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Johnsono ateivybės 
bilius priimtas

Trockis sugrįžo Maskvon
Rusija nieku hudu neatiduo- 

sianti Resarabijos Rumunijos 
ponijai, sako Trockis.

Vokietija priimsianti Da- 
veso repatacijy pianą .į

Vokiečių atsakomas reparacijų 
komisijai laukiama šiandie.

, Lenky apetitai Latvjai
'_________  * I

Pirma Unkšta, paskui Daugpi
lis, paskui Ryga ir tt.

Grūmoja kilti angliakasių 
streikas

LOUISVILLE, Ky., bak 13.— 
United Mine Workers 23 distri- 
kto pirmininkas L. Jackson pa
skelbė, kad jeigu vakarų Kentu- 
eky’ės anglių kasyklų savinin
kai nenusileis ir nesitajkina su 
kasyjdų darbininkų atstovais 
vedamose dabar derybose, ba
landžio 15 dieną busiąs paskelb
iąs angliakasių streikas. Dery
bos vedamos ųuo kovo 15 dienos 
dėl naujo algų kontrakto, kurs 
išsibaigė balandžio 1 dieną, bet 
abiem pusėm sutikus kontrak
tas pratęsta iki balandžio 15 
Darbininkai nestato naujų rei
kalavimų, jie nori taikytis seno
jo kontrakto algų ir darbo sąly
gomis, samdytojai gi būtinai 
nori algas darbininkams nu
skelti.

Gauta transportas įvairių 
daiktų iš Mariampolės 

Realas Gimnazijos
RYGA [E]. — Latvių spauda 

paduoda plačių žinių apie Len
kijos senato posėdį, kuriame 
svarstyta Lenkijos santykiai su 
Latvija. Tą dieną Lenkijos už
sienių reikalų ministeris Zamoi- 
skis darė pranešimą apie Var- 
šavos konferenciją ir numatytą
ją arbitražo konvenciją — tarp 
Lenkijos ir Pabaltės valstybių.

Po ministerio pranešimo se
nato prezidentas Trombčinskis 
pabrėžė, kad arbitražo konven
cijos pirmu uždaviniu turėtų 
būti sienų ginčų su Latvija išri
šimas. Užtat Latvija privalanti 
“grąžinti” Lenkijai šešias Pūk
što apskr. valsčius, kuriuos jį 
1920 metais “pagrobusi”.

Toliau senatorius Buzek pa
reikalavo, kad užsienių reikalų 
ministeris padarytų su Latvija 
konvenciją apie lenkų tautinės 
mažumos apsaugojimą Latvijoj, 
nes ten lenkų mokyklos esančios 
persekiojamos ir iš lenkų dvari
ninkų atimama jų nuosavybė — 
dvarai. Be to, Lenkija turihti 
gauti laisvą išėjimą į Baltijos 
juras per Latviją.

Gerą Ėatvija turi sąjunginin
ką, — kuris reikalauja Ilukštos 
apskrities dabar, o vėliau parei
kalaus Liepojaus,’ “kad tos gry
nai lenkiškos vietos ekonomi
niai galėtų vystytis”; iš ten ir 
Ryga netoli, o pagaliau, ką Len
kijai reiškia visa mažiukė Lat
vija,.— tik papildymas , “Kre- 
sų...” (L.ž.)

MASKVA, bal. 13. — Sovie
tų karo ministeris Leonas Troc
kis, kurs (ilgoką laiką gydėsi 
Kaukaze, vakar sugrįžo Mask
von. Prieš išvažiuodamas Mas
kvon jis apžiurėjo raudonosios 
armijos skyrius Kaukaze ir da
lyvavo komunistų partijos kon
ferencijoj Tiflise.

Del Besarabijos padėties 
Dabar priimtasai imigracijos l Trockis pareiškė, kad Rusija 

įstatymas turi tos prasmės, stengiantis baigti reikalą taikos 
kad jis favorizuoja imigraciją keliu, bet ji jokiu budu negalįn- 
iš šiaurės Europos kraštų — išĮti palikti dalykų 
Didžiosios Britanijos, 
navijos ir Vbkietijos — nes iš 
tų šalių 1890 metais buvo dau
giausiai ateivių Amerikoj; ir 
visai nukerta ateivybę iš pieti
nių ir rytinių Europos dalių, 
kaip iš Rusijos, tame ir Lietu
vos, ' iš visų kitų pietų 
slavų šalių, iš Graikijos, Itali
jos etc., kadangi iš tų kraštų 
ateivių 1890 metais Amerikoj 
buvo visai nedaug. '

Štai palyginamoji lentelė, pa- 
ašto bu- 
1890 ir

Trockis grįžęs Maskvon

Plebiscitas Graikijoje dėl res 
publikos ar monarkijos

Socialistinė valdžia 
Danijoj

parla-Pastaraisiais rinkimais 
mentan socialistai laimėjo 
daugiau vietų. Socialistų va
das Sauning numatomas pre
mjeru.

Rinki-

dabar

KOPENHAGA, Danija, bal. 
13. — Oficialiais daviniais ką 
tik įvykusiais Danijoj parla
mento rinkimais valdžios parti
ja tapo visai sumušta, 
mus laimėjo socialistai.

Naujasis parlamentas
susidės iš 55 socialistų, 44 libe
ralų, 27 konservatorių ir 20 ne
priklausomųjų liberalų.

Pasak Kopenhagos laikraščių 
naująją valdžią veikiausiai su
darys socialistai sir nepriklau
somaisiais liberalais. Ministeriu 
pirmininku be abejo tbusiąs Da
nijos Socialistų partijos pirmi
ninkas T. Stauningas, buvęs mi- 
nisteris be portfelio.

Praeitame parlamente libera
lai turėjo 52 atstovu, darbiečiai 
(socialistai) 48, konservatoriai 
26 ir nepriklausomieji liberalai 
18.

Rinkimų kampanijoj visos 
partijos sutartinai skelbė, kad 
reikia pavartoti nepaprastų 
priemonių, idant sulaikius Dani
jos' pinigų vertės mažėjimą, tik 
dėl būdų, kaip tatai padaryti, 
jos labai viena nuo kitos skyrė
si.

Liberalai skelbė reikalingumą 
įsteigti priverstiną paskolos ir 
taupymo planą; konservatoriai 
reikalavo įsteigimo apsaugo j a- 
mojo muito, o nepriklausomieji 
liberalai, kurie, darbo partijos 
padedami, buvo sudarę karo lai
ko kabinetų, stojo už aukštes
nius tiesioginius mokesnius ir 
tokią sistemą, kuria butų suma
žinta reikalavimas ir vartoji
mas užsienio prekių. Sociali
stinė gi darbo partija skelbė re
kvizavimą kapitalo tam tikru 
planu, pradedant nuo 50,000 
kronų vertės turto.

rodanti, kiek 
vo Amerikoj 
1910 metais:

iš kurio k 
ateiviu G

Kraštai 1890 m.
Anglija ............. 1,251,402
Airija ................ 1,871,509
Norvegija ......... .. 322,665
Švedija ............... .. 478,041
Danija ....;.. .... 132,543
Dlandi in 81.828
Belgija ............... ..... 22,639
Šveicarija .......... .. 104,069
Francija ............. ... 113,174
Vokietija ............ 2,784,894
Lenkija ............... .. 147.440
Austrija ............. ... 241,377
Vengrija ............. ... 62,435
Rusija ................. ... 184,644
Turkija ............... ..... 1,839
Graikija .............. ....... 1,887
Italija ................. ... 182,580
Portugalija ........ .......150,996

toj padėty, 
Skandi- kaip jie dabar kad yra.

“Mes niekados nesutiksime, 
kad Besarabijos darbininkai ir 
valstiečiai pasiliktų po geležine 
Rumanijos ponijos kulnim,” pa
reiškė Trockis. “Mes nenorime 
kariauti ir stengsimės visais 
budais vengti karo. Bet tai ne
reiškia, kad mes sutinkame su 
esama j a padėtim. Rusija steng
sis pavartoti visų priemonių, 
kad ginčą taikos keliu likvida
vus, bet jei tatai nepavyks, tai 
tas parodys tik, kad antroji pu
sė, Rumanija, ieško priežasčių 
karui.”

1910 m.
1,221,283 
1,352,251 

403,877 
665,207 

. 181,649 
,-1,120,063 

49,400 
122,848 
117,418 

2,311,237 
937,884 
845,555 
405,609 

1,184,412 
32,230 

101,282 
1,343,125

59,360

nė nesu- 
atskiros

Plebiscitas Graikijoj
Visuotinu balsavimu žmonės nu

spręs, ar jie nori-respublikos, 
ar monarkijos.

Ateiviy bilius atstovą 
rūmu priimtas

Kvota nustatoma 2 nuoš. sulyg 
1890 cenzu.

WASHINGTON, D. C., bal 
12. — Johnsono bilius, kuriuo 
stipriai suvaržoma imigracija 
Amerikon, tapo šiandie atstovų 
rūmų priimta 322 balsais prieš 
71.

Einant atstovų rūmų priim
tuoju įstatymu, Amerikon be-
bus įleidžiama iš kiekvieno sve
timo krašto tik 2 nuoš. to atei
vių skaičiaus, koks iš kurio kra
što buvo Jungtinėse Valstijose 
1890 metais.

Iki šiol buvo įsileidžiama 3% 
to krašto ateivių, kiek iš kurio 
gyveno Jungtinėse Valstijose
1910 metais.

Lietuva šioj lentelėj 
minėta, nes jos, kaip 
valstybės, 1890 metais nebuvo. 
Lietuviai ateiviai priskirti prie 
bendro skaičiaus ateivių iš Ru
sijos arba iš Lenkijos. Kvota 
įsileidžiamų emigrantų iš Lie
tuvos bus visai nežymi.
Japonai visai nebus įsileidžiami.

Nežiūrint j aštrius Japonijos 
valdžios protestus, atstovų -rū
mų priimtuoju įstatymu japo
nams kaip ir kitiems azija
tams, kurie negal patapti Jung
tinių Valstijų piliečiais, durys 
Amerikon visai uždaromos.

Atstovų rūmų priimtasai 
liūs betgi taps įstatymu tik 
da, kai jj ir senatas priims 
prezidentAs pasirašys.

ATĖNAI, Graikija, bal. 12.— 
Rytoj įvyks Graikijoj visuoti
nas žmonių balsavimas, kuriuo 
kraštas nuspręs, ar jis nori mo- 
narkinės, ar respublikinės val
džios formos.

Visame krašte eina didelis 
bruzdėjimas, šalininkai respub
likos ir šalininkai monarkijos 
veda karščiausią agitaciją.

Suėmė 18 rojalisty
Graikų valdžia susekus kara

liaus šalininkų sąmokslų.

bi- 
ta- 
ir

Argentina nutraukė ry 
sius su Vatikanu

BUENOS AIRES, bal. 12. — 
Iškilus ginčams dėl Vatikdno 
nominavimo Buenos Aires arci- 
vyskupo, Argentina šiandie at
šaukė savo pasiuntinį prie Va
tikano ir nutraukė diplomati
nius

ATĖNAI, Graikija, bal. 13.— 
Suimta aštuoniolika aukšto lai
psnio karininkų ir laivyno ofi- 
cierų, įtartų kaipo rojalistų są
mokslo dalyvių. Tarp areštuo
tųjų yra gen. Leonardopulos, 
paskutiniojo kontrrevoliucinin
kų sukilimo vadas, ir gen. Kon- 
stantinopulos.

Vidaus reikalų ministerio pa
reiškimu, nesenai į Atėnus re
akcininkai buvo parsįgabendinę 
revolverių ir šovinių. Ginklai 
buvo surasti ir konfiskuoti, o 
planuojamo sukilimo lyderiai 
areštuoti.

PROTESTUOJA PRIEŠ UŽDA
RINĖJIMĄ NE-TURKŲ 

MOKYKLŲ.

ryšius.

TRYS AVIATORIAI 
UŽSIMUŠĖ.

LEON, Gkla., bal.
Aeroplanui užsidegus ir nukri
tus žemėn, užsimušė aviatoriai 
Įeit. Ėbert, puskarininkis Reese

12. —

ir pilotas kareivis Marsh.

“Juodrankių” darbas.
Vakar naVctį “juodrankių” 

mesta bomba paardė italo Mas- 
trolomando groserijų sankrovą. 
2305 W. Ohio st. Prieš tai Mas- 
trolomondo buvo gavęs grumo
jamąjį laišką.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 12. — Aliantų valdžių 
atstovai įteikė Turkų valdžiai 
bendrą notą, protestuodami 
prieš uždarinėjimą mokyklų, 
kurių ne-turkų grupės turi įs
teigusios Turkijoj.

BANDĖ IŠVERŽTI KALINIUS

DUBLINAS, Airija, bal. 13. 
— Apie trisdešimt ginkluotų 
žmonių būrys padarė puolimą 
kalėjimo vežimo, kuriuo buvo 
gabenami kaliniai į Mountjoy 
kalėjimą. Tarp puolikų ir kali
nių sargybos ištiko kova. Puoli-
kai buvo atmušti.

BERLTNAS, bal. 12. — Atro
do, kad Vokietija priims Da- 
wes’o ekspertų komisijos repa
racijų planą. N;ors kabinetas 
dar nėra galutinai nusprendęs 
savo atsakymo, reparacijų ko
misijai, bet ekspertų raporto 
priėmimas tėrai tik formalu
mas, ir veikiausia jis bus pada
rytas pirmadienį [šiandie], kai 
susirinks visų Vokietijos vals
tybių prezidentai!

Vokiečių atstovai išvyks. Pa
ryžiun *su instrukcijomis išsi
derėti kai kurių s palankesnių 
Vokietijai pataisymų, — jei 
bus galima; bet jie bus įgalioti 
priimti ekspertų planą ištisai, 
jeigu nieko išsiderėti nepavyk
tu.
Lyg kitas vėja^ Francijos poli

tikoj.
LONDONAS, bal. 12. — Ang

lijos diplomatai reiškia didelio 
pasitenkinimo pranešimais iš 
Paryžiaus, kad premjeras Poin- 
care atsisakęs kištis į reparaci
jų komisijos sjjrendimą dėl eks
pertų plano. Jis, sako, pareiškęs 
komisijos pirmininkui Barthou, 
kad komisija esanti autorizuota 
ir pilnai kompetentinga siūlyti 
Vokietijai ekspertų plano sąly
gas priimti, nebeatsiklausiant 
daugiau suinteresuotųjų valdžių 
pritarimo.

’ Į tai žiūrima čia kaip į atmai
ną Francuzų politikoj. Mat į re
paracijų komisiją-'.Londone visa
dos buvo žiūrima tiktai kaip į 
Francijos užsienio ministerijos 
uodegą.

Londone taipjau gauta žinia, 
kad Francijos karo ministerija 
{teikus premjerui Poincare 
svarbų pranešimą klausimu mi- 
litarės kontrolės Vokietijoj. 
Pranešime buk rekomenduoja
ma, kad vietoj Francijos gene
rolo Nolleto, kurs dabar kont
roliuoja Vokietijos ginklavimos 
dalykus, butų pąkviestas Angli
jos ministeris pirmininkas pa
skirti kurį nors Angių genero
lą. Tuo budu, sako, pasiliautų 
visi tie priekaištai ir užsipuoli
mai, buk Francijos kontrolė 
esanti baisiai žiauri ir nepaken
čiama dėlto, kad buk francuzai 
nori Vokietijai keršyti.

Labai tečiaus reikia abejoti, 
kad ministeris pirmininkas 
MacDonaldas tokį pasiūlysią 
priimtą. Nes tai butų vėlimas 
Anglijos į Francijos politiką, 
kuriai didžiuma Anglijos žmo
nių nenritaria.

KAREIVIŲ BONŲ BILIUS 
SENATE

WASHINGTON, D. C., bal. 
12.-— Senato finansų komisija 
aprobavo atstovų kareivių Bo
nų bilių toj pačioj formoj, kaip 
jis buvo atstovų rūmų priim
tas. Po kelių dienų jis bus se
nato plenumo svarstomas ir 
veikiausia bus priimtas.

GOMPERSAS CHICAGOJE

DAWES PAS MUSSOLINI.

ROMA, Italija, bal. 12. — 
Expertų komisijos pirmininkas 
Dawes šiandie atvyko Romon 
ir buvo premjero Mussolini pri
imtas. Mussolini pareiškęs sa
vo pasitenkinimu ekspertų nu
veiktu darbu.

GEN. WOOD’O SŪNŪS 
REZIGNAVO.

WASHINGTON, D. C bal.
12. — Leitenantas Osborne 
Wood, Filipinų gubernatoriaus 
gen. Wood’o sūnūs, įteikė prezi
dentui Coolidge rezignaciją. Re
zignacija buvo urnai priimta. 
Leit. Wood buvo kaltinamais 
dėl spekuliacijų Wallstryty, ku
riomis jis uždirbęs” apie 800,-
000 dolerių.

Dvivyre moteriškė
Vienas vyras — paprastas dar

bininkas, antras — bankie- 
rius. Buvo gerai, kol neatsi
tiko blogai.

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
12. — Tieson tapo pašaukta 
moteriške Auna Beswick, 50 
metų amžiaus. Kaltinama dėl 
suklastavimo čekių sumai 5000 
dolerių.

Tardyme pasirodė, kad ta 
moteriškė buvo ištekėjusi už 
dviejų vyrų. Vienas jos vyras, 
Samuel Besnvick, buvo daily- 
de. Už jo ji senai buvo ištekė
jus ir sugyveno 18 vaikų. Šių 
metų vasario menesį ji ištekė
jo už antro vyro, turtingo 
bankininko Williamo Martino, 
kurs nežinojo, kad ji yra kito 
vyro pati. Dieną ji būdavo na
mie, su pirmuoju vyru ir su 
savo šeimyna, o nakčiai važiuo
davo pas antrąjį vyrą, banki
ninką. Bet taxi šoferiai, kurie 
ją veždavo pas bankininką, su
žinoję, kad ji su dviem vyrais 
vedus, ėmė reikalauti iš jos di
delių pinigų, grūmodami iš
duoti jos paslaptis. Tiems šo
ferių papirkimams ji sukišus 
apie 50,(M)0 dolerių, kurių ji iš
viliodavo iš vyro bankininko. 
Bet ir to nepakakę, šoferiai vis 
daugiau reikalavę, ir ji jiems 
davus kyšį klastuotais čekiais. 
Tieji ją išdavė ir ji atsidūrė 
teisme. Suimti ir trys šoferiai, 
kuriuos moteriškė nurodė kai
po šantažistus.

i i. - u ■ « ■ i >■■■■ m——

$300,000 GAISRO NUO
STOLIŲ.

QUEBEC, Kanada, bal. 12. — 
Gaisras sunaikino didelį Mc- 
Limont and Sons mastinių pre
kių sandėlį, nuostolių skaitoma 
apie apie 300 tūkstančių dole
rių.* ,

Manoma parodą surengti. Tarp 
kitko yra ir Varno paveiks
lų.

CHICAGO. — Vakar į Chica
go atvyko Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Samuef 
Gompers pasitarti su vietos va
dovais apie industrinius reika
lus. Jis taipjau veikiausia da
lyvaus streikuojančių moterų 
rūbų siuvėjų masiniame susi
rinkime.

šiomis dienomis Dr. A. Ka
raliaus adresu tapo prisiųsta 
šimtai įvairiausių daiktų iš 
Mariampolės (Reales Gimnazi
jos. Tai vis (mažomis išimti
mis) mokinių darbai, rankų 
darbo dalykėliai. Yra gražiau
sių staldengčių, rankšluosčių, 
pagalvėms apvalkalų, kaklarai
ščių, juostų, etc.

Tai visa nepaprastai suriia- 
niai ir nepaprastai gražiai pa
daryta.

Prisiųsta taipgi daugybė fo
tografijų ir mokinių pieštų pa
veikslų. Tarp paveikslų randa
si ir paskilbusio lietuvių dai
lininko Varno du paveikslai, 
kuriuos jis Mariampolės Rea- 
lės Gimnazijos naudai padova
nojo. Paveikslai pavadinta: 
“Kaimas atkaityje” ir “Etiu
das”. Yra ir paskilbusio skulp
toriaus Rimšos iš bronzos pa
darytas Gediminas.

Trumpoje ateityje manoma 
surengti tų daiktų paroda. Tą
syk visuomene pati galės spręs
ti, jog Mariampolės Realėje 
Gimnazijoje mokslas gerai yra 
pastatytas, ir jog ten mokinasi 
šimtai gabių jaunuolių. Ir to
dėl, žinoma, reikia dėti pastan
gų, kad Mariampolėje butų pa
statyta gimnazijai rūmai.

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos rado būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoj penkių 
ar šešių dolerių už telegramų tiktai už $1.75.

Pinigai išsiųsti telegramų iš Naujienų iki 
balandžio 16 dienos gali būti išmokėti Lie
tuvoj ant pačių Velykų.

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj j tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimo pinigų iš 

' Naujienų ar dar greičiau.
Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie

tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau- 
' jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina į trejetų savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba paštoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar j bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus į Naujie
nas, išpirkę money orderį ant vardo Nau
jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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- A. Žemaičio paveikslu 
paroda pratęsiama

Anglų spauda. Mfeteringas pa
veikslas ir Jurgio Washingto- 
no portretas.

“Ledai jau pralaužti” sako 
dailininkas žemaitis. Tatai yra 
būtinai reikalinga parodą pratę
sti nors trejetu dienų, kad da
vus progos pamatyti parodą 
tiems, kurie dar nėra matę.

Anglai dar tiktai pradėjo su
žinoti apie žemaičio paveikslų 
parodą, šeštadienio rytą buvo 
atsilankę j parodą “Tribūno” ir 
“Posto” laikraščių atstovai, nu
ėmė nuo paveikslų atvaizdus, 
kuriuos pasižadėjo atspausdinti 
stovo dienraščiuose. Gailėjos)!, 
kad nesuspėjo įdėti į sekmadie
nio laida.

Pasinius p. žemaičiui propozi
ciją, kad jis paaukoja vieną §a- 
vo brangių paveikslų į Jurgio 
Washingtono fondą, kuris nori 
nupirkti Dailės Institutui Jur
gio Washingtono portrete, kai
nuojantį apie 75 . tūkstančius 
dolerių, anglai nustebo iš džiau
gsmo. Jie nustebo todėl, kad 
lietuvis dailininkas išreiškė to
kią didelę simpatiją meno reika
lu. Anglų laikraščių atstovai 
pasižadėjo kooperuoti su A. že
maičiu ir kad esą verta kreipti 
didžiausios domės į A. žemai
čio parodą.

Paroda tęsis iki trečiadienio, 
bal. 16 d. Baigsis 10 vai. vakaro.

Vienas Tribūno reporteris sa
ko: “Ak, tai čia Europos artis
to paveikslų paroda! Tai po 
šimts pypkių, paroda tęsias jau 
visa savaitė, o mes nežinojom' 
ir pražiopsojome. Paprastai Eu-. 
ropos dailininkai atveža mums 
naujų įspūdžių, naujų sugesti-1 
jų, tai verta į juos kreipti daug, 
domės”.

Atėjo pora vyrukų į parodą, 
kepures ant šono pakreipę ii 
klausia:

—Ar čia muving pikčerius 
rodo ?

—Ne. čia pono žemaičio pa
veikslų paroda — paaiškino 
viena komitetų.

—A-a-a mes tokius pikčerius 
ir ant tvorų matome. Mes ma
nėm, kad gazietoj buvo garsin
ta muving pikčeriai, kuriuos 
čia rodys — sumurmėję ir išė
jo sau tie ponai.

Tai* matai kaip žmones su
pranta dailę!... Daug dar ledų 

ilOVIEH KASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
iink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 

' ir už pigiausių kainų.
Taip-jau jeigu kas turi vedi

mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul ikeripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 

' dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 Sb, Halsted St ' •< 
Cltfcago, III

• * I • •

reikės pralaužti, kol žmones ap
švies civilizacijos* saulutė.

Paveikslas “Skaistus vaka
ras”, kurį nupirko ponas Poška 
yra misteringas ir kartu istoriš
kas paveikslas. Jame, debesyse 
matoma kova liūto su ereliu. 
Liūtas (po kairei, erelis po de
šinei) yra Anglija, o erelis 
Amerika, kurie kovoja tarp sa
vęs. Tas paveikslas yra pieštas 
Potomac Virginijoj. Nežinant, 
kad jame yra tie gyvūnai, pa
stebėti negalima ir niekas ne
žino. Jei kas nori pamatyt to
kių stebuklų, lai atsilanko paro- 
don ir pamato.

Dar vienas žemaičio ' miste
ringas paveikslas yra No. .84, 
kurio debesyse matoma lyg mi
di jonai valtelėje plaukia per 
pritemusį dangų. To paveikslo 
žemė ir horizontas yra begalo 
artistingai nupieštas. Ypatingai 
didelė toluma ir spalvos orkes- 
tracija labai maloni.

“An Island” (Sala) taipgi 
gražtis spalvų sudėstymas, gera 
kompozicija ir gludi prievaka

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 taš

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 t rėmo augšto virš Platto ap- 
tiekos r am Dariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos i o 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriiihami ligonių

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
N ati j ienas labiausia
mėgsta.

u . ■ - - , - —J

rio tyluma teikia ramų pajau
timą poilsio ir ramybės.

“Reginys ant Salamono sa
los” irgi mano širdžiai neduoda 
ramybės. Kaip aš nežiūriu į tą 
paveikslą vis man gražus, vis 
patinka. Ot, eisiu ir nupirksiu, 
šimtinė, kita—ne pinigai', žmo
gus daugiau pinigų praleidi 
menkniekiams, o čia 'turėdamas 
savo, namus, tai bent papuoši 
kambarius meno paveikslais, 
kad ne sarmata bus parodyt 
žmogui, jog turi gerus paveiks- 
4us ant sienų, o ne šlamštą.

Taipjau ir reprodukcijos A. 
žemaičio 'iš originalių paveikslų 
yra labai geros. Yra tikrai iš 
gerų paveikslų ir gerose Litho 
spaustuvėse padaryti, • kurias 
galima gauti ten pat ant dėskos.

šeštadieny daug žmonių lan

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

'TO- ę

ii

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas. '

Gegužio Mėnesyje
/ Laivu

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

Tiesiai į Klaipėdą
Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau

jieną priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprūpinimo jr 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 į 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 pasiųstu 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 
senu 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 Yofko gegužės 
24 d. Norint viską gerai kelionei aprū
pint, reikia tuoj pradėt rengties. Ne- 
atidėliokit!

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

NAUJIENOS i ks tur 1'1°!
1739 So. Halsted St., , Chicago, III.

kėsi parodon, manydami, kad 
parodos pabaiga artinasi ir tą 
dieną daug paveikslų parduota, 
v Valio lietuviai!

Lietuviai, kurie dar parodoje 
nebuvo, turi nepraįeisti progos 
ją atlankyti.

Parodo atsidaro nuo 3 vai. po 
pietų ir tęsiasi iki 10 vai. vak. 
Vieta — Transportation budin- 
kas, 608 So. Dearborn St., kam
barys 1243. ....—Dekadelarobia”.

Paskelbė lokautą
LONDONAS, bal. 12. —-Ang

lį i jos laivų jardų savininkai pa
skelbė lokautą 100,000 laivų 
būdavote j U, kadangi streikie- 
riai negrįžo į darbą fabrikantų 
paskirtu laiku.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Tik ką ūlOjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti « Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau-

4

i ienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

j ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon!

G. Benošius
1616 W. 47th Street

NORĖDAMI!
’ PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
) NYTI VISADOS KREIPKITĖS

• PAS MUS. TAS JUMS BUS
1 ANT NAUDOS. t

809 W. 351h St, Chlcago 
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
u Parduodant Laivakortes. v

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3823 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.

—---- -- --- -----------------

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Sirkant arba parduodant Lotus, 

amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
• ...V...... ii, ' ■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wasbington St. 

Cor. Waslunfton & Clark

Namą Tel.i Hyde Park 8891

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus*

7 South Dearborn Street
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261
‘ Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoną* Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatą* 
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M- 

Room 909 Chicago Trust Building 
7» W«st Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6877.
k

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodtir Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

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

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

461 N. Halrfted St.
Haymarket 1018. Haymarket4 4221

Tel. Lafayette 4223 /
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kųpgeriausiai

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

b——■ n *■■ ■ 11 ■ ................ ii —
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(korespondencijos!

Sioui City, lowa.
Šis tas apie darbus. Klerikalų 

prigaudinejimai.

Darbai čia gyvulių skerdyk
lose ne perblogiausiai eina, bet 
daug yra ir darbininkų, kadan
gi kitokių dirbtuvių labai ma-z 
žai. Kad ir yra trys gelžkelių 
lapelės, vienok visose trijose 
dirba ne daugiau tukstanties 
darbininkų. Užtai čia yra ne
mažai bedarbių. Del tokio mie
stelio, kur randasi 85 tukst. 
gyventojų Ipermažfai dirbtuvių.

Musų katalikai buvo sumanę 
padidint lietuvių koloniją. Tuo 
tiksliu jie pradėjo rašyti į savo 
organą “Draugą”, kad čia.dar
bai buk labai gerai einą ir jog 
visad trūksta darbininkų, 
buvo pardėję girt Sioux 
jog net vadino geriausia 
viams vieta. Bet laikas
o atvykėlių nesimatė, nes pa
žangesni žmonės nelabai nori 
dirbti skerdyklose. Bet ir pa
prasti ne taip jau skubinasi į 
tokius darbus. Tokiu budu ka- 
talikėlių šaukimas niekais nu
ėjo—niekas neatvyko. Net buvo 
parašę ir anglų kalba apie 
Sioux miestą, buk jis laisvas ir 
geras visiems. Tiesa, kad lais
vas, bet juk ir visa šalis toki. 
Jei turi pilną kešenę — važiuok 
kur nori, o jei tuščia, tai ir po 
laisvės.—Keleivis.

Matomai tuo savo nežinojimu 
jis nori darbininkus apšviesti. 
Jo nežinojimas — darbininkams 
apšvieta. Bet visgi atrodo, kad 
jis yra girdėjęs, kad tokis žmo
gus, su tokiu vardu kur tai ran
dasi. Jis yra taip pat, matoma, 
girdėjęs, kad jis gali būti socia
listas; kitaip jam nebūtų atėję 
į galvą atsikrankšti ir spiauti 
žmogui veidan.

Atrodo, kad tas gaivalas ima 
žinias kur nors iš “užkakalio”. 
Taigi: jau daugiau, kaip du me
tai, šiplakovo visai nėra Amal
gameitų Unijoj, o komunistų 
organas kaltina jį pardavinėji
me siuvėjų reikalų. Rašo neži
nodami ką ir tą vadina apšvie
ta IPuiku. —A. P. Serbas.

126 AUTOMOBILIŲ AUKOS.

Taip 
City, 
lietu- 
bėgo,

Vakar Chicagoj automobilių 
suvažinėta du vaikai ir viena 
senyva moteris.

Nuo šių metų sausio 1 dienos 
iki šiam laikui Chicagoj ir visoj 
Cook kauntėj automobilių už
mušta 126 žmonės.

PADĖKAVONĖ. Tariu šir
dingą ačiū Providence Life In
surance Co. už greitą ir teisingą 
išmokėjimą pomirtinės Domit- 
niko Slevinsko taipgi ir agentui 
J. A. Dargužiui, kuris gyvena 
1530 N. Robey St. Tel. Armita- 
ge 5531 Mike čepliauskas,

651 W. 14 PI., Chicago, III.

Taupykit Grabutes

Taupykit 
vynioklius

10 Dienti
Tiktai

Nuo balandžio 10 
iki balandžio 19, 
įskaitant

DYKAI
Nuo balandžio 
10 iki balandžio 
19, įskaitant

MIS. MICHNIEVICZ-vidikiene
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanije^s 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.

■nTftI. Blvd. 8188
M. Woitkewica 

OO BANIS
AKUiERKA

Turiu patyrimu 
^Pasekmingai pa- 

taniau ju mote- 
garini* prie gimdy- 

1 WJTn’0 kiekvienam* 
7 ^. ’atsitikime. Teikia 
v. • ^ypatišką prižiurti 

,bmą. Duodu pa* 
' W 3tarimus moterim* 

Q»ir merginoms dy- 
, ^Kkai.

3113 Soath 
Halsted St.

1 arbatinis šaukštelis už 47 vynioklius
6 arbatiniai šaukšteliai už 279 vynioklius

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

BALTRUŠAIČIO “APSIŠVIE
TIMAS.

Irgi apšvieta!

Pateko į mano rankas vienas 
numeris (sausio mėn.) extra 
kairiųjų komunistų organo 
“Apšvietimas”. Žiūriu, riebio
mis raidėmis parašytas straips
nis apie 
Straipsnis 
viršininkų 
naujiena.

,1a ant Unijos “biurokratų” Iii’ 
mano ir šiplakovo, (Shiplakoff), 
kad jie “nekaringi, parsidavę 
samdytojams, ant pinigų guli ii

Amalgameitų Uniją.
pašvęstas Unijos 
šmeižimui: tai m 

Tarpe kitko užsipuo-

Nieko nebūtų naujo, jeigu ra- 
šėjai nors ką žinotų apie tai, 
ką jie rašo. Jie kaltina šipla- 
kovą už parsidavimą samdyto
jam ir už kitas “nuodėmes”. 
Kas-gi yra Šiplakovas. Jis yra 
labai energingas ir įtakingas 
socialistų darbuotojas. Jis yra 
buvęs New Yorko Bendrosios 
Tarybos vedėjas, bet jau dau
giau kaip 2 metai, kai jis yra 
pasitraukęs iš Amalgameitų 
Unijos ir dabar šioj organizaci
joj neturi jokios vietos. Jo vie
tą buvo užėmęs H. Blumbergis, 
o dabar yra D. Wolf. Ir nežiū
rint viso to, komunistų šlamš
tas kaltina šiplakovą visokiais 
“nusidėjimais”! 
šlykštu?
rašo apie tuos
dabartiniu laiku! Ar ne puikiai 
Baltrušaitis darbini nikus švio 
čia?

KODĖL JUS’ TURITE TAUPYTI 
SAVO CENTUS.

Tik reikia vieno šimto, kad 
padarius dolerį.

Chicaga nori turėti nuolatiniam pa
rodymui portretą Washingtono, kuris 
yra paskolintas miestui Tas pasko
linimas buvo1 padarytas laike jo gi
mimo dienos apvaikščojimo. Nuo 
kiekvieno yra prašoma suteikti, kad ir 
mažą sumą pinigų tam dalykui. Spe
cialia atsišaukimas buvo padarytas j 
mokyklų vaikus,kad jie paaukotų savo 
centus tam fondui. Kuomet tie cen
tai liko suskaityti, pasirodė, kad jie 
sieką keletą tūkstančių) dolerių, kas 
parodo, kaip greit jus galite sutau
pyti pinigus taupydami savo centus.

Namų šeimininkės išleido gana 
daug pinigų savo skalbiama per visus 
metus. Jei ,sutaupysite centą, kitą 
už kiekvieną muilo šmotą, nes jus 
gausite geresnį muilą, kuris netaip 
greit ištirpsta ir padaro daugiau dar
bo, .jus tuomet galėsite sutaupyti la
bai daug centų į metus laiko. Ir pir
mas dalykas jus žinosite, kad jus tu
rite daug dolerių bankoje. Jus tų 
dolerių neturėsite jei jus nedabosite 
centų kuriuos bereikalingai išlei
džiate ant netinkamų muilo.

American Family Muilas pagelbės 
jums sutaupyti pinigų įvairiais bu
dais. Didelis šmotas laikys ilgiau ir 
padarys daugiau ir geresnio darbo. 
Jis nesugadins rūbų, tokiu budu rū
bai lakysis ilgiau ir tuo budu jus su
taupysite pinigų. Jamets S. Kirk 
X Con pany. kurie išdirbinėja Ameii- 
can Ffynily Muilą čia Chicagoje, taip- j 
gi duoda dykai premijas už vyniok- j 
liūs. Kirk premijos yra paskelbtos 
šios dienos laakrašty.

Jei jus norite vartoti flake muilą 
kaip kada, atsiminkite, kad jus gali
te gauti geras premijas už jų bakse- 
lius nuo American Family Flakes.

American 
Family 
Flakes

Jei abejoji akimis, paaiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Ov>U>xn«tri>t 
t*l BouUvud *4*7 
464* S Aihlan* At* 
K am d m 47-to» <•« 

8-roa luboba

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.

/ir-DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinoma* per Ii į 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonai!

tai ne
Ir tas šlamštpalaikis 

nusidėjimus”

Geras Muilas Pigiau Negu Nauji Rūbai”
American Family Soap nėra kenksmingas labai ploniems lininiams, šilkiniams, leisams ir 
ploniems apatiniams. Labiausiai EKONOMIŠKAS! — netik apsaugojime rūbų, bet lai
ko ir darbo sutaupyme. Didelis muilo šmotas sutaupo muilo kainą: Didelės dovanos 
duodamos už vynioklius, sutaupo pinigų kitiems reikalams. Pavyzdžiui, žiūrėkite šį 
puikų pinigų\sutaupytoją, kuris yra visur žinomas.

Oneida Community Par Plate Sidabriniai už

American Family
MUILO VYNIOKLIUS

Ir priešakines ir užpakalines dalys bakselio American 
Family Muilo1 Flakes. Tie baksėliai turi sekamą vęrtę:

v6 uncijų pakelis vertes kaip 2 vyniokliai. 16 uncijų pakelis ver
tės kaip 4 vyniokliai. 3 svarų pakelis vėrtės kaip 6 vyniokliai.

American Family Soap Flakes labai tankiai yra vartojami į skalbimui mašinas, indų ir katilų) mazgo
jimui. Bile kokiu budu jus vartosite American Family Muilą, jus gausite Oneida Community Silver- 
vvare vien tik taupinant vynioklius ir pakelius, šis sidabrinis setas randasi kiekvienoj geroj šeimynoj. 
Dabar pasiūlomas setas yra vėliausios mados ir gražus.

ATNEŠKITE JŪSŲ VYNIOKLIUS *
į musų arčiausių premium krautuvę

Miesto krautuvė: 27 West Lake St. (netoli State St.) 
North Sidės krautuvė: 1232 W. North Avė.

(Prie tilto)

Pastebėkite, kad vyniokliai ir pakeliai siunčiami paštu reika-
> lauja pridėjimo 10c dėl kiekvieno seto šaukštų ir 5c dėl

<5* x x Turkiškų rankšloščių, persiuntimui ir supakavimui.
Z v Pažymėkito savo siuntinj Dept. O., 1232 W. North o'

j Avė., Chięagcr. Mes pasiliekame tejses apru-
* ■'....

*<1 —-. *

ATNEŠKITE JŪSŲ PAKELIUS

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleotronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy
duoles nuo SKIŲVIO.1 KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
®»u|v reguliatorius. Vienas doleris at
neš” mėnesius gydymo. Atsiųskite į 

FKANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

. .................... ....... ........ I

OHIO METALO DARBININKAS 
NUKENTĖJO

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

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

Chicago, III.

/ .. 1 "■ 1 ........
Telephone Boulevard 9550

DR. HARRY TETER 
Dentistas

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

Ncdėlioj nuo 9 iki 12
3100 So. Halsted St., Chicago, 

■______________________ *

' ..... ........... ’
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

y

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Neaėliomis nuo 13 iki 
12 dieną.

b------------------------ . ■

DR. M J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

— 1 ........... -<
Tel. Boulevard 6587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietą.
bl.Į..| .... ................ .. . t —d

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiką, Vyriftką, 
Vaiką ir visą chroniiką ligą

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

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

CUNARD 
AR MANAI PARKVIEST GIMI

NES I AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

gus, bet dabar laikas prisirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

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

Nėra reikalo laukti 
turi Cunard tikietus. 
išplaukia iš Europos

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

Del informacijų kreipkitės prie 
musų vietinio agento arba prie mu
sų ofisų.

Cunard Line
140 North

Dearborn St.
Chicago, III.

JAMES S. KIRK & CO 
Chicago

ir prirengia 

tiems, kurie 
Musų laivai 

kas sakaitę.

Telefoną* Boulevard 1989 i
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare '

4608 S. Ashland Avė.,
. netoli 46th St., Chicago, PI. J

2 Didelės Dovanos 2
NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00. •

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

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

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.60.
— Adresuokite —

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

Kama $60
Tuomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausla 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

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

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

nuo 5180 Ud 7:88 vakare.
>■ i

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

' ( ' Boulevard 2160
Valanda*

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

1 1 ......... "
Phone Boulevard 3033

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

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas
3327 So. Halsted St ____

Vai. nuo 2 po pietų iki 6 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10
Phone Boulevard 0696

Francuziškas Daktaras

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, Iii.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Specialistas Icraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

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

e

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
.. .............. ' —.................................

■ '
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naujienos
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Including Sunday 
B y The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

Editor P. Grigaiti*

1789 South Halstad Street 
Chicago, III. 

Telephone Ro o savai t 8500

Subscription Katėsi
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsida of Chicago
$8.00 per year in Chicago. • 

3c per copy.

Entered a* Second Clas* Matta< 
Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act o< 
M are h 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiski.ian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų B<-n 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicap.e 
III. — Telefonas} Roosevalt 8f

mąsi” Ruhro srityje. Ko
munistai tuomet per savo 
oficialį organą “Rote Fah- 
ne” ragino savo pasekėjus 
išvien su nacionalistais ko
voti už “vatęrlando” garbę 
ir nepasiduoti Franci j ai!

Taip yra skaldomas darbi
ninkų judėjimas Vokietijoje 
ir, ačiū besąžiniškai komuni- 
tų demagogijai, stiprėja re
akcijos jėgos. •
--------------:__ < - - ■_____
J LflĮi. ii p. ■ iii aaraMB*

Apžvalga
Užsimokėjimo kainai

Chicago je — paštui
Matams------- ------------- —------$8.01
Pusei metų __________      4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam __......... 1.50
Vienam mėnesiui .................   .75

“NEDUOSIĄS GILIUOT.”

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija -...... — 8c
Savaitei ------------------ --------- - 18c
Minėsiu! ____ .’.75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams_____ ________ $7.00
Pusei m«tq _________  8.50
Trims mėnesiams ....... 1.75
Dviem mėnesiam ........   1.25
Vienam mėnesiui ___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............................. .........._ $8.00
Pusei metų ___ _____________ 4.00
Trims mėnesiams   ............... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kai*tu su užsakymu.

Tokia pat, arba dar bai
sesnė, pekla prasidėtų Vo
kietijos darbininkams ir vėl, 
jeigu nebūtų įvykinta susi
taikymas reparacijos klau
simu. Dabartinių Vokieti
jos pinigų (renten-mark) 
kursas imtų vėl smukti, kaip 
senosios markės; pramonės 
kvizis ir nedarbas pradėtų 
dar labiaus plėstis; milionai 
darbininkų turėtų badauti... 
Vienok komunistai siūlo at
mesti susitaikymo planų!

Kad susitaikymą atmetu 
junkeriai ir didieji pramo
nininkai, tai nėra nieko nuo
stabaus, nes jie tikisi ateity-j 
jė pasinaudoti iš suirutės 
taip pat, kaip naudojasi pra- j 
eityje. Kad taikos nenori I 
nacionalistai, atstovaujan
tys įvairius subankrutiju- 
sius smulkiosios buržuazijos 
sluogsnius ir atžagareiviš- 
kus ūkininkus, tai taip pat 
yra suprantama: jie svajoja 
apie “revanšo” (keršto) ka
rą su Francija ir apie su
grąžinimą tų “gerų laikų”, 
kuomet prieš Vokietijos ka
rinę galybę drebėjo visa Eu
ropa.

Bet kode! į nacianalistų ir 
monarchistų dūdą pučia Vo
kietijos komunistai, kurie 
juk sakosi esą “proletariato 
gynėjai“?

Vokietijos komunistai, 
kaip ir jų vienminčiai kito
se šalyse, eina ten, kur vėjas 
pučia. Kadangi žiaurus 
Francijos užpuolimas suža
dino Vokietijos žmonyse sti
prų keršto ir patriotizmo 
jausmą, tai komunistai ir 
mėgina žaisti ant šitos sty
gos. Jie nori kad ir čia dar 
taip “prieiti prie minių“! o 
kadangi minių ūpas šioje 
valandoje yra nacionalisti
nis, tai jie stengiasi pasiro
dyti ne prastesniais “patrio
tais“ už Hitlerį, Ludendor- 
fą ir grafą Reventlową.

Tarpe Waterburio biznierių, 
aukavusių. Lietuvos studentų 
korporantų atstovams, buvo ir 
tūlas p. Petras M. Devenis. Mes 

I abejojame, ar jisai butų taip 
pasielgęs, jeigu bufų laiku pa
tyręs, kaip apie tuos korporan- 
tus Lietuvos veikėjai (kurių 
kablegrama vėliaus pasirodė 
Amerikos spaudoje).

liet po to, kai jisai išdėjo 
šimtinę korporantams, tai, ži
noma, kur jisai prisipažins, 
kad padarė klaidų. Tai butų 
“nevyriška”!

Ir nutarė p. Devenis ne tik- 
! tai pasigirti savo “patriotiš
ku” darbu, bet da ir uždrožti 
per apykaklę tiems, kurie drįs
ta viešai nepritarti tiems stu
dentams. Per “Dirvų” jisai pa
skelbė, kad korporantų priešai 
esu “šmeižikai”, “juodašim
čiai” ir “internacionalizmo ar
ba bolševizmo” šalininkai.

Galima pilnai pripažinti p. 
Devcniui teisę “'neduot giliuot” 
savo oponentams; bet kuomet 
jisai sąmoningai rašo nebūtus 
dalykus, tai jau yra bloga. Ji
sai juk gerai žino, kad ameri-i 
kiečių opozicija koVporantams 
remiasi tuo, kad juos (korpo- 
ra litus) pasmerkė visa eilė 
progresyvių Lietuvos organiza
cijų ir visuomenės veikėjų. Ne
jaugi nors vienas žmogus pa
tikės p. Deveniui, kad Dr. 
Staugaitis, p. Žygelis, adv. To
lusis ir kiti asmens, pasirašįu- 

I šieji po žinomuoju kabeliu, esu 
tokie niekšai, kokiais jisai sten-,| 
giasi nupiešti “Neolitliuaftfijos” 
kritikus?

Savo užsispyrime “neduot 
giliuot” smarkusis xwaterburie- 
tis mėgina da ir pamokslų pa- 

| c kyli “Naujienoms.“ Girdd, 
į ar jos užginčys, kad korporan
tų atstovai , tarnavo Lietuvos 

i kariuomenėje, aktyviai dalyva
vo mūšiuose, ir t. t? Ar gali 
būt tikresnių patriotų, kaip 
žmonės, kurie pasižymėjo ši
tokiais darbais?

Į šitų argumentų tenka štai 
kas atsakyti. Viena, Lietuvoje 
tūkstančiai žmonių tarnavo ir 
tebetarnauja kariuomenėje ir 
yra dalyvavę įvairiuose pavo
jinguose jų gyvybei žygiuose. 
Antra, ir pats p. Davenis turbūt 
bus girdėjęs, kad buvusieji ka
reiviai labai dažnai prisideda 
prie tokių judėjimų, kuriems 
anaiptol negali pritarti progre
so ir laisvės šalininkai. Italijos 
Mussolini juk daugiausia iš 
buvusiųjų kareivių sudarė tuos 
“juodmarškinių” būrius, kurių 
pagelba jisai patapo diktato
rium; Amerikoje buvusieji ka
reiviai ' susispietė į Legijona, 
kuris pasirodė aršiausiu viso
kio progreso priešu.

Yra pakankamai faktų, ku
rie liudija, kad ir Lietuvos kor- 
porantai nori eiti panašiu ke
liu, kaip šios šalies legijonic- 
riai arba Italijos fašistai. To 
nemato tiktai tie, kurie tyčia | 
užsimerkia akis.

PARTIJA SU DIDELIU 
APETITU.

Reikia priminti,kad to
kią pat nacįonalizmo dema
gogiją Vokietijos komunis
tai vartojo ir pernai metais, 
kuomet Vokietija rengėsi 
sustabdyt “pasyvų priešini

“Vienybė” rašo apie busimų 
tautiuinkų-libeiratų laikraščių 
suvažiavimų. Tarpe laikraščių, 
kurie esu pakviesti į jį, ji mi
ni ir “Tėvynę.”

Bet “Tėvynė” juk nėra tau- 
tininkų-liberalų srovės laikraš
tis. Tai kam traukti jų į tų su
važiavimų?

1 “Tėvynė” yra S.L.A. orga- 
| nas ir, kaipo tokia, ji nepriva
lo būt veliama į partijų reika
lus. Partijų reikaluose ji turi 
būt neitralė, kitaip ji iššauks' 
nepasitenkinimų organizacijos 
nariuose. Susivienijime randa
si, daug narių, priklausančių ar
ba pritariančių įvairioms par
tijoms, o dar dauginus bepar- 
tyvių.

Jeigu tautininkai praeityje 
nebūtų stengęsi paversti S. L. 
A., organų savo partijos įran
kiu, tai šiandie daug mažiaus 
pasisekimo turėtų lidlšc-viki 
intrygos Susivienijime. Del la
bo organizacijos tautininkų 
partijai reikėtų šiok-tiek su
valdyti savo didelį apetitų.

KUNIGIŠKA I’ILOSOPIJA
I

Chicagos davatkų galiotoje 
šitaip filozofuojama: . .

“Mes visuomet buvome tos 
nuomonės, kad kuo pasiutiš- 
kesnis socialistas, tuo dau
giau jis košės priverda. Šim
tų nuošimčių soęialistai —* 
tai bolševikai. MaoDonaldas 
Anglijoje yra gana ramus 
socialistas, bet ir jis strei
kams padeda.”
Kalbėdamas apie “pasiuti- 

I mą”, tas laikraštis tur-but ima 
I pavyzdžius iš savo gardo. Nes 
I vienas davatkų mokytojas 

(pirmiaus redagavęs “Draugų”)
I tai ištiesų viešai prisipažino, 
kad jisai esųs “pasiutęs kleri
kalas”. Pas socialistus į tos li
gos išganingumų netikima; jei
gu kam tenka ja susirgti, tas 
arba pats bėga nuo jų, arba 
esti išgujamas.

Nenuostabu, kad davatkų 
organas, kurio priešakyje sto
vėjo “pasiutęs klerikalas,” skai
to pasiutimų šimto procentų 
tobulybe. Bet žmonės, kurie 
vadovaujasi sveiku protu, ma
no vi^ai kitaip ir ligūstąjį ka- 
10 produktų, bolševizmų, ne
maišo su socializmu. MacDo- 
naldo valdžios įsikūrimų Ang- 

| lijoje visas pasaulis, pasveiki
no, kaipo pirma svarbų ženk
lų, kad Europa ima atsipeikėti. 
O komunistai tų valdžių pra
keikė, ir taip pat jų nuolatos 
terlioja klerikalai.

Susidarė bedarbiams 
šelpti komitetas

šiuo pokariniu metu nedarbas 
žymiai išsiplėtė visose pasaulio 
šalyse. Jis skaudžiai palietė, 
ypač paskutiniu metu, ir Lietu
vą. Kai kuriuose Lietuvos mies
tuose bedarbių skaičius apytik
rėmis žiniomis siekia tūkstan
čių. Bet Lietuvoje nėra tiks
lios bedarbių registracijos, tai
gi sužinoti tikrų bedarbių skai
čių yra gana sunku.

Lietuvoje nė valstybė, nė sa
vivaldybės bedjai’biais nesirūpi
na, tik viena kita profesinė dar
bininkų organizacija paskutiniu 
laiku pradėjo savaisiais bedar
biais rūpintis.

L. S.-D. P. Kauno miesto or
ganizacijos iškėlė bedarbių 
klausimų savo konferencijoj ir 
nutarė pastatyti bedarbių apb 
rupinimo klausimų platesniu 
maštabu. Tam reikalui L. S.- 
D. Partijos Kauno Miesto Ko
miteto iniciatyva tapo sudary
tas “Bedarbiams šelpti Komite
tas”.

“B. š. Komitetai)” pakvįesta 
įvairių prof. sąjungų atstovai.

“B. š. Komitetas” kviečia 
draugus bedarbius registruotis, 
kad sužinoti bedarbių skaičių 
ir suteikti kokią bus galima pa
galbą. Registracija bus atlie- 
kamaKeistučio g. Nr. 40, būt. 1 
kiekvieną dienų nuo 10 vai. ry
to iki 4 vai. po pietų.

L. S.-D. Partijos Kauno Mie
sto Komitetas.

L. S.-D. P. Kauno miesto ir 
jo priemiesčių Organizacijos.

Gelžkelininkai socialdemokra
tai. I

Lietuvos ž. U. Darbiu. Prof. 
Sąjunga.

Lietuvos Spaudos Darbininkų 
Prof. Sąjunga.

Lietuvos Socialdemokratinio 
Jaunimo Sąjunga ‘Žiežirba.”

Lietuvos Teatras.
____________X _____________ _______

Naujas p-lės Rakauskaitės pa
sirodymas operoj “Carmen”.

1924 metais, kovo 20 dieną 
Valstybiniame ' Teatre ėjo ope
ra “Carmen”.

Publikos kaip paprastai pri
traukė pilnutėlę salę. Mat žy
miausioje Carmenos rolėje —M. 
Rakauskaitė. O dar apie šią 
artistę kauniečiai neišsidirbo 
nuomonės. Vieni be galo ją gi
ria, kiti susilaiko ir kiek skep
tiškai įvertina. Taigi turėda
mi nepažintą gerai artistę kiek
vienas nori savo nuomonę išsi
dirbti. Kauno laikraščiai apie 
M. Rakauskaitės debiutus gana 
prielankiai atsiliepė, bet dar to 
maža reikia — patiems artistės 
sugebėjimus ar nesugebėjimus 
pergyventi ir tik tuomet galima 
tarti ”taip” ar “ne”. Del šių 
priežasčių ir grūdosi kas gyvas 
į “Carmeną”.

Šios dienos vaidinimu bei dai
navimu, galima sakyti p-lė M. 
R-tė dar daugiau užkariavo sau 
šalininkų, nors galutinai visų 
širdis dar nepavergė. Dar ji 
matyt turės kiek tobulintis ir 
augti, kol subręs į visų numylė
tą artistą. Medžiagos, užsimo
jimo nestinga tik reikia techni
kos, be ko ir talentingiausias 
artistas neužkariaus publikos 
jausmų. Apskritai musų ope
ra gal ir neturi visai tobulos 
Carmenos rolei artistės, ir šiuo 
tarpu M. R-tė bus viena iš ge. 
riaušių Carmenų. P. VI. Gri
gaitienė puiki savo balsu, beiį 
vaidinimu gan silpnoka, gi M. 
R-tė duoda visa ko daug dau
giau ko nepastovios čigonės ti
pui reikalinga už minėtą artis
tę nors1 tai ir plieninį balsą tu
ri. Visa publika likosi paten
kinta ir gausiais rankų ploji
mais lydėjo kiekvienam aktui 
pasibaigus. Kiek kauniečiams 
nepatiko artistes kostiumų gi
lus dekoltė, kas Amerikoje la
jai natūralu, bet Lietuvoje dar 
nepriaugta. Dar buvo keletas 
nenormalumų akcijoje, bet tai 
smulkmenos ir bendro įspūdžio 
nedarkė.

žodžiu, p-lė M- Rakauskaitė 
musų Operoje rado labai tinka
mos artistes vietą ir niekas dėl 
;o neabejoja, gi jos tobulėji
mas taipgi suprantamas, nes 
pabaigtas menininkas yra ne 
menininkas, o juo labiau esant 
neabejotinų pajėgų.

Kiti artistai nieko ypatingo 
nępareiškė. Vyriausias Carme
nos partneris p. Kutkauskas 
atsiprašė negalėsiąs tinkhmai 
vaidinti dėl ligos užtat ir nepri
sieina apie jį kalbėti.

Tiek apie šios dienos “Carme
ną”. —L. Verrus.
..................... j...X ................   H............ ... .................................. ....... ? \-------  

Užpakalinių du 
rų politika.

Kiek nebūtų naudingas lietu
vių visuomenes karščiavimasis 
dėl krašto ateities, tas vienok 
gali atnešti ir blogų pasekmių. 
Nekurtų Lietuvos , partijų va
dai, nežinodami ko. griebties ii" 
ką daryti, bėgioja į svetimų 
valstybių atstovybes Kaune ir 
stengiasi užvest derybas. Jie 
žada toms atstovybėms Lietu
vos draugiškumą, tik norėtų ži
noti, ką Lietuva gaus už tai. 
įtodos, tame nieko blogo. Bet 
musų valdančių partijų galvos 
pamiršta, kad tokiais savo žin
gsniais jie žemina autoritetą 
valdžios, o gal net ir viso kraš
to. Jeigu tas butų leistina, tai 
kam gi bereikalinga užsienių 
ministerija. Juk ji nėra kupe
tas šieno, bet turi tam tikrus 
uždavinius, už kurių pildymą 
ji viena ir atsako.

Toks musų politinio gyveni
mo nenormalumas galima išaiš
kinti tiktai Sekančiu budu. To
kie šilingai, Krevėš-Mickevičiai 
ir kiti besidraskanti veikėjai 
ieško ne ko kito, kaip popule- 
rumo. Negalėdami patys su
vokti politinės padėties eina į 
užsienio atstovybes tardami: 
“Mes Jums žadam Lietuvos są
jungą; ką duosite mums už

tai?” žinoma, pažadėti kiekvie
nas mėgsta, bet išpildyti — tai 
vargiai. Ir tokiu budu beeida
mi galim greit patekti ant kab
liuko. Neužilgo susilauksiu 
kad užsienio atstovybės ims de
rėtis su atskiromis partijomis 
ir gal kai kada pažadės ir dova
nų. Lietuvių valdžia butų tuo
met tik paprastas įrankis sve
timos valstybės. Sakysim, Ru
sija flirtuodama ir daug paža
dėdami susilauks, kad musų 
aidžios priešaky atsistos Lie

tu vos-Rusi j Os sąjungos šalinin
kai. Tuomet kita valstybė ieš
kos musų tarpe savo šalininkų 
ir nesigailės nei pinigų nei pro
pagandos, kad Lietuvą patrauk
ti savo pusėn. Tokius dalykus 
mes matėm Serbijoj iki Balka
nų karo, kuomet jos valdžia 
buvo tik žaislas arba Austri
jos arb«, Rusijos'. Serbų parti
jos nuolat buvo šelpiamos 'tai 
vienų tai kitų. Ir Serbijos var
das žymiai nukentėjo. Nuken
tės ir Lietuvos jeigu leisime ki
tų šalių atstovams maišytis į 
musų vidujinį gyvenimą ir in
triguoti. Kas ne kas, bet už
pakalinių durų politika yra 
mums pavojinga. Gal dalykai 
ii- nėra pertoli nuėję, bet vis
gi geriau perspėti išanksto apie 
jų pasekmes. Musų padėtis 
yra sunki; to niekas neužginči
ja. Bet karščiavimasis daug 
negelbės, šaltas protas ir nu
žiūrėjimas daugiau padarys, ne
gu jausmų bangos, ošiančios 
je jokios kontrolės.—M. V.

Bolševiky propagandos 
išlaidos

Rusų Finansų Ministęrijos 
valdininkas, kurs nesutinka su 
;os ministerijos politika, pa
skelbė, kad 1923 m. rusai išlei
do 15 milionų > aukso rublių 
iomunistinei propagandai. Tik 
vieniems vokiečių komunistams 
ouvo sumokėta 2 milionai auk
so rublių per vieną Talino ban- 
<ą. 1924 m. vokiečių komunis
tams pažadėta 3 milionai aukso 
rublių. Bulgarų komunistai 
gavo pinigus tik pasirašius pa
sižadėjimą įvykinti komunisti
nę revoliuciją Bulgarijoj. Tą 
savo pasižadėjimą jie stengėsi 
yykint, tik be pasisekimo. Taip 
pat didelės sumos išleista Aus
trijoj, Švedijoi ir Jungtinėse 
Valstybėse.

Rusija prisiima prieškarines 
skolas.

“Daily Telegraph” diplomati
niu redaktorius rašo, kad be
veik tuo pačiu laiku, kai Angli
ja pripažino Sovietų Rusiją, Ra- 
koskis turėjo kelis slaptus pasi
kalbėjimus su 4—5 dtid&ausjų 
Anglijos-bankų atsovais. Jis 
paklausė, kuriomis sąlygomis 
Rusija galėtų gauti iš Anglijos 
nuo 30 iki 60 milionų svarų 
sterlingų paskolos. Jam buvo 
atsakyta, kad paskolą bus ga
lima suteikti tik tuomet, jei 
Rusija pripažins "prieškarines, 
taip ir karo metu užtrauktas 
skolas, o taip pat ir Anglų prt- 
vatiniems asmenims padarytus 
nuostolius. Po Iželių (Jienų po 
to pasikalbėjimo Rakovskis pa
rodęs gautą iš Maskvos telegra
mą, kur buvo pasakyta, kad Ru
sijos 'Vyriausybė sutiksianti su 
tomis sąlygomis. <

Mirties bausmė siaurinama

Anglijos vyriausybė įnešė j 
šėmuosius Rumus mirties baus
mės panaikinimo įstatymo pro
jektą, išskyrus atsitikimus, ka
da kaltinama už keleto žmonių 
nužudymą.

Karo stovio panaikinimas.

Vokietijos respublikos prezi
dentas davė parėdymą nuimt 
nepaprastos karo padėties stovį. 
Sąryšy su šiuo parėdymu įgyja 
galios konstitucijoj pažymėtos 
teisės, vienok Vid. Reik. M-riui 
duodama laikinai teisė naudoti 
reikalui esant kai kuriai nepa
prastas priemones.

Vargę skatlinės.

Anot tarptautihio darbo biu
ro apskaitymų pasaulinis karas

davė 6 milionus 854 tūkstančius 
invalidų. Vien tik Vokietija 
su Prancūzija jų turi virš 3 mi
lionų. O kur dar nukautieji ka
ro laukuose? štai pasekmės 
kruvinos puotos, suruoštos kar 
pitalistų.

Gynimo komitetas,

Susidarė Paryžiuje, kurio 
tikslas rūpintis politiniais ka
liniais komunistų kalėjimuose 
Rusijoje. Komitetas kviečia 
Prancūzijos darbininkus reika
lauti Rusijos politiniams kali
niams amnestijos ir kovoti tol, 
kol Rusijos kalėjimuose ir sto
vyklose bus bent vienas politi
nis balinys darbininkas.. Pran
cūzijos socialistų suvažiavimas 
nutarė reikalauti amnestijos, 
darbininkų spaudoje buvo (įaug 
straipsnių apie žiaurumus ko
munistų kalėjimuose.
_ - ■. -

“Desperacija”.
[Feljetoniukas]

(Po koperatyvų suvažiavimo 
Šiauliuose)

Kelkis, numurzinta gatve, 
•verkite akmenys! šypsena 
springkite, medžiai! Bliaukite, 
jaučiai ir asilai 1, — Cicilikai 
griaunasi! Stipriai susigrau
dinęs, sočiai prisiliežuvavęs, grį
žęs iš “smutno” susirinkimo, į- 
kritęs į kėdę, nervingai despe- 
ravojosi, generalino štabo, kope- 
racijai murzinti, Sekretorius.

—Pražuvo visos musų “ta- 
jemnyčios” (paslaptys), nu
traukti figų lapai dengusieji 
iki šiol musų nekaltybę ir jeigu 
nepavyks toliaus užsidengt nors 
skraiste, ,— išvys pasaulis mu
sų šelmiškus veidus ir daugiau 
nebegalėsime, sėdėdami ant ka
pitalo aruodų, spinduliuoti į- 
vairiomis “loskomis” ir malo
nėmis — jog mes kovojame už 
žmonijosgerovę, už šviesią atei
tį, spaudžiam kapitalą (patys 
ant jo sėdėdami), Jog mes 
mes... Alfa ir Omega! Vaizdai 
ginė vaizdus, smaugė ryklę, 
spyrė lašalus. — Atrėmimui 
antpuolio, panaudojau visas 
priemones, iš buvusio menko 
būrelio-avinėlių ir “eibes” su
dariau “kapeliją”, bet esant 
silpnam trampetui mažai gelbė
jo, nors ir stipriai spaudžiau, 
išėjo vien tik ‘ gailestingai cy
piantis šnypštymas. ližėj ils 
šturmui, kuris spaudė tiesiog 
pro duris, sulig tiesa — ten 
patogesnė vieta buvo, maniau 
sprukti, bet atsiminęs didelius 
karžygius—: Barbarą, Zytą ir 
Agotą, kurie sakydavo — tas 
nekareivis, kuris palikęs kel
nes mūšio lauke patsai pabėga. 
Pasidrąsinęs tomis prakilnio
mis mintimis susilaikiau ir mel
džiaus, kad kamanomis ir žąs
lais jiems surakintų žandus jų, 
taipgi daviau ženklą veikt “ka- 
pelijai”, bet veltui...

Sulaužė ir sutrupino ginklus, 
galutinai nuardė visus uždanga
lus, rodosi sujudo ir sudrebėjo 
žemė, vandenys persimetė į ju
ras, išsidariau panašus į ytrų 
pelikoną ir pasilikęs vienas kaip 
apuokas namų grivėsiuose. Iš
vydau, jog musų skaisčios die
nelės koperacijoje nyksta, kaip 
šešėlis ir mes džiustam kaip 
šienas. Paskendęs didelėj)^ 
“desparacijoje nulenkę galvą 
snaudos apimtas. Staigu atsi
vėrė durys, įžingsniavo du 
brosvininkai nešini didele lėkš
te, ant kurios gulėjo “čepčius” 
su prisegtu spindinčiu kryžium 
ir prisiartinę prie kėdės tarė— 
saldžiausias ir meliausis tėve! 
teikis priimti musų menką au
ką, ką žemės dulkės gali tau 
suteikti, tai yra Didžiojo Mur
zos kryžius teikiamas “už nar
sumą”. — Sujudo kūnas, sužai
bavo akys, biro Šypsenos, drie
kės seilė ir pripuolęs čiupo kry
žių, kurį džiaugsmingai apkabi
nęs tarė. — palaiminti, kuri^ 
neteisybės atleistos ir kurių 
nusidėjimai uždengti, nuo Šios 
dienos mano žo^is skhmbės nuo 
Varnių iki Jeruzalės!... Bet mu
šis pralaimėtas...
(“N-ms” prisiuntė Vitkauskas

. Leonas).
—A. Vaidila.

L.S.O. Rėmėju Fondas 
plečiasi

Susidarė 4 kuopos. — Aukų ir 
mokesčių surinkta $138.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Rėmėjų Fondas, su
darytas apie vidurį vasario 
mėn. š. m. per LSS Pildomąjį 
Komitetą ir po jo kontrole ve
damas, pradėjo plėsti savo vei
kimą ir rado širdingo pritari
mo jau keliose vietose pas 
daugelį žmonių. Kas karts vis’ 
didesnis skaitlius darbininkų, 
kurie geidžia Lietuvai geres
nės ateities, prisideda prie šio 
darbo ir tampa rėmėjais. Na
riu gali būti kiekvienas asmuo, 
užsimokėjęs ne mažiau kaip 
25c. į mėnesį arba nemažiau 
kaip $3 metams. Narys-rėmė- 
jas, norintis gauti organą “So
cialdemokratą” dykai, moka ne 
mažiau kaip 50c. mėnesiui ar
bametams.

Narių-rėmėjų jau susid.are 
4 kuopos, būtent: Chicagoje, 
Detroite, Brooklync ir Balti- 
more. Dar yra labai daug ko
lonijų, kur turėtų susidaryti 

tokios jau kuopos. Pabandy
kit, draugai!

Pagal kuopos ir vietas su
mokėjo sekamai:

Chicagos kuopa .... $60.25
Detroito kuopa .... $20.00 
Brooklyno kuopa .... 10.00 
Baltimore kuopa ...... 5.00 
Chicagos pavieniai .... 3.50 
Drg. čižauskas iš

Springfield, pavienis 10.00 
Aukomis Detroite laike

prakalbų .............. 30.01

Viso ...................' $138.76
Pinigai greitu laiku bus pa

siųsti Lietuvon’ ir iš jų musų 
draugai galės padaryt daug ge
ro Lietuvos ateičiai.

J. šmotelis,
L.SJD.P.R.F. Iždininkas.

PuriTan 
Malt

Suteikia jums tikras pasek
mes.

Ir jus surasite, kad jis yra 
TURTINGIAUSIAS IR STIP

RIAUSIAS
—Geriausis kokį jus kada 
vartojote.

Nereikia daryti bandymų 
kuomet jus galite gaut

i Puritan.
Dvi rųšies — Plain Puritan 

Malt Extract 3 uncijų pake
lis apynių ir Puritan llop- 

. Flavored Malt Sugar Syrup.

PuriTan
HOP MA A a PLAIN VLAVORtD Bį. A ■ Tr CXTRACT

SUGAR WITH fpsshSYAUP • w W • PRESStO HORS

“Highest Q.ua/ity"

Q.ua/ity


Pirmadienis, Bal. *14, 1921 NAUJIENOS, Chicago, DL  '

Rusų Apšvietus Kliubo 
lekcija

Lietuvos ir kitu šalių istorija.
Kovo 29 <i. Husų Apšvietos 

Kliubas savo name, 1080 W. 14 
gat., laikė paskaitą temoje Pa
baidęs valstybių praeities ir 
dabarties problemos. Prelegen
tu buvo baltgudžių liaudės vei
kėjas .1. Varonko.

Kalbėtojas pirmiausia pa
aiškino, kad šią paskaitų jis 
laikysiąs neatsižvelgdamas į 
partijas, o tik aiškinsiąs tų 
valstybių praeitį, kaip jos gy
veno prie caro valdžios; nu
svirsiąs jų dabartinę padėtį ir 
paliesiųs jų ateities problemų.

Kusi jos caras, Petras Didy
sis, labai daug kovojo su La
ba Ities valstybėmis, kad pra- 
mušus Rusijai kelių prie Balti- 
ko juros pakraščių. ‘ Kadangi 
tais laikais Rusijoje nebuvo 
gelžkelių, viskas buvo vežama 
arkliais ar laivais jūrėmis ir

Ką reporters Pupa girdėjo
Važiuoja Reporteris Pupa 

•stęytkariu. Nieko gero, ta pati 
sena gatvė, tie patys namai, tie 
patys vaizdai — et, nuodobu 
kaip grabe!

Ir sėdasi prieš jį du apyjau
niai juodukai.

.Et, kas iš to!
Ir jie potam pradeda tarp sa

vęs kalbėti:
—Vakar buvau paa mister 

Jonės, žinai, iki pat dvyliktai. 
M įsus Jonės pataisė gerų hot 
tomaloes... Ha-ha-ha-he-e-e-c-e! 
ILha-he-e-e-e-e!

—Ha-ha-he-e-e-e! -
—Ir susėdom valgyt hot to

maloes... Ha-ha-e-e-e-e! Ir miss 
Jonės paėmė hot tomaloe, ha- 
ha-he-e-e-e! Kai kas, pliurkšt 
jai ant krutinės! Ha-ha-he-e-e- 
e-e-e!

—Ha-ha-he-e-e-e-e-!
—Ir kai ji ims juoktis! Ha- 

ha-he-e-e-e-e! Jis pergriuvo 
man ant kelių, ha-ha-e-e-e-! Ir 
aš nušluosčiau jų, ha-ha-he-e-e- 
e-e! Ir ji, ha-ha-he-e-e-e! Pakšt 
man į snukį, ha-ha-e-e-e-e!

—H a-h a-h e e-e-e-e-!
—Ha-ha-he-e-e-e! Ha-ha-a!
—O aš aną dien prie darbo, 

einu per Pullman vagonų; ha- 
ha-he-e-e-e-e! Dar buvo anksti.

Bridgeporto plėšikai 
nesuvaldomi

Tur būt nėra tos dienos, kad 
kas nors nebūtų apiplėštas. Pe
reitų šeštadienį 9 vai. vakare, 
plėšikas pastojo kelių poniai A. 
Bložienei prie pat Fellowship 
House. Bet p. A. Bložienės butą 
drąsios: vieton nusigąsti grie
bėsi plėšikui į akis sukeldama 
didžiausio trukšmo. Nors p. A. 
Bložienei ranka tapo sužeista, 
bet ’r plėšikas nieko nelaimėjęs 
pabėgo su apdraskytom akim. 
Bridgeportiečiai, turi net du po
litišku kliubu reikėtų kliubie- 
čiam pasirūpintu, kad suvaldžius 
kasdieninius plėšikus Bridge- 
porte. —rJohnis.%

10 darbininky viršininky 
paliuosuota

Gubernatorius Small suteikia 
pardonų džianitorių vadovui W. 
G. Quesse ir 9 kitiems tos uni 
jos viršininkams, kurie pereitų 
metų liko nuteisti kalėjiman už 
konspiracijų, šaukimų neteisėtų 
streikų, ėmimą kyšių ir kitus 
tolygius prasižengimus. Pardo- 
nas suteiktas be jokių sąlygų,

Sportas
ITALAS SAKO, KAD POŽĖLA 

JO BIJOSI.

Roseland
Iš Draugijos L. D. K. Vytauto 

No. 2 susirinkimo,

upėmis, tai susisiekimas 'su 
Baltiko jure Rusijai buvo be
galo svarbu: per jų ji galėjo 
susisiekti su Vokietija, Anglija, 
Francija ir kitomis vakarų 
Europos valstybėmis. Petrui 
pavyko užkariauti Finlandijos 
pakraščius, o vėliau caras 
Aleksandras Pirmasis užkaria
vo Lietuvą, Latvius, Estus ir 
visų Baltiko pakraštį.

Rusija pasidarė milžiniška 
valstybe ir turėjo visus kelius 
susisiekti su visu pasauliu. 
Tais keliais Rusija teikė pa
sauliui žalių medžiagų, kurios 
pirmiau ji neturėjo kur padė
ti ir parsigabeno sau manu
faktūros išdirbinių, kurios ji 
pati nepasigamino.

PabaIties kraštai buvo ap
gyvendinti vokiečių-lenkų po
nais, kuriems earas suteikė di
džiausių galių engti vietinius 
žmones. Gyventojai buvo pa
vergti ir nesvietiškai prispaus
ti.

Finai, latviai ir estai, būda
mi labiau apsišvietę ir energin
giau kovodami prieš priespau
dą, greičiau iškovojo nuo ca
ro valdžios geresnes sąlygas, 
o lietuviai kentėjo karkas il
giau ir daugiau.

Lietuvos nelaimė buvusi dau
giausia dėlto, kad ji susijun
gusi su Lenkija, priėmusi len
kų kultūrą, katalikišką tikėji
mą ir sunaikinusi lietuvių vie
nybę ir pasitikėjimą savo die
vams ir patys savimi.

Bet kaip carinė Rusija liko 
sumušta pasauliniam kare, pa
vergtosios Pabalties tautos pa- 
siliuosavo ir tuomi vėl uždarė 
Rusijai kelia prie Baltiko jū
res. Tas vienok Rusijai nėra 
bloga: prie civilizuotų valsty
bių surėdymo priėjimas prie 
jūrių yra galimas ir neturint 
pajūryje savo teritorijų.

Tolia us prelegentas nurodė, 
kad dabartinės Rusijos val
džia nėra Rusijos žmonių va
lios reiškėją; bet visgi jos pa
darytos sutartys yra geros.

Butų viskas gerai, jei len
ku politika nebūtų tokia plėši
kiška: jie stovi ant kelio prie 
Pabalties valstybių sąntykių 
pagerinimo.

Pagalios kalbėtojas pareiškė, 
kad yra vilties, jog Lietuva 
vėliaus ar anksčiaus Vilnių at
gaus —šapos darbininkas.

Milewskis turės eit 
kalėjimai!

Juozas Milevvskis, 1901 W. 63 
St. buvęs bučęris, kuris kiek lai
ko atgal peiliu papjovė savo 
žmonų, ir prisiekusių teisėjų ta
po rastas kaltu, reikalavo naujo 
bylos nagrinėjimo, šeštadieny, 
teisėjas Fred Rush jo reikalavi
mą atmetė ir paskyrė bausmę 
kalėjimo iki mirčiai. Jo advoka
tas paskelbė, kad jis tuo reika
lu kreipsis į augščiausį teismą.

Žiuriu iš viršutinės lovos kyšo 
balta, graži koja! Iš karto nusi
gandau... Tik žiuriu, žiuriu į jų 
ir, tu žinai, tokia graži, balta 
moteriškės koja... Ha-ha-he-e-e- 
e-e! Aš pakšt į jų, ha-ha-he-e-e- 
e-e! Ir pabučiavau! Ha-ha-he-e- 
e-e! Ha-ha-he-e-e-e! Ha-ha-he- 
e-e-e-e !

—Ha-ha-he-e-e-e-e-! -
—Ha-ha-he-e-e-e-e-! \
—I Ja-!i a -L e-e-e-e e-'
Ir suskato kvatot visas ka

ras; ir kvatojo Reporteris Pupa 
—ha-ha-he-e-e-e-e! Ir visi žmo
nės: ha-ha-he-e-e-ė-e!

Eeikalauja mirties septi- 
niolikos mėty vaikinui
Alan McCarthy, 17 metų vai

kiukas, gruodžio 29 pereitų me
tų revolverio kulka užmušė ki
tą vaikiną 16 metų, Roland Mc- 
Carthy viename poolrumyje. 
Sulig esamų žinių, jiedu buvę 
geri draugai, bet vėliau susipy
kę ir nusitarę persimušti kurtai 
ant tuščio loto, apie 4-tų vai. po 
pietų. Aland neatėjęs. Apie 11 
vai. vakaro, jis nuėjęs į kalba
mą bilijardinę kur jo draugas 
žaidė ir ten peršovęs jį.

Dabar teisėjo Kersten teisme, 
jų bylai renkami prisaikintieji 
teisėjai. Dvi motinos sėdi ten ir 
laukia kada prasidės teismas. 
Viena tų motinų jau .nebeturi 
sunaus ir nori, kad ir antroji 
netektų. Dvi motinos ir vadina
si McCarthy.

Atrado moters lavoną 
' krūmuose

Du vaikai beieškodami pava
sario forrest preserve, Riversi- 
dėje tankiame krūme atrado 
moters lavoną apdenktų su Chi- 
cago Tribūne, vasario 26 d. lai
da ir prislėgtų apipuvusia blan
ką. Moteris atrodo apie 25 me
tų, šviesiais plaukais; ąjit ran
kos turėjo šliubinį žiedą, o iš 
visų pųžymių matėsi, kad ji bu
vo nugalabyta. Jos galva buvo 
nusukta, viena akis kuo ne vi
siškai išlupta, veidas subraižy
tas ir rūbai sudraskyti. Tie žen
klai taipgi parodo, kad ji kovo
jo prieš savo užmušėjų.

Kas ji tokia ir iš kur, dar ne
susekta.

-u—it—* »» . “ * —

Areštuoti bekrausiant kišenius.

Herman Miller, 918 Cornelia 
Avė. areštuotas betaikant ap- 
kraustyt kišenius Jonui Dane
liui, 2124 Girard Str., ant El- 
•Aon ir California gat.

Suareštuota vienas negras 
ant State gatvekario, kuris bu
vo įkišęs ranka į svetimo žmo
gaus kišenių.

vadinas, su pilnomis piliečio tei
sėmis.

Plėšikai siaučia Ghicagoje
Chicagos miesto piliečiai di

džiai kenčia nuo plėšikų įsiga
lėjimo. Puikios miesto gatvės; 
policijos patrol i avimas, būriai 
detektyvų, nepalengvina pilie
čiams apsisaugot nuo užpuoli
mų ir apiplėšimų. Nėra tos die
nos, kąd neįvyktų kelios dešim
tys apiplėšimų, registruotų poli
cijos departamentui ir kita tiek 
užtylėtų. Chicagos piliečiai tu
rėtų ką nors rimto padaryti, 
kad tas įsigalėjimas plėšikų bu
tų sumažintas ir piliečiai apsau
go j ami.,

Plėšikai mirtinai primušė 
sargą.

Michael Halžner, 60 m., dir- 
busis Murray ir Niekeli Drug 
Manuf acturing kompani j ai,
2608 Arthington str. norėjusis 
apginti kompaniją nuo plėšikų, 
pats tapo primuštas — išmušta 
dantys ir įlaužtas galvos kaušo 
kaulas. Dabar jis randasi kaun- 
tės ligoninėj, kovodamas su 
mirčia.

Gasolino pardavėjas primuštas. 
' Kitas nukentėjusių nuo plė
šikų yra Geo. Turkington, 1917 
Wolfrom Avė., bandęs revolve
riu apsiginti nuo pėšikų, laike 
jų užpuolimo ant gasolino par
davinėjimo stoties, lapo nemie- 
laširdingai apkultas ir randasi 
daktaro priežiūroje. ) .

Apiplėšę Kankakee Interburban 
strytkarj.

Trys plėšikai užpuolė ir api
plėšė strytkarį prie Halsted ir 
63 gat. ir pavogė maišelį su re
gistruota pašta, kuri buvo gabe
nama į Kankakee paštą. Plėši
kai susėdę į Ford touring auto
mobilių pabėgo. Vėliau automo
bilius rasta netoli nuo čia, lau- 
kymiese.prie 61 ir Lowe gat. 
Apie plėšikus nesurandama jo
kio pėdsako.

Kas link pašto siuntinių, sako 
didelės vertės neturėjo: gal 
būt ras vienų kitų neišmainomų 
čekį ir kiek stampomis.

Senesni nuotikiai.
9

Kovo mėiv 11, 1924 m. Pro
gresyvių M. ir M. Klubas lošė 
viena veikalų. Labiausiai pasi
žymėjo P. R. “Storkaklienės” 
rolėje. JL daugiausiai išjuokino 
vyrus. Apsitempus plonais mar
škiniais iš 10c. krautuvės, Stor- 
kaklienė lindo į bačkų.

Artistė yra gera katalikė ir 
todėl nežinia ką pasakys kuni
gas, kuomet reikės eit velikinės. 
Kunigėliai tokius teatrus labai 
draudžia.

žiūrėsim, ką tos moterėlės 
dar daugiau sugalvos. —Misinis

Kaip skaitytojai jau žino, 
Cicerojc ristynių neįvyko to
dėl, kad iš miestelio valdžios 
nebuvo gailimą (aidimo gauti. 
Eina girdai, kad miesto val
džia ir visokie politikieriai 
rengiasi Lietuvių Liuosybės 
svetainė pasmaugti. Esą nebus 
duodama permitų toje svetai
nėje kokių nors pramogų reng
ti. O tai, žinoma, visiškai su- 
naikjntiy biznį.

’ Politikieriai esą įpykę už tai, 
kad svetainės gaspadoriai rin
kimo metu rėmė demokratus.

Del tos tai priežasties ir per- 
mito ristynėnis nebuvo^galima 
gauti. Bet italas Mignani, kuris 
sri Požėla turėjo ristis, dabar 
visur sakąs, kad ristynių ne- 
įvykę todėl, kad Požėla pabū
gęs su juo ristis. Esą jis galįs 
Požėlą paimti. Cicerojc jis 
esąs gerai žinomas, kaipo pui
kus ristikas. Ten jis norėjęs 
ristis, kad parodžius savo vien
genčiams, kaip jis galįs lietu
vių čempioną sumalti.

Taip giriasi italas.
Kažin ką mano apie tai mib 

su Karolis Požėla?

Lietuviųjtatelfuose 
LSJ. Lygos narių 

susirinkimas
Paskirta $15 Liet, besimoki

nančiai socialistinei mokslei
vijai. — Nutarta surengti 
še i my n iš ką pagili n ksm i nimo 

vakarėlį. — Įstojo dvi nau
jos narės.

Pereitą penktadienį, balan
džio 4 d., Rayniond Chapcl In
stitute, Lietuvių Socialistines 
Jaunuomenės-Lyga laike, savo 
mėnesinį susirinkimą. Kaip pa
prastai, L. S. J. Lygos mėne
siniai susirinkimai esti gyvi, 
taip ir šis milingas buvo entu
ziastiškas Jr pilnas gyvumo. 
Dalyvavo puikus x būrelis lygie- 
čių — panelių ir vyrų, kurie 
be bėgančių organizacijos rei
kalų nutarė keletą gan svarbių 
dalykėlių.-

“Baloon Dance” rengimo 
komitetas per savo narį drg. 
Jūsų pranešė, kad vakarėlis fu- 
nansiniu žvilgsniu nusisekė ir 
liko virš $30 gryno pelno. Pro
gramų žvilgsniu nepergeriausia 
tenusisekę, nes dėl publikos 
kaičios nebuvę galima progra
mų pilnai. įvykinti. Mat Mildos 
svetainėj rengiant vieša pasi
linksminimo bei šokių vakarė
lį, susirenka ypatingas jauni
mas, kuris apie dailę ir kitus 
kiltesnius dalykus nieko, nenu
simano. Pusę to vakarėlio pel
no ($15) nutaria tuojau pa
siųsti Liet, besimokinančiai so
cialistinei moksleivijai ir tai 
atlikti pavesta drg. Januse vi
riui. Priėmęs minimą vakarė
lio raportą, susirinkimas iš
reiškė nuoširdų ačiū rengimo 
komitetui už pasidarbavimą. 
Komitetas susidėjo iš Juso, p-lės 
Skamarakaitės ir Griniūtės.

Lygon šį susirinkimą įstojo 
dvi jaunos ir daug progresui 
žadančios p-lės: Adelė Zuris ir 
K. Pagelias. Pastaroji mokslei
ve.

Sporto komisija pranešė, kad 
rengtos “Roller Skating Pur
ly”' pasekmės nusisekė ir daly
vavo gerokas lygiečių būrelis. 
Ateity žadama panačių pramo
gų suerngti White City čiu- 
žykloje. Taipgi komisija pra
nešė, kad kiek orui atšilus yra 
planuojama surengti . keletas 
surprizų lygiečiams.

Nutarta trumpoj ateity su
rengti mažais užkandžiais šei
mynišką pasilinksminimo va
karėlį. Tos pramogos surengi- 
hio‘ komisijon įėjo: Jusas, p-lc 
K. Pagenas ir Kazlauskaitė.

J. J. Auryla, 
Kp. korespon.

Balandžio 6 d. bolševikas pir
mininkas, p. Petronis, vėl sukė
lė vaidus draugijos susirinkime.

Svarstant draugijos reikalus 
prieita prie skaitymo kores
pondencijų bei laiškų. Skaitoma 
laiškas nuo popios Aust. Kulie
nės, kuriame skundžiasi ant 
draugijos, už neišmokoj ima jai 
laidotuvių kaštų josios mirusio 
brolio Stasio Valasko posmerti- 
nės.

Laiškų skaito patsai pirmi
ninkas Petronis (nes protokolų 
raštininkas net savo parašyta 
sunkiai skaito, o kito rašytų dar 
sunkiau).

Kadangi praeitame susirinki
me buvo draugijos nutarta iš
mokėti laidojimo lėšas, o valdy
ba neišmokėjo nors nuo to pra
ėjo visas mėnuo laiko! Be to, 
jau apie devyni mėnesiai kaip 
tos draugijos narys yra miręs. 
Nariai ima reikalauti- pirminin
ko, kodėl jis neišmoka (nes pir
mininkas kalba už visą valdy
bų) ? pirmininkas, p. Petronis 
vietoje aiškinti priežastį, ap
leidžia pirmininko vietų ir pra
deda sakyti pamokslų.

Žinoma, nariai to jau nebega
lėjo pakęsti sustabdė jo pamok
slą ir nuvarė užimt savo, vieta. 
Pirmininkas, p. Petronis maty
damas, kad jam jau karšta mė
gino nukreipti, kad tasai laiškas 
esąs parašytas draugijos nario 
ir tasai narys esąs čia susirin
kime jis pažįstąs rankos raštą), 
gaila, kad nepasakė kuris tas 
narys. Matai, jojo norėta ap
gauti susirinkimą, kad tas laiš
kas esąs ne nuo Kulešienės. Bet 
jojo niekas neklausė ir vėl lapo 
nutarta, kad visi mirusiam na
riui priklausantys pinigai butų 
sumokėti mirusio seseriai Ana
stazijai Kulešienei. Kad taip, 
tai Petronis pradėjo bauginti 
susirinkimą, kad jis galįs drau
gija į “trubelį” įtraukti, jisai 
žinąs kur esą reikią lyreiptis.

Žinoma, kaipo iš bolševiko 
daugiau ir tikėtis negalima: jei 
jis negalės savo diktatūros įvy
kinti, tai stengsis draugijai pa
kenkti. Bet tas jam nesiseks, 
nes jis yra perdaug žioplas.

Užsibaigus susirinkimui, man 
teko sužinoti, kodėl Petronis ne
nori išmokėti draugijos pinigų 
už laidojimą. Stasys Valaskas 
savo ranka palikęs parašytų ras 
tą, kad turįs būt palaidotas iš 
draugijos L. D. K. Vytauto 
No. 2. Vienų šimtą doleriu pa
liekąs Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija^ 
vieną šimtą dolerių Lietuvos po
litiniams kaliniams, ir vienų 
šimtų tėvui ir kokiems tai su
narna. O kadangi jojo paliktieji 
pinigai esą kam tai pąskolinta, 
tai Petronis norėjo, kad Kule- 
šienė ieškotų tų paskolintų pi
nigų už laidojimų, o jisai butų 
galėjęs gauti iš draugijos ir pa
aukoti ALDLD ir Lietuvos ka
liniams. Užtai jis ir nenorėjo iš
mokėti. Pirmininkas Petro
nis nesiskaito nė su draugijos 
konstitucija nė su draugijos ta
rimais. žinoma, jei'jam bus lei
sta taip šeimininkauti, tai jis iš- 
tikro galės įvelti draugija į di
delį “trubelį”. — Narys.

kad jokių pagerinimų nedarą, 
bet man rodos, kad mes patys 
esame kalti. Mes esame apsi
leidę ir nerangus, tingiame 
priklausyti prie organizacijos, 
lankyti susirinkimus, statyti 
savo • viršininkams reikalavi
mus. Už tai taip ir yra: nieks 
mums nė gero žodžio.. .

lodei vienykihies! Stokime 
visi už vieną, vienas už visus! 
Dirbkime, o padarysime!

» Liet. N. S. Korės. K. D.
* * *

SLA 149 kp. susirinkimas.

Balandžio 6 d. SLA 149 kp. 
turėjo) savo mėnesinį susirin
kimą, sušauktą per atvirutes 
dėl apkalbėjimo svarbių bė
gančių reikalų, kaip tai: bal
savimas Pildomosios Tarybos, 
Prieglaudos Namo klausimas, 
rinkimas delegatų į seimų ir 
kuopos reikalai. Bet į mitingą 
susirinko labai, mažai. Tai vis 
dcl tos nelemtos nuomonės, 
būtent: “E, ko aš ten eisiu; 
kaip padarys, taip bus gerai.” 
Tdip musų žmoneliai vaduoda- 
inies daro bledį sau ir kitiems.

Artinasi ’ seimas, reikėtų 
veikti visiems, kol dar yrą lai
ko, kad paskui nereikėtų ap-, 
gailėti. —Teisingas.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas 'Apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus. x

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedeliomds nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
estų priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
tno skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
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.

Pbone Bocdevaru 7589

SMULKMENOS.

Tautiška parapija stovi taip, 
kaip Tvardauskas tarpe pek
los ir dangaus, — tarpe ban
kroto *ir gyvavimo. Bet grei
čiausia jai reikės graboriaus, 
nes pulsas jau stoja mušęs.

- * **
Mildos teatras dabar pasižy

mi geru programų ir tvar
ka.

Duodama klasiški paveiks
lai ir vodevilius.

* * 
/ *

Antanas Visbaras pasisam
dė sau ofisą prie 3235 South 
Halsted gatvės.

—Raganius.

(Tąsa ant 6-to pūsi.)

A 4“ A
PRANCIŠKA PETRAUSKIENĖ 
(Po tėvais Lanka.uskiųte-

Pleikaitė)

Persiskyrė su šiuo pasau
liu balandžio 7 d., 4 vai. ry
te, sulaukus 49 metų, su vy
ru išgyveno 29 metus, paliko 
6 vaikus ir vyrų. Duktė Ep- 
ruzina 37 metų, Marcijona 25 
iu., Elena 15 m., sūnūs Juo
zapas 24 m., Liudvikas 21, 
Antanas 18 m. Paėjo iš Šila
lės parapijos, Raseinių apskr.

Likosi. palaidota su laisvo
mis apeigomis balandžio 9 d. 
3t. Charles kapinėse; laidotu
vių apeigas atliko kun. Ri- 
tenbocker velionės namuose.

Visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, daly
vavusiems laidotuvėse, taria
me širdingą ačiū.

Pasiliekame didžiai ni/.'tidę 
Tėvas su vaikais, 

. St. Charles, III.

Cicero
Po rinkimų. — Namų savinin

kų pareigos.

Balandžio 2 d. atsibuvo Lie
tuvių Namų Savininkų Sąjun
gos susirinkimas. Kaip’iš po 
rinkinių į susirinkimą mažai 
kas tcatsilankė, nes visi su
vargę: kai kurie guli lovoje, 
kiti ligoninėje, kiti galvom su
raišiotam, kojom pašautam,— 
tai negalima nė tikėtis, kad po 
tokio karo Tanius susirinkimai 
butų pasekmingi.

Esant nedaug susirinkusių, 
nedaug ką ir nutarti tebuvo 
galima. Nutarta surengti dide
lis susirinkimas apkalbėjimui 
bėgančių reikalų ir pagerini
mui apieli nkčs.

Visi kaltiname vieni kitus, 
o labiausia miesto viršininkus,

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street.
Netoli Asbl<ir»rt Avė.

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

operacijų ‘
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:

/■

LITTLE' * 
SPINOGPAPHSi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Kai kurių žmonių klai- 
dos pereina rybas jų 
nugi sprendimo.

Kuomet jus sergate lt 
labai neprotinga yra 
užsilaikyti nepasima- rK
čius su Chiropractor. j

Nuspręskite, kuonvet 
jus nesijaučiate gerai
— kuomet turite ligą
— jus atlankysite Chi- rafi
ropractor.

DR. J. M. FINSLOW, - 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, 1)1.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Kenosha
Lietuviai

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius ■ nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per * 
s Rockford Real Estate 

and Loan Co.
809 So. Main St., 

Rbckford, III.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Dabar laikas siusti
* pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali, 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas. 
patarnavimas.

s < tam
220 Milwaukee Ąve., 

Kenosha, Wis,



NAUJIENOS,. Chicago, III. Pirmadienis, Bal. 14, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Apie SLA, 36 kp. su 
sirinkima

Ar SLA 36 kp. turėjo teisę iš
rinkti delegatus į seimą ne
pranešant visiems nariams?

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
PARENDAVOJIMUI kamba

ris vienam ar dviem vaikinam, 
ant 2-rų lubų, su visokiais pas
kutinės mados palankumais. 
Matyti galima vakarais ir Suba- 
toj po pietų 4407 S. Artesian Av

JIEŠKO DARBO

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
' PARDAVIMUI grosernė už ga

na prieinamą kainą. Renda pigi ir 
yra 4 ruimai gyvenimui. Fixturai 
visai nauji ir kiti visi tinkami 
įrengimai. Biznis išdirbtas ir ne
ša gerą pelną. Jei norite įsigyti ge
rą biznį, bukite skubus, 
tis pardavimo — važiuoju 
tuvą.

5135 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1521

Priešas-
i Lie-

Naujienų 81 numery, bal. 4 
diena, teko pastebėti,'kad SLA, 

• i • j i x • St. Charles, 3b kp. išrinkusi delegatus sei- guIeti unt toiiaus, 
man. Beikia stebėtis, kad 36Į ti mokesčius nuo 
kuopoje randasi tokių drąsuo- Lxjaį |)US priimami 
lių, kurie drįsta daryti taip. I lio. —L. U. N.
kaip jiems patinka, | 

Pakvietimuose 
minėta, kad bus 
legatai i seimą,

L. U. N. KLIUBO NARTAMS.
III. — Norintys pri

turite uŽsiniokė- 
balandžio 1 d., 

it., 1924. Mokes- 
iki 30 d. birže- 
Kliubo Valdyba

JIEŠKAU vietos už tarnaitę prie 
geros pasiturinčios šeimynos. Esu 
jauna moteris, turiu 7 metų vaiką.

Sutinku ant išvažiavimo.
Kreipkitės

Mrs. O. Šimėnas 
Naujienos, Box 476 .

GROCERIS ir saldainių Sto
ras geroj vietoj pigi renda 
pagyvenimų kamb. tik $800. 
10194 Winston Avė. kampas 
Vincenncs Tel. Beverly 3401

3

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

DRAUGIJOS IR
' ORGANIZACIJOS

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS’ RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me- 
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
mond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

PARDAVIMUI bučernė,

visai nebusol “pabaigtuvčs”, dviveiksmę juokin- 
renkama de-lgą komediją su M. Petrausko gražio- 
tik buvo mi-l1™8 <laįnomis stato Pirmyn Mišrus 

nėta, kad bus renkama. Centro 
Valdyba. Žinoma, kas galėjo, 
tas atėjo, o kiti nėjo.

Mat seimo delegatai yra vi
sos SLA organizacijos šeimi
ninkas: ką jis nusprendžia lai
ke seimo, tas nusprendimas pa
lieka įstatymu. Taigi, renkant 
minėtą šeimininką, reikia būt 
atsargiems 
liuką m i žmones į jį. 
kuopa turėdama apie 400 na
rių, turi gana didelę dalį dele
gatų seime, ir dėlto turėtų būt 
visi nariai, kurie gali pribūti į 
susirinkimą laike minėtų de
legatų rinkimų. Rinkti delega- 

iš kelių susirinkusių narių, 
nepranešus kitiems, yra 

kp. taip elgtis! Man 
kad visi nariai turi 
teises prie rinkimo 
į seimą. Visi nariai 

turi teisę balsuoti už tuos de
puti n ka. 
pasirodė 
susirin- 
sumanė 

visai nesis- 
išrinko delegatus] 
rinkimus

mis 
choras, Balandžio 20 d., Meldažio sve
tainėj. — Komitetas.

Krivių-Krivaičiu įsakymu valdybos 
renkasi rytuose balandžio 15 d.

— Krivis. *

kad butų išrinkta
Boto 36

Roseland. — Lietuvių Piliečių Poli? 
tiško Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, balandžiu 14 d. K. 
Strumilo Svetainėj, 7:30 vai. vakare. 
Kiiubiečiai ir norintieji prisirašyti ma 
Tonėkit skaitlingai atsilankyti, nes tu
rėsime daug svarbių dalykų apsvars
tyti dėl pilietybės. — Valdyba.

Utaminke Balandžio 15 d., 1924 m. 
atsibus susirinkimas 4tos kuopos L. 
S. S. yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui, malonėkite visi susirink
ti ir naujų atsivesti..

Organizatorius Vainauskas.

JIEŠKAU darbo prie namų, tu
riu vieną kūdikį. Kam reikalinga, 
malonėkite tuojau atsišaukti.

Mrs. Vaičiūnas
4615 So. Honore St.

Tel. Lafayette 4254

*nauji 
įrengimai, kampinė krautuvė ir pi- 

lietuvių ir lenkų apgy- 
Parduosiu pigiai. 1400 

, kampas 14 St., Cicero,

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Turi 
suprasti gaminimą valgių ir abelną 
užlaikymą namų švarumą. Darbas 
ant visados. Gera mokestis, valgis 
ir kambarys. Atsišaukit greitai.

OREMUS DRUG CO.
3313 So. Halsted St. ♦

MOTERŲ prie instituto, $60 į 
mėnesį kambarys ir valgis. Indų 
plovėjų, $17 j savaitę, 6 dienos dar
bo. Virėjos, $35 į savaitę. Janitor- 
kų, $17.50; kambarinių, $45 i mė
nesį, kambarys, valgis ir landrė.

South Park Empl. Bureau 
4191-. S. Halsted St.

tu 
nieko 
gėda 36 
rodos,

ASMENŲ JIESKOJIMAI

legatus, kurie jiems 
Bet šiame atsitikime 
visai kitaip. Pereitam 
kimo susirinkę nariai 
su kitais nariais 
kaityti: jie 
niekam apie rinkimus nepra
nešę. Užtai turi atsakyti kuo
pos valdyba.

PAJIEŠKAU brolio Apolinaro Ra
maus 27 metų amžiaus, gražios įžiu- 
ros, 5 pėdų 9 colių aukštumo; turiu la
bai svarbu reikalą; 4 metai atgaliaus 
gyveno West Pullmane. Kas apie jj 
žinote arba pats turi atsišaukti bu- 
su labai dėkingas. Chas Kozmus, 252 
W. 1L Ith Plpce, Chicago, III.

Reikia -
DARBININKIŲ j kafeteriją, 

25 iki 35 metų amžiaus, valan
dos nuo 11 ryto iki 2 vai. 
pietų.

Atsišaukite

po

ĮVAIRUS SKELBIMAI

SWIFT and COMPANY 
Union Stock Yards 
General Offices 

Employment 'Bureau.

PAGRAŽINAM NAMUS

Todėl atsižvelgiant į viršmi- 
netą klausimą, yra tik vienas 

šaukti specialį susi- 
ir pranešti visiems 
kad bus renkami (le
sei mų.

rinkimą 
nariams,

Ir tik atlikus 
šitą užduotį, 36 kuopos dele
gatai bus teisėti. Kol šitas da-
lykas nebus atliktas, tai 
kuopa negali sakyti, kad ji 
ri išrinkus delegatus į seimą.

Mano supratimu, tai yra rei
kalas kiekvieno nario. Kiekvie
nas narvs arba narė turėtu ». c

kreipti savo domę į šitokį ne
pasielgi mą paskutinio 
kuopos susirinkimo.

grazų

rinkirpu 
ateityj 
sime.

36 
tu-

mes pasitikėsimu iš
liet kokių delegatų, tai 

mes labai apgailestau- 
Bet bus pervėlu.

Todėl nelaukime rytojaus, 
bet stokime prie darbo šian
die ir žiūrėkime su didžiausiu 
atsargumu į musų brangią or
ganizaciją! —B. Simokaitis

SLA 36 kp. narys.

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

laivu
Ek*>-

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu 
rengkitės ant Naujienų 
k ursi jos 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 parengti visus do
kumentus.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HAKDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKIA DARBININKU

at-

VYRŲ
REIKIA —

patyrusių langų plovėjų.
Apeikite tuojau,

Room 21
62 West Washington Str.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR 
Mes turime savo stako 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 biznj 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-

REIKALINGAS
BARZDASKUTYS

TUOJAUS
Darbas vakarais.
4612 S. Paulina St., Chicago.

REIKIA patyrusio bučerio. 
Geros valandos ir užtikrintas 
darbas. w

Underwood Market 
2324 So. Halsted Str.

BERT P1CK &, COMPANY 
„08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
'.Tauškii: Mr. M. J. Miller

STOGDENGYSTĖ
stogų prakiurimas užstaisomas 

Jt S1 rantuojamas už $4. Automobilių 
patarnavimas Chicagoj ir apie- 

Ifiklj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
ižb asia ir geriausia stogų dengimo 
^.uga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
durbininkai samdomi. J. J. Dunne 
rtoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA atsakančio barberio.
Darbas ant visados.

Atsišaukite
916 West 59 Str.

Tel Wentworth 6017

AUTOMOBILIAI.

ATIDARAU ‘ nuo subatos 12 
bal. 1924 nauja lietuviška linija 
Bus nuo strytkario linijos iki 
Šv. Kazimiero kapinių. Bušai 
kursuos kas 15 minučių. Savi
ninkas J. Rekosh.

PARSIDUODA labai pigiai 2 auto- 
biliai visai naujas Studebaker Big 6 
ir pavartotas Velie 6 abudu karai gva- 
rantuojami. Matyt galima 

NEW CITY CARADGE, 
1543 W. 46 St., 

Tel. Boulevard 2282

ISRENDAVOJIMUI

PARSIDUODA '
HUDSON Sėdau 1920 metų.
Atsišaukite:

4456 So. Honore Avė.
Lafayette 4427

ANT rendos didelė karutuvė su 
kambariais iš užpakalio, puikioj 
vietoj dėl grosernės, bučernės ar
ba kitokio biznio, 541 W. 31 St. 
Klauskite Mr. Freeney, S. E. ocr. 
31 St. & Wallace St.

PARDAVIMUI Ford trokas, 
geras dėl bučerio ir groserio, ge 
rame padėjime. Galit matyt bile 
laiku.

2129 W. 21-st St. Grocery

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKO vaikinas kambario prie 

mažos ir geros šeimynos ir kad1 gas- 
padinė nors vakarienę pagamintų jei 
galima, kambaris turi būt šviesus 
Bridgeporto apielinkei. Aš prie 
kriaučių dirbu ir švariai užsilaikau. 
Praneškit į Naujienų Skyrių, 3210 So. 
Halsted St. V. T.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRANDAVOJIMUI kamba

rys dėl inteligentiškos' ypatos, 
šiluma, maudynė, elektra, penki 
dol. į savaitę. Pudlman A. E.

Tel. Pullman 0069

RAKANDAI
DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 

BARGENAS
Turi būt parduota tuojau vėliausio 

styliaus parloro setas, valgomo kam- 
bario setas, 3 miegamo kambario se
tai, karpetai, pastatoma liampa, pa- 
veikslaų ir dvigubų springsų fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
dalimis už pirmą įmokėjimą. 
proga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

Gera

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, labai pigiai ir player pia
nas; norint galima |r kambarius 
rendavoti, renda taipgi pigi.

3139 So. Emerald Avė. 
1-mos lubos

gi renda, 
venta vieta 
So. 51 Avė. 
III.

Atsišaukit prie savininko, 3108 
W. Madison St. Tel. Nevada 0668

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomas mašinas 
dėl Išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. Witches 
751 W. 31 St. Tel. Boul. 5914

PARDAVIMUI groserne fik- 
turės, barai, Ice Box, lentynos, 
visi daiktai kokie tik reikalingi 
Nupirksite pigiai. Kreipkitės: 

3310 Auburn Avenue 
_______ t__________________

PARSIDUODA — čeverykų 
taisymo biznis su elektros va
romoms mašinoms, su krautuve 
ir 5 pagyvenimų kambariais 
$5,800. Gera biznio gatvė.

Jos. Tomas,
5216 So. Western Avė.

PARDAVIMUI groserne rūkytos 
mėsos, Ice Cream ir visokių kito
kių smulkmenų krautuvė. Vieta se
na. Pardavimo priežastis patirsite 
ant ivetos.

Kreipkitės
4541 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
ir saldainių karutuvė, yra taipgi 
cigarų, cigeretų, tąbako ir šiaip vi
sokio šlako. Vieta gera, visokių 
tautų apgyventa. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. ,

3528 So.;Ųąlsted St.

PARDAVIMUI groserne ir deli- 
catessen su kambariais dėl gyve
nimo, pigi renda, randasi prie di
džiausių mokyklų, parko ir 
Nėra konkurencijos, biznis 
tas per 20 metų. .'Priežastis 
vimo 1— neturiu kas dirbtų. 

1413 EM8 St. 
Tel. Fairfa* 2619

leikos.
išdirb- 
parda-

PARDAVIMUI paint ir Hardwarę 
Store kaina $600 (dolerių), renda pi
gi, lysas galima šauti ilgamj laikui, 
steam heat, 4 ruimai dėl pragyveni
mo užpakalyj. Priežastis pardavi
mo du štorai. Savininką galima ma
tyti visada. 1 < *

FRANK BIRGIOI-A, 
4054 So. Rockwell St. 

Tel. Lafayette 5354

PARDAVIMUI groserne ir Kendžių 
krautuvė, biznis išdirbtas. Nupitk- 
sit pigiai, turiu parduoti greitai. 
Priežastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3602 Emerald Avė.

PARDAVIMUI Singerio siu
vamoji mašina, $15. Da-bed, 
$15.

6801 Calumet Avė.
Tel. EngleW(X)d 2795.

PARSIDUODA BARBER
Shop. 4 kambariai pagyveni
mui.

Atsišaukite:
6893 So. Western Avė.

PARSIDUODA vargonėliai. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju 
į mainas. M. B. »

2852 W. 39 Place

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI dešimties 

namas su trimis lotais; pečiu 
doma, elektra, gasas, 2 mašinų 
radžius. • .

Kreipkitės
O. Reynolds 

3418 W. 61 Place 
Tel. Prospect 9883

ruimų 
šil- 
ga-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

PARSIDUODA 4'flatų naujas mū
rinis namas šiltu vandeniu šildomas, 
ant 64 ir Cambell Avė. tiktai reikia 
Įnešti, $4000. Greitu pardavimu ven
dą j metus $3120, 2502 W. 69th St. 
arba 3000 Pershing Road.

Republic 5705

4 KAMBARIŲ mūrinis na
melis, akmeniniu pamatu, vana, 
gasas, elektros šviesa, 
šildomas, cementuotas 
Kaina $4,500.

5831 Ąberdeen

Parduodu, mainau ir perku
Namusį lotus, farmas, bučernes, 

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjais 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524' S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir'A. Knist^itas; mar
šalka Ant. Strazdas. -* Susirinki
mai laikomi kas man. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

DRAUGIJOS IR
, ORGANIZACIJOS
SIMANO,DAUKANTO DRAUGIJOS, 

Chicago, Ilk, Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės j-ašt. K. J. Demereckis, 8331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m1.: pirmoj. Bočiunas 2046

- Pierce Avė.; padej. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krrekas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neft ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

CL

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

arti Western Avė', Chicago, III.
Phone: Prospect 8678

PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas po 7 kambarius. Elektra, ga
sas ir kiti parankumai. Turiu tuoj 
parduoti, nes važiuoju iš Cihca- 
gos.

Tet Yards 3774

PARSIDUODA 6 kambarių na
mas. Gasas, maudynės ir tt. Extra 
kuknia ir beisnientas, yra garad- 
žius; netoli pradėta statyti 2 aukš
tosios ir 2 naujos mokyklos; dvi 
karų linijos netoli.

Atsišaukit
5123 Emerald Avė.

PARSIDUODA ūkė už pigiausią 
kainą, 251 akras su gerais budinkais 
ir gyvuliais ir padargais, tik už 
dolerius už akrą.

Atsišaukite ant adreso:
FRANK BOGDAUSKY, 

Savininkas, » 
Necedah, Wis., Box 23.

MOKYKLOS

28

I Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kttt’s&i Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos LietuviŲ Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisii), 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 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirėngiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High, School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. 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. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klešos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
niene.
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LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 in: pirm. A. J. Zalatoris 

► 827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut, rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeitis 3546^ S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lov/c av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union aV.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariąis priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 n?, amžiaus.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. CLesterfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puėhkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
AVabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai —- pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų ŠŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI;' Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47tb 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lcmps- 
kis, 8632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek- 
rųadienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL- 
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 857 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Aseilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
jvičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
Čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. —% 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. pc 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU- 
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas' Matukas 4041 *W. Madison 
,st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas

• Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenetiį Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradieni kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA- 
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė. j padej. Ign. Černaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le- 
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Ro- 
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansla Avė.

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac
ramento Avė.; fin,. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Aye.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičįa 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K 

*Dauba 3424 S. Union Avė ir J.
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Sųuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE 
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Cųster »St.; turtų rašt. Fr. Mięklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Mėtrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se’ aadienį 1-mą vai; po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 Soufb 
Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliųnienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie
nė 736 W. 61 fet; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasie *. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union ave: 
kasos glob. M. Urboniene; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, 111 
Valdyba 1924 metami: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.; padė
jėjas.— J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Ave.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.: maršalka A. Vilkis. ■— 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 

paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet.) 3142 S, Halsted St,

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevįčia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius JušČius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Grcitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka [Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. .Tuščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą Šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
ave. '

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Ave.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Ave. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Ųųion Ave.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Ave.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Ave.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Ave.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Ave.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTES MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m*.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Ave.j 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Ave.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Ave.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Ave. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Ave.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
bum Ave.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus.


