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Vailokaičio intrigos nuvertė valdžią?
Bankininko interesai suardė 
geležinkeliu statymo planą

Klerikalų blokos Seime remia 
Vailokaitį prieš valdžią

“Lietuvos Ūkininke”, Kaune, birželio 2 d. laidoje išdėstoma 
ginčas dėl geležinkelių statymo Lietuvoje, kilęs tarpe Ministerių 
Kabineto ir krikščionių demokratų bloko Seime ir atvedęs prie

? Galvanausko atsistatydinimo.
Pasak Kauno laikraščio, svarbiausią rolę tame ginče suvai

dinęs stambus Lietuvos bankininkas kun. Vailokaitis. Jisai, ma
toma, ir yra tikrasis dabartinio Lietuvos valdžios krizio kalti
ninkas.

Anglai paskola Lietuvos geležinkeliams.
Valstiečių liaudininkų organas sako, kad Lietuvos vyriau

sybė sumaniusi tiesti du nauju geležinkeliu: Amaliai — Telšiai 
— Kretinga ir Kazlų Ruda — šakiai — Tauragė. Šitam tikslui 
buvęs Lietuvos atstovas Anglijoje, p. Norkus, gavo iš Anglijos 
valdžios pažadėjimą duoti paskolą labai lengvomis sąlygomis: 
vieną milioną svarų sterlingų (t. y. daugiaus kaip keturis milio- 
nus dolerių) 20-iai metų po 3l/a nuošimčius ir po 4^ nuošimčius 
amortizacijai (kapitalo grąžinimui).

Viskas buvo priruošta pradėti darbą.
Kun. Vailokaičio interesai.

i -i
“Tik štai”, rašo “Liet. Ūkininko” bendradairbis, “staiga grįžo 

iš Anglijos kun. Vailokaitis labai blogame upe: žmonės sako, 
kad pinigų negavęs pasiskolinti savo bankams ir dirbtuvėms. 
Jam netiko, kad paskola imama iš Anglų valdžios. Mat, apart 
Anglų valdžios buvo padarytas dar privačių firmų (Rolandų) 
pasiūlymas; šios-firmos, matyti, turėjo jau ankštų ryšių su kun.

ėmimą paskolos 
kun. Vailokaičiui 

Ūkio Bankas ima

Vailokaičiu. Kaune leidžiam: gandai, kad 
iš tų firmų jos buk prižadėjusios paskolinti 
apie 40,000,000 litų (žinoma, 3 — 5%, o jo

Toliaus tame laikraštyje skaitome:
“Kun. Vailokaitis deda visas pastangas, 

gavimą ir Anglų sugriauti; jau jam pasisekė įtikinti savo bloko 
‘vyrus’, ir krikščionys su visais Telšių ir Šakių atstovais nusista
tę pasiduoti Vailokaičiui.

“žinoma, tuomet iš Anglų valdžios paskolos negausime — 
ir kun. Vailokaitis bus savo tikslo pasiekęs.” (Daugiaus apie 
tai žiur. 4 pusi.)

Meksikos maištininku 
vadas sušaudytas

Ekzekucija įvykinta jo paties 
generolo įsakymu.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
14. — Praneša, kad Salvador 
Alvarado, buvęs finansų mini
steris de la Huertos valdžioj ir 
Jukatano gubernatorius, vienas 
įžymiausių maišto vadų, esąs 
vieno jo paties generolo, Apa- 
ricio Federino, atiduotas karo 
teismui, pasmerktas mirčiai ir 
sušaudytas. Po sušaudimo Al- 
varados, generolas Federin pra
dėjęs derybas su federalės ka
riuomenes generolu Gonzales 

dėl pasidavimo.
Neužilgio prieš savo mirtį 

Alvarado buvo įsakęs sušaudy
ti Tabascos gubernatorių Ma- 
nuel Romerą, gen. Felipe Va- 
lejo ir jo oficierių stabą, ir jo 
įsakymas buvo išpildytas.

Rusų “gyvoji bažnyčia 
smerkia patriarką 

Tichoną
MASKVA, birž. 13. — Visuo

tina Rusų bažnyčios konferenci
ja pasisakė prieš buvusį patriar 
ką Tichoną. Konferencija pa
smerkė jį kaipo reakcininką.

Nesenai Tichonas buvo išlei
dęs atsišaukimą, kuriuo jis kvie
tė stačiatikių ir reformuotą 
“gyvąją” bažnyčias bendrai dar
buotis.

kad tik paskolos

Ginklavimos sumažini
mo reikalu

Tautų Lygos taryba nori, kad 
valstybės nebedidintų savo 
karinių išlaidų.

GENEVA, Šveicarija, birž. 
14. — Tautų Lygos taryba in
struktavo generalį sekretorių 
išsiuntinėti visiems lygos na
riams rezoliuciją, kad ligi bus 
išdirbtas visuotino ginklavimos 
sumažinimo planas, valstybių 
metinės karo reikalams išlaidos 
butų ne didesnės, kaip kad jų 
buvo nustatyta išleisti šiais fis
kaliniais metais.

Albanijos kataliką kunigai 
nori karaliaus

Nuverstasis premjeras Zogu 
slapstos pakeliui į Jugoslavi
ją-

VIENA, Austrija, birž. 13.— 
Revoliucininkų nuverstasis Al
banijos pretmjeras Ahmed Zogu 
pabėgęs į kalnus ir slapstyda
mos nori pasiekti Jugoslavijos 
sieną.

Albanijos katalikų kunigai, 
ypač šiaurinėj krašto daly, pra
dėjo uolią agitaciją, kad Alba
niją padarius karalyste, karar 

lium pasikviečiant Italijos kara-

Kiti revoliucininkai stoja už 
tai, kad butų respublika, bet 
naujosios valdžios vyresninkai, 
eurių prieky yra vyskupas Fan 
Noli, pritaria monarkijai.

Herriot - naujasis Franci 
jos premjeras

Jo ministerių kabinetas jau su
darytas. Patsai premjeras 
bus kartu ir užsienio reikalų 
ministeris.

REPUBLIKO N Ų K ANDID A TAS
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PREŽIDENTaS CALVIN COOLIDGE,

Amalgamety siuvėjų 
streikas Ouluthe

Samdytojai siunčia streiklau
žius mušti pikietuojančiuc 
streikininkus.

PARYŽIUS, birž. 14. — Pre
zidento Doumergue šiandie pa- t 
kviestas sudaryti naują kabine
tą, parlamento radikalų lyderis 
Edvardas Herriot pakvietimą 
priėmė ir jau tą pačią dieną, pa-; 
vakary, jis pristatė prezidentui . 
savo sudarytos ministerijos na
rių sąrašą.

Nauja ministerija.
Naujoji valdžia sudaryta vien 

iš radikalų ir radikalų socialistų 
[ištikrųjų jie nėra socialistai;, 
socialistų vardu jie tik puošia- Į 
si] partijų žmonių. Jos sąstatas1 
toks:

Edouard Herriot—premjeras 
ir kartu užsienio reikalų minis- 
teris- . -kurį republikonų partijos konvencija Clevelande nominavo

Camile Chautemps, Turo bur- kandidatu į prezidentus ateinančiais rinkimais. Miss Grace 
mistras, — vidaus reikalų mini-^ewįon> Minncsotos kongresmano Newtono duktė, sega jam 
steris- . . j aguonėlės žiedą Aguonėlės Dieną, kai buvo renkamos ' aukos

Rene Renoult — teisingumo. > ^aro besveikačiu veteranu naudai.
Etienne Clementel — finansų. ;
Gen. Maurice MoHet, intera- 

liantų kontrolės komisijos Per
line pirmininkas, — karo minis
teris.

j Jacųues Dumesnil — laivyno. 
[ M. Raynaldy — prekybos.
i Victor Peytral — visuomenės ■ 
darbų ministeris.

Francois Albert — švietimo. Aštuoniolika kitų klaniečių 
, Justin Godart — darbo 
[sveikatos ministeris. 
į Edouard Daladier—kolonijų.

Edouard Bovier-Lapierre — 
pensijų ministeris.

M. Queuille—žemės ūkio, 
j ViiCttor, Dalhiez—atvaduotų
jų kraštų ministeris.

Pierre Robert — pašto ir te
legrafo paministeris.

Leon Meyer — prekybos lai
vyno paministeris.

i Lauręnt Eynac—aviacijos
i.r. ;r istf ils..
Moro-Giafferi — techninio 

auklėjimo paministeris.
I Antradienį naujoji ministe
rija prisistatys parlamentui.

Buvęs premjero Francois — 
Marsai “48 valandų” kabinetas 
savo rezignaciją įteikė prezi
dentui Doumergue penktadienio 
vakarą ir rezignacija buvo pri
imta.

Premjeras Herriot žada atei
nantį šeštadienį vykti Londonan 
konferencijai su Anglijos prem
jeru MacDonaldu.

13 Ku-KIukų, kaltinamu 
dėl žmogžudybės 

paliuosuoti

Bosija atidoosšanti Bu 
manijai Besarabiją

ir i
ir 

tryMka šiaip žmonių dar bus 
teisiami.

EBENSiBURG, Pa., birž. 14. 
— ^Vienuolika Kų-klux-klanie- 
čių ir du Lilly miestelio gy
ventoju, kurie buvo laikomi per 
dešimt savaičių kalėjime ir kal
tinami dėl žmogžudybėis sąry
šy su įvykusiomis balandžio 5 
dieną kruvinomis muštynėmis 
tarp Ku-Klux-klaniėčių gaujos 
ir miestelėnų, vakar buvo teis
mo paleisti be bausmės.

Aštuoniolika kitų klaniečių 
ir trylika Lilly miestelio gy
ventojų turės dar stoti teisman. 
Jie visi dalyvavę tose pat kau
tynėse ir kaltinami dėl žmog
žudystės.

Įvykusiose bai. 5 dieną Lilly 
miestely Ku-iKlux-klaniečių 
kautynėse su miestelėnais trys 
žmonės buvo užmušti ir kele
tas sužeistų.

dabartinę 
persekioti

Rumanijoj

JOS ŠUNES TURI MATYT JOS 
ŠLIUBĄ.

NEW YORKAS, birž. 13. — 
Miss. Grace Virginia Pomeroy 
Hendrick išteka už inžinieriaus 
Geo. Pattersono. Jųdviejų šliu- 
bas įvyks liepos 4 dieną Sims- 
bury, Conn. Miss Grace turi 
keturis šunis ir ji pareiškė, kad 
prie jos šliubo ceremonijų busią 
ir jos šunes. Ji negalinti sau pri
sistatyti, kaip galėtų įvykti jos 
šliubas nesant jos šunims liudi
ninkais.’

BBRLINO BRAVARŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

PASIBAIGĖ

BERLINAS, birž. 14.
Bravorų darbininkų streikas 
šiandie pasibaigė kompromisu. 
Streikininkai laimėjo didesnę 
algą ir didesnę porciją alaus 
dykai darbo metu. Visi berli- 
niečiai džiaugias, kad 
bus kiek norint.

— Kellner, noch 
dėl!

alaus vėl

ei n Sei-

Rumunijos 
komunis-

viešpatau

Piety Amerika kviečiasi 
Rūsy emingrantus

GENEVA, Šveicarija, birž. 
13. — Uruguajos atstovas Tau
tų Lygos taryboj p. Alberto 
Guani pareiškė tarybai, kad 
Pietų Amerika mlielai priim- 
sianti Rusijos emigrantus, ku
rie tik norėtų ten keliauti.

Lygos taryba paprašė visų 
valdžių suteikti armėnų pabė
gėliams identifikuojamus certi- 
fikatus, panašiai keki buvo var
tojami Rusų pabėgėliams Grai
kijoj.

Su sąlyga, kad Bratiano vald
žia butų nuversta ir paliau
ta persekioti komunistai.

Bl TCHA'RESTAS, Rumanij a, 
birž. 14. — Rusų sovietų vald
žia pranešė -Rumanijos opozici
jos partijoms, kad ji pripažin- 
sianti Rumanijos mandatą Be
sarabijai tuojau, kai tik opozi
cijos partijos paimsiančios val
džią į savo rankas ir paliau
siančios 
politiką 
tus.

Kol
sianti reakcinė Bratiano vald
žia, sovietų valdžia jokiu budu 
nesutiksianti atiduoti Rumuni
jai Besarabiją.

Priima Rusų pasiūlymą
Agrarų ir transilvan iečių 

partijos, sudarančios apie 50 
nuoš. Rumanijos gyventojų, nu
tarė priimti bolševikų pasiūly
mų. Kai tik jos paimsiančios 
valdžią į savo rankas, komu
nistų persekiojimas busiąs su
stabdytas ir pradėtos derybos 
su Rusija.

Susijungimas tųdviejų parti
jų laikoma svarbiausiu politi
niu įvykiu Rumanijoj nuo ka
ro metų. Trumpu laiku , naujo
ji partija žada pradėti energin
gą kampaniją visoj Rumani
joj, kad privertus karalių 
leisti Bratiano valdžią ir 
skelbti naujus rinkimus.

Nori respublikos
Jeigu karalius atsisakys

leisti dabartinę valdžią, trum
pu laiku gali įvykti revoliuci
ja, kurios tikslas butų nugriau
ti monarchiją ir paskelbti res
publiką.

Karalius nori pastatyt vald
žios priešaky generolą Averes- 
cu, kurs yra karaliaus šalinin
kas, bet naujoji partija tuo ne
sitenkina. Dr. Lupo ir dauge- 
is kitų naujosios partijos lyde

rių yra griežti respublikos ša
lininkai.

pa-
pa-

pa-

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, birž. 14 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.31
Belgijos, 100 frankų ............... $4.61
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100. lirų.....................  $4.34
Franci jos, 100 frankų ........... $5.36
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.53
Olandijos ,100 florinų .......... $37.40
Suomijos, 100 markių .......... $2.52
Švedijos, 100 kronų............... $26.56
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.64

BERLINIAS, birž. 14, — 
Traukinių susimušime Potsdam 
-Wansee stoty penki žmonės 
iko užzfnušti, o šešiolika su

žeisti.

DULUTH, Minn., birž. 13.— 
Norėdami kaip nors sulaužyti 
Amalgamėtų siuvėjų streiką, 
kurs čia tęsiasi jau ketvirtas 
menuo, samdytojai ėmė grieb
tis žiauriausių priemonių. Va
kar Patrick Clothing Manuf. 
kompanijos bosai, surinkę apie 
porą šimtų streiklaužių, užsiun
dė juos ant pikietuojančių ties 
dirbtuve streikininkų. Kilusio
se muštynėse tečiau streiklau
žiai buvo nuveikti ir išgainioti, 
nežiūrint, kad, kaip paprastai, 
policija palaikė streiklaužių 
pusę.

šitas samdytojų bandymas 
pagelba muštynių ir kraujo lie
jimo nuveikti streikininkus pa
staruosius tik dar labiau paragi
no laikytis vienybės iki samdy
tojai bus priversti nusileisti.

12 žmoniy žuvo debe
siams prakiurus

JOHNSON CITY, Tenn., bir
želio 14. — šįryt Elizabethto- 
no apielinkę atlankė baisi lie
taus audra, dėl kurios, kiek ži
nia, yra dvylika, o gal būt ir 
daugiau, žmonių žuvę. Stony 
Creek daly, tarp Huntero ir 
Cardeno, išilgai Wautauga upės 
srautu piląs lietus užtvindo at
kalnių daubas ir vanduo be
siversdamas žemyn viską pa
keliui naikino. Sugriauta na
mų, išvartyta telegrafo ir tele
fono stulpai, išplauta vietoms 
gelžkeliai, taip kad su kaiku- 
’iais miesteliais visoks susisie
kimas nutraukta.

AMERIKA SIUNČIA ANTRA 
KARO LAIVĄ Į AVLONĄ

BRINDISI, Italija, birž. 13.— 
Jungtinių Valstijų karo laivas 
Edsall plaukia į Avloną, Alba
niją, kame yra antras Amerikos 
karo laivas Bulmer. Jie turės 
saugoti amerikiečius laike nera
mumų Albanijoj.

Penki rusų bolševiku 
teisėjai sušaudyta

LENINGRADAS, birž. 13. 
— Penki iš septyniolikos bu- 
zusių teisėjų ir advokatų, ku
rie dėl korupcijos ir papirki
mų buvo teismo pasmerkti mir
čiai, -šiandie tapo sušaudyti. 
Dvylikai likusių pasmerktųjų 
mirties bausmė liko pakeista 
Tgais metais kalėjimo.

VAISTAS ŽMOGAUS UGIUI 
PADIDINTI

AIRIŲ ATSTOVAS AMERI
KAI.

DUBLINAS, Airija, birž. 13. 
— Užsienio reikalų ministeris 
Fitzgera'ld Laisvos Airių Vals
tybės ministerių įgaliotiniu 
Jungtinėms Valstijoms paskyrė 
prof. Timothy Smiddą.

TOKIO, .Japonija, birž. 14.
— Dr. Saike, .Japonų maisto 
instituto direktorius esąs atra
dęs tam tikrus žuvies milte
lius, kuriais padidinama žmo
gaus ūgis.

SANTO DOMINGO, birž. 14.
— Pasirašyta vakar sutartim, 
Jungtinių Valstijų kariuomenė 
luojau turės pasitraukti iš San
to Domingo respublikos.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

Šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramų reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintų 
litų kursų siunčiant telegramų.

t \

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visų mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujieną Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausių ofisų, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Pinigai Lietuvon Telegramų 
tikta 50 centu

PER NAUJIENAS
Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas

Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą
Kam-gi jie turi laukti jūsų išsiųstų pinigų kokias keturias savaites ar ilgiaus, kada per 
Naujienas telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po išsiuntimui

Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c. — 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegramų pigumą at
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini
gu Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visy Amerioks 
lietuvių. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siųsti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini- 
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cety, nežiūrint ar siųsi 
100 lity ar 100,000 lity. Naujienos yra pirmutinė ir vie
natinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti 
Lietuvon tik už 50 centy.

H v

Litų Kursas Atpigintas
LITŲ KURSAS ATPIGINTAS. — Kad nebūty jokių 
abejonių, čia jau pranešame, kad su naujos telegrafi
nės systemos įvedimu Naujienose lity kursas tapo žy-

miai atpigintas. Ištikryjy, pasiusti mažas ar dideles su
mas pinigu TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

i.

U
Siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų
100 lity
200 litų
300 lity
400 lity

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$5.50
10.50
20.75
31.25
41.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į

3 ar 4 dienas)

$ 6.00
11.00
21.25
31.75
42.25

500 lity
600 lity
700 lity
800 lity
900 lity

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

PAPRASTOMIS
■ PERLAIDOMIS
(Pinigai išmokami į ’

25 dietias)

$52.00

72.50
82.75
93.00

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$52.50 
62.75 
73.00 
83.26 
93.50

1000 lity
2000 litu
3000 lity
4000 lity
5000 lity

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$103.25
205.50
308.25
411.00
513.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$103.75 
206.00 
308.75 
411.50 
514.25

[

r • • f » '

Prie čia paduotu kainy nebereikia nieko primokėk Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje j tris ar keturias dienas. Paštu j 25 dienas.

Nuo dabar nebėra reikalo kitaip siųsti pinigus Lietuvon, kaip telegramų per Naujienas. 
Bile kokios sumos, bile kokiu adresu pasiuntimas pinigų telegramų Lietuvon kainuoja tik 50 centų

NAIMIENO
1739 So. Halsted Si Chicago, Illinois

*
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KORESPONDENCIJOS

E. SI. Louis, III.
Darbiečiai laiko savo konferen

cijas po raktu.

Birž. 8 d. Lietuvių darbiečių 
1 O-tas distriktas • laikė savo 
konferencijų. Sužinojęs apie ta 
konferenciją nuo vieno darbie- 
čio panorėjau susipažinti su 
“protingiausių” žmonių veiki
mu. Na, tai ir sumaniau ke
liauti į tų konferencijų. Pava
dinau ir A. Aimanavičių, kurio 
darbieėiai labai bijo, nes jis 
juos kritikuoja.

Kada nuėjome į svetainę, 
tai darbieėiai buvo pertraukę 
pirmų sesijų dėl pietų. Vieni 
buvo išėję, o kiti — gal ko- 
mandieriai — pasiliko ekstrų 
tarimų darymui. Matyt nepasi
tiki kitais delegatais, nes svar
biausius tarimus tik keli nori 
atlikti.

1. Nutarė, kad AUDILD ir 
L. M. P. S. prisidėtų prie siun
timo delegato į St. Paul koiv 
ferencijų. 2. Taip pat nomina
vo gabiausius tavorčius. Tom 
dviem draugijom palieka tik 
užtvirtinti (norint ar neno
rint) darbiečių nominacijų ir 
pasiųsti tuos jų tavorčius į 
konferencijų. 3. Nutarė griež
tu budu reikalauti Bimbos, kad 
tas atvažiavęs sutaisytų veiki
mų.

Paskui iš darbiečių krūtinių 
išsiveržė liūdnas nusiskundi
mas: girdi, visoj apylinkėj di
džiausia betvarkė. Kų nors 
veikti yra labai sunku, .publi
ka nesilanko. AlLDlLD ir LMPS 
kuopos krinka. Kad ir parašai 
kų nors dėl tų kuopų, tai tan
kiausia ir atsakymo negauni. 
O tie ekstra kairieji ir nelem
ti socialistai, tai jie viską 
mums suardė. Paskui betgi su-j

siramino, nes visus rajonus jie 
turi savo rankose ir niekas 
jiems nekliudo, kada jie tų ra
jonų pinigus naudoja. Kas tai 
pasakė, jog “dabar vienos A. 
LJLLjI). kuopos siunčia į ra
jonų po 25c., kitos po 10c., o 
trečioms, tai uždėta ekstra mo- 
kesties po 20c. Na, ir viskas 
susilygina, bet jeigu butų ir 
kitokių minčių žmonių rajono 
valdyboj, tai to negalėtume pa
daryt i. ”

Kada susirinko visi delega
tai, tai pirmiausia atlaikė kon
ferencijų tarp savęs į kampų 
susirinkę. Paskui pirmininkas 
springfieldietis atidarė antrų 
sesijų ir raštininkas peršaukė 
delegatų vardus. Delegatai ra
dosi visi, viso jų buvo 9. Jie 
daug sykių 10-tą dist. statė pa
vyzdžiu ir kitiems dist. dėl jo 
didumo ir narių skaičiaus. Bet 
tik 9 delegatus tepajėgė surink
ti, tai iš to matosi kokis jo di
dumas. Visoms kuopoms dele
gato siuntimas Į E. St. Louis 
mažai lėšuojų.

Neilgai trukus pirmininkas 
pareiškia: “Kaip matosi, tai 
čionai yra ir svečių atsilankę; 
tai prašom apleisti svetainę, 
nes musų konferencijose sve
čiams vietos nėra.” Buvo keli 
ir darbiečių ncdelegatai, bet jie 
pasiliko svetainėje. Tik mudu 
su draugu tur.ėjome išeiti. Ka
da išėjome per duris, tai vie
nas iš darbiečių duris uždarė.

Tai tokie “išmintingiausi” 
darbininkai. Daro tarimus, kad 
uždėti letenų kitoms draugi
joms ir nenori kad pašalinis 
asmuo nugirstų. Tai tau ir ko
vojimas už darbininkų reika
lus! —John Vetort.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Pas mus ffalit gaut to kas jums reikalinga, reikalaukit musų kata- 
logo veltui. Taipgi mums reikalingi agentai visuose miestuose, mu- 
SŲ agenai padaro po $70 j savaitę. Ypatiškai selesmanai priimami 
nuo 5 iki G:30 po pietų, nedaliom nuo 10 iki 1 valandai dieną.

115 So. Dearbom St., R. 1021, 
Chicago, Illinois.

DOVIEDNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
niui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III -

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MALĮ 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS<

ANT NAUDOS. |

S. L. FflBIONflS CO,
i' ■■

809 W. 351h SI., Chicago į
Te!. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. «

— i —j

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-1i 

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

3823 So. Halsted St. 
Te!.: Boalevard 1310 

Valandos: mu* 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus ketvergi* Į

Nadiliorala nuo 9 iki 12 ryte. j 
......................... ■ ■■■■>■ ........ ■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SL, arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose taiu- 
muese. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaos 

lengvomis iilygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street ( 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING I 

Telefonas Kandolph 3261
Vakarais: 2151 West 22 Street |

Telefoną* Canal 1667. > |v .  . . »

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

S. XV. BANES, Advokatai 
Valu 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Beilding 
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
V———8

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENC
AKUŠERKA

3191 So. Hahtod St., kampas 31 tat
Tel. Yarda 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 pagalbą.

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

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

Optom«triat 
T«L BoulevArd *481 
464* 8. A«hUnd Ava 
Kampu 47-tofl 

1-roa lubab* 
-J

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
neš" mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jd akių silpnumas ar galvos skaudfr 
jįmas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
. pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago. 11? 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki (>
Nedėlioncds nuo 10 iki I 

Te. Boulevard 7679

T«»I. Blvd. 8188 
M. WoitkewicH 

BANI8
AKUIERKA

Puriu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rimi prie gimdy
mo kiekvionanal 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiurl- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

—IS RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na»- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

f Dienomis: Canal 
Tel.fonal, J

( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

O fisss
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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

...............

Miesto Didžiausi Bargenai
BUS SUTEIKTI CHICAGOS PUBLIKAI LAIKE

■ I

10-ties Metu Sukaktuviu 
Apvaikščiojimo Išpardavime 

Maišelį Street Markele
• / \ ’

Tai Yra Didžiausis ant Gatvės Bargenas Pasaulyje 
Tūkstančiai krautuvių savininkų čia yra kad jums patarnavus. Šimtai tūk

stančiu dolerių vertės visokių tavorų yra parduodama Čionai kasdien,

žemomis Rainomis todėl Rad 
mes mokame pigias rendas 
ir turime mažas išlaidas

Šią savaitę bus didelių parodymų savaitė. Ateikite čionai ir pažiūrėkite kiek jus 
galite sutaupyti pinigų. Jus čia rasite viską, kas yra reikalinga prie namų, viską 
dėvėjimui ir viską dėl valgymo.

TAI YRA DIDŽIAUSIAS PINIGŲ SUTAUPYMAS KOKIS 
KADA NORS BUVO ŽINOMAS.

Ateikite laike 10 metų apvaikščiojimo ir sutaupykite pinigų. 

Su pagarba,

iAXW&L STREH MMET ASS’N

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.i Pullman 6877.
■».. i imui ■ h l .į

... ——— ' *
Tai. Dearbom 9057

A. A, SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjj
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

' Cor. Waskington & Clark

Namsi Tel.s Hyde Park 8895

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

......  i ■ i i

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Petnyčios.s- i

— ■. - —■

y, w. rutkauskas ’ 
Advokatas

29 Se. La Šalie St. Room 539 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicage. 
Tel. Yards 4681

....................   i

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
- - ,

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING S’UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

461 N Halsted St. •
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Pinigai 
a 

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

LIETUVIU DAKTARAI
z" ................. 1 "

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146u........ ........ ...... .

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Av*.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

.............. .................................................. *

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

——I K 11!^

Tel. Boulevard 9587

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

172! W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nna 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
' ......-........... ■ Z

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos, tel. Drexcl 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Z
Dr. Benedict Aron

Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Pho^e 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialia 
sutarčių telfohuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

V— I ■

Francuziškas Daktaras
V 4

Specialistas kraujo, odps, chroniš
kų Ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S'. Ashland Ave^ Mt 
viršaus Ashland State Bankr

Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette s—............    *.<
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe v 

Published Daily Except Suuday 
0y The Lithuanian Newi Pub. Co., Ine

1789 South Halited Street 
Chicago, Tll- 

Telephone Boosevelt 85M

Subscription Katėsi 
I8.0C per year in Canada. 
$7.M per year outaide o£ Chicagti 
ffc.GO per year in Chicagai 

8c per copy.

Entered ai Second Class Mattel 
March 17th, 1914, it thę Post Office 
pf Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakirianl 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 Su. Halsted St, Chicago, 
Ui. — Telefonas i Keooevelt 8500,

Editor r. ftripdtfa

liuimoiijimo kalnai 
Chicagoje — paltui 

Mitams...
Pusei metų .... . ...........
Trim* mėnesiams  
Dviem raineliam 
Vienam mėnesiui

Ehicagoje per neiiotejuil 
Viena kopija — . .. ....
Savaitei 18c 
Mėnesiui 75c

tevienytose Valstijose, ne Chicagoje,

Lietuvon Ir kitur užaianiuoie: 
(Atpiginta)

Metams ..........  WX$8.DQ
Pusei meta ................. — 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

paltui
Metami..... ...................... _____ 17.09
Pueei met* _______ ______ 8.50
Trima mėnesiams_____________ 1.75
Dviem mėnesiam______ _______ 1.25
Vienam minėsiu! ____ .71

Del kunigų ir bankininkų 
jaunai Lietuvos respublikai 
tur-but tenka daugiausia bė
dų turėti. Lietuvos banki
ninkai anąmet kiek galėda
mi trukdė savos valiutos įve
dimą Lietuvoje. Ačių jų 
trukdymui, ta reforma buvo 
taip ilgai atidėliojama, kad 
pagalios “auksinai” (mar
kės) beveik visai neteko ver
tės, ir žmonių pinigai žuvo. 
Už tai bankininkai iš mar
kių spekuliacijos pasidarė 
milionus. »> <

Dabar nauja istorija. Ban
kininkas Vailokaitis pasi* 
priešino paskolos ėmimui iš 
Anglų valdžios, kadangi jam 
butų naudingiaus, kad pas
kola Lietuvai duotų privati
nės firmos, su kuriomis ji
sai yra susirišęs. Jį remia 
kiti klerikalų atstovai Sei
me, ir kadangi jie turi dau
gumą, tai didelis geležinke
lių statymo projektas tapo 
sulaikytas. Iš visa ko ma
tyt, kad tai ir buvo svar
biausioji priežastis valdžios 
krizio, šiomis dienomis įvy
kusio Lietuvoje.

Vargiai butų galima sa
kyti, kad visi krikščionių de
mokratų, ūkininkų sąjungos 
ir darbo federacijos atstovai 
Seime, kurie pritaria kun. 
Vailokaičiui, yra jam parsi
davę. Kai ką Vailokaitis 
gal ir paperka, bet daugu
ma tų atstovų, be abejonės, 
remia jį dėlto, kad jisai yra 
kunigas ir jų partijos žmo
gus. Lietuvos klerikalų va
dai jau senai skleidžia min
tį, kad valdžią reikią apva
lyt nuo “bedievių” ir sūda
nt ją vien iš “gerų katali
kų”. Tai buvo veikiausia 
vienas iš motyvų, delko kle
rikalai atmetė ministeriųi 
kabineto sumanymą, kuriam 
priešinosi kunigas bankinin
kas.

Incidentas su paskolos 
klausimu Lietuvos gelžke- 
liams yra puikus atsakymas 
tiems musų klerikalų agita
toriams, kurie sako, kad 
“katalikiška valdžia” galin
ti išganyti Lietuvą. Tarpe 
partyviškų katalikų (t., y.

klerikalų), kaip matome, 
privatinio biznierio — Vai
lokaičio
šų ant krašto reikalų.

Taą incidentas ypatingai 
sumuša į dulkes so. — bos- 
toniškio “Darbininko” argu
mentus, kuriais mėginama 
įrodyti, kad klerikalų parti
ja esanti geriausia darbo 
žmonių užtarėja. Matote, 
kokiems “darbo žmonėms” 
ji tarnauja?

reikalai ima vir-

, 4.00
. 2.00
- 1J0
_ .75

Augščiaus 
“Darbininkas” 
laiku įsityžo gąsdinti sa
vo skaitytojus socializmu. 
Kiekvienam savo numeryje 
jis vis aiškina ir aiškina, ko
kie nelabi sutvėrimai esą 
tie socialistai. Šį-tą iš jo po
stringavimų apie “marksiz
mą” mes jau gvildenome. 
Dabar jisai kelia doros klau
simą, ir sako:

“Socialistai kaipo pa
daras Marksizmo
dieviškojo materijalizmo, 
kaipo netikėliai bedieviai, 
visuomet kovoja iš pavy
do, dėl keršto, dėl pagie-

Dušios neturint, 
amžinojo

paminėtasai 
paskutiniu

be-

zos...
• Dievo nesant 

gyvenimo po mirties ne
sant, tai nėra reikalo nė 
varžytis jokiais sąžinės 
nurodymais... Bet krikš
čionys tikėdami į Dievą, į 
sielos nemirtingumą, į po
mirtinio gyvenimo už ge
rus ar bloglis darbus atly
ginimą, turi drąsos ir sti
prybės, ir priešą nugalė
jus su juomi nekerštauti, 
o pačioje kovoje vartoti 
vien tik kultūringas prie
mones kiek galint ven
giant kraujo praliejimo ir 
kitų tam panašių krimina
lių kovos būdų.”

Šituose to klerikalinio lai
kraščio išvadžiojimuose mes 
praleidome tas vietas, kur 
sakoma, kad socialistai esą 
“gyvuliai”, kad jie skelbią, 
jogei “ką nuo kito išplėši, 
atimsi, tai tas tavo ir nau
dokis, nes visi šunes taip da
ro.” Vartodamas šitokias 
pliovones ir melagystes, 
“Darbininkas” pats parodo, 
kad tikėjimas visai nepada
rė jo kulturingu žmogum. 
Tikėjimas padarė jį fanati
ku, nesugebančiu nei tiesos, 
nei padorumo laikytis.

Bet tai yra paprastas da
lykas, į kurį nė domės ne
verta kreipti. Šiek-tiek svar
bos turi to laikraščio tvirti
nimas, kad doras žmogus 
galįs būti tiktai tas, kuris ti
ki, jogei už jo bfogus arba 
gerus darbus busiąs tinka
mas atlyginimas. Tokia nuo
monė yra gana plačiai pra
siplatinus.

Ar ji yra teisinga? Klau
simas apie jos teisingumą 
priklauso nuo to, ką mes lai
kome dora (dorybe).

Žmogus, sakysime, nori 
užmušti savo priešą, bet’ at
simena, kad valdžia jį už tai 
gali suareštuoti, nuteisti ir 
pakart, -r. ir susilaiko. Ar 
šitam atsitikime galima sa
kyti, kad tas žmogus pasiel
gė dorai? Ne. Jisai neatli
ko nedoro darbo, tas tiesa; 
bet jį sulaikė nuo to darbo 
ne jo sąžinę, o tiktai baimė 
bausmės.

Jeigu, vadinasi, žmogus 
elgiasi gerai tiktai iš bai-

mes, kad jisai nebūtų nu
baustas, tai laikyti jį doru 
negalima. Apie tokį žmo
gų teisingiaus bus pasakyti, 
kad jisai yra be doros žmo
gus.

Panašiai yra ir su. žmo
gum, kuris laukia atlygini
mo už gerus darbus. Jeigu, 
pav. kas duoda dideles au
kas beturčiams, tikėdama
sis, kad už tai bus garbina
mas jo vardas, — ar tokį 
aukavimą galima vadinti 
doru? Ne. Su dora jisai 
neturi nieko bendra. Jisai 
yra egoizmo (savęs mylėji
mo), o ne artimo meilės pa
sekmė.

Nors ir geras darbas, bet 
jeigu už jį laukiama garbės 
arba kitokios asmeniškos 
naudos, tai jisai yra, doros 
atžvilgiu, nė kiek ne kilnes
nis, kaip, pav. pinigų skoli
nimas ant procentų. Kas 
skolina pinigus, tikėdamasis 
gauti juos atgal ir dar su 
nuošimčių, tas gal būt atlie
ka labai pagirtiną biznišką 
operaciją, bet tiktai ne do
ros aktą.

Dora, kaip matome, yra 
visai ne tas, ką apie ją pasa
koja klerikalinis “Darbinin
kas”. Ji remiasi ne baime 
bausmės arba noru atlygini
mo, bet žmogaus sąžine, jo 
vidujiniu palinkimu daryti 
tą, kas yra gera ir nedaryti 
to, kas yra bloga.

rei-Doros įsakymai 
kalauja, kad žmogus ^elg
tųsi taip, o ne kitaip, 
nepaisydamas, ar už tai ji
sai susilauks bausmės, ar do
vanos. Filosofas,Kantas to
dėl vadina doros įsakymą 
“kategorišku”, griežtu, be- 
sąlygiu.

Savo supratimus apie tai, 
kas gera ir kas bloga, žmo
gus, žinoma, įgija iš visuo
menės, kurioje jisai gyvena. 
Tie supratimai laikui bė
gant keičiasi; bet vienas da
lykas palieka pastovus — 
kad žmogus turi elgtis sulig 
savo sąžine.

Pagal “Darbininko'" išma
nymą, tai kiekvienas žmo
gus turi norą vogti, plėšti ir 
kitaip skriausti kitus žmo
nes ,tik jį sulaiko nuo to bai
mė, kad už tai po mirties 
jam reikėsią pekloje degti. 
Kurie bijosi peklos, tie dori, 
o kurie nesibijo, tie nedori.

Klerikalinis'- “doras žmo- « i
gus” tuo budu elgiasi šitaip: 
Pajuto, kad svetimoje kiše
nėje randasi mašna su pini
gais, ir tiesia prie jos savo 
ranką. Bet paskui susigrie
bia. Atsimena, kad jo dū
šiai gali būt prasta po mir
ties ,ir vagystės nepadaro.

Bet tokia “dora” visai bė
ra dora. Doras žmogus pir
ma negu pradės galvoti apie 
bausmę šiame arba pomirti
niam gyvenime už svetimos 
kišenės ištuštinimą, jaus sa
vo sąžinėje, kad to daryti 
negalima. Tikrai doram 
žmogui, tiesą pasakius, nė 
tokia mintis neateis į galvą, 
kad į svetimas kišenes lįsti.

Jeigu žmogų galima su
laikyti nuo piktadarybės tik
tai peklos grasinimais arba 
dangaus žadėjimais, tai reiš
kia, kad jam dar trūksta do
ros. Jisai stovi, doros at-

žvilgiu, ne* augščiaus, bet 
žemiaus už tuos žmones, 
kurie moka dorai gyventi, 
apseidami be kunigų pasakų 
apie pragarą, velnius ir ki
tas kvailybes.

Apžvalga
■

KLERIKALAS BANKININ
KAI ŠEIMYNINKAUJA 

LIETUVOJE.

Amerikos lietuviams netikė
tai įvykęs krizis Lietuvos val
džioje, kaip išrodo, yra kun. 
Vailokaičio rankų darbas.

Telegrafas pranešė, kad Gal
vanausko kabinetas atsistatydi
no dėlto, kad Seimo dauguma 
atmetė valdžios sumanymą tie
sti geležinkelį tari) Kauno ir 
Klaipėdos. To sumanymo įvyki- 
nimui Lietuvoj buvo prižadėta 
paskola iš Anglijos.

Atėjusiuose iš Lietuvos laikra 
ščiuose dabar matome, kad tas 
geležinkelių tiesimo ir Anglijos 
paskolos klausimas, iš tiesų, 
yra iššaukęs didelį ginčą tarp 
Lietuvos partijų vienoje pusėje 
ir Seimo bei ministerių kabineto 
antroje pusėje.

Plačiai tą klausimą išdėsto 
“Lietuvos Ūkininke” vienas 
Atus, kuris nurodo, kad svar
biausias asmuo šitame ginče 
esąs Lietuvos Ūkio Banko savi
ninkas, kun. Vailokaitis. Jisai 
pasipriešinęs tam, kad vyriau
sybė imtų paskolą iš Anglijos 
valdžios, kuomet Vailokaičiui 
butų patogiaus, kad paskolą 
duotų privatinės holandų fir
mos, su kuriotfiis jisai esąs ank
štai susirišęs. /

žemiaus paduodame tą “L.
U.” straipsnį ištisai: W i

“Krikščionys-demokratai, 
ūkininkų sąjunga ir darbo fe
deracija nesiliauja griovę vi- 
ta tai, ką kiti stato. Jiems 
niekuomet nerūpėjo ir dabar 
nerupi pačiųj žihotiių reikalai, 
bet vien tįk savo luomo ar as
mens intėresai.

“Du metu Vyriausybės bu
vo svarstomas sumanymas 
pastatyti gelžkelius Amaliai- 
Telšiai-Kretinga ir. Kazlų Ru- 

* da-šakiai-Tauragė. Buvo da
romi šių linijų ištyrimai, ku
rie kainavo virš 100,000 litų, 
Du metu buvo vedamos su 
Anglų Vyriausybe derybos 
dėl paskolos šiems gelžke- 
liams pastatyti. Galop, dėka 
musų atstovo Anglijoje p. 
Noraus-Naruseviciaus, dabar
tinio susisiekimo ministerio, 
pastangoms ir sumanumui' 
buvome gavę atsakymą, kad, 
nežiūrint daug kitų prašyto- 

. jų, nutarta mums paskolinti 
20-iai metų po 31/ procento 
ir po 4J/2 nuošimčių amorti
zacijai (kapitalo grąžinimui) 
1,000,000 svarų sterlingų ar
ba 43,000,000 litų pavidale 
gelžkeliams statyti reikalin
gos medžiagos.

“Sąlygos labai geros, nes 
Lietuvoje', kaip žinoma, nei 
20-iai metų, nei tokiu procen
tu pinigų nei iš kun. Vailokai
čio, nei iš kitų pasiskolinti ne
galima.

“Gavęs anglų Sutikimą, mu
sų Ministerių Kabinetas nu
sprendė tuoj darbus pradėti. 
Jo nuomone, atstatant Lietu
vą, šie gelžkeliai be galo svar
bus: turime savo uostą, bet 
neturime prie jo priėjimo, nes 
musų gelžkelių mazgai — 
Šiauliai (sueina 7 gelžkeliai), 
Radviliškis (sueina 5 gelžke
liai) ir Kazlų Ruda (sueina 4 
gelžkeliai) su uostu tiesiai 
nesurišti.

“Todėl'nei šiaurės Lietuva, 
nei rytinė Lietuva, nei pieti
nė Lietuva negali tiesiai savo 
gaminių paduoti uostui, 
nei uostas negali jas pigiau
siai aptarnauti. Gi Žemaitija, 
neturėdama visai gelžkelių ir 
skęsdama, pavasarį ir rudenį 
neišvažiuojamuose keliuose, 
visai nuo viso pasaulio atskir
ta; jos produktai pigus, gi 
ūkininkams reikalingos prė- 
kės, pav. druska, zuperis, 

cukrus, žibalas ir pan. bran
gios.

“Susidaro padėtis, kuri ga
lima buvo pakęsti prie atėjū
nų rusų ir okupantų vokiečių, 
bet kurią musų lietuvių vald
žia būtinai turėtų kuosku- 
biausiai prašalinti. Taip Mi
nisterių Kabinetas ir buvo 
nusistatęs.

“Net buvo suradęs šalti
nius, iš kur paimti 85,000,000 
pačiai statybai pravesti, (per 
4 metus): Finansų Ministeri
ja garantavo, kad naujų mo
kesčių jokių dėti nereikės, 
užteks dabar paimamų; užtai 
reikės nuo kai kurių kitų dar
bų ir sumanymų atsisakyti.

“Viskas, rodos, buvo tvar
koje. žemaičiai ir šakiečiai 
džiaugėsi, kad pagaliau ir 
jiems bet ką nors musų val
džia duoda, o ne vien tik ima.

“Bet štai, staiga grįžo iš 
Anglijos kun. Vailokaitis la
bai blogame upe: žmonės sa
ko, kad pinigų buk negavęs 
pasiskolinti savo bankams ir 
dirbtuvėms. Jam netiko, kad 
paskola imama iš Anglų val
džios. Mat, apart Anglų val- 

' džios buvo padarytas dar pri
vačių firmų (Holandų) pasiū
lymas; šios firmos, matyti, 
turėjo jau ankštų ryšių su 
kun. Vailokaičiu, Kaune lei
džiami gandai, kad už ėmimą 
paskolos iš tų firmų, jos buk 
prižadėjusios paskolinti kun. 
/Vailokaičiui apie 40,000,000 
litų (žinoma, .3—5%. n jo U- 
kio Bankas ima 36%).

“Jis pradėjo įrodinėti, kad 
visai nereikalinga gelžkelių 
statyti, nes tiek daug pinigų 
iš ūkininkų paimti negalima: 
reikia, girdi, daugiau duoti 
švietimui ir naujakuriams 

\ (kurie jam ligi šiol nė kiek 
nerūpėjo). Bet kuomet jam 
buvo pasakyta, kad naujų 
mokesnių dėti nemanoma ir 
kad gelžkeliai būtinai reika
lingi, tai jis greit sugalvojo 
naują sumanymą: statyti gel- 
žkelį iš Palemono (netoli 
Kauno, ten, kur kun. Vailo
kaičio plytnyčia ir durpių ga 
mykla) tiesiai į Klaipėdą.

“Veltui visi žinovų išrody
mai, kad tas turi daug dau
giau pinigų kainuoti; veltui 
Ministerių Kabineto nutari
mas griežtai laikytis seno nu
sistatymo, t. y. duoti šakiams 
ir Telšiams gelžkelį, veltui net 
p. Galvanausko pareiškimas, 
kad naują gelžkelį gaus ves
ti pats Vailokaitis, nes jis iš 
kabineto tuomet išeisiąs.

“Kun. Vailokaitis deda vi
sas pastangas, kad tik pasko
los gavimą iš Anglų sugriau
tų; jau jam pasisekė įtikinti 
savo bloko ‘vyrus’, ir krikš
čionys su visais Telšių ir ša
kių atstovais nusistatę pasi
duoti Vailokaičiui.

“Žinoma, tuomet iš Anglų 
valdžios paskolos negausime 
—ir kun. Vailokaitis bus sa
vo tikslą pasiekęs.

“Jis jau užmiršo, kad norė
jo žmonėms mokesnių naštą 
palengvinti: jo projektu gel- 
žkelis eis per' dideles upes Vi
liją, Nevėžį, Dubysą, Mintu
vą, Alsą, Bebirvą, Šaltuiną, 
Ančią, Agluoną, Akmeną, 
Jurą, žalpą, Veyiržą ir Mini
ją. Tai vien tiktai galės kai- 
nuoti tiek, kiek visas Telšių 
gelžkelis.

“Taip tai žmonių reikalai 
Seime ginami. Taip pildomi 
pažadai, kuriuos taip apsčiai 
krikščionys duodavo savo vie
tos žmonėms per rinkimus.”

ŽEMAIČIŲ GELŽKELIS

Kaunas [L. Ž.] — Telšių 
miesto taryba bendrame posė
dyje su organizacijomis ir •vi
suomenės veikėjais svarstė ga
limybę atidėjimo gelžkelio sta
tymo Amaliai, Telšiai, Klaipė
da ir nutarė prašyti neatidė
lioti pradėto darbo taip ilgai 
laukiamo laike dviejų metų 
rimtai žadėjo laido. Atidėjimas 
šio projekto gręsia žemaičiams 
dideliais ekonominiais nuosto
liais ir moraliu prislegimu ma
tant nepildymą paskutiniame 
momente valdžios ir seimo 
rimtų pasižadėjimų.

Nunuodino savo vyrą
Keturvalakių vai., Vilk. ap. 

Budvežių kaime atsitiko gana 
tragingas dalykas. Pabaigoje 
pereitų metų pas Vincą Pleč
kaitį atsilankė svečių, tarp ku
rių buvo ir jo brolis. Besikal
bant, Vincas, matomai, ištroš
ko ir paprašė savo žmonos pie
no atsigerti. Toji pasakiusi, jog 
neturinti, bet vėliau nurodė į 
puodynę kertėj. Vyras atsigė
rė. Po. kokios (Rimties minu
čių jis pradėjo jaustis blogai 
ir tuojau atsigulė. Antrą die
ną atsikėlęs bandė mokinti ar
ti savo jauną 14 njelų sūnelį. 
Bet apie pietus turėjo eiti į lo
vą atsigulti. Antrą, trečią die
ną ligonis ėjo vis blogyn ir blo
gyn. Atvežė kunigą, atėjo bro
lis aplankyti, o tuom tarpu li
gonis kentė nežmoniškus skaus
mus. Išsiskiriant jis pranešė 
savo broliui, jog rytoj nebesi
ma tysiąs, kadangi jis greičiau
siai busiąs ant lentos. Taip ir 
atsitiko. ' Apie vidurnaktį jis 

Doc. p. e. J. Tumas

Kokių lietuvių darė drau
džiamasis laikas.

J . *.
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Du Gaurės par. pusbroliu An
tanu Bruožiu. Vienas gavo pa
sprukti į Ameriką, antras buvo 
ištremtas į Rusiją ir iš ten ne
begrįžo.

Raseiniškis Vincas Kazėnaus- 
kas, ištremtas į Rusiją.

Ikataps, išbėgęs į Ameriką ir 
čia išleidęs savo vardu tomelį 
svetimų apysakaičių.
/'Žaiginio Karabinas, sėdėjęs 

kalėjime.
Jurininkas Maksas, kurs su 

kun. M. Jurgaičiu po Palangą 
išvežė J. šliupą, bėgantį į Ame
riką.

Katkus — Katkevičius, bene 
nuo Kaltinėnų (?), kurs “Auš
rą” gabeno į Tauragės Eidimtą.

Eidjhitas, kurs ‘Aušrą” ma
žesniais pakiukais išsiuntinėda- 
vo iš Neskučnoje (Skaudvilės) 
pašto.

Virškalnis ir M. Jankus, kurie 
patys “Aušrą” gabeno į Mari- 
ampolę, kol prisitaikė prie Se- 
derevičiaus nešikų.

Smarkas darbininkas Jurgis 
Pilyps iš Pagramančio.

Vadžgirio švedas, nušautas.
Palangiškė Ona Plėškalė, kun. 

Vytauto agentė.
šiluvo Papreckis, tebesąs gy

vas, 80 metų.
Kazys Ramanauskas, mosė

diškis.
Gelgaudiškės čiulkis
Piktuižių Lubinas.
Mendelis.
Pievėnų(Kastantas Baltins, te

besąs gyvas.
Viktaras Norkus, iš Ylakiškių
Damiininkas Miklius, tebesąs 

gyvas ir jo bendre Ona Anulikė.
Ir daugiau atmenu iš veido, 

bet neatmenu vardų ir pavar
džių. Kitur kiti dirbo, o turtą, 
rodos, nė vienas nesusikrovė iš 
knygų kontrabandos. Gyvybę 
gi, laisvę ir tėvynę didžiuma jų 
prarasdavo. Visų jų vardus pa
gerbkime šiandieną bent atsi
stojimu, neieškodami, kokiais 
motyvais jie veike, kas ir kaip 
juos į tą darbą įmasino ir pas
kui įgudino. (Visa auditorija 
sustoja). Jie pačiais sunkiaisiais 
musų kultūros labais nepaliko 
Lietuvos aklos, neaprupinę jos 
bent tais trupučiais, kurie krito 
nuo didžiosios kultūros stalo, 
religiniais ir politiniais raštais, 
kurie padarė, kad mes nors tiek 
turėjome imančių į rankas laik
raštį, jog spaudą atgavę tuojau 
galėjome įsisteigti keletą laikra
ščių. Daugelyje fctvėjų jie mums 
yra pramynę taką į dabartinę 
šviesią padėtį.

Sakalauskas įGaršvius Udrui 
dvejetu arklių atvežė vežimą 
knygų. Laimingai pervažiavo 
pusantro šimto kilometrų ir tik 
pačiame gale kaimynas škutas 
pašaukė policiją. Tai pajutęs, 
Sakalauskas, palikęs abejetą ar
klių ir vežimą, pėsčias parbėgo 
į Viduklę. Ūdras suskubo politi
nę literatūrą sudeginti; tą dar
bą pabaigė jau policijos akyse. 
Bet visas vežimas kitokios lite
ratūros liko. Užtai Ūdras gavo 
penkerius metus Irkucke, Sibi- 
rijoje, pabūti ištremtas. Jis te
bėra gyvas. Sakalauską suėmė 
namie, Viduklės bažnyčioje.

šis epizodas charakteringas 
musų liaudies psichikai nušvie
sti. Kas gi vidukliškių nežino
jo, kuo verčiasi jų kaimynas Sa
kalauskas, kam laiko dveitą 
arklių ir retai kada su jais na
mie1 teesti. Policijai jį suėmus, 
visi šoko jai per akis meluoti, 
neišskiriant nė klebono, įrodinė
dami Sakalausko alibi; būtent, 
kada jis visą laiką namie buvęs. 
Klebonas gi taip ir manė. Visi, 
neišskiriant nė žydų, parodė, po
licijos atvažiuotieji arkliai esą 
ne Sakalausko. Policija paleido 
juos laisvai eiti; arkliai parėjo 
tiesiai namo — į Sakalausko kie
mą. Bet ir tada kaimynai už kits 
kito įrodinėjo, Sakalauskas esąs 
geras žmogus, visi tai žiną ir 
visi keliauninkai pas jį nakvo
ti sustoją. Tai ir dabar gal kie
no arkliai atsiminę nakvynę....

Nors tai nieko nebepadėjo, 
nors Sakalauskas, pabrukinėtas 
po Lietuvos kalėjimus, atsidūrė 
trejiems metams ištremtas į 
Mogyliavą, vis dėlto malonu pa
žymėti, kad be ‘*|Škutų”, butą 
ir “Vidukliškių”. Apie santy
kių su Rusų valstybe ir jos at
stovais btiką nekalbėsime: ją, 
kaip jau sakėme dvasios vergi
ja buvo išstumusi iš tų santy
kių. .

Ketvirtais metais — Mogy- 
liavo policmeisteris Sakalauską 
paleido namo pamokslu. Pagy
ręs gražų ir ramų jo elgimąsi 
ištremime, pavelijo jam, xkad ir 
namie elgtųsi pasitaisęs. “Pasi
taisysiu”’, ' pasižadėjo 'Sakalau^- 
skas, bet tokiu tonu, jog polic- 
mieisteris suprato, ką tai reiš
kia, ir pabaigė: “Na, tai atsi
dursi toliau, kaip Mogyliavę”. 
Sugrįžęs Sakalauskas kontra- 
bąndavo knygas dar toliau, bet 
jau gudriau, ir nebeįkliuvo.

Dar paminėsiu tuos, kuriuos 
aš, daug jų per sav& rankas per
leidęs ar šiaip žinojęs, tam kar
tui tebeatmenu, neįreiestruoda- 
mas tuo tarpu tų, kuriuos kiti 
ir kitados yra atminčiai paskel
bę.

mirė, nenorėdamas prisileisti 
artyn nei savo žYnonos nei ber
no. Besirengiant į laidotuves, 
Vinco brolis nuvažiavo į mili
ciją ir sustatė ten protokolą. 
Milicija uždraudė laidoti lavo
ną, atsiuntė daktarą, kurs iš
ėmęs širdį nusiuntė ją Kaunan.

Bernas giresįs, buk velionis 
mirdamas palikęs visą turtą ir 
liepęs jam šeimininkauti. Bet 
velionies brolis tą berną tuo
jau išvijo.

Pagaliau ateina žinia iš Kau
no, kad Vincas Plečkaitis ištik- 
ro nunuodytas. Suareštuoja na- 
bašninko žmoną ir berną. Tur
tams gi paskiria globėjus. Bet 
žmonos giminės užstato savo 
namus ir paliuosuoja ją iš ka
lėjimo. Būdama liuesą ji da
bar išpardavinėja savo ūkį, kad 
paliuosuoti ir berną. Neužilgo 
žada būti teismas. Apkaltintą
ją ginsiąs garsus advokatas 
Bulota, kurs nesenai apgynė 
Joną Vaikiną nušovusį kokį 
ten jauną vyrą. Teismas bu
siąs labai įdomus. —D.

(Bus daugiau)

i nV k |||
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CHICAGOS 
ŽINIOS

$2,000,000,000 Chica- 
gos miesto pa

gerinimui
Chicflgos miestas mano1 ne

tolimoj ateity išleisti miesto pa
gerinimui ir pagrąžinimui virš 
dviejų bilionų dolerių — viso 
$2,679,687,000.

Jau dabar pradėta darbai 
prie virš vieno biliono dolerių 
pagerinimų. Tie darybai tęsis ke
letu metų. Paskui bus pradė
ti darbai ir prie likusių pro
jektų.

Prie šių darbų priskaityta ne 
vien miesto lėšomis daromi 
darbai, bet ir visi tie, kurie 
nors daromi privatinėmis lėšo
mis, bet tarnaus viso miesto 
reikalams ir naudai, kaip lie
teliai, ligoninės, didieji triobė- 
siai, geležinkelių stotys ir t. 
P-

Chicago dabar yra trečias 
miestas pasauly savo didumu. 
Didelis jo budavojimąsis ir vi
sokie gerinimai rodo, kad jis 
stengiasi kilti dar augščiau ir 
su laiku gali patapti antruoju 
didumu pasauly miestu.

NEPASITENKINIMAS NAU
JUOJU MOKYKLŲ VIRŠI

NINKU DIDĖJA

Jau ir aldermanai kalba apie 
pašalinimų McAndrew iš vie
tos.

Naujuoju, atgabentu iš New 
Yorko, mokyklų superintenden
tu VVilliam McAndrow nepasi
tenkinimas nuolatos didėja. 
Jau daugelis kalba, kad reikė
tų jį išgabenti ten, iš kur jis 
atvyko. O tai dėl to, kad jis 
bando valdyti mokyklas auto
kratiškai. Laikydamas moky
klų tarybą savo rankose, jis 
nenori su niekuo skaitytis ir 
tik visiems stengiasi savo valią 
diktuoti.

Pirmiausia jis susikirto su 
mokytojais. Mokytojai sykį 
mėnesį laiko savo susirinki
mus pasitarimui mokyklų rei
kalais. Bet jis tuos susirinki
mus panaikino, ir tai vos tik 
spėjęs atvykti į Chicago ir dar 
nesuspėjęs nė kojų apšilti sa
vo naujojoj vietoj.

Paskui jis sumanė įvesti 
naujo typo mokyklas — junior 
liigli school, kuri butų tarpinė 
tarp viešosios mokyklos ir vi
durinės (high) mokyklos. Mo
kytojai kaip vienu balsu prieš 
tokių mokyklų įvedimų užpro
testavo. Bet McAndrew reika
laujant, mokyklų taryba nuta
rė jas įvesti ir tai nutarė be 
jokio svarstymo ir be jokio pa
aiškinimo kokios ištikrųjų tos 
mokyklos bus. Bet iš kitų mie
stų žinoma, kad kur tik tokios 
mokyklos įsisteigė, tai jos žy
miai sumažino skaičių lankan
čių augštesnes mokyklas, reiš
kia, jos tramdo žmonių švie
timą.

• Mokytojai neturėdami kito
kios išeities, atsikreipė prie 
miesto tarybos, kad toji pri
verstų McAndrew duoti plates
nių paaiškinimų apie naująsias 
mokyklas ir miesto taryba pa
siuntė McAndrew reikalavimą 
tai padaryti. Bet McAndrew 
netik nesiteikė prisiųsti paaiš
kinimą, bet net nieko neatsa
kė į komiteto reikalavimą. Al
dermanai delei tol^io jMcAn- 
drew elgesio įširdo ir yra pa
sirengę pasiūlyti miesto tary
bai pašalinti McAndreNv iš vie
tos, nes jis nori elgtis su Chi- 
cagos mokyklomis kaip Rusi
jos caras, su niekuo nesiskai
tydamas. Už jį bandė užsisto
ti mokyklų tarybos narys 
Smietanka, bet ir nieko nega- j 
'ėjo [pasakyti apie naująsias 

mokyklas, nors jis ir sakė, kad 
tos mokyklos buvusius plačiai 
■‘svarstytos” privatiniuose ta
rybos susirinkimuose.

Eina gandų, kad naujosios 
mokyklos yra steigiamos tam, 
kad jos galėtų tik. fabrikan
tams pasitarnauti, o ne vaikų 
švietimui ar jų lavinimui. Tų 
mokyklų, uždaviniu busią duo ‘ 
ti fabrikantams išlavintų ir pi
gių amatninkų.

KETURI VAIKAI UŽMUŠTI

Pereitą penktadienį automo
biliai užmušė keturius vaikus. 
Nė viename atsitikime automo- 
blilistai nlebuvo sulaikyti, nes 
visuose atsitikimuose nelaimės 
atsitiko vien dėl neatssargumo 
pačių vaikų, kurie bežaizdami 
gatvėse pakliuvo po automobi
lių ratais.

Prapuolė dvi dukterys

Policija tapo paprašyta sug
rusti dvi seseris, Evelyn Ste- 
ger, 16 m. ir Anna, 15 m., gy
venusios 1453 Larrabee St., ku
rios prapuolė birželio 6 d., ka
da išėjo į mokyklą ir daugiau 
nebegryžo. Jų tėvai mano, kad 
jos tapo kieno nors pavogtos.

Sudegė uždarytas kotelis

Gaisras sunaikino seną Tivo- 
lia kotelį, prie 2503 Michigan 
Avė., kurį keletą metų atgal už
darė teisėjas iLandis dėl parda
vinėjimo munšaino. Priežasties 
gaisro nežinoma, bet manoma 
kad užsidegė savaimi, nes ne
gyvename name buvo prisirin
kę daug šiukšlių ir dulkių.

$10 privedė prie arešto

Reikalas gauti $10 privedė 
prie arešto Wijliam Emerich, 
kuris dvejetą metų atgal Fide- 
lity Investment Co. $22,500 ir 
pabėgo, palikdamas savo pačią 
ir vaiką. Bet policija sužinojo, 
kad jis viename banke turi pa
sidėjęs $10 ir įsakė bankui da

boti tą sąskaitą. Per dviejus 
metus nebuvo jokios apie jį ži
nios. Bet štai šiomis dienomis 
bankas gauna įsakymą išsiųsti 
jam tuos $10 j Washington, D. 
C. Kada jis ten atėjo atsiim
ti, jis tapo suimtas.

PuriTan 
MALT 

EXTRACT

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akie Specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimai 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinvuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. SpetiaU atyda atkreipiama 
į; mokyklos vaikus.

Val.i 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1645 West 47tk Ht.

Phone Bvcdavard 7680

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ISTORINIS SUSIRINKIMAS CHICAGOS LIETUVIU
\ Rengia

Susivienijimas Lietuviu D-jų ant Bridgeport

Siibatoj, Birželio-Jmie 21-mą, 1924 m.
Chicagos Lietuviu Auditorium ant 1 grindy

Pradžia kaip 4 vai. po pietų.

Visi Chicagbs lietuviai yra kviečiami dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus geri kalbėtojai, kurie išaiškins svarbą Auditorium.- Įkurtu
vėse naujos svetainės pamato dalyvaukime visi! Visas programas 
atsibus ant grindų statomos Auditoriam, kuris tęsis iki 7 vai. vakaro.

Programų! pasibaigus bus šokiai ir balius Mildos svetainėj, nes 
yra paimtos abidvi svetainės.

Jeigu oras butų blogas, tai susirinkimas bus Mildos svetainėje.
KOMITETAS.

PIKNIKAM!
JAU BUS GRAŽU IR ŠILTA, KADA VISI 
VAŽIUOSIME Į PAVASARINĮ, PUIKŲ, 
LINKSMA

Specialis Išpardavimas
Nauji ir vartoti pianai ir grojikliai pianai. Jei jus žingeidaujate, atei
kite, aš jums parodysiu juos. Klauskite Mr. Buishas, No. 14.

| Musų žinomi Kerzheim grojikliai pianai, dykai 20 ratelių 
Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

Kimball grojikliai pianai, vartoti, tiktai 
Lengvais išmokėjimais, be palūkanų $175

I Gabiu Nelson grojikliai pianai, vartoti, tiktai 
Lengvais išmokėjimais, bo palūkanų $150

| Walworth papusti pianai, vartoti ,tiktai
Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

Fischer paprasti pianai, vartoti, tiktai
Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

Krautuvė atdara pagal sutarimą ir vakarais. Tel. Roosevelt 2700

“Augščiausios Rųšies”-— 
Kaip tik pabandysite Puri
tan jus pastebėsite skirtumą. 
Nėra kito tokio.
Riebiausias —
Padarytas iš parinktų mie
žių.
Stipriausias —
Jus gausite daugiausiai iš 
kiekvieno kiano.
Ir jis suteikia TIKRAS PA
SEKMES.
Jus gausite užganėdinimą iš 
kiekvieno kiano Puritan.
Dvi rųšis — Plain Puritan 
Malt Extract 8 uncijų pake
lis apynių ir Puritan Hop- 
Flavored Malt Sugar Syrup.

Lietuvių Denttetas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mušt) 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kalnas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.
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Subway Gas Station
1600-1602 So. Halsted St.

Mr. Automobilio savininke. 
Mes rūpestingai ištepsime 
jūsų karą.

Graphite springsai, kol visi 
eups bus pilni tepalo.

Ištepame ratus, springsus, 
post ir fan. Pripilame 
transmission ir diffirential, 
viską už $2.25 ir augščiau, 
žiūrint kokios išdirbystes 
yra karas.

llllllllllilIlIlIlIlIlHIH

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^
Kampas 1$ gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. S

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-tb St, CUicago, III.

NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Nedėlioj, Birželio 22 d.

*• I

Šį sykį Naujienų Piknikas įvyks naujoj vie
toj, vienok važiuojant piknikai! niekam tur
būt neteks paklysti, nes tai lietuviams gerai 
žinoma vieta prie Leafy Grove, netoli Lietu
viu Tautiniu Kapiniu, o būtent —

ustice ParK
(BLINSTRUPIENĖS DARŽAS)

Pasilinksminimai, štukos ir malonumai yra 
iškalno rengiami, belaukiant pavasarinio 
Naujieny Pikniko.

NUPIRK
Typewriteri arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryki didelj smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams bu kariais ąusirašiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką A 
ką kitą, negu su ranka. G«ri4Rv- 
sla, parankiausia ir dalikatniauąia 
mašinėlė &u lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

Town of 
Lake

j ' » ■ '

Naujieny Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus. Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

♦

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

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

operacijų
44547 So. Halsted SU 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
TeL Bouievard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Priverstinos ir tei
singos teises — verski
te kol tik teisingos pa
sirodys.

Tame laike kuomet 
ligonis yra priverstas 
šaukti kokj nors dakta
rą, tas laikas greit pra
eina.

Šiandien ligoniai tu
ri tiesą pasirinkti tokį 
būdą gydymo kad greit 
pasveikus. Tai yra 
vienatinis būdas į kurį 
Chiropractor tiki, kad 
yra teisingas.

Tel. Bouievard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St.. Chicago, III. 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 

... ________ _>

For Headache 
Siek Stomach

Ono or two Orangelne powders brace ypu 
right up, the paln is gone, your stomach 
■ettlee, nerves relax, the entlro systom 
responda. Perfect medlclne for mon or 
women, prevents nearly all slckness. Get 
a 10c pkg. Orangelne povvdera of any 
druggist. Milijoną used yoarly. They never 
toli. Formula on every pkg. No narcotlca.
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ZOFIJA PAMIDAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 12tą dieną, 1924, 11:10 v. 
vakare. A. A. Zofija gimė Chi- 
cago, Illinois, kovo 8tą dieną, 
1908, turėjo 16 metų, 3 mėnesių 
amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną — Uršulę, tėvą Leoną, 
seserį Oną 14 metų ir brolį Ro
ką 11 metų. .

laidotuvės atsibus panedėlyj, 
birželio 16tą dieną, 8tą vai. iš 
ryto iš namų 4523 S. Paulina 
St., į Šv. Kryžiaus Bažnyčią po 
pamaldų j šv. Kazimiero Ka
pines.

širdingai užprašome visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Paliko nuliūdę
Motiną, tėvas, sesuo ir brolis.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

JONAS GUDLIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 15 <1., 6 vai. ryto, 47 
metų amžiaus; paeina iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskr., Ši
lalės parap.,, Struiktų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko nuliudime moterį Mari
joną ir tris dutekris: Kazimie
rą, Aleną ir Elzbietą.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 18, 8:30 v. ryto iš namų 
540 Maxwell St. į Dievo Apveiz- 
dos bažnyčią. Po pamaldų bus 
lydimas kūnas j Šv. Kazimiero 
Kapines.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. J. Radžius.

Užkviečia dalyvauti laidotu
vėse visus gimines ir pažįsta
mus.

Pasilieka nuliudime
Moteris ir dukterys.

PADĖKAVONĖ
Reiškiu didelės padėkos visiems 

dalyvavusiems laidotuvėse mano 
moters Ievos Grudzevičienės. Ypa
tingai esu dėkingas A. Milauckam, 
J. L. Buckley, G. Gudzevičiam ir 
visiems Western Elektric kompa
nijos Molderių Dept. darbininkams 
už taip gražius gėlių vainikus. Ačiū 
I)r. A. Montvidui už taip malonią 
prakalbą ant kapinių. Ačiū visiems 
kaimynams ir visiems tiems, kurie 
tik prisidėjo prie laidotuvių.

Wm. Gudzevičius
1318 So. 49th Ct., Gicero, III.

A LETTER
“I have used 
Pe-ru-na in niy 

family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as reconimended.” 

Gco. Cassidy, 
Standish, Mjch.

Pe-ru-na h a s 
been in constant 
ūse in the Amer
ican family for 
more t ha n Filty 
yearj.
S<Jd Everyvhere 

Tablets or 
Liauid

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Motina pašovė savo dukterį ir 
paskui pati nusišovė

Užpykusi, kad jos duktė ap
sivedė ne su tuo, ko ji norė
jo, Mrs. Auna Dvorak, 50 m., 
2314 Austin Blvd., Ciceffr, pa
šovė savo dukterį ir paskui pa
ti nusišovė. Tai atsitikto 
dukters, Mrs. T. Hansen 
muose, 1337 So. 49th Ct., 
cero.

JOS

na-

Motina su duktere ir žentu 
Theodore Hansen pietavo ir iš
rodė gana linksma, liet urnai 
pribėgo prie savo krepšelio, iš
sitraukė revolverį ir šovė į duk
terį ir tada išbėgusi į kietną 
pati nusišovė. Duktė tik leng
vai pašauta į ranką.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutės”.

Pereitą septintadienį, Birže
lio 8 d., turėjo įvykti “Biru
tės” šeimyniškas išvažiavįmas, 
bet ant nelaimės pasitaikė la
bai biaurus oras, tad buvome 
priversti eiti į svetainę. Apie 
11 valandą iš ryto musų ko
misijos nariai paėmė Mildos 
svetainę, į kur visi nuvykome. 
Gaila, kad nedaug tesusirinko, 
nežinia kame priežastis, turbut 
pabijojo lietaus, kad lietus juos 
nesutirpintų, nors ir buvo pra
nešta, kad jeigu lytų tą dieną, 
visvien susirinkti paskirtą va
landą, nes tada eitumėm į sve
tainę, kadangi viskas bus pri
rengta. Vienok, kurie buvo, tai 
jie praleido vieną iš puikiau
sių surengtų išvažiavimų. Nu
vyko būrys, apie 30 žmonių į 
Mildos svetainę, kur visi link
sminos, šoko, žaidė iki 3 valan
dą po pietų. Tada visi susėdo 
pietauti, nes visi buvo pavar
gę bešokdami. Komisijos nariai 
prieš pradedant valgyt padarė 
šokių kontestą — kuris gali il
giausiai šokti. Toliau apie 4:30 
vai. visi susitarėm važiuoti į 
Palos parką, kur “Birntiečiai” 
buvo pasiruošę važiuoti. Visi 
automobiliais į ten ir išvyko. 
Ten buvo lenktynės, keturių 
lapų dobilų jieškojimas, dai
nos, šnekučiąvimai. Apie 7 vai. 
vakare visi buriu važiavome j 
Willow Springs. Iš tonai vy- 

kome atgal j Mildos svetainę 
apie 9 valandą vak. Atvykus 
atgal į svetainę, vėl prasidėjo 
šokiai, žaidimai, kalbos iki 
11:30 valandą, kada visi link
smus skirstomės į namus. Bu
tų labai maloniu ir linksma, 
jeigu “Birutė” vėl surengtų 
daugiau panašių išvažiavimų 
vasaros laiku, tuomet sugryžus 
rudeny į choro pamokas butų 
daug geriau veikti, nes visi jau- 
ktumėm, kaip vienas, nes tokie 
įvažiavimai duoda progos 
daugiau susipažinti su choris-

tais. Gaila, kad nevisi buvo at
silankę; Hitą kartą nebijokite 
Ijetaus, nes ne iš cukriaus pa-' 
daryti. “Three Chcers for Bi
rutė”. — X. Y. Z.

veikia Amerikos Lie
tuvių Dramos Artistai?

Bušo K. S. Urbaitis

Daugeliui • yra žinoma, kai 
mano atsilankymas Chicagon, 
tarpe lietuvių sukėlė naują ūpą, 
labiausia — tai rengimąsis 
prie gaminimo lietuviškų juda
mų paveikslų.

Sumanymas stojosi kum 
“Tuo tikslu suorganizuota A. 
L. D. A. butelis, į kurį įstoti 
buvo proga netik prasilavinu
siems, bet ir norintiems lavin
tis.

Tuo pačiu tikslu Cicero, 
taipgi susitvėrė A. L. D. A. 
skyrius ir visi kurie tik su
pranta vertumą to naujai pra
dėto darbo, kaip Chicagoje taip 
ir Cicero, laibai sugabiai lavi
nasi vaidinimo taisyklių, ku
rias reikia tinkamai mokėti, 
norint savo užduotį kaipo ak- 
torius-rė gerai atlikti.

Buvo ir tokių, kurie atėjo,* 
prisirašė, bet patyrę kad rei
kės lavintis, tįuoj prasišalino; 
bet jie netik kad niekuo pra
dėtam darbui nepakenkė, o ir 
suteiki progą norintiems dar
buotis jų vietas užimti ir pri
sirengti prie atlikimo didelių 
darbų ateityje.

Dabar yra lavinamąsi kaip 
tinkamai jausmus valdyti no
rint išreikšti skirtingą ūpą. 
Aktoriai išsilavinę tinkamai 
gyventi gyvenimą, tų kuriuos 
jie atstovauja vaidindami vei
kalus, visados ir visur mokės 
atsižymėti savo rolėse.

Vienas paprotis tarp lietuvių 
yra labai įgyvenęs, tai gauti 
didelę knygą, iš kurios lavin
tis”, daugeli^ kolei negauna 
knygos sako, kad “dar nieko 
nėra veikiama”. Labai yra sun
ku juos pertikrinti, kad lavi
nimąsi iš knygos duoda progą 
tik vieną veikalą ant karto iš
silavinti, o lavinanties jausmų 
valdymo galima išmokti kelias 
dešimtis veikalų į tiek pat lai
ko ir prie jų vaidinimo prisi
rengiant reikia vos dviejų ar 
trijų repeticijų ir jau būna ga
lima gerai atlošti. Jausmų val
dymas labiausiai yra reikalin
gas prie gaminimo judamų pa- 
veilcslų. kur žodžiai ir halsas 
turi mažų vertę, nes jų nesigir

di.
A. L. D. A. netik kad ren

giasi prie judamų paveikslų, 
>ct tuo pačiu „laiku rengiasi 
perstatyti daugelį naujų veika
lų lietuvių scenoje. Praėjus va
saros sezonui busi pradėta vai
dinti sekantys veikalai: “Vi
durnakčio Audra”, “Užmirštas 
Kapas”, “Karaliaus Duktė”, 
“Pinklės'”, '“Girių Keliais”, 
“Pražuvus Mergaitė”, “Klaidos 
Spėka’’, “Amerikoj Buvęs”, 
“Užgrabinio Gyvenimo Veidro
dis”, o užvis gal bus puikiau
sias lietuvių scenos žiedas, tai 
judamais paveikslais perstato
ma melodrama “Žydinčios Ro
žės”.

Minėtieji veikalai ir dauge
lis kitų rengiamų sulošti, yra 
vien dailės veikalai ir neturi 
jokių partyviškumų; užtai 
draugijos, kurios užkvies A. L. 
D. A. sulošti bent vieną iš mi
nėtųjų veikalų, bus pilnai pa
tenkintos atliktu darbu.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

• KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, Ir prisirašyk 

tuojau .jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Hahted St.

NORTHSIDIEČIV DOMEI.
Tie, kurie norite su troku važiuoti į 

“Naujienų” pikniką, turite užsiregis
truoti ne vėliau kaip antradienio, 
birželio 17, vakarą Liuosybės svet., 
viešame knygyne. — X. Sfaaikus.

PRANEŠIMAI.
Chicagos Lietuvių Auditorijos 

bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovų extra susirinkimas įvyks 
birželio 16 d., 7.30 v. vak., Keis
tučio spulkos name, 840 W. 33 gt. 
Direktoriai ir atstovai esat kvie
čiami būtinai atsilankyti, nes tam 
tikslui ir yra šaukiamas extra su
sirinkimas, kad aptarti Auditori
jos reikalus, nes Auditorijos dar
bas eina visu smarkumu.

—A. Jankauskas, sekr.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip gulima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėzai, 
1739 So. Halsted St.

Istorinis Susirinkimas Chicagos 
Lietuvių. Rengia Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto, su- 
batoj, Birželio (June) 21, 1924. Bus 
geras programas ant statomos Audi
torium pirmų lubų. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas. 
LSS VIII Rajono visų kuopų, L. S. 
Jaunuomenės Lygos ir LDLI) Chi
cagos Rajono visuotinas narių su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny, bir
želio 19 d. 1924 m., Raymond Cha- 
pel svet., 816 W. 31 St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Susirinkimas labai svarbus. Kaip 
iau žinoma, yra ašukiama L. S. S. 
konferencija, kuri įvyks Wilkes 
Barre, Pa. Todėl turim daug svar
bių dalykų apsvarstyti ir suteikti 
musų delegatams gerų sumanymų 
dėl LSS ir visų socialistinių orga
nizacijų labo. Todclgi viršminčtų 
organizacijų visi nariai susirinkit 
paskirtu laiku.

“Birutes” valdybos’narių susirinki
mas įvyks pane.dė.lyje,. birželio 16 d., į 
Raymond ChapeT svetainę, pradžia 8 
vai. vakare.

Visi valdybos nariai yra kviečiami 
dalyvauti viršminėtame susirinkime, 
nes yra daug nepąbaigtų reikalų ap
svarstyti, taipgi yra prašoma nesive- 
luoti. — Z. K.į •

LSS. Ketvirtos Kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus laikomas antradienį, 
birželio 17 dioną, 7:30 vai. vak. Ray
mond Chapel salęj, 816 W. 31-ma 
gatve. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Organizatorius.

fasArga.
tfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
vut atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
■dant Naujienų darbininkai gerinus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimai.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apsivedimai, asmenų jioŠPoji- 
tnai ir t.t. turi būt lemtino apmoki* rni.

Jeigu kurie apshlblmai pasirodo 
hejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, koi neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalaviinaiua.

Norintieji pasigarsint J sekamos dia 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 Vai. va- 
Varo

JVAIRĮJS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na-^ 
mą — maliavoti. dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
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.

STOGDENGYSTE
stogų prakiurimas užstaisomas 

te ■trantuojamas už $4. Automobilių 
rroką patarnavimas, Chicagoj ir apie- 
LinkSj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diif.usia ir geriausia stogų dengimo 
ajnga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 4 kambariai 

geram stovyje, muro namas, paren- 
davosiu už $18.00 tinkantiems žmo- 
niems. Savininką galima matyti po 
6 vai. vak. ir šventoms dienoms visą 
dieną.

Atsišaukite
4456 S. Honore St., 1 fl.

SIŪLYMAI KAMBARIįT
BENDAI gražus ruimas vie

nam ar 2 vaikinam. Gera vieta 
dėl gyvenimo.

Kreipkitės
722 W. 35th St. 3 fl;

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA senyva pora gy
venti su manim ir prižiūrėti mano 
keturis vaikus; šeši kambariai, ši
luma, gazas ir elektra. Darbas ir 
gyvenimas ant visados ir dar pri
mokėsiu. Atsišaukit greit

Wm. Gūdis
1318 So. 49th PI., Cicero, III.

REIKIA DARBiNINKU
MOTRRĮl

TUOJAU reikalinga naktinė mo
teris virėja (cook) į Kauno Res- 
tauraną. Valandos nuo 5 P. M. li
gi 2 A. M. Subatomis vėliau. Atsi
šaukite tuojau.

2325 S. Leavitt St.

REIKIA moteries ant farmų 
namų darbui. Atsišaukite tuo
jau. Pasimatykite su Marie 
Zmay. f

1261 So. Halsted Str. 
Krautuvė.

REIKIA moteries indų mazgo
jimui. Nereikia dirbti nedėlioj

Atsišaukite:
4169 South Halsted Str.

REIKIA jaunos mergaites 
prie dabojimo 2 metų vaiko. 
Lauksime kol užsibaigs mokyk
la, 1510 So. Hamlin Avė. Tel. 
Lawndale 9579.

BEiKiA dabbininkų”
_________ VYRŲ________

REIKIA barberio gerai ži
nančio savo darbą. Gvarantuo- 
ta 30 dol. ir darbas ant visa
dos.

10722 So. Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI
TfiMYKITE

Užleisiu savo gerą ir pelningą 
V.m'bą tam, kas pirks mano gražų 
žieminį automobilį už pusę kai
nos kiek vertas yra; už karą už
mokėsi, o darbą įgausi dovanoms. 
Pinigų daug nereikia: dalį įmokė
si, o likusius mėnesiniais mokes
čiais. Atsišaukite tuojau, nes nesi
gailėsite; turiu parduoti greitai, 
nes turiu kitą užsiėmimą. Telefo- 
nuokite Wentworth 0612 arba ypa- 
tiškai kreipkitės

6002 S. State St. 
Grocery Store 

Klauskit savininko.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda augštos išdirby stės 

automobilis, gerame padėjime, išro
do kaip naujas, eina kaip naujas, 
6 geri Corel tajerai, spot lempa ir 
kiti visi įtaisymai; tas automobilis 
yra TInl> <TaL> Oo. Kas- norit uždirb- 
ti nuo $125 iki $150 į savaitę, tai 
nepraleiskit progos, Jeigu to biz
nio nemoki, aš išmokinsiu. Parda
vimo priežastis — einu į kitą biz
nį. Atsišaukit A. Vilkas, 2141 W. 
23 PI. arb*a Hub Cab Co. Kaina 
$800.

PARDAVIMUI automobilius 
“Roamer” vėliausios mados, 
vertės $2,000, nupirksit už 
$1,100, kreipkitės

3254 So. Union Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 5 kamba

rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skurinis 
parloro 'setas, 7 šm. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai Jiampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzie Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI nauji 5 kambarių 
rakandai tik kelių mėnesių senumo, 
pirkti už $1,300. Parduosiu už pusę 
kainos, galite su kambariais gauti. 
Atsišaukite ant šito antrašo.

750 W. 33rd St. 
Phone Yards 7981

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė saldainių 

ir visokių smulkmenų krautuvė. Biz
nis senas arti didelio teatro. Prie
žastis — savininkas važiuoja Lietu
von.

Kreipkitės prie savininko
5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė. Geroj visokių tau
tų apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimui — pasilikau viena ir 
negaliu apsidirbti, 
\ Anna Lukas

3656 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė, yra gy
venimui kambariai, senai išdirbta 
vieta, visas tavoras naujas; tirštai 
apgyventa ^pielinkė, vieta dėl mč- 
sinyčios. Pigi renda, lysas dėl 
penkių metų.

Kreipkitės ,
2862 W. 38th Street

PARDAVIMUI , NAMAI-2EME
PARDAVIMUI gera grosernės, 

bučernčs ir . smulkmenų krautuvė, 
naujoje vietoje, nėra krautuvių ap
linkui per 3 mylias, 11 kambarių 
gyvenimui, yra elektra, garadžius 
ir vištininkas ir 6 lotai. Pigiai T. 
Karvasek, Garden Lane Avė, Justice 
Park. Eikit 1 bloką atgal, pasukite 
į kairę, trečias namas.

PARDAVIMUI dirbtuvė panso ir 
nesvaiginamų gėrimų, su gerais įtai
symais; arba saldainių, Ice Creamo, 
tabako ir visokių smulkių daiktų; ar
ba mainysiu ant loto, namo arba au- 
tomobiliaus; vieną iš virš minėtų biz
nių. Atsišaukit tuoj. Tel. Pullman 
5625, ą51 E. 115 St.

PARDAVIMUI grosorio biz
nis, gerai išdirbtas, lietuvių ap
gyventa, ant Town of Lake. 
Atsišaukit bile kada.

4535 S. Paulina St.

PARSIDUODA restaurantas geroj 
vietoj, geras biznis daroma. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto arba apartamentinio namo.

Atsišaukite
6343 So. Western Avc.

TURIU parduoti savo gražu $275 
vertės vietrolą, kaip tik nauja, su 
daug rekordų, su deimantine ada
ta už $65. Atsišaukite ant antro 
augšto.

2502 W. Division St.
Tel. Armitagc 1981

PARDAVIMUI gera bučernė 
ir grosėrne, pigiai parduosiu, 
nes turiu apleisti miestą.

Atsišaukite.
3625 So. California Avė.

PARSIDUODA delicatesen ir 
groserio krautuvė. Su' namu ar 
atskirai.

Kreipkitės:
6009 So. May Str.

PARSIDUODA grosernė ir 
kitokių smulkmenų krautuvė. 
Biznis geras senas ir išdirbtas, 
netoli mokyklos.

4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI barbeme ir rakan
dai. Barbernė yra senai visiems ži- 
norna ir geroj vietoj. Rakandai dėl 
keturių kambarių. Parduosiu už pri
einamą kainą.

Atsišaukite
4422 So. Wood St.

PARDAVIMUI groserio, Ice 
cream, kendžių, tabako ir ci
garų krautuvė. Parduosiu greit 
ir pigiai, nes sergu. 6 kamba
riai dėl gyvenimo. Lysas 3 me
tams. / 3150 S. Emerald Avė.

Phone Yards 3188

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos visko galima laikyt, visi bu- 
čemes įrankiai. Kas nori j?ali pama- 
tyt. I?n.v<Įuio«i vi pigiai.
žastį patirsite ant vietos.

ANTANAS MARTINKUS 
4601 So. Hermitage Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ bargenas, 88 
notų, $700 grojiklis pianas, su ka’ i- 
net, benčius ir 90 muzikališkų rolių, 
paliktas krautuvėj pardavimui už 
$135, išmokėjimais.

1389 Miiwaukee Avė.
Klauskite

Mrs. Jjenoci’o piano

NAMAI-2EME
FARMOS! FARMOS!

Wisconsin valstijoj, 2^ mailės 
nuo Racine, Wis., viena mailė nuo 
Lake Michigan, palei didelį kelį, 
25 akerų. gera stuba ir kiti budi li
kai, didelis sodnas ir labai pui
kus taip pat didelis laukas strobe 
rių, katras neša nuo $1000 lig $1500 
į metus; 3 arkliai, 3 karvės, kiau
lių, žąsų, vištų pilnai; mašinų ir 
kitokių įrankiu užtektinai apdirbi
mui ūkės. Kas šią farmą įsigys, 
nereikės vergaut, bet gyvens lais
vai.

TAIPGI 11 akrų farma toj pačioj 
apielinkėj, tik arčiau prie miesto. 
Nauji aiiza, elektros šviesa, furna- 
su apšildoma, geri kiti budinkai; 
2 arkliai, 2 karvės ir kitokių paukš
čių, 15 medžių sodne, juodžemis — 
viskas auga.

TAIPOS 40 akrų, 3 mailės į va- Į 
karus nuo Racine, Wis., ant kan- 
krit kelio, geri budinkai, gera ma
šinerija žemės apdirbimui, 10 kar-1 
vių, 3 arkliai, labai puikioj vietoj. 
Rašyk pas:

J. H. PHILIP '
310 MAIN STREET, i 

Racine, Wis.

Išmainysim ant farmos
Naujas mūrinis namas, 3 flatai, 

po 6 kambarius, aržuolo ištaisymai, 
elektra, maudynes, didelis garadžius 
dėl automobilių, rendos $150 ant m‘-1 
nėšio, išmainysim ant geros famrs 
su staku. 1

M. ABROMĄVIČIA 
2015' So. Robey St.

PARDAVIMUI medinė kottag(| 6 
kambariai augštai ir 2 kambariai že
mai, furnace Šildoma, 50 pėdų lota:;, 
garadžius ,tiktai $5700.

2322 Kirkland Avė.
Netoli Western Electric.

Šaukit savininką Prospaet 6358

EKSTRA BARGENAS 
WEST PULLMANE 

2 pagyvenimų, po 6 ir 5 
kambarius, rendos $65 j mė
nesį, gasas, elektra, vanos, 
yra visi reikalingi įtaisymai, 
$1,000 cash, daugiau kaip 
rendomis. Meldžiu pasisku
binti West Pullmaniečiai.

S. MARKŪNAS, 
547 W. 120 St., 

Tel. Pullman 4674
PARDAVIMUI

1613 Garfield Boulevard
MODERNIŠKAS 6 apartmentų 

namas, po 5 kambarius, yra vana, 
garu šildomas, 2 karų garadžius, 
lotas 50x125, labai gera transpor- 
tacija ir geriausis rendų distriktas 
Chicagoj. Rendų dabar $6360, tu
rėtų būti $6800, kaina $40,000, pi
nigais $10,000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Mainysiu geroje vietoje 
trijų apartmentų namą ir pinigais.

4240 JACKSON BOULEVARD
Moderniškas 2 apartmentų na

mas, 7 ir 8_ kambarių, vieno karo 
karadžius, 25 pėdu šalę tuštuma, 
rendos $2184,, morgičius $6500, kai
na $20,000. Mes taipgi turime ke
letą gerų bargenų South Shore 
distrikte.

ERLINGER & MONDI 
Vietiniai agentai

608 So. Dcarborn St., Wabash 1432

PARDAVIMUI 2 flatų, 5 ir 6 
kambarių namas, nauju pamatu, 
gera transportacija South Sidėj, 
naujos dekoracijos, elektra, karš
tas vanduo, 1 fintas išrendavotas 
už $50 į mėn., bargenas $8500, pi
nigais $3500. Atsišaukite 148 \V. 
69 St.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
cottage, galima padaryi 2 flatus, kai
na $7,000, pinigais $1,500. Taipgi 5 
kambarių cottage, kaina $6,750, pini
gais $1,200, pamatykit savininką ne
dėlioj.

5923-25 So. Robey St., 
Phone Diversey 1971

BE MAŽ UŽ DYKA iš priežasties 
ligos parduosiu arba mainysiu bile 
ant ko visą ar pusę Brighton Parko 
gražią kornerinę bučernę su groser- 
ne, yra 5 puikus pragyvenimui kam
bariai, garadžius ir lysas 2 metams.

Klauskit
JOHN STANKOWICZ, 

901 West 33 Street, 
Chicago, III. 

Tel. Yards 4669

PARSIDUODA vieno augšto me
dinis namas gražioj vietoje — lau
kuose galima laikyt vištų, privažiuoti 
galima Ąrcher-Cicero strytkariu ir 
išlipti ant Knox Avė. ir eiti du blo
kus j pietus.

Atsišaukite
5400 So. Knox Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, 5 ir 6 kambarių.

MR. BONA,
718 W. 19 St.,

Phone Albany 2411

MOKYKLOS

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phtone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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 ii ryto iki 4 po pietų;- 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniala: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-žioa gat., 2-roa lubos) 

*...........    ■ I ..... —M*

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 Sh




