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Baisi nelaimė Italijoj Londono tramvajy ir busy 
streikas

Aliejaus skandalo byla

Poincarė vėl Francijos
premjeras

Trockis norįs būti ekonominis 
diktatoriust

Baisi nelaimė
Italijoj sunaikino keletą kaimų; 

apie 50 žmonių žuvo.

SALERNO, Italija, kovo 27.
Žemės slinkimas nuo kalnų 

Amalfi apielinkėj padarė bai
sių nuostolių. Keletas kaimų 
nukentėjo ir žmonių žuvo apie 
penkiasdešimt, o gal ir dau
giau, nes pilnų nelaimės žinių 
dar stokoja.

Poincarė vėl premjeras
“polit- 
krašto 
palen-

Jei iki*penktadienio vakaro ne
bus susitaikinta, prie streiko 
prisidės ir požeminių gelžke- 
lių linijų darbininkai.

LONDONAS, kovo 27.
Jeigu samdytojai nesusitaikys 
su streikuojančiais tramvajų’ ir 
busų darbininkais tiki penkta
dienio vidurnakčio, tai pože
minių miesto geležinkelių dar
bininkai nutarė taipjau prisė
dėti prie streiko.

vyks, miestas pa- 
be komu,nikfVijos 

neskaitant privati- 
rųšies vežėjų, ku- 

nežymiam skai-

Įveliama mirusio 
vardas. Hardingui 
ją gauti lėšavęs 1 
dolerių.

prezidento 
nominaci- 
mili jonas

Laukiama Daugherty’s 
rezignacijos

Inkriminavo kongresmanu 
Langley Lietuvos žinios

Jei generalis prokuroras ūmai 
pats neatsistatydins, busiąs 
prezidento paprašytas išeiti.

Kartu su juo inkriminuota 
penki asmenis.

dar
LIETUVOS KUNIGAI — VAL

STYBĖS VALDININKAI.

PARYŽIUS, kovo 27.— Atsi
statydinęs vakar su visu savo 
kabinetu ministeris pirminin
kas Ray.’nondas Poincarė, pre
zidento Millerando kviečiamas, 
apsiėmė vėl būti premjeru ir 
sudalyti naują kabinetą. .

Trockis norįs būt ekono 
miniu diktatorium

Nuo siūlomos jam užsienio rei
kalų ministerio vietos atsisa
kęs.

BERLINAS, kovo 27. [F] — 
Trockis esąs galutinai atsisakęs 
nuo siūlomos jam užsienio rei
kalų komisaro vietos. Jis norįs 
grįžti atgal į raudonąją armiją 
ir kartu būti ekonominiu Rusi
jos diktatorių. Jis įsitikinęs, 
kad tik jis vienas galįs įsteigti 
tvarką visame tame Rusijos 
pramonės chaose.

Trockis vis dar tebėra Su- 
chume, Kaukaze, kame jis pa
staruoju laiku turėjo konferen
ciją su speciale komisija, kuri

kurs 
kaip reikiant, su- 
tokiu žmogum tin- 
jam rodos, butų

Nedeldienio
Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

buvo pas jį “politbiuro” viršylų 
—Kamenevo, Stalino ir Dzer
žinskio — atsiųsta. Komisijai 
pirmininkavo žinomas komunis
tas Piatkov, — tas pats, kur 
buvo tribunalo pirmininku pa
smerktųjų socialistų revoliucio
nierių byloj. Piatkov buvo 
artimas Lenino draugas ir turi 
didelės įtakos i Lenino šalinin
kus.

Dabar patiriame ir apie nuo
monės skirtumus tarp Trockio 
ir Zinovjevo su Stalinu.

Didžiuma centralinės 
biuro” grupės mano, kad 
reikalai turi būt vedami
gva, nes jei butų vedama sku
biai, reikėtų perdaug didelių ra
dikalių permainų daryti. Stali
nas ir Zinovjevas vis dar lau
kia, kad štai neužilgio įvyksian
ti socialė revoliucija visur.

Trockis betgi stoja už tai, 
kad permainos reikią urnai da
ryti. Jis, matyt, neteko vilties 
dėl greito komunistų pasiseki
mo ir reikalauja, kad Rusija 
urnai darytų didelių ekonominių 
permainų, kad pakėlus Rusijos 
prekybą ir pramonę, Jis mano, 
kad dabar Rusijai reikia turėt 
ekonominis diktatorius, 
galėtų visa, 
tvarkyti, o 
kamiausias, 
jisai pats.

Socialdemokratų laikraštis 
Maskvoj.

MASKVA, kovo 27. — [F] — 
Maskvoj pasirodė naujas dide
lis, slapta leidžiamas laikraštis 
“Socialdemokrat”. Jį leidžia Ru
sų socialdemokratų partijos 
Maskvos organizacija. Laikraš
tis spausdinamas ant nepapras
tai gero popierio, gražiu aiškiu 
šriftu ir daro labai gero įspū
džio. Pirmaę numeris turi dvi
dešimt puslapių, pripildytų įdo
miomis žiniomis ir straipsniais 
apie padėtį Rusijoj. Kronikos 
skyrius ypatingai turtingas ži
niomis apie streikus. įvairiausio
se Rusijos vietose, taipjau apie 
bedarbių demonstracijas, kurių 
pastaruoju laiku Rusija pergy
veno.

Pasirodymas šitokio laikraš
čio po to, kai bolševikai buvo 
pąsigyrę, kad socialdemokratų 

nei jų organizacijų Rusijoj ne
belikę, sukėlė visą “čeką” ant 
kojų. Prasidėjo medžiojimas, 
kratos, areštai. Areštuojama ne 
tik žmonės, kurie įtariami dėl 
platinimo socialdemokratų laik
raščio, bet dagi toki, kuriuos 
šnipai įtaria, kad jie gal būt 
jį skaitę.

Nežiūrint aštrių persekioji
mų laikraštis, kaip praneša iš 
Maskvos, turįs geriausio pasise
kimo.

—

Užsisakykite išanksto 
visi gautumėte 

pirmo numerio.

kad 
nuo

o
Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis 
kartu Naujienų nedeldie

nio numeris.

Keturi aviatoriai žuvo

HONOLUlLU, Hawaii, kovo 
27.— Keturi armijos aviato
riai žuvo liepsnose, jų aeropla
nui ore užsidegus.

Senatorius LaFollette serga 
plaučių uždegimu.

WASHINGTON, D. C., kovo 
27.— Senatorius LaFollette su
sirgę. Pasireiškė plaučių užde
gimas.

priemonių, 
nių įvairios 
rie tik visai 
č.iui žmonių tegali patarnauti.

Locomotive Mens’s unija pą,- 
skdbū, kad visi jos nariai, dir
bantieji požeminių traukinių 
linijose, butų pasiruošę mesti 
darbą penktadienio naktį.

Konferencijos su samdyto
jais, valdžios atstovams daly
vaujant, nedavė jokių vaisių.

Padėtis pasidaro taip rimta, 
kad, kai kurių laikraščių žinio
mis, valdžia sušaukus tam tik
rą tarybą pasitarti dėl paskel
bimo “išimtinos padėties,” duo
dančios valdžiai teisės, su par
lamento pritarimu, 
verstinų priemonių 
menės saugumui ir 
a.pdrausti ir paimti į
ton t rolę privačias visuomenės 
patarnavimo įmones.

pavartoti 
bendruo- 
gyvasčiai 
valdžios

Anglijos Įaivaviečiy savi 
ninkai grūmoja lokautu

Lokautas paliestų apie 100 tūk
stančių darbininkų.

LONDONAS, kovo 27.— Ka
dangi konferencija ILondone 
nutruko, samdytojams su 
Southamjjtono streikuojančių 
dokų darbininkų atstovais ne
susitaikius, tai samdytojai grū
moja balandžio 10 dieną pa
skelbti visuotiną lokautą, tai 
yra iš visų Anglijoj laivavie- 
čių išmesti darbininkus iš dar
bo. Tuo budu apie 100 tūkstan
čių darbininkų butų išmesta.

Paskutinėj konferencijoj, ku
ri įvyko vakar, buvo betgi su
tarta dar susirinkti deryboms 
balandžio 1 dieną.

AEROPLANAS, KUR SKREN
DĄS KAIP PAUKŠTIS.

Iš Vienos, Austrijos, prane
ša, kad inžinierius Dr. Ray- 
mond Nimfuehr išradęs tokią 
skraidomąją mašiną, aeropla
ną, kurs lekia kaip paukštis, su 
plasnojančiais sparnais. .Aero

planas galįs stačiai nuo žiemės 
kilti aukštyn ir taipjau stačiai 
žemyn nusileisti, be jokio pa
vojaus. Išradėjas išrišęs ir ba
lansavimo klausimą, taip kad 
jo aeroplanas esąs automatin
gai apdraustas nuo apsiverti
mo arba puolimo.

HONDURASO* REVOLIUCI- 
NINKAI PUOLA SOSTINĘ.

wasuin<;ton, i>. c-., k<»v<> 
27.— Pranešimu iš Tegucigal- 
X)s, susivienijusios Honduraso 
revoliucininkų jėgos pradėju
sios atakuoti Honduraso sosti
nę.

DOKŲ DARBININKAI PALIO
VĖ STREIKĄ.

BERLINAS, kovo 27.— Bre- 
merhaveno uosto darbininkai, 
eurie jau buvo sustreikavę, 

šiandie nutarė grįžti darban.

WASHINGTON, D.
27. — Senato komisijos
muose naftos Skandalo tyrinėji
muose šiandie liudijo specialiai 
iš Californijos pakviestas Al 
Jennings, savu laiku pagarsėjęs 
banditas, traukinių plėšikas, o 
dabar virtęs evangelininku ir 
politikierių. Jis Įrūdijo apie pi
niginius dalykus sąryšy su re- 
publikonų konvencija Chicagoj 
1920 metais.

Jennings pareiškė, kad jis liu
dysiąs tą, ką jam sakęs republi- 
konų nacionalio komiteto narys 
Jake Hamon, kurs pabaigoj 
1920 m. buvo užmuštas. Ir jis 
papasakojo šitokiu dalykų:

Kad Hamon’as nominavęs 
Warren G. Hardingą kandidatu 
prezidento vietai ir kad 
nominavimas jam 
parėjęs $1,000,000.

Kad laimėjimas 
Oklahomos valstijc 
$500,000.

i Kad Hamon’as i 
M. Daugherty’ei 
generaliam prokurorui) 

'OOO, senatoriui 
Pcnnsylvani jos, 
Will II Hays’ui (buv. 
liam pašto viršininkui, kuris bu
vo republikonų nacionalio komi
teto ■ pirmininkas), $25,000.

Kad Hamon’as buvęs užtik
rintas, kad jis busiąs vidaus rei
kalų sekretorių, gausiąs savo 
dalį iš valstybės žemių, o tuo bu 
du pasidaręs pinigų vėliau 
su tų pinigų pagalba, tikįsis 
tsai prezidentu tapti.

C., kovo
veda-

tasai
(Ramonui)

Hardingui 
lėšavęs

išmokėjęs H. 
(dabartiniam 

$25,- 
Penrose’ui, iš 
$260,000, ir 

gene ra-

Imigracijos bilius 
pateiktas

Ateivybės kvota
1910 metų cenzu.

jis 
pa-

- 2% einant

WASHINGTON, D. C., kovo 
27.— Senato imigracijos komi
sija šjandie pristatė imigraci
jos įstatymo projektą, nusta
tantį emigrantų kvotą 2% su- 
lyg 1910 metų cenzo.

Skyrių apie japoniečius ir 
apie svetimų kraštų jurininkus 
komisija biliujė visai apleido, 
palikdama tatai atstovų rūmų 
plenumui nusverti ir įstatymai!

PAŠAUKTAS TIESON POLL 
CISTAS NUSIŽUDĖ.

LEX1NGTON, Ky./ kovo 27. 
—Fayette apskrities policijos 
viršininkas Frank Hali, kuris 
buvo pašauktas tieson dėl pri
klausymo automobilių 
šaikai, rasta užumiesty 
vas. Manoma, kad jis 
nusišovęs.

vagių 
negy- 
patsai

AIRIJOS PREZIDENTAS 
SILIEKA VIETOJ.

PA-

DUBLINAS, Airija, kovo 26. 
—Prezidentas Cosgrave ir kiti 
jo valdžios nariai, kurie buvo 
įteikę sąyo rezignaciją, Seimo 
prašomi sutiko rezignaciją at
siimti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, buvo 27 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų/...
Danijos, 100 kronų ....
Italijos, J.0O lirų ..........
Francijos, 100 frankų ...
Lietuvos, 100 litų .... .....
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 florinų ,...
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų ....

$4.80
$4.84

$15.80
$4.34
$6.38

$10.00
$13.65
$36.90

$2.54

WASHINGTON, D. C., kovo 
27. — Generalio prokuroro pa
sitraukimas iš kabineto vėl im
ta svarstyti, ir šiuo kartu jau 
visai rimtai. Iš viso matyt, kad 
ilgai jis nebeišsilaikys ir jo re
zignacijos laukiama dar šią sa
vaitę. Jei jis veikiai nerezig 
nuotų, prezidentas pats papra
šys jį išeiti. Nes ir prezidentas 
Coolidge, galų gale, sutiko su 
daugeliu savo patarėjų, kad lai
kymas justicijos departamento 
aukščiausiuoju viršininku žmo
gaus, prieš kurio administraciją 
kasdien vis daugiau ir sunkes
nių kaltinimų atsiranda, pasida
rė visai nebepakenčiamas daly-

Iki šiol generalis- prokuroras 
nepaisė visų tų kongreso narių 
ir šiaip žmonių reikalavimų, 
kad jis trauktus. Jis atkakliai 
laikėsi vietoj ir tvirtino, kad jis 
nesitrauksiąs tol, kol nepasi
baigsiąs senato pradėtas tardy
mas jo bylos. Jis esąs nekaltas 
tais dalykais, dėl kurių esąs įta
riamas, ir tatai turėsią pasiro
dyti. Jei jis rezignuotų da
bar, kol jo byla nesanti pabaig
ia, tai atrodytų, kad jis prisipa- 
žįstąs kaltas esąs. Jis betgi ne
norįs pats save diskredituoti. 
Kai pasibaigsiąs senato veda
masis tardymas, tada jis rezig
nuosiąs, nežiūrint, kad jis bu
siąs ir išteisintas.

Vakar betgi jis turėjo dvi 
konferencijas su prezidontu ir/ 
matyt, tasai pasikalbėjimas 
stiprokai paskubins dalykus.

WASHINGTON, D. C., kovo 
27.— Kongresmanas .John W. 
Langley (rep., Ky.) tapo šian
die fetįeralės grand jury’ės in
kriminuotas. Kaltinamas dėl 
sąmokslo valdžios veikimui 
kenkti. ILiangley yra vienas tų 
dviejų kongreso narių, apie 
kuriuodu Ghicagos grand jury, 
tardžiusioji (Veteranų Biuro 
suktybes, savo raporte teismui 
mini, kad juodu ėmę kyšius už 
pavartojimą savo įtakos ir pa
leidimą kriminalistų iš kalėji
mų.

Kartu su kongresmanu Long- 
ley inkriminuota dar kiti pen
ki asmenys: mokesnių suėmi
mo komisionierius West, pro- 
hibicijos agentas Sackett, Pit- 
tsburgo Union Drug kompani
jos partneriai Moses ir Sattlcr, 
ir kažin koks Sidney Beis.

Kaunas.,— Sąryšy su algų 
kunigams pakėlimu, kurs kraš
te yra iššaukęs dideli neramu
mą, Seimo Finansų Biudžeto 
Komisijon yra įėjęs kun, Ste
ponavičiaus projektas, kuriuo 
manoma kunigų algas surišti 
su valdininkų algomis: kuni
gai atlyginimo žvilgsniu prily
ginami prie kategorijų.

Žemaičių ir Seinų Vyskupai 
skaitomi XVIII kategorijos.

Vilniaus vyskupijos dalies 
valdytojas ir vyskupų pagelbi- 
ninkai — XVII kat., Kurijos 
nariai — nuo X ligi XIII kat.; 
Katedros Bazilikos vicepropo- 
zitas bus skaitomas XII kat.; 
5 vikarai — VII kat.

Makedoniečiy vadas jspė 
ja Bulgariją

SOFIJA, Bulgarija, kovo 27. 
—Makedoniečių revoliucininkų 
vadas Tador Aleksandrovas pa
siuntė atvirą laišką Bulgarijos 
ministeriui pirmininkui Zanko- 
vui, kuriame jis protestuoja 
prieš areštavimą mak/edoniečių 
Bulgarijoj. Jis pareiškia, kad 
jo revoliucinė organizacija ne
turinti nieko bendra su Bulga
rija ir tęsianti savo kovą dėl 
nepriklausomybes toliau, ne
prašydama jokios pagalbos iš 
kitur. Jis įspėja Bulgarijos val
džią, kad organizacija nepa- 
kęsianti ilgiau, jei ištremtieji 
makedoniečiai nebusią paliau
ta persekioti.

MOKESNIAI Už SVETIMUS 
ŽODŽIUS.

BERLINAS, kovo 27. — An- 
sbacho, Bavarijoj, miesto admi
nistracija nutarė naikinti visa, 
tas svetima, ir tuo tikslu uždė
jo mokesnius iškaboms, kuriose 
yra svetimų žodžių. Už kiekvie
ną svetimą žodį iškabos savi
ninkas turi mokėt vieną markę. 
Vokiečių biznieriai protestuoja, 
sakydami, kad vokiečių kalba 
nuo senai susigyvenus su sveti
mų kalbų žodžiais ir kad sunku 
jų išvengti. Plaukų kirpėjai 
grūmoja dagi streiku, jei už įsi- 
gyvenusį “friseur” jiems teksią 
mokesniai mokėti.

GAISRAS.

$26.53 rill-

BLUMINGTON, Ind., kovo 
25. — Gaisras, siautęs per pen
kias valandas, praeitą naktį iš
degino visą bloką sankrovų ir 
kitokių biznio įstaigų. Nuosto
liai siekia 350 tūkstančių dole-

________ ___ '_________ » H 11

Ragina šaukt nnsiginkla 
vimo konferenciją

Visi Kurijos kaneliarijos tar
nautojai (sekretoriai, archyva
rai, kanceliaristai ir lt.) stačiai 
pavadinami “valstybės tarnau
tojais” ir priskiriami prie 
tegorijų: nuo I iki VIII.

Vietose kunigai gauna 
’/r kategorijų atlyginimo — 
“’/i gauną iš valdomosios
mes ir — surenka už patar
navimo” (??).

ka-

tik
nes

WASiHIN(rTON, 1). C., kovo 
27. — Senatorius Borah (rep., 
Idaho) šiandie pasiūlė senate 
bendrą rezoliuciją, kuria pre
zidentas raginama pakviesti 
tokias valstybes, kurios jo nuo
mone turėtų būt pakviestos, 
kad atsiųstų savo delegatus į 
ekonominę ir nusiginklavimo 
konferenciją Wasbingtone. Kon 
ferencija turėtų svarstyti ypa
tingai klausimą dėl “apriboji
mo visokio tipo ir dydžio nar
domųjų laivų iki nedaugiau 
kaip 10,000 tonų.”

Dekanai skaitosi XI kat. 
(vieną kategoriją aukščiau už 
apskrities ^viršininką, apskr. 
gydytoją, apskr. žemės tvarky
toją ir kt.).

1 klasės klebonai
11
III, IV, V
vikarai
Teisingai,

kat.

Pasmerkimas plėšiko.

Raseiniai [L. ž.] — Praeitą 
savaitę Raseinių Teismas nag
rinėjo plėšiko Vednikovo by
lą, kuris kaltinamas nužudymu 
Verpctinskio ir jo žmonos 1918 
metais, žmogžudys Teisme gy
nėsi sakydamas, kad jis 
nenorėjęs jį nužudyti, tik 
damas girtas nežinojęs ką 
ryti ir turėdamas piktumo
šių piliečių ėmęs juos ir nužu
dęs. Pagaliau Verpetinskis pra
šėsi palengvinti baudą prižadė
damas daugiau negirtuokliauti 
ir nieiužsiminėti nedorais daly-

VIII ” 
-VII ”

matomai, atspėjo 
milicininkas Zalcpugas iš Ne-
varėnų, Telšių apskr., dar sau
sio nien. š. m. atimdamas pa
są iš pil. Vaitkaus ir kitiems 
grąžindamas: “Ant krikščionių- 
demokratų nieko nevalia kal
bėti, nes tai kunigų 
o kunigai valstybės 
kai.”

partija 
valdinin-

buk 
bu- 
da- 
ant

Įdomu tik, kokiai 
jai bus priskirtas - 
antvyskupis? 
žiu pretenzijų
gaus XXI kategoriją — ir bus 
visiems valdininkams viršinin
kas.

kategori- 
busimasis 

Einant viduram- 
jisai tur būt

mais, plėšikas Verpetiniskis jau 
nekartą nužudė Raseinių apskr. 
piliečių, bet jį vis negalima bu
vo sugauti.

Teismas .nusprendė nubausti 
jį 4 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Chicago ir Apielinkė — šian
die gražu, bet šalčiau; vidutinis 
mainąsis vėjas.
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Didelis Išpardavimas Petinėj Daly) Miesto 
Ateikite anksti kol dar yra didelis 

pasirinkimas.
Rakandai sudėti palaikymui (storage) turi būt parduoti į .30 dienų 

tokia kaina, kokią duosite.
Liampos
Gaziniai pečiai 
Misinginė lova 
Mahogany lova 
Ledaunė
Virtuvės kabinetas 
Apšildymui pečius
Dufold 
Lingynės
Krėslai valgomo kambario 
Krėslai į virtuvę 
Stalai į virtuvę

Pianai
Viktrolos
Elektrinės mašinos skalbimui
Siuvamos mašinos
Vacum cleancrs
Komodos
šėpukai
Rakandai seklyčiai
Stalai j skaityklą
Indų šėpos
Bufetai
Valgomo kambario rakandai

Mes turifne tą tavorą kuri jus visuomet norite nupirkti 
Kiekvienas teising-as pasiūlymas nebus atmestas

Neužmirškite šio išpardavimo, galite /
sutaupyti pusę. ’ '

WEBER BROS. STORAGE WAREHOUSE j
5916-18 So. State Street v

Iškilmingas Atidarymas
The Brookline Tire Co.

Šiuomi skelbia atydarymą antros 
krautuvės

Subatoj, Kovo 29 dieną
DYKAI numpą arba jack, vertės $3.00, 

su kiekvienu nauju pirkiniu tajero 
ar tubo.

Mes parduodame OLSELIO KAINOMIS 
Vartoti tajerai visokių mierų, 

$2.00 ir augščiau.
Orderiai, gauti laiškais išpildomi 

tą pačią dieną.
1603 South Halsted St.

Nelojalumas
(“Naujienų” k-to Kaune)

Vasario 4 dieną 16. 10 vai. 
vykau traukiniu link Kaišedo- 
rių. Vagone sėdėjęs milicinin
kas (su “Tr. 28” apykaklėj), 
ėmus traukiniui judėti pamatęs 
kaimietį persižegnojus (seno
višku įpročiu — prieš kelionę), 
taip jam tarė:

“Ar velnio bijai, kad žegno- 
jies?...”—Ir dar dvejetą išsi
reiškimų pridėjo. Kaimietis, 
matyt — kaipo lengvaširdib 
žmogelis, tuo neužsigavo; bet 
aš visgi tame įmatau didelį mi
licininko nelojalumą, nors nesu 
šalininkas panašių žegnonių.

Milicininkas juk privalo, būti 
objektingas, lojaliausias ir be
šališkas tvarkos dabotojas arba 
bent (kaip šituo atsitikimu — 
jam kelionėj esant) ramus pi
lietis-—kad nieko bent neužgau
ti (kad— ir savo pareigų vardo 
arba milicijai privalomo respub
likos maštabe lojalumo).

—Vitkauskas Leonas.

Plėšikai nušovė saliunininką.

su Italų Milžinu. Ristiku
Šiandie Meldažio Salėj

NORĖDAMI]I PIRKTI, PARDUOTI AR MAL j NYTI VISADOS KREIPKITĖS I PAS MUS. TAS JUMS BUS 
| ANT NAUDOS. į 

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmjngai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. *

Šiose ristynese imsis didžiausi 
• svieto ristikai:

K, POŽĖLA *su
168 svarų

Lietuvių ristikų žvaigždė

C. PALERMO
210 svarų

Italų čampionas

A. HARKAVENKO su JOE V/ALLACE
Rusų milžinas didžiau- Amerikos vokietes 
sias sviete ristikas rough house ristikas

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 131D

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. Į

Nediliomls nuo 9 Iki 12 ryto.

f JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 8t.

Telephonas Ganai 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, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Karinas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
................. ■ ■■■ . M I

J. BANCEVICIUS su SOLD-LEAVITT
Liet, čampionas Amerikos armijos čamp.

Du plėšikai užvakar ryte nu
šovė 62 metų saliunininką Fred 
Gretzinger, 9330 Cotage Grove 
Avė. Tuo laiku saliune nieko 
nebuvo ir niekas nematė žmog
žudystės. Tik kaimynai girdė
jo šūvį ir matė išbėgant iš sa- 
liuno du jaunus vyriukus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8962

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

CHICAGO. ILL.
GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE

KAROLIS POŽĖLA

K. SARPALIO RISTYNES
Su South Amerikos didžiausiu čampionu

ELVIU ANTILA
atsibus

ŠIANDIEN VAKARE • 
ant Bridgeporto 

SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE
32 PI. ir Auburn Avė.

KOVO 28, 1924

><

4
—

V • ■ Ai 
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B *

Pradžia 7:30, durys atsidarys 5:30

Ristynės ir spėkų parodymas pirmu kart 
• Chicagos istorijoj. Sarpalis 1000 triksų var

toja ir apsiima 3 paristi šį vakarą.

Viso ristikų risis 8 poros

Geriausi lietuvių čampionai dalyvauja

Dudinskas pianą atlaikys ant krutinės

ir ris Rygos galijotą.

Koudžiui 100 svarų akmenį uždės ant kruti

nės ir su kūjais suskaldys. Pamislykit.

Ristikiį suvažiavo iš kitų valstijų.

New Yorko galijotas risis

Iš Pittsburgho, Clevelando ir kitų miestų.

Visus užprašome ateiti pamatyti.

Tikietai 55c., $1.10, $1.65, $2.25 ypatai
— 3-4-5 pora

Eilė ristikų-žvaigždžių:

Ristynės įvyksta

Pėtnyčioj, Kovo 28 d., 1924
,, MELDAŽIO SALĖJE,

2244 W. 23rd Place

Tikietai iškalno parsiduoda: Naujienų ofise 
ir skyriuose, pas Meldažį ir Draugo ofise.

Pirmu kartu Chicagoj
Statoma scenoj puikus veikalas

“DAINA BE GALO”
Leo Shvegzda

(Real Estate)
Perkant, parduodant ar mainant

>"" " ‘ ..■I <
Tai. Dearborn 9067

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyjs 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

i Cor. Waskington & Clark

Narmi Tel.i Hyde Park 8895 j 
.............. .......

RENGIA A. Ž. V. D. CHORAS, NORTH SAIDĖS SKYR.
• ;'i’ Lošimas atsibus

Subatoj Kovo-March 29 d., 1924
WICKER PARK SVETAINĖJE,

2040 WEST NORTH AVĖ.
Pradžias7 vai. vak.

Po teatrui bus šokiai prie geros muzikos.
Įžanga 50c. ypatai.

Kviečia A. Ž. V. D. CHORAS.

namus kreipkitės prie musų.
Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus į Lietuvą.

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

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
HOOM 1588 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph .3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
V— ■

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

Pirmutini Lietuvių Elektros Korgracija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

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

rcrtKB23BUM*B

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yarda 4681

.................n... .......

S, XV. BANES, Advokatai I
' Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 We»t Monroe Street, Chicago.
x Telephone Randolph 2900

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yarda 1015. Vai: 6 iki 9 vai. 
—  ■ i ■ i /

Didelis Teatras
Rengia Draugystė Lietuvos Dukterų su perstatymu

“KAROLIO TETA”
Trijų veiksmų komediją labai puiki ir juokinga

Nedėlioj, Kovo (March) 30 d., 1924 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ

ant 32 ir Auburn Avė.

Pradžia 7 vai. vakare

Visus kviečiame be skirtumo ant to musų puikaus teatro, malonėkite nepamiršti, tįie visi kurie remete 
musų drauystę, paremkite ir dabar, nes draugystė dėkinga bus visiems atsilankiusiems į musų vakarą, kurie 
musų neužmiršite, tai ir mes jumis neužmiršime ateityje.

Kviečia visus DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SU 

Telephone Randajph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tei.i Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washfngton St.
Tel. Central 6800

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

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

Parodys Ciceneciams garsią dviejų aktų Operetę

i Goštautas, Ačas, Katauskas, Leviskas, Jeli- 

I nevskis, Kenus, J. Starker, galijotas Norkus, 

1 Augunas išradėjas sunkios bolės gale, kur 

x nfekas negali pakelti apart jo, Seimon, iš 

Michigan, Otto Propotnik iš Čekijos risis su 

ristiku iš Valparaiso.

STATO LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES PAS. KL.
Nedėlioj, Kovo-March 30 dieną, 1924
Lietuvių Liuosy b

14 ir 49 Ct., Cicero,

Durys atsidarys 7 vai. vak.
Programas prasidės 8 vai. vak.

Tikietas $1.00. Orkestrą P. Sarpaliaus.

-. < . ' - 1 -.U.- * ■ jl AAttlhA
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| Mažiau negu 2 Centai 
Už Dolerį Išpardavimų

KORESPONDE tŪDIKlv'S.
/uEROVės skYRIUSNf

Brooklyn, N. Y.
K. Požėla New Yorke”

DELAPRpPINIMO 
į. MOTINŲ IR. JŲ 
i KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Svvift & Company vidutinis pelnas 
1923 metais buvo mažiau negu du 
centai už kožną dolerį išpardavimų.

Mes tankiai sulyginame savo už
darbį su išpardavimais, kad paro
džius kokią mažą įtekmę turi uždar-, 
biai ant kainų produktų kurias mes 
parduodame.

Priežastis kodėl mes galime ope
ruoti su tokiu mažu uždarbiu, todėl, 
kad mes darome didelį biznį ir labai 
greit apverčiame savo tavorus.

1923 metuose musų išpardavimas 
buvo apie aštuonis sykius didesnis 
negu abelnas stakas kurį mes var
tojame.

Musų uždarbis 1923 metuose buvo 
mažesnis negu 9 nuošimčiai ant kapi
talo stako ir tik apie 6 nuošimčiai ant 
viso investmento kur musų 46,000 šė- 
rininkų turi biznyje.

Kažin iš kur pasileido gandai 
po Brooklyną, kad K. Požėla, 
lietuvių ristikų čempionas, at
važiavo j New Yorką. šneka
ma, kad neužilgo ir imtynes tu
rėsią įvykti su Brooklyno lietu
vių čempionu Juozu Kamaraus
ku. (?) Bet skaitant Naujienas 
temiju, kad K. Požėla dar Chi- 
jagoj ir dagi labai “busy”. Tų 
kalbų paleidimas po Brooklyną 
rodo, kad čionai žmonės nema
nai susidomėję K. Požėlos risty- 
lėmis. Dar daugiau. Sakoma, 
<ad ristynės turėsiančios įvyk
ti su Brooklyno čempionu Juo
nį ir net ‘betai’ siūloma. “Juo- 
:o” šalininkai sako, kad jeigu 
’ožela nori savo mėdalius ap
saugoti, tai jis juos turi palikti 
>hicagoje; kitaip čion jie busią 
am nukabinti. Ir tai į trumpą 
ai ką: j 15 minučių. Gi kurie 
skaito Naujienas ir seka Pože- 
os imtynes sako, kad bus gali
na gerai pasipinigauti iš “Juo- 
o’ šalininkų, ir 
icatsisako. Ar 
•et jau daugelis 
o. O gal K.
"orką nei nevažiuos, bet žine
lės vist<k jau šneka, kad jis 
au čionai. — A. P. Serbas.

nuo betų visai 
tai bus ar ne, 

rengiasi prie 
Požėla j New

Tie ir daugelis kitu žingeidžių faktų yra ap
rašyti Svvift & Company 1924 metų kny
gutėje.
Viena knygutė dykai jeigu jus rei Mau
site jos.

IŠGYDOMA

S30skausmo

d.

SWIFT & COMPANY

Svvift & Company, Public Rclations Dept., 
U. S. Yards, Chicago, III.

Prašau atsiųsti man dykai vieną kopiją Swimt & 
Company’s 1924 metų knygutę.

Ii:

Mr. Donavan buvo kalvis ir dirbo 
įbai sunkų darbų, bet jo ruptura ne- 
arė jam jokio nesmaugumo nuo lai- 
j išgydymo jos.
Skaityk ką jis sakė 1919.

August 25, 1919.
Dvylika motų atgal Dr. Flint išgy- 

j mane nuo mano rupturos dešinė, 
usėj. Tai buvo puikus išgyilymas, 
3 peilio, be skausmo ir aš esu visai 
zeikas nuo to laiko. Mėnesis laiko 
gal aš gavau ruptura kairėj pusėj, 
aktaras dabar gydo ir tų mano rup- 
irą*. 1 .Skitykit kų jis sako 5 metai vė
lu:

Adresas

Atsiųskite jūsų vardų ir ad
resų ir gausite šią nau

dingą knygutę.

Vardas
Adresas

APSAUGOJIMAS 
INVESTAVIME

Priklauso nuo daugelio daly
kų kurie yra išaiškinami pa
prastai šioje 40 puslapių kny
gutėje. Ji turi naudingas 
skaitlines ir aprašymus viso
kių typų 'saugių bonų. Se
kami skyriai yra žingeidus 
kiekvienam investuotojui: 
Tikslas investmentų.
Reikalavimai dėl gerų invest

mentų.
Kas yra tie Pirmo Morgičio 

Bonai.
Jacob Culp & Co., Ine. 
“Paštos Ofiso” Bonai. 
Nauda iš “Paštos Ofiso”

Bonų.
Bonai ant apaHamentinių 

namų.
Laiko elementai.

March 24, 1924. , 
Dr. Flint išgydo mano ir tų kai- 

ij pusėj rupturų. Tai buvo penki 
etai tam atgal ir aš esu visai svei- 
is dabar. Aš esu kalvis ir turiu 
rbti labai sunkų darbų ir per tų 
ikų mano rupturos nedaro man jo- 
o nesmagumo. Aš labai maloniai 
komenduoju Dr. Flint. Eikit pas 
jeigu jus norite gero išgydymo, 

tris pilnai supranta savo biznį.
Vm. II. Donovan, 4731 Calumet Av.

VERICOSE GYSLOS $25 
Keturi metai atgal aš išradau bu- 

i kaip išgydyti pasididinusias kojų 
j gyslas be peilio. Nuo to laiko aš 
į neturėjau nei vienos klaidos. Gys- 
i los visai pranyksta, skaudėjimai ir 

ronos pranyksta j trumpų laiką, ku
rios buvo atviros ilgai r pasidaro 
taip gražios ir dailios, kaip kūdikio.

PASIMATYKIT SU DR. FLINT 
ŠIANDIEN.

n

di

re 
jį
ki

PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:80 p. p., jiedėiiomis, uždaryta.

179 vyrų vilnoniai pasiūti

Suits^įjį
Jacob Kulp

, 33 S. La Salio St. Telephone Dearborn BOSO CHICAGO

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

Olselio išdirbystė
Išdirbėjų stakas sumažinamas. Iš

pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. Worsteds, serges, 
cassinveres, tvveeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota nuo 9 ryto.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio krautuvę

Olselio kriaučiai. įsteigta 1895 
833-835 W. Jackson Blvd.

Vienas blokas j vakarus nuo Halsted 
Atdara seredomis ir subatomis 

iki 9 vai. vak.
Bušai sustoja prie musų durų.

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

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

šiame skyriuje mes talku 

nuo laiko gvildensime rei

kalu. (domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms Jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimu ir pe
rėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai Ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj tom tu
rime regullarlSkals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildratL

A

STRAIPSNIS 65

Kada Duoti Kitus Maistus ir

Nežiūrint kokiu pienu penima, kiek
vienam kūdikiui reikia duoti, penint 
iš bonkos, dar kitų valgių ir apelsi
no sunkos. Sekantį rekomenduoja pir
maeiliai žinovai:

Apelsino sunka. — Kūdikiui suka
kus keturiems mėnesiams, duok vie
nų šaukštelį perkoštos apelsino sun
kos, atmieštos su lygiu kiekiu virin
to vandens, vienų .sykį j dienų pirm 
valgymo. Laipsniškai didink kiekį iki 
jau duodi veikui neatmieštų sunkų pu
sės apelsino. Tas davimas galima tę
sti iki kūdikis jau galės valgyti ir 
kitokių vaisių.

Avižinė Košė. — Kada kūdikiui su
kanka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštukų avi
žines košelės. Laipsniškai didink kie- 
cį iki duosi vaikui kiekvienų sykį po 
;ris šaukštelius avižinių miltų košelės. 
Kad padarius tų košelę, paimk ketu
rias nucijas oatmeal prie kiekvienos 
saintės vandens. Virink viską dubel- 
avame puode tris valandas; pridėliok 

tiek vandenio, kad pasibaigus viri
mui, gautumei skystų košelę. Kol ji 
šilta, parleisk per koštuvų, ir atvė
sink. Ta košelę galima duoti iki vai
tas galės valgyti gerai išvirintus ki
lis javus.

Kalkio Vanduo
Šviežiai pagaminto kalkinio van

dens galima gauti aptiekose. Padary
mui formula, gi yra sekanti: pridėk* 
šaukštų gesintų kalkių (gaunama ap- 
tiekojef į kvortų virinto ar distiliuo
to vandens; užkorkuok ir stipriai su
plak keletu sykių į valandų. Lai kal- 
kiai nussitovi dugne ir po 25 valandų 
nupilk nuo viršaus vaistų skystimą į 

‘Švarų butelį ir užkorkuk stiklų. Lai
kyk šaltoje vietoje, gerai užkorkuotų.

Vartojant kalkinį vandenį, pridėk 
po vienų šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmų savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kiekį, jei reikalas 
yra, iki duosi vaikui penkius šaukšte
lius kiekvienų sykį iki pabaigos dvy
likto mėnesio.

Vartojant kalkinį > vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandens. Pa
vyzdžiui, jei sakoma, kad 12 mėnesių 
kūdikiui reikalinga' šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų vi
rinto vandens, o jus norite duoti 5 
šaukštukus kalkinio vandens jus im
kite tik 6, o viena uncija susidarys 
iš 5 šaukštukų kalkinio vandens, taip 
kad vandens vistiek bus 7 uncijos.

Ar avo kūdikis verkia? Ar jis ner- 
vuoas ar neramus. Jei taip, tai vei
kiausia maistas nesutinka su juo. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, arba jei 
jis netarpsta iš krūčių pieno, duok 
jam Borden’s Pieną — maistą, kuys 
pasekmingai išauklėjo šimtus tūks
tančių kūdikių. Ir lengvai sutaiso
mas—tik pridedant virinto vandens 
pagal nurodymus. Per 65 metus moti
nos davinėjo Eagle Pienų, kaipo mil
žiniškų sveikatos dovanų savo kūdi
kiams. Gydytojai jį rekomenduoja 
vaikams, kurie sirguliuoja ir silpni 
kadangi jis lengvai suvirškomas ir tei
kia pilnučiausj sotumų.

Skaityk šituos straipsnius kas savaite 
ir pasidėk ateičiai.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

VAIKO sveikata la
biausia priklauso 

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti.

žindyk savo kūdikį, 
bet jei dėl kokių 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 69 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose fttvė- 

‘ juose.

Jei nežinai kaip var
toti E a g 1 e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai,

THE BORDEN C0MW
Borden Bldg. New York

Vaikai Privalo Bėgti
Laukan Visokiam Ore

Nešutink savo vaikučių. Ne- 
uždrausk jiems tyro oro dėl 
baimės šalčio. Nieks nėra taip 
gerai budavojiinui kūno, kaip 
mankštymasi lauke. Kartais 
šaltis gali ir paimti, bot tas 
lengva išgydyti vartojant nau
ją, TIESIOGINĮ būdą — iš
laukinį — be sugadinimo vi
durių gyduolėmis. Tiktai trink 
Vicks VapoRub aplink gerklę 
ir krutinę. Jis persisunkia kai
po linementas ir įkvepiamas 
kaip garai. Toksai gydymas 
greitai apsidirba su šalčiu ir 
neprileidžia traukiančiojo kru
po atakų. Vicks galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj..

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkev»iel 

BANIS 
AKU1SRKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN^Yk
—IŠ RUSIJOS—

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

Tel. Boulevard 2160 
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

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

1 vai. po piet iki 9 vak.

Frar.klin'o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoiėr nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
saulv reguliatorius. Vienas doleris at- 

•‘ceS- mėnesius gydymo. Atsiųskite l 
FRANKLIN’S LABORATORY, 

3252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A.

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279,

Indiana Harbor, Ind.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Dr. Dean
SPECIALISTAS

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

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

goiteris. Patarimas dykai.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

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

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3302 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandom 

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

......... ......— ■«
Telephono Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Si.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nodiliomis ofisas yra 

uidarytas

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

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

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

Telefonai i
Dienomis: Canal

3110. Naktj
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

' 1
Tel. Boulevard 5587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

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

Optum«triat 
Tai. Boulevard «<87 
4849 S. Aahlaud Ava 
Kampu 47-toe «at

S-roa lubota

Rezidencijos tel. Van Buron 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chinirgas 

Specialistas Moteriikų, Vyriiką, 
Vaiką ir visą chraniiką Urą 

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

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

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

»uo 5:80 Ud 7:86 vakar*.

Talephona Yarda 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 ild 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted S't„ Ckicago. III.

DR. A, MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 ZJ. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephono Central 8966 
1824 Wabansia Avė.

’ Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kadžio 7715

Gana! 0257
Naktini* Tai. Canal 2118

DR. P. Z. ZAlATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 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. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan StM 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 1 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 , 

Telefonas Yards 0867

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pa^al sutarti

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tol. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas
_ 3327 So. Halsted St_____

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

. .................  ■■ - 1 ■ ■■■ - ■ ='■ ■____ A.
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Tai Poincarė, pagalios, 
visgi tapo nuverstas. Gal 
būt, kad jisai dar sudarys 
naujų kabinetų ir ves val
stybės reikalus iki praeis 
parlamento rinkimai gegu
žės mėnesyje. Bet jo autori
tetui yra suduotas labai 
skaudus smūgis. Nė Franci- 
joje, nė kitose šalyse niekas 
jau dabar nebemanys, kad 
poincarizmas esųs neperga
limas.

Yra keletas svarbių prie
žasčių, dėl kurių Poincarė 
gali dar laikinai sugrįžti 
valdžion. Viena priežastis 
ta, kad ekspertų komisija 
baigia rengti savo raportų 
apie Vokietijos reparacijas; 
jeigu susidarytų visai kito
kią valdžia Francijoje, tai 
kiltų klausimas apie per
mainas reparacijų komisi
joje, ir visas reparacijų rei
kalas užsitęstų. Susitrukdy
tų ir tos derybos, kurios pa
skutiniu laiku užsimezgė 
tarp Anglijos ir Francijos 
valdžių.

Bet jeigu ir nebūtų šitų 
kliūčių, tai ir tuomet butų 
labai keblu suorganizuoti 
naujų valdžių, kuomet be
paliko tiktai pusantro mė
nesio iki parlamento rinki
mų. Joks stambus veikėjas 
iš opozicijos dabar nenorė
tų stoti valdžios priešakyje, 
žinodamas, kad neužilgio 
gal visai pasikeist parla
mento sąstatas. Dabartinė 
parlamento dauguma * yra 
atžagareiviška; taikysiesi 
jai, tai gali neįtikti tiems at
stovams, kurie bus daugu
moje po rinkimų; o nesitai- 
kysi atžagareiviams, tai jie 
balsuos prieš. .

Dvejetas savaičių atgal 
buvo griuvęs Theuniso kabi
netas Belgijoje. Po ilgų mė
ginimų surasti naujų prem
jerų, Theunis tapo vėl pa
kviestas prie valstybės vai
ro. . Jisai sugrįžo valdžion, 
bet pirmesniojo pasitikėji
mo savim jisai jau nebetu
ri. Kuomet socialistai ir ra-

dikalai galutinai paims vir
šų Franci joje, tai išlėks iš 
valdžios ir Belgijos atžaga
reiviai. Tuomet prasidės 
naujas krypsnys tarptauti
nėje Europos politikoje.

Nuo to laiko, kai Angli
joje valdžia pateko į socia
listų rankas, pradėjo reikš
tis visai kitoks ūpas Euro
pos šalyse. Francijojc ir Bel
gijoje ėmė stiprėti socialis
tinis ir demokratinis judėji
mas. Tas pats dedasi ir Da
nijoje; balandžio 11 d. tenai 
įvyks parlamento rinkimai 
ir, kmp matyt iš žinių, atei
nančių iš Copenhageno, yra [socialistai, 
vilties, kad juos laimės soci
aldemokratai. NAUJI “VIENYBĖS” MELAI.

Danijos socialdemokratų 
vadas, drg. T. H. Stauning, 
pareiškė spaudai, kad, jeigu 
jam teks užimti premjero 
vietų, tai jisai elgsis taip, 
kaip MacDonaldas Anglijo
je, t. y. pirmiausia stengsis 
sutvarkyt tuos reikalus, ku
riuos buvo apleidusios bur
žuazinės valdžios, o paskui 
ims vykinti stambesnes re
formas kapitalo savivalia
vimui pažeboti. Jisai tikisi, 
kad, tuo keliu eidamas, ji
sai turės savo pusėje žmo
nių pritarimų.

Jeigu sale socialistinės 
Anglijos valdžios atsirastų 
tokios pat valdžios Danijoje 
ir Belgijoje, tai reakcijai 

Europoje greitai ateitų ga
las. Kaip bematant imtų 
griūti ir bolševikų bei fašis
tų diktatūros — Rusioje, 
Italijoje, Ispanijoje ir Ven
grijoje.

ARKIVYSKUPO SUBSIDIJA
“DRAUGUI.”

Begirdamas Mundeleiną, ku
rį šiomis dienomis Romos papa 
padare kardinolu, “Draugas” 
sako:

“Seserų Kazimieriečių įsi- 
steigimas, Labdarių Sąjungos 
gyvavimas ir darbai, skait
lingos lietuviškos mokyklos', 
musų visuomenes darbas, 
ypač L. Katalikų Federacija, 
katalikiškoji spauda, — visi 
patyrę Chicagos arkivyskupo 
paramos, be kurios nei šitoji 
dalis tų darbų nebūtų galima 
įvykinti.”
Paskui “Draugas” praneša 

ve kokį įdomų dalyką:
Įsisteigiant pirmam lietu

viškam katalikų dienraščiui 
Chicagos arkivyskupas užtik
rino $10,000 paskolą, be ku
rios mes iki šiai dienai būtu
me neturėję padoraus (!) 
dienraščio.”
Reiškia, “Draugas” prisipa

žįsta, kad jisai įsisteigė tiktai 
ačiū pinigiškai arkivyskupo pa
ramai. Be tos paramos- jisai 
nebūtų galėjęs nė užgimti.

Arkivyskupas (dabartinis 
kardinolas) yra Romos papos 
tarnas. “Draugas”, finansų 
niai priklausydama^ nuo arkų 
vyskupo, turi tarnauti Romai. 
Jisai tuo budu yra lietuvių kal
ba leidžiamas Romos organas.

POINCARĖ IR SOCIALISTAI

Apie Francijos vadlžios puo
limą pranešama iš Paryžiaus, 
tarp kitko, štai kas:

“Atstovų butas svarstė ci
vilinių ir militarinių pensijų 
peržiūrėjimo klausimą, kuo
met socialistų atstovas Bou-‘ 
yssou pareikalavo, kad tas 
klausimas butų sugrąžintas

NAUJIENOS, CEIcSgO, m. 
finansų komitetui, kuris ap-Į“‘Naujienos’ pasigavo svetimą 
svarstys jį sąryšyje su sena- kablį”. Tik paskutinis begėdis 
to biliais tuo pačiu klausi- gali taip meluoti, 
mu. ,

“Finansų
Eisime dabar prie rekomen- 

ministeris De’dacijų, kurias paskelbė “Vieny- 
Lasteyrie, kurio žinioje buvo'be”. Jos yra dvi: nuo J. Vilei- 
tas sumanymas, pasipriešina šio ir nuo B. K. Balučio.
tam.”
čia valdžia, ir suklupo.

nansų ministeris pareiškė, kad rikoje buvo klerikalų 
valdžia skaitys r*'*4'—; 7
balsavimą dėl valdžios pasiuly-1 kiaus nuėjo į dešinę.
mų tuoju pensijų

P-nas Balutis gal būt ir pri
taria korporantarn.’: jisai Ame- 

į pat&iku- 
atstovų buto Inas, o Lietuvoje tur-but dar la- 

l • Bet kai 
klausimu? dėl Jono Vileišio, tai yra šiek-1 korporacija įteikė

kaipo pasitikėjimo pareiškimą, tiek nuostabu, 
Vienok valdžios pasiūlymai ta- rekomendai . ’ą 
po atmesti 271 balsu prieš 264. taip jisai pasielgė 
Tuo budu valdžiai tapo išreikš- mandagumo, i— 
tas nepasitikėjimas ir ji turėjo mesti jų prašymą, 
atsistatydinti.

Taigi prie Poincarė
nu vertimo daugiausia prisidėjo

rekomendaciją ko r po rantams; 
i gal būt iš 

nenorėdamas at- 
. Vienok vė

liaus, kablegramoje, kurią jisai 
kabineto! siuntė “Sandarai”, jisai nuo jų 

“atsižegnojo”. Mes žinome, be 
to, iš kitų šaltinių, kad jo nuo-

Vienok valdžios pasiūlymai ta-

susilaikyti ir mėgina vis 
argumentais” paremti 

• . Tas 
parodyti 
laikraš-

numery-

Po to, kai išėjo aikštėn, kad 
net Lietuvos liaudininkai yra 
priešingi studentų tautininkų 
korporaci j ai “ Neo-Li th uan i j a i ”, 
tai, rodos, “Vienybei” reikėjo 
užsičiaupti ir tylėti. Tuomet ir 
mums nebūtų reikėję vėl ir vėl 
grįžti prie to klausimo.

Bet sykį išsišokus, ji nepajė
gia 
naujais 
savo juokingą poziciją 
verčia mus dar kartą 
Brooklyno sandariečių 
čio “veidą”.

Paskutiniame savo 
j e “Vienybė” paskelbia korpo
racijos atstovų įgaliojimus ir 
rekomendacijas ir taip pat iš
trauką iš p. Sleževičiaus laiško.

Pirmiausia apie tą ištrauką. 
Liaudininkų vadas sako (jeigu 
“Vienybė” teisingai paduoda jo 
žodžius), kad kabeliai apie kor- 
porantus buvę siųsti ne viešam 
skelbimui, “bet išimtinai musų 
žmonių konfidencialiai žiniai, 
kad nepamanytumėte, kad jie 
atstovauja, visą studentiją“.

Mes turime pamato netikėti 
šituo p. Sleževičiaus pasakymu, 
ir štai delko. Pirmiausia, ka
belis, po kuriuo buvo apie tuzi
no žmonių parašai, buvo pa
siųstas ne tik sandariečių spau
dai, bet ir “Tėvynei”, kuri nėra 
sandariečių organas, ir “Nau
jienoms”, apie kurias kabelio 
autoriai žino labai gerai, kad 
jos atstovauja priešingą liaudi
ninkų srovę.

Antra, pačiam kabelyje pasa
kyta visai ne tas, ką rašo p. 
Sleževičius. Tenai pasakyta, 
kad augščiaus minėtoji korpo
racija yra “neskaitlinga reakci
nė kunigų palaiminta grupė”. 
Kiekvienas žmogus gali supras
ti, kad šitie žodžiai reiškia daug 
daugiau, negu tiktai tą, kad 
korporantai neatstovauja visos 
studentijos. Tie žodžiai sako, 
kad “Neo-Lithuania” yra atža
gareiviška organizacija, kurios 
pažangus žmonės negali remti. 
Gal “Vienybė“ kraipyt, kaip ji 
nori, kablegramos turinį, bet 
šitos prasmės ji iš jos neišims. 
Ir be reikalo ji todėl mėgina pa
statyt ant juoko liaudininkų 
vadą.

Po ta kablegrania, beje, ne
buvo Sleževičiaus parašo. Bet 
mes girdėjome, kad jisai siun
tęs kitą kabelį, būtent, p. Sirvy
dui. Šitas kabelis ištiesų buvo 
atsiųstas privačiai “Vienybės” 
štabo informacijai, o neviešam 
skelbimui; ir galimas yra daik
tas, kad apie šitą kabelį p. 
Sleževičius ir kalba savo laiške. 
Tuomet butų suprantamas jo 
laiškas.

Bet jeigu yra taip, jeigu jisai 
kalba apie savo kabelį (gal taip 
pat ir apie atskirą. J. Vileišio 
kabelį, kuris tilpo “Sandaroje”), 
tai jo laiškas visai nepaliečia to 
kabelio, kuris tilpo “Naujieno
se”.

Trečias dalykas, delko mes 
nededame svarbos Sleževičiau^ 
laiško ištraukai, yra tas, kad 
kabelį, po kuriuo pasirašė visa 
eilė organizacijų atstovų Lietu
voje, mums prisiuntė Sandaros 
sekretorius, visai neminėdamas, 
kad jo nereikia skelbti; priešin
gai, jisai pAtarė ne tiktai kabe
lį dėti į laikraštį, bet ir vardus 
žmonių, kurie po juo pasirašė.

Šitą faktą “Vienybė? žino, 
vienok ji drįsta rašyti, kad 

monė apie “NeoLithuaniją” yra 
tokia pat, kaip Dr. Staugaučio, 
žygelio, Tolušio ir k.

“Vienybė” tečiaus daug kar
tų rašė, kad ir Universiteto 
rektorius V. Čepinskis pritariąs 
korporantų rėmimui. Labai ge
rai, kad ji dabar paskelbė doku
mentą, kuriuo ji tą savo tvirti
nimą pamatuoja.
do? “

Nu-gi ve ką 

Ką jisai ro

Tautininkų 
Marčiulio- 

kad jisai davė'niui ir Banaičiui įgaliojimą, su
antspauda , ir pirmininko bei 
sekretoriaus parašais, po kurių 
seka šitokie žodžiai:

“Parašų ir antspaudus tik
rumas tvirtinama. Rektorius 
V. čepinskas.”
Tai šituos žodžius “Vienybė” 

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Gegužio Mėnesyje
Laivu

LEVIATHAN
Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš

Tiesiai j Klaipėda

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

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. ?1

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

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

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

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti iy sugrįžti jau vedę.

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

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

NAUJIENOS EKSKURSIJOS

1739 So. Halsted St Chicago, III

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

vadino “rekomendacija”. Dabar 
matome, kad ji melavo, nes 
kiekvienas žmogus žino, kad 
parašų tikrumo patvirtinimas 
visai nėra pritarimas rašto tu
riniui arba asmenims, kurių 
parašai yra po tuo raštu. Tai 
yra paprasta kanceliarijos dar
bas, kurį atliko čepinskas, kai
po Universiteto viršininkas.

Tąijgi pasirodo, kad “Vieny/- 
be”, per keletą mėnesių nuola
tos vis minėdama apie Čepins
kio “rekomendaciją” korporaa- 
tams, apgaudinėjo publiką.

Ir šitokioms nedoroms prie
monėms ji sakosi remianti Lie
tuvos “kultūrą”!

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Penktadienis, Kovo 28, 1924

ORAS KAUNE.

(6 kovo—nuo “N-nų” sp. k-to.)

Jau užvakar iš ryto visai pa
vasariškai sužibo mieloji saulu
tė: šiandie jau Laisvės Alėjoj 
baigiami susimušę per žiemą 
purvini ledai laužti. Vandens 
srovės šalygatviuese ir net gat
vėse jau nuo užvakar ir nuo se
niau yra. Kerta žmonės grio
velius vandeniui išbėgti kie
muose, šalygatviuose tiltelių 
politinėse; kapoja ledą nuo šaly 
gatvių, ir lieka jie vaikščioji
mui jau gryni—tik kaikur van
dens apsemti.

Jei toks oras pabus, tai visai 
greit—gal .ir už’savaitės laiko, 
pakils ir Nemunėlis.

—Vitkauskas Leonas.
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Šie artistai dalyvaus Valparaisiečiy Koncerte
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smilčlų paleisti į orą, kad ore 
pagaminus debesis — garus, 
kur paskui galima gauti ir lietų.

Senovėje žmonės nežinojo nė 
kas yra lietus, nė griaustinis. 
Dabar-gi žinome, kad paprasta 
elektra; žinome, kad ir lietus 
yra niekas daugiau, kai susi
rinkę iš žemės garai, kurie su- 

Įsilieję į didelius lašus audros ar- 
įba vėjo jėgos verčiami krinta 
! žemėn.
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Mažas Paveikslėlis Iš Garbingo 
Žmogaus Gyvenimo

(Kas atrado Ameriką)

Senai tai atsitiko, — bus jau 
daugiau kaip keturi šimtai me
tų; atsitiko tolimam krašte, Is
panijoje...

Buvo tamsi šalta naktis, ka- 
<lt«. vienuoly nes vartus pradėjo 
kažin-kas dunksenti. Išėjęs vic-
nuolys pravėrė Varius ir nak-1 manymo, 
ties tamsumoje pamatė stovin
tį žmogų ir šaly jo mažą vai
kelį. Vienuolio paklaustas, kas 
esąs ir ko norįs, nepažįstamas 
atsakė, kad , esąs nelaimingas 
pakeleivis: jau kelinta diena su 
savo mažu sūnumi beveik nie- 

burnoje ir mirŠ- 
todel nieko kito 
aip tik vandens 
abalčlio duonos 

sau ir savo vaikiu pasistiprinti. 
Girdėdamas tai vienuolis ati
darė vienuolyno duris, įvedė 
juodu vidun, sušildė, davė val
gyti ir kuomaloniausiai priėmė. 
Kada pakeleivis su savo vaiku 
atsilsėjo, vienuolis pradėjo jo 
klausinėti, kas jis toks esąs, iš-

mažu 
neturėjo 

tas badu, — 
netrokštą®, 
atsigerti ir

žinomon kelionėn. Kas man 
beliko daryti? Turėjau prašyti 
pagalbos žmonių, kurie savo 
turtais galėtų tatai, padaryti; 
aiškinau jiems savo sumany- 
mą, išrodiiičjau n u ii <1 i ilgumų, 

koki turėtų jie iš to. mano su- 
Bet niekas nenorėjo

'manės klausyti, ne tik man tei
sybės pripažinti; savo krašte, į 
ką tik kreipiaus, visur mane 
išjuokė, iš manęs tyčiojos: vic-. 
ni bepročiu, kiti bedieviu išva
dino. Bet nenurimau, nenusto
jau rūpinęsis: mano sumany
mas švietė mano galvoje, kaip 
tamsioje girioje šviečia . toli
mas žiburėlis, ir visomis savo 
kūno ir dvasios pajėgomis sten
giaus prie to žiburėlio prieiti, 
širdį sopamas apleidau savo 
tėvynę ir pradėjau trankytis 
po svetimus kraštus, tenai ieš
kodamas žmonių, kurie manęs 

Atėjau į Portugali- 
jam ^isa papasa-

kafalius pareikalavo, 
:? mano sumanymą nu
sakytųjų vyrų komisija, 

isija pasakė, kad vi-

išklausytų, 
jos karalių 
kojau; 
kiti m

pavardė Kolumbas.
Italų žemėje, Genujos 

Mano tėvas buvo audė- 
manęs tas amatas ne

ono pat mažumės in- 
knygosna, skaičiau to- 

aprašymus. Ma- 
karščiausias 
kokiu

keleivis tokią papasakojo ąpic 
save istoriją:

“Mano
Gimiau 
mieste, 
ju, bet 
trauke; 
kni bau
limų kelionių 
no galvoje gimė 
troškimas pačiam kokiu nors 
budu palikti keleiviu, plaukyti 
po vandenynus. Džiaugsmo 
šiurpuliai perėjo per mano kū
ną, kada ant galo 
troškimas išsipildė: 
vieno laivo vietą 
nors netoli, jurų 
plaukti. Beplaukydamas įsimy
lėjau ir vedžiau. Pas savo uoš
vį, vienos salos savininką, ap
tikau daug jo žemėlapių ir už
rašų. Iš jų pirmą kartą paty
riau apie įvairius 
džius ir gyvulių 
riuos vandenynas 
vakarų šalies ir 
kranto. Įsigilinau 
kytųjų vyrų 
skaičiau Marko Polio kelionės 
aprašymą; pats skaičiavau, ty
rinėjau. Mano galvoje . rados 
šviesiau. Jei, tariau sau, van
denynas atneša nuo Vakarų 
šalies įvairius augalus ir 'lavo
nus, tad tenai — toli už vande
nų — turi būti žemė, ir toji 
žemė tai — ne' kas kita, kaip 
tik Indija, kurion dabar mes 
aplink visą Afriką turime 
plaukti į Rytus. Ir kadangi, tar 
riau sau, žemė apskrita, tai 
daug geriau keliauti Indijon 
tiesiai per vandenyną; tada ne
reikėtų plaukti aplink visą Af
riką ir dalį Azijos — nereikė
tų daryti tokio didelio rato: 
butų daug tiesiau, lengviau ir 
pigiau. Buvau giliai įsitikinęs, 
kad mano sprendimas rasti tie
sų kelią Indijon per Vandeny
ną teisingas, kad-būtinai tas 
kelias reikia ieškoti. Karštai 
norėjau tą savo sumanymą įvy
kinti, bet pats to padaryti ne
galėjau: buvau neturtėlis, ne
turėjau iš ko pašidarydinti lai
vų, pasisamdyti 
sutiktų leistis t

tas mano 
gavau ant 

ir galėjau, 
pakraščiais

augalus,
lavonus,

išmeta 
senoben, 

raštuosi! a,

nie
ku- 
nuo 
ant
mo- 
per-

žmonių, kurie
m ne-J

•'L J
^as mano sumanymas esąs tik 
sapnas, nesveiko žmogaus klie
dėjimas: lik. vienas man prita
rė, bet tai negelbėjo. Tenai nie
ko negavęs atėjau* Ispanijon 
laimės ieškotų; priėjau prie ka
ralienės Izaibelos, jai savo su- 
galvojinią išaiškinau; čia tą 
mano sugalvojimą atidavė uni
versitetui nutarti, — ir vėl tik 
vienas atsirado žmogus, kuris 
man pritarė, mano sumanymą 
pagyrė. Ir čia nieko nelaimė
jau. Septynerius metus tran
kiais po svetimus kraštus, sep
tynerius nietus vargau, kentė
jau paniekinimu®, pasityčioji
mus ir išjuokimus, bet visą lai
ką nešiojau krūtinėj savo įsi
tikinimą, tikėdamasis sulaukti 
tos valandos, ‘ kada jis išsipil
dys. Bet matau, kad čia nieko 
nepešiu. Taigi keliauju dabar 
Prancijon, tenai ieškosiu lai
mės: neišsižadėsiu savo suma
nymo, kol mano galvoje gyvęs 
mintis, krutinėjo plaks širdis 
ir neš mane kojos... Dėkui tau, 
kad priėmei po Savo pastoge ne- 
lainiingus keleivius, leidai at
silsėti ir nepasigailėjai jiems 
savo duonos. Teužmokie už tai 
tau visų geriausiasis Dievas.”

Ir Kolumbas, paėmę® savo 
sūnų už rankos, ruošės jau ei
ti pro duris.

-Neik!
is. — Pasilik dar musų kraš
te, — gal būt aš tau galėsiu 
padėti. Gali naudotis mano pa
stoge ir duona, aš tuo tarpu pa
mėginsiu prikalbėti karalienę, 
kad tave išklausytų...

Tas vienuolis buvo pačios 
karalienės Iza|belos graudiento- 
as. Buvo tatai geros širdies ir 

protingas žmogus. Nustebęs 
klausė® jis Kolumbo pasakoji
mų; matė, kad tai žmogus ne
paprastas ir protingas, kad jo 
žodžiuose turi būti teisybė. Tai
gi panorėjo būtinai jam padė
ti: nuėjo į karalienę ir prikal
bėjo ją pašaukti Kolumbą ir 
dar kartą jo paklausyti. Ilgai ^«**?*^. SH
aiškino savo sumanymą Ko- J juo žmonių buvo daug aukštos

sušuko vienuo-

I limbus, išrodinėjo jo naudi 
gumą karalijai, 'bet jo įvykii 
mą valdžia diena po dienos \ 
atidėliojo.

Neveikiai, tik po ilgų derybų, 
gavo Kolumbas iš Ispanijos val
džios tris laivus ir 120 žmonii), 
ir 1492 metais rugpiučio 3 die
ną išplaukė su jais Vandeny
nai!, tolimon nežinomon kelio
nei . Laivai buvo mediniai, rie- 
<li<lr>li, varomi tik. vėjo ir van
dens.

Ispanijos krantas veikiai iš
nyko jiems iš akių. Kur pa
žvelgs aplinkui, visur buvo ma
tyti vien dangus ir bangojan- 
čios jūrės. Slinko diena po die
nos, savaitė po savaitės, žemės 
gi vis nematyti, — vanduo ir 
vanduo be galo, be krašto. Ne
įpratę į tokią ilgą kelionę ju
rininkai nuliūdo: juokavimų 
vietoje jau buvo girdėti dūsa
vimai arba’ keiksmai! Dažnai 
Kolumbas tarėsi tame Vande
nyne turėsiąs mirti, tūlas, gal 
būt, griežė ant Kolumbo dan
tį, kad tai jis visa padarė. Jau 
du mėnesiu praėjo, kaip išva
žiavo jie iš Ispanijos, žemės gi 
vis nematyti; kai kurie juri
ninkai troško geriau numirti, 
negu plaukti toliau. Bet štai 
vanduo atneša žaliuojančias 
medžių šakeles. Visi atgijo: 
gal būt žemė netoli?! Ant galo 
spalių 11 dieną vienas jurinin
kas sušuko: “Žemė!” Visi iš
bėgo pažiūrėti ir netoli pama
tė gražią, puikią salą, pilną 
įvairių medžių ir žolynų; jos 
pakrančiais bėgiojo laukiniai 
žmonės — vyrai, moterys ir 
vaikai, įvairiai pasipuošę. Nu
vargusių jurininkų džiaugsmas 
buvo neapsakomais: vieni bu
čiavos, kiti verkė. Išlipęs Ko
lumbas praminė šitą salą Šen 
Salvador, t. y. Išganytojo sala. 
Salos gyventojai sutiko Kolum
bą ir jo žmones geruoju, žiu
rėjo į juos, kaip į kokius die
vaičius arba, atėjusias iš ano 
pasaulio dvasias; išgirdę juos 

šaudant, tarė, kad tai bus pats 
Dievas atėjęs, griausmu neši
nas, — ir krito ant žemės; 
drabužių beveik jokių neturė
jo, tik buvo apsikaišę visokiais 
papuošalais iš plunksnų, aukso 
ir kaulų. Iš jų Kolumbas paty
rė, kad į Vakarus ir Pietus nuo 
tos salos esančios kitos žemės, 
kad tenai galima esą rasti daug 
aukso ir kitų brangiųjų daik
tų.

Linksmi dabar grįžo Kolum
bas ir jo žmonės na pi o praneš
tų visiems geros naujienos-. Ke
ly užpuolė juos baisi vėtra, ir 
Kolumbas kuo tik nenuskendo 
jūrėse. Tečiaus išsigelbėjo ir 
laimingai sugrįžo Ispanijon, 
čia jį karalius ir karalienė ir 
visi gyventojai pasitiko su di
džiausia iškilme ir garbe: visi 
dabar pamatė, kad Kolumbo 
buvo sumanyta teisingai. Jis 
atvežė jiems atrastosios žemės 
turtų — augalų, gyvulių ir žmo
nių, kurių čia ligi sieliai dar 
niekas nebuvo regėies.

Dabar Kolumbui davė jau 17 
laivų ir tūkstantį du šimtu 
ginkluotų žmonių. Jis vėl iš
plaukė atgal į Vakarus. Šiuo 
kartu jis atrado daug mažų ir 
keletą didžių salų ir tarė, kad 
tai rytinis Azijos krantas... 
Bot čia prasidėjo Kolumbo ne
laimės1. Tarp atkeliavusiųjų su

' Prof. A. P, LESINSKIS 
Korneto Solo W. C. WATKIN’AS—Baritonas j

Ii. FOLGtiRTS — Piano

ispan i jo 11 ir iš- 
karali ų ir kara-

jis trečia kartų 
atrado kelintą

Bet ispanai vėl

kilmės ponų. Jie pavydėjo Ko
lumbui garbės ir valdžios, ku
rią šis buvo įgijęs, pradėjo jo 
nebeklausyti ir priešintis, vi
saip jam kenkti ir skųsti jį Is
panijon vyriausybei. Kolumbas 
tuvSjo su.įįi-įiiti 
si teisinti prieš 
lienę.

1408 metais 
iškeliavo; vėl 
naujų salų,
prieš jį sukilo, karaliui gi pra- 
maninėjo ant jo visokius nebū
tus daiktus. Tada karalius iš
siuntė. valdininką, vardu Ba- 
badilą, kad tas visą dalyką iš
rištų ant vietos. 'Susitikęs Ko
lumbą, Babadila surakino jį 
geležiniais pančiais, uždėjo ant 
kojų grandinius ir taip parsiun
tė jį Ispanijon. Karalius liepė 
paleisti Kolumbą," bet valdžios 
jam nebesugrąžino.

Diabar Kolumbas niekam ne
berūpėjo; visi jį užmiršo. Žmo
gus, kuris tiek metų vargo, kol 
įvykino savo sumanymą, kuris 
atrado visą 'sukrėtimas šaudant kanuolėmis,
kuria Ispanijos karalijai ir jos 
gyventojams : 
sius žemės plotus, z ;
juos “Indijos” brangenybėj 
buvo dabar visų apleistas ir pa
niekintas, vėl gyveno varguo
se, kentėjo badą ir šaltį.

Nebeilgai gyveno Kolumbas: 
nubudimo ir širdies skausmo 
suspausta®, jis pasimirė 1506 
metais. Pildydamas Kolumbo 
norą, jo sūnus tėvo graban įdė
jo grandinius ir geležinius pan
čius, kuriais jo tėvas buvo su
rakintas.

Tais pančiais atmokėjo Ko
lumbui)! žmonės už tai, ką jis 
tiems gera buvo padaręs.

J. B—nas.
[“Įvairus Apsakymėliai”].

Koritra-Alto-Solo

Didelio lietuvių skulptoriaus 
Petro Rimšos kelių kurinių at
vaizdai telpa “The Studio”, -vas. 
mėn. laidoj, leidžiamame žur
nale, Londone.

Žurnalas paduoda skulpto
riaus biografiją ir mokyklas, 
kuriose jis ėjo mokslą. Sako, jis 
įsteigęs Lietuvoj Dailės Drau
giją (atspausdinta lietuvių kal
ba šie žodžiai su akcentais). 
Karo laiku jis gyveno Rusijoj ir 
sukurė žymių kurinių: “Diena 
ir Naktis”, kuris gotiškai bi
zantinio stiliaus išvaizdo, mil
žiniškas dekoratyvis, ne realis
tinis kūrinys primetą, didelį re
liginį puošnumą. • Artojas jo ir
gi ornamentinė dezaina, bet jis 
visu .glebiu puola žiuretojui j 
akis, savo išbadėjusiu veidu ir 
skausmu veriančiu širdį.

Gedimino Medis, kuris pir
mas įkūrė Vilniaus miestą irgi 
puikus.

žurnalas priskaitė vieną lie
tuvių dailininką į pasaulio me
no kūrėjų eiles.

Lietuviai šiuo atveju pažengė 
didelį žingsnį dailėje pirmyn.

Valparaisiečiy rengiamas 
balius

Ivyks balandžio 23 d., Meldažio 
svetainėje.

Nėra abejonės, kad visiems 
žinoma Valparaiso Universite
tas ir lietuvių moksleivių pa
dėtis, arba kitaip sakant jų var
gingas mokslo siekimas. Gal 
bus ne prošalį pasakius, kad mi
nėtame universitete išaugo 

daug lietuvių inteligentų, ku
rių didžiuma, rodos, dabar gy
vena Čikagoje. Iš to mes vi
si galime pasidžiaugti, t. y. iš 
musų ankstybosios inteligenti
jos. Bet reikia atsiminti, kad 
Valparaiso universitete ir šian
die yra nemažas skaičius lietu
vių moksleivių; jie sudaro 
LMSA Lmą kuopą.

Reikia pasakyti, kad viršmi- 
nėta kuopa iš niekur negauna 
jokios paramos. O finansinė pa
rama jai labai reikalinga užlai
kymui kuopos ir knygyno. 
Jiems gyvenant mažam mieste
ly ir einant mokslą, tiesiog ne
galima iš niekur gauti finansi
nės paramos.

Prie to reikia pridėti, kad 
valparaisiečiams uždarbiauti ir 
nėra progos kaip kad kituose 
miestuose
darbą vakarais 
galima šiek bei 
pitalo. Visos 
labai prastas 
čius, ir žinoma iš virš minėtų
priežasčių jie yra priversti 
kreiptis pas Čikagos lietuvių 
visuomenę paramos.

Taigi virš minėta Kuopa su
manė surengti balių Čikagoje 
balandžio 23 dieną ' šių metų, 
Meldažio svetainėje, idant su
kėlus kiek kapitalo dėl viršmi- 
nėtų reikalų. Tenka girdėti, 
kad bus gan gražus progras.

Todėl reikia tikėtis, kad či- 
kagiečiai nepamirš baliaus ir 
suteiks savo paramą dalyvauda
mi virš minėtame baliuje. Taip
gi musų inteligentija ne atsisar 
kys dalyvauti su moksleiviais, 
nes jiems geriausia žinoma bied- 
no moksleivio padėtis.

Labai malonu girdėti, kad 
Antra Kuopa L. M. S. A. yra 
pasirengus remt viršminetą 
valparaisiečių balių, tai ypa 
pardavinėti tikiętusiiškalno ant 
kiek išgalės ir laikas leis, t'

Todėl visi lauksim Valparai- 
siečių Baliaus!

—-B. Simokaitis, 
L M. S. A. Centro Sekretorius.

nt. J • n i- |karo lauką, kur esti didelis oro ' 1 au *ib asau b sukrėtimas šaudąht kanuolėmis, 
km!aiij<u n .jot, ,g nuoiat raižo' erdvės pavir- 

; suteikė didžiau- L.„ , . , „ _ .. šių, durnai, dulkes, pagamina 
aP °V^rnV° dausose mažas grupes “cųntu- 

lūs” pavidale debesų. O tie maži 
debesėliai pagamina daugiau 
garų ir paskui išsiplečia į dides
nius debesis.
Elektra ir smiltys padaro lietų.

* Daktarai Warren ir Banc- 
roft Cornell Universjtete sura
do būdą pagaminti dirbtinį lie
tų. Jie darė ir bandymų or
laivių pagalba. Bandymai davė 
gerų pasekmių. Jie paėmė į or
laivius daug smilčių, įelektriza
vo jąs ir su tam tikra mašina 
dideliu smarkumu paleido į orą. 
Buvo leidžiamos smiltys į debe
sis ir į giedrų orą. Abiejuose 
bandymuose pasirodė vandens 
lašai. Įleidus į debesį įelektri
zuotų iki 11,000 voltų smilčių, 
debesys tuoj prakiura ir lyja 
tol, kol išsisklaido debesys. Lie
tus apima apie tris mylias plo
tą iš karto. Lyjant debesys 
plaukia erdve ten, kur vėjas jas 
neša.

Orlaivis gali paimti su savim 
daug šimtų svarų smilčių. Smil
tys laikoma apačioje orlaivio, 
kurias perleidžiama per elektri
zuotą “feną” ir išmetama į orą.

Į klausimą atsakyti kodėl 
elektrizuotom. smiltimis iššau
kiama lietus, kuomet ore yra 
maža drėgnumo, yra nelengva. 
Bet mokslininkai remdamies fi
zikos faktais daro išvedimą, jog 
elektra ir smiltys įvykus eks- 
pfliodavimo reakcijai, iš oro iš
spaudžia mažytėlius vandens 
elementus. Tokiu budu iššau
kiama ore ir debesų garai, ku
rie įsigavę smilčių ir elektros 
sukurin, pasilaiko ore. Aukštu
moj, kur oras šaltas, yra daug 
drėgnumo. . Drėgnumas ore pa
silaiko kaipo garas pakilęs iš 
jurų, ežerų ir upių. Bet nesant 
pakankamai ore judėjimo, de
besys esti neveiklus kaipo “sau
si garai”. - Kuomet debesyse at- 
sirąpda didelė energija -r- daug 
judėjimo, tada atsiranda ir 
griaustinis. * Debesys bėga, rai
tosi, susiduria ir vėl nutrūksta, 
kas pagimdo pozityvės elektros 
veikmę. Garai dausose laikosi

Dirbtinis Lietus
Mokslas 

galima 
budu.

Rašo

priparodo, kad lietų
pagaminti dirbtiniu

Dail. M. Šileikis.

Lietus yra labai svarbus daik
tas. Kada jo yra perdaug— 
bloga, o kada nėra—da blogiau.

Įvairios senovėje tautos pra
šydavo Dievo, kad /suteiktų 
jiems l’etaus. Tūlos indų rasės 
žmonės giedrioje dienoje, kuo
met ištrokšdavo nuo giedros ir 
karščio, pakabindavo žmogų už 
abiejų kojų galva žemyn ir sup
davo į abi puses. Kada nuo su
pimo žmogus apsvaigdavo ir 
atsisakydavo nuo tos aerenmni- 
je-s, tai buvo ženklu, jog nebus 
lietaus. O jeigu ištesėdavo, ir 
viršininkai jį palliuosuodavo 
buvo laukiama gerų pasekmių.

Musų laikų kultūra nepasi
tenkina vien maldomis, kad Die
vas duotų lietų ar ką kitą. Bet 
mokslas tirinėja gamtos apsi
reiškimus ir pasekmes. Jau 
senai yra pastebėta, kur didesni 
miestai, ten dažniau lyja. Kur 
daug dulkių,.duipų arba atmos
feros atmainų' rubežiai susisie
kia, ten visada esti daugiau lie
taus. \

Kad ir paėmus, ' pavyzdžiui,

bet savo 
kristi ant 

lašai

jt -rn tikram aukštumos rubežiu- 
jt. Jie gali laikytis augščiau 
arba žemiau, tai priklauso nuo 
atmosferos skirtumų. Iškilu
siuose garuose yra mažyčių 
dulkių elementų. Savaime jie 
yra negatyve pozicija. Aplink 
dulkių elementus susidaro maži 
vandens molekulai, 
mažumu jie negali
žemės. Didesni vandens 
laiko apsupę dulkės elementą 
lyg plonu lukštu, kuris nesu- 
truksta, ir krinta kaipo lietus. 
Tokia vandens lašo konstrukci
ja butų lyg ir magneto traukia
ma brie dulkės elemento, vadi
nasi pazityvės pozicija.

Labai smarkaus lietaus lašai 
yra jau kitoki. Tokie lašai esti 
paprastai dideli. Vėtra drasko 
juos į dalis, kurie atsimuša į 
kitus, susilieja ir taip išdriku
sioj formoj krinta žemėn. Būna 
atsitikimų, kad debesys prakiu 
ra, yra niekas daugiau, kaip 
vandens lašai susilieję vienan 
kunan kartu krinta žemėn.

Įleidus įelektrizuotų smilčių 
į debesis, pasidaro kaip tik to
kia pat reakcija. Smiltys sudra
sko lašų lukštus, sulieja juos 
daiktai! ir padaro lietų smar
kesniu. Jeigu vandens moleku
lai priverčiama elektros ir 
smilčių pagalba smarkiau judė
ti, tai lengvai sudaroma lašų 
sunkumas, kad galėtų greit kri
sti žemėn.

Jeigu butų aiškiau, pavyz
džiui, kaip pasigamina griaus
tinis. Kuomet debesys rieda, 
juda, o judėjime yra trinimąsi 

susidūrus 
kuomet 

yra ne
daugiau, 

šviesa 
debesiui

ore, ir debesyse, tai 
debesiui su debesiu, 
vienoj debesio masėj 
žiau elektros, o kitoj 
tai iššaukiama ugnies 
(žaibas). Nutrukus
įvyksta didelis šovimas ir nu
trukusi nuo debesio elektros 
srovė bėga kur tik pakliūva. 
Tas pats įvyksta ir su įelektri
zuotom smiltim, kas ir su žai
bu. Negatyve pozicija laiko 
vandens molekulus neveikliais. 
Elektra paakstina molekulus 
judėti, o judėjimas sulieja į 
vieni-kitus ir pradeda kristi 'la
šai. ' Bet giedrioj dienoj reikia 
didelės elektros jėgos ir daug

kad galima gauti 
arba rytais ir 
tiek sukelti ka- 
minėtos progos 
pas valparaisie-
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Taigi Dabar Turėsime ir Sekmos Dienos 
Naujienas ir T ai Bus

NEDELDIENIO NAUJIENOS
®Įje Uttįuanian &unbaj» Mėtosi

/

NEDELDIENIO NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadieni, >r JU atskiras numeris parsiduos po 
7 centus. Nedėldienio Naujienų pranumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

■f ’ i t

NEDELDIENIO NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

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

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

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

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

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

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpy suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

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

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
įvairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hokey ir tt.

UZSISAKYKIT NEDELDIENIO NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Nedėldienio Naujienų 
prenumerata: 

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

CHICAGOJE gausite Nedėldienio Naujienas ant kam- • 
pų, krautuvėse ir per išnešiotojus.

Vieniems Metams

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėldienio Naujienas žemiaus paduotu adresu.

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

Vardas ir Pavardė

Adresas

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėldienio Nau
jienas per paštą arba pas Naujienų agęntus.

"iBĘ Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėldienio Naujienų 
prenumerata: 

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

Gerbiamieji:
f

Meldžiu siųsti man Nedėldienio Naujienas žemiaus paduotu adresu.
čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavardė

Adresas
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Plumingo ir Apiildymo {rengimai

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

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

461 N. Halsted St.

CHIC/GDS
Zl )S

• * •r ‘ *

Plumberiei priėmė algos 
nustatymą

$1.25 valandai bus jų algų skalė

Kitą savaitę matysime jo paveikslu paroda

Vakar'laike susirinkimo de
ryboms dėl algų, tarp namų sta- 
tytoų ir samdytojų, plumberiai 
priėmė senų algą, būtent, $1*25 
valandai, kas bus galioje iki 
birželio 1, 1925 m.

Kitos namų statytojų unijos 
sutarčių dar nepatarė, bet yra 
aišku, kad algos visiems mecha
nikams bus $1.25 valandai.

Pašovė moterį, paskui 
pats nusišovė. j

Richard Tannhauser, 65 m., 
pašovė ir gak mirtinai sužeidė 
Mrs. Bertha Kirkly, 39 m., mo
tinų 4 mažų vaikų ir paskui 
pats nusišovė, žmogžudystė į- 
vyko namuose 648 W. 29 St., 
kur abi šeimynos gyveno.

kas po $3; M. J. Lubinas, A. 
Jankauskas, M. Komilo, Juoz. 
Pečkoris, J. Antanaitis, R. Bąl- 
džikis, J. Kasparas, A. Mezlaiš- 
kis, J. Balakas, S. Šimkus, Jo
nas Viliauckis, Ant. Prakulis, 
A. Saviškas ir P. Daikauskas— 
po $2. Gaila, kad labai gerbia
mųjų aukotojų pravardės, kw- 
rie po $1.00 davė, negalima 'pa
skelbti. Visiems geros valios 
lietuviams,—dirbusiems, kal
bėjusiems, linksminusiems, ki
tus ir aukų rinkėjams, musų 
komiteto vardu tariu nuoširdų 
ačiū!

—A. K. Rutkauskas,
C. L. Imigr. Kom. Raštininkais.

Lyga ir Lietuviu Sociali? 
sty Apšvietos Kliubas 

lavinsis sykiu
L. S. J. Lyga ir LSA. Kliubas 

susidėjo į vienų “kompanijų“, 
kad pasekmingiau sykiu la
vintis. Minima “kompanija” 
pelnų padalins tarp narių 
lankančių jos lavftjimos kuri 

' sus. Pelnas bus ne piirigiškas;
bet dvasiškas, neapčiuopia
mas, bet jaučiamas.

Roseland PRANEŠIMAI
Rengiasi pHe “Samsonas ir 

Delila”.

Ateinantį sekmadeinį, Stru- 
milo svet., bus suloštas istorinis 
veikalas, “Samsonas ir Delila.” 
Tas Samsonas, tai buvo drū
čiausias žmogus Izraelitų tarpe. 
Jis kovojo už Izraelio laisvę, už 
paliuosavimą žydų iš Filistinų 
vergijos. Tas Samsonas turėjo 
tokių didelę, Dievo duota jėgų, 
kad su asilo žandakauliu išmu
šė tūkstančius filistiniečių. Tai 
ta Samsonų pamatysit gyvą, jei 
ateisit į Strumilo sveL čionai 
Samsonas bus su savo ilgaisiais 
plaukais, kuriuose jis turėjo vi
sų stiprumų. Taigi rosclandie- 
čiai turės progos pamatyt tų į- 
domų veikalų ir filistiniečių ka
reivius. — šapos Darbininkas.

L. S. J. Lyga rengia “baloon dan- 
ce” sekmadienį, kovo 30, 7:30 v^v. 
Mildos didžiojoj salėj. Bus nepapra
stų margumynų. Kviečia visus.

— Rengėjai.

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
mas įvyks penktadienį, kovo 28 d., 8 
vai. vak. Raymond Chapell svetainėje, 
815 W. 31 St., kartu su Lietuviij So
cialistų Apšvietos kliųbu. Drg. P. 
Grigaitis kalbės “Kuo socialistai re
miasi savo įsitikinimus, kad įvyks so
cializmo tvarka?” Visi lygiečiai, 
socialistai taipjau ir pašaliniai yra 
kviečiami atsilankyti.

— Eimitetas.

Dotroit, Mich. — L. S. S. 116 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 30 d., 2 vai. po pietų Lietuvių 
svetainėje (direktorių kambarys), 3 
lubos. '

Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
kviečiami ateiti laiku. Ypatingai vi
si nariai privalo būti, nes yra svarbus 
reikalai kurie turės būt išspręsti.

.— L. S. S. 116 kp. Valdyba.

PADĖKAVONĖ NAUJIE
NOMS. FRANCIŠKUS ALSIS

Haymancet 1v!8, Hay markei 4221

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK W
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

įkainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

Priežastis žmogžudystės — 
kaimininiai barniai. Dar per
eitų savaitę Kirkly’ienė buvo 
areštavusi Tannhauserį ir teis
mas pastarųjm įsakė užstatyti 
“taikos kaucijų” užtikrinimui^ 
kad jis daugiau kivirčių nebe
kels.

Kad Tannhauser rengėsi prie 
žmogžudystės ir paskui saužu- 
dystės, parodo laiškas, kurį 
jis paliko savo pačiai. Jis atsi
prašo už savo žygį, prašo palai
doti jį k u ©prasčiausia ir aštriai 
smerkia Kirkly’ienę. Ry*te, ka
da Kirkly’ienė išėjo į sankrovų 
mis i pirkti pusryčiams valgioj, 
jis atsistojo prieangy už durų 
ir laukė jos sugrįštant. Sugrį
žus j’s palaukė kol ji praėjo 
pro jį ir tada paleido šūvį į 
jos nugarų. Po to jis pats nusi
movė.

Fotografija Stankūno.
A. ŽEMAITIS (ŽMUIDZINAVIČIUS)

Dailininkas A. žemaitis-Žmuidzinavičius yra vienas iš 
pionierių lietuvių dailėje; jis buvo pirmutinės lietuvių dailės 
parodos pirmu rengėju šešiolika metų atgal Vilniuje. Dabar 
pirmų syk jo paveikslų paroda bus atidaryta Chicagoje, Trans
portation bildirige, kampas Harrison gatvės ir Dearbom, ten 
<ur randasi Lietuvos konsulatas. Parodoj bus daugybė didelės 
grožės ir didelio brangumo paveikslų. Minios chicagiečių Ren
giasi atlankyti žemaičio paveikslų parodų, o parodos komitetas 
jraneša, kad daugelis žymesnių lietuvių rengiasi išpirkti di
džiumų žemaičio paveikslų, kad jis jų neišsivežtų Lietuvon.— 
?arodos atidarymo diena pėtnyčioj, balandžio 4 dienų, 3 vai. po 
>iet. / .

■ A-------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- -------------------------------- ... ----------------------------------------- . . _ . '

didelę

Sudaužė automobilių ir patys 
pabėgo.

Vakar Lincoln parke automo
bilius važiuodamas bulvaru 
smogė į stulpų, vadinamų “Sa- 
fety Island” ir sudužo. Po to iš
šoko iš automobilio trys vyrai 
ir dvi madingai apsirengusios 
moterys ir pabėgo.

Policija suranda, kad auto
mobilius priklausė p. Alb. 
Green, maliorių unijos biznio 
agentui. Dabar norima žinoti, 
kas juomi važiavo, ir kodėl-susi
daužius pabėgo?

Susidaužė gatvekaris — keturi 
sužeisti.

Du Wesjern Avė. gatvekariai, 
bėgdami vienas į pietus, kitas į 
šiaurius, ties Archer Avė. šaka, 
smogė į kits kitų taip, kad 
abiejų langai išbyrėjo ir pasa- 
žieriai tapo numesti nuo savo 
sėdynių. Sužeisti yra:

P. McCarty, 3500 S. Artesian 
Avė. Petras Sabeckis, 2452 W. 
46 St., Berta Poderowsky, 6009 
S. May St., Frances Tonlar, 
4838 Monroe St. Sužeidimai ne
pavojingi.

Aldermanų delegacija pasitiks 
Mundelein’ų.

Penki aldermanai bus paskir
ti mayoro Devero, kad jie vyktų 
Į Netv Yorkų ir pasitiktų naujų 
kardinolą, kuomet pastarasis 
grįš į šių šalį po jo Ryrrte įšven
tinimui į kardinolus. Tam tikra 
rezoliucija buvo patiekta tary
bai užvakar per aid. F. J. Tom- 
czak (39 vardos) ir pastaroji 
tapo priimta.

Perdurtas policijantas užmušė 
vagilių ir išvaikė kitus.

Elmer Officer policijantų su
sigrūmė su dvejais užpakalyje 
vaistinės prie 15 E. 43 St. Vie
nas vagilių perdūrė peiliu poli
cijantų, bet pastarasis jų vis
gi nepaleido ir pešėsi su jais kol 
anie nepabėgo. Edward Sanford 
veikiai tam įvykus krito nuo
policisto kulkos.

zas Varnagis, 4051 Archėr Avė. 
su savais mokslo draugais mu
zikais, sudarė orkestrą ir iškil
mingai Amerikos ir Lietuvos 
Hymnus tūtavo. Vėliaus, aukas 
renkant, smagiais muzikos rin
kiniais, irgi linksmino susirin
kusius.

Svarbiausiuoju kalbėtoju bu
vo adv. Kl. Jurgelionis. Jisai 
nuodugnai ir tiksliai Johnsono 
sumanytąjį ateivybės varžymą 
įstatymų sukritikavo — įtiki
nančiai išdėstė, kad lietuviai tu
ri visi protestuoti, kad ant 
Amerikos politikų padaryti tin
kamo spaudimo, kuris juos ver
stų su lietuvių tauta garbingai 
skaitytis.

Po pirmos gerb. adv. Kl. Jur
gelionio- kalbos, antras kalbėjo 
(nusų komiteto narys — gerb. 
J. A. Aleksandravičius; ragino,

Lygiečiai žinodami 
mokslo ir apšvietos svarbų, bei 
reikšmę, visaip galimais budais 
lavinasi, mokinasi, kad geriaus 
pažinti savo klases reikalus ir 
būti naudingais sau ir draugi
jai. j

Kad pasekmingiauš mokintis 
ir daugiaus naudos turėti iš la- 
vinimos susirinkimų, Lyga susi
vienijo su L. S. A. Kliubu, kad 
lavintis sykiu. Tai yra didelis 
žingsnis pirmyn Lygos apšvie
tos naudai. Lygiečiai visada^ no
rėjo turėti’ kompetentiškų mo
kytoją, lavinimos susirinkimų 
vedėjų. Dabar jie turi ir tuo gali 
pasididžiuoti.

Suvienytas lavinimosi \ susi
rinkimas įvyks penktadienį, ko
vo 28 d. 8 vaL*vak,, Raymond 
Chapel svetainėje, 816 West 31 
St. šiame susirinkime drg. P. 
Grigaitis skaitys lekcijų: “Kuo 
socialistai remia savo įsitikini
mų, kad įvyks socializmas?”

Visi lygiečiai yra
atsilankyti ir’at s i vest i 
draugus ir pažįstamus.

—Lygos Apš. Kom.

kviečiami
savo'

Lietuviai liuteronai prisi
deda prie protesto prieš 

imigracijos varžymą

Atvažiavo Antanas Kachif- 
nauskas*pas savo tėvų William 
Kachinauskų po numeriu 1613 
String St., per Naujienų lai
vakorčių Skyriaus patarnavi
mų. Aš labai dėkoju Naujie
noms už jų gerų patarnavimų 
dėl mano sunaus, o jeigu kas 
norėt žinoti daugiau prašom ap
silankyti po numeriu 1613 
String St. Wm. Kachinauskas.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisiraSęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai) 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

LIETUVIS

Mirė,Kovo 25 d. 1024, 12:30 
dieną; paėjo iš Sausių kaimo, 
Andrijevo parapijos, Kretingos 
apskr., 43 metų amžiaus, Ame
rikoj išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Amelija ir švogerį Juoza
pą Amerikoj ir seserį Marijoną 
ir brolį Antaną Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
iš namų 8:30 ryte, 3142 W. 40 
PI. arti Kedzie Avė. j Nekalto 
Prasidėjimo Šv. M. P. bažnyčią 
4400 S. Fairfield Avg. į Šv. Ka
zimiero Kapines. Visi gentis ir 
pažystami meldžiami dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasiliekame nuliūdę .
Amelija ir Juozapas siukiai.

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

Akiniu kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
J33J So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo Q iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomas nuo 10 iki V

Plėšikai bandė apiplėšti P. 
Dubicką.

Užvakar vakare, du jauni 
plėšikai bandė apiplėšti P. Dubi- 
ckų, žinoma Chicagos darbuoto
jų ir laisvamanių kalbėtojų. 
Jam pareinant vakare ir lipant 
laiptais į savo kambarius, vie
nas vyrukas griebė už gerklės 
norėdamas padaryti taip vadi
namų “head lock”, o kitas šoko 
prie kišenių. Dubicko tečiauS 
butą stipraus: jam pavyko plė
šikus atmušti ir sušukti pagal
bos. Plėšikai pabėgo nepagauti.-

Plesteriuotojai reikalauja $14 
dienai.

Labiausia iš visų amatininkų 
kietai laikosi savo reikalavimo 
plesteįiuotojai; jie būtinai no
ri gaut $14 dienai. Jų dabartinė 
skalė yra $10 dienai, ale jie 
ima po $16, nes pereitais metais 
jų labai truko, o kiti rūpinosi 
palaikyt algas didelėj augštu- 
moj, dirbo kelias dienas sa
vaitėje.

’-------—
Teisėjas išbarė ir pašalino stu
dentus už juokavimų teisme.
Teisėjas Denis E. Sullivan, 

beklausydamas streikierių bylų 
subarė du Chicagos universite^ 
to studentus David Ziskin ir A. 
Eeson už juokavimų. O bailifas 
juos pašalino iš teismo.

Matyt, streikieriai visur turi 
simpatizatorių.

Sumušė žmogų važiuojantį 
busu.

Užvakar vakare poličija areš
tavo Edwardų Marks 4652 She- 
ridan road, šoferį Chicago 
Motor Bus Cb., už sumušimų 
Harry Schafer 545 N. Michi- 
gan avė. Markas pasakoja, buk 
Schoeferis artinęs ii su signali
niu skambučiu.

Lietuvių Rateliuose
Ateivybės varžymo 

reikalu
Chicagos Lietuvių Imigraci

jos Komiteto rupesniu sukvies
tas susirinkimas, kaip žinoma, 
įvyko, kovd 16 dienų čechų sve
tainėje, 1126 -,tW. 18-th St.
Lietuvių susirinko apie penki 
šimtai; nedaug buvo tuščių sė- 
dyhiy. *

Dienotvarkę .vedė geifb. adv. 
Kaz. Gugis. Gerb. muzikas Juo

kad lietuviai rūpintųsi savuo
sius Amerikon parsikviesti ir 
prieš musų tautos pažeminimų 
vestų kovų, su .nedorais Ameri

kos politika^. Trečias kalbėto
ji a® buvo republikonų partijos 
(įžymus vadas, amerikietis Mes- 
sar. Jisai žadėjo visur lietu
viams daromas skriaudas ata
tinkamose vietose .stengtis ati
taisyti. Po amerikiečio kalbos 
vėl kalbėjo antru atveju gerb. 
adv. Kl. Jurgelionis, šitoje kal
boje aiškiai įrodinėjo neva mok
slo daviniais paremtų Johnsono 
projektuojamojo įstatymo vien- 
pusingumų.

Po gerb. adv. Jurgelionio kal
bos sekė rezoliucijos priėmimas 
protestuojančios prieš Johnso
no bilių. Paskui smuiku solo 
pianu pritariant griežė dvi jau
nos lietuvaitės, sesutės Grušai
tės. Nors labai prašomais, ir 
svetainėje būdamas, ponas S. V. 
Valančauskap, atsisakė kalbėti.

Aukas renkant gerb. Varna- 
gio suprašytoji, be jokio atlygi
nto už patarnavimų, orkestrą 
linksmino žmones.

Aukų viso surinkta $130.06. 
Aukos reikajingos memorliala 
parupinimui, kuriuomi butų 
galima, visas lietuvių tautai 
daromas neteisybes ir skriau
das atitaisyti.

Adv. K. Gugis pareiškė, kad 
stambesnių aukų davėjų pavar
dės bus “Naujienose” paskelb
tos. Taigi man tenka sekančių
jų gerbiamųjų aukautojų pa
vardes paminėti: ■ ;

Ant Gedvilas aukojo $5, D. 
Pivarunas ir Juoz. Ramanaus-

Jų rengiamas protesto mitingas 
įvyksta rytoj, bažnyčios sve
tainėje, kampas 22-ros ir Ir- 
ving Avė.

Ir Chicagos lietuviai liutero
nai subruzdo protestuoti prieš 
Johnsono bilių imigracijai var
žyti.

Jono Kasparaičio sumanymu, 
liuteronai nutarė surengti pro
testo mitingų užprotestavimui 
prieš neteisingų imigracijos 
varžymų.

Lietuvių liuteronų porotesto 
mitingas įvyks subatoj, kovo 
29 d., jų bažnyčios svetainėje, 
West Sidėj, kampas 22-ros gat
vės ir Irving Avė. Durys atsida
rys 6^30 vai. vak. Mitingas pra
sidės 7:30 vai. , vak. Lietuvių 
Imigracijos komitetas ‘ketina 
parūpinti kalbėtojus. Į mitingų 
kviečiami visi liuteronai ir ne- 
liuteronhi

SOFIJA VANAGIENĖ
Mirė utaminke, kovo 25 d., 

1924, buvo našle, paliko 2 mer
gaites — 13 ir 11 metų. Lai
dotuvės bus 'Subatoj, kovo 29,y 
9 vai. ryto, iš namų 1528 N. 
Ashland Avė. į Šv. Kazimiero 
kapines.

Giminės, pažystami ir drau
gai malonėkit dalyvauti laido
tuvėse. '

Lieka nuliudusios
Našląites-Dukterys.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

Socialistų Apšvietos Kliubo prelek- 
cija įvyks 28 d. kovo, Raymond Insti
tute ,816 W. 31 St. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanga nebus imama.

Prelegentu bus d. P. Grigaitis. 
Skaitys temoj: “KUo socialistai re
mia savo įsitikinimus, kad įvyks so
cializmo tvarko?”

Taigi jau iš temos galima spręsti, 
kad prelekcija bus svarbi ir naudin
ga, ypač darbininkams. Todėl kvie- 
čaime visus darbininkus ir darbinin
kes atsilankyti pasiklausyti šios pre- 
lekcijbs, kuri duos jums gana daug 
reikiamo žinojimo tame klausime.

— Sekretorius.

ATMINČIAI

AGOTOS STRAVINSKIENĖS

Ligiai* metai sukanka šian
dien kovo 28 d., šio meto, kaip 
Agota Stravinskienė po tėvais 
KrikšČionaitė, 30 metų amžiaus 
po sunkios ligos persiskyrė su 
šiuo pasauliu kovo 28 d., 1928 
m., palikdama dideliame nuliū
dime vyrą Petrą Stravinską, 
dukterį Aldoną 6 metų am
žiaus, seserį Marijoną, Katilie
nę; tetos: Lankaitienę, Šapalie
nė, tėvai, broliai ir seserys Lie
tuvoj. , y

Atminčiai mylimos moteries 
ir motinos — atsibus pamaldos 
balandžio 9 dieną Aušros Vartų 
bažnyčioj, 8 valandą iš ryto.

Kviečiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti.

Kviečia
Petras Stravinskas, Aldona 
ir teta Sobieckrenė.

KOSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

7 vak. Tel. Pulman 5147

Di*. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias 4r 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vftlštų, be 

operacijų
4647, So. Halsted St., '

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

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

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

• Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692
Rea, Tel. Brunsvrick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

. , , /

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šerininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau v kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas. /

Atdara dėl taupymu visą die
ną subatoje iki 8 va}, vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

I

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois. 
’ < ♦, A

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c^ ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

» THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centfe Street, ' Shenandoah, Pa,

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins/ nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
, MEŠKOS BALSAMO

For Headache 
Siek Stoinaeli

Qno or two Orangelne poįvders brase you 
Aght up, the ,paln 18 gonb. your stomach 
aettles, nerves r oi aut, the entlrc abatėm 
responds, Perfect }nedlcin<j (or men or 
women, provents nearly all hicknesH, Got 
a 10c pkg. Orangoine powdero of hny 
druggiat.. Milltons uaed yearly. Thoy pcver 
fall. Formula on ovOry pkg. No narcotlci.

CUKRINES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuoti* palengvi
nimą šimtams, kurie serga DIA
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne_ 
reikalauaja tikro pasnikavimo. At
eikite arba rašykite vienos savai
tės dykai gydymo. Atsineškite 

I specimen, mes išegzaminuosime la
boratorijoje dykai..

State Medical 
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg. 
58 E. WA8HINGTON ST.

Phone Dearborn 3049

■I į——

Gamtos Gyduolės 
Del plonų, išblyškusių ir 

silpnų žmonių.
šios gyduolės yra speciališkai su

taisytos dėl žmonių kentančių nuo 
skilvio uždegimo, skilvio nemalimo ir 
visotino nusilpnėjimo, nup indubusio 
veido, plono kaklo, rankų, kojų ir tt. 
Šios gyduolės yra sutaisytos ypatin
gai dėl liesų (sudžiuvusių) ir skysto 
kraujo žmonių. Šios gyduolės pra
šalina viršminėtus nesmagumus, pa
daugina kūną ir pagamina tirštą rau
doną kraują.’

Kaina $1.50 i
K. J. ALSIS, 

P. O. Bos 193
Rockford, Illinois.



NAUJIENOS, Chicago, UI
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PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKĮĮ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
LSS VIII Rajono konferencija 

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

LSS VIII Raj. Sekr.

Kensington. D. L. K. Gedimino 
Draugijos bertaininis susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 28 d., 7:30 
vai. vakare, paparstoj svetainėj, 341 
Kensington Avė. P. Grigula, rašt.

RIRKIT SODA jFOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

Chicago, 111.
Klauskit Mr. 14. J. Miller

GARAGI

VYRŲ
REIKALINGA keletą švarių vyrų 

bei moterų, nuolatiniam bei vakarais 
darbui prie Insurance Co. 
labai geras kontraktas su 
nu.

Atsišaukite iš visų vietų 
bei apielinkes.
CENTRAL STATES LIFE
J. K. Uktveris District 

3253 So. Halsted 
2 lubos .

Dieną nuo 8 iki 10 — 
nuo 6 iki 8.

Duodama 
geru pel-

Chicagos,

INS. CO.
Manageris 
St.

vakarais

'PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su geriausiai įtaisymais, ledo ma
šinos, kurios šaldo aisbaksius, regis- 
teris, seifas, trokas ,arkliai, vežimas. 
Gera vieta. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

W. CO.,
1911 Lake St. Melrose Park, III.

PARDAVIMUI 88 notų grojiklis 
pianas, su 100 rolių, labai pigiai, 
taipgi 7 paprasti pianai, $75 ir dau
giau. Taipgi 1 grojikliai vargonai, 
su 50 rolių, $100. Atdara nedėlio- 
mis.

Rapp Moving & Storage House 
5130 S. Ashland Avė.

Draugystė Lietuvos dukterų rengia 
vieną iš puikiausių teatrų ant Brid- 
geporto, dar tokio nėra buvę Chica- 
goj, trijų veiksmų komedija labai juo
kinga, perstatymas “Karolio Teta”. 
Taigi gerbiami lietuviai ir lietuvaitės 
nuoširdžiai esate kviečiami atsilanky
ti ir pamatyti šitą juokingą teatrą, 
nedėlioj kovo (March) 30 d. 1924 m. 
šv. Jurgio parap. svet., ant 32 ir Au
burn Avė. Pradžia 7 vai. vak. Kvie
čia visus be skirtumo atsilankyti.

Narės, kurios esate paėmę tikietus 
pardavimui malonėkite sugrąžinti tą 
patį vakarą Komisijai prie durų.

— Komitetas. I

Taisome visokių 
automobilius; 
elektros darbus 
kainą. Reikalui 
dieną ar naktį.

išdirbysčių 
mechaniškus ir 

už prieinamą 
esant

DIVISION 
Managerius 
komišino 
vietą patyrusiam

Puniszko & Zabukas
4138-40 Archer Avė., Chicago.

Phone Lafayette 8157.

SUB 
Sales 
14%

Mes turime 
pardavėjui, kuris yra numerio pir- 

šailkit | nio dėl užbaigimo pardavimo ir ge
ras organizatorius. Mes suteiksime 
labai gerą vietą vyrui, kuris turi 
savo pardavėjus. Atsišaukite;

Room 320
332 So. Michigan Avė

PARDAVIMUI Ice Cream parlo- 
ras, saldainiai, tabakas, cigarai, ciga- 
retai ir notions (vaikų zabovas) ir 
visi reikalingi dalykai mokykloms. Ir 
sykiu rakandai, arba skyrium; % blo
ko nuo 2 mokyklų. Priežastis — va
žiuoju į Lietuvą.

1437 So. 49 Ct., Cicero III.

Visi Lietuvių Raudo-Cicero.
nos Rožės nariai tikietus “Sylvijos” 
operetei, kuri bus kovo 30 d. vai
dinama, malonėkite sugrąžinti su
imtoje po pietų arba edėlioje iš ry
to Švėgždos ofisan, 4917 W. 14 St.

Komitetas

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
AUTOMOBILIAI

Roseland. — SLA 139 kp. rengia 
lietuviškus šokius nedėlioj, kovo 
30 d., 7 v. vak. K. of P. svet., Mi- 
chigan avė. Muzika bus gera, bus 
skanių valgių ir gėrimų. Gerbia
ma visuomenė kviečiama skaitlin
gai atsilankyti ir linksniai laiką 
praleisti. Taipgi kas nori prisira
šyti prie viršminėtos kuopos, atei
kite į šį vakarą — busite prirašyti.

—Rengėjai.

RENDAI ruimas, vyrui ar 
vedusiai porai. Ruimai nauji 
ir visi įrengimai modreniški; 
norintems pagamins ir valgį. 
4200 So. Rockvvell St. 1 lubos.

PARSIDUODA automobilius 
son 1921, 7 pasažierių Touring. 
šina taip gera kaip nauja.

Kreipkitės
A. KUPSHAS,* 

3322 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 8722

RAKANDAI

Nedėlioj, ko-Brightoi\ Park.
vo 30 d., 2:30 vai. po pietų. McKin- 
ley Park svetainėj, prie 39 gt. ir 
\Vestern bulvaro “Ateities žiedo” 
vaikų drauaijėlė duos gražų kon
certą po vadovyste P. Sarpaliaus. 
'I'ėvai ir motinos, vaikai ir mergai
tės su savo draugais ir pažįstamais 
atsilankykite, nes įžanga visiems 
dykai. —Rengimo Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
kumpos mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, kovo 30 d., 2 vai. 
po pietų, Raymond Institute, 816 
\V. 31 St. Visi atsilankykit ir atši- 
veskit po vieną kitą naujį narį, nes 
to reikalauja TMD ateities gerbū
vis. Atsilankiusieji nariai gaus dar 
neatsiimtas knygas.

Be to turime daug reikalų orga
nizacijos gerovei, kurių be susi
rinkimo negalima išrišti. Nepamirš-

Lukas, pirm.

Ii uosy bes Draugystės mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį, ko
vo 29 d., 8 vai. vakare, h. Juod
valkio svetainėje, 733 W. 18 gat. 
Yra daug svarbių dalykų tarti, taip 
kitko turime išnešti protesto re
zoliuciją prie suvaržymą imigra
cijos. —Valdyba.

ŠIRDIES ISTORIJA.
Kaip širdis atsirado, kaip ji vei

kia, jos svarbumas — tai teina Dr. 
St. Biežio paskaitos, kurią jis lai
kys Mokslo Draugams sekamą sek
madienį, kovo 30 d., 10:30 vai. ry
to, Raymond Institute, 816 W. 31

Cicero. Draugystės Lietuvių 
mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, kovo 3(1 d., 1:30 
vai. po pietų, VI. Lukšto svetainė
je, 15 st. ir 49 .avė.

Bus išduodama atskaitos iš pa
reito baliaus ir šiaip kiti svarbus 
reikalai svarstomi, tat nepamirški
te visi laiku į susirinkimą atvykti. 

Sekr. K. D.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
P A JIEŠKAU savo draugės Stasės 

Svirplytės, kuri paeina iš Šiaulių mie
sto. Nesenai atvažiavo ii’ apsigyve
no ant Bridgeporto. Malonėkite at
sišaukti.

KAZĖ STANKAITĖ
324 — 22 Avė., Belhvood, III.

PAJIEŠKAU Antano Dilniko, jo 
užsiėminvas laikrodininkas, metai at
gal gyveno ant Town of Lake. Kas 
praneš apie jį gaus $5.00 dovanų.

Atsišaukite
JONAS VIDUOLIS, 
10701 So. State St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
vis;. Tamstos darbą galime atlikti už 
frana prieinanvsj kainą. ---- pirma ne»<u
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at-
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo, Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114,

Hud
Ma

RARDAVIMUI grosernės Ice 
Box; kaina $60 arba mainysiu 
ant mažesnio. Kam reikalingas 
kreipkitės.

3514 S o. Emerald avė.
Tel. Yards 4435

NEGIRDETI BARGENAI SOUTH 
SIDE

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

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

3 FLATŲ mūrinis namas po 5 ir
6 kambarius. Elektra ir maudynes, 
aukštas cementuotas skiepas. Kai
na $9.960.

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

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

2 FLATU bizniavus namas su vi
su bizniu. Reikia įmokėti $1200.

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

C. P. SUROMSKIS & CO, 
Real Estate

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

NAMAI-2EME

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

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

943

Penktadienis, Kovo 28, 1924

NAMAI-2EME
MAROUETTE MANOR 

Moderniški namai pardavimui 
6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei-
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
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

PARENDAVOJU 
vieno 
arba vedusiai 
delis ir šviesus; 
valgio, 
mis ir

kambarį dėl
<lViGi po?ab,,Kb\nbarvšg,('ii- PABHAVIMUI rakandai, var

sų valgiu ar be toli trumpę laikę. Parduosiu pi- 
(lalima inaue matyti dieno- gjaj Priežastis — nebelaiky- 
vakarais, 3 lubų frontas. . 1 ” J

J. K. Į siu namų.
7311 So. Wincheslcr avė.• 703 W. 21 Place, Chicago.

RUIMAS RENDAI vienam ar 
dviem vaikinam, ruimas gerai įreng
tas ir naujas 
dėl gyvenimo, 
pagamins.

Kreipkitės
4 827

namas ir patogi vieta 
Norintiems ir valgį PARDAVIMUI

W. 34th PI.
2 lubos užpakalis

RENDAI ruimas su kuknia, elek
tra, pečius, tinkamas dėl 2 mergi
nų arba vaikinų, kurie moka val
gi pasigaminti. Apsauga nuo va
gių, nes savininkas visada namie, 
siuvėjas.

.1. Jokšas, 3437 S. Wallace St.
arti 35 gat. ant Bridgeporto

PARANDAVOJIMUI kambaris, 
šviesus, didelis, namie yra elektra, 
vanos ir kiti naujos mados paran- 
kumai.

Atsišaukit:
1341 N. Ashland Avė.

2nd fl. front

įieško darbo
kaipo dreiveris 

duo- 
esu

JIEŠKAU darbo 
lengvaus troko ar kaipo mokinis 
nos kepykloje, ar kitokio darbo, 
jaunas, 23 metų.

TONY KALINAUSKIS, 
4601 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 3333

įieško partnerio
c

REIKALINGAS partneris į Res- 
taurano biznį. Nereikia daug pinigų 
ir gera proga biznį daryti. Savinin
kas turi kita biznį. Man reikalingas 
partnęris.

Kreipkitės j
Naujienų Skyrių

3210 So. Halsted St.
No. 92

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

REIKIA merginos ar moters 
prie namų darbo, valgis ir kam- 
iaris.

Atsišaukit į barber shop.
916 W. 69 St.

Went\vorth 6017

REIKALINGA moteris be vaikų 
arba merginos 
dviejų vaikų ir 
kalinga virėją į 
kitę

dėl prižiūrėjimo 
namo. Taipgi rei- 
valgyklą. Atsišau- 

kuogrelčiausiai šiuo antrašu: 
Wm. Balnis

1444 Wentworth Avė. 
Chicago Heights, III.

REIKIA moteries arba merginos 
prie namų darbo; valgis, kamba- 
ris ir $10 į savaitę. Lengvas dar
bas; nereikia mazgoti drabužių. Pa
šaukite per telefoną Canal 3171 
arba ateikite 2516 Blue Island avė.

reikia darbininkų
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris, 
būti patyręs darbą, pastovi 
ta, geras užmokesnis.

Atsišaukite greit
4911 W. 14 St. 

Cicero, III.

turi 
vie-

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, lysas trims metams. 4 
kambariai gyvenimui. Turiu pa
rduoti greitai.

Telefonas Canal 0552

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, senas ir gerai išdirbtas biznis. 
Priežastis pardavimo — nesutikimas 
partnerių. Parduosiu trž pirmą. pa
siūlymą.

Atsišaukit
4511 So. Wood St

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

Atsišaukite 
5649 So. Ashland Avė

NEGIRDĖTA proga įsigyti gerą ir 
pelningą biznį už mažus pinigus. Gy
venimui 4 ruimai, renda pigi. Esu 
priverstas parduoti savo Dry Goods 
Štorą pigiai, geroj vietoj, biznis i£- 
dirptas per ilgus laikus, arba mainy
siu ant mažo ar didelio namo, 
grosernės, nes esu priversts. 
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
809 W. 35th St.

Klauskit Mr. Tverijonas

Loto
Prie-

PARDAVIMUI duonkepykla 
turi būti parduota šią nedėlią.

Atsišaukite

8651 Baltimore Avė.
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir fruktų 
krautuvė. Gera vieta ir dėl bučer
nės, 5 ruimai gyvenimui, biznis iš
dirbtas, laikoma ir kitokių smulkme
nų, arba mainyčia ant kitokio daly
ko.1 Nupirksit pigiai.

Kreipkitės i
3310 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, labai geroj vietoj ir 
geras biznis. Vieta apgyventa 
lietuvių ir lenkų. Priežastį pa
tirsit ant vietos.

2501 W. 46 St.

PARDAVIMUI barbemė, ly
sas 5 metams. Gera vieta lie
tuviui. Lengvai gali padaryti 
pelno sau $85.00 į savaitę.

808 W. 35 St.

PARDAVIMUI bučernė ir giro 
šerne saldainių ir visokių smulk
menų krautuvė Brighton Parke, 
išdirbtas casli biznis. Atsišaukit 

4354 S. Maplewood Avė,

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, netoli mokyklos, 
daromas geras biznis. Parduo
siu už gerinusį pasiūlymą.

1915 S. Union A ve.

40 AKER1Ų farma parsiduoda už 
pusę kainos kiek yra verta, arba 
išsimaino ant namo, loto ar bile 
kokio biznio.

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

PARSIDUODA Barber Shop 
Brighton Parke, du klėstai.

Atsišaukit:
4158 S. Campbell Avė.

Chicago, 111.

Grosernė ant pardavimo, 
gas lysas, pigi randa, gerai 
dirbtas biznis.

Atsišaukit:
i28f)8 W. 39th St.

II-
iš-

PUIKI KAMPINE COTTAGE
Mūrinis namas, 524 W. 32 St., ga

ru šildomas, aržuolo trimai, G kam
bariai ir 2 skiepe, 30 pėdų lotas tik 
už $6500, pinigais $3000, savininkas 
ant vietos.

TRUSTEES SYSTEM CO. 
818 W. 63 St.

Wentworth 4964

REIKALAUJU piokoitio 
rarankio. Atsišaukit po 
adresu:

Frank Balsevicz
322 N. Sheridan Rd. 

Kenosha, Wis.

ant-
šiuo

PARDAVIMUI grosernė visi 
rengimai moderniški. Biznis iš- 

dirptas gerausiai. Kas pirmas 
:as laimės. Kreipkitės, So. E. 
tampas 6635 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pirmos klcsos bu
černė, biznis gerai eina; randasi 
geriausioj vietoj ant South Sides, 
nauji fixturiai, 5 metams lysas, pri
einama renda, kampinis Storas, 3 
didelės krautuvės arti. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas partne
rių. Atsišaukite 5262 So. Halsted 
St., tarpe 6—7 t vaL vak.

PARDAVIMUI labia moder
niškas 4 fl. namas, 64 ir Camp
bell Av. Turi būt parduotas į ke
letą dienų pigiai, $5000 pinigais. 
L. J. Jacobson, 3804 S. Kedzie 
Av. Tel. Lafayette 6438.

EXTRA!
Parsiduoda arba priimsiu i drau

gą. už partnerį, nes vienam per-

PARDAVIMUI 3 lotai ir biz- 
niavas namas visai anujas, taip
gi ir didelė barnė.

Atsišaukite
3647 W. 54th St.

Kreipkitės
6339 South Centrą! Avė. 

Clearing, III.

PARSIDUODA gramafonas, labai 
geras, Edison mašinerijos su vi
sais rekordais, 40 rekordų už $65. 
’ardavimo priežastis — išvažiuoju 
Jetuvon.rt Galit klausti telefonu:

Normai 9511.
KAZIMIERAS PAJUODIS 

5626 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai 7 oktavų vargo

nai ir stalioriškas varstotas su visais 
įrankiais.

Atsišaukite
S. PLUŠKIS

107 W. 110 Place, 
Roseland, 111. » (

TURIU 
$275 vertės 
3 mėnesius, 
deimantinė

savo gražią 
vartotą tik 

ir

parduoti 
viktrolą, 
Yra daug rekordų 

adata. Kaina $65. 
2502 W. Division St.

2-ras Apartmentas 
Tel. Armitage 1981

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, gerai išdirbta. Kas nori geros 
progos, atsilankykite tuojaus, 'da
bar laikas, eiti į bizni .prieš Vely
kas; nemokanti išmokinsiu, yra 
kambariai dėl pagyvenimo. Parda
vimo priežastis — dvi bučernės.

Naujienos Box 465

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė geroj vietoj; biznis išdirbtas, 
visokių tautų apgyventa. Parduo
siu pigiai, noriu eiti iš biznio; pri
imsiu i mainus automobilių.

Atsišaukit
3934 So. California Avė.

NAMAI-2EME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga Įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

neŠitie lotai šią vasarą parsiduos 
mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du blokai 
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni- 
mvii. Greit augantis clistrilctas. T^o- 
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni;

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo- 
,aus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
engvais išnrokęjmiais. Namai ant 

šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

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

PARSIDUODA mūrinis ant 2 aug-DIDELIS BARGENAS! 6
Bučernė ir grosernė pardavimui su Stų po 5 kambarius namas, 7 metų 

namu ar be namo, biznis išdirbtas ir senumo, 5tas namas nuo Westem 
daromas cash. Tarpe visokių tautų Blvd. Plytų stogas, kaina $10,200. 
apgyventa, arba mainysiu ant namo, Atsišaukite

Kreipkitės 2314 W. 50 PI.
3156 So, Wallace St. Chicago.

PARSlbUOfU 6 ilatų muro na
mas su akmeniniu frontu ir visais 
paskutinės mados įrengimais.. Cach 
$8.500, kitus kaip renda. Liko našlė 
ir turi parduoti greit, todėl parduosiu 
pigiai.

417-421 W. 60th St.
Klauskite janitoriaus

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui summer resortas, geroj 
apielinkėj, prie pat Fox River, prie 
pat didelio kelio, 6 akrai žemės, vie
nas hotelis yra dėl 80 žmonių, labai 
didelis restauranas ir dar 6 namai po 
daug kambarių, 2 dideli sodnai, yra 
visokių vaisių ir visi rakandai pri
klauso prie summer resorto: lovos, 
pečiai, Ice baksiai. Taipgi keletas 
laivukų dėl važipėjimosi ant Fox Ri
ver. Neša didelį pelną į 6 mėnesius. 
Kaina $35,000, pinigais $10,000. Par
duodu iš priežasties mirties.

5619 So. Lincoln St., 
antros lubos 

Tel. Republic 3479

T

KAINA $13,000, 
VERTAS. $15,000.

FLATŲ, mūrinis, 5—6 kamba- 
karštu vandeniu šildomas, tilo

2 
rių, 
grindys, vana ir vestibule, aržuo
lo triniai visur, pleisteriotas skie
pas, 30 pėdų 
netoli Kedzie

Atsišaukit: 
BEN.

2643 W. 51 St.

lotas, gatvė ištaisyta, 
ir '54 St.

F. BOHAS

BARGENAS CICERO, ILIL.
Pardavimui muro kampinis 

namas, 6 mietų senumo, 2 po 
5 kambarius ir dėl dviejų ka
rų garadžius. Kreipkitės į Nau
jienų skyrių. Klauskit A. Am- 
brozevičio.

3210 So, Halsted St.
GABY, INDIANA.

Turiu 6 kambarių namą, 
išmainyti į bučernę, grosernę 
kitą kokį biznį, Chicagoj ar apie
linkėj, arba ir i gerą automobi
lių. Namas gerame stovyje, 2 lotai, 
netoli nuo dirbtuvių. Duosiu ge
riausias išlygas, arba ir už pini
gus parduosiu mažiausia kaina.

S. Morkūnas
654 W. 120 St., Tel. Pullman 2856

noriu
ar

PARDAVIMUI 4 lotai, 2 ant 63 
St. arti MarųUctte teatro ir 2 ant 
Western avė. Parankus visokiems 
bizniams.

6535
Tel.

Savininkas
S. Campbell Avė.
Rcpublic 4170

1571W. 33 St.
arba

flatai, 3-6, 3-4 kambarių, mainau
farmos, 58 ir Normai bulvaro, 2

Tel. Yards 
rašyk laišką.

G 
ant 
flatų ir Storas, 3 po 5 kamb. mainau 
ant farmos. Tie namai gražiausio
se vietose.

31 IR 35 BARGENAI
4 flatai po 4 kambarius, So. Eme

rald Avė., mūrinis, kaina $11,000, 
cash $1,500 ir 2 karų garadžius.

2 flatai po G kambarius, garadžius 
1 mašinai, kaina $9000, cash $5000, 
mūrinis.

4 flatų, 3-5, 1-4 kambarių, mūrinis, 
kaina $15,000, cash $6000.

2 flatai po 6 kambarius, mūrinis, 
kaina $7,500, pinigais, $3000.

3 flatai po 5 kambarius, mūrinis, 
kaina $13,500, cash $6000.

G flatų, 3-5, 3-4 kambarius, mūri
nis, kaina $14,000, cash $7000.

3 flatų po 6 kambarius, mūrinis, 
štymu šildomas, kaina $20,100, cash 
$10,000, 2 flatų po 6 kambarius, 2 
mašinom garadžius, kaina $12,800, 
cash $3000. 2 flatai ir Storas, ant 
Halsted St.,. kaina $12,000, cash 
$5,000. 4 flatų, 1-5, 3-4 kambarių, 
mūrinis, kaina $6000, cash $2500. 
flatų" po 4-kambarius, mūrinis, 
stulpų, kaina $4600, cash $2300.

BRIGHTON PARK NAMAI
2 flatai po G kambarius, Leatvitt 

St. kaina $12000. 2 flatų po 6 kam
barius, kaina $12300, cash $5000. 2 
flatų po 6 kambarius, So. Fairfield 
St., kaina $12500, cash $5000. 3 fla- 
tu po 4 kambarius, So. Fairfield St., 
kaina $12300, cash $6000. 2 flatų po 
4 kambarius, medinis, kaina $5500, 
cash $2500. 6 kambarių, 2 lotai ant 
55 So. Tripp Avė., kaina $4800, cash 
$1000.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2jų augštų 4 pagy- 
veninuj namas. Kaina k $4,800, na
mas visas geras. Rendos į mėnesi 
neša $60.00.

Kreipkitės
927 W. 35th PI.

2 lubos užpakalis

2 
ant

PUIKUS 8 FLATAI
Ir kanųnnė krautuvė, 3200 Wallace 

St., garu siWoma krautuvė, pečiais 
šildomas flatas, savininkas kraustosi 
į Park Manor, atiduos už $28,000.

TRUSTEES SYSTEM CO. 
818 W. 63 St.

Wentworth 4964

PARDAVIMUI mūrinis nau
jas namas, 2 augštų, krautuvė 
ir 7 kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
<5200 So. Western Avė.

CICERO
3 flatai po 4 kambarius, mainau 

ant grosernės, bučernės, randasi ant 
16 St. 2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu šildomas, kaina $14600, 
cash $5000, apie 63 St. 2 flatai po 6 
ir 7 kambarius, karštu vandeniu šil
domas, kaina $14600, cash $7000.

Kas tik norit namus parduoti duo
kit m-an. Ai’ pirkti, mainyti namus 
ant farmų, bučernių, automobilių, lo
tų, kas tik papuola, greitai ir teisin
gai.

PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 
ant Roosevelt Road. Gera vieta bile 
kokiam' bizniškam namui statyti. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės prie savininko.
3440 So. Union Avė.

1 lubos

KAI) užbaigus namų reika
lus, 1*—3 aukštų kampinis mū
rinis namas ir skiepas, 1—2 
augštų namas ir skiepas. Atsi
šaukite prie savininko, 2 augš
tas 2900 So. Union Avė

BIZNIO NAMŲ BARGENAS
Gražus kampas, 125 pėdos, prie 

karų linijos, 67 pėdos nuo bulva
ro ir Auburn Highlands, 4 krau
tuvės, 3 apt., aržuolo trimingai, 
pečium šildomas, 25% ant invest- 
mento, $10,000 pinigais.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

elMer JORDAN & co., 
2419 W. 63 St.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plurhmer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davote kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiuriil
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stewart 7101 arb.a 5126

nuo
ir

NEGIRDĖTI BARGENAI
3 FLATŲ mūrinis namas po 6 

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

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

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

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

2 FLATŲ bizniavus namas su vi
su bizniu, įmokėti $800.

Tuos namus galima mainyti ant 
farmų, lotų, bučernių, grošernių 
arba bile kokių biznių.

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

Tel. Boulevard 9641

N. C. KRUKONIS, ’ 
3251 So. Halsted St.

, Jeigu nori pirkti, ar parduoti, na
mą, lotą ar biznį, tąi kreipkitės pas 
mumis, nes mes turime namų visose 
dalyse Chicagos.

Kaipo pavyzdį pagarsiname čionai 
kelis iš daugybės namų.

Muro namas, Brighton Parke, dvie
jų augštų 2-6 kambarius, 1 metų se
numo, $13,700.

Muro namas, karėtu vandeniu ap
šildomas Brighton Parke 2-5 kamb. 
kaina $12,700, turi būti parduotas 
greitu laiku.

1 Storas du pagyvenimai po 6 kam
barius ir garadžius 2 mašinom, kaina 
$16,000. ,

Turime daug bizniavų lotų, deltogl 
pasinaudokite proga.

Klauskit
. N. C. KRUKONIS,

3251 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS $4500
Kampinis 2 flatų medinis na

mas, 7-^-7 kambarių, attic, elektra, 
vanos, garadžius. geriausiame Stock 
Yardų rezidencijų distrikte,, pirmo 
numerio padėjime. Del informaci
jų šaukit Viricennes 2204.

8 RUIMŲ cpttage pardavi
mui, elektra, gasas. Visas na
mas geras. Kaina $3300. Prie
žastis pardavimo — apleidžiu 
miestą. Kreipkitės;

3548^-So. Lowe Avė.

PARSIDUODA muro naujas 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius, beis
mentas puikus, galima padaryti 
3-čią pagyvenimą, garadžius 2 ma
šinoms ir visi naujausios mados 
įrengimai. ,

2150 W. 21 Place.

PARDUODU 2 aukštų 5 ir 6 rui
mai mūrinį namą; ąžuoliniai tri- 
mingai, morgičius suteiksiu aš 
pats. Nupirksit pigiai. Kreipkitės 
prie savininko, 1 lubos.

5520 So. Elizabcth St.
Tel. Normai 0173

✓

DIDELIS BARGENAS
2 augštų mūrinis namas 5 ir 6 

kambariai, elektriką ir maudynės, 
augštas cimentuotas skiepas 64 ir 
Justine St. Kaina $9800.

2 augštų mūrinis 5 ir 6 kambariai, 
elektra ir maudynes, graži vieta 68 
ir Peoria St. Kaina $12000.

2 augštų mūrinis bizniavas narn-as 
geroj biznio vietoj, apačioj krautuvė, 
o viršuj gražus 6 kambarių flatas, 
savininkas pats laiko biznį per dau
gel metų, parduoda delei senatvės, 
mėsipyčia labai gerai įrengta su vi
sokiom mašinom verta $3000, su na
mu parduosiu tiktai už $15,000, ran
das ant 63 St.

Norėdami šituos namus pirkti 
kreipkitės

A. BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St,

BIZNIAVAS NAMAS 2 augštų su 
štoru ir gyvenimo ruimai, parsiduo
da 3 karų garadžius. Viskas mūri
nis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės prie savininko
2607 W. 47th St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
sigminjr, Tallorinp- ir _ Dressmak- 
inR- lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKALINGI mokiniai mokintis 
criaučystės amato; mokiname die
noms ir vakarais. Mokslas už dy- 
<ą, kurie išbus pusę metų. Reika
linga $150 kaucijos. Naudokitės 

ypatiŠkai arba

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas, 8 metų senumo, vėliausios 
mados įrengimai, elektra, gasas, 
maudynė/,, kampinis namas, cash _ ___ ___
$7500, kitus kaip rendą. Turi greit j proga. Atsišaukite 
būt parduotas, 
šaukit Pullman 

718 w; 120

Parduosiu pigiai;'per laišką.
6344. , International Tailoring
St., Pullman, III. 2120 W* Chicago Avė.


