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Dideles audros
visame krašte

Baisybe nuostolių prida 
ryta; 23 žmonės žuvo

Baisus likimas vaikų Rusų 
Sovdepijoj

Didelės audros, pūgos, 
lietus ir tvanai

Baisus likimas vaiky 
Sovietą Rusijoj

NuoLtoliai skaitomi milijonais;
23 žmonės žuvo.

Kuone visame krašte praeitą 
šeštadienį, išdalies ir vakar, 
siautė vejai, vėtros, audros, sū
kuriai, ’ lietus, sniegas, ledai, 
kai kur pagimdydami tvanus 
ir pridarydami didelių nuosto
lių, skaitomų milijonais dole
rių.

Lakotos valstijos ir Minne
sota užpustytos sniegu; siautu- 
sios audros telegrafo ir telefo
no stulpai išvartyti taip, kad 
tomis priemonėmis sužinoji
mas su miestais nutrauktas. 
Susisiekimas gelžkeliais ir 
tramvajais taipjau paraduo
tas.

Daugiausia tur būt nukentė
jęs Ohio upės klonis. Del smar
kių lietų upės baisiai patvino, 
užliedamos ištisus miestus ir 
miestelius West Virginijoj ir 
Marylande. Kai kur miestuose, 
kaip Cumbebrlande, gatves bu
vo patvinusios aštuonias pėdas 
vandens. Daugely vietų išneš
ti tiltai, išardyti gelžkeliai. Ne
toli nuo Newarko, Ohio, pre
kinis traukinys, dėl pagadinto 
tilto, sugarmėjo į smarkiai pa-j 
tvinusią Hog Run upę. Mašinis
tas ir trys darbininkai žuvo.

Kiek iki šiol yra žinoma to
se audrose ir potviniuose žuvo 
dvidešimt trys žmonės. Chica- 
go, nors ir čia buvo jausta oro 
neramumų, bet palyginamai ne
daug.

Nedeldienio
Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

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

nio numeris.
I H

el-šimtai tūkstančių 'gatvėse 
gctauja; devynių metų mer
gaitės užsiima prostitucija; 
šimtai tūkstančių vaikų ser
ga venerinėmis ligomis.

BERLINAS, kovo 30. ži
niomis iš Maskvos, per vieną 
šių metų vasario mėnesį tarp 
gatvėse elgetaujančių mergai
čių, nuo 10 iki 15 metų am
žiaus, 2317 i'asta užsikrėtusios 
venerinėmis ligomis.

Konferencijoj, kurioj buvo 
svarstoma tų jaunų mergaičių 
ir berniukų padėtią, 'Lenino 
našle pripažino, kad vien Pet
rograde vasario mėnesį buvę 
rasta gatvėse 1200 sušalusiu ir 
badu mirusių vaikų.

Vaikų “nacionalizavimas.”
Tuos faktus iškėlė į aikštę 

pačios sovietų Valdžias padary
ti tyrinėjimai.

Prieš ketverius metus sovie
tų valdžia nutarė paimti vai-1 
kus valstybės globon ir auklėti I 
juos tam tikruose valstybės 
namuose. Aleksandra Kollon- 
tai, kuri dabar yra sovietų val
džios atstovas Norvegijoj, bu
vo paskirta vaikų gerovės de
partamento viršininke. Jos Įsi
tikinimas buvo toks, kad val
stybė turi rūpintis visais vai
kais, laikyti juos tam tikruose 
vaikų namuose, auklėti juos, 
skiepijant jiems komunizmo Į 
idealus ir leisti tėvams — jei-Į 
gu jie norėtų — matyti savo I 
vaikus vieną kartą mėnesy. i 
Del lėšų stokos tūkstančiai vai-1 

ku išmesta gatvėn.
Bado metais keli šimtai tuks-1 

tančių vaikų buvo atimta iš I 
tėvų ir patalpinti specialiuose I 
valstybės namuose įvairiuose I 
Rusijos miestuose. Bet pasi-| 
reiškus lėšų stokai, sovietai 

I paprastu savo ciningumu, pa
leido tuos vaikus gatvėn — el
getauti, vogti, ar badu stipti. 
Prie tų vaikų prisidėjo kiti naš- 

[ laitėliai, netekusieji tėvų dėl 
pilietinio karo, egzekucijų ar 
bado, taip kad skaičius tų ne
laimingų vaikų — berniukų ir 
mergaičių amžiaus nuo 5 iki 
15 metų — pasiekė apie aštuo
nis šimtus tūkstančių.

Daugybė jų išmirė dizente
rija, cholera ir badu. Daugybe 
jų rasta sušalusių prekių va
gonuose, gatvėse, namų tarp
duriuose, 
pripažįsta,
ir Petrograde 
rasta apie šešis 
šalusių.

Dr. Ratnerio

Sbvfietų vyriausybė 
kad vien Maskvoj 

praeitą žiemą 
tūkstančius su-

pranešimas.
Tyrinėjimą dariusios komi

sijos narys D-ras Ratneris pra
nešė sovietų valdžiai, kad dau
giau kaip 450 tuksiančių tų 
“nacionalizuotų” vaikų sergą 
alkogolizinu, o didelis nuošim
tis vartoja kokainą.
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“Jaunutės, devynių metų 
amžiaus mergaitės jau užsiima 
prostitucija, o lekiojau am
žiaus berniukai — paderasti- 
ja,” — sako šavo pranešime 
D-ras Ra t neris.. “Yisi jie reika
lingi daktariškos, pagelbės.. 
Dvylikos metų vaikai, korius 
mes egzaminavome, fiziškai 
kaip sumenkėję, kad jie atro
do kaip šsišių ar septynių me
tų vaikai. Mes apskaičiuojame, 
kad ‘JO tūkstančių mergaičių ir 
berniukų serga sifiliu ir kito
kiomis venerinėmis ligomis. 
Imti juos į sovietų namus ne
galima, nes jie tokioj padėty, 
kad užkrėstų kitus, sveikuo
sius tų Įstaigų vaikus.”

Londono tramvajy ir busy 
streikas pasibaigė-

Judėjimas betgi nebus pradėta, 
ligi sutartis su samdytojais 
bus visuotinu darbininkų bal
savimu patvirtinta.

LONDONAS, kovo 30. — 
Nors Londono tramvajų ir busų 

[darbininkų streikas kaip ir pa
sibaigė vakar vakare, ir pože
minių geležinkelių linijų darbi
ninkams nebeteko sustreikuoti, 
vis tik ir tramvajai ir busai 
dar tebešvenčia. Diena kita 
mat sutruks, ligi visuotinas 
darbininkų balsavimas patvir
tins padarytą savo atstovų su
tartį dėl algų su samdytojais. 
Balsavimas įvyks pirmadienį.

Busų darbininkai, kurie buvo 
sustreikavę tik simpatizuoda-J 
mi tramvajų darbininkams, bal
savime nedalyvaus.

Anglijos kasyklų darbmin- 
ky spyrimasis '

Reikalauja, kad kuoveikiausiai 
butų išleistas minimam algų 
įstatymas.

LONDONAS, kovo 29. — 
Kasyklų darbininkų ąą junga 

'būtinai reikalauja iš ministerio 
pirmininko MacDonaldo, kad 
parlamentan butų įneštas kasy
klų darbininkų minimam algos 
įstatymo projektas. Jie nenori 
nė klausyt jo argumentų, kad 
toksai bilius parlamente dabar 
butų susijungusių liberalų su 
konservatoriais sumuštas, o to 
dėl veikiausia ir darbininkų val
džia turėtų pulti. Kasyklų dar
bininkai betgi tvirtina savo, bū
tent, kad darbininkų valdžia 
esanti tam, kad leistų tik darbi
ninkų įstatymus, nežiūrint, kas 
atsitiktų.
Kebli darbininkų valdžios pa

dėtis.
Darbininkų valdžios padėtis 

tuo sunki, kad ji stokoja parti
jos disciplinos. Senosiose bur
žuazijos partijose nariai, kurie 
kad ir nesutinka su kaikuriomis 
savo valdžiios programo dalimis, 
jie betgi dėl partijos vienybės 
nusileidžia. Tuo tarpu 
darbiečių atskiri nariai, kurie 
nesutinka su kuriuo nors darbi
ninkų valdžios programo punk
tu, ne tik nenori nusileisti, bet 
stoja opozicijon ir dagi balsuo
ja prieš saviškius.

Francija kviečia Šveica
riją derėtis dėl Savojos.

BERNAS, Šveicarija, kovo 
29. — Šveicarijos valdžia priė
mė Francijos pasiūlymą pradė
ti išnaujo derybas, kad išlygi
nus esančius tarp tųdviejų val
stybių skirtumus dėl Laisvosios 
Savojos Zonos. Priimdama pa- 
siųlymą Šveicarija betgi pareiš
kė, kad ji sutiksianti tik su re
guliacijomis pagrįstomis teisės 
principais.
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Francijos politika 
pasilieka ta pati

Naujasis Poincare’o kabinetas 
laikysis tos pačio® politikos 
su Vokietija, kaip ji iki šiol 
buvo vedama.

PARYŽIUS, kovo 29. — Nau- 
, Į jasis premjero Poincarė kabi

netas p.rmajame savo susirin
kime Quai (Į’Drsay pasisakė, 
kad politika dėl Ruhr pasilik- 

pianti tokia, kokia ji ikišiol kad 
buvo 
liko? prezidęntui 
viešai paskelbę, 
tęsiąs ir toliai!“ tą darbą, kurs 
buvo veikiamai* per pastaruo
sius dvejus metus.

Į šitokį ndsprendimą tęsti 
Uoliau okupaciją Ruhro ir ap
lamai visą valdžios politiką su 
Vokietija, Paryžiuje žiūrima 
kaipo į įspėjimą ir grūmojimą 
Dmves’o ekspertų komisijai, 
kad ji nebandytų kištis į Fran
cijos politiką su Vokietija ir 
nedrįstų siūlyti kokių nors pa
keitimų ar pataisymų.

| Paryžiaus spauda, išskiriant 
kelis didžiulius laikraščius, ku
rie visados rėmė valdžią, pa
reiškia didelio nepasitenkinimo 
Poincare’o pasirinkimu minis
terių. Dagi pusiau oficialiais 
Temps pašiepia, kad premje
ras paėmęs sau talkininkais to
kius asmenis, kaip Loucher ir 
Dejuvenal, kurie smarkiausiai 
priešinos jo finansų sutvarky
mo prograinui.

Iš paviršiaus, naujasis kabi
netas atrodo lyg pakrypęs. la
biau kairėn, bet ištikrųjų jis 
yra labiau pasviręs «•dešinėn, 
kadangi tie taip vadinamieji 
kairieji partijos nariai, kurie 
dabar įėjo valdžion, yra ištik
rųjų reakcininkai konservato
riai.

Pirmadienį premjeras Poin
carė pasirodys atstovų pirmuo
se ir paskelbs savo politiką. 
'Parlamentas bus šią savaitę 

paleistas.
Šips savaitės pabaigoj parla

mentas bus, tur būt, paleistas, 
kad davus kandidatams 
prisiruošti naujų rinkimų 
panijai. Bjink'imaV įvyks 
žės 11 dieną.

Po prisistatymo respub- 
Milleramras 

kad kabinetas

laiko 
kam- 
gegu-

Maištas raudonojoj 
. armijoj

at-Trijų garnizonų kareiviai 
sisakė klausyti įsakymo vyk
ti Sibiran.

RYGĄ, kovo 30. — Sovietų 
legacija Rygoj oficialiai patvir
tina žinias, kad trijuose svar
biuose raudonosios armijos 
garnizonuose Maskvos kaimy
nijoj buvo įvykę maištai, bū
tent, Bogorodske, kurs yra ko
letą mylių į šiaurėryčius nuo 
Maskvos, Serpuchove ir Kalu
goj. Raudonosios armijos ka
reiviai atsisakė klausyti įsaky
mo ruoštis ir vykti į Sibirą, 
kur sovietų valdžia nori pada
ryt karinę demonstraciją prieš 
Kinus Mongolijos pasieny.

ITALIJOS KARALIAUS 
TRAUKINYS BEMAŽ 

NESUSIKULĖ.

28. 
važiavo 

iš Romos

NEAPOLIS, Italija, kovo 
—Traukinys, kuriuo 
karalius Emanuelis 
į Amalfi nelaimės vietą, ištruko
iš l>ėgių. žmonių betgi niekas 
nenukentėjo, išliko sveikas, 
nors gerokai aptrankytas ir ka
ralius. Traukinys išvirto todėl, 
kad dėl didelio lietaus ir žąmės 
slinkimo kelias 
tas.

buvo pagadin-

No. 77

Oro paštas iš New Yorko j| Naujas Serby kabinetas 
San Francisęo

kydami jį kaipo politinę prie
monę, menkai apgalvotą planą, 
kurs esą nepraktingas ir negali
mas įvykinti. Jie sakė, kad tą 
įstatymą vykinant susidarysiąs 
milžiniškas for.das, kuris nega
lėsiąs būt tinkamai apsaugotas ' 
ir kontroliuojamas.

šitas priešgyniavimas įstaįy- 
mo galion įėjimą ir vykinimą 

indą-[Radę Rytų Sibire plati->buvo per du mėnesiu sutrukdęs.

Bl-ELGiRADAS, kovo 29. — 
Ministeris pirmininkas Pašič 

¥ . . .. v, . , . i sudarę nauja radikalų ir disi-įsteigti oro pašto tarnybai at- , . , , , , ...... , . , - z . (tentų demokratų koalicini kastuvu hutas paskyrė 2,/2 nu- , . . . . ... . .binetą. Užsienio reikalu nnnis-hjonų dol. x . ........ iiitonu yra Ninsic, radikalas.

WASHINGTON, D. C., kovo 
29.— Atstovų butas, priii__
mas šiandie pašto sąmatos bi- 
lių, paskyrė inijlijono do
lerių Įsteigimui nuolatinio oro I MASKVA, kovo 20. — Asso- 
pašto tarnybos tarp New Yorko ciated Pi’ess žiniomis, Anadiro 

Jeigu šitas srity (Sibiro šiaurėryčių kam
pe), išilgai Bielos upės rasta ru
da turinti 76 nuošimčius plati
no.

nu turtingą rudą I

Lietuvos žinios
ir San Francisęo.
įstatymas bus ir senato priim
tas, greitasis oro paštas ims 
veikti nuo ateinančio liepos 
mėnesio 1 dienos. Oro pašto 
linija eitų iš Ne\v Yorko per 
Clevelandą, Chicagą, Cheyenne 
ir San Francisęo. Tarnyba bu
tų reguliarė, sykį -dienoje; paš
tas iš Nc\v Yorko pasiektų San 
Francisęo aplamai per trisde
šimt valandų.

*
Dabar geležkeliu paštas iš 

New Yorko pasiekia San Fran- 
cisco per 86 valandas.

Darbininky pensijų įstaty 
mas Argentinoj

Darbininkai, išdirbę 25 metus, 
nebereikalaus dirbti, — jie 
gaus pensijas.

mogžudybė

Nuimama taksai nuo pi- 
gesniyjy teatru bilietu

Gal bent “muving pikčerių” te
atrai atpigs.

WASHINGTON, D. C., kovo 
29.—(Senato finansų komisija 
aprobavo įstatymo projektą, 
kuriuo panaikinama taksai nuo 
bilietų teatrams 
pramogoms, jeigu 
brangesni kaip 50 
bilietų brangesnių
tų taksų paliekama, kaip ligšiol, 
10 nuošimtis.

ir kitokioms 
bilietai ne- 
centų. Nuo 
kaip 50 cen-

Tokį įstatymą atstovų butas 
jau priėmė anksčiau, bet ligi se
natas jį irgi priims, senieji tak
sai pasilieka galioj.

Cheer up, nutukėliai
Franeuzų mokslininkai išrado 

vaistą, kuriuo lengva atsikra
tyt savo lašinių.

PARYŽIUS, kovo 29. — Du 
franeuzų mokslininku, Carnot 
ir Terrig, išradę vaistą, kurio į- 
leidus keletą kartų po oda, nu
tukęs žmogus atgauna normalį 
plonumą. Mokslininkai darę 
daug bandymų su gyvuliais, ir 
rezultatai buvę kuogeriausi.

Tasai vaistas, arba 'Serum, 
kurio vyriausia sudėtina dalis 
yra karvės kepenys, įšvirkštas 
gyvuliams, į nuostabiai trumpą, 
laiką padaro juos liesius.

Išradėjai, kurie savo išradi
mo rezultatus pateikė Franeuzų 
Biologijos Draugijai, tikisi ga
lėsią sėkmingai vartoti tą vais
tą nutukusiems vyrams ir mo
terims, kurie norėtų savo nutu
kimo atsikratyti.

Buvęs Saksonijos prem
jeras pasmerktas 3 m. 
kalėjimo.

BERLINAS, kovo 29. — Bu
vęs Saksonijos premjeras Dr. 
Ziegner, kurį Dr. Stresemannas 
su kariuomenės pagalba nuver
tė, tapo šiandie pasmerktas tre
jiems metams kalėjimo už pa
pirkimus ir kyšių ėmimus.

Ekstradicijos sutartis
Bulgarijos parlamente

SOFIJA, Bulgarija, kovo 29. 
—Užsienio reikalų ministeris 
pristatė parlamentui patvirtinti 
sutartį dėl nusiikaltėlių išdavi
mo, nesenai padarytą tarp Bul
garijos ir Jungtinių Valstijų.

j BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 29. — Respublikos prezi
dentas Marcelo De Alvarez 
šiandie oficialiai panaikino dar
bą žmonių, kurie yra dirbę per 
dvidešimt penkerius metus.

Kiekvienas Argentinos res
publikoj žmogus, ar jis butų pi
lietis ar ateivis, kuris per dvi
dešimts penkerius metės dirbo 
kokį nors darbą, ar kaipo sam
dininkas, ar patsai sau, turi tei
sės gauti pensiją visam savo, 
amžiui. Pensijos bus mokama 
tiek, kiek kas dabar, baigdamas 
dvidešimt penktus savo darbo 
metus gavo algos.

i Naujasis darbininkų pensijų 
įstatymas įeina galion nuo ba
landžio 1 dienos.

[ Jei pensiją gaunąs darbinin
kas mirtų, tą pačią pensiją turi 
teisės gauti jo žmona ar moti- 

I na ligi savo mirties, ar ligi iš
tekės už k;to vyro.

Tie, kurie dar turi dirbti, ligi 
ištarnaus dvidešimt penkerius: 
metus, turi iš savo algų 5 nuo-, 
šimtį mokėti j valstybės pensijų 
fondą, iš kurio atitarnavusiems 
mokamos pensijos. Samdytojai 
taipjau moką į tą patį fondą 5 
nuošimtį nuo sumos, kurią jie 
išmoka savo samdininkams.

Apskaičiuojama, kad per pir
mą mėnesį į tą fondą sumokės 
500 tūkstančių asmenų, o toliau 
tas skaičius dar labiau padidės.

Nemečiai ir namų tarnautojai 
į pensijų fondą nemoka, bet tu
ri teisės skaityti savo darbo lai
ką, kad paskui galėtų tuo pasi
naudoti.

Darbininkui susirgus, alga 
jam turi būt mokama visą lai
ką.

Samdytojai, ir dagi kaiku- 
rios darbininkų organizacijos, 
priešinos tokiam įstatymui, lai-

Vilniaus/laikraščiai praneša, 
kad nesenai viename kaime prie 
Sargonės miestelio Įvyko sekan
tis atsitikimas. Vilniaus žydelis 
(mėsininkas) atvažiavo kai
man supirkinėti mėsos, žydelį 
visi kaimiečiai gerai žinojo, nes 
jisai dažnai atvažiuodavo pirk
liauti. Atlikęs savo darbą ir ne
norėdamas naktį grįžti į namus, 
žydelis nusprendė pernakvoti 
pas vieną lenką kaime. Pabudęs 
naktį, jis išgirdo susirinkusius 
ten žmones tariantis jį nužudy
ti. Išsigandęs jis pasiprašė lau
kan; jam padavė jo kailinius ir 
išleidė.

Žydelis nubėgęs pas kitą so- • 
dietį papasakojo jam visą isto
riją. Tasai nepatikėjo ir žyde
lio kailiniais apsivilkęs nuėjo 
pats persitikrinti. Bet nespėjo 
įeiti trobon, kaip kirviu gavo 
per galvą ir tuojau mirė. Pasi
rodė, kad žmogžudžuis apgavę 
kailiniai ir vietoje 
nužudė kaimyną.

žydelio jie

žemė pavyzdingiems ūkiams.

KAUNAS. Lietuvos žemės 
ūkio kultūrai kelti Žemės Ūkio 
Departamentas ^ruošiasi prašy
ti žemes reformos nusavina
mosios žemės 0,5%, t. y. apie 
25,000 ha perleisti pavyzdin
giems ūkiams įvairiose Lietu
vos vietose užvesti.

Apie 17 pavyzdingų ūkių jau 
užvesta. 1Ll.

KAUNAS. — Ministerių Ka
bineto nutarimu, leista parda
vinėti miškas be varžytinių 
Teisingumo ir Krašto Apsau
gos Ministerijoms su sąlyga, 
kad minimos įstaigos jo nepar
davinės ir visus darbus miške 
atliks kaliniai.

Tarsis dėl žemės Ūkio parodų 
lankymo.

KAUNAS. — Nuo ILietuvos 
Žemės Ūkio D-jos agronomas 
VI. KriauČiunas išvyko Rygon 
į Konferenciją š. m. 9—10 d. 
tartis kaip lankyti vieniems ki
tų Ženfcs Ūkio pė rodąs. [L].

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami kelely dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

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

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

NAUJIENO
1739 So. Halsted St Chicago, I1L
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[korespondencijos
Darbai čeverykų dirbtuvėse 

eina silpnai. Yra žmonių ir be 
darbo. Bet moteriškų tai yra 
ir reikalaujama, ypatingai į 
siuvimo skyrius. —Vytautas.

Carnegie. Pa.
Komunistiškos bėdos dėl mun- 

šaino ir kiti dalykai.

Musų komunistai sumanė pa
sirodyti, kad ir jie darbuojas 
dėl lietuvių gerovės. Buvo pra
dėję dirbti gan naudingą dar
bą:'stvėrėsi organizuoti vakari
nę mokyklą suaugusiems ir vai
kams. Jie atsikreipė į vietinį A. 

, P. L. A. Kliubą su prašymu, 
kad Kliubas pavelytų jiems nau
dotis svetainę jų sumanytai mo
kyklai. Kliubas pavelijo pri
jausdamas geram darbui.

Tuoj komunistai paskelbė, 
kad jau mokykla atsidaro ir mo
kytojais apsiėmę būti mokyčiau
si komunistai iš visos Carne- 
gies, būtent, Ji Gataveckas ir 
E. K. šiurmaitienė. Carnegies 
lietuviai kol nežinojo kas mo
kytojaus toje mokykloje, tai la
bai žingeidavo ir atidarant mo
kyklą susirinko gana grąžus 
būrys mokinių taip iš suaugu
sių taip ir mažų vaikų. Prade
dant pamokas juk reikia viską, 
taip sakant, formališkai atlik
ti — tai musų mokytoja E. K. 
šiurmaitienė su buriu suaugu
sių mokinių sumanė išgerti ma
garyčias pažymėjimui atidary
mo mokyklos ir jie tenai po vie
ną pd antrą stiklelį, ir jei Ga
taveckas, tai būt užmirštos ir 
pamokos besilinksminant su mo
kiniais. Gataveckas iškubukšti- 
no profesoriuj, su studentais iš 
baruimio prie pamokų, ale, ži
noma, kur stiklelis maišosi, tai 
ten pamokams nekaip einasi 
Tat ir musų ta naujoji moky
kla tuoj aus pradėjo nustoti sa
vo vertės ir vietos lietuviai vie
toje prijautimo mokyklai pra
dėjo juokūs krėsti iš profesor- 
kos ir jos studentų, kad, girdi 
“tokiai profesorkai su jos stu
dentais geriausias mokslas prie 
munšaino bonkos, o ne kur ki
tur....” į

“Profesorkos” nelaimė.
Musų profesorka tur gana I 

plačią pažinti su visokiais lie
tuviais, o daugiausiai 'tai sv 
tais, katrie mėgsta mėnesėlio 
šviesą. Ji pas save dažnai turi 
svečių ir pabaliavoja po keletu 
dienų, žinoma, jeigu ir jai pa
sitaiko kur išeiti į svečius, tai 
ir ji užtrunka kaip kada ganc 
ilgai. O tai yra gerai dėl komu
nizmo labo, tik nelabai gerai 
kad kaip kada pasitaiko nelai
mė nors ir “profesorkai.”

štai vasario 18 d. musų pro
fesorka turėjo svečių, kurie 
linksminosi prie mėnesėlio švie
sos, apkalbėdami komunizme 
pasisekimus, kad jiems pasise
kę užkariauti vietinę S. L. A. 
kuopą. Viskas buvo atliekama 
gana garsiai, kad ir tie nelabie
ji “dėdės” su kočėlais atėjo ir 
sutrukdė visas vaišes atimdami 
net čielas 3 bonkas mėnesėlio 
šviesos ir kartu nuvesdami ir 
ponią profesorka pas skvairą 
pasikalbėti ir sueiti į geresniu 
pažintį su aukštesniais žmonė
mis. Kaipo profesorkai tas būt 
buvę ne pro šalį, tik tas blo
ga, kad profesorkai toji pažin
tis su dėdėmis ir su ponu skvai- 
ru per brangiai atsiėjo piuigiš- 
kai ir tuo pačiu laiku sutrukdė 
mokykloj pamokas.

— Nebolševikas.

Binghamton, N. Y.

tų studentų, kurie yra susispie
tę apie jų fašistinę organizaci
ją. Antras kalbėjo p. Banaitis. 
Jis kalbėjo apie kankles atpa
sakodamas jų istoriją ir pas- 
kiaus paskambino keletą lietu
viškų dainų. Pirmasis, kaipo 
kalbėtojas, yra tinkamas savo
je vietoje. Antrą, žinoma, ne
galima vadint kalbėtoju. Aukų 
surinkta apie $50.00; viena ypa
tų aukavusi $25.00.

Dabar reikia porą žodžių 
tart ir apie jų rėmėjus. Visų- 
pirma reikia pasakyt, kad tam 
tikras komitetas, kuris yra su
sitveręs Brooklyne jau nuo ku
rio laiko rašinėjo laiškus įvai
riems žmonėms su prašymu, 
kad surengtų tiems fašistams 
studentams prakalbas. Bet ant 
kiek yra žinoma, vietos žymes
ni veikėjai visi atsisakė. Pas- 
kiaus, matyt, buvo atsiųstas 
toks laiškas ir vienam vėjo pa
mušalui, kuris, kaip ir visados, 
nežino dalykų, bet daro kas 
jam arčiausia po nosia.

Po to susidaro komitetas iš 
dviejų klerikalų ir trijų sanda- 
riečių. Komitetan įeina P. Pet
rauskas ir kun. K. Skripka nuo 
klerikalų, o A. Adomaitis, P. 
Steckis ir M. Urbas nuo sanda- 
riečių. Apie šio komiteto ypa
tus reikėtų pasakyt tiek: kad 
P. Petrauskas ir A. Adomaitis 
vietos lietuviams yra žinomi 
kaipo nerimti žmones ir dideli 
veidmainiai, t. y. vienaip kal
bantys, o kitaip darnatys. O P. 
Steckis—tai visiems žinomas 
kaipo “advokatas” nemokantis 
skaityt nei rašyt ir žmogus, ku
ris visai neapsišvietęs. Apie 
paskutinį, t. y. M. Urbą galima 
pasakyti, ’kad iki šiol apie jį 
nivo manyta kaipo apie gana 
orogresyviška žmogų, ir kuo- 
net jį žmones pamate lame ko- 
nitete, tai net nusistebėjo, kad 
rimtasis Urbas įsimaišė tarp 
-.okiu nedakeptų žmonių ir pa- 
.apo fašistų rėmėju. Ištikrųjų 
vadinant save progersyvišku 
tandariečiu taip elgtis, tai jau 
įerdaug. Juk ir sandariečiuo- 
>e yra nepasi lenku imas, žino
ma, ne tame svarbu, kad tai 
ie tas prakalbas rengė. Bet 
;varba yra tame, kad dabar vi- 
;iems yra žinoma, kas yra fa

šistų rėmėjai. Dar reikia pri
tart, kad aukotojai buvo vieti
niai klerikalai ir pusiau klerika- 
ai kartais save vadinatys tau
tininkais. Dabar, žinomu, 
)inghamptoniečiams bus aišku, 
kas yra fašistų rėmėjai, neiš
skiriant nei kun. K. SkripkOs, 
kuris visuomet stengiasi nu- 
iuot dideliu demokratu. Dabar 
bus aišku, kas jie per demokra
tai. Tai demokratai iš prie
vartos.

* *
i , * i

Tą pačią dieną po piet Lietu
vių Svetainėje įvyko bolševikų 
prakalbos, kur kalbėtojum bu
vo Undžienė iš Brooklyno. Kal
bėtoja iš jos menka. Kalbėjo 
taip, kaip ir kiti komunistų de
klamatoriai. Matyt, kad ir 
šioji moterėlė yra tą pačią de
klamaciją išmokus, nes kalba 
todis žodin kaip kad Bimba ir 
kiti, žmonių buvo nedaug ir 
vien tik bolševikai. Kitokių vi
sai nedaug tesimatė. 

* *

Nuo tūlo laiko vietos darbuo
tojai su J. M. Bučinskų prie
šakyje pradėjo darbuotis, kad 
tinkamai užprotestavus prieš 
varžymą ir mažinimą lietuvių 
Įvažiavimo į Ameriką.

St. LouiSj Mo.
Darbiečiams karšta darosi.
Kovo 18 d. čia kalbėjo D. J. 

Kasparka. Kalbėtojas aiškiai 
išdėstė darbiečių ėjimą į mases. 
Skaitydamas iš darbiečių laik
raščių, jis išrodė jų blėdingą 
darbuotę dėl darbininkiškos kle- 
ses. Darbiečiams tai labai ne
patiko, kad jie tik sėdynes try
nė į kėdės ir kuždėjosi tarp sa
vęs. Po prakalbai pirmininkas 
pasakė, kad jeigu darbiečianji 
užtenka drąsos, tai jie dabar

turi progą kritikuoti kalbėtoją 
ir apginti savo neklaidingumą.

Darbiečiai, neturėdami faktų 
išeiti prieš kalbėtoją, pabėgo. 
Po vadovyste šulo D., kuris 
nirmiau'sia atsistojo ir taip pa
sakė, girdi, kad pirmininkas E. 
St. Louise budamasa pasakė, 
kad aš pavogęs 40 dolerių Ra
telio pinigų 17 dolerių praval
giau, o kitus kas-žin kur padė
jau, tai eikime laukan iš sve
tainės.

Kaip teko patirti, tai jam 
tokios kaltės E. St. Louise nie
kas neužmetė, tai jo paties pra
simanymas. O tie $40 į D. 
rankas pateko ne iš “Ratelio,” 
bet iš buvusios socialistų kuo
pos iždo. Darbiečiai neturėda
mi faktų, tai jie mano, kad me

lagystėmis viską laimės. Bijo
damiesi kritikuoti kalbėtoją, ar 
duoti jam klausimų, jie bėga 
iš svetainės. Puikus, revoliucio
nieriai.

Tas pats kalbėtojas kalbėjo 
E. St. Louise ir Collinsville. 
Girdisi, kad darbiečiams kailį 
išmazgojo pusėtinai baltai. Col- 
linsvillės darbiečiai norėjo įsu, 
stabdyti prakalbas ir pastatyti 
savo kalbėtoją, bet jiems tas 
nepavyko. Tik tiek jie laimėjo, 
kad savo raštus sulygino su 
Račkaus raštais. (Mtat kalbė
tojas skaitę iš jų raštų, kaip jie 
darbuojasi visuomenės labui).

—Dalyvis.

Garsinkite Naujienose

NOREDAMIl
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j I NYTI VISADOS KREIPKI! ĖS I I PAS MUS. TAS JUMS BUS|I 

i • ANT NAUDOS. \ 

S.L JABIŪNAS CŪ.
family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I wou1d 
not have contin- 
ued all thia timo 
had I not found 
it ’gilt edged and 
as reCommended.” 

Gco. Cassidv, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a s 
be e n in constant 
ūse in 1h® Amer
ican family for 
moro than Fifty 
years.
Sąid Everywhen0 

Tablets or 
Llauid

809 W. 35th SI.. Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Fašistų atsilankymas.— Komu* 
nistų prakalbos. — Lietuviai 
protestuoja prieš lietuvių at- 
eivybės sumažinimą.

Kovo 16 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko Neo-Lithuania at
stovų prakalbos. Pirmas kalbė
jo Marčiulionis. Iš kalbėtojo 
kalbos kiekvienas galėjo su
prast, kad jie atstovauja visą 
Lietuvos Universiteto studenti- 
ją; niekur neprisiminė, kad’jie

Tų darbuotojų' planas esąs 
gauti visų vietos organizacijų 
priturimą, t. y. perskaitoma 
organizacijos susirinkime tam 
atatinkama rezoliucija, ir kuo
met rezoliucija priimama, tą
syk organizacijos pirmininkas 
pasirašo po rezoliucija. Taip, 
busią daroma tol, kol bus visų 
vietos organizacijų atsiklausta 
ir gauta jų pirmininkų para&ąi. 
Tuomet rezoliucija busianti pa
siųsta atatinkamoms įstaigoms 
ir tam tikriems žmonėms. Dar- 

ana sparčiai.atstovautų tik tam tikrą dalelę'baš sakoma eina

............................................ . ----- ----------------------------—■— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

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

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

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

S, * % • ’ * ’ ; ’ ' '

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi- 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik-

H. GUGIS
: ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stn Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: auo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą. 1

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. |

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22 n d SU arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

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

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

lengvomis išlygomis.

T«J. Dearborn 0057

i. i. SUKIS
ADVOKATAS

Ofiiaa vidurmiestyjs
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WaskinKton St.

Cor. Wit«faington & Clark

Narr.u Teki Hyde Park 3896

i

Gegužio Menesyje
Laivu

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

Tiesiai j Klaipėdą
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. \

Musu atstovas praleis Lietuvoj 3 mė
nesius, l^ad sutvarkyti ir pagerinti at- 
keliavimą tu, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos. '

Musu atstovas palengvins kelionę 
seny tėvu važiuojančiu pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čiu vaiku pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

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

rintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi- Visais šiais i •. .sados. . reikalais ,del pilnu ziniy
Kreiptis asmeniškai, arba laišku:

NAUJIENOS lp^^ T "g T**• I 1 V S
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas varnose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus. Padaro pirkinio ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu*.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1533 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonai Canal 1667.

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

Room 909 Chicago Trust Building
7* West Monroe Street, CkicagOt 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■■■■--- ---

t

J. P. WAITCHES
LAWYER Lletuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas •
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531 
Tel. Central 6890 

Vak. 8223 S. Haleted SU Ckicafa.
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN |
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

,----- --- ,——  .........
I Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi

' dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
i brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEAT1NG SUPLY CO.
490 Milwaukuc Avė. and 

461 N. Halsted St.
, Haymarket 1018. Haymarket 4221

................................. ................  . ----------- -
i Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams* visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 \V‘ 38-th St., Chicago, III.
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Ar Pirktini “Galybės

MANO ATSAKYMAI.
m. kovo 13 dieną, “Naujie- 
Redakcija pastatė “Galy- 
atstovams keletą klausi- 

kuriuos vadina “Svarbiau-

Š. 
nų” 
bes“ 
mų, 
siais“ ir tuč-tuojau kaltina juos,
kad jie girdi, “nieko neatsako į 
tokius klausimus.” Pirmą kartą 
girdžiu ir skubinuosi atsakyt. 
Kaltinimas yra neteisingas; at- 
penč Chamber 6f Commerce 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo suviršum 80 asmenų ir į ku
rį “Galybės“ atstovai buvo pa
kviesti, gali paliudyti, kad jie 
nevengė atsakyti nei į vieną su
sirinkime iškeltą paklausimą. 
Taigi, 1-: Kas valdys tą bendro
vę už amerikiečių pinigus?

Atsakymas: Valdyba, Visuo
tino akcininkų Susirinkimo iš
rinkta ir pastatyta po kontrole 
Visuotino Susirinkimo renka
mų: Priežiūros Tarybos ir Kon
trolės Komisijos, (šis atsaky
mas taip netikslus ir nerimtas, 
kad išrodo tik pasityčiojimu iš 
amerikiečių. “N.” Red.)

2) Kas ir kiek pasiėmė šėrų 
už dyką arba už Vilijos vande- 
nj? ...

Atsakymas: Tokių asmenų ir 
šėrų nėra ir nebuvo, (čia reikia 
pilnų atskaitų. “N.” R«čl.>

3) Kur bendrovė dėtų paga
mintą elektrą, kad Kaune nėra 
jos dratų ir kada reikia gal dar 
kito pusės milijono reikalingų 
dratų pravedimui?

Atsakymas: Vėlos (dratos) 
bus ir reikalingi pinigai, tik to
li gražu ne pusę milijono, bus, 
kada bus elektra. (Ar iš dan
gaus?—“N.” Red.,

4) Kam “Galybės” atstovai 
suka žmonėms galvas apie elek- 
trikinius tramvajus Kaune, ka
da tramvajų nėra, ir jų įvedi
mas kaštuotų dar ne mažiau 
kaip vieną milijoną?

Atsakymas: “Galybės“ atsto
vai niekam galvos nesuka ir 
niekuomet nė vienam žmogui 
nesakė, kad Kaune yra elektri- 
kiniai tramvajai; prie progos 
jie dar kartą pakartoja, elek- 
trikinių tramvajų Kaune nėra, 
bet tat nereiškia, kad jų niekuo
met nebus, nors tat “kaštuotų“ 
net daugiau kaip “Naujienų“ 
Redakcija mano. (Reiškia tos 
“baltos anglies“ visgi nėr kur 
padėti: nėr nei dratų tiei tram
vajų. — “N.“ Red.).

5) Kaip galima pardavinėti 
šėrus, kada bendrovė neturi 
jokio finasinio pieno, kada nega
li pasakyti, ai’ daug skolų ke
tins užtraukti, ar visiškai užsta- 
tys busimą bendrovės turtą vo
kiečiams ir švedams, taip kad 
šėrų vertė butų visiškai užmuš
ta? Pastačiusi tokį kalusimą, 
Redakcija išvadino “Galybės“ 
sumanymus “nedakeptais“ ir 
“žaliais“.

Atsakymas: Sulig Lietuvos 
Valstybės Įstatymų, kiekviena, 
užregistruota bendrovė gali per 
davinėti savo šėrus, kad gautus 
,pinigus suvartoti tikslams, jos 
įstatuose (konstitucijoj) nuro
dytiems. Bendrovių veikimą 
prižiūri pati Valstybė. Neveik
liausias, taigi ir neturinčias 
“finansinio plano”, bendroves 
valdžia pas mus uždaro. “Galy
bė“ —neuždaryta. Tlaigi, vei
kia ir savo darbą planuoja. Ji 
pirmutinė pasakė, kad neturtin
goji Lietuva turi gamtos turtus, 
kuriuos galima išnaudoti ir nuo 
žodžio ėjo prie darbo tokiu ke
bu: sužinojo, kaip gamtos tur- 
wis paimti, ir sužinojus, nusta
tė savo darbų pieną. Visų pir
ma ji kinko Nėrį, ir po to imsis 
už taip vadinamos “Birštono 
kilpos’”* ant Nemuno. Taip nu
sistačiusi, paskyrė Inžinierių 
Komisiją vietai parinkti ant 
Nėries. Po to siuntė Inžinierių- 
matininkų, hidrometrų ir geo
logų—partijas išmatuoti upę: 
padaryti niveliacijos darbus ir 
horizontalę nuotrauką t upės 
krantų ir dugno, išmatuoti išil- 
o y ir iki 20 skersinių profilių, 
surasti puolimą, įrengti stotis 
matavimui vandens horizontų, 
išmatuoti vandens greitumą ir 
jo debitus pavasario, vasaros, 
rudens ir žiemos metu, ir per

prie “Galybės“ bendrovės jau 
priklauso apie 11,500 šėrininkų. 
(O kiek jie sumokėjo pinigų 
skaitant doleriais, o ne markė
mis, ir kur tie pinigai dėjos, 
jeigu jų buvo? — “N.“ Red). 
Taigi, mesta idėja prigijo, tik 
reikia dabar daboti kad ji ne
pakliūtų į vokiečių, švedų, olan
dų, danų ir kitų, besiindomau- 
jančių ja rankas, o paliktų lie
tuvių rankoje, kurios greičiau, 
nekaip anų gautąjį pelną pa
suks į Lietuvos gerovės pusę. 
Anie jau yra siūlę, kapitalus, 
bet ta sąlyga, kad visų šėrų 
51% priklausytų jiems. (Ame
rikiečiai lietuviai tik tokią pat 
sąlygą galėtų statyti! —“N.“ 
Red.) Jeigu dabartiniai “Galy
bės’ vedėjai butų tik biznieriai, 
tai be abejo jie biznį jau pus-| 
antrų 
tų 
to

Susirinki- 
nusimanan

potvynius, ir pagalios padaryti 
geologinius tyrinėjimus krantų 
ir upės dugno parengtoje vie
toje.

Tat visa atlikta. Tai-gi buvo 
ir “finansiniai suplanuota.“ Hi
drometriniai tyrinėjimai, kad 
padaryti tinkamas rimtas išva
das, buvo daromi tris metus. 
Kada buvo gauti visi daviniai, 
kuriais galima buvo pasitikėti, 
buvo sudaryti užtvankos pro
jektai ir pati užtvanka inžinie
rių apskaičiuota, jų taip-pat 
sudaryta statybos darbų sąma
ta. Taigi, “Galybė“ žino, ką 
daro ir šposų nekrečia. Be to, 
1921 m., kada bendrovės įsta
tai vos buvo užregistruoti, ban-r 
kierius M. Yčas mums siūlė už 
įstatus 1,000,000 margių, o jis 
į vandeni pinigų nemėto, štai 
ko-buvo verti.pačioje pradžioje 
“Galybės“ sumanymai. Dabar 
jie pabrango: 1922 metais Vi
suotinas šėrininkų 
mas, kuriame buvo
čių žmonių, kaip va: Inžinierių, 
Profesorių ir kitų inteligentiš
kųjų profesijų ir partijų, — pa
darytus darbus ir planus apkai- 
navo 1,000,000 litų, 
užprotokoluota ir 
tiems parodyti, 
sudarėme tikrus 
matas, pasirodė, 
pelno rezultatai 
pirmuosius apskaičiavimus, ir 
atrodo štai kaip: nustatant pu
siau pigesnę kainą už 1 kw-val., 
negu tat daro Kaune belgų 
Kompanija, dabar produktuo- 
janti ten toli nepakankamą 
elektros kiekybę — taigi tik 
šešius centus vieton dvylikos ir 
pusę, iš pirmųjų metų galima 
bus gauti gryno pelno pusę mi
lijono dolerių; toliau išvysčius 
stoties darbą gryno pelno bus 
visas milijonas 
met. štai delko 
pardavinėti, arba jų neišparda
vus., paskolą užtraukti, kas. šė- 
rininkams butų tik naudinga: 
nes padalyjant pelną, tarp ma- 
žesniojo jų skaičiaus, but}ų| 
daugiau dividendo ir paliktų ga
limybės greičiau išsimokėti sko
las. Iš nurodytų darbų matosi 
“Galybės“ pienas ir tat, kad ten 
ne vaikai susibūrė. Jei kam 
mes nepatinkame toliau, kaipo 
priešakyje stovintieji, yra vi
suomet galimybė mus pakeisti: 
nes kasmet daromi rinkimai; 
pagalios, kaip norėtų Redakci
ja, visas biznis galėtų būt 
statytas ant visuomeninio 
grindo, nes seras kainuoja 
$10.00, o šėrininkų Nėries 
tvankai 
50,000, o Nemuno Kilpai —600,- 
000. Taigi, čia sueis 1/3 lietu
vių Visuomenės. Su tokia gra
žia šėrininkų armija galima už
kariauti Lietuvos ateitį, bei 
galima, kliudant privatiniai ini
ciatyvai, kaip kad daro “Nau
jienų“ Redakcija, Lietuvos at
eitį suvalyti į vokiečių, švedų 
ar kitų glėbį, (šis paaiškinimas 
geriausia įrodo, kad “Galybės” 
atstovai ne lik neturi finansi
nio pieno, bet neturi nei supra
timo, kad tai yra finansinis 
pienas.—“N.” Red.)

Kaip matosi iš viršui pasar- 
kyto, dabar reikia jau statybos 
darbas pradėti. Kokias sunke
nybes bendrovės steigėjai, ir 
paskui jos Valdyba, turėjo va
rant tiek darbų, kiek nurodžiau, 
čia apie tai tat nesakysiu, kad 
neatrodytų pasigyrimu; bet 
viena tik priminsiu: pačioje 
pradžioje šnekėta-kalbėta, vai
kščiota į susirinkimus buvo 
daugelio žmonių, — o darbas 
atliktas tik keturių. šitiems 
teko organizuoti bendrovę ir 
jau pirmaisiais metais rūpinties 
padaryti kaikuriuoš minėtus 
darbus, kad parodytų bendro
vės veikimą ir tokiu budu ap
saugojus ją tolesniam veikimui 
nuo uždarymo. Reikėjo dirbti, 
neimant iš niekur jokios algos 
ir dar inžinieriškus darbus ir 
bėgantį reikalų vedimą apmo
kant savais pinigais. Taip buvo 
veikta pirmaisiais ir antraisiais 
metais — ir pagalios pasiekta 
;okių rezultatų, kad šiandien

Tat yra 
fjaliu norin- Be to, kada 
planus ir są- 

kad laukiamo 
viršijo musų

dolerių kas 
galima Šerus

pa- 
pa- 
tik 
už- 

pastatyti reikalinga

atgal bu- 
ir .klapa-

metų 
padarę

dabai* neturėtų, bet ar bu
tų pelniusi Lietuva iš savo gam
tos turto — kitas dalykas. “Ga
lybės” vedėjai yra lietuviai ir 
jiems rupi Lietuvių tautos nau
da— štai kodėl iki šiol nepasi
naudota olandų, danų, švedų ir 
kitų svetimtautiškųjų firmų pa
siūlymais, įvedančiais svetimus 
Lietuvai šeimininkus

Tat tebus žinotina! Sapienti 
sat! (Gaila kad šio lotiniško pa
sakymo negalima kreipti į “Ga
lybės” atstovus. —“N.”. Red. 
Inž. elektrikas VI. Pauliukonis, 

“Galybes” atstovas.

tų sodininkų pridaryta 
daug, kad amerikiečiai,

suteyty’ti” Įlietu vos 
“ kurtei gal mokėjo 
vokiškais beverčiais 

po

di- 
ka-

ko, o jų neatsakęs, neduoda 
mums jokios /žinios apie savo 
‘^Galybės“ finansinį pieną. Gal 
būt apie finansus žinoti nėra 
jo biznis, - vienok, kada iš in
žinieriaus jis pasidarė “pro
motorių,“ tai jau turėtų ir ta
me biznyje nors kiek nusima
nyti. Tečiaus net ir inžinieri
nėje tarytum srityj inž. Pau- 
liukonio tvirtimima:i /pasirodo 
dažnai vėju paremti: taip, į už
metimą, kad vielų (dratų) elek
trai r““' T"------
jis atsako: “bus, bus!
tramvajų nėra, irgi sako “>bus, 
bus!“ Bet kas duos pinigus? O 
jei yra kur toks geradarys, tai 
kodėl jis neduotų ir “Galybės“ 
tvenkiniams ir turbinoms, ypač 
kad tai pigesnis yra dalykas, 
negu vielų ir tramvajų -įvedi
mas?

Gaila, |kad taip tenka kriti
kuoti Lietuvos svajotojų su
manymus. Bet geriaus išanksto 
ydas permatyti, negu vėliaus, 
kada gal ir gailėtis kiliems bus 
po laiko.

nėra ir nėra permatyta,
Kad

Mrs. MICHNIEVICZ-VIŪIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUAERKA 

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mota- 
dma prie gimdy- 
t'O kiekvienam* 

Teiki* 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Francuziškas Daktaras

ncbereikalo inž.
apsimeta n e su

lai yra bendroves 
pienas,” ir vieton

savo finansini pieną 
“projektų” įkaina-

Kokia šitų “atsakymų” vertė?
“Galybės” atstovo viršpaduo- 

ti neva “atsakymai” į keletą iš 
daugelio klaustinų klausimų 
galutinai mus įtikina, kad “Ga
lybės” sumanymas kol-kas yra 
tikrai “žalias“ ir priklauso pal
šių svajonių sričiai.

J pirmą klausimą, kas valdys 
tą Lietuvos, bendrovę už ameri
kiečių pinigus, atsakyti, kad 
valdys valdyba yra pasijuoki
mas. žinoma, kad valdyba. 
Bet kas ta valdyba bus? Ar ji 
susidės/ iš amerikiečių, jei jų 

bus didžiuma pinigų? ___ ___
nors amerikiečiai 1 turės kokį- 
nors būdą balsuoti? Ar jų bai
sa bus nuo galvos ar nuo įdėto 
pinigo? Kaikurių kitų panašių 
bendrovių pavyzdžiai rodo, kad 
amerikiečiai sudėję pinigus, ne 
tik negali rinkti Lietuvoj val
dybų, bet nesti skaitomi nei 
tikrais bendrovių šėrininkais/ 
o dažnausia tai nežino nei kur 
nuėjo jų pinigai. !

Iš tolimesnių atstovo pasa
kymų matos, kad jau ir dabar 
“Galybėje” yra kas-nors ne taip. 
Štai, pavyzdžiui, “Galybės“ šė- 
rininkų, pasirodo, esama net 
11,500. Taigi jei kožnas iš Jų rinkta, o surinktų pinigų nega- 
būtų įmokėjęs tai po $10, tai jau Įima gal bus grąžinti? Kodėl, 
pinigų bendrovės ižde turėtų pagalios, čia pinigai yra rep- 
buti $115,000. O jeigu inž. Pau- kami 'be Illinois valstijos šėrų 
Bukonis ir pralotas Alšauskas, komisijos leidimo, priešingai 
kaipo vyriausi bendrovės su- Illinois valstijos “blue sky“ įs- 
lai, butų sudėję ne po $10, bet ta tymams?
po $110, tai bendrovės ižde Inž. Pauliukonis nei vieno iš 
turėtų būti $115,2(X). Vienok čia paduotų klausimų neatsa-
iždie pinigų pasirodo nesama, 
jei neskaityti čia Chicagoje su
dėtų kelių šimtų ar tūkstančių 
dolerių. Tai kur-gi tie pinigai 
yra, jei jie buvo sudėti? O jei
gu jie nebuvo sudėti, tai kaip 
čia atsirado tokia daugybė šė- 
rininkų? Ar jie gal mokėjo už 
serus po *10 vokiškų markių ir 
todėl jų sudėtas kapitalas ly- | 
gus 115,000 markių arba auk
sinų, kas Amerikos pinigais 
šiandien yra verta mažiau, ne
gu ketvirta dalis cento? Ar tai

yra šėrų nu- 
kiek išleista, 

visa
Po 

serai

dėlto tokiu ar kitu panašiu 
budu 
tiek
mokėdami už šėrų po $10 ame
rikoniškais pinigais, niekad ne
galėtų “ 
“kytruolių, 
už šėlus
pinigais -r- visvien ar tai 
10, ar tai polOO markių?

Jau vien buvimas tokio 
delio skaičiaus šėrininkų,
da ižde nebuvo ir nėra pinigų, 
sakyte sako amerikiečiams, 
kad čia ištikro labai gražus 
“skymas“ sugalvota. Beto, juk 
tarp tų Lietuvos, 11,500 šėri
ninkų, be abejo, kaikurie yra 
“stambus,“ kurie dėjo gal ir 
po “inilioną“ markių — vertės 
kone-viso centų. Tokie jau, ži
noma, iškalno yra paskirti į 
valdytojus bei direktorius. Aiš
ku, — atsverti tuos 11,500*še- 
rininkų su jų “kapitalais“ 

Į amerikiečiai niekad negalės nei 
skaičiumi, nei pinigais. Tai 
kodel-gi in nepanielžti tų kvai
lių amerikiečių? Tokių gudry
bių jie juk visvien nesupras...

Tu r . būt 
Pauliukonis 
prantąs, kas 
“finansinis 
aiškinęs
kalba apie 
vinių, a.pie Yčo pasiūlymus mi- 
liono markių už konstituciją ir 
apie kitus muilo burbulus. Ko- 

del gi tiesiai neatsakyti tokių 
dalykų, kurie '-.iškeltų aikštėn
bendroves finansų padėtį ir 
permatymą, o būtent: kiek iš
viso bendrovėje 
statyta išleisti,
kiek lieka? Kokia bus 
bendrovės kapitailizadija ? 
kiek buvo parduodami 
Lietuvoje ir po kiek parduoda
mi dabar? Kur pasidėjo šėri
ninkų sudėti pinigai, jeigu jie 
buvo sudėti? Kode! nėra jokių 
atskaitų ir jokio finansų sto
vio parodymo? Ar tik serai 
manoma išleisti, ar manoma ir 

Ar bent | paskolų užtraukti? Ar yra nu
statyta, kiek bus šėrų ir kiek 
paskolos bonų?, Ag yra nusta- 

| tyla, kokiam metų skaičiui bus 
bonai išleisti? Aę tik vieną syk 

'bus bonai išleisti, ar bus jų 
keletas serijų, kas nustumtų 
šėrininkus dar toliaus į užpa
kalį? Kokiais budais manoma 
surinkti reikalingus pinigus? 
Kiek yra mokama komiso už 
pinigų rinkimą? Kiek komiso 
gauna inž. Pauliuikonis ir pra
lotas Alšauskas? Kodėl dar to
liaus yra renkami pinigai, ka
da jau paaiškėjo, kad reikalin
gos sumos negali būt taip su-

Naujidny ekskur
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu- vfį ir turėti smagią kelionę, su 

patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengiatės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

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

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

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prižengti visus do
kumentus.
, ■■ II ■ ■ ■ ■! ................. ..U    ......................... ...  ■ n—»

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugotame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14tli St., 

Cicero, Ui.
Office Phone Cicero 8228
Res. Phone Cicero 627? k H

r-----------------------------------------------

Tik ka 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.

CUNARD 
AR MANAI PARKVIEST GIMI

NES Į AMERIKA?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

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

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

Nėra reikalo laukti 
turi Cunard tikietus. 
išplaukia iš Europos

Cunard tikietai yra

ir prirengia 

tiems, kurie 
Musų laivai 
kas savaitę, 
geri dėl ke

leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei- 
čiausis jurų patarnavimas pasauly. 

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

Cunard Line
140 North |

Dearbom St. ■ r *
Chicago, III.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Itay Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedčlioj aiuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki

Telefonas I.afayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto) .

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnųNuo 

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

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

Frar.klin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duoJėa nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAVJO ir INKSTŲ., Geriausia pa- 
«auly reguliatorius. Vienas doleris at- 
reA- mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St.. 

Chicago, U. S. A.

Telephone Boulevard 9550
DR. HARRY TETER

Dentistas
Suteikiamas gasas ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St., Chicago,

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

A. L. DAVIDONISk M. D.
4643 So. Michig Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakar*.

Telephon* Yard* 1532

DR. J. KULIS
Lietnvia Gydytoja* ir Chirurgą* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Telephon* Yerd* 6082

DR. M. STUPN1CKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
NedJliomi* ofisą* yra 

uždaryta*

Gerai lietuviam* žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naiv
iausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Looinis, kampas 18 ir Blue 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefoną* Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12. 1 iki 8 dlen*
ir 6:30 iki 9:30 vakar*

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, BĮ. I

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
D0WIAT— SASŠ

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 akimi*, paaiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptomatrUt 
T«L Bool«v*rd *48? 
444* & Aihlani Av* 
Kampa* 47-toa gat. 

3-roa luboba

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso UI. Boulevard 9698

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

Specialistas Moterišku, Vyrilk*, 
Vaikų ir vi*u chroniškų lirų 

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

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

DR. A. MONTVID
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 □. Washington St.
Valanda*: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
.1824 Wabansia Ar*. 

Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tol. Kedzi* 7715 
""" ■.... — ■ ..................... ■■■ <

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

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. Phon* 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del speciali* 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL, 

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

Telefonas Yards 0867

DR. M. T. STRIKOL’S
Liet avis 

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

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. N*d. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albany Av*.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal autartj

DR, P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halflted St.
Te!. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 3083
i ’— —-j-

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 pietį; iki 5 valan/ai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

.........  , Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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Naujienos eina kasdien, išskiriąs 
sekmadienius. Leidžia Naujienų bV 
drovi, 1739 So. Halsted St., ęincag* 
Hl. — Telefonas: lioosevelt 87'.

Užsimokėjimo kainai
Dhicagoje — paltui

Metams ..........♦o.Uf
Pusei metų--------------------------- 4.00
Trims minesiama-------------~ 2.00
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Viena kopija--------------------- -~.?c
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r j J
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paštu)
Metams_______ ___ ___ ——- $7.00
Pusei metų    —- —— 8-60 
Trims mėnesiams____________ 1*76
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Chicago, III.

Telephone Boosevelt 8600
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$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago.
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puvusios ir Apgavikų kon
troliuojamos. Iš augščiaus 
paminėtojo savo raporto ji
sai perskaitė komitetui se
kančius žodžius:

Kapitalistines val
džios supuvimas.

Senato komitetas, kuris 
tyrinėja teisingumo depart- 
mento darbus, pašaukė pe
reitą šeštadienį liudyt, buvu
sį teisingumo departmento 
tarnautoją, kapitoną H. L. 
Scaife. Šis liudininkas tarp 
kitų dalykų papasakojo apie 
valstybės pinigų vogimą pe
reitojo karo metu. .

Štai vienas pavyzdys. 
Kongresas buvo paskyręs 
daugiaus kaip vieną bilioną 
(miliardą) dolerių kariniam 
oro laivynui. Beveik visa 
šita milžiniška pinigų suma 
tapo išleista, bet, iki karas 
pasibaigė, nebuvo padaryta 
nė vienos lakiojamos maši
nos.

Kapitonas Scaife buvo pa
skirtas ištirti tą dalyką, bet 
betyrinėdamas jisai ant 
kiekvieno žingsnio .sutikda
vo tiek daug kliūčių iš augš- 
tųjų valdininkų pusės, kad 
pagalios įsitikino, jogei nė
ra jokios vilties patraukti 
atsakomybėn kaltinikus, ir 
rezignavo iš savo tarnybos. 
Rezignuodamas, jisai įteikė 
departmentui raportą, ku
riame jisai nurodo, kad 
Jungtinių Valstijų valdžioje 
yra taip įsigalėjusi korupci
ja, jogei pačiam valdžios gy
vavimui grasina pavojus.

Vienoje vietoje savo ra
porto kap. Scaife sako:

“Valdžia yra nuversta, 
bet ją nuvertė ne bolševi
kai, o apgavikai politikie
riai ir pasitikėti valdinin
kai, kurie žino, kas deda
si, bet neturi drąsos kovo
ti su toms sąlygoms arba 
iškelti jas aikštėn. Kai 
dėl teisingumo depart
mento, tai jisai daugiaus 
nebeveikia arba, jeigu 
veikia, tai tiktai kaipo 
pirmutinė pagelba apga
vikams.”
Senato komiteto pakvies- 

tasai liudininkas, be to, pa
reiškė, kad abi didžiosios 
partijos — republikonų ir 
demokratų — esančios su-

“Čia jau nebėra klau
simo apie ištikimybę par
tijai. Abi politinės parti
jos yra supuvusios ir jie
dvi abi kontroliuoja tie 
patys interesai.”
Liudininko nuomone

są jokio skirtumo, korupci
jos atžvilgiu, tarpe dabarti
nės, republikonų, adminis
tracijos ir pirmesniosios, 
demokratų, administraci
jos. Šitą savo nuomonę ji
sai dar parėmė pasakojimu 
apie skandalą su Bosch 
Magneto kompaniją: val
džia sukonfiskavo jos turtą 
karo metu (kadangi jisai 
priklausė vokiečiams), o 
paskui jisai buvo parduotas 
keleto milionų dolerių nuo
stolių buvusiojo generalio 
prokuroro, Palmer’o priete- 
liui.

“Tai yra vienas skanda- 
lingiausiųjų atsitikimų”, 
sako kap. Scaife, “jisai 
įvelia abidvi administra
cijas. Kalbant apie žuli- 
kystes, kurios čionai dė
josi, jiedvi yra lygios 
(fifty-fifty).”
Tai, ipat, kokie dalykai iš

eina viešumon. Jie senai 
nebuvo sekretas, bet apie 
juos viešai kalbėti iki šiol 
drįsdavo tiktai socialistai ir 
saikure šiaip pažangus žmo
nės. Dabar jau apie juos 
xalba buvusieji valdžios tar
nautojai ir jų žodžiai yra 
užrašomi oficialiuose rekor
duose.

Dabar visi mato, kad so
cialistų kalbos apie kapita- 
' istinės valdžios ir kapitalis
tinių partijų supuvimų nėra 
išmislas.

Iš Buenos~Aires, Argenti
nos, atėjo nepaprasta žinia. 
Prezidentas Marcele T. De 
Alvear, esą, paskelbęs įsta
tymą, kuriuo panaikinama 
darbas toje šalyje visiems 
žmonėms, išdirbusiems 25 
metus.

Kiekvienas Argentinos 
gyventojas, nežiūrint ar pi
lietis ar svetimtautis, kuris 
dirbo per dvidešimts penkis 
metus dirbtuvėje, farmoje, 
ofise ar kurioje nors kitoje 
įmonėje, kitam arba sau, 
turi teisės gauti pensiją to
kio didumo, kaip dabartinė 
jo alga. Jeigu žmogus, už
sitarnavęs pensiją, miršta, 
tai ją gauna jo žmona, kol 
ji neišteka už kito, arba jo 
motina.

Tas naujas pensijų įstaty
mas įeina galion nuo balan
džio mėn. 1 d.

Pensijas mokės valstybė 
iš tam tikro fondo, į kurį 
turi mokėt 5 nuošimčius sa
vo uždarbio visį. suaugę dar
bininkai ir 5 nuošimčius tos 
sumos, kuri yra išmokama 
algoms, samdytojai. Kitas 
to įstatymo patvarkymas 
yra toks, kad darbininkams 
turi būt mokamos algos ir 
ligos laiku.

Iki šiol nebuvo girdėti, 
kad Argentinos parlamen
tas butų priėmęs tokios rų- 
šies įstatymą. United Press 
telegrama, kuri praneša 

apie tų pastebėtu^ reformų, 
pažymi tiktai, kad jų pas
kelbęs prezidentas; bet pre
zidentas vien savo galia to
ly svarbų dalykų, žinoma, 
nebūtų galėjęs įvykinti.

Jeigu yra tiesą, kad Ar
gentinos respublika padarė 
tokį įstatymų, tai darbinin
kų apdraudos atžvilgiu ji 
toli pralenkė visas šalis. An
glijos įstatymas apie pensi
jas, pa v. duoda teisės darbi
ninkui gauti pensijų tiktai 
tuomet, kai jisai sulaukia 65 
metų amžiaus r jau nebegali 
dirbti. Daugumoje gi šalių 
—- tarp jų ir Jungtinėse 
Valstijose — darbininkams

LIETUVIŲ DRAUGIJOS DEL 
KARO NUKENTĖJUSIEMS 
ŠELPTI CENTRALINIS KO
MITETAS VILNIUJE IR JOJO 
VEIKIMAS LABDARYBĖS 

SRITYJE 1923 METAIS.

Prasidėjus Didžiajam karui, 
kada vokiečių kariuomenė ėmė 
Lietuvos kraštan veržtis ir pa
bėgėlių nuo fronto minios pra
dėjo Vilniuje telktis, liepos m. 
1914 m. susitvėrė čia lietuvių 
komitetas pabėgėliams šelpti, 
kiek vėliau, nes lapkričio m. 
pasikeitęs “Lietuvių Draugi§a| 
dėl karo nukentėjusiemis šelpti”, 
kuri Vilniuje sulig šiol veikia. 
Iš pradžių suteikdama tik tiems 
žmonėms pagelba. kurie tiesiog 
nuo karo nukentėję, karui pasi
baigiant dar vokiečių okupaci
jos metu šita Draugija, užuot 
likvidavus savo veikimą, pa
kreipė jį kiton sritin — savo į- 
steigtose prieglaudose pradėjo 
šelpti skaitlingai susitelkusią 
Vilniuje lietuvių jaunuomenę: 
vidurinių ir kitų mokyklų mo- 
ksleivius-es, jau pradedant 
nuo 1915 metu, ką jiji ir dabar 
tebedaro. . »

Kaip Draugiją steigiant, joje 
gyvai dalyvavo visų srovių lie
tuviai veikėjai —nuo klerikalų 
pradėjus socialistais baigiant, 
taip ir josios pinname Komite
te tarp 13 įvairios pakraipos 
žmonių dvasiški]ą atstovavo 3 
asmenys, kurių vienas energin
gas ir sumanus vyras, kun Pau
lius Dogelis buvo išrinktas sek
retorium ii' tą vietą tui’čjo už
ėmęs iki vasario m. 1919 m., 
kada bolševikų tapo suimtas ir 
išgabentas ir vėliau Vilnių ap
leido, Kaunan persikeldamas. 
Jam išvažiavus nuo gruodžio 
1 d. 1919 m. sekretoriaus prie
dermes iki šiai dienai pildo kun. 
Pr. Bieliauskas, pirmiau buvęs 
tos pat Draugijos Vilniaus sky
riaus pirmininkas, įgijęs prity
rimą tą skyrių’ vesdamas.

Nuo Draugijos įsteigimo ir 
sulig šių dienų Draugijos Komi
tete be kokio užmokesnio visą 
laiką veikė: d-ras J. Basanavi
čius, kun. VI. Jezukevičius, kun. 
d-ras J. Stankevičius ir iki 1923 
m. p. Emilija Vileišienė, vesda
mi Draugijos reikalus labdary
bės srityje. Ilgainiui Komiteto 
narių skaičiui sumažėjus ir 
1923 m. renkant naująjį Drau
gijos Komitetą, be čia minėtų
jų asmenų išrinkta dar SemL 
narijos profesorius kun. P. 
Kraujalis, d-rė Veronika Alsei- 
kienė, kurie jau ir pirmiau 
Draugijoje darbavosi, ir vieton 
p. Vleišienės — p. Ona žeb- 
rauskaitė, Komiteto rtištvedė. 
šitoje sudėtyje Komitetas ir 
veikė pereitais 1923 metais; 
Draugijos dalykus vedė Sekre
torius, komiteto prižiūrimas.

Draugijos Komitetas savo 
labdarybės tikslams atsiekti — 
jau* ’.iomenei g oboti — turi dar 
nue 1915-16. m. įsteigęs bendra
buti ir , pri r.Jaudas, kuriose 
auklėjamieji moksleiviai-ės — 
dargiausiai vargingųjų tėvų 
vaikai ir visiŠKai našlaičiai — 
gyvena. Tokių prieglaudų yra 
7, kurių 2 telpa nuosavuose 
Draugijos namuose, 3 — sam
domuose ir 2 —- kol kas dovanai 
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nemokama jokių pensijų, 
nežiūrint kokio amžiaus jie 
sulaukia; kuomet darbinin
kas pasęsta ir nebepajėgia 
daugiaus uždarbiauti, tai ji
sai yra paliekamas “Dievo 
apveizdai”.

Pranešime apie tų Argen
tinos reformų nurodoma, 
kad daugelis žmonių, net 
organizuotieji darbininkai, 
priešinęsi jai, ypatingai 
peikdami jų dėlto, kad pen
sijų fondas esųs nepakanka
mai gerai kontroliuojamas. 
Tų fondų tvarkyt turėtų, 
žinoma, ne‘vien tiktai val
džia, bet ir užinteresuotųjų 
žmonių atstovai.

turimuose, bet iš kurių 
valdžia, bylas užvesdama, pasi
ryžusi yra lietuvių įstaigas ne
tolimoj ateityje išmesti.’

Gliobiamųjų statistika šitaip 
atrodo:

čią 
Vyt. Didž. ginv. lanko 240 
Mokytojų seminarijoj 72 
Pradedamose mok.— 52 
Amatų mokykloje— 9 
Maži dar nesimokina— 6

Globiamųjų amžius nuo 9 10 
m. pradėjus iki 18-20 gimnazi
joj ir nuo 17-18 iki 30 semina
rijoj.

Pradedamųjų mokyklų Komi
teto žinioje yra 3 su 4 mokyto
mis. Amatų mokyklose 1923 m. 
buvo:

a) kurpių batsiuvių) dirbtu
vėje prie 2 meisterių — 9 ber
naičiai;

b) rūbų siuvykloje mokinosi 
13 mergaičių;

c) audimo mokinosi 3 mer
gaitės ;

d) mezgimo mokinasi 4 mer
gaitės; šiais metais šitos kate
gorijos mokinių skaičius dar 
žymiai pakilo.

Visos prieglaudos turi bendrą 
duonos kepyklą, prie kurios 
nauja 4 asmens.

Prieglaudų vedėjų tarpe 
tik 2 asmeniu inteligentu, 
kol kas Vilniuje stinga tinka
mų žmonių su aukštesne inteli
gentija prieglaudoms vesti. Vi
so labo prie aukščiau paminėtų
jų įstaigų tarnautojų yra 60.

Bendrabutyje ir prieglaudo
se globiamieji pilni našlaičiai 
arba pavargėlių tėvų vaikai, 
kurių didesnė pusė, nes 354, yra 
visiškai dovanai laikomi, gauna 
pilną užlaikymą, drabužius? 
skalbinius, avalinę, mkoslo kny
gas, rašymo prietaisus, pirtį, 
gydytojo pagelba ir vaistus do
vanai; kitai globiamųjų daliai, 
būtent 286 vaikams yra skiria
ma mokesnis: 71—pilno norma 
po 15 dolerių vertės kaina mo
kslo metams, o visiems šios ka
tegorijos kitiems po 1/5, 1/3 iki 
i/2 normos, t. y. po 3,5 ir 7^2 
dolerių vertės. Iš šitų visų mo
kesnių apkrautųjų prisižadėji- 
mo turėjo būt 1923 m. gauta 
1113 dolerių vertė, bet nežiū
rint tokio nedidelio mokesnio 
iki galo tų metų gauta viso labo 
vos 262 dolerių vertės ir, rodos, 
iš jų bus sunku kitais metais 
kiek daugiau išgauti.

Globiamųjų prieglaudose mai
tinimas seka sulig šių taisyk
lių:

Pusryčiams gauna kiekvienas 
po 400 gramų ruginės duonos, 
kurios lieka ir pietums, ir arba
tos arba kavos su pienu porci
ją su 20 gramų cukraus.

Pirmadieniais pietums gau
na: sriubos su bulvėmis 600 gr. 
kruopų 50 gr., fasolių košei 100
gr. ir riebalų 20 gr.; vakarienei lerių.

—viralo iš 80 gr. ryžių su 10 
gr. riebalų.

Antradieiiiais — sriubos 300 
gr. burokų su 100 gr. mėsos ir 
100 gr. ryžių košės su 10 gr. 
riebalų; vakarienei — viralas 
su bulvių 600 gr., kviet. miltų 
50 ir riebalų 10 gr.

Trečiadieniais—sriubos 
gr. fasolių su krupomis, 
gr. žirninės košės, riebalų 20 
gr.; vakarienei — viralas iš 100 
gr. kvietinių miltų su 10 gr. 
riebalų.

Ketcvirtadieniais — sriuba iš 
300 gr. kopūstų su 100 gr. mė
sos ir 100 gr. kruopų košė su 
10 gr."riebalų; vakarienei — vi
ralas iš 600 bulvių su 50 gr. 
miltų ir 10 gr. riebalų.

Penktadieniais — sriuba iš 
600 gr. bulvių su 50 gr. kruopų 
su 10 gr. riebalų ir 100 gr. faso
lių koše su 200 gr. pieno, vaka
rienei 10 gr. ryžių viralas su 10 
gr. riebalų.

šeštadieniais — sriuba iš 300 
gr. burokų iš 100 gr. kruopų 
košė su 20 gr. riebalų; vakarie
nei—viralas iš 600 gr. bulvių ir 
50 gr. ryžių su 10 gr. riebalų.

Sekmadieniais — 300 gr. ko- 
pusų sriuba, 100 gr. mėsos ir 
ryžių 100 gr. košė su 10 gr. rie
balų; vakarienei ■— viralas su 
kvietinių miltų 100 gramų ir 10 
gr. riebalų.
Pakeitus šitų proporcijų drau
ge su duonos kiekiu organinės 
chemijos elementais, gauname 
kiekvienos dienos maistui šitas 
skaitlines:

Priimant prof. Munk’o ir
• paduotąją

Diena gr.' balt. gr. rieb. gr. angli
1 I 73 36,1 433

II 74 27,8 632
III 111,1 37,7 359
IV 100 28,9 442

V 76 29,3 328
VI 50,7 > 32 627,4

VII 69 25,5 343,2

Uf- 
felmann’o • paduotąją vaikų 
nuo 9 iki 15 metų amžiaus die
ninio maisto normą: 80—85 gr. 
baltinį, 42 gr. riebalų ir 250 gr. 
angliavandenilių ir palyginus 
su aukščiau apskaičiuotu Ko
miteto prieglaudose porcij ų 
cheminiu kiekiu, pasirodo, kad 
aukščiau paduotųjų porcijų bal
tiniai svyruoja tarp 50—69 ir 
111 gramų,1 riebalai tarp 25,5 ir 
37,7 gr. ir angliavandeniliai 
tarp 328 ir 632 gr., vidutiniškai 
išpuola porcijoje 79 gr. balti
nių, 31 gr. riebalų ir 45$ gr. 
angliavandenilių, taigi tik rie
balais kiek skiriasi nuo Munk- 
Uffelmann’o paduotosios nor
mos, bet tą riebalų neišteklių 
pilnai padengia angliavandeni
liai, kurių prieglaudos porcijo
se daug daugiau esama, tačiau 
nuo paduotosios šitų higienistų 
normos 15—18 metų amžiui 
prieglaudos porcija kiek labiau 
skiriasi, ypač baltimų ir rieba
lų kiekiu. Bet kaip ten ir ne
būtų maistas priglaudose gali
ma sakyti vidutinio ūgio vaikų 
organizmui maždaug užtektinu.

Gaila— ir labai gaila — kad 
pinigų neišteklius neleidžia duo
ti vaikams daugiau riebalų ir 
mėsos, be kurios tačiau pav. 
vienos-kitos lenkų vaikų prie
glaudos Vilniuje visiškai apsei- 
na.

Del pasų galiojimo 
, pratesimo-

Kiap jau buvo ankščiau 
skelbta, turintiems Lietuvos 
Respublikos užsienio pasus, pa
sų galiojimas pratęsiamas ne
mokamai, paėmus tik vieną do
lerį žyminio mokesčio.

Kadangi yra asmenų 
laiku nepailginusių pasų galioji
mą, tai šiuo pranešama, kad 
nuo 15 d. balandžio mėn. vi
si1 savo laiku nepailginę pasų ga
liojimą turės užsimokėti 5 do
lerius, mokestį lygų naujo paso 
išdavimui.

Lietuvos Respub. Atstovybė 
Suvienytoms Am. Valstybėms.

1924 m. kovo mėn. 21 d.

Pavasariu, pavasaris... Pievos, 
gėlės... Viturėlis, vos tik įžiūri
mas erdvėse, čiulba taip grau
džiai, taip liūdnai, lyg butų ne
tekęs Vilniaus. O saulės spin
duliai, nors nedrąsiai, bet kaiti
na keleivio kuprą, lyg mitinguo
jantieji piliečiai kr. demokratų 
agitatoriams, įrodydami jų 
“darbelius”. Tylu... Retkarčiais 
dulktelėja vėjelis, lengvas piet- 
včjas, rodos primena mums, 
kad busiančiais rinkimais turi
me budėti, nes jei seimo sąsta
tas bus toks kaip buvo, tai mes 
galime netekti ir Kauno, kaip 
netekome Vilniaus. Netoliese 
keletas avių godžiai griaužia 
vos bedygstančią žolelę, Nemu
no bangos tyliai šnekučiuoja, 
lyg rūpindamos, kad gali ateiti 
tie laikai, kai lenkų plukdomi iš 
Vilnijos sieliai, varžys Nemuno 
krutinę iki pat Klaipėdai, iki jū
rių plačiųjų.

Tolumoje ką. tai slaptingai 
siaudžia miškas. Rupi ir jam, 
Šimtamečiui, ateitis. Rupi, kad 
gali Miškų d-tąs parduoti jį 
žilbarzdžiui kūpčeliui, kuris iš
kirs begaliai šimtametį, išpluk
dys tolimais keliais į svetimą 
šalužę. Matyt jaučia jų širdu
žė, kad nebeilgai teks 
puošti Lietuvos žemelę. Beržo 
šakelės linguoja, supas, 
mos pietvėjo, lyg musų 
ei jos nariai Paryžiuj ant 
nomo kareivio kapo” tuo metu,
kai to paties Paryžiaus apašai 
nuskriaudė musų šalužę.

Saldus kvapas 
pievų žaliųjų, iš 
kur jau palasdės 
gerosios antantės 
saulinio karo pradžioj.

Ir norisi gyventi, norisi ma
tyt tas pievas žaliąsias, upes 
plačiąsisis-skaistaveides, norisi 
apkabinti visą pasaulį, kaip III 
internacionalui, ir išbučiuoti jį. 
Norisi skristi aukštai, aukštai į 
erdves, kaip arui plačiasparniui- 
geležinkrutiniui, ten aukštai, 
aukštai, kur skraido musų “Tul
pių rūmai”, tautinis laivynas, 
Čiurlionies galerija, Meno kū
rėjų draugija ir visi tie idėjoj 
sutvertieji, nenorį leistis į šią 
ašarų pakalnę.

Norisi apsvaigti laimėje, kaip 
Pilsudskiui, godume ir imperia
lizme, norisi saulės, gėlių, lyg 
prancūzams Rūro Krašto.

Norisi grumtis su gyvenimo 
sunkenybėmis, įsu erškėčių ta
kais, kaip grumaisi Teatro rū
mų remonto komisija su re
montu, kurio jokiu budu negali 
įveikti.

Ir jauti žmogus savyje jėgą, 
rodos šoktum ir daužytum kas 
papuola, kaip musų fašistai 
langus ar iškabas. Nepaprasta 
tai jėga, tai stichija, lyg degtin- 
darystė kaime, kurią gimdo pats 
gyvenimas ir su kuria niekas 
grumties negali.

O saulė vis leidžias, leidžias, 
kaip krikščionių demokratų 
viltis dominuoji seime. štai 
saulutė už gorizonto, jau pir
moji žvaigždutė atsiuntė savo 
spindulius^ lyg žadindama mus 
atsibusti iš diplomatinių ginčų 
ir imtis realesnio darbo ginant 
savo teises savose teritorijose.

Nuo upės kyla rūkas, lyg 
Tautų sąjungos vylingi pažadai, 
kurie nieko, apart žalos, mums 
neatnešė. Netoliese sulojo šuo, 
lyg lenkų endekai apie Lietuvą. 
Ten kurkia varlė, Jyg latviai 
tikrindami savo broliškumą. O 
oras oras... pilnas visokių aro

matų, kvapų, paplitusių iš Tau
tų sąjungos sprendimo dėl rytų 
siertų Lenkams. Pavasari, pa
vasari! Kiek tu daug žadi!..

KINAI NELEIDO RUSŲ MOK
SLININKUI DARYTI TY

RINĖJIMŲ AZIJOJ.
MASKVA, kovo 8. [paštu].— 

Petrogrado archeologas prof. 
Kozlovas, keliaudamas po Aziją 
dar prieš Europos karą, Gobi 
dykumose atrado senovės Cha- 
rakoto miestą, senai žemėse pa
laidotą. Dabar jis padarė į tenai 
naują ekspediciją, norėdamas 
daryti tyrinėjimų, bet Kinų val
džia neleido jam to daryti, ir ek
spedicija turėjo grįžti atgal.

Pirmadienis, Kov/) Si, 1924
p"1—...............

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 
‘'KRIKŠČIONIS”.

Jeigu kas norėtų žinoti kokis 
yra skirtumas tarp pirmųjų 
krikščionių ir šių \ laikų nevU 
krikščionių (tikrų katalikų tik
tai), tai tegul paskaito “Drau
gą”, ^kuriame jis ras aukotojų 
net po $100 ir daugiau kokiai 
tai koplyčiai ar naujai bažny
čiai klioštoriui “seselių kazi
mieriečių”, kurios neva atsiža
dėjusios svieto turtų, betgi no
ri' puošnių rūmų šimtatūkstan
tinių (inat tas nėra turtas). 
Betgi pasitaikius aukoti tikram 
reikalui, pavyzdžiui Vilniau^ 
našlaičiams ar panašiam tiks
lui, nerasi mielaširdingojo, ku
ris sulig Kristaus pasakymu 
“Kas duos vienam iš tų mažes
nių, tai man duos” aukotų šim
tą dolerių. Bet kokiam tai 
klioštoriui tai plaukia tūkstan
čiai, už tai, kad jam būk nerei
kią svieto turtų.

Dabar tie neva krikščionys 
(tik tikrieji katalikai) prakti
kuoja tą Kristaus pasakymą 
praktiškiau, negu pirmieji tik
rieji krikščionys (tik ne kata
likai). Jie jį praktikuoja taip: 
“Duok dideliam dabar, nes ir 
aš dabar didelis, nebe mažytis, 
mat gyvenu nebe ant žemės, 
bet dausose”.

aiškinti ponai

Dabar pažiūrėsime kaip gyve
no tikrieji krikščionys. Jie ne
sirūpino svieto patogumais, kū
no lepinimais, bet gyveno ir 
ėjo erškėčių keliais, atiduoda
mi savo turtą vargstantiems, 
tik ne po kojų apaštalų, kaip 
mėgina šiandie 
kunigai, laikydami save apašta- 
hj vietininkais; apaštalui tiek 
tų turtų buvo reikalinga, kiek 
buvo reikalinga savo gyvybei 
palaikyti, o apie perteklių nė 
nesvajojo. Tai toks yra skir
tumas tarp anų ir šių laikų kri
kščionių.

Dabar apie šios dienos neva 
apaštalus— vyskupus. Važinė

jant po parapijas su pamoks
lais tam kunigui (kapelionui tų 
“seselių kazimieriečių”) ir vy- 
liojant iš žmonių pinigus po 
bažnyčias su įkirtomis auko
mis, klausant net ašarėlės byra, 
tik ne iš susigriaudinimo, bet 
dėl jo melagystės apie didžiau- 
sį' sesučių vargą ir neturtą. 
Mat jo nuomone gyventi puoš
niuose mūruose, gerai pavalgiu
siam jr apsirėdžiusiam, yra ne
turtas; turtas gi gali būti tik 
neatsižadėjusiam svieto turtųj 
darbininkui, dirbusiam pusdy
kiai kokioje nors kasykloje, 
pusalkiam, nudriskusiom ių 
esančiam kiekvieną minutę pa
vojuje žūti ir prarasti savo gy-

Pasak to kunigo, vyskupas 
teikėsi patvirtinti tą pieną ir 
leido geriems katalikams duoti 
pinigus. ( Bet jis gerai žino, 
kad taip greit daug pinigų ne-' 
galima surinkti, tai suteikė di
delę “malonę” ir sutiko pats 
paskolinti apie $100,00, tik ži
noma, mokant 6 nuoš. palūkanų. 
Na, ar ne geras apaštališkas 
biznis? Jeigu tie patys katalikai 
butų bandę kur kitur pasisko
linti pinigus už mažesnes palū
kanas, tai vyskupas butų paro
dęs jiems trijų pirštų ženklą ir 
nebūtų to pliano patvirtinęs, 
kaip tas atsitiko tveriant naują 
parapiją, Jtur ir man teko d;>< 
lyvauti. Man rodos, kąd vysku
pas yra visiems lygus tėvas, 
taigi ir “kazimierietėms”, tad 
užuot plėšęs nuo suvargusių 
žmonių palūkanas, ar negalėtų . 
jis paaukoti, jei tikrai joms 
reikia koplyčios, kelioliką tūks
tančių dol? Rodos, tai butų jo 
priedermė, bet kur tau... Tuo jis 
peržengė aną aptrąjį prisakymą 
didžiojo dievo. Todėl tai tur
būt jis ir yra šaukiamos Nerono 
sostinėn/ suteikimui jam rau-< 
donų kardinolo rūbų už kokį tai 
nepaprastą pasidarbavimą neva 
Kristaus bažnyčiai.

— Užsidomėjęs Krikščionis.



idienis, Kovo 31, 1924

uditorium

■ ■

7589

Iš Town of Lake PadangėsLietuvių Rateliuose
roller

pnsi

išėjo

mus

Atsiimkit laiškus iš Pašto tokios bažnytėles

me

Spragilius

Artinasi diena rusti, diena ana. Lasovskis.
904

vienas

puses
Pilietis,

| IMPERFECT IN ORIGINAL

926
927
928
929
941
943
944
947
968

jau moka saugiai 
pasivaktuodami

Akinių pritaisymo mene
20 mėty prityrimo

ROSEL.
11132 S'

2 .iki 7 vakj

popietį 
Sporto 
“Roller
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Nedateklius siekia $1,358,725 
Bus sumažinta darbininkų skai
tlius.

PADeKAVONė Už 
LAIDOTUVES

DARATA JANENIENĖSkaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

kuris 
vilčių

$5,500 bausmių į valandų.
Užvakar teisėjas Carpenter 

dirbo išsijuosęs ir uždirbo mies
tui po $5,500 per valandą baus
damas prohibicijos prasikaltę^ 
liūs.

Daktaras, tečiaus 
jis nieko nežino ir 
nėra matęs.

važiuodamas
kryžkelę ir

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Daktaras apskusta ant $100,000 
už bučkį.

Mokyklos negal suvesti 
galy.

jie ren- 
nuveikti 
praeitą.

rengti

Surado degtinės 
bravarą ,

Vos neužmuštas du syk į 
minutę.

kalba iš pašalių

Frank Rubins 
per elevatoriaus 
Austin gat., kątik nepatiko mir
ties du syk į vieną mitutę. Jam 
važiuojant automobiliu per bė
gius užbėgo Garfield Park trau
kinys ir numetė ant kitų bėgių, 
kuriomis bėgo kitas traukinys. 
Tik per motormano greitumą 
jis išliko gyvas.

mano, kad 
bus “diena 

Vietiniams

Dėkavoja
Juozapas Šukys ir .
Emilija Šukienė

3142 W. 40th PI

Daugumas
kaip tik Naujienos pradės eiti 
nedėldieniais, tai tada daugu
mas nustos gert munšainą, gir
di, nebus kada, reikės skaityt 
laikraštį

Įspūdžiai iš L. S. J. Lygos spor 
to skyriaus surengto 
skating party”.

Dėkavojam kunigams kle
bonui Briškai ir kun. Šiau- 
linskui, klapčiams, varga- 
mistrui Žilinskui, Kazimie
rui Andriunui, draugijoms: 
Širdies Jėzaus, Vienybės ir 
Simano Daukanto, Pranciš
kui Stasiuliui, Veno chorui 
ir kvietky nešėjoms, ir vi
siems giminėms ir pažysta
miems, kas dalyvavo ant 
Pranciškaus Eisis laidotu-

Ponia Evelyn Siegan, 26 m. 
amžiaus, 1445 S. Millard avė. 
apskundė Dr. Luois M. Myers 
už “nepadorų bučkį, kurį jis 
buk išgavęs visai neleistinu bu-

Pereitą penktadienį Chicagos 
miesto Taryba galutinai nubal
savo didžiausią biudžetą Chica
gos istorijoj. Visoms miesto iš
laidoms padengti sekančiais 
metais reikės $171,432,420.

Išlaidų* padidėjimas- numato
ma beveik visuose miesto dar
buose, o taipgi padidėjime algų, 
miesto tarnautojams ir teisė
jams. Miesto raštininkams, po- 
licistams ir teisėjams, liko pa
kelta po $200. į metus bet tatai 
įeis į galią tik nuo spalių pir
mos.

Iš majoro pareiškimo galima 
suprasti, kad biudžetas bus pa
sirašytas, išskiriant pakėlimą 
algų, Municipalio teismo teisė
jams, kuriems biudžete pake
liama po $3,000. metams.

Tas laimi I 
bustoj:

Pirmyn” 
rengiasi su 

kaip Well, galima 
turėdamas pačiuo- musų Petras

Kėsinos apiplėšti republikonų 
moteris ties Meldažio svetaine.

Užvakar, republikonų mote
rys* turėjo labai didelį susirinki
mą pono Meldažio svetainėje. 
Sako buvo tiek daug moterų, 
kad visas Meldažio namas buvo 
užpildytas. Einant iš svetainės 
jauni plėšikai norėjo pasinau
dot ir užpuolę porą moterų grie
bė už “pocket book”, bet mote
ris nepasidavė. Plėšikai pabėgo.

Sudaro $171,432,420. Majoras 
dar nepasirašė.

Mat balan
dienoj šit

Brighton Park
Kovo 23 d. Vyčiai turėjo su 

sirinkimą net iš kelių rotų, ku 
ris įvyko McKinley Park didžio 
joj svetainėj, 3 vai. po p’iet. Pri 
sirinko apie pusantro tuzino 
nork buvo manyta, kad 
rinks kokie penki šimtai.

Iš raportų ir nutarimų 
niekas.

Jau tūlas laikas, ' kaip buvo 
spėjama, kad labai daug impor
tuotos dektinės esti atgabena
ma Chicagon aeroplanais iš už
sienio. Sausieji kreipė akį ant 
vieno lakūno P. David Pinkin- 
son, kurio žygiai ir išdavė dek
tinės sandėlį ir dirbtuvę.

Sausieji pastebėjo aeroplaną 
skrendantį debesyse nuo Cubos 
per Floridą ir dasekė iki Chica
gos. Čia sutemus, aeroplanas 
nusileido laukuose, o lakūnas 
buvo dasektas iki 5908 So. Sta
te gat., kur randasi rakandų 
sandėlis, valdomas per Morris 
ir Philip Delaney." čia detekty 
vai surado dvi dideles dektinės 
ir džinės varyklas, daug medžia
gos, “lėbelių”, užbaigto tavoro 
ir importuoto.

Chicagos miesto budže- 
tas priimtas

Pradžia kasimo skiepo. Darbas varoma sparčiau.
Šis paveikslas perstoto pradžią kasimo skiepo dėl Lietuvių Auditorium Bridgeporto 

apielinkėje. Čia daugumoje valdybos ir direkcijos nariai pirmininkai su špatais.
Pradžia kasimo padaryta lapkričio šeštą dieną 1923 mietais. Nuo virširftnėtos die

nos jau skiepas iškastas ir skiepo sienos išmūrytos ir jau pradedama tolesnį darbą. Vi
sas darbas, nežiūrint į zaunijimus ir trukdymus eina pasekmingai: Auditorium bus 
gatavas pabaigoje rugpjūčio šių metų. Kontraktas yra padarytas su tokia išlyga, kad 
kontraktorius turi pilnai užbaigti darbą ir atiduoti raktus valdyvai nevėliau kaip spa
lių pirmą dieną, o jeigu kiek pavėluotų, tai kontraktorius turės mokėti Auditorium 
bendrovei už kiekvieną užtęstą dieną po $25.00.

Chicagos mokyklos tai tikrai 
kenčia, o dėl to kenčia ir pilie
čių vaikai. Vienur stoka vietos 
ir vaidai negali mokintis pilną 
laiką; kitur, ypač priemiesčiuo
se, mokyklos pertoli viena nuo 
kitos ir abelnai, mokyklų sąly
gos visur negeriausios; o page
rinti mokyklas nesurandama jo
kios galimybės. Paprastas 
kyklų nedateklius 
metais numatoma 
o kad pagerinus mokyklas, rei
kėtų keliolikos milijonų dolerių.

Nuo ryt dienos bus paleista 
apie 50 darbininkų, daugiausia 
maliorių iš pataisymų skyriaus. 
Tas, vienok, abelnosios padėties 
nedaug tepakeis.

Iš visur ir apie viską.
Mildos bendrovėje dar vis 

triukšmas eina; .o teatro biznis 
p. p. Maskoliūno ir Šatkausko 
rankose daro gerą apyvartą. 
Kodėl pati bendrovė nesugebė
jo to paties padaryti?

Parapijos reikalai pas 
pradėjo eiti prastyn. Nekaltos 
mergelės bažnytėlė jau atrodo 
prasčiau, negu farmerio karvių 
tvartas, kuris pienininkyste už
siima. Jei farmerys tiek nešva
riai užlaikytų tvartą, kai musų 
bažnytėlė, tai inspektoriai už
draustų gabenti pieną į miestą. 
Mat kunigėlis atidavė pinigėlius 
spešelams, tai ir nubiednėjo. 
Sveikas žmogus gali ligomis už
sikrėsti nuo

SiŽsisfe

Rado gerus įrenginius ir 
džiagos. Aeroplanas išdavė

uump^^^^BBR71<ą tik galėjo. 
Norėta ir ratus numauti, bet 
neįstengta. Spėjama, kad didelę 
mašinri, neturėjo kur iškišti j 
už mažai bijojo parduot, kad ne
suimtų, tad nurėdę nabagą 
“Eiziką” ir paliko. P-ui Šid
lauskui kainuos nemažai pinigų 
aprengti jį, kad galėjus va
žinėti.

Ant Bridgeporto yra nemažas 
skaičius vaikučių ir mergaičių. 
Didesnieji — 
pereiti gatve, 
automobilių. Mažesnieji — ne
moka saugotis. Atėję prie gat
vės neapsižiuri, bet bėga tekini 
nepaisydami nors automobiliai 
bėgtų. Dvi mergaites vos tik 
nepervažiavo trokas ant Hals- 
ted St. Ačiū važnyčiai, kuris 
veik ant vietos troką sulaikė, 
mergaitės liko nepaliestos. Tė
vai privalėtų išmokyt vaikučius 
nebegt, bet saugotis 
kol automobiliai

Karolis Požėla, šių dienų lie
tuviškas Dovydas, kuris nuvei
kia didžiausius Galijotus, su sa
vo draugais bus čia. Tarpe kal
bėtojų bus ir Chicagos lietuvių 
konsulas gerb. p. žadeikis.

Visi programe dalyvaujantys 
pasišventę pagelbai Lietuvos 
našlaičiatns. Todėl nėra abejo
nės, kad ir plačioji lietuvių vi
suomenė parems skaitlingu at
silankymu. — Vargdienis.

mo- 
sekančiais 

$1,358,Ž25,

Vaidylų Brolija turės net 
penkiolika naujų narių “įšven
tinti”, o tai turės atlikti vienu 
vakaru; o kol darbą atliks, tai 
jiems užims penkias valandas 
laiko.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47tli Street, d •, 
Netoli Ashland Avė.

palaukt 
pravažiuos.

—Bubnis.

3333 So. Halsted St., Chicago, 
Valandos nuo 3 .iki 5 ir nuo 6 

Nedėliomis nuo 10 iki J

Aleknis Adolp 
Bakučius Franciskus 
Juikolonis Alpons 
Kasiliauska Cialius 
Kalaine K.
Karalius Ganos 
Kimtis Adlpis 
Maciene Zuzana 
Mikalonis Alphons 
Mikasis Jonas

Motiejuj Wiktur 
Strolia Antonas

Dr. J. Jaki
Pasektfdngai gyd; 
chronines ligas J 
JOS budu — n 

operJ
4647 Soifl

Vai. 9 iki 1H 
Tel. Bdi

Praeito sekmądienio 
Liet. Soc. Jaun. Lygos 
Skyrius buvo surengęs ‘ 
Skating Party”, Madison 
dens čiuožykloj. Pastebėjęs 
Naujienose pranešimą ir aš žin
geidumo apimtas nuvykau, kad 
pamatyt tuos lygiečius-sporli- 
ninkus čiuožinėjant.

žinoma, tokioj vietoj 
čiuožykloj 
žas ant kojų, ir esant tarpe ke- prirengs atsakančiai 
lių šimtų čiūožininkų, kurie'pil
nu smarkumu lekia aplink, nė
ra galima laisvai dairytis, kad 
kur pamačius savopažįstamų: 
tečiaus visgi teko pastebėti 
čiuodinėjant gerokas būrelis 
Lygos sportui inkų, kurių tarpe, 
matomai yra ir labai gerai išsi
lavinusių toje srityje. Ir reikia 
pasakyti kad tai yra linksma 
matyt tokį lietuvių jaunuome
nės būrelį, kuris interesuojasi 
sportu ir lavinasi tame, nes 
sveikas sportas ir žaismės, tai 
yra geriausias būdas kuriuomi 
žmogus gali fiziškai savo kūną 
išlavinti, ir palaikyti sveikatą 
gerame stovyje.

Kaip teko patirsi iš lygiečių, 
, og ateinančią vasarą 
giasi daug daugiau 
spoto srytije, negu 
Daugiausiai jie žada 
“tennįs” ir kitokias žaismes, 
ir sparčiai tame lavintis. Taipgi 
žadama rengti ir daugybes iš
važiavimų ir kitokių pasilinks
minimų. — Latatapkis.

Dabartiniu laiku šiame mie 
stelyj vyksta katastrofa iš poli 
tiškos pusės, 
džio pirmoj 
m. bus rinkimai naujos miesto 
valdybos, tai demokratai su re- 
publikonais atlieka ristynes, 
nes vieni ir kiti nor gauti šiltą 
vietelę. Muštynių jau iš kalno 
atsibuvo keletas ir, jos dar vis 
beveik kasdien atsikartoja. Ka
dangi pirm laiko muštynės pra
sidėjo, tai nekurie 
balsavimo dienoj 
rusti, diena ana.” 
lietuviams patartina reikalauti 
geros apsaugos iš miesto valdy
bos balsavimų dienoj.
Chicagiečiai registravosi Cice- 

roj ant tuščių lotų.
Po 'registracijos dienos atsi

buvo pertikrinimas piliečių re- 
gistrantų, kad sužinojus ar tik
rai pilietis gyvena ten kur pada
vė savo adresą. Ėjo per stubas 
keletas vyrų, rodos du iš CoOk 
apskrities ir kiti vietiniai ir 
kiek man teko girdėti surado, 
ir išbraukė daug Chicagiečių 
užsiregistravusių Ciceroj nors 
jie gyvena Chicagoj. Nekurie 
buvo užsiregistravę ant tuščių 
lotų. Man teko girdėti nuo ke
letas ypatų, kad tokių regis- 
trantų išbraukta suvirs du tūk
stančiai. Tai kokios nors 
triksas

CHICAGOS 
ŽINIOS

klausytojų širdis.
Birutės choras, kuris yra iš

kilęs pilnoj augštumo.j dailės 
horizonte, su visomis žvaigždė
mis dalyvauja koncerte? Gerbia
mas dainininkas Justas Kudir
ka, Lietuvos valstybės operos 
tenoras; ponia Nora Gugiene ir 
daug kitų žavės susirinkusių 
šir ’is.

choras stropiai 
“PaBhigtuvėmis”. 

tikėtis pilnai, kad 
Sarpalius veikalą

Šviesą ir pajiegą, suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant ♦rečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos j uo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nerišlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

šie laiškai yra atėję iš Euro 
pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
iVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

C. YUCIUS n. 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 
Rez. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių, sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Tariu širdingą ačių visiems 
parapijonams, pažystamiems ir 
giminėms už skaitlingą dalyva
vimą laidotuvėse mano brolio 
A. A. Alfonso Lasovskio ir 

už jo puikų 
laidotuvių.

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

Akinių kainos žemesnės kaip
. ‘ pas kitus.

graboriui Butkui
patarnavimą laike

Nubudęs brolis
Steponas

Darata Janonienė persiskyrė su 
šiuo pasauliu kovo' 30, 1924, 
6:10 vai. iš ryto turėdama 42 
metu amžiaus. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Povylą Janena 
ir tris vaikučius, Petrą 13 metų, 
Ona 12 metų ir Joną 9 metų. 
Seserį Marijoną Grinienę Ame- 
rike ir Lietuvoj seserį ir brolį 
Joną Stakį ir Savuse zastautie- 
nį. Velionė paėjo iš Panevė
žio apskr., Mieškų parapijos ir 
Gitčnų kaimo.

Laidotuves atsibus balandžio 
2 dieną ,iš namų 3127 Normai 
Avė. į šv. Jurgio bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero Kapines.

Gimines ir pažįstaųii meldžia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Paliekame didžiausiame nu
budime:

) J

Tėvas, vaikučiai ir sesuo.

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

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

Vietinė Vyčių 13 kp. turėjo 
surengus vakarą: lošė “Graži 
Mageliona”. Veikalo Vardas 
gražus ir pats veikalas yra gra
žus, bet kaip lošėjai prasti, tai 
ir viską sugadina. Sugadino 
veikalą'ir žmonių ūpą.

Visų pirma kas link pačios 
kuopos: matote jiems ne dailė 
buvo galvoje, bet doleris, ka
dangi iš pat pradžios, kai dar 
svet. buvo tuščia, o jau žmo
nėms nenorėjo pardavinėti pi
gesnius tikietus, sako, jau nėra 
vietos. Ir tuo tas daug publikos 
supykdė. Tolinus kas link lošė
jų beveik nenoriu ^vardus visų 
rašyti, kadangi iš visų tik vie
na, Z. Bajorūnaitė, kuri atjau
tė ir žinojo, kad' ji lošia, o kiti 
pats nežinojo kur jie stovi. Vie
nu žodžiu, lošta visai nevyku- 

Įsiais. Dar ir kitas dalykas bu
vo nepakenčiamas, tai grimas: 
taip' netikusiai buvo nugrimuo
ti, kad tik juokai ima: kurie 
turėjo būti seni, tai atrodė jau
ni, o jaunieji—seni. Pavyzdžiui: 
Karolius buvo jaunesnis už sa
vo dukterį Magelioną Senutė ir 
tai buvo jaunesnė už “Gagelio- 
nąl tik susilenkus visai ne ne- 
turališkai kur visai tas nerei
kalinga. Taip pat grafienė bu
vo jaunesnė už savo sūnų, net 
visai nepanaši į motiną. Kas 
link pačio režiserio J. J. Zolp, 
tai jam ko nors truko tame 
vakare... Apart to, dar kažkas 
už scenos ant smuikos griežė. 
Kas dar labiau sugadino nervus.

Toliaus, kas link pačio vei
kalo sudarkymo: tai buvo kaip- 
ir kandžiota gabalais: kas ne
patiko buvo išmesta, kas patiko 
palikta.

Publikos buvo daug, kuri už
silaikė kaip izraeliaus sunai 
ant Maxwell st. Aš ištikro ma
niau, kad ką nors bus pamatyti 
nes jau 13 kp. miegojo ko ne 
per du metu nieko neveikus, 
bet ir dabar, nekaip tepasirodė. 
Tai aš patarčiau dar du metu 
miegoti ir nedarkyti veikalų ir 
nepykinti publikos. Linkiu viso 
labo dėl Vyčių 13 kp. ir pata
riu užsiimti kuo nors geresniu.

—Buvęs Marcelina. s

M į

tų Žllfl 
siekia pii.i V 
čiii, tas 
dynm ne): ifl 
gelbr: jiiiifl

Eikit tfrie
tie ir. 'su teiki tc^iH 
progą atgauti jun 
sveikatą.

DR. J. M. FIN: 
Chiropract 

1645 W. 47th St., 
Valandos nuo 2 iki t

iki 8. Nedėboj 3

Karalius naikinimo Reumatizmo-
Garantuotos gydoulės 

išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kojų, 
pečių, nugaros ii' kruti- 
nes. Sutinimo sąnarių, 
kojų, galvos skaudėji- 
mo, sustyrimo kojų, vi- /zfbMn 
šokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MiZAR. j®
Didelis slo- p C
vikas kainuoja t w
Mažas slovi- 
kas kainuoja
Užsisakykit nuo išdirbę- V Jį/ 
jo. Su orderiu siųskite 
ir pinigus. Adresuokite asmeniškai: 

s JOSEPH S’OROKOWSKI
2424 W. Superior St., Chicago, III

Trys sužeisti ekspliodavus 
pečiui. 1

2709 Canton str. eksplioda
vus karasininiam pečiui sužeisti 
trys, vienos šeimos nariai ir 
padegtas namas.

SPIN



PARDAVIMUI/RAKANDAI NAMAI-2EMES SKELBIMAI
1RA2INAM NAMUS

namai-žEme

PARDAVIMUIieško mi-

Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

arba

MOKYKLOS
Visokios Žinelės

Pranešimai
Pasiskubinkite!

*

daro progre-

par-
ir publikoje.

. ♦ ♦«
Halsted St.tai bent lietuviš-

du lo-

rie
ma-

Klau-

GERAS BARGENASo taipgi Alenutė.
* . **

ASMENŲ JIESKOJIMAItaip

REIKIA DARBININKŲ 
b#S^^-*^te**--M>*^W*<*,*-*,**^W*«*M*^**i*M***WWW*rf%^H^%«*wW*#**^

*

ge-

| IMPERFECT IN ORIGINAL

kit© 
mas

Išmintingo Praamžiaus įsakymu 
Vaidylos . renkasi pietuose balan- 
džio 1 dieną. —Vyriausias Vaidyla

fla- 
Sa-

6187 Eberhart Avė.
2ras fiatas 

Englevvood 1176

Tik patyrę unijos 
j. J. Dunne

AVIMUI 3 šmotų parloro se
tas, su mėlinu apvalkalu, mahogany 
užbaigimo. Tikras “Fisher” riešuto 

kaip naujas, pusė

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU draugo Jono Draz- 
dausko gyvenęs Rygoj Aleksandrov- 

Jis pats ar- 
apie1 jį žiną, meldžiu

JUOZAPAS WAISKUNAS
609 Fleet St., Kenosha Wis.

paskirtu laiku. —A. Vilią,
LSS VIII Ra j. Sekr.

L. A. 36 kp. nariams. Balan-
2 d., seredos vakare, Raymond

PUIKI PROGA įsigyti gero namo 
ir už žemą kainą. Kas norite turė
ti tvirtą ir gerą namą tai pasinaudo- 

šia proga. Puikus mūrinis na- 
ant 3 augštų.

J. MILKEVIČIUS 
670 W. 18th St.

l f ' l"'’ r

PA
0.0. DU 1111 

užbaigimo, 
nrtedžio pianas, 
kainos.

Davidonis 
jaučiatės turinti mi

krobus neškite pas daktarą Da- 
vidonį, o jis “šiur” juos užkilys.

* ♦

I, Chicago, UL

amistai yrą reikalas savo na- 
. ■- maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
popieruoti. arba į naujus namus 

Judėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

Pirmadienis, Kovo 31, 1924

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

Kreipkitės
8466 Vincennes Avė.

Daktaras 
krobų; kas

STOGDENGYSTE
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. n"' 
darbininkai samdomi.
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė 
Phone Lavvndale 0114.

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

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

MAROUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

*
Daktaras Zalatorius dabar la

bai užimtas, nes galvoja, kur jis 
praleis medaus mėnesį? Nes 
greitu laiku mano singelystei 
padaryti, hari kari.

♦

♦
Biežįs vis kalbaO daktaras 

apie širdis, žinoma, kaipo geras 
chirurgas, ir po gari^ gerai pa- 
vykusios operacijos padarytos 
ant Onutės Rudauskaitės šir
dies (dabar jau po operacijai— 
ji jo moteris) jis davė paskaitą 
ir Mokslo Draugams apie širdį.

Daktaras Cherry-čemiaųs- 
kas kad traukia dantis, tai trau
kia, žinoma, kaip kuriems tai 
kuolus įkala. Man vieną kuolą į- 
kalė, o ant jo užmovė dantį ir 
dabar net merginos negalį pa-

//

OLGA POžeLIENe.
Taigi neuži|gio chicagiečiai išgirs Olgą Požėliehę, garsiojo 

žinti, kad'aš turiu falšyvus dan-1ketuvių čampiono ristiko žmoną, dainuojant tuos puikius rusų 
tis. Jeigu norite išmokti naujos 
■l°f) I reą ‘soųp^Į
fo kliubą. — Murza.

Čigoniškus romansus ir meilės dainas. O Požėlienė buvo garsi 
Rusijoj dainininkė, žinoma kaipo Tobolceva. Ji su dideliu pasi
sekimu dainavo Petrograde, Maskvoj, Kieve, Odesoj. Po revo
liucijos dainavo Sibire: Omske, Chobarovske, Vladivostoke, o 
taipgi Japonijoj ir Chinijoj. —Jos pirmas vakaras kartu su di
džiaisiais rusų operos artistais įvyks balandžio 6 dieną, Pilsen 
Sokol Hali, 1914 S. Ashland Avenue.

Bridgeporto manoma 
vietos biznierių 
ten pavadinus,

Ant 
tverti 
kaip 
vienijimą, kad lietuviai 
riai tarp savęs geriau 
ir patys save remtų.

kliubą 
susi- 

biznie- 
sutiktų

Central iManitfacturing Dist- 
rict Ass. mano įvesti naują pa
tvarkymą, kad visos krautuvės 
butų uždarytos tam tikrais va
karais 
kare, 
jau to

nuo šeštos valandos va- 
Daugetlis kraiituvininkų 
patvarkymo prisilaiko.

well... congratulation 
šmoteli! Lauksim, 
daugiau apysakų-ži-

Well, 
bręther 
lauksim
nių. Žinote kodėl? Nugi p. J.
šmotelis-Pupa paskirtas prie 
Naujienų vietinių žinių.

* *

[)gi musų brolis ir Kostas 
lįstiiiiąvlčius irgi liko pa- 

Sunday” Naiijie-

tai Naujienos eis 
ais pradedant su 

dieniu. Musų 
jau Saukia, 

uju spalvuotų

žmones iš 
tuo daugiau 
ių. Jų yra 

tų, bet ir 
ną dieną 

i Lietuvos 
staigoj 

rui. 
išlėkė 

o tūlas 
kosi esąs 45 
ir kas dau- 
jj visi pa- 
ai, kad jo 
ir pyksta, 

lai esą 
ir Ryme ir 
ti mvlinčios 

‘ siūlą jam didelius 
po kelis tukstan- 
kad tik jis vestų

no- 
Bet 
lau- 
Au-

is vyrų buk pasi
siūlomais pinigais, 

žmogaus, kurs pra-

neštų merginoms, jog jis gy
vas ir tokiam žmogui skiriąs 
$1000.-

Blogi
kaltas?
minėlė?

prajovai! 
Nejaugi

Kas 
nelemta

tame
na-

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.'
♦ • į. . *

Mildos teatras 
są. Rodoma naujausi paveiks
lai ir geriausius vodevilius, 
ypatingai verta pažymėti, 
daug jau pasigerino tvarka 
čiame teatre

Cl 
kad 
pa-

Na, šitaip 
kai! Tiik žiūrėkit. Tūla įstaiga 
ant., savo lango turi štai kokią 
iškabą:

“ši Vieta
Perwija I Naujas Bankas 

Naujas Mangozmen 
Tas Užtikrina Geriauss 
Patarmavima Geriausias 

Rūšies Namie Gaminta Ma 
istas.”

Kas yra su daktaru P. Z. Za
latorium? Dalktare, Jko tįfli? 
Juk rodos; kad jau laikas, žmo
nėms buk daktaras sako ššš... 
Turėkite kantrybės, bus greitai 
po vėlykų. Daktare, visi laukia 
žinids,

moteris, 
ant savo

kad toji nekalba Ijetuviš-

poni K., 
sunaus pane-

Tūla 
supyko 
lės 
kai, įbildama pati lietuvaitė,
jog jai uždraudė prie jos su
nitus “lįsti.” Poniute, nepa
miršk, kad šie metai yra “Leap 
Year.”

inteligentai tai 'bent 
Vienas už kitą giriasi 
o kaip reikia persitik- 

ir koliojasi.

Musų 
pešasi, 
geriau, 
rinti, tai jau niet
Taip daroma lošiant golfą. Mat 
lietuviai turi golfo mokyklą, 
kurios vedėju yra p. Alfonsas 
K.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR 
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

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

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

4404 So. Wood 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 Vincennes 2204.

2 FLATŲ mūrinis namas ant 
pardavimo, po 6 kambarius, elekt
ra, gasas, vanos, aukštas beismen- 
las, skalbykla; visi įtaisymai su
dėti ir apmokėti; randasi Brighton 
Parke. Kaina $9650, cash $4500, li
kusius ant morgičių. Atsišaukit pas 
savininką 4418 S. Troy St., Chi-co 

Tel. Lafayette 5276 *

PARDAVIMUI vaisių, daržo
vių ir grosernė, geras 
gera vieta. Bargenas. 
greit. Atsišaukite.

1939 W. Chicago

biznis ir
Veikite

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas, 8 metų senumo, vėliausios 
mados įrengimai, elektra, gasas, 
maudynės, kampinis namas, cash 
$7500, kitus kaip rendą. Turi greit 
būt parduotas. Parduosiu pigiai; 
šaukit Pullman 6344.

718 W. 120 St., Pullman, III.

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

Atsišauk i t į barber shop.
916 W. 59 Št.

Wentworth 6017

REIKALINGA moteris be vaikų 
arba merginos dėl prižiūrėjimo 
dviejų vaikų ir naiųo, Taipgi rei
kalinga virėją į valgyklą. Atsišau
kite kuogreičiausiai šiuo antrašu: 

Wųi. Balnis 
1444 Wentworth Avė. 
Chicago Tlcights, III.

——a»,—
REIKIA moteries ąrba merginos 

prie namų darbo; valgis, kamba- 
ris ir $10 į savaitę. Lengvas dar
bas; nereikia mazgoti drabužių. Pa
šaukite per telefoną Can.al 3171 
arba ateikite 2516 Bhie Island avė.

....................   -.............. —..................—T1.........  '

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, gerai išdirbta. Kas nori geros 
progos, atsilankykite tuojaus, da
bar laikas eiti į biznį prieš Vely
kas; nemokanti išmokinsiu, yra 

kambariai dėl pagyvenimo. Parda
vimo priežastis — dvi bučernčs.

Naujienos Box 465

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

Atsišaukit
3934 So. California Avė.

PARDAVIMUI grosernė kur da
roma geras biznis, geroj apielin- 
kėj. Lysas ilgas, 4 ruimai gyveni
mui. Apleidžiu šią šalį. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. Pasinaudo- 
kit proga.

Kreipkitės
5135 So. Halsted St/

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

1413 E. 58 St., Tel. Fairfax 2619

PARDUOSIU savo naują didelį 
namą ant plačio loto už $18500. Arba 
už gerą pasiūlymą. Savininkas ap
leidžia miestą, turi būt parduotas 
tuojau. Krautuvė it1 6 kambarių 
tas, garu šildomas, geroj vietoj, 
vininkas, matykit po 7 vakare, 

8510 Racine Avė.

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

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

FARMA ant mainymo arba par
davimo, 50 akrų gražaus miško, 
triobos geros, yra karvių, arklių ir 
taip toilau kas reikalinga ant far- 
mos. Del platesnių, /pranešimų at- 
siŠaukit po antrašų 5405 So. Hoyne 
Avė. Falhna randasi Illinois valsti
joj Jonas Baneviče

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

NORINTIEJI parduoti 
mainyti

NAMĄ,
LOTĄ,
FARMĄ
ARBA BIZNĮ 

tai poduokit į
REAL ESTATE 

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St. •

• 40 AKERIŲ farma parsiduoda už 
pusę kainos kiek yra vertd, arba 
išsimaino ant namo, loto ar bile 
kokio biznio.

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

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

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

REIKIA patyrusių moterų prie 
spėka varomų niąšinų, prie dresių, 
nuolat darbas, geros apystovos, ge
ra proga išmokti i amato ir uždirbti 
gerą algą.

Atsišaukit .
Gračeiine'. Dress Co.

302 So. Maięket St., 4 fl.
------------- --------- - rWrrf:------------------ ‘-----

. •.,ii.no;
REIKIA moterų indų plovėjų, $18 

j savaitę, antrarapkės virėjos, $25 j 
savaitę, junitorkų, $65 į mėnesį mo
terų į restauraną, $J2 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BŪREAU, 

4191 S«. Halsted St.

GROSERNĖ ir bučernė, 10 metų 
senumo, rtaųjos mądos įrengimas, 
Bromann' Bros. plg frontas, refrlge- 
ratorius, marmurinis kaunterio vir
šus, vogos, National cash registeris, 
sviestui baksaS, viršui 6 kambarių 
fiatas, krautuvė,1 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

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

REIKIA šešių moterų sorta- 
vimui regsų. Nuolat darbas, ge
ra mokestis. Ateikite pasrengu- 
sios

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- 
įpis.

Rapp Moving .& Storage House 
5130 S. Ashland Avė.

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

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

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

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

S. 
džio 
Chapel svet., 816 W. 31 St. bus lai
komas 36 kuopos susirinkimas ir bus 
balsuojama S. L. A. Centro valdyba. 
Visi nariai urivalo atsilankyti ir bal
suoti už gusiančius musų organizaci
jos viršininkus. Pradžia 7:30 vaka
re. — Narys.

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

Nut. rašt.

JIEŠKAU švogerių Juozo Vidžin- 
sko, Mariampolės apskr., Aleksoto 
gminos, 1915 m. gyveno Clevelan- 
de. Jonas Vidžinskis gyvena Chi
cagoj.

Sesuo Petronėlė Vidžinskaitė 
10047 La Šalie St. 

Chicago, III.
PAJIEšKAU savo brolio Prano 

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

Jonas Tamošaitis 
Panevėžio kalėjimas, 

Lietuva.
PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 

Bartuševičiaus. Jis gyveno pirmiau 
St. Louis, III. 36th St., o dabar ne
žinau kur. Turiu sbarbų reikalą. 
Aš esu ligonbuty. Turiu mergaitę 
septynių metu pas save. AtsiSaulc.it 
a c kas žinot praneškit man.

Katarina Lukošiene, sesuo
2116 W. 23rd St.Well, p. Uktveris sakosi, kad 

jis supranta apie apdraudą 
(insuranee). Gal būt, nes Cent- ./• sfc0 ir Khucovo gatvėj,
ral State 'Lnfe Insurance kom- ba kas kitas ........
Ponija jį pakėlė į Distrlct ma- pranešti;___
nadžerius. —Raganius.

darban.
HARRYDRAY 

1447 Bue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ/

PARSIDUODA Barber Shop 
Brighton Parke, du klėslai.

Atsišaukit:
4158 S. Campbell Avė.

Chicago, III.

Puiki
Greit au

ksina 
laikui.

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

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. 
No. 92

.■ z ■ -- ------—•
REIKALAUJA Lietuvių Dramos 

artistų prie vaudetiljo ir judomų pa
veikslų veikimo. Atsišaukite per 
laiškus, paaiškindami savo gabumus.

Atsišaukite į
Naujienas,

1739 So. Halsted St., 
Box 466

VYRŲ
REIKIA gero, patyrusio nuo

latinio barberio.
Atsišaukite

4047 So. Kedzie Avė.

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

KRANK ZAHRUBSKY 
2344 Hoyne Avė.

REIKIA draiverio, su ark- 
lįais, duoną išvažiuoti, kad mo
kėtų kalbėti lietuviškai, lenkiŠ- 
kai ir antiškai. 1637 W. 13th 
Avė., Gary, Ind.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St. I

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

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

V ......................n. . ■■ri !■ n i ■■ ■
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PARSIDUODA rašomoji 
šinėlė “Karona-Portable”. ,

Atsišaukite
P. O. Box 14, 

Cicero, III.
------.-------------\--------------

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

3217 Ogden Avė., 
Chiacgo, III.

Phone Rockwell 6129

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

Atsišaukite \ /
987 Maxwell St.

Mur. 6 flatų namas $28500, jmo- 
kėt $8000. Rendos į metą $5520. 
Namas South Side.

NATIONAL REALTY CO.
T. J. Kučinskas vedėjas 

808 W. 33rd Place, 
Tel. Boulevard 2337.

PARDAVIMUI didelė Grocemė — 
labai gerai biznį daranti, tirštai lie
tuvių ir visokių tautų apgyventa vie
ta. Geri pikčeriai, daug stako, par
duosiu už $2700, ’frerta ir siūlyta 
$8500. Atsišaukite greitai.

6002 So. State St.
Englewood, III. \

PARDAVIMUI 3 augštų na
mas, 6 rendos, skiepas, elektra, 
gasas.

Atsišaukite
8811 So. Parnell Ąve.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI saldainių, Icė 
creamo ir notion krautuvė, 
ras biznis, pigi renda, turi būt 
parduota greit.

4752 So. Seeley Avė.

GARY INDIANA. \
Turiu 6 kambarių namą, ' noriu 

išmainyti į bučcrnę, groscrhę ar 
kitą kokį bizriį, Chicagoj ar mric- 
linkėj, arba ir į gerą automobi
lių. Namas gerame stovyje, 2 lotai, 
netoli nuo dirbtuvių. Duosiu ge
riausias išlygas, arba ir už piuU 
gus parduosiu mažiausia kaina.

S. Morkūnas
654 W. 120 St.. Tel. Pullinan 2850

REIKALINGI mokiniai mokintis 
krjaučystės amato; mokiname die
noms ir vakarais. Mokslas už dy
ką, kurie išbus pusę metų. Reika
linga $150 kaucijos. Naudokitės 
proga. Atsišaukite ypatiškai arba 
per laišką.

International Tailoring 
2120 W. Chicago Avė.______

I III I I <

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

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

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.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais - 

palikę automobilių 
mekanikais!

Pr&lrtiSlcos lelccijos ant .elą karų; žemos kainos ir 
tuoti rezultatai. Kreipkit«8 Sian-

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Kops Styro. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

AtsiSaulc.it

