Iš MORKVŲ SALOTOS.

2 šaukštu smulkiai sukapotų 
žalių pipirų.

, 2 šaukštu “pimento” (žali pi
pirai prinokę ir marinavoti, ga
li pirkti krautuvėj) smulkiai su
kapok.

1 šaukštuką svogūno sun
kos.

1 virtas ir sukapotas kiauši
nis.

1 šaukštuką “VVorcestershire 
sauce”.

1 šaukštą “catsup”.
2 šaukštuku “Chili sauce”.
% puoduko suplaktos sald

žios grietinės.’
1 puoduką “mayonnaise 

sauce.”
Sumaišyk iš» pradžios visus 

sausus dalykus, pridėk truputį 
druskos ir paprikos; išlengvo 
įmaišyk “mayonnaise”, o ant 
galo sudėk ir išlengvo įmaišyk 
suplaktą grietinę. Atšaldyk ir 
vartok ant bile kokių salotų.

1 puodukas pieno.
1 puodukas virto, karšto van

dens.
2 šaukštukus kakao.
2 lygius šaukštukus cukraus.
Atšutink pieną. Kitame puo

de sudėk kakao, cukrų ir karš
tą vandenį. Virk vieną minutę, 
paskui supilk pieną. Pamėgink 
ir jeigu reikia įdėk daugiau cuk
raus.

Paduok į stalą su sausainė- 
mis, arba kitokiais pyragai- 
v • _ • ciais.

1 šaukštas malted milk.
1 šaukštas kakao.

♦

Virinto, karšto vandens.
Karšto pieno. •’
Cukraus, druskos.
Cinamonų.
Sumaišyk malted milk, kakao 

su druska su trupučiu karšto 
vandens. Pripilk 2/3 puoduko 
karšto pieno, cukraus pagal no
ro ir truputį cinamonų. Atšil- 
dyk, maišyk ir paduok į stalą. 
Ant viršaus gali uždėti plaktos, 
saldžios grietinės, jeigu nori.

Šeimininkėms patarimai

LUPYNAS NUO KAKAO.

1 puoduką lupynų nuo ka
kao.

6 puodukus verdančio van
dens.

Virk lupynas vandenyje per 
3 valandas, jeigu vanduo nu
virs, dar jo pripilk. Perkošk ir 
paduok į stalą su pienu ir cuk
rum.

Jeigu nori, kad ryžiai išrėdy
tų balti ir butų trupus, virdama 
įspausk truputį sunkos nuo cit
rinų.

Plėtmus nuo pieno galima iš
imti su šaltu vandeniu.

1 puoduką smulkiai sukapotų 
morkvų.

1 puoduką gražiai supjausty
tų selerų.

VL’ žalio smulkiai sukapoto pi- 
piio salotoms dadažo.

Sumaišyk morkvas su sele
rom ir pipirais ir sumaišius su 
salad dressing padėk ant salotų 
lapų ir paduok į stalą.

RUSIJOS DARŽOVIŲ 
SALOTOS.

DEL VAISIŲ SALAD 
DRESSING.

No. 1 V2 puoduko cukraus.
% puoduko balto grape 

juice.
2 šaukštu citrinų sun

kos.
Sumaišyk ir padėk ant ledo 

— gali vartoti ant bile vaisių 
salotos. (Vaisius nuvalyk, su
pjaustyk į šmotukus, gali varto
ti: obuolius, apelsinus, bananus,

PRIRENGTAS JUKAO.

y2 kvortos karšto vandens.
y2 puoduko kakao.
y2 šaukštuko vanillo essenci- 

jos.
Truputį druskos.
Supilk kakao į puodą ir iš

lengvo pilk karštą vandenį pa
kol kakao bus visai ištirpus. 
Virk ant mažos ugnies kokias 5 
minu tas arba daugiau, pakol mi
šinys pasidarys tirštas; pridėk 
druską ir vanillą, jeigu nori. 
Apdengk ir laikyk šaltoje vieto
je. Kuomet prireiks, vartok vie
ną šaukštuką šio mišinio ant 
puoduko karšto pieno arba van
dens. Išmaišyk ir pridek cuk
raus.

Plėtmai nuo kliejaus išimami 
su actu.

/ . , ■■ ■■ ........... .

Užsisenėję arbatos arba ka
vos plėtmai reikia pirmiausia 
sušlapinti šaltu vandeniu pas
kui užpilti glycęrinu ir taip pa
likti 2—3 valandom. Paskui iš
mazgok su šarra vandeniu ir 
muilu. Gali tą i>atį atkartoti, 
jeigu iš vieipo sykio nepagelb- 
sta.

7%

KARŠTO LEMONADO

1 puoduką virtų, žalių žir
nių.

1 puoduką virtų sukapotų 
morkvų.

1 puoduką virtų sukapotų 
gručkų.

1 puoduką virtų sukapotų ša- 
belbonų.

Francuziškas salad dressing 
arba virtas salad dressing.

Sudėk viską į bliudą — vie
toj gručkų gali vartoti šaltas 
supjaustytas bulves. Gali, jeigu 
nori sukapoti kokius du virtus 
kiaušinius ir slugsniais dėti, o 
paduodama į stalą uždėti ant sa
lotų lapų ir užpilti su “dressing” 
francuzų arba “mayonnaise.”

FRANCUZŲ DRESSING.

V2 šaukštuko druskos.
H šaukštuko pipirų.
2 šaukštu citrinų sunkos. 
Vi puoduko alyvos.

grape fruit arba pine apple.
No. 2 puoduko alyvos (olive 

oil).
2 šaukštu grape fruit 

arba apelsinų sunkos.
H šaukštuko druskos.
3/i šaukštuko paprikos.
V2 šaukštuko smulkaus 

cukro. ,
2 šaukštu citrinų sun

kos.
Sumaišyk ir atšaldyk. Prieš 

paduodant į stalą sumaišyk ge
rai, kadangi alyva išplauks ant' 
viršaus. I
No. 3 % puoduko alyvos.

iy2 šaukštuko citrinų 
sunkos.

% šaukšto druskos, 
šaukštuko medaus.

Truputį paprikos.
Sumaišyk viską gerai, atšal

dyk ir vartok ant salotų iš vai
sių.

y2 puoduko cukraus.
1 kvortą šalto vandens.

šaukštuko gvazdikų.
2 inčius cinamonų lupynų.
Yz šaukštuko “Allspice” (mai

šytų).
4 citrinas, tik sunką.

• 1 citriną supjaustytą į rieke
les.

Tegul vanduo, cukrus ir visi 
sausi dalykai (gvozdikos, cina
monai ir tt.) verda ant mažos 
ugnies kokias 5 minutes, paskui 
’škošk. Pripilk dar kvortą van
dens ir sunką nuo keturių cit
rinų. Supilk į tam tikrą stikli
nį indą ir sudėk suriekytą cit
riną. Paduodama į stalą įdėk į 
kiekvieną stiklą po riekutę cit
rinos.

Gali paduoti karštą, arba at
šaldyti ant ledo.

KARŠTAS MALTED MILK

3 šaukštus saldžios, riebios 
grietinės.

Viską gerai sumaišyk. Maišy
ti reikia kokia 10 minutų. Gali 
nedėti grietinės, jeigu nenori, 
arba neturi. Vietoj pipirų gali 
dėti paprikos.

DRESSING — DAŽALAS 
SU SURIU.

MAYONNAISE DRESSING.

Tryniai nuo 4 kiaušinių arba

Sutrupink šmotuko cream 
sūrio. Sumaišyk su trupučiu 
saldžios grietinės. Pridėk pa
kankamai vyšnių arba kitų uo
gų sunkos dėl spalvos ir vartok 
ant kenuotų pyčių arba grušių 
salotos.

3 šaukštukus malted milk.
1 šaukštą karšto Virto van

dens.
Karštą piehą arba vandenį.
Truputį druskos ir baltų pi

pirų.
Supilk malted milk į puodu

ką, sumaišyk su trupučiu kar
što vandens. Dapildyk puoduką 
su karštu pienu arba vandeniu. 
Pašildyk, jeigu nori ir paduok

Mrs. MICHNIEVICZ- MIKIENĖ
AKUŠERKA

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

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

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

Jei abejoti akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optomatriat 
T«L Boulevard 448 i 

8. Ashland Ar* 
Kaikpm 47-tos «at. 

luboha

Frunklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
i>eSf mėnesius gydymo. Atsiųskite i

FRANKLIN’S LABORATORY,
• 8252 Wallace St.,
Chicago, U. S. A.

No. 1929. Jauninanti suknele. Pa
prasta, bet labai graži. lengvai už
sivelkama, nes paprastai pasiūta.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 44ž ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% yardo 36 co
lių materijos ir % yardo skritingos 
materijos apikaklei apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio nunuerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kuriiĮ varadai čia 

padėti, yra pasirjžę tar- 
nauti lietuviams.

r NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No....„.......
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros................... ......... per krutinę

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5918

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

(Vardas ir pavardė)

Adresas) ,

(Miestas ir vaist.j 
k—--------------- -----------------------------y

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus I O gal jus plaukai yra juodi 1 

Ar Kaštaniniai liūdi, ar Auksinės parvos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni I Vienok nežiūrint kokios spalvos Jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Rufflaa atliks tai. Jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tabedėvit supintus i kasų, ar su
suktus j mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadytv jueų išvaiz
dų I Jums nereikės kentėti nesmagumo delei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Rufflua.

Netikėkit miisų žodžiui. Nusipirklt 08c. bonkų ir pačios per
sitikrinkite, kad Ruffl" yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoje! Galima 
gauti aptiekoee.

F. AD. RICHTER & CO.
104*114 So. 4th Street I Brooklyn, N. Y.

f »■■ n 1 i i k i 
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare ’

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

- - , -................... — ■/

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

MUO 6:80 Ud 7:81 vakar*.
b ............ — '

Dr. A. J. KARALIUS^
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos * 

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

■

1 1

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam! 
atsitikime. Teiki* 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

4^-OR. HERZMAN^l
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal natfr- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljas 1021 W.
18th St., netoli Morgan St

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

f Dienomis: Canal
T*1*'0”*“ j DrexelN0*^

( Boulevard 4188

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

DR. CHARLES SEGAl"
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2888

, ...................... ............................ - - —■ . j

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

V——.. ■■■ —

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietą.
-------- ---------

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9898

FRANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kedzie Avė.
Lawndale 4113

Svarus dantys, tai 
Keras dalykas — su 
dantų moščia kari 
nesubraižo dantų/ 
Plaukit stvo dan- 
tis su

C0LG6TES

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyrišką, 
Vaiką ir vilą chronišką ligą 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3038
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. $. MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
__ _  3327_So. Halsted St._____  

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudeth L.
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“Naujienos” pirmutinės iš 
visų Amerikos laikraščių pa
davė turinį to Davis’o komi
sijos plano Klaipėdos klau
simui išspręsti, kuris nese
nai buvo įteiktas Ženevoje 
Tautų Sąjungos tarybai (ir 
jos priimtas). Be Kunigo 
straipsnio, kuris vakar til
po “Naujienose”, šiandie de
dame dar ir kito musų ben
dradarbio, Dėdės Žano, 
straipsnį, paliečiantį tą pa
tį klausimą. Pagalios šiame 
numeryje pradedame spaus
dinti ir patį to projekto tek
stą, — taip kad musų skai
tytojai turės progos iki 
smulkmenų susipažinti su 
tuo klausimu.

Dabar yra aišku, kodėl 
amerikiečiai buvo nustebin
ti, kuomet išgirdo, kad Ge- 
nevoje laimėjo Lietuva, o ne 
lenkai, kaip buvo pirmiaus 
pramatoma. Pasirodo, kad 
Tautų Sąjungos komisija 
(su p. Normanu Davis’u 
priešakyje) pakeitė savo 
projektą, nusileisdama Lie
tuvos reikalavimams, ir tą 
projektą priėmė Tautų Są
jungos taryba. Amerikiečiai
apie tą pakeitimą nežinojo 
iki šiol; iš Lietuvos laikraš
čių jie buvo patyrę, kad pir
masis Davis’o komisijos pro
jektas yra netikęs, dėlto jie 
ir abejojo, ar Lietuva galės 
pritarti Tautų Sąjungos ta
rybos sprendimui.

Dabar grįšime prie tų 
projekto punktų, ačiū ku
riems Lietuva rado galima 
pritarti jam. Svarbiausias 
tarpe jų yra apie Klaipėdos 
uosto administraciją. Ji su
sidės iš trijų asmenų: vie
no Lietuvos atstovo, vieno' 
Klaipėdos krašto atstovo ir 
vieno Tautų Sąjungos atsto
vo. Pirmam Davis’o komisi
jos projekte .buvo numato
ma, kad Tautų Sąjungos at-. 
stovas bus uosto direkcijos 
pirmininkas ir naudosis ve
to teise (reiškia, galės at
mesti kitų dviejų direkcijos 
narių nutarimus); bet sulig 
pataisytuoju projektu di
rekcija’pati renkasi pirmi
ninką ir jisai neturi veto 
galios. Iš to išeina, kad 
Klaipėdos uostą kontroliuos 
Lietuva ir Klaipėdos kraš
tas, jeigu juodu sugebės su
sitarti tarp savęs.

Kaip musų bendradarbis 
Kunigas pastebi, vyriausia 
priimtojo projekto svarba 
Lietuvai yra tame, kad len
kai į uostą neįsileista.

Bet Klaipėdos uostas vis
gi .tarnaus ne vien tik
tai Lietuvai, o ir kitoms 
šalims. Nusileidimas Len
kijai yra padarytas tame, 
kad į Klaipėdą leidžiama be 
muito gabenti Nemunu miš
kai iš okupuotųjų Lietuvos 
teritorijų. Sulig pirmuoju 
projektu tečiaus butų buvę 
dar blogiaus: Klaipėdos 
uoste butų buvusi tam tikra 
“laisva zona” Lenkijos ir ki
tų šalių pirkliams, ir visame 
Klaipėdos krašte svetimų 
valstybių biznieriai butų tu
rėję ypatingų teisių. Paga
lios, pirmasis projektas siū
lė da ir atidaryti geležinke
lių susisiekimą tarp Vil
niaus ir Liepojaus.

Šita abejonė buvo išreik
šta ir toje “Draugo” neva 
kablegramoje, kurią jisai pa
skelbė kelios dienos atgal. 
Daugiaus net. Toje “kable
gramoje” buvo pasakyta, 
kad šalis esanti nepatenkin
ta Klaipėdos klausimo iš
sprendimu ir delei to turė
siąs neužilgio įvykti Galva
nausko kabineto prašalini- 
mas. .Mes jau anądien nuro
dėme, kad iš tos “kablegra- 
mos” turinio nuomanu, jo- 
gei ji yra ne iš Kauno atsių
sta, O Čia pat Chicagoje su
fabrikuota; dabar gi mato
me, kad tas musų nurody
mas buvo visai teisingas.

Toje sufabrikuotoje 
“Draugo” “kablegramoje”

Nėra reikaloi kalbėt, kad, 
Tautų Sąjunga visai netei
singai uždėjo Lietuvai pa
reigą užmokėt Klaipėdos 
krašto okupacijos išlaidas ir 
Vokietijos reparacijų dalį. 
Tautų Sąjungą, mat, dar vis 
kontroliuoja Francija su sa
vo sėbrais, o tie rakaliai po 
“reparacijų” priedanga plė
šia, ką tik gali.

Šiame “Naujienų” nume
ryje vėl telpa atsišaukimas 
dėl Mariampolės Realės 
Gimnazijos. Tik-ką atėjo 
žinia, kad ji jau nusipirko 
puikų piečių savo namui. 
Padėkime jai išmokėti tą 
piečių ir pasistatyti gražų 
rūmą Lietuvos apšvietai!

visai neminima to fakto, 
kad Tautų Sąjunga priėmė 
ne pirmąjį, o antrąjį, t. y. 
pataisytąjį projektą. Joje 
visai neminima, kad Davis’o 
projektui, pirma negu jisai 
buvo pateiktas Tautų Są
jungai, pritarė Lietuvos val
džia ir Seimo valdančiosios 
partijos; priešingai, joje iš
reiškiama mintis, kad Da
vis’o projektas esąs priim
tas be Seimo daugumos pri
tarimo ir kad Galvanaus
kas už tai busiąs nuverstas! 
žodžiu, ta “Draugo” fabri
kacija visai prieštarauja tik
renybei. Ji buvo padaryta 
“Draugo” redakcijos užpeč- 
kyje, pasiremiant senomis 
žiniomis, tilpusiomis kituo
se laikraščiuose.

Iš Lietuvos Kronikos Klaipėdos sutarties projektas. 
<9 _______________ x

Klaipėdos epopėja.
Aš nežinau, ar yra koksai ki

tas klausimas, prie kurio svars
tymo musų tautininkų širdis 
galėtų taip tvaksėti, kaip ji 
tvaksi, kalbant apie Klaipėdą. 
Reikia pasakyti, kad rasit nie
kur tautininkų obalęiai nėra at
nešę musų tėvynei tos regimos 
naudos, kaip kad prie išliuosa- 
vimo Mažosios Lietuvos.

Po Versalės sutarties pasira
šymo Klaipėdos kraštas buvo 
užsilikęs tarsi “haereditas ia- 
cens” — gulintis palikimas. Bu
vo aiškų, kad jis yra atimamas 
iš Vokietijos, bet kam jis bus 
pavestas žjnios dar nebuvo. Jei
gu tikėti p. Normanu Dovisu, 
kuriam tenka lošti svarbią ro
lę paskutiniame tos epopėjos 
veikime, tai alijantų valstybės 
buvo sumaniusios, kad Klaipė
dos kraštą teks atiduoti Dani
jai. Tuomet dar Lietuvos, kai
po valstybės, visai nebuvo.

Susikūrus musų valstybei, 
mes turėjome daug vargų ir su 
bolševikais ir su lenkais ir ne
buvo laiko kada manyti ir užim
ti tą pamestą palikimą. ' Įsi
spraudė ten alijantų komisija ir 
pradėjo valdyti kraštą, ši ko
misija su p. Petisnė priešakyje 
daugiau pelnėsi iš to palikimo, 
negu galvojo, kas su juo teks 
padaryti. Delei gyventojų są
stato ir aiškaus ekonominio iš- 
skaitliavimo pačių gyventojų j 
buvo matoma, jog Klaipėdos 
uostas tegali augti tik tuomet, 
jeigu prekės bus iš Lietuvos 
per jį gabenamos. Jis gali tu
rėti naudos, gali tvirtėti tik 
tuomet, jeigu koks nors kraš
tas bus juo užinteresuotas. Aiš- 
<u, kad tik Lietuva tegalėjo 
būti tas kraštas. Latvija turi 
savo Liepojų, o Rytų Prusai tur 
savo Karaliaučių.

Todėl sėdėdamas Klaipėdoje, 
p. Petisnė jautėsi nekartą, kaip 
ant žarijų besėdįs, ir kuomet 
vasarą 1922 m. buvo daromi 
musų kariuomenės manevrai 
palei Klaipėdos krašto sieną, 
tai p. Petisnė beveik jau kraus
tė savo valizas, kad nepapuolus 
į lietuvių nelaisvę. Todėl jau 
;uomet paaiškėjo, jog tą kraštą 
reikia pajiega užimti. Buvęst 
;uomet musų atstovų Klaipėdo- 
;e kun. J. žilius, tas žinomas 
Amerikos lietuviams darbuoto
jas, aiškiai tą tėmijo ir galima 
sakyti numatė visus to žygio 
etapus. Prie šios progos tenka 
J. žibaus pasidarbavimą įver
tinti, nes Lietuvos krikščionys- 
demokratai, kuomet jau jiems 
pasisekė su šaulių pagelba už
imti Klaipėdą, — visai užmiršo 
apie žibaus nuopelnus šioj vi
soj akcijoj ir paliko jį visai be 
jokio džiabo, pakviesdami Klai
pėdą valdyti kitus asmenis.

Taigi, sakau, musų tautinin
kams pasisekė sukelti ūpas, už
degti tėvynės meilę ir su pagel
ba musų jaunuolių kareivių ir 
užsidegusių jaunuolių studentų 
ir gimnazistų, kurie rašėsi į 
šaulių organizaciją, paimti 
Klaipėdą. Jie yra sudėję tą au
ką Klaipėdos pabuosavimui. 
Gana įdomu, jog Klaipėdą užim
ti, vaduojantis savita tėvynės 
meile, buvo galima, bet vartoti 
tuos obalsius prie paties krašto 
valdymo pasirodė visai neprak- 
tinga. Taip, nuskirtas valdžios 
įgaliotiniu Klaipėdos kraštui p. 
Ant. Smetona buvo įtariamas, 
jog jis maloniaus šnekasi su 
vokiečiais didžiūnais, negu su 
pačiais lietuviais sukilėliais, ir 
todėl buvo priverstas atsisvei
kinti su Klaipėda. Dabar admi
nistruoja Klaipėdoje p. Budrys, 
kaipo jos pabuosuotojas, Mečiau, 
kaipo turintis tik kriminalinės 
policijos agento stažą, jisai ne
gali pasižymėti kitais adminis
travimo gabumais.

Klaipėdos kraštas pasiliko 
svarbiausia arena, kame tautį- 
ninkai su pažangininkais norė
jo demokratizuoti savo meto
dus, ir kuomet Alijantų komisi
ja buvo užsimojus įvesti ten 
palankų Lenkijai statutą Klai
pėdos uosto valdymui, tai pasi
pylė visa galybė prikaišiojimu 
musų vyriausybei, jog ji priėju

si liepto galą, jog ji pražudysian 
ti Lietuvos nepriklausomybę, 
jog ji norinti arba jau nutarusi 
yra sueiti į derybas su Lenkija. 
Prasidėjo ataka ant Galvanaus
ko Kabineto pačiame Seime, o 
ir tautinės organizacijos, kaip, 
pav. šauliai su savo pirmininku 
Vincu Kreve-Mickevičium prie
šakyje pradėjo urzgėti.

Jau buvo nemažai požymių, 
jog įvyks kabineto krizis, bet 
nuskirtoji Klaipėdos klausimui 
peržiūrėti komisija su p. N. 
Davisu priešakyje galutinai yra 
pasiūliusi tokį valdymoi projek
tą, kursai pasirodė musų dele- 
gaciji'ai priimtinu. Pirmutinio 
projekto pataisymas ir išlygini
mas daigiausia parėjo nuo p. 
N. Daviso, kuriam lietuvių vi
suomenė turės būti dėkinga. 
Tasai galutinas projektai vei
kiausiai Tautos Sąjungos Tary
bos bus priimtas. (Jau priimtas. 
Red.)

Visi užsipuolimai ant vyriau
sybės todėl dalinai neteks savo 
pamato ir galbūt šis Kabinetas 
dar užsiliks kurį laiką. Vienok 
spėjama, jog visgi neilgam, nes 
krikščionys demoratai rūpinasi 
pilnai įsigalėti ir sudaryti naują 
kabinetą išimtinai iš savo žmo
nių arba bent mažiausiai įsigy
ti vidaus reikalų ministerio 
portfelį, kad savo globa prave- 
dus rinkimus į savivaldybių į- 
staigas šią vasarą.

—Dėdė Žanas.
Kaunas. 12. III. 1924.

Pranešimas Lietuvos Pi
liečiams ir užinteresuo- 

tiems asmenims
»

Pakartojimui ir papildymui 
Lietuvos Respublikos Atstovy
bė S. A. Vastybėms šiuo skel
bia visų žiniai ištrauką iš Lie
tuvos Konsularo Tarifo normų, 
kurios taikomos nuo pirmos 
sausio mėn. dienos, 1924 metų.

2. Užsienio .pasas ....... $5.00
3. Užsienių paso galiojimo

pratęsimas $1.00
Pastaba. Nepailginusiems už

sienio paso galiojimo savo laiku, 
paso galiojimo pratęsimas at
liekamas mokesčiu kaip už nau
ją užsienio pasą, t. y., už $5.00.

šioji pastaba taikoma nuo 15- 
IV-24).

4. Leidimas iki 6 mėn. (Iš
duodamas kelionei Lietuvon 
vietoje paso neturintiems; pilnų 
pilietybei įrodyti dokumentų

...... ....... . $5.00.
5. Vienkartinė viza Lietuvos 

Respublikos piliečiams iki 6 
mėn. Lietuvon ir atgal $5.00.

6. Daugkartinė viza Lietuvos
Respublikos piliečiams iki 12 
mėnesių .........  $26.00.

7. Amerikos pasų viza Lietu
von ir atgal ................... $11.00.

Tranzito viza............... $2.00.
8. Afidevitai asmenims parsi

traukti iš Lietuvos (Taikoma 
nuo 15-IV-24). $8.00.

—K. Bizauskas.... 
Lietuvos Respublikos Atstotas

S. A. V.

Kerštas.
■---------------- 1-------------------------

BiAMYGAlLA. — Dvariškių 
kaime, Ramygalos v., Panevė
žio apskr. buvo toks atsitiki
mas. Pas ūkininką Adomą Už
kuraitį ilgą laiką gyveno ir dir
bo stalius Jonas Jakaitis. Va
sario 6 d. atvyko į jį jo brolis 
Vincas, buv|s milicininkas. 
Apie tai sužinojo Jonas ir Juo
zas Užkuraičiai ir pasiryžo Ja
kaičiui atkeršyti. Mat šis, bū
damas 1920 ni. Ramygaloj mi
licininku,’yra drauge su kitais 
milicininkais atėmęs iš Užku
rą i/tių karo šautuvą. Užkurai
čiai ėmę laužtis į Jakaičių kam
barį ir įsilaužę pradžioj parei
kalavo iš V. Jakaičio pinigų, 
šis atidavęs *10 litų, bet to pa
sirodę maža ir Užkurąičiai ėmę 
mušti Jakaitį: vienas pagaliu, 
kitas — geležinėmis replėmis. 
Sumuštojo gyvybėj pavojuje.

[L]

(žemiau paduodame projek
tą sutarties dėl Klaipėdos kraš
to ir uosto. Tą projektą patie
kė specialė tautų sąjungos ko
misija, amerikiečiui Davis pir
mininkaujant. šį projektą jau 
priėmė Lietuvos delegacija, 
taipjau priėmė ir tautų sąjun
gos taryba. Belieka dabar jį 
priimti tik ambasadorių tary
bai, Lietuvai ratifikuoti ir tada 
šis projektas pavirs tikrąją su
tartim ir įeis galion. — “N.” 
Red.)

' Bendroji konvencija.
Suverenitetas.

Britanijos Imperija, Prancū
zija, Italija ir Japonija, kurios 
drauge su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis, * kaipo svar
biausios Santarvės valstybės, 
pasirašė Versalės Taikos Trak
tatą, perduoda Lietuvai, rezer- 
vuodamos. šioj Konvencijoj nu
matytas sąlygas, visas teises 
ir titulus, kuriuos jos turi pa- 
ėmusios iš Vokietijos, eidamos 
Versalės Traktato str. 99, teri
torijoj^ tarp Baltijos juros, Ry
tų Prūsijos vasaros rytų sienos 
(kaip ji yra aprašyto minėto 
Traktato str. 28 ir kaip ji pa
aiškėja iš laiško, kurį Ambasa
dorių Konferencijos Pirminin
kas parašė Vokietijos Ambasa
dai Paryžiuje 1921 metų liepos 
18 d.) ir senosios sienos tarp 
Vokietijos ir Rusijos.

Klaipėdos Ęraštas sudarys 
Lietuvos suverenitete vienetą, 
kuris naudosis įstatymų leidi
mo, teismų, administracijos ir 
finansų autonomija statuto ri
bose, kuris yra išdėstytas 1 
priede.

Lietuva sutinka vykdyti nu
statymus, kurie liečia Klaipė
dos uosto administraciją, kaip 
tat išdėstyta Ii priede ir nusta
tymus, kurie liečia tranzito 
transportą, kaip tat išdėstyta 
III priede.

Okupacijos išlaidos.

Okupacijos administracijos 
išlaidos ir pusę Krašto sienų 
nustatymo išlaidų Lietuvos1 
Respublika atlygins Vasty
bėms, kurios šiam reikalui pa
darė avansus.

Tikslus tų Lietuvos atlygini
mų išlaidų dydis, o taip pat jų 
sumokėjimo budai ir terminai 
bus nustatyti Komisijos, kuri 
bus sudaryta iš vieno valstybių 
atstovo ir vieno Lietuvos atsto
vo. Jeigu toji Komisija negalė
tų susitarti, ji kreipsis į Tautų 
Sąjungos Ekonominės ir finan
sinės Komisijos Pirmininką, 
kuris paskirs arbitrą.

Klaipėdos Krašto turtai.
Rezervuojant straipsnių 6 ir 

7 dispozicijos, turtai Klaipėdos 
Krašte, kurie 1920 metų sausio 
10 d. priklausė Vokietijos Im
perijai alrba, Vokietijos Valsty
bėms, kaip tat yra apibrėžta 
Versalės Traktato straipsnyje 
256, paragr., 2, perduodami 
Lietuvos Respublikai.

Tie turtai, išėmus geležinke
lius, paštus, telegrafus ir tele
fonus, muitinių trobesius ir tur
tus, kurie sudaro uostą ir jo į- 
taisymus, bus Lietuvos Vyriau
sybei perduoti Klaipėdos Kraš
to organams, rezervuojant 7 
straipsnio dispozicijai.

Lietuva susitars su Klaipėdos 
krašto organais, dėl aukščiau 
numatytų turtų perdavimo, pa
matu obligacijų, kurias Lietu
va prisiima 6 straipsniu ir ku
rios liečia minėtus turtus.

Reparacijos.
Lietuva prisiima, Įdek tat 

liečia ją ir Klaipėdos Kraštą, 
obligacijas, kurios eina vokie
čių t^rfitorijos perimančiomis 
valstybėms Versalės 1919 me-į 
tų birželio 28 d. Traktato 254 ir 
256 straipsniu, ir apsiima jas 
vykdyti sąlygomis, kurios bus 
Reparacijų Komisijos 'nustaty
tos Versalės Traktato VIII da
lim. v

Einant straipsniu 5, perduo
tų turtų vertybės apmokėjimo 
garantijai Lietuvos Vyriausybė, 
kiek tat liečia ją ir Klaipėdos 

Kraštą, suteikia pirmos rųšies 
ipoteką Reparacijų Komisijos 
naudai turtams ir nuosavybei, 
nurodytiems 5 straipsnyje.

Pilietybės teisė.
Buvusieji Vokietijos pilie

čiai, kurie bus sukakę, Lietu-1, 
vai 'šia Konvenciją ratifikavus, 
daugiau per 18 metų ir kurie 
gyvena Klaipėdos Krašte nuo 
1920 metų sausio 10 d., įgyja 
ipso fakto Lietuvos pilietybę.

Lietuvai šią Konvenciją rati
fikavus, per šešis mėnesius, nu
stodami kitokios pilietybės, ga
lės optuoti Lietuvos pilietybę:

a) Visi asmenys, gimę Klai
pėdos Krašte ir ten gyvenę dau
giau per dešimtį metų, kurie, 
Lietuvai šią Konvenciją ratifi
kavus, bus sukakę daugiau per 
18 metų;

b) Visi asmenys, kurie, Lie
tuvai šią konvenciją ratifika
vus, bus sukakę daugiau kaip 18 
metų ir kuriems Interalijantų 
Administracija suteikė teisės 
nuolatos gyventi, jeigu tie as
menys apsigyveno Klaiipedoto 
Krašte mažiausia nuo 1922 me
tų sausio 1 dien.

Asmenys, kurie įgys Lietuvos 
pilietybę, eidami šiuo straips
niu, įgys ipso facto Klaipėdos 
vietos gyventojų pažymį.

Asmenys, kurie yra nurodyti 
pirmajam 8 straipsnio paragra
fe galės, per 18 mėnesių, Lietu
vai šią Konvenciją ratifikavus 
optuoti Vokietijos pilietybę.

Tačiau šis terminas bus su
trumpintas ligi 6 mėnesių as
menims, kurie apsigyveno Klai
pėdos Krašte tiktai todėl, kad 
buvo Valstybės valdininkai ir 
kurie dėl tokio apsigyvenimo 
bus įgiję Lietuvos pilietybę.

Valstybės valdininkais bus 
laikomi, pirmesnio paragrafo 
prasme, tie valdininkai, kurie 
buvo laikomi tokiais Vokiečių 
įstatymų ir kurie bus atsidūrę 
tiesioginėj žinioj Lietuvos Res
publikos Vyriausybes arba 
Klaipėdos Krašto Didekcijos, 
kaip ji yra numatyta I priede 
(unmittelbare Staatsbeamten).

Asmenys, kurie piasin’audoš, 
tokios opacijos teise, turės per 
dvejus tolesnius metus persi
kelti Vokietijon.

Jie bus laisvi pasilaikyti savo 
nejudomąjį turtą, kurie jie turi 
Krašte, ir galės išsivežti savo 
visokios rųšies nejudomąjį tur
tą. Jie neprivalės šiuo atžvil
giu mokėti jokių išvežimo mui
tų arba taksų.

Ištekėjusios moterys seks sa
vo vyrais ir vaikai, nesukakę 18 
metų, seks savo tėvais visais at
žvilgiais, kurie liečia straipsnių 
8 ir 9 nustatymų pritaikinimą.

Mažumų teises.
Deklaracija dėl mažumų, ku

rią Lietuvos Vyriausybė pada
rė Tautų Sąjungos Tarybai 
1922 metųv gegužės 12 dienos 
posėdyje, pritaikoma Klaipėdos 
Krašto mažumoms, išėmus tos 
deklaracijos 4 straipsnio 4 pa
ragrafą, kuris išimamas tiktai 
dėl 27 straipsnio nustatymų I 
priede.
Procedūra, kurią Tautų Są

jungos Taryba priėmė dėl peti
cijų, kurios liečia mažumų glo
bą, bus taip pat pritaikoma pe
ticijoms, kurios liečia Klaipė
dos Krašto mažumų globą.

Svetimšalių teisės.
/

Asmenys arba bendrovės iš 
svetimų valstybių turės tas pa
čias teises ir Klaipėdos Krašte 
bus lygiai, kaip ir tos Teritori
jos ir JLietuvos piliečiai ir bend
rovės visais atžvilgiais, kurie 
liečia naudojimąsi uostu su vi
somis jo lengvatomis, o taip 
pat, kurie liečia žemėą pirkimą, 
nuomoj imą ar naudojimąsi tei
sėtiems prekybos tikslams. Ta
čiau Lietuva pasilieka sau teisę 
rezervuoti tautinei vėliavai ka- 
botažą ir žvejybą savo teri tot
aliuose vandenyse.

Asmenys, kurie bus įgiję 
Kalipėdos Krašto vietos ■ gyven
tojų pažymį, eidami 8 ir 10 
straipsniais, bus atleisti nuo ka
riuomenės tarnybos ligi 1930 
metų sausio 1 d.
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Laisvės garantijos.
Joks Klaipėdos vietos gyven

tojas negalės būti trukdomas 
arba persekiojamas dėl jo poli
tinių nusistatymų nuo 1914 me
tų liepos mėn. 28 d. ligi Lie
tuvai šia Konvenciją ratifika
vus.
Suvereniteto teisių perleidimas.

Klaipėdos Krašto suverenite
to teisės arba jų vykdymas 
(vartojimas) negalės būti per
duotas be Aukštųjų Susitarian
čių šalių sutikimo.

Šios Konvencijos I—III prie
dai tinkamais atvejais, bus lai
komi tos Konvencijos sąstatine 
dalim.
Konvencijos pildymo garantijos

Aukštosios Susitariančios ša
lys pareiškia, kad kiekvienas 
Tautų Sąjungos Tarybos narys 
turės teisės atkreipti Tarybos 
domės dėl kiekvieno šios Kon
vencijos nustatymų sulaužymo.

Atvėjąis, kai bus nuomonių’ 
nesutikimo tarp Lietuvos Vy
riausybės ir kurios nors Didžio
sios Santarvės Valstybės, Tau
tų Sąjungos Tarybos nario kai 
dėl teisės ir fakto klausimų ei
nančių iš šių nustatymiį — tas 
nesutikimas bus laikomas in- 
ternacionalio pabudžio ginču ei
nant Tautų Sąjungos Pakto § 
14.

Lietuvos Vyriausybė apsiima, 
kad kiekvienas tos rųšies gin
čas, jeigu to reikalautų kita 
pusė, bus pavestas Nuolatiniam 
Interncionaliniam Teismui. 
Nuolatinio Teismo sprendimas 

bus be apelącijos ir turės galios 
bei vertybės tokio nutarimo, 
kuris butų padarytas einant 
Paloto 13 str.

Konvencijos vykdymas.
Tuojau šią Konvenciją ratifi

kavusi ir laukdama jos ratifika
cijos iš kitų susitariančių ša
lių, Lietuva turės be atidėlioji
mo pradėti ir tęsti tos Konven
cijos ir jos priedų vykdymą.

Britanijos Imperija, Prancū
zija, Italija ir Japonija apsii- t 
ma, Lietuvai šią Konvenciją ra- 
tifikavus, pripažinti legalį po
būdį tų suvereniteto aktų, Lie
tuvos Vyriausybės padarytų 
Klaipėdos Krašte ir reikalingų 
įvykdymui šios Konvenciijots 
straipsniais nustatytų angaže- 
mentų bei viešosios tvarkos iš
laikymui.

Ši Konvencija turės būti rati
fikuota ir ratifikacijos bus de
ponuotos Paryžiuje. Ji įgys ga
lios, kai ratifikacijos bus depo
nuotos.

Ji turės būti įregistruota 
Tautų Sąjungos Sekretoriate, 
po to, kai ji buą Lietuvos rati
fikuota. Tam visam patikrinti 
žemiau pasirašiusieji pasirašė 
šią Konvenciją.

(Bus daugiau)

Už kyšių ėmimą.

PANEVĖŽIS. — 1924 m. sau
sio 23 d. Kauno Apygardos 
Teismas Panevėžy nubaudė bu
vusį Panevėžio Stoties Virši
ninką Justiną Jankūną, 46 m. 
amžiaus, dvejai^ metais sun
kiųjų darbų kalėjimo. Stoties 
Viršininko Padėjėjus: Vincą 
Petrauską, 39 m., dvejais me
tais ir šešiais menesiais sunkių
jų darbų kalėjimo ir Vincą 
Kurliauską, 23 m. amžiaus, 
pusantrų metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo, susiaurinant tei
ses.

• Jankunas, Petrauskas ir Kur- 
liauskas buvo kaltinami 1922 
metais reikalaudavę ir imdavę 
nuo įvairių asmenų kyšius už 
išduodamus vagonus. Visuo
mene šia byla taip buvo suin
teresuota, kad ruiminga Met
ropolio saitą pilna buvo publi
kos ne tik vietinės, bet ir pri
važiavusios iš kitų miestų. Teis
muose gyn5 prisiekusia advo
katas Sleževičius.

Pirmininkavo Teismo Narys 
p. Staškevičius ir kaltino 
Valstybes Gynėjo padėjėjas 
Paškevičius. [L]

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

f
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Taigi Dabar Nuo Balandžio 13 Turėsime ir 
Sekmos Dienos Naujienas Kurios Vadinsis

NEDĖLIOS NAUJIENOS
litijuanian ^unbap ihtos

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadienį, ir jų atskiras numeris parsiduos po 
7 centus. Nedėlios Naujienų pranumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

NEDĖLIOS N A U JIE N O S bus didžiausiu Naujienų
1 \

numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu
< ■ • . ■ 'r ; / ’ . , . J ’ .

■.(J.

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų dalių. Viena dalis tai , ■ -
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo
kingų serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste- 
bėkites.

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsnių, editorialų, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

i. ... , j . j.,

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga
biausi lietuvių rašytojai ir dailininkai. Čia tilps puikių apysakų iš 
dabartinio gyvenimo', apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie
tikius, ir tt. Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir krtikos straips
niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdnamos musų. dailinin
kų, veikalų reprodukcijos. -

MOTERŲ SKYRIUS gabiai vedamas Doros Vilkienės. Šitas sky
rius bus dar platesnis negu dabar ir jame tilps viskas kas paliečia 
moterį ir jos interesų sritį, neišskiriant svarbiausio dalyko — 
meilės. • ;

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips- 
\ r

nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che- 
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kurį ir toliaus ves 
/ 

f

Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rųšies dalykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos 
jame informacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznieriams, 
farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik žingeidauja dabar
ties dalykais.

SVEIKATOS SKYRIUS, 'kuriame tilps visuomet gerų straipsnių 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėjų bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuvių daktarai.

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
r

įvairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hokey ir lt.

7

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS
I

naujienos
1739 S. Halsted St.

Chicago, 111.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ......................
Pusei Metų................
Lietuvon...................... 3.50 i

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

Čia indedu kaipo mokestį už pusę metų $1.70 money orderį:

Vardas ir Pavarde

Adresas .................

*

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas 
pų, krautuvėse ir per išnešiotojus.

ant kam Vieniems Metams

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau-
■ /

jienas per paštą arba pas Naujienų agentus.

' '' ’ y- ' 'i-į 4 . J •’ ’•"'ii '•'* ’ ■ *? “ ' '■ ■ » 1 > i

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus: fflF*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ...................... $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon ........................ 3.50

Gerbiamoji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už me(us $3.00 money orderį: k * v

Vardas ir Pavardė

Adresas

■

K



s NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Bal. 2, 1924

CHICAGOS 
ŽINIOS

Moterys pasisaugokit 
muinšaino

Kai jūsų vyras pasidarys jums 
g«ras, paims apdraudos kon
traktą ir duos munšaino, tai 
dabokitės!

Chicagoje užtiktas naujas iš
radimas: II. Lawrence išėmė 
savo žmonai apdraudos kon
traktą ir ėmė vaišinti ją mun- 
šainu iki mirė; po to iškolek- 
taVo $1(XM) apdraudos. Dabar 
policija areštavo jį ir kaltina 
už nunuodijimą pačios.

Užvakar pas teisėją Peter H. 
Schawibą, atsilankę ponia Van 
Dyke ir skundėsi jam, kad jos 
sesuo esanti laipsniškai nuodi
jama munšainti per tūlą vyrą, 
kuris kiek seniau išėmęs jai 
apdraudos kontraktą.

“Aš taipgi girdėjau, kad jis 
apdraudė ir kitą kokią tai jau
ną moterį ir vaišina ją mun- 
šainu,” pasakojo Van Dyke.

“Kur yra tas vyras?” pa
klausė teisėjas.

“Jis čia ant kampo, laukia 
mano sesers,” atsakė Van 
Dyke.

Buvo išsiųsta policija ir areš 
tavo tą vyrą ir kartu Van Dyke 
seserį. Pastačius jį prieš teisė
ją, pasirodė, kad tai yra tas 
pats Lawre.nce, kuris nesena' 
atsiėmė apdraudę už savo pa
čią. Ir ištikrųjų pasirodė, kad 
ponia Van Dyko sakė tiesą: jos 
sesuo buvo apdrausta ir1 Law- 
rencc tą apdraudą mokėjo.

Sportas
KADA BUS NEPAPRASTAS 
VAKARAS SURENGTAS.v ' m ą " *

K. Požėla sako, kad šio mėne
sio pabaigoje busią galima 
sporto vakarą surengti.

Vakar buvo minėta, kad K. 
Požėla rengiasi trumpoje atei
tyje tikrą sporto puotą sureng
ti. Visas pelnas bus paskirtas 
(Ljietuvos sportininkams, kad 
jie galėtų dalyvauti pasaulio 

Olimpiadoje, kuri įvyks apie 
rugpiučio mėn. Paryžiuje.

Kitos tautos, daug mažesnės 
skaičiumi už lietuvių, dalyvaus 
olimpiadoje. Latviai ten bus, 
tat kodėl lietuviai turi pasi
likti? — sako Požėla.

Jis sako, kad šio (balandžio) 
mėnesio pabaigoje jau busią 
galima tą sporto vakarą su
rengti. Vieta manoma paimti 
didelė. Per pusę lupų galima 
prasitarti, kad tame vakare bus 
net tokių imtynių, kokios įvyks
ta Indijoje...

* *
Iš Lietuvos Požėlai prisiun

tė specialę knygutę užrašinėji- 
mui žurnalo “Sportas,” kurį 
leidžia Lietuvos sportininkai. 
Tame ižurnale telpa sporto ži
nių iš viso pasaulio. Kas tik
įdomesnio įvyksta sporto sri
tyje, visa tai yra aprašoma 
“Sporte.” Žurnalą “Sportas” 
galima užsiprenumeruoti Nau
jienose, kur taipgi randasi pa
vyzdiniai to žurnalo numeriai.

v

• * * 
♦

Gus Andi’rerson| nori su Po
žėla ristis. Jo manadžeris p. J. 
Kilroy prisiuntė laišką, kur 
rašoma, jog, girdi. Gus And'er- 
«on (iš Rockfonlo), kuris sa
vinos! pusiau sunkiojo svorio 
pasaulio čempionatą sutinkąs 
ui Požėla persiimti. Požėla sa-
ko, kad jis bile dieną yra pasi
vogęs kibtis su Andersonu.

* * , 
♦

K, Požėlos ristynės su Pallermo
Kovo 28-tą Meldažio svetai

nėje. Publikos į 800. Svečių bu
vo net iš Westille, III. P. Jonas 
Urba atsigabeno net keturis 
savo mašinoje. P-as Jonas Ur
ba yra plačiai žinomas grabo- 
rius Westvillėj ir Danvillėj, III.

Laimėtojai šiose ristynėsd 
Juozas Bancevičius, Vincas Bu- 
lavičius, Alexander Garkavvien- 
ko ir Karolis Požėla. Ritosi ke
turios poros — daugiau negu 
garsinta.

* * 
*

Karolis Sarpalius su Anvillo.

JOHN MIŠKE
Karpenteris, budavojame nau
jus namus ir taisome senus.

Atsišaukite
JOHN MIŠKE

4145 S. Maplevvood A v. Chicago.

šios ristynės buvo irgi tą pa
čią dieną kaip ii\K. Požėlos. 
Pias ristynės rengė p. Jonas 
Kulis, kuris visaip kaip nieki
na poželą. Publikos buvo į 200, 
vaikų apie pusė tiek. Apart 
jau buvusių “čampionų” ritosi 
Karolius Sarpalius, Chicagos 
Universiteto Sporto skyriaus 
instruktorius su Piet. Amerikos 
čampionų Anvillo. Karolis Sar
palius laimėjo.

Karolius Sarpalius yra žin- 
gedi ypata ir daug reiškianti, 
tik gaila, kad jis pateko ten, 
kur jam nevertėjo. Apie p. Ka
rolių Sarpalių už poros dienų 
pateiksiu musų visuomenei 

daugiau žinių.—Raganius.

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Gegužio Mėnesyje
Laivu

LEVIATHAN 
' ' \

£? ,', • • V, • .h .

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

Tiesiai į Klaipėdą

Greito susisiekimo vys
tymas Chicagai

(Tęsinys)

Žignsnis 5. Trečios bėgės 
Metropolitan augštutiniamc ke
lyje Garfield Park šaka prie 
Marshfield Avė. iki Forest 
Park, ilgis 7*/y mylios — $2,- 
250,000.

žingsnis 6. Trečios bėgės 
South Side augštutiniamo ke
ly nuo 43-čios iki 63-čios gat
vių, dėl ekspresinių karų lei
dimo; ilgis 2’/2 mylių — $2,000,- 
000.

(Tąsa ant 7-Jo pusi.)

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas. SAPDMENTOL

- - - -   -

Artinasi Pavasaris
Artinanties pavasariui, artinasi 

įvairus taisymas ir malevojimas na
mų. Todėl gerbimieji namų savinin
kai, kontraktoriai, namų statytojai, 
esate kviečiami atsilankyti pas ma
ne. Namų statytojams duodu didelį 
nuleidimą (discount). Mes už savo 
tavorą garantuojame ir pristatome į 
visas dalis miesto. .

Turime sekamus tavorus: įvairių 
geležių, plumbingo, elektrai įrengi
mų, malevų, varnišių ,alyvų, stiklų 
ir gaspadinėms visokių reikmenų. 
Taipgi turime pilną pasirinkimą na
mų papuošimui popierų.

JOSEPH VARNAGIS
DEALER IN HARDWARE 

4051 Archer Avė.
Phone Lafayette 3094

Z"........~ 1 •........ "" ..............
Telephone Boulevard 9550

DR. HARRY TETER 
Dentistas

Suteikiamas gasas ir X-Ray.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 12
3100 So. Halsted St., Chicago,*

Dr. Dean
SPECIALISTAS

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

Visos paprastos ir užsisenčjusios 
ligos vyrų, moterų gydomos greit 
ir pigiai. Ligos: kraujo, odos, 
skilvio, krutinės, širdies, inkstų, 
nervingumas, apkurtimas, kataras, 

goiteris. Patarimas dykai.
I....  ■ »

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus j Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcclevard 7589

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J.. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant * rečio augšto virš Platto ap- 
tiekos ’ am nariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos j uo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

k. -r.,..,,..

KAKLO GUZAI

BEFORB NOW
Pasididinusios kaklo gilės, guzai, gydo

mos pasekmingai be peilio, ligonbučio, skaus
mo per išradėjus Europinius Specialistus iš 
Mardol Laboratorijos. Patvirtinta didžiausių 
daktarų pasaulyje. Šimtai padėkavonės laiš- 
kų ateina kasdien. Nenusiminkit I Jei kitos 
gyduolės nepagelbėjo, rašykit mums dėl 

I knygutės, kuri suteiks pilną informaciją vi
sokių formų kaklo guzų ir pasekmingą gy- 
dymą. Nekainuos jums nieko. Rašykit šian
dien — atidėliojimas pavojingas.

MARDOL LABORATORY 
Dept. 1082

1723 N. Kedzie Are., Chicago, I1L

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS Šlį SAVAITĘ
M. LEVY& COMPAN Y

Nes jie yra atsakanti

Bile kokius apšildymo 
arba plumbingo reikme
nis kuriuos jus pirksite 
iš čia, jei nebusite užga
nėdinti, tai mes noriai 
apmainysime juos arba 
jūsų pinigus grąžinsi
me.

Duokite mums pa
bandymą

Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vietos

M.LEVY&COMPANY
Kampas State ir 22nd St.

Telefonas Calumet 0645-1692
Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 vai.

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

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

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

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

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

Kurie nesate Amerikos piliečiais, , 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiųstų gimimo 
metrikus, arba atsilankykite į Naujie
nų Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi
mimo metrikų negalima gauti užsienio 
paso.

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

Musų atstovas palengvins kelionę 
senų tėvų važiuojančių pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čių vaikų pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

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

t

Visais šiais reikalais dėl pilnų žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo
si! savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Avė., Chicago.

DEL VYRŲ TIKTAI

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89»2

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

EKSKURSIJOS
SKYRIUS

- • . >

Chicago, III.
i

Visą šį mėnes| gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 

, ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison StM 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. VVasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
įuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas

tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaikymas, perkeičia praktiką medi- 
cinoje ligos lig&iol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uisi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų Už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apga1ringą 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmė 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Seredomis ir Bubėtomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Mari > it)
ą Chicago, Ilk



Trečiadienis, Bal. 2, 1921 .

Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

Žingsnys 7. Pratiesimas tre
čių bėgių Lake gatves linijos 
nuo Ashland Avė iki Lavvrance 
Avė. $1,800,(MM) .

Žingsnis 8. Pratinsimas tre
čiųjų bėgių Metropolitan Doug- 
las Purk šakoj nuo Marshfield 
Avė. iki Lawndale Avė. $1,800,- 
000.

Žingsnis 9. Pratinsimas Lo- 
gan Sųuare šakos Metropolitan 
linijos iki Irvin-g Park Blvd; 
ilgis 2% mylių — $3,000,000.

Žingsnis 10. Pratiesimas 
HumboJdt Park šakos Metro
politan linijos į vakarus; ilgis 
2l/2 mylios — $2,500,000; viso 
$23,100,000.

Dubeltavos bėgės požeminio 
kelio nuo 18-tos gatvės iki 
North Avenue, sujungiant su 
augštutiniais keliais prie kiek
vieno galo ir įskaitant dvi ext- 
ra bėgės nuo upės iki Harri- 
son gatvės — $25,000,000 iki 
$30,000,000.

Augščiau paminėtos išlaidos 
kaip augštutiniams keliams, 
taip ir požeminiams yra nedi
delės atsižvelgiant į visuome
ninį patarnavimą. Jos sudaro 
tik biskį daugiau negu buvo iš
leista šiais metais telefonams, 4
guzui, elektrai Chicagos mies
te, ir daug mažiau negu bus iš
lėkta tuo pačiu laiku telefo
nams, gazui ir elektrai distrik- 
te, kuris yra Chicagos įtakoj, 
būtent: teritorija išilgai Lake 
Michigan tarp VVisconsin ir Mi
chigan statė linijų.

Veikimas priklauso nuo 
visuomenės.

Vykinimas tokio pasiūlymo,

IVAN DNiEPROFF,
Premier Tenoras Rusijos Granl Operos. Jis dabar pasirašė 
kontraktą su Chicagos 'Civic, Opera sekamam sezonui. Ivan 
Dnieproff yra pasižymėjęs savo maloniu ir švelniu balsu. Ji- 
’ ii dainuos sekmadienį, balandžio 6 d., Pilsen Šokai Hali, 
1814 S. Ashland Avė., p. Toboltzevos-Požčlienės koncerte.

. “Dar kartą dėkodami prašo
me priimti musų aukštos pa
garbos pareiškimą.

“Pirmininkė.
“Sekretorė.

Taigi balandžio 4 dieną tai 
bus Chicagos lietuvių kvotimai, 
kaip jie atsineša link Lietuvos 
našlaičių.

Todėl kreipiamės į visuomenę 
išreikšti užuojautą, palengvin
ti vargus Ųiętuvęs našlaičiams 
gausiu atsilankymu. į koncertą.

—Komitetas.

“Sylvia” — Giceroje

kokį aš jums išdėsčiau, priklau
so ne nuo miesto valdininkų, 
bet nuo visuomenės ir aš neži
nau genesnių priemonių visuo
menei pasiekti už didmiesčio 
kaip išdėstyti šį reikalą Chica
gos ir Cook County bankiniu1 
kų asociacijos mitinge.

Del dabartinės padėties pir^ 
moj vietoj reikia kaltint vi
suomenę. Persunki našta ant 

inviestinto kapitalo yra kai ku
riuose atvejuose trukumas ini
ciatyvos tiems, kurie tą kapi
talą teikia, yra svarbiausios 
priežastys dabartinės padėties. 
Kelios didžiulės partijos, kurios 
kovoja dėl politinės karės su 
didžiausiu bešaliningumu laiks 
nuo laiko pasinaudoja taja pa
dėtimi ir daro iš to sau kapi
talo.

Tai turi būti aišku tokiems 
žmonėms, kokie yra šiame 
kambaryj© susirinkę, kad toji 
padėtis butų pataisyta. Nėra 
galimybės palaikyti didelį 
miestą be atatinkamų trans- 
portacijos įmonių. Bile vieno 
didžiųjų miestų pasaulyje trans- 
portaiijos vystymos istorija pa
rodys jums, kad su susisieki
mo įmonių didėjimu didėja ir 
važinėj imąsi taip sparčiai, jog 
ilgai dar prieš tų įmonių pa
gerinimo ir padidinimo publi
ka jau laukia jų.

. Chicagoje mes turime pama
tą išvystymui pirmos klasės 
greito susisiekimo sistemos. 
Yra reikalas, kad susisiekimas 
butų pagerintas toje miesto da
lyje, kur tatai yra reikalinga, 
tai yra reikalinga turėti tuojau 
ir tas susisiekimo pagerinimas 
privhlo pasireikšti formoj po
žeminio kdlio, kurį turėtų pra
vesti Csinagos miestas ir kurį 
miestas valdytų. Aš manau, 
kad tai neprivalo patekti į pri
vatines rankas, nors aš liuosai 
sakau, kad jeigu miestas neno
ri požeminių kelių pravesti ir 
negaus nuo legislaturos reikia
mos galios tinkamų kontraktų 
padarymui, pinigai lengvai bu
tų galima privačiai sukelti po
žeminių kelių pravedimui.

Kaip galima greičiau turi bu- 
davojimas prasidėti, kuris su
teiktų liniją iš šiaurių j pietus 
absoliučiai nepriklausančią nuo 
didmfesčio. Miestui besiple
čiant i piet-vakarius tokia li
nija turėtų būti pailginta to-

tojo susisiekimo sistema pri
valėtų būti sujungta su gele
žinkelių sistemos įmonėmis, 
pavyzdžiui, su Illinois Central. 
Lengvas susijungimas su South 
Side viršutiniais keliais duotų 
Chicagos žmonėms galimybės 
keliauti iš kraštutines piet-ry- 
tinės miesto dalies, iki kraštu
tinės šiaur-vakarių miesto da
lies, be karų mainymo.

Tas pats butų galima pada
ryti susijungiant su Burling
ton, Rock Island, North West- 
ern ir kitais Chicagos gieležin- 
kėliais. Visa greito susisieki-, 
mo sistema sudarytų patogią 
visokeriopos šio miesto kelio
nės sistemą.

Tame nėra nieko naujo. Tas 
planas yra įvykintas beveik vi
suose didesniuose pasaulio 
miestuose, išėmus Chicagą.

Musų nedatekliai didesnia
me laipsny yra politinio po
būdžio. Aš nemanau kritikuoti 
dabartinės administracijos ar
ba kokios nors kitos administ
racijos. Aš noriu tiktai pabrėž
ti, jog nebuvo vystomas susi
sukimas, jog pinigai buvo lei
džiami visokiems planams, ir 
kad tie planai niekuomet ne
buvo vykinti.

Chicagos žmonėms statoma 
klausimas ar jie nori tinkamų 
transportacijos įmonių, ar jie 
nori greito susisiekimo įmonių, 
arba ar jie nori laukti ilgiau, 
kol prigys idėja munibipalės 
nuosavybes ir municipalio ope- 
ravimo.

Aš nesiūlau jums pasidary- 
mui pinigų propoziciją. Aš tik 
prašau mažesnio uždarbio ant 
investinto kapitalo, negu jus 
tikitės gauti ant banko kapita
lo investinto į jūsų instituci
jas. Aš sutinku dirbti ir aš su
tinku, kad uždarbio perviršis, 
kuris pasidarytų iš operavimo 
butų naudojamas steigimui da
bartinių savininkų nuosavybės. 
Aš nežinau jokio geresnio bu
do padarymui propozicijos.

Kai aš nutariau kalbėti 
jums apie viešo patarnavimo 

j įstaigas aš maniau, kad bus ge- 
! riausiai perstatyti jums kon
kreti dalyką, kuris turi didelės 

I svarbos toje teritorijoje, kur 
jus operuojate, negu kad kalbėt 
' jums apie atliktus darbus kitų

Lietuvių Rateliuose
Valdžios prieglaudos na

šlaičiams likviduotos

liau į vakarus ir pratiesta kita viso patarnavimo biznyje, 
linija iš šiaurių į pietus. Grei- (Galas)

Besirengiant prie koncerto 
Lietuvos našlaičių naudai 
penktadienyje, balandžio 4 d., 
VVicker Park svet., 2040 W. 
North Avė., koncerto rengimo 
komitetas, gavo laišką Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto, rašy
tą draugui Ascilai, kuris neper
seniai surinkęs kiek aukų pa
siuntė Lietuvon.

Kad visuomenė geriau įver
tintų Lietuvos našlaičių padėji
mą ir šelpimo reikalą, tai mi
nėtą laišką paduodame ištisai:
LIETUVIŲ MOTERŲ GLOBOS 

KOMITETAS

Valdyba
Kaunas, Mickevičiaus gat. Nr 2 

“1924 m. kovo 6 dieną.
Nr. 166

“J. Ascilla.'
“Didžiai Gerbiamas Tamsta.

“L. M. G. K. Valdyba taria 
širdingiausį ačiū už auką naš
laičių naudai, kuri jau ir su
naudota jų reikalams. Mums 
begalo malonu, kad musų atsi- 
šaukimas-prašymas paramos 
nepaliko be pasekmių. Bet drįs
tame prisipažinti, kad toji pa
rama, pašalpa, ateity bus rei-i 
kalinga dar didesnė, nes Val
džia likvidavo tris savo užlaiko
mas vaikų prieglaudas, kurių 
vieną didžiausiąją, arti 200 vai
kų, teko perimti L. M. G. Ko
mitetui. Tokiu budu L. M. G. 
Komitetas dabartiniu laiku iš
laiko tris didžiausias prieglau
das Lietuvoje su beveik 400 
vaikų ir amatų mokyklą. Kapi
talų neturime, turime tik dide
lį pasitikėjimą Visuomene, 
ypač Lietuviais Amerikoje, ir 
manome, kad ateity sulauksime 
dar didesnės paramos, nes L. 
M. G. Komitetas šelpimo ir 
globojimo darbe vis plečiasi di
dyn.

“Visiems Gerbiameims auka
vusiems, kuriems neturime ga
limybės pedėkoti asmeniškai, 
prašome perduoti musų didelį ir 
širdingą padėkos- išreiškimą.

Pereitą sekmadienį į čia at
vyko. Chicagos pagarsėjusi Bi
rutė su veikalu “Sylvia”, dviejų, 
aktų komedija, su dainomis. 
Dainų įeina solo-duetas, trys 
balsai, kvartetas ir ehoras. Man 
regis, kad šį kartą'Birutė pasta
tė Sylvią geriau negu pirmą 
kartą, bet visgi tūli vaidilos dar 
kaip ir tyčiomis lošė blogai — 
rolių nemokėjo. Yra keista, 
kad ypata lošia tą pačią rolę 
kelintą kartą, rolės neišmoksta; 
tai yra neatleistina.

Tuos trukumas,^ tai daugiau
sia turėjo du vaidilos. Jonas 
Augustinavičius— poetas Lacey 
ir Al. Micevfčius— kunigaikš
tis..

Svarbesnėse rolėse lošė-*-Zo- 
sė Krasauskienė—SylviaA Salo
me čeriene — Elzė, Vincas 
P. Stogis. Poetas—J. Augusti
navičius, Kunigaikštis — Al. 
Micevičius,

Visų geriausiu buvo, Salome 
Čeriene—Elzės rolėje. P. Stogis 
ir Z. Krasauskienė.

Ųhoras šį kartą buvo biskį 
mažesnis, bet visgi atliko savo 
užduotį geriau negu pirmą kar
tą, gal būt ^todel, kad pats p. 
A. P. Kvedaras dirigavo per vi
są veikalą.

Publikos buvo apščiai. Ren
gimu rūpinosi Raudonos rožės 
Kliubas.

Toks vakaras/ kaip šis, buvo 
pirmas vakaras Chicagoj, bet 
reikia tikėtis, kad ųepaskutinis. 
Reikia prašyti Birutės, kad ji 
duotų čia ir “Bailų Daktarą”.

•—Reporteris.
! ' l 't' • \
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Roseland

kaip jos dabar turi. šiame 
knygyne, draugijų susirinkimai 
laikomi veltui ir tuomi sutau
poma keletas dolerių.

įo verte yra neapkainuo  j a- 
ma progresyviams žmonėms, to
dėl jie daugiau ir, naudojas juo. 
Jis yra daugiau naudojama žie- 
mofriis, arba užėjus nedarbui. 
Jis esti dažnai užimtas įvairių 
draugijų susirinkimais, o kar
tais, jo kambariai ešti užimti 
diskusijomis, arba mokykla, 
nes čia sekmadieniais yra įreng
ta mokykla vaikučiams. Kny
gos taipgi daugiau yra vartoja
ma, kuomet užeina žiema, arba 
nedarbas. Vieni čia pat skaito 
knygas ir laikraščius, o kiti ne
šasi namo, nes knygos yra duo
damos ir namo neštis, užstačius 
už ją kaucijos tiek, kiek knyga 
yra verta. < x #

Kuomet roselandiečiai netu( 
rėjo Aušros knygyno, jiems 
buvo sunku gauti salę susirin
kimams laikyti. Todėl progre
syviai žmonės dėjo daugiaus pa
stangų, kad jį įsigijus. Įsigijus 
jį, progresyviškos draugijos 
pradėjo laikyti ir susirinkimus 
jo kambariuose. Jos įrengdavo 
dažnai žiemomis mokyklą, ne
mokančius skaityti ir rašyti 
mokindavo; taipgi dažnai reng
davo paskaitas ir diskusijas. 
Tai tokiu budu pasidarbavus 
progresyviams žmonėms, jiems 
pasisekė labai daug žmonių iš
traukti iš po kunigo jungo.

Dabar ta įstaiga Roselande 
yra progresyvių draugijų judė
jimo centru, apie kurį visos pro
gresyviškos draugijos yra su- 
sispietusios. Jos laiko savo su
sirinkimus; kaip kada surengia 
diskusijas ir paskaitas. Jų vi
sa spėka ir protavimas yra de
dama į tą centrą, iš kurio yra 
skleidžiama apšvieta tarp kuni
go pasekėjų. Galima dar pasa
kyti, kad ji yra viso judėjimo 
ašimi, apie kurią sukasi jų vi
sas gyvenimas. Nesant jos, ro
selandiečiai butų daug metų at
silikę, o^ntra vertus, turėtų 
sustoti visas progresyviškas ju- 
dėjima#; tani judėjimui susto
jus, kaip tik butų geresnė pro
ga kunigui Lapeliui bujoti. Tuo
kart nieks nekenktų jo išim
tiems indžonkšinams.

—-Alginis Vergas.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

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
ryti. Tamsta miegosite nesibi
jodami plėšikų įr turėsit savo 
kambary šviežio oro, kas žmo
gaus sveikatai labai reikalingas. 
Tas musų išradimas dar tik pir
mas yra Amerikoj, ir Washing- 
tone Amerikos Patentavimo De
partamente yra pripažintas už 
geriausį 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 sargių 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 
geras nuošimtis.
J. Waitch and F. Lasevich Co. 
2219 Penn A v., Pittsburgh, Pa.

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.

Akinių kainoj žemesnės kaip 
pas kilus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted StM Chicago, III.

Valandoj nuo 3 iki 5 ir nuo 6. iki 9, 
Nedėliottds nuo 10 iki 1.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 įki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Bouievard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

“Aušros” knygynas, yra darbo 
žmonių vieša įstaiga. Ji kaip 
ir kiekviena kita vieša įstaiga 
pasilaiko iš darbo žmonių.

Roselande, Chicagos pietų da
lyje, apie keturiolika angliškų 
mylių į pietus nuo didmiesčio 
yra “Aušros” . knygynas. Jį 
palaiko Draugijų Sąryšis, ku
riam priklauso penkiolika drau
gijų. Sąryšis rengia knygyno 
palaikymui balius, koncertus, 
vakarėlius, piknikus ir išvažia
vimus. Su uždirbtais pinigais 
apmoka randą ir šviesą.

Aušros knygyne randasi įvai
rių knygų iV laikraščių, kaip 
tai: Vinco Kudirkos raštai, 
šliupo parašytos kelios knygos 
apie lietuvių tautą, Tikėjimų is
torija, J. Ląukio išversta ir 
daugelis kitokių knygų ir bro
šiūrėlių čia nepaminėtų. Laik
raščiai čia pareina šie: “Lais
vė”, “Vilnis”, “Naujienos”, “Ke
leivis”, “Saulė”, “Vienybė”, 
“Tėvynė”, “Draugas”, “Darbi
ninkų Balsas”, “Laivas”, “Var
pas” įr “Vytis”.

Vietiniai gyventojai turi la
bai daug naudos iš šito knygyno, 
knygų ir laikraščių. Jie, skai
tydami knygas, sužino apie per
eitus laikus, kaip gyveno musų 
bočiai ir prabočiai šiame pasau
lyje; o iš laikraščių gauna kas
dienines žinias ir patiria, kas 
atsitinka šiame pasaulyje. Taip
gi žmonės, skaitydami knygas 
bei laikraščius, gali prasilavin
ti ir skaitydami ramiai praleisti 
laika.

Kad roselandiečiai neturėtų 
Aušros knygyno, tai jie butų 

. atsilikę daugeliu gyvenimo} 
klausimu. Neturėdami knygų 
jie negalėtų patirti, kaip gyve
no musų protėviai, o neturėda
mi laikraščių, negautų kasdie
ninių žinių; draugijos neturėtų 
tokios patogios viešos užeigos,

A + A
RAIMONDAS SEREIKAS

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
balandžio 1 d., 2 vai. ryte. Jis 
buvo 11 mėnesių. Paliko nuliū
dime tėvą Benediktą, motiną 
Emiliją ir sesutę Evelyn, 5 me
tų.. Mirė nuo amonijos.

Laidotuvės atsibus ketvirta
dienį, balandžio,3 d., 8:30 va
landą ryto įš namų, 3133 South 
Union Avė. į švento Jurgio 
Bažnyčią, ir Šv. Kazimiero Ka
pines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažystamus dalyvau
ti jo laidotuvėse.

Nuliūdę
Benediktas, Emilija ir

> Evelyn Sereikiai.
3133 So. Union Avc.

Phone Yards 5558.

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, V2 m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas norį N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-Vfi, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania. 
. ....................... -..........  1 >

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

Kampas Robcy 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. Brunafrick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

• LITTLE • 
SPINOGRAPHS

Geriau paslyskite su 
koja negu su liežuviu.

Priešai Chiropractic 
slidinėja per keletą 
paskutinių metų ir jie ML 
dabar persitikrino, kad 
jų liežuviai prisidėjo Ųtt 
prie pakėlimo Chiro- 
practorių.

Didelis pasmerki- 
mas mokslo yra pavo- 
jus — ir tas atsiliepia 
labiausiai į žmonišku
mą. 'y

DR, J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c-

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

NUPIRK

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryti didelį smagumų 
pųts sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraŠinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitų, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Sti\ 

Chicago, III.

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

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

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

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm p "b engti visus do
kumentus.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No^.l ir No.

2, 1923 metų, Kultūros i 
No. 1 ir 2,1924 metų. Gali- j 
ma gauti Naujienų ofise,! 
30 centų už kopiją.
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(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Kulkos lakiojo, šautuvai pauškė
jo, kai baigėsi rinkimų kam
panija.

CicerieČiai nebereikalo mane 
turėti “sudną dieną” besiarti
nant galui rinkimų kampanijos 

Kovo 13 dieną, kai rinkimų 
agitacijos laikas baigvsi, sukel
ta dar niekad negirdėtas skan
dalas: vienos partijos kandida
tų politikieriai užpuolė kitos 
partijos kandidatus ir ėmė piš- 
kinti iš pištalėtų į užkulnius. 
Ponas Hurt, demokratų kandi
datas į apylinkių tarybos pre
zidentus, turėjo šauktis polici
jos pagelbos net iš Chicagos ir 
atvykę policistai iš Lawndale 
stoties, šiaip ,taip dar sveiką 
atgabeno į Chicagą.

Williani K. Pslaum, kitas de- 
mokr. kandidatas į miesto urė
dą, buvo užpultas savo real 
esate kontoroje ir apkultas 
revolverių drūtgaliais per gal
vą, iššauta keletas šūvių į lubas 
ir paliktas.

Tasai skandalas, sako kilo 
daugiausia dėlto, kad Ciceroj 
esama perdaug raugo; sako, 
kur tik neisi visur raugas ir 
raugas, o žinoma, surugę pilie
čiai yra ir pikti ir žiaurus.

“Samsonas ir Delila” I 
pereitą sekmadienį pavyko ne
blogiausia. r 
apie trejetą šimtų ir yra ma
noma, kad gal liks keli dole
riai pelno.

Tas vakaras buvo rengiamas 
naudai ponios Dundulienės, tos 
nenuilstančios musų scenos 
darbuotojos, artistės, drama- 

turgos ir režicerės. Lošė, rodos, 
Keistučio Dramos Skyriaus lo
šėjai. Na, žinoma, kaipo iš to
kių nieko daugiau negalima ti
kėtis. Apie pačią Dundulienę, 
lošusią Delilos rolėje, reikia' 
pasakyti, lošė gerai: artistišku
mas pas ją ne nyksta, bet de
rinasi. žinoma, tai rolei ji bu
vo persona, bet apart to dau
giau nieko negalima jai už
mesti. —Reporteris.

Publikos prisirinko

p. O. Poželienės ir Rusijos Operos 
, kuris įvyks 

nedėlioj .balandžio 6 dieną Pilsen 
Ashland Avė. 
nusipirkti bi-

lošta Dainininkų Koncertas,

Sokol Hali, 1814 So.
Laikas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda; 
nas kas i 
lepatėmysi 
jinigo, kad

savaitė po dolerj-kitą, nei 
kaip susidėsi užtektinai 

I nusipirkus sau namel).
Naujienų Spulka

1739 S. Halsted SU

SLA. 36 kp< susirinkimas 
įvyks šiandie

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

LSS VIII Raj. Sekr.
Bus rinkimai Centro viršinin

kų. Visi nariai privalo daly
vauti rinkimuose.

Šiandie, balandžio 2 d., apie 
7:30 vai. vakare, kaip praneši
mas rodo, bus SIUA 36 kuopos 
susirinkimas, kuriame bus 
renkama centro viršininkai se
kantiems dvejiems metams.

Susivienijimas yra labai di
delės svarbos organizacija dė
lei lietuvių Amerikoje, o ypač 
dėl jo narių. Tokios organiza
cijos viršininkai turėtų būt ge
ri viršininkai, kurie suprastų 
organizacijos reikalus ir mo
kėtų tinkamai vesti juos; o 
kad tokius viršininkus išrinkti, 
kiekvienas narys privalo daly
vauti rinkimuose. —Narys.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
lamus, 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., seredos vakare, Raymond 
Chąpel svet., 816 W. 31 St. bus lai
komas 36 kuopos susirinkimas ir bus 
balsuojamą S. L. A. Centro valdyba. 
Visi nariai urivalo atsilankyti ir bal
suoti už gusiančius musų organizaci
jos viršininkus. Pradžia 7:30 vaka
re. — Narys.

Dr. S. Biežis daug indo- 
maus pasakė apie širdį

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.

lietus. Salė nedidelė, kad vietų ne
pritruktų. — Tam koncertui bilietai 
parduodami sekančiose vietose:

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

Street.

Halsted St. 
S. Halstec

Namų Sa_Susivienijimas Lietuvių 
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, trečiadieny, ba
landžio 2 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. kaip 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėsit pribūti laiku ir 
atsivesti naujų narių. Visi lietuviai, 
namų savininkai priimami Chicagoje.

— I). Gulbinas, Rašt.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

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

“ ISRENDAVOJIMUI ~

VYRŲ
JIEŠKAU pirmarankio beke- 

rio, kuris gali gerai kepti juodą 
ir baltą duoną. Kuris nori gali 
tuojaus važiuot ir dirbt.

1637 W. 13 St., Gary, Ind.

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
prie valymo kambarių ir grindų plo
vimo; valgis ir kambarys. Mokestis 
pagal darbą ir sutarties. Katras 
munšainą geria, tegul neatsišau
kia.

1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI biznis. Parsiduoda 
bučemė ir groserne geroj vietoj ap
gyvento  j lietuviais ir svetimtaučių 
kolbnijoj. Biznis išdirbtas per 19 me
tų. Didelis Storas , su 4 ruimais iš už
pakalio dėl pagyvenimo ir garadžius 
2 automobiliam. Viskas prie rankos 
Biznis parsiduoda iš priežasties ligos 
ii’ manote stoti į šitą biznį, malonė
kite atsišaukti. Biznio vieta: 1345 So. 
49th Avė., Cicero, III.

NAMAI-ZEME
PASISKUBINKITE!

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

62.39 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 bcizmentas, 2 sun parlo- 
rai, francuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodinės maudynės i 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tol. Yards 6894

Koncertas Lietuvos Našlaičių Nau. 
dai, rengia North 1 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.

Renginio Komitetas.

L. S. A. 134 motenj kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, ba
landžio 3 d., 7:30 vai. vakare Mc- 
Kinley Parko svet., prie 39-tos ir S. 
Western blbd. Visos narės malonė
kite susirinkiman būtinai atvykti, nes 
yra labai daug svarbių reikalų aptar
ti. Taipgi bus balsuojama S. L. A. 
Centro Valdyba. — Sekretorė.

PASARGA
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•’dant Naujienų darbininkai geriaus 
'•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi, '

jieškoji- 
jiešPoji- 
aprtiok*-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
bejotini, Naujienų administracija pa- 
•liek ) teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo furinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint J sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vžliau. kaip 9 vai. vi
karo.

ASMENįl JIESKOJIMAI

ANT rendos vieta dėl krautu
ves, kaip tai drugstoriui, bučer- 
nei ar šiaip bile krautuvei ant 
Westside 2065 W.Coulter St.At- 
sišaukit pas savininką 1444 So. 
51 Avė. Tel.jCicero 147

RAKANDAI
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

JIESKO KAMRARiy
PAJIEŠKAU 5 ar 6 kamba

rių 18tos gatvės apielinkėj. Kas 
tokius kambarius turite, tai 
praneškite. Canal 6025, A. Ma
siulis.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JAUNA mergina mokanti get
rai ir greitai rašyti reikalinga 
adresavimui laiškų Naujienų 
ofise. Darbas vienai savaitei. 
Galima dirbti ir vakarais. Kreip
ėtės į Naujienų ofisą, 1739 So. 
Halsted St. Kauskite Mrst Jur
gelionis.

REIKALINGA moteris be vaikų 
arba merginos dėl prižiūrėjimo 
dviejų vaikų ir namo. Taipgi rei- 
čalinga virėją į valgyklų. Atsišau
kite kuogreičiausiai šiuo antrašu: 

Wm. Balnis
1444 Wentworth Avė. 
Chicago Heights, III.

-------:> ■ .J. -/p '■■!’ -i > -i r------

REIKIA patyrusios lietuvai
tės pardavinėtojos moterų 
vaikų rubus.

MAX HOFFMAN 
1251 SbAlalsted St.

Tel/'CaiiaĮ 4583

REIKIA OARB^INKįi
VYRŲ ir MOTERŲ

ir

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

šią vasarą parsiduos ne 
po $1000. Daug prastes- 
menkesni lotai parsiduo-

lotai randasi du blokai

PARDAVIMUI frontinis skurinis 
setas 3 kavalkų ir 11 kavalkų daining 
ruimo seto. Rašoma deska ii’ kar- 
petai, Viktrola. Visi geri rakandai 
dėl 5 ruimų.

Kreipkitės, 2 lubos
822 W. 37th PI.

PARDAVIMUI

šitie lotai 
mažiau kaip 
nėse vietose 
da po $800.

Pasiūlomi
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. Lo
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo
jaus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išmokėjimais. Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

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

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 (Marquette 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 Western Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 8678

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne puikioj vietoj. Biznis 
gerai išdirbtas. Turiu parduoti 
į trumpą laiką. Priežastis parda
vimo einu į kitą biznį.

4404 So. Wood St.

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

Atsišaukite
3649 So. Ashland Avė.

Pa-

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, renčia $45.00. 
Garantuoju kad' vieta ir biznis.

Atsišaukite
937 Maxwell St.

ŠTAI KUR BARGENAS 
T0WN OF LAKE 48 GATVĖ 

Namas su bizniu $7000.00.

* *
BRIDGEPORT

6 pagyvenimų namas, apačia 
garu apšildoma. Biznis prieky. 
Prie Šv. Jurgio Bažnyčios $19,- 
000. Mažas įnešimas. »

*♦ *
Muro namas, neša virš $3,300, 

$28,000. Duoda antrus morgi- 
čius. šis namas randasi pačioje 
Bridgeporto širdyje. Ant
namo į metus laiko galima už
dirbt didelius pinigus.

Del patesnių informacijų.
Klauskite

J. K. UKTVERIS, 
3235 So. Halsted St.

2 lubos

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.

$1500 ĮMOKĖTI
5 kambarių murinig bungalow, ce

mento pamatu, aržuolo trimingai, 
furpace šildomas, geras pirkinys, 
Hoyne ir Marquette Rd.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

Šio

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

SAVININKAS SERGA
Parduoda 3 augštų medinį namą ir 

biznis apačioje, elektros, maudynės ir 
visas įtaisymas.

Atsišaukite prie savininko 
4323 S. Wood St.

Chicago, III.

pirmą 
Draugams skaitė 

paskaitą vienas įžymiųjų lietu
vių daktarų, Dr. S. Riežis. Te
mą savo paskaitai jis pasirin
ko širdį, dalyką, kurį jis daug 
yra tyrinėjęs.

Dr. S. Biežis moka labai su
prantamai, labai vaizdžiai iš- 
dėstinėti mokslo dalykus. Gal 
tai paeina nuo gero, sąžiningo 
prisirengimo kartu su prigim
tu gabumu. Iš jo paskaitos 
klausytojai lengvai įgalėjo įsi
gyti aiškų nekomplikuotą su
pratimą apie širdies evoliuciją, 
kaip iš paprastos kraujagyslės 
žemesniuose įgyvunuose ji iš
siplėtojo į komplikuotą apara
tą su keturiais skyriais žin- 
džiuose ir žmoguje. Klausyto
jai taipjau aiškiai suprato ko
dėl daugelis širdies ligų yra 
iki šiol nepagydomos.

Po D-ro Biežio paskaitos apie 
žmogaus širdies funkcijas ir 
ligas dar keletą pastabų pridė
jo ir dr. A. Davidonis.

Kaip Dr. Biežis, taip dr. Da
vidonis savo papasakojimus 
iliustravo piešiniais. D-raš Bie
žis gi čia jau rodė išimtą iš 
žmogaus padidintą širdį, kas 
daug pagelbėjo suprasti širdies 
sudėtį.

Pereito sekmadienio paskai
tą apie širdį reikia priskaityti 
prie pilnai pasisekusių. Geisti
na, kad d-ras S. Biežis tankiau 
pasidalintų savo mokslumu 
Mokslo Draugų paskaitose.

Draugas.

Pereitą sekmadienį 
syk Mokslo

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

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes bus rinkimas Centro Valdybos

— Sekretorius.

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.

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

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St.
No. 92

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

už $2700, verta ir siūlyta 
Atsišaukite greitai.
6002 So. State St.

Englewood, III.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

Lietuviškos Teatr. Dr-tės Rūtos No.
1 mėnesinis susirinkimas įvyks sere
dos vakąre, 7:30 valandą, balandžio
2 d., G. M. čemausko 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.

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.

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

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

PARDAVIMUI percale ir ro- 
beriniai kvartugai, dolerio ver
tės, tiesiai iš dirbtuvės — 65c 
ir 7&c. /

OGDEN SUPPLY CO., 
*3217 Ogden Avė., Chicago.

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 Vincennes 2204,

BARGENAS prie Marųuette parko 
puikiausis muro namas to apielinkė- 
je 2 fl. po 6 didelius kambarius, van
deniu apšildomas, gasiniai pečiai ir 
lediniai baksai, kas manot pirkti na
mą to apielinkėje pamatykit šitą na
mą pirma.

2 augštų muro namas ant Bridge- 
porto su bizniu groserne 4 kambariai 
užpakaly štoro ir 7 ant viršaus, 2 ka
rų muro garadžius ir elektra, kaina 
$10500, pinigais $4000.

2 augštų muro namas, Storas ir 3 
flatai po 4 kambarius ir 2 fl. išl už
pakalio po 4 kambarius, randos j mė
nesį $95, kaina $8500, dėl platesnių 
inpormaoijų kreipkitės

751 W. 31 St.
Phone Yards 6296

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

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

Ukrajinų Teatras, po vadovyste ge
rai žinomo Operos Artisto N. Kar- 
lash, muzikos mylėtojams bus per. 
statyta trijų akti| opera “Zaporožec 
Za Dunayem” Glickman’s Palace Te
atre, Blue Island Avė. ir Roosevelt 
Rd., Ketverge, Balandžio 3čią dieną, 
1924. Dalyvauja šie žinomi grand 
operos daidininkai: N. Karlash, W. 
Svetlow, M. Kitaeva, M. Kushlevski. 
Namų talentai: St. Zimbalist, D. Ata- 
manec. Pradžia 8:30 vai. vakare. 
Tikietai 88c., $1.10, $1.65 ir $2.20. 
Ukraijinų teatro choras (U. T.), Or
kestrą, šokėjai ir šokėjos. Kiekvie
nam bus verta pamatyti

Managementas.

Dramatiško Ratelio repeticijos vei
kalo “Mirga” jvyks šiandie, balandžio 
2 d., 7:30 vai. vak., Meldažio svetai
nėje.

Visi rateliečiai dalyvaujantieji vai
dinime malonėkite laiku susirinkti.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos jvyks trečiadieny, balandžio 
2 dieną, 7:30 vai. vak. Mark White 
Square didžiulėje svetainėje. Visi 
nariai bukite laiku ir naujų atsives
kite. — Valdyba.

PAJIEŠKAU draugo Jono Draz- 
dausko gyvenęs Rygoj Aleksandrov- 
sko ir Kliucovo gatvėj. Jis pats ar
ba kas kitas apie jį žino, meldžiu 
pranešti.

JUOZAPAS WAISKUNAS 
609 Fleet St., Kenosha Wis.

REIKALINGA keletą švarių vyrų 
bei moterų, nuolatiniam bei vakarais 
darbui prie Insurance Co. 
labai geras kontraktas su 
nu.

Atsišaukite iš visų vietų 
bei apielinkes.
CENTRAL STATE LIFE INS. CO. 
J. K. Uktveris District Manageris

3235 So. Halsted St.
2 lubos

Dieną nuo 8 iki 10 — vakarais 
nuo 6 iki 8.

Duodama 
geru pel-

Chicagos,

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, pirmos klesos' pa

dėjime, benčius, kabinetas, 140 mu
zikos rolių ir piano liampa. Palikta 
krautuvėj pardavimui už $145.

1389 Mihvaukee Avė.
1 augštas

DOUGLAS Restaurant vieta 
apgyventa visokių tautų, 
siduoda pigiai.

Atsišaukite
A3245 W. 22 St.

Par-

PAJIEŠKAU savo sūnaus Kazi
miero Ačo. Du metai atgal prasiša
lino iš Royalton, III. Jis pats ar kas 
žinote, malonėkite pranešti.

IGNACAS AČAS, 
1223 W. 112th St. 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARSIDUODA Lunch room 
gera vieta, sustojimas draive- 
rių ir netoli dirbtuvių.

Naujienos
1739 S. Halsted St. Box 468

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

FRANK ZAHRUBSKY 
2344 Hoyne Avė.

PARDAVIMUI groserne ir delika- 
;essen, netoli Jackson Parko ir prie 
pat didžiausių mokyklų, kito, tokio 
liznio nėra per du blokus; yra kam
bariai dėl gyveninio, pigi renda.

Atsišaukite
1413 E. 58-St., 

Tel. Fairfax 2619
Ar Tamistai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO..
3149 So. Halsted St, 

Tel. Yards 7282.

at-

REIKALINGAS barbens dirp 
ti vakarais. Kreipkitės

NEW CITY BARBER SHOP 
2410 ,W. 47th St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
nauji jerngimai, galima uždirbti pini
gų, ilgas lysas, renda $85 į mėnesį. 
Turiu dar kitų bargenų. Veikite 
tuojaus.

GEO. YUTCHES, 
1978 Canalport Avė., Canal 2700

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas viž Automobilių
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj, Įstaiga 34 metų senumo, Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai 'samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

DARBININKŲ
Reikalingas patyręs virėjas į 

Restaurants
šaukite

Republic 6396

PARSIDUODA Bučemė ir Gro- 
sernė. Biznis^ geras cash, kitų bučer- 
nių nėra apie 4 blokus. Parsiduoda 
su visu namu. Einu į kitą biznį, to
dėl parduoti turiu greitai.

Atsišaukite
6059 So. Kildare Avė.

REIKALINGAS
Bučeris žinantis savo

darbą.
Atsišaukite

2500 W. 45th St.

PARDAVIMUI groserne ir kitokiu 
reikmenų krautuvė. 4 kambariai 
rendos $45.00 į mėnesį. Lysas ilgas. 
Galima ir bučemė uždėti.. Atsišau
ki t greitai, nes parduosiu pigiai.

5343 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3277

NORIN.TIEJI parduoti 
mainyti
‘NAMĄ, a r
LOTĄ,
FARMĄ
ARBA BIZNI 

tai poduokit į
REAL ESTATE 

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

MOKYKLOS
ar .ja

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 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
KAD užbaigus namų reika

lus, 1—3 aukštų kajnpinis mū
rinis namas ir skiepas, 1- 2 
augštų namas ir skiepas. Atsi
šaukite prie savininko, 2 augš- 
tas 2900 So. Union Avė

PARSIDUODA arba išsimaino 
mūrinis garadžius, talpinantis 50 
automobilių; mainysiu ant didelio 
ar mažo namo, arba bile kokio biz
nio. Kreipkitės.

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

40 AKERIŲ fanna parsiduoda už 
pusę kainos kiek yra verta, arba 
išsimaino ant namo, loto ar bile 
kokio biznio.

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

PARDAVIMUI 2 augštų po 6 kam
barius, karštu vandeniu šildomi, ar- 
žuolo trimingas ir visas įtaisymas vė
liausios mados.

Atsišaukite pas savininką 
3332 So. Union Avė. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 kampiniai lotai 
26x124 Rockwell St. ir 44 St. 
kas išmokėta. Vanduo, suros, 
sas. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės prie savininko 
3564 So. Halsted St. 

1 lubos 
Tel. Boulevarl 3569

Vis 
g

PARSIDUODA nedidelis namas si 
groserne. Viskas gerame padėjime. 
Parduosiu labai pigiai. Priežastis 
liga. Pinigų daug nereikia.

Kreipkitės
<3425 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 3787

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto liti 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 
rengę pradėti. musv uja
sistemą ir asmenišką prižiursimą 
jus išmoksite j kelcs savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos .
.11(101 OI \1O(O|;|\(, 

1507 XV, Madison St*


