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Aliantai priima tose konferencijose nišai pa
tiekė savo planą dėl skolų susi-

Daweso planą
Morganas stato sąlygas dėl 

Vokiečių paskolos

Viltis dėl Rusų-Anglų konfe
rencijos pasisekimo

Alijanty valdžios remia 
Daweso planą

Sutinka ir Francija, bet ji nori 
laikyti savo naguose Ruhrą, 
ligi planas bus pradėtas vy
kinti.

PARYŽIUS, bal. 27. — For
maliai paskelbta, kad keturios 
vyriausios Europos aliantų val
džios esmėj sutikusios remti 
Davves’o reparacijų planą.

Francija, Anglija, Belgija ir 
Italija, per savo akredituotus 
atstovus pranešė reparacijų ko
misijai, kad jos priimančios pla
ną ir darysiančios visa kas rei
kiant, kad jis galiotų.

Francija savo sutikimą pada
rius su sąlyga, kad jos kariuo
menė pasiliks Ruhre tol, kol pla
nas bus pradėtas vykinti. Eks
pertai gi yra tos nuomonės, kad 
francuzai turėtų pasitraukti, 
kad tuo budu plano vykdymui 
nebūtų jokių trukdymų.

Del vieno šito dalyko gali vėl 
įvykti nesutikimo tarp alijantų.

Del paskolos Vokietijai
Amerikos miliardierio Morgano 

paskolos sąlygos.

PARYŽIUS, bal. 27. — Au- 
tentingomis žiniomis, Amerikos 
finansininkas J. P. Morganas 
painformavęs p. Bartnou, kad 
sukelti Vokietijai paskolos 
Jungtinėse Valstijose, einant 
Davves’o planu, sąlygos stato
mos šitokios:

1) Pilnas visų aliantų sutiki
mas su visomis raporto fazė
mis.

2) Francija turi atiduoti 
Ruhro geležinkelius pirma nei 
paskola bus duota, kad tuo bu
tų jos saugumas butų garantuo
tas.

Darbininkii Šventės Pirmo Gegužio

A p vaikščiojimas
Įvyks ateinantį

Penktadienį, Gegužio (May) 2,1924
MILDOS SVETAINĖJE, ant trečių lubų. 

Pradžia 7:30 vai. vakare

Kalbos “Naujienų” redaktorius Drg. P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvydas. Bus muzikalis pamarginimas. Choras. Įžanga 
veltui. Visus Lietuvius ir Lietuves kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes tai darbo žmonių šventė.

Kviečia L. S. S. VIU RAJONO KOMITETAS

3) Visa skolos suma turi būt 
nustatyta išanksto.

Morganas manąs, kad Vokie
tijos skolos suma turi būt ga
lutinai nustatyta maždaug 50 
miliardų aukso markių (121/2 
miliardo dolerių), įskaitant 
okupacijos armijų išleistas su
mas.

Jeigu visos sąlygos butų pri
imtos, tai, Morgano nuomone, 
paskolos pradžią Amerika galė
tų padaryti su 125 milijonais 
dolerių.

Berlinas apie Morganą.
Berlinas, bal. 27. — Berlinas 

sutinkąs mokėti reparacijas ei
nant ekspertų raporto reikalavi
mais, bet tik jau nemokėsiąs už 
J. P. Morganot pietus ir šampa
ną, — sako liberalų Berlinei 
Morgenpost. — “Nėra abejo
nės’’, sako tasai laikraštis, kad 
Jkrasis viešpats, kurs darys 

sprendžiamąją įtaką visiems 
tiems reparacijų klausimams, 
yra ne kas kitas kaip Amerikos 
bilionininkas Morganas.”

Rūsy Angly derybos
.ondono konferencija gal pasi

seks, jei Maskvos kraštuti- 
nieji elementai nepakis ko
jos.

LONDONAS, bal. 27. — Ru- 
sų-Anglų vedamos čia derybos 
padarė nemažos pažangos ir 
tikimasi, kad jos turės pasise
kimo. Pirmas stambus žingsnis 
padaryta pašalinus iš kelio rusų 
reikalavimą, kad ir valstybės ir 
privatiniai ieškiniai butų svars
toma kaipo vienas klausimas.

Anglams reikalaujant, su pri
vatiniais kapitalistais rusai su
tiko tartis tiesioginiu budu, pa
liekant valstybės ieškinius išly
ginti vėliau, abiejų valdžių de
rybomis. Rusų delegacijos ko
misija turėjo jau konferencijų 
su kreditorių anglų atstovais, ir

tarti.
Rusai siūlo, kad butų sudary

ta tam tikra kompanija su 
dviem dalininkais: vienas dali
ninkas — anglų kreditorių aso
ciacija, antras — rusų valdžia. 
Rusų valdžiai sutinka duoti kon
cesijų, kurios padengtų pilnai vi
są ieškinių sumą, būtent, 357,- 
000,000 svarų sterlingų ($1,- 
650,000,000), ta j a sąlyga, kad 
kreditoriai anglai parūpintų 
dar ekstra 100,000 svarų 
($440,000) kapitalo, o Anglijos 
valdžia suteiktų ekstra kreditų 
einant prekybos sutartim.

Pelnas turėtų būt pasidali
namas.

Penkiasdešimt nuošimčių 
kompanijos pelno turi eiti kre
ditoriams anglams, o antrą pen
kiasdešimt nuošimčių pasilaiko 
rusų valdžia skolų atlyginimui. 
Baigus skolas mokėti, koncesi
jos panaikinamos ir kompanija 
likviduojama.

Kreditoriai anglai šitokiam 
planui pasirodė palankus, nors 
galutinai dar jo nepriėmė. Jie 
nori gauti pilno užtikrinimo, 
kad rusų valdžia tokios sutar
ties laikysis. Jei tokį užtikrini
mą gaus, susitaikymas galės 
įvykti.

Manoma, kad jeigu butų susi
taikyta su kreditoriais anglais, 
rusai stengtus panašiu budu su
sitarti ir su kitų kraštų kredi
toriais.

Bijomasi tik kraštutiniųjų 
Maskvos elementų.

Viena, kas gali sukliudyti 
konferencijos pasisekimą, tai 
didėjanti kraštutiniųjų komuni
stų įtaka Maskvoj — tų kraštu
tiniųjų, kuriems vadovauja 
kominterno (komunistų inter
nacionalo) pirmininkas Zinovje- 
vas ir Stalinas. Rust] delegatai 
Londone bijosi, kad tie žmonės 
nesabotažuotų konferencijos, ir 
patsai delegacijos pirmininkas 
Rakovskis gerokai dėl to susi
rūpinęs. Girdėt dagi, kad kai 
kurie Londono delegacijos na
riai busią atšaukti, o jų vieton 
atsiųsti kiti, kraštutiniesiems 
komunistams labiau ištikimi. -

Juroj žuvo 200 žmoniy
Korėjos studentai nuskendo, 

jų laivui susimušus su Japo
nų karo laivu.

TOKIO, Japonija, bal. 27. — 
Du šimtai Korėjos studentų 
nuskendo prie vakarinių Korė
jos krantų, kuomet juos vežąs 
laivas atsimušė į vieną ten sto
vinčių Japonijos karo laivų. 
Laivas greit paskendo ir delei 
audringos juros nežymus plau
kusių studentų skaičius tegali
ma buvo išgelbėti.

KINAI NESUGEBA APSIGINT 
SVETIMŠALIŲ.

PEKINAS, Kinai, bal. 27.— 
Sąlygos Kinuose pasidarė to
kios, jog svetinių valstybių 
įsimaišymas veikiausia bus ne- 
išvenčiamai*. Kilnų vafldžjia ne
įstengia išlaikyti tvarkos. Ne 
tik nebojama sutarties teises, 
bet taipogi didėja neapykanta 
svetimšalių.

Nemažai rupesnių sukelia pa
dėtis vidurinėse provincijose, 
ypač Szechvvan, iš kur ameri
kiečių firmos kraustosi, delei 
kareivių grąsinimo.

Vienas Amerikos konsulato 
pasiuntinys buvo kinų karei
vių įsakytas nešti ryžius. Kuo
met jis protestavo ir rodė sa^ 
vo popierius jam pasakė, jog 
turįs nešti antra syk tiek, nes 
jis dirbąs svetimšaliams.

“Darbininky opozicija” 
smerkia Trockį

Kaip Juda pardavęs savo atsto
vaujamą komunistų frakciją, 
kad gavus vėl armijos vado 
vietą.

BERLINAS, bal. 27. — Gelž- 
kelių darbininkų sąjungos sep
tintame suvažiavime Maskvoj, 
komunistinė “darbininkų opozi
cija” kaltino Trockį, kad jis kai 
Juda pardavęs komunistų frak
ciją, kuriai jis atstovavęs, idant 
galėtų gauti vėl raudonosios ar
mijos vado vietą. “Darbininkų 
opozicija” perėmus telegra
mas, kurias Trockis, būdamas 
Kaukaze, siuntęs Stalinui ir Zi- 
novjevui, ir kuriose jis sutikęs 
mesti vadovavimą opozicijai ir 
susitaikyti su jais, jeigu jis vėl 
gfusiąs savo senąją vietą.
ppėia aukštuosius valdininku -.

Naujų Maskvos ir Petrogrado 
kcKinnistų parf n»s narių grupe 
paskelbė manifes’ą. įspėjantį 
aukštuosius so/i dų valdirin- 
k.u.;. kad jie liautųsi pinigus mė
to ir lėbavę. Ti? komunistai rei
kalauja, kad kiek.’.enam vyrui 
ir moteriai Rusi.j-.j butų moka
ma vienoda alga, 1 ac. tuo budu 
aukštesnieji valdi; .nkai negalė
tų girtose puo'oae lėbauti.
Du baltagvardiečia* pasmerkta 

sušaudyti.
CHARKOVAS, bal. 27. — 

Bolševikų tribunalas pasmerkė 
sušaudyti buvusį caro armijos 
oficierą kapitoną Stezenko. Jis 
buvo kaltinant dėl nugalabini- 
mo 5000 darbininkų ir komunis
tų laiku, kai jis buvęs Vrange- 
lio ir Denikino armijų slapto
sios žvalgybos viršininkas. Pat
sai Stezenko prisipažinęs teis
me, kad jo įsakymu buvę sušau
dyta 700 komunistų.

VLADIVOSTOKAS, bal. 27.
— Sovietų apskrities teismas 
pasmerkė sušaudyti rusų žur
nalistą. Fanovą, dėl priešingos 
sovietams propagandos. Fanov 
buvęs generolo Semionovo pro
pagandos biuro viršininkas ir 
darbavęsis jo naudai Harblne, 
Chabarovske ir Vladivostoke.

Smerkia Ameriką.
MASKVA, bal. 27. — Komu

nistų internacionalo vykdoma
sis komitetas, dėl priežasties 
Gegužės pirmosios, išleido atsi
šaukimą į visus komunistus ir 
komunistų simpatizuotojus. At
sišaukime prisimenama ir apie 
Jungtines Amerikos Vallstijas, 
ir apie jas ten sakoma:

“Jungtinės Valstijos nebeži
no, kur savo pinįgus išleisti. 
Befe tuo pačiu kartu jos godžiai 
;iesia savo rankas, kad naujų 
;urtų pasiplėšus. Jos ieško nau
jų naftos šaltinių ir stengiasi 
juos visokiais budais, nevengda- 
mos prigavystės ir smurto, mo
nopolizuoti. Tuo budu Jungti
nės Valstijos ruošia dirvą nau
jam baisiam karui.

DU NORVEGŲ DEGTINĖS 
GABENTOJAI NUKAUTI.

KRISTIANIJA, Norvegija, bal. 
27.— Du norvegų spirito kon
trabandininkai tapo nukauti 
pereitą naktį, kai policija pa
stebėjus juos ėmė šaudyti.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, balandžio 26, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų .... $5.38 
Danijos, 100 kronų ............... $16.78
Italijos, 100 lirų ................... $4.46
Francijos, 100 frankų ........... $6.30
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.91
Olandijos, 100 florinų .... $37.24 
Suomijos, 100 markių .......... $2.54

Kebli prezidento padėtis
Norėtų ir japonų priešus pa

tenkinti, ir japonų nenu
skausti.

WASH'INGT()N, D. C., bal. 
27. — Prezidentas Coolidge, 
norėdamas surasti kokį nors 
Budą išrišti klausimui dėl ja
ponų imigracijos įstatymo va
kar turėjo pasikalbėjimą su 
senatorių Reedu (rep., Pa.). 
Prezidentas norėtų susitarti 
taip, kad butų patenkinti ir tie, 
kurie stoja už išskyrimą japo
nų — kaip nusako senato ir 
atstovų rūmų priimtashi bi- 
’ius, ir tuo pat kartu kad ne
būtų užgauti japonų valdžia ir 
žmonės. Bet tai tokia sunki 
problema, kad tenka abejoti, 
ar prezidentas, pajėgs ją nu
veikti.

Vaiky darbo draudimo įs
tatymas rumy priimtas

Tikimos, kad senatas taipjau 
jį priims.

WASHINGTON, D. C., bal.
26.— Atstovų rūmai šiandie 
297 balsais prieš 69 priėmė 
proponuojamąįį konstitucijos 
pataisymą dėl vaikų darbo 
draudimo.

Projektas tuojau bus. paduo
tas senatan ir tikimos, kad jis 
ir čia bus didele balsų didžiu
ma priimtas.

Einant tuo įstatymu, kongre
sas turės galios reguliuoti ir 
uždrausti darbą vaikų jaunes
nių kaip 18 metų amžiaus.

2,268 žmonės užmušta 
gelžkeliy kryžkelėse

NEW YORK, bal. ’27.— Ge
gužės 1 ir 2 dieną Chicagoj 
įvyks Nacionales Geležinkelių 
Asociacijos atstovų suvažiavi
mas, kurio tikslas bus surasti 
priemonių, kad pašalinus, arba 
bent žymiai sumažinus nelai
mingus atsitikimus geležinke
lių kryžkelėse.

Statistikos žiniomis, per pra
eitus 1923 metus Amerikos ge
ležinkelių kryžkelėse buvo 
2,268 žmonės užmušti ir 5,314 
sužeisti.

JAPONAI APRIMSTA DEL 
IMIGRACIJOS.

TOKIO, bal. 27. — Japonų 
spauda ir minia aprimo dėl iš
skyrimo jų iš Jungtinių Valsti
jų einant naujai priimtu imi
gracijos bilium. Laukiama to
lesnių įvykių Washingtone.

Japonai tikisi, kad preziden
tas suras būdą išvengti to ja
ponus pažeminančio išskyrimo.

ITALIJA NEIŠLEIDŽIA MO
TERŲ IR VAIKŲ.

NEW YORK, bal. 27.—Lloyd 
Sabaudo laivų biuras praneša, 
jog yra gavęs kabeiliu praneši
mą iš italų imigracijos įstaigos 
Romoje, kuriame sakoma, jog 
moterims ir vaikams tų italų, 
kurie gyvena Amerikoj, ateity 
pasai nebus išduodami.

NELAIMĖ SU LONDONO 
TRAUKINIU.

LONDON, bal. 27. — Trauki
nys, pilnas ekskursininkų, va
žiuojančių į Wcmbley pažiū
rėti didelių futbolo rungtynių, 
susidūrė su požeminiu trauki
niu ilgam tunely arti Auston 
stoties. Keturi žmonės užmuš
ti ir virš 50 sužeista.

Iš Meksikos Padėtis Hondurase
Meksika mažiną savo išlaidas.

MEKSIKO CITY, bal. 27. — 
Prezidentas Obregon pranešė 
Tribūnos korespondentui, kad 
krašto finansinė podėtis gerė
janti. Perorganizuojama armi
ja ir kitokios valstybės tarny
bos tikslu sumažinti išlaidas. 
Mokesniai, importo ir ekspor
to muitai ir kiti valdžios pa
jamų šaltiniai nuolatinai tai
sosi ir valdžia imantis priemo
nių sutvarkyt i finansinę padė
ti, jeigu ir nepasisektų gauti 
paskolos prieinamomis sąlygo
mis.

MEKSIKOS KAREIVIAI AT
IMA Iš SUKILĖLIŲ MIESTĄ

EL PASO, Tex., bal. 27.
Meksikos valdžios kareiviai, 
po vadovybe gen. Bravo Izuier- 
do, atėmė iš sukilėlių San Cris- 
tobal Las Casas miestą — pa
skutinę jų tvirtovę šioj Meksi
kos srity. Keletas aeroplanų 
dalyvavo mūšyje.

ARKIVYSKUPAS CIEPLIAKAS 
BUSIĄS KARDINOLAS.

LONDONAS, bal. 26. — 
Laikraščio Times koresponden
tas Romoj praneša, kad paša
lintasis. iš Bolševikijos kardi
nolas Ciiepliakas neužilgio bu
siąs padarytas kardinolu.

TRYS EKSKURSIJOS LAIVAI 
SUDEGĖ.

NEW YORK, bal. 27. — 
Tūkstančiai žmonių buvo su
bėgę į Riverside, arti 156-to.s 
gatvės, žiūrėti į liekanas trijų 
laivų, kuriuos vakar sunaiki
no ugnis, padarydama nuosto
lių vieną milijoną dolerių. Tar
nautojai išsigelbėjo, bet kai 
kurie skaudžiai buvo apdegin
ti.

J i . ’' f > ‘

Pinigai Lietuvon 
T elegramu 
tik už $1.75

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

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

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj į tris—ke- 

i turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžy j, išmo- 

Į kami į dvi dienas po išsiuntimoi pinigų iš
Naujienų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina į trejetą savai- 

; čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau- 

I siuose skyriuose, arba paštoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar j bent kur j Naujie- 

! nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus j Naujie
nas, išpirką money orderį ant vardo Nau- 

; jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie-
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L Į

32 moterys dalyvauja mūšy, 
kad apginti sostinę.

SAN SALVA1X)R, bal. 27.— 
Gautomis iži irtomis, sukilėliai 
pradėjo šauti į valdžios namus 
Tegucigalpoj, lionduraso sos
tinėj. Trisdešimt dvi moterys 
kovoja sykiu su valdžios ka
reiviais, kad apginti sostinę 
nuo sukilėlių.

Pranešama taipogi, jog tai
kos derybos tarp kovojančių 
grupių prasidėjo Jungi. Val
stijų laive Mihvaukee, kurs 
čia apsistojo. Manoma, jog bus 
nelengva prieiti prie susitari
mo. Gen. Gregorio Ferreros, 
kurs vadovauja sukilėlių gru
pei, įgaliotiniai dar neatvyko, 
bet kitos sukilėlių grupės at
siuntė po tris atstovus.

POLICIJA SUĖMĖ $100,000
VERTĖS DEGTINĖS

SAN FRANCISCO, Cal., bal.
27. — Prohibicijos agentai stai
ga užklupo degtinės gabentojus 
prie pat vandenyno į pietus, nuo 
Half Moon Bay, Cal., ir arešta
vo keturius kontrabandininkus. 
Pegtinės suėmė už $100,000 
vertės.

PITTSBURGHO TRAMVAJŲ
TARNAUTOJAI STREIKUOS.

PITTSBURGH, Pa., bal. 27. 
— Pittsburgh Raihvay kompa
nijos tramvajų konduktoriai ir 
motormenai, skaičiuje 3200 
žmonių, nutarė pirmadienį pra
dėt streiką.

Chicago ir apielinkė.— šian
die dalinai apsiniaukę; truputį 
šilčiau; vidutinis aminąsis vė
jas.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Užsisakykite Tūojaus
ENEDĖLIOS NAUJIENASW litijuaman Žriinbap JBetob

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

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

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

Kitose dalyse bus daugybe žinių, straipsniu, editorialu, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

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

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

t

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

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpu suprantamu straips
niu iš įvairiu mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

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

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

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

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

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
pų, krautuvėse ir per išnešiotojus.

Vieniems Metams

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

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

Vardas ir Pavardė

Adresas

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau
jienas per paštą arba pas Naujienų agentus.

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus: gflF'

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų
i prenumerata:

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

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus • paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavardė

Adresas

I. I
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korespondencijos]
ūetroit, Mich.

Draugijų veikimas ir jų tarpu
savinė kova.

Pas mus, kaip ir kitose kolo
nijose, viešpatauja frakcinė ko
va ne tik politinėse partijose, 
bet ir pašelpinėse, apšvietos ir 
dailės draugijose. Toji kova jau 
paguldė ant mirties patalo poli
tines partijas, ir jeigu kas norė
tų jas atstatyti, tai imtų nema
žai laiko. Sunku ir apsakyti, 
kiek žalos pridarė frakcinė kova 
darbininkų judėjimui.

Pašelpinės draugijos turėtų 
būti atsargios, kad neatsitiktų 
su jomis tas pats, kaip su poli
tinėm partijom. Paimkim, kad 
ir Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoj. Nors jos tikslas — pa
talpa ir šioj organizacijoj turė
tų būti vietos visiems, bet to nė
ra. šiandien SLA. 21 kp. susi
rinkimuose vedama neapykantą 
vienų prieš kitus. Toji kova 
ypatingai prasidėjo tuomet, 
kai darbiečiams buvo duotas 
įsakymas užimti SLA. Tą įsaky
mą davė Brooklyno Eyck str. 
Bet kiti nariai SLA. permatė tų 
žmonių pragaištingus darbus ir 
nenori atiduoti organizacijos 

vairo į jų rankas. Jau čia ir 
prasideda frakcinė kova, ne už 
principą, ne už organizacijos 
pagerinimą, bet už vietą.

Draugiją sąrišio suardymas.

Kiek teko patirti balandžio m. 
6 d. iš konferencijos delegatų,

Iš5 Jaunimo Kultūrinės 
Darbuotės

(Panevėž. apskr.)

(Persiųsta “N-ų” K-to Kaune)
Kovo 3 d. per užgavėnes 

/elšio kaimo mokykloj moky
tojo iniciatyva suruošta vaka- 
rėlis-spektaklius su šokiais ir 
ir žaidimais.

Scenoje pasirodė du dalykė
liu: “Pražydo nuvytusios gė
lės“ — 3 veiksmų P. Vaičiūno 
pjesa ir vieno veiksmo juokai — 
“Nepavykusi komedija”, versta 
E. Rucevičiaus.

Be to pasakyta du monologu, 
kurie matyt, vietinės jaunuo
menės sugalvoti. Vaidinimas

atliktas pakenčiamai, nors ne
lengva buvo lošti mažoj, menku
tėj scenoj. Kaimiečių prisirin
ko daug. Bet nevisi sutilpo 
mokyklos salėj, kitiems teko 
karidory pastungsoti.

Po vaidinimo buvo šokiai bei 
žaidimai. Visa jaunumenė ver
žėsi pašokti, pasilinksminti, nes 
užgavėnios, bet dėl stokos vie
tos stumdėsi ir gerai nepašoko. 
Buvo ir bufetas, bet svaigina
mų' gėralų neturėjo, kas pagir
tina. Salė buvo šiek tiek pa
puošta. Matėsi ir L. K. Algirdo 
paveikslas. Pelnas skiriamas 
Ratelio naudai. Čia, mat, prie 
pradinės mokyklos įsikūrė “Ra
telis“, mokytojui Janauskui va
dovaujant. Ratelio tikslas tau- 
tinti, kultūrinti vietinę jaunuo
menę. Be to, ratelis surinkęs

lėšų nori pasistatyti sau gerų 
narna, nes mokykla maža ir ne
patogi.

Bendrai Velšio kaimo ir apy
linkės jaunimas nesnaudžia, 
bet imasi tautinio ir kultūrinio 
darbo. Jeigu jam pavyks pasi
statyti namą, tai jo darbas bus 
pasekmingas ir kitom apylin
kėm sektinas.—J. šyląs.

PAVOGĖ TROKĄ SU $1,000 
TAVORŲ.

Policija šeštadienį su dideliu 
atsidėjimu ieškojo vagies, kuris 
nuvažiavo Leiter Stores troką 
su $1,000 vertės tavorais. Šofe
ris pastatė troką ties Wabash 
ir Roosevelt gatvėmis ir iš čia 
dinaro, kaip į vandenį.

CUNARD
AR MANAI PARKVIEST G1MI

NES Į AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

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

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

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus; Musų laivai 
išplaukia iš Europos kas savaitę.

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

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

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Mr$. MICHNIEVIGZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai . patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

Optomatriat 
Tai. Boulavard #4R! 
464» 8. Aahland Ava 
K*inpu 47-toa tat.

2-roa Inhaha

Frnnklin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia paA 
šauly reguliatorius. Vienas doleris utį-' 
r.ešr mėnesius gydymo. Atsiųskite įt

FRANKLIN’S LABORATORY, *
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

i

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS 
akuierka

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa
tarnauju mota- 
rimą prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu p*- 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

<i^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorijat 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Cinai 
Tel.fo„al, ]

( Boulevard 4186

3410 So. Halsted St. į 
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. j 
. n... ................... ——. ■■z

draugijų sąryšis, kur buvo net 
apie 9 draugijas, jau yra skilęs. 
Mat, visą laiką sąryšį laikė kon
trolėje kairieji. Bet šįmet sąry
šį užsimanė paimti į savo ran
kas darbiečiai. Kairieji nepasi
davė ir anie suskaldė, nežiūrint 
kad sąryšys buvo užėmęs platų 
veikimą progresyvių lietuvių 
tarpe. Jis buvo įkūręs lietuvių 
gramatikos ir aritmetikos mo
kyklą, užlaikė vaikų draugijėlės 
mokyklą. ir tt.

Sąryšį darbiečiai sudraskė 
todėl kad negalėjo jo paimti į 
savo rankas. Man rodos, nėra 
didelės svarbos kas jį valdytų, 
bet reikia žiūrėti, kad jis butų 
visų draugijų sąryšiu, o ne vie
nos kokios grupes. Ir tas sąry
šio sudraskymas jau atnešė blo
gų pasekmių. Kol jis kontrolia
vo draugijas, dviejų parengimui 
niekad neįvykdavo sykiu. Bet 
dabar, bal. 13 d. įvyko du vaka
rai: Aido choro (darbiečių) ir 
kairiųjų. Kairieji juokėsi, kad, 
jų vakaras buvęs pasekmnigas, 
nežiūrint į lietų. Aido choras 
turės pakelti keliasdešimtis do
lerių nuostolių; savų pinigų jis 
neturi. Tokios pasekmės veda 
chorą prie bankruto. Ar ne lai
kas būt likviduoti šį chorą ir 
eiti prie “Ateitiesa kurs jau il
gą laiką gyvuoja? Ten būt gali
ma sutilpti visiems. Kitaip išlai
kyti choras nebus galima. Vie
nybė darbininkų galybė, ir mes 
eikime prie jos. —Aidietis.

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Gegužio Mėnesyje
Laivu

LEVIATHAN
/ • f

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

Tiesiai į Klaipėda

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų lijrų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 11d 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 288®

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon 

G. Benošius 
1616 W. 47th Street

Telcphone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dia- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Amerikoniški Laivai
saugumo ir patogumo

Nuo New Yorko į 
Plymouth'ą, Southamp- 
ton'ą, Cherbourg’ą ir 
Bremen’ą susijungimas 
dėl visų dalių Europos. 
Privatinių kambariai 
dėl 2, 4 arba 6 žmo
nių. Rūkymo kambariai, 
Moterims Solonai, dide

lis pasivaikščiojimo dėnys ir Beno Kon
certai ant visų laivų.

Geriausia valgis su dideliu įvairumu, 
duotas | didelius. Švarius valgymo kam
barius.

Del kainų, išplaukimų ir kitų infor
macijų matykite jūsų vietini agentą. 

EKSKUR9IJ/K I LIETUVĄ.
Ponas John W. Luth, vedėjas musų 

Lietuviško Skyriaus, ves Lietuvių Eks
kursiją laivu LEVIATHAN, išplaukian. 
čia iš New Yorko Liepos 5-tą j Klai
pėdą per Southampton’ą.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, bet 
gali važiuoti su p. Luth ir jis išduos 
jums liudymą taip, kad galėsi saugiai 
sugrjžti j Ameriką bėgy 6 mėn. Klausk 
savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

Matykite jūsų agentą apie pirkimą ap
mokėtos laivakortės iš Lietuvos. Par- 
traukit savo gimines per

United States Lines
45 Broadway, New York

110 S'. Dearbom St.
Chicago, III 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

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 miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

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

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

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

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

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

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

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

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

i. L. DSVIDDNIS, M. D.
4643 80. Michigan Avė.

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

ano 5:80 Iki 7i8l vakar*.

' ......... ' 1 ' “

Tel. Boule.ard 1637

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 VV. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Bur*n 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chimrgas 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką lirą 

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

Valandosi 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną,

fG E R R Naujienų skai
tytojo® if skaitytojai 

pro Somi pirkinių reikalai* 
eiti f tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

EKSKURSIJOS 
SKYRIUS

Chicago, III.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kerizie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po 

6 iki 9 vakare
• Nedėliomis nuo 9 iki 11

1821 So. Halsted St
Kampas 18 ir Halsted

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

RutkauskasDr_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

V—.............. ' -...........

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų.

X-Ray Spinduliai
Ofisa8 1800 S'. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Are.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878
Dr. J. W. Beaudette

l,------- _—----
\ *
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Ui. — Telefonas: Koosevelt

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paltui

Metams____$8.04
Pusei metų 4.00
Trims mžne«iam>  2.00 
Dviem minasiam „_____________14»0
Vienam mlneaiui  .76

Chicagoje per nežiotojusl
Viena kopija ___ . 8c
Savaitei-------------------------------— 18c
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paštui

Metams...........................................$7.00
Pusei metų ........  8.5U
Trims mėnesiams -........................ 1-75
Dviem mėnesiam_____________ L2o
Vienam mėnesiui.76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
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Metams ............ $8.00
Pusei metų _____    4.00
Trims mėnesiams ______   2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su-užsakymu.

Geležinkelio nelaimėje 
Šveicarijoje šiomis dienomis 
tapo užmuštas buvęs Vokie
tijos ministeris, Kari T. 
Helfferich. Žmogaus gyvy
bės žuvimą reikia apgailes
tauti, bet iš to neišeina, kad 
turi būt falsifikuojama isto
rija, — kaip daro Amerikos 
korespondentas Vokietijo
je, Edgar Ansel Mowrer.

Jisai savo telegramoje iš 
Berlino praneša, kad Helffe- 
rich’o karjera politikoje bu
vusi “negarbinga”, vienok 
finansų srityje esąs padaręs 
tiek gero Vokietijai, kad vi
sas kraštas esąs nulindęs dėl 
jo mirties. Jisai buvęs labai 
didelis finansų žinovas ir jo 
veikalus finansų klausimais 
studijavę žmonės ne tiktai 
Vokietijoje, bet ir užsieniuo
se.

“Stambiausias Dr. Helf
ferich’o karjeros darbas”, 
sako Amerikos kores- 
pondenas, “buvo, be abe
jonės, rentos markės įstei
gimas, ačiū kam Vokietija 
išsikasė iš giliausios finan
sinės suirutės ir galima sa
kyt per vieną naktį atgavo 
pasitikėjimą ir pusėtiną pa
stovumą. Hjalmar Schacht, 
imperijos banko preziden
tas, tą planą įvykino, bet 
idėja buvo Helfferich’o.”

Šitas Mowrer’o panegiri
kas buvusiam A^uetijos fi
nansų ministeriui yra pa
vyzdys to, kaip neteisingai 
informuoja Amerikos 'žmo
nes kapitalistinės spaudos 
korespondenai, kurie sten
giasi pranešti publikai 
“šviežiausias žinias”, nepa
sirūpindami ištirti faktus.

Yra netiesa, kad Helffe
rich’o karjera finansų sri
tyje buvusi geresnė, negu 
politikoje. Bendrojoje poli
tikoje jisai buvo vie
nas aršiausiųjų Vokie
tijos atžagareivių. Jisai 
buvo uolus monarchis- 
tas, ištikimas dvarininkų ir 
stambiųjų kapitalistų reika
lų gynėjas, monarchistinės 
“nacionalės partijos” vadas.

Valstybės finansų srityje gi 
jisai kaip tik ir pasižymėjo 
tuo, kad be jokios atodairos 
rėmė interesus tų išnaudo
tojų sluoksnių, kuriuos jisai 
norėjo matyti valstybės šei- 
myninkais.

Helfferich’as ne išgelbėjo 
Vokietiją iš finansinės sui
rutės, bet buvo didžiausias 
tos suirutės kaltininkas.

Finansų ministerio vietą 
jisai turėjo dar prie kaize
rio. Dar karo metu jisai da
vė pradžią tai “inflacijos” 
(popierinių pinigų leidimo) 
politikai, kuri ,tolyn vis la- 
biaus puldydama markės 
kursą, pagalios atvedė kraš
tą beveik prie pragaišties. 
Popieriniai pinigai buvo be 
saiko spausdinami dėlto, 
kad kaizerio valdžia neno
rėjo dideliais mokesniais ap
sunkinti turtingąsias klases. 
Tą pačią politiką vėlidus tę
sė ir Vokietijos respublika, 
kuomet krašto finansų kon
trolė pateko į stambiojo ka
pitalo nagus ir buvusis kai
zerio bernas Helfferich vėl 
buvo pakviestas valdžion.

Tiktai kuomet markės 
kursas nupuolė iki to, kad už 
vieną dolerį buvo mokama 
šimtai tūkstančių, paskui 
milionai markiu; kuomet 
gyvenimas nesvietiškai pa
brango ir žmonės ėmė kelti 
griežtus protestus; kuomet 
socialdemokratai pastatė 
reikalavimą, kad butų rek
vizuojama lobininkų auk
sas valstybės finansų stabi
lizavimui, — tai godžioji 
junkerių, bankininkų ir in- 
dustrialistų šaika turėjo nu
sileisti. Helfferich’ui teko 
trauktis iš ministerio vietos 
ir finansų tvarkymas tapo 
pavestas socialdemokratui 
Dr. Rudolfui Hilferdingui.

Rudolf Hilferding tai ir 
yra tos finansinės reformos 
autorius, kuria taip gėrisi 
minėtasai Amerikos kores
pondentas

Tas korespondentas gal 
būt supainiojo Helfferich’o 
ir Hilferding’o vardus, ka
dangi jų skambėjime yra 
šiek-tiek panašumo. Bet 
yra faktas, kad “rentos mar
kė” tapo suplanuota ir įves
ta ne su nacionalisto Helff
erich’o pagelba, bet prieš jo 
ir jo partijos norą.

Reforma, kuri išgelbėjo 
Vokietijos finansus nuo pra
žūties, tapo darbininkų iš
kovota. Jos autorius R. 
Hilferding yra senai žino
mas tuo, kad jisai parašė di
delį veikalą “Finanzkapital” 
(Finansinis Kapitalas), ku
rį mokslininkai skaito 
Markso “Kapitalo” tęsiniu.
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Nuteisė du policistus už 
bandymą papirkti džiury 

ir šmugelį
Advard Smale ir Thomas 

Carlisle, buvę detektyvų biuro 
seržantai, teisėjo Walter C. 
Lindley liko nuteisti už bandy
mą papirkti džiury ir įvairius 
šmugelius su dektine. Pirmasis 
turės atpakutavot federaliam 
kalėjime dvejus metus ir užsi- 
mokėt $2,500 pabaudos ir tei
smo lėšas; o antrasis vienus 
metus kalėjimo ir vieną tūks
tantį pinigais.

Jų advokatas pareiškė, kad 
jis apeliuos bylą į Jungtinių 
Valstijų teismą, o jei reikės ir 
į Augščiausį teismą.

Draugai, 
Amerikos 

lietuviai!
1921 metais Sedos miestelio 

(Mažeikių apskrities) gyvento
jai, norėdami duoti galimumo 
savo jaunuomenei įsigyti moks
lo šviesos, nežiūrėdami didelių 
išlaidų, įsteigė 4 klasių vidurinę 
mokyklą (progimnaziją). Ne
sant miestelyje tinkamų mo-; 
kyklai namų, buvo gauta iš 
valsčiaus savivaldybės mūrinis 
grudų sandėlis, kuris buvo per
taisytas ir pritaikytas mokyk
los reikalams. Dabar mokykla 
jau tvirtai atsistojo ant kojų; 
turi 6 mokytojus ir 114 moki
nių, berniukų ir mergaičių, iš 
Sedos ir gretimųjų parapijų: 
Kalvarijos, Židikų, Renano, 
Vaičaičių, Barstyčių, Gaduna
vo, Tirkšlių. Tačiau, norint 
mokyklą visai tinkamai pasta
tyti, daug ko dar trūksta: gim
nastikai salės, darbeliams salės, 
sargui bu>o, knygynui ir moks
lo priemonėms kambarių. Tam 
tikslui rengiamasi pristatyti 
mokyklos namams antrąjį aukš
tą, kuris kainuos apie 30,000 
litų (3000 dol.) Be to mokyklai 
labai trūksta baldų, ypač suolų 
mokiniams, ir mokslo priemo
nių. Kuomet mokyklai laikyti 
susidaro išlaidų apie 30,000 li
tų, iš kurių valdžia duoda apie 
25,000 litų, o likusius vietos sa
vivaldybės. z Bet tiek valdžia, 
tiek savivaldybės, išleisdamos 
daug pinigų krašto po karo at
statymui, negali duoti mokyklai 
tiek lėšų, kad visiems reikalams 
užtektų, ypač kai esti didesnių 
išlaidų; remontas, namų staty
mas ir t.t. Todėl šiuo ir kreipia
mės į Jus, broliai amerikiečiai, 
ypač išeiviai iš Sedos ir greti
mųjų parapijų, prašydami pa
remti mus, kiek galint, aukomis, 
<ad galėtume įstatyti mokyklą 

tinkamas vėžes, žinodami iš 
aikraščių Jūsų dosnumą įvai
riems Lietuvos reikalams, ti
kimės, kad ir mus sušelpsite, 
už ką busime Jums labai dėkin
gi.

Drauge kreipiamės į Ameri
kos lietuvių organizacijas, pra
šydami mums pagelbėti, organi
zuojant aukų rinkimą ir jų per
siuntimą Lietuvon.

Visas aukas prašome siųsti 
Sedos Valsčiaus Valdybai, pa
žymint, kad jos skiriamos vidu
rinei mokyklai, o apie pinigų iš
siuntimą praneškite mokyklos 
direktoriui.

P. S. Kitų laikarščių prašome 
persispausdinti.

Mokyklos Direktorius:

P. Micevičius
Mokyklos Ūkio Komiteto na

riai : E. Gylys
M. Augustinavičius

Pedagogų Tarybos Sekreto
rius: . Ad. Klimas.

(Antspaudas)

Tarptaufiniy darbo ži- 
niy sutrauka

Kanada:\
Darbas ir Imigracija. Kana

dos Tautinių Gelžkelių Imigra
cijos agentai praneša, jog jie 
gauną pakankamai žinių nuo 
Amerikos šiaur-vakarinės dag
ties ūkininkų, kad įrodžius di
delį šiais metais plūdimą žmo
nių iš tos Amerikos dalieg į Ka
nadą. y ienas apskaitliavimas 
paduoda 100,000. * 

Danija:
Emigracija. — 1923 metais, 

emigracija į Jungtines Valsty
bes, buvo du syk tiek kiek me
tais prieš tai; o Kanadoj iš 
Danijos privažiavo net tris sy
kius daugiau neg 1923 metais.

Anglija:
Algų pemainos. — Algų per

mainos, kurios prasidėjo sausy, 
1924 metais, privedė prie sa
vaitinių algų padidėjimo 88,000 
svarų—milijonui darbininkų, ir 
sumažėjimo savaitinių algų 
25,000 svarų—480,000 darbinin
kų.

Vokietija:
Amerikos Pašalpos Komite

tas Gelbėti.—Pranešama Frank- 
forto laikraščiuose, kad prade
dant nuo kovo mėnesio, milijo
nas vaikų Vokietijoj bus Ame
rikos Pašalpos Komiteto kas
dien maitinami. Tas buvo pri
imta su dideliu pasitenkinimu, 
ypač miestuose » kur vaikams 
pagelba neatbūtinai reikalingi.

Patalpinimui. — Kiekvienai 
100 darbų vietai vyrams gruo
džio m. 1923 metais buvo 1,282 
aplikacijų; kiekvienai 100 dar
bų vietai moterims buvo 495 
aplikacijų; ir iš kiekvieno šimto 
abiejų lyčių aplikantų tiktai 
devyni tebuvo patalpinti darbo 
vietose.

Indija:
Vatos Išdirbystė. — Vėliausi 

pranešimai iš Bombay parodo 
krizius vatos išdirbystėj. Nese
nai, 160,000 darbininkų paskel
bė streiką iš priežasties nesuti
kimo kaslink premijų atmokė j i- 
mo, kurių reikalavo streikuojan
tys. Darbdaviai atsisakė tai 
daryti, ir dabar susidarė labai 
kebli padėtis.

Italija:
' Tautinė Kredito Įstaiga. —

Gruodžio 15, 1923 metais pa
darytas nusprendimas steigti 
Tautinę Kredito Įstaigą, kad 
pagelbėjus Italų darbo reika- 
ams užrubežy.

Priverstina Apsauga. Gazzet- 
ta Ufficiale, Vasario 16 d., tal
pino karališką įsakymą, padėlį 
rytą gruodžio 30, 1923, kuris 
reikalauja priverstinos apsau
gos nuo ligos ir senatvės abe
jom lytims, nuo 15 iki 65 m. ne
žiūrint kokiame užsiėmime ne
būtų.

Norvegija:
Nedarbas. — Iš priežasties 

streikų, nedarbas Norvegijoj 
žymiai didėja.

/ Šveicarija:
Dirbtuvių Įstatymo Pataisy

mas panaikintas. — Viešuose 
^alsavimuose nuo 431,342 iki 
317,746 Dirbtuvių Įstatymo 
pataisymas, kuris norėjo įvesti 
54 valandų darbo savaitę, vietoj 
dabartinė 52 valandų savaitės, 
aike ekonominio krizio, puvo 

panaikintas. [FLIS].

Antroji “Vilniaus medžio” 
sodinimo šventė

Kovo m. 18 d. Gamtos tyri
mo stoty įvyko Lietuvai pa
gražinti Draugijos Centro V- 
bos posėdis nustatymui minė
tos šventės programos ir kom
petencijos.

Dalyvavo Centro V-bos na
riai ir įvairių organizacijų at
stovai būtent: “Dainos” Drau
gijos įgal. atstovas p. Nekvida- 
vičius, studentų ir Šaulių S-gos 
organizacijų atstovai.

Svarstyta šventės darbų pro
grama.

Pernai met sudarytas medžių 
sodinimo komitetas, kinio pir
mininkas L. P. Dr-jos V-bos na
rys p. mok. Ivanauskas ir vice
pirmininkas L. P. D-jos V-bos 
nar. Panemunės Miškų Urėdas 
—p. Morkelis organizuoja /Ap
želdinimo savaitę”. Plačiau 

apie tą buvo jau pranešta spau
doj.

Leidžiama šventei žurnalas 
pavadintas vardu — “Vilniaus 

medis”.
Sekančiame posėdy balandžio 

4 d. įvykusiam pirm. kan’. J. 
Tumo bute, nutarta sudaryti 
‘‘Vilniaus ugnies” ir “Rinjklia^ 
vos” Komitetus. “Vilniaus ug
nies” komitetas susideda iš: 
šaulių S-gos, Studentų organi
zacijos ir Meno mokyklos at
stovų. “Vilniaus ugnies” Ko
mitetas susirinko pirmam po
sėdy šeštadieny 5-IV Šaulių 
S-gos Centro V-bos bute. Pir
mininku išrinktas Kauno šaulių 
Skyr. Vadas V. Leit. Švažas. 
Nariai: stud. Leonas Puodžiū
nas—Neo, Lithuania korp. at
stovas, Rapolas Žukas — stud. 
ateitininkų atst. ir Alfonsas 
Vaškevičius— Meno mokyklos 
atstovas.

Nutarta, sulig bendros šven
tės programas, kur numatoma 
“Vilniaus ugnį” deginti visoje 
Lietuvoje ant piliakalnių ir ki
tų aukštų vietų, vakare prieš 
medžių sodinimo šventę, būtent 
balandžio 30 d. sutemus, apie 
Kauną ant aukščiausių punktų 
uždegti “Vilniaus ugnį”; ir 
pasiskirstyta pareigomis.

Rinkliavos Komitetas susi
rinko sekmadieny 6 d. balan
džio, 3 vai. po pietų. Pirminin
ku išrinkta p. Meižys, kuris 
pernai met medžių sodinimo 
šventėj daug pasidarbavo lėšų 
rinkime. Vicepirmininku — 
stud. Jurgis Kuprevičius, Neo- 
Lithuania atst. Sekretoriumi 
—p. Radauskienė

Nutarta: išleisti į visuomenę 
tam tikrą atsišaukimą; 
pasiūlyti, kad apskrityse susi-i 
darytų apskr. rinkliavų komite
tai, kurie organizuos rinkliavą 
kiekviename apskrityje;

kas link Kauno, organizuoti 
rinkliavos aparatą lapeliais ir 
viešai.

Vilniaus Jubiliejaus auka bus 
renkama naudai šventės iškil
mės ir misterijos, medžių sodi
nimo reikalams ir istorinėms 
vietoms sutvarkyti. Rinkliavos 
būstinė—Duonelaičia g-vė 2 No 
telef. 310 No. (Antspaudas). "

Įvairenybės
IR KATRĖ II BUVUSI 

LIETUVĖ.

Rusijos imperatorės Katry- 
nos I ir II, pasirodo, abi buvo 
paprastos lietuvės. Apie pir
mąją patys rusai enciklopedijo
se taip rašė: Katryna pirmoji, 
Rusijos imperatorė, viešpatavo 
nuo 1725 metų sausio 28 d. iki 
1727 m. gegužės 6 d. Lietuvio 
ūkininko Samuelio Skauronskio 
duktė. Našlaitė likusi 'gyveno 
pas pastorių Gliuką. šešiolikos 
metų ištekėjo už švedo dragūno, 
kurį rusai 1703 metais nelais
vėn paėmė. Pętras Didysis pa
ėmė ją iš Menšikovo namų. Jų 
sutuoktuvės buvo 1712 m. vasa
rio 19 d. Petrui Didžiąjam mi
rus, ji buvo visos Rusijos impe
ratore apskelbta. Rusiją valdė 
virš dviejų metų.

O apie Katryną pasinaudosi
me Kultūros Muzejuje esamo
mis žinomis.

Katryna II paeina iš Vaškų 
parapijos, Titkonių kaimo, ne
turtingo lietuvio Augusto Svirp
lio vyresnioji dektė, Sofija. Ji 
buvo gan graži, kaip šeiva tiesi 
mergaitė, raudonais skruostais, 
plačiomis mėlynomis akimis, 
storais gelsvais plaukais, ra
maus inteligentinio budo. Jos 
kūno pastatams nieko netruko. 
Augustas neturėdamas žemės 
sunkiai vertėsi ir savo šeimos 
negalėjo išmaitinti. Paaugu
sioms duktėms teko svetimiems 
tarnauti. Pirmus metus Safi- 
ja tarnavo už kambarinę Šiau
lių parapijoje Gingunų dvare, 
vėliau Liepojuje vienam turtin
gam vokiečiui. .Gabi iš mažu
mės Sofija greitai pramoko vo
kiškai kalbėti. Miesto rūbai ir 
avalai darė ją tikra miestiete. 
Savo pono rekomenduojama ji 
gauna tarnybą Vokietijoje pas 
Anhaltcerbskį kunigaikšį Holš- 
tinijoje.

Bevaikė Rusijos carienė Elz
bieta, norėdama užtikrinti sos
tą Romanovų dinastijai, ap
skelbė savo įpėdiniu tolimą gi
minaitį Holštinijos hercogų. 
Petrą Ulrichą, kuris 1742 me
tais buvo pakviestas į Petrapi
lį. Prieš išvažiuodamas aplan
kė jis Anhaltcerbskį kunigaikš
tį, kur pamatė gražią tarnaitę 
Sofiją Svirplytę. Ji iš kart la
bai jam patiko. Kalbino ją ma
loniai ir t.t. pagaliau išpildė 
duotąjį Svirplytei žodį ir be 
didelių ceremonijų susituokė 
su ja. Svirply te virsdama pra- 
vaslove gavo Katrynos vardą. 
Ji mokėsi rašto ir pirmas jos 
mokytojas buvo Deržavinas. 
Staigiai mirus Petrui Ulrichui, 
jo žmona Katryna buvo 1761 
metais birželio 28 d. • apšaukta 
Rusijos imperatore. Dabar jos 
puikybei nebuvo ribų. Visai ji 
užmiršo Lietuvą, kuri jai vieš
pataujant buvo prijungta prie 

Rusijos. Tarsi norėdama pa
slėpti savo kilmę, Tiktonių kai
mą apgyvendino rusais, kurie 
ilgainiui visai sulietuvėjo.

Po ilgo laiko imperatorė 
Katryna savo jaunystės draugę 
Teresę Mikoliunaitę, paeinančią 
iš to paties kaimo, kurią pasi
kvietė į Petrogradą. Tai buvo 
rami ir tvirto budo kaimietė 
mergaitė. Sostinės gyvenimas 
ir naujos aplinkybės nepadarė 
Teresai didelių permainų. Ko
kia ji atvažiavo, tokia ir pasili
ko. Mikoliunaitę,x kaipo ištiki
ma katalikė, uoliai lankė šv. 
Katrynos bažnyčią Nevskio 
prospekte. Eidavo ji ne trotua
rais, bet gatvės viduriu, pasi
kėlus sijoną. Carienės tarnai 
juokaudami sakydavo: “Teresė 
norinti viešai parodyti savo iš 
carienės gautą švenčių dova
noms apatinį”. Po kurio laiko 
carienė nupirkusi netoli Tere
sės gimtinės šono dvarelį ir do
vanojo jai. šis dvarelis dabar 
Teresdvariu vadinasi. Dvare 
buvo koplyčia ir kurį laiką ku
nigas gyveno. Jis gimusius į- 
rašydavo į Subačiaus bažnyčios 
knygas, pažymėdamas “babti- 
satus in Ecclesia filiali Teres- 
dvorenski”.

Tiek apie Rusijos imperatorę 
Katryną II, kurią rusai laikė 
dukterimi hercogo Anhaltcerbs- 
kio. (“Trimitas”).

Ekskursija
Naujienų ekskursiją Lietu

von lydės gerai patyręs paly
dovas A. Rypkevičia.

Chicagos ir jos apiellnkės 
keleiviai išvažiuos iš Chicagos 
gegužio 21 d., 10 vai. vakare.

Todėl, kurie dar neišpildete 
aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsi- 
me tai atlikti. Kurie turite ko
kius nors pasportus atsineški
te kad galėtumėm laiku gauti 
reikalingas vizas. Užsisakykite 
kambarius iš anksto, nes dar 
galima pasirinkti geresnius ir 
susitaikyti viename kambaryje 
su pažystamais. Kurie nesate 
Amerikos piliečiai paprašykite 
darbdavio paliudymo apie savo 
uždarbį, už 1921, 1922, 1923 ir 
1924 metus ir balandžio 30 d.
pribukite į Naujienų ofisą, ar
ba į pašto namą ant 5-to aukš
to, ten musų atstovas pagelbės 
išgauti Clearance nuo income 
taksų.

Norint palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus 'do
kumentus.

Su visais reikalais 1 kreipki
tės. į Naujienas, 1739 So. Hals- 
ted Street.

Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1-mai vai. po 
pietų.

PuriTan 
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“Augščiausios Rųšies”— 
Kaip tik pabandysite Puri- 
tan jus pastebėsite skirtumą. 
Nėra kito tokio.
Riebiausias —
Padarytas iš parinktų mife- 
žių.
Stipriausias —
Jus gausite daugiausiai iš 
kiekvieno kiano.
Ir ji,s suteikia TIKRAS PA
SEKMES.
Jus gausite užganėdinimą iš 
kiekvieno kiano Puritan.
Dvi rųŠis — Plain Puritan 
Malt Extract 3 uncijų pake
lis apynių ir Puritan Hop- 
Flavored Malt Sugar Syrup.

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. |

Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

e Parduodam Laivakortes. « 
■■ I —.f

K. GVGIS
ADVOKATAS

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

TeL Central 4411. Vai. nuo 9 8
Gyvenine vietai 

3328 So. Halsted St. 
Tel.: Boslevard ĮSI U

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. Iritlr- 
▼ierjj vakarą, ilskymi ketvergę. | 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

I JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd StM arti Leavitt Si.
' Telephonas Canal 2552 

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

[amus. Farm a s ir Biznius. Skoli
no Pinigus ant pirmo morglčiant 

lengvomis iilygoml*
--------------------- , - - A

Tai. Duarhnrn 9G57

A. A, SAUS
ADVOKATAS 

vidurzoleityj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE ELDG
77 W. Washinffton St.

Cor. Waxhington & Clark

Nmui T®1. a Hyde Purk 839t

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byla? visuose Teismuose, Egzami
nuoju Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

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

Room 909 Chicago Trust Building 
76 We8t Monroe Street, Chic*fu 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
L._____ I__________________

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet utys Advokatam 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.; Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6200

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

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

V. W. HUTKAUSKAS ’ 
, Advokatas

22 So. La Šalie St. Room 51*
Tel. Central 6390

Vnk. 8223 S. Halsted St.,
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN
: ADVOKATAS

Notary Public 
' 3405 Deodor Street

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind. 

-

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.
• r . ... > .• » . « ■ i «■»<« i <«
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HICAGOS PRAPUOLĖ MERGAITĖ.

Paskutinis Vandos gy 
veninio aktas

Gabi, jauna ir graži 
mergina, su pasižymėjimais už
baigusi advokatūros mokslą; 
turėjusi geriausių progų ir ište
kliaus pasiekti visko, kas gyve
nime puiku ir brangintina; tu
rėjusi prieš savo akis visą atei
tį, pasisekimą ir laimę: mylė
jusi; vedusi, pagalios neteko 
lygsvaros atėmė gyvastį kitam, 
o vėliaus ir pati sau.

Kada savo meilės pakvaišime 
kėsinosi nužudyti nekaltą mote
rį to žmogaus, kurį ji neturėjo 
teisės mylėti, o gal ir jį patį 
bet pasipainiojus dar nekaltes- 
niam, nušovė jį ir išdūmė Det- 
roitan.

Čia ji parašė savo motinai tik 
keturius žodžius: “Alano bran
gi, brangi motina,” išgėrė nuo
dų ir pasibaigė.

Jos kūnas liko pargabentas 
Chicagon sekmadieny, pas gra- 
borių J. Makarski, 1121 Noble 
gat.

lenkė

Ar nesiranda pas ką 7 metų 
mergaitė? Ji yra geltonų plau
kų, balto veido, rusvų akių, 
tiesia nosia. Iš namų dingo ba
landžio 23 d. 1924, išėjusi į 
mokyklą daugiau negrįžo. Kas 
būtumėt tokią mergaitę kur 
patėmiję ar pas ką randasi, 
bukite malonus pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga.

Marijona Brusuokienė, 
3628 So. Union avė., Chicago.

REALTY PARDAVĖJAS
NUSIŽUDĖ, KAD PALEN
GVINUS SAVO LIKIMĄ.

Delei blogos sveikatos, B. D. 
Underwood, 49 metų amžiaus 
nejudinamo turto pardavėjais 
nusišovė anksti šeštadienio ry
te.

Jisai taipgi buvo typewriterių 
mechanikas, vertas apie $100- 
000.

Ties jo lavonu gulėjo revol
veris, o ant stalo raštelis, ku
riame parašyta: “Kenčiu per
daug, sudieu.”

BOMBA APGRIOVĖ KRAUTU
VĖS PRIEKĮ.

Kaltina uniją.

Apipiešė Bridgeporto 
krautuvę

Nuostolių padaryta apie $1000.

vakare
balandžio 26 d., kaip 8 vai. ry
to į A. Paulus drapanų krau
tuvę, kuri randasi prie 3310 S.

i du jauni vy- 
darbiniu marš- 

p. A. Paulus 
vienas iš atsi- 

revolveri

Bomba ekspliodavo ant šaly- 
gatvio, ties Ossey Bros, krautu
ve, 1325 So. Halsted gat., kur 
sudraskė krautuvės langus ir 
taisus, vertus apie $2,000.

Naktinis krautuvės sargas 
sakė policijai, kad jis pastebėjo 
automobilių, tuoj po ekspliozi- 
jos ir paleido į jį du šuvius.

Krautuvės savininkas sako, 
kad bomba buvo padėta per 
tempėjų uniją, kurios nariai te
nai streikuoja, ir yra išduotas 
prieš juos indžonkšinas.

rukai ir paprašė 
kinių. Nespėjus 
duoti atsakymą 
lankiusių išsitrauk 
ir nu\ 
su r

PASIKORĖ 16 METŲ VAIKI
NAS DEL PERSIDIRBIMO.

įkas ir parmetė ant 
kitas užrakinęs duris c

išnešta i $ 
(šilkinių niai

šilku1)00 vertės 
škinių, pančiakų 
$100 pinigais.
plėšikai gerai ži

nojo visos krautuvės padėtį. 
Jie žinojo kur kiekvienas daik
tas padėtas, net reikalavo nuo 
p. Paulaus deimanto žiedą.

Pasigavę grobį ir sudavę į 
kaklą su revolverio vamzdžiu 
p. Paului, plėšikai pabėgo. A. 
Paulius sako, kad plėšikai ga- 
JČjTl būti kokių 20—22 metų

Policija mano, kad Jurgis B. 
De Setter, 16 metų džiani torio 
vaikas, pasikorė dėl persidirbi- 
nio. Ketvirtadienį jisai liko at
rastas skiepe apartamentinio 
namo, 1415 E. 47 St., per jo tė
vų.

Pasirodė, kad vaikas dienomis 
dirbdavęs prie valymo ir dažy
mo drabužių, o naktimis -padeda- 
vęs tėvui apie namus. Perilgos 
darbo dienos ir permažai pasi
linksminimo ir privertė vaiką 
atimti sau gyvybę.

PADVIGUBINO PERKRAUS* 
TYMO KAINAS.

Kas bus? Kas bus?
Piešimai BridgcpoJrte labai 

:sta. Ar nevertėtų 
piliečiams-žmonėms 
<ios priemones ir 

nuo politikierių bei 
liubų protekcijos.

—Raganius.

latiems

MOTERIES ARTISTĖS LAVO-

Visos didžiosios perkrausty- 
mo įstaigos, laike šio krausty
mosi darbi mečio, ims už per- 
kraustymą iš vieno namo į kitą 
kuone dvigubai, koliai pereis 
skubumas. Pakeltos kainos tę
sis iki 3 gegužio. Daugelio gy
ventoju rendos prasideda, pir
moj gegužio ir pirmoj spalio. 
Tuo laiku kraustytojams yra di- 
džiausis darbimetis. O kad taip 
yra tai, jie ir nori pasinaudot’.

Jeanette Stadman, paveikslų 
piešėja prapuolė kovo mėn.

Augustas Freimontas.
šeštadieny, jos lavenas rast 

ežere, ties Iiidgewood gt. Apie 
jos prapuolimą buvo pranešta 
policijai kovo 8 d. ją pastebėjo 
pluduriuojant du vaikai, ir nu
gabenus lavoną į lavoninę ji li
ko identifikuota.

Panelė Stadman buvo pasižy
mėjusi paveikslų piešėja. Ji 
mokinosi Paryžiuje. Per nelai
mingą atsitikimą ji liko sužeis
ta ir buvo raiša. Ji buvo 44 me
tų amžiaus. Del kokios priežas
ties ji pateko ežeran nesužinota.

’<5

Didžiuma žmonių yra labai 
nuolankus. Jie pasiduoda kiek
vienai aplinkybei. Juos valdo 
kiti. Tokio žmonės norėdami 
ilgai gyventi ir būti sveikais, 
saugojasi, kad perdaug nepa-

daug

VKIŲ VAGJ PASIUN
TĖ PATAISAI.

Louis Miller, 1829 Indiana 
Avė., sako praktikavęs nuiminė 
ti ratlankius nuo pastatytų gat
vėse automobilių. Tokia jo 
praktika, žinoma, niekam nebu
vo tinkama, ir užtai teisėjas, 
Samuel Trude, pasiuntė jį į pa
taisos namus.

kuriežmonių,
— padaryti ką 
kiti neįstengia, 

netingi, bet dirba,

miegoti.
Bet randasi 

nori atsižymėti 
nors tokio, ko 
Jie neguli,
miklina savo kūną, ar kilnoja 
kas kart vis sunkesnes vogas. 
Jie jau pergalėjo savo draugus 
savo išsilavinimu. Jie stebina 
savo draugus, kurie pasiliko 
toli, labai toli savo sveikata, 
spėka ir miklumu.

Šių dienų sportai yra dalina
mi į tokias dalis: bolės ir kitų 
žaislų žaidėjai, akrobatai, ku- 

lankstosi ir vartosi, ristikai 
sunkenybių kilnotojai. Sun- 
butų rasti gerą ir atsakan- 
sportsmeną, kuris užsiimtų.

rie 
ir 
k u

daugiau negu viena šaka. ’Jei dų ir gėrėjosi Požėlos spėka ir 
vogų kilnotojas užsiima risty- gabiu vikrumu, 
nemis, o ristikas sunkenybių 
kilnojimu, tai tas Inis jam ant 
blčdies. Didieji sportsmenai lai
kosi vieno, nes daug geriau 
žinoti ir mokėti vieną gerai, 
negu daug, o blogai.

yienas iš didelių sportsmenų 
vien tik sunkenybių kilnotojas 
yra Augustas Freimontas. Jis 
yra 5 pėdų ir 8 Va colių augš- 
uio. Sveria be rūbų'190 svarų; 
kaklą turi 18 V2 colių storio; 
krutinę — 44 colių. Jis yra lie
tuvis, gimęs ir augęs Rygoje, 
Latvijoje.' Metų turi 24. Pra
dėjo lavintis 16 metų amžiaus. 
Amerikon atvažiavo 18 m. į

Augustas vis praktikavo iki 
pasiekė didžiausius sunkiųjų 
vogų kilnotojus. 1922 metais 

| nuvažiavo Los Angeles, Calif. 
Ten prigulėjo prie “The Los 
Angeles Athletic Club.” Daly
vavo porą kartų kon teste kilno
jime sunkiųjų vogų.

Kontesto dalyviai buvo: Mr. 
Goodman, So. Californijos 
čempionas; David Willouby, 
Al. Bevan, Noah Young, tarp- 
taut iškas čempionas; Mark 
Jonės, proi’esionalis čempionas 
ir Augustas Freimontas. Abu 
kartu jis laimėjo čempionatą.

Sugrįžęs Cbicagon dalyvavo 
Lietuvių Kliubų Federacijos 
kontesto, laimėdamas pirmąjį 
praisą. Jam buvo suteiktas auk
sinis medalius su lietuvių čem
pionato vardu, šiame kontesto 
antrąją dovaną, auksinį meda
lį, laimėjo Jonas Kuodis. Jis 
buvo vidutinės vogos kilnoto-

Augustas dalyvavo 
tų konteste, virvės 
Davis Sųuar Park, 
Lake. Jo pusėj puolė 
mas. Jis gavo Tu g a t War, 1922 
m. medalį.

Atvažiavus Karoliui Požėlai 
visi lietuviai tarsi iš miego pa
budo. Jie norėjo jį paguldyti. 
Pirmą kartą p. Freimontas pa
matęs Požėlų pasakė: “Geras 
ristikas ir tarpe Jietuvių nėra 
vyro, kad jį paguldytų.” Nors 
Augustas ne ristikas, bet kiek
vieną kartą sėdėjo ant pagrin-

ir policis- 
t raukime, 
To wn o f 
pergalėj i-

White Mark Sąuare mana- 
džeris p. IŲ V. Pierce surengė 
atletų parodą. Pierce užkvieti- 
mą priėmė ir dalyvavo: Augus
tas Freimontas, Jonas Kuodis 
ir Pranas Norkus ir kiti. Jie 
buvo sunkenybių kilnotojai. 
“'Daily Nidws” pavadino Frei- 
montą Lietuvos ir Amerikos 
sunkiųjų vogų kilnojimo čem
pionu. Parodoje jis kilnojęs 
sunkiausias vogas. Pasak jo, 
jis “triksų” nedaro, bet viską 
dirba teisingai rodydamas sa
vo galybę, kurios jis turi ap
sčiai. Laikraščiuose aprašymas, 
kad p. Narkus atsižymėjo, bu
vo neteisingas., sako p. Frei
montas. *

—Tas, — sako jis, —; buvo 
mano įžeidimu ir pažeminimu. 
Augustas žada nenusileisti, nes, 
anot jo, butų geda sportsmemii 
nusileisti daug menkesniam už 
save. Šis Augusto pareiškimas 
turįs reikšti, kad p. Norkus 
žinotų, kad reik prisirengti ir 
parodyti savo spėką, jei nori
ma vadintis čempionu.

P-as Freimontas yra prisi
rengęs stot su p. Norkum per
sitikrini kuris iš jųdviejų ga
lingesnis ir kuriam jų s prik
lauso čempiono titulas.

—Bubnis.

Lietuvių Rateliuose
Noros išleistuviy 

bankėta

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių Įtempimų, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Sonlevaro 7589

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

Akinių kainos žemesnės kaip pas kitus.
Dr. Serner O. D.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1
Te. Boulevard 7679

«Keliauk mylimoji ir sugryšk!

Pereito penktadienio vakare 
turėjome Noros išleistuvių ban- 

į Atlantic 
Norai

Gėrėme,

ketą. Susirinkome 
viešbutį ir pasakėme 
good-bye.

Tai dar neviskas, 
valgėme — per barzdą varvėjo;
kalbas kalbėjome, linkėjimus 
įteikėme, gražių dainelių ir mu
zikos pasiklausėme.

Tai dar neviskas. Gal norite 
žinot kas ten buvo. Buvo ten bi
ru tiečiai ir kiti Noros draugai; 
Buvo ‘Majoras žadeikis
tuvos konsulas su žmona, ponai 
Hetmanavičiai, ponai Jurgelio-' 
niai, buvo... buvo — labai daug

Lie

-r--—

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be ikauamo 
Bridge geriausio aukso. Su musę 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, L 
žemas musų kainas. Sergėkite »av< 
dantis, kad nekenktų jūsų eveikatai

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

r SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
k AKIŲ LIGAS

(Tąsa ant 6-to pusi.)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Išgydytas nuo reumatizmo 
prieš 34 metus

Reikia Agentų

1545 West 47th Street, 
Netoli Aahlsnd Avė.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th St.,’ 

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

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 dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant »rečio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom i v,o 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimąm ligonių

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th SU 

netoli Ashland Avė.

14 metų sunkaus dirbtu, 
vių darbo Amerikoje, nu
silpnino mano stiprumų 
ir pasekmės buvo: aš pra
dėjau atjausti visokias 
ligas. Kiek aš atsimenu, 
mano pirmutinės gyduo
lės buvo Sapomentol ir 
aš jieškojau jų kol tik

suradau'. Šis laiškas nuo vieno musų pacientų turi ju
mis pertikrinti pasekmėmis. 
Polo Chemical Co., Chicago, III.

Aš žemiau pasirašęs, siunčiu jums padėka voj imą, 
priežastis yra tame, kad jus išdirbote labai geras gy
duoles, aš jieškojau jų ir niekur negalėjau rasti. Sa
pomentol jų buvo vardas, jei aš gerai atsimenu 20 
metų atgal, jos išgydė mano reumatizmų, persišaldy
mų ir sustyrimų. Po 20 metų, ir dabar po sunkaus 
darbo per 14 metų Amerikoje, dirbdamas sunkiai, aš 
turiu daug skausmų mano sųnariose. Kaip tik aš da- 
sižinojau apie Sapomentol aš tuojau apėjau 8 skir
tingas aptiekus, bet negalėjau jų tenai gauti, aš 
siunčiu jums orderį dėl 2 slovikų, ir t. t. Su pagarba. 

John Zien, .
Westfield, Mass.

Mes gaunappe panašius padėkavonės laiškus kas
dien. Sekite jų pavizdį, jei jus kenčiate nuo reuma
tizmo, persišaldymo ar kaulų skaudėjimo, tai eikit į 
aptiekų ir prašykite Sapomentol ir jus busite dėkingi 

mums kaip ir M r. J. Zien.
Kaina yra $1.50 už didelį ir 75c. mažas. Jei jus negalite gauti savo aptiekoje, 

rašykite tiesiai munjs, kaip gausite gyduoles užmokėsite paštoriui.
POLO CHEMICAL CO
2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

C0NHNT5 2 ’l ”'
Sapomentol

” “'AUCOMOU

Polo Chemical Co. 
CHICA6O,ILU__

/---------------------------------------------------------------------------- w

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

MARIJONA 
ČEKANAUSKIENĖ

Šviesą ir pajiegą suvedame į seniui ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine,

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

Mirė ligonbutyjo balandžio 20, 
1924 m. 1:40 vai. po pietų, su
laukus, 34 metų amžiaus, pali
ko dideliam nubudime vyrą 
Franciškų, du sūnūs Franciškų 
ir Albertą, viena dukterį Lilija, 
dvi seseris Veroniką Gabrienę ir 
Franciškų Ramanauskienę. A- 
merikoj išgyveno 15 metų.

Iš Lietuvos paėjo Kegrių kai
mo, Viekšnių vai., Mažeikių ap. 
Lietuvoj paliko mylimus tėve
lius, brolį ir dvi seseris.

Laidotuvės atsibus utarnin- 
ke balandžio 29 8 vai. ryto iš 
namų 5914 S. Stewart Avė į 
Kryžiaus -Bažnyčią, iš ten į 
Kazimiero Kapines.

Laidotuvių patarnavimą 
teiks graborius J. F. Eudcikis, 
Tel. Yards 1741.

Giminės ir pažystami malonė
kite atlankyti mirusią ii' daly
vauti laidojime.

Maloniai užprašo nuliūdę
Tėvas ir Vaikai.

Šv. 
šv.

su-

---------------- -------------—---------

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

GARS1NKITIES 
NAUJIENOSE

(

i
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

Vienybes Savaite
nuo

Balandžio 20 iki Balandžio 27,1924
LANKYKIT prakalbas, paskaitas, vakarėlius kolionijose 

rengiamus tą savaitę paminėti spaudos atgavimą!
UŽSISAKYKITE kas antradienį laikraštį “Vienybę” (kai

na metams $4.00), kurio nuomones visi Amerikos laikraščiai 
pastebi. į/

KURIE užsirašys “VIENYBĘ” laike Vienybės Savaitės tie 
' gaus DOVANŲ — knygų vertės $1.50.

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Nęmo Liesinimo* num.$3B, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi. 
dutinį sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 

w $8. Mes pasiųsime.
Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 B. 16th St., New York (Dept. S.)

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelj smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi paradyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai rą
žyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd Str, 

Chicago, III.

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rėja. 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, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

LITTLE.W 
i SPINOGPAPHS-

Malonumas suteikti 
gerą yra vienatinis da
lykas kuris nusidėvi.

Kuomet jus pasako
te savo sergančiam 
draugui apie Chiro- 
practic ir jis pabando 
jį ir atgauna jam svei
katą, jūsų malonumas 
neišmatuojamas.

Daug žmonių kenčia 
bereikalingai todėl kad 
jų draugai nepasako 
jiems apie Chiroprac- 
tic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor 

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Siyskit pinigus per 
NAUJIENAS



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Bal. 28, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Norai šir-

programe 
naujany- 
su ponia 

dainuosią;

džiumoje ir dirbame Pullmano 
dirbtuvėse, todėl, mes visų pir
ma ir turėtume pasirūpinti sa
vais reikalais: tai yra įsigyti 
nuosavą svetainę. Reikale nuo
savos svetainės yra rengiamos 
prakalbos bal. 29 d. Strumilo 
svet., būtinai susirinkite, pama
tysite Bendrovės Namo planą 
kuris yra jau gatavas. Paragin
kite savo draugus. Atsilanky
kite į susirinkimą ir paraginki
te savo draugus, kuris dar netu
ri nusipirkę Šerų, tenusipirka, 
nes šią vasarą turėsime atlikti 
tą didžiausj darbą — pasistaty
ti nuosavą svetainę, kur musų 
parengimai susirinkimai galės 
būti laikomi ir netrukdomi.

—Darbininkas.

PRANEŠIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI NAMA1-2EME

susilauks

dainos

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
po pietų, 3956 Fifth»ave., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie čios drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. JJiis tariamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

Bridgeport. — Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto mė
nesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 29 dieną, 8 vai. vak., Mil
dos svetainėje, 8142 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime. — A. J. Lazauskas, sek)’.

RENDON gražus moderniš
kas kambarys, geroj apielinkėj, 
dėl 1 arba 2 vyrų, 
garadžius dėl 1 karo.

6125 So. Artesian Avenue 
Republic 8186

Taipgi yra
ponų, ponaičių, ponių ir panelių, 
kurių labai atsiprašau, kad ne
galiu visų vardus suminėt. Re
porteris Pupa irgi ten buvo.

Tai dar neviskas. Ponas Alek
sandras Misevičius, puotos Toa- 
sitmesteris nustatė programą. 
Netik nustatė, ale dar ir pabrė
žė ir pabraukė, girdi: mes pri
valome daboti, kad programas 
butų kuo linksmiausias! Visi 
turi būt linksmus ir padėt jam 
linksmmumą palaikyt. Neleisti
na kalbėt nieko liūdno, kas pri
verstų svečius susigraudinti, o 
ypatingai mylimajai 
dėlės nesugriaušti!

Tarp kitų dalykų 
busianti viena didelė 
bė, būtent; jis pats 
Jurgelioniene duetą
o ponas Jurgelionis pianu akorri- 
ponuosiąs!

Ir prasidėjo programas. Po
nas Juozavitas, Birutės pirmi
ninkas, labai puikiai paskambi
no pianu; o potam p-nia Jurge- 
lionienė savo nuomone apie No
ros iškeliavimą pasakė. Ji prašė 
Noros, kad ji tikrai ir bešališ
kai patirtų apie Lietuvos Operą 
ir tos Operos artistus, ir tuoj 
mums praneštų. Ji sakė, kad 
Lietuvos artistai esą labai ne
gražiai pasielgę su musų artis
tais, kurie ten nuvyko; o dar 
negražiau, kai jie patys čia at
keliavo, ir už nuširdt? musų pri
ėmimą jie mus paniekos litani
jomis apdovanojo. “Pažiūrėk 
Nora, — sako, — argi ten nėra 
artistų, kurie su mumis rokuo
tus], kaip su sau lygiais, ir 
mums pranešk.”

Ponas Hertmanavičius sura
do visai naują dalyką — naują 
mintį! Sako: “kai visos žvaigž
dės į Lietuvą suplauks, tai būt 
good night!” Vadinas, Lietuvo
je užviešpataus gera naktis!

—Kodėl naktis?
—Todėl, kad žvaigždės švie

čia tik naktį. Dienomis žvaigž
dės negali šviesti. O tai i; ge 
rai. Naktimis tveriasi poezija; - 
naktimis žmogaus siela randa 
sau ramumą; naktimis, kai 
daug žvaigždžių žiba didžiausia 
grožė pasireiškia; naktimis ir 
dainos ir muzikos kalba yra ai
škesnė, meilesnė ir suprantame
snė.

Ir Hertmanavičius dar dau
giau kalbėjo; o kai jis pabaigė, 
ponas Stogis puikiai, puikiai 
trejetą dainelių padainavo.

Paskui kalbėjo ponas, Ad. 
Olis darbštus birutietis, didelis 
muzikas ir nesenai naujomis 
esperacijomis pripildytas žmo
gus.

Nora man patinka, sako, aš 
myliu Norą! Apie Norą, aš se
nai buvau geros nuomonės; bet 
labiausia ją pamylėjau, kai ji 
pasižymėjo “Bailam Daktare”... 
Aš kalbu neprisirengęs, o nepri
sirengęs žmogus niekuomet ne
gali meluot. Norint meluot rei
kia prisirengti.

O potam, ar apie tą laiką, liko 
perstatytas ponas Jurgelionis, 
artistas, poetą, literatas, rezise- 
rius, pasižymėjęs “šykštam 
Raitelyje”, vertėjas, advokatas 
— na ir kas čia jo visus titulus 
beišskaitys! Ir jis pradėjo kal
bėt.

Geriausia, sako, kad Nora nu
važiavusi Lietuvon, tuoj imtų 
ir prisirašytų prie Vilkolakio. 
Vilkolakis, sako, sulig jo įsivaiz 
dinimais yra tik vienintelė jėga 
kuri tveria naują tautišką dailę. 
Į Operą, sako, neik! Opera yra 
ne Lietuvos tautinės 
reiškinys, o imitacija, 
džiojimas kitų tautų, 
ten, sako, dainuoja,
artistai susirinkę svetimas lie
tuviams operas, kad svetimiems 
diplomatams ir tarnams, kurių 
ten esą gyva bala, patiktų. Ge
rai, sako, dėl tų, kurie patys ne
sugeba nieko sutvėrti sukombi
nuoti, tie tegu sau dainuoja ita- 
lijoniškas operas; o musų Nora, 
ji ir pati turi gabumų tverti — 
kombinuoti, tai jai geriausia ' lės laikyti tol kol policija pave- 
tiktų Vilkolakyje. Vilkolakyje, j lys, kitaip atvažiuos ir uždraus 
sako ji galės prikrėsti visokių paikyti susirinkimus. O ant lau- 
šposų, turėt sau geresnį ’ užsi- ’ ko susirinkimų juk nelaikysi. O 
ganėdinimą ir kitus užganėdint. kadangi mes esame darbininkai, 
O jei nepatiks, sako, tai važiuok didžiumoje, ir kadangi, mes di-

atgal tuojaus, čia visuomet tau 
bus vieta!

Ponas žadeikis sako, kad Lie
tuvos Opera, esanti kitokia, 
kaip Jurgelionis manąs, tai 
esanti tikrai Lietuvos kultūros 
ir kultūrinimo įstaiga. Viskas 
esą dainuojama lietuviškoje 
kalboje ir Lietuvos žmonės la
bai apvertiną ir branginą Ope
rą. Tarp Lietuvos ir jūsų ar
tistų, sako, yra matoma, aiški 
kompetencija: jūsų artistai 
konkuruoja su Lietuvos artis
tais. Tas yra labai gerai, sako, 
tik taip galima yra kilti ir tobu
lintis. Amerikiečiai artistai, 
sako Lietuvoje yra laukiami ir 
mielai priirftami. Priims jie ir 

'Norą, sako, ir ten ji turės ge
riausių sau draugų ir 
pasisekimo.

Dr. Kliauga, didelis
mylėtojas sako, kad mes spar
čiai žengiame pirmyn ir musų 
muzikališkos jėgos auga ir au
ga su kiekvienu metu. Nelabai 
senai, sako, kad jei vienas kurs 
mokėjo žmoniškai “ant kalno 
karklai siūbavo” padainuoti, tai 
buvo labai gerai; o dabar, sako, 
atsiranda tokių artistų, tokių 
dainininkų, kad stebėtis reikia!

Dar pagalios pati Nora padai
navo, viena ir drauge su p. Sto- 
giu, ir ponas pirmininkas baigia 
puotą.

Ir tuo tarpu kilo audra: su
žvango protestų bangos, kam 
ponas toastmesteris nepakvietė 
pono Gugio, ką nors pasakyti, 
jis, sako, yra labiausia užinte- 
resuotas Noros iškeliavimu; ir 
kaipgi tai šitaip galima!...

Pii-mininkas susodina išvė
čius, atsiprašo ir pakviečia poną 
Gugį kalbėti.

“Ačiū, — sako ponas Gugis, 
—esu pavargęs” — ir pabaigė.

Tada prasidėjo atsisveikini
mas:

—Sudie
—Sudie
—Sudie
—Sudie

“Bailiam Daktare”!
—Sudie Geroji Nora!
—Sudie Nora ir nepamiršk 

musų!
Ir taip nuo pirmo iki paskuti

nio atsisveikinome su Nora ir 
išsiskirstėme.

Niekam nebuvo linksma, bet 
nė perdaug liūdna nebuvo.

—Reporteris Pupa.

Mylima Nora!
Muzikališkoj i Nora 1 
gabioji Nora!
Nora pasižymėjusi

Roseland
Roseland

Kodėl lietuviams gyvenan
tiems Roselande ir apielinkėse 
yra būtinas reikalas 
nuosavą svetainę?

19 d. balandžio buvo rengia
mas vakaras Strumilo svetainė
je. Tą vakarą turėjo būti per
statyta “RossunTs Universal 
Robots”.

Apie 8:15 valanda vakare, 
kada jau publikos buvo prisi
rinkę'nemažai ir vis da rinkosi, 
atvažiavo Kensingtono stoties 
pilnas vežimas poliemonų ir de- 
dektyvų prie Strumilo svetai
nės. Areštavo patį Strumilą ir 
paliepė publikai išsiskirstyti, 
buktai už neturėjimą leidimo 
dėl rengiamų vakarų toje sve
tainėje. (Bet pirma to niekad 
nereikalaudavo), žmonės susi
grūdo prie langelio, atsiimti 
pinigus už tikietus, rengėjai at
mokėti turėjo didžiausio vargo, 
nes nebuvo kur taip greitai gau
ti smulkių pinigų.

Ant to vakaro 
ant programo
programas buvo atspausdintas 
kur nemažai kainavo pinigų. 
Scenerijos buvo net iš miesto 
atgabentos, taipgi buvo plačiai 
išgarsinta, padaryta daug išlai
dų, ir neleido įvykti vakarui!

Už valandos laiko Strumilas 
buvo paleistas be jokios kaltins. 
Bet kas atsakys už tuos *uosto- 
lius rengėjams?

Dabar, kada yra Pullmano 
dirbtuvėje streikas, ir kas die
na streikieriai 'laiko susirinki
mus Strumilo svetainėje, ir ga-

įsigyti

buvo surinkta 
iš biznierių ir

Paskutinė proga
UŽSIPRENUMERUOTI

SAKĄ “GYVENIMO 
DUMBLĖ.”

APY-

visų
Ame- 

visuomenės ži- 
per “Tėvynę” 

Dumble”

kultūros
pameg-

Na kas
rėkauja

Šiuomi norime pranešti 
“Naujienų” skaitytojų ir 
rikos lietuvių 
niai, kad ėjusią 
apysaką “Gyvenimo
greitu laiku atiduosime spaudon 
ir spausdinsime tik aprubežiuo- 
tą skaitlių egzempliorių, t. y. 
tik tiek, kiek būtinai reikalinga 
išdalinti prenumeratoriams. Dė
lei lėšų stokos didesnio skait- 
liaus egzempliorių spausdinti ne 
išgalime. Taigi po išleidimui 
šios apysakos nebus galima nu
sipirkti, kuomet dabai- dar gali
ma ją užsiprenumeruoti gana 
žema kaina.

Turime pridurti, kad bus di
delė knyga ir pats apysakos tu
rinys žymiai pagerintas ir tiks
li- u apdirbtas, negu kad skaitė
te “Tėvynėje”. Apart to, pati 
gražiausia apysakos dalis dar 
netilpo “Tėvynėje”, kuri sudaro 
dar vieną trečdalį apysakos ir 
čionai išsiriša paties Jurgio, 
Mildos ir jų sunaus likimas. Ne
skaičius šios apysakos užbaigos 
reiškia tą patį, ką ir visos apy
sakos butunlėt neskaitę. Ir po 
išleidimui šios apysakos niekur 
nėgausite nusipirkti, nes ją tu
rės tik tie, kurie dabar užsipre
numeruos.

Kadangi dauguma “Tėvynės” 
skaitytojų nuolatos teiraujasi, 
kur galima gauti ši apysaka, to
dėl šiuomi pranešame visiems, 
kad dabar turite paskutinę ir 
vienatinę progą šią apysaką įsi
gyti ir tai nužeminta kaina.

Kurie norite savo knygynėlį pa
puošti “Gyvenimo Dumble” 
apysaka, tai neatidėliodami ją 
užsiprenumeruokite, nes vėliaus 
jos nusipirkti jau negalėsite. 
Prenumerata priimama bus tik 
iki gegužės 15 dienos šių metų.

Vėliaus šios dienos jau nei 
prenumerata nebus priimama, 
nes knyga bus pradėta spaus
dinti. Dabar galima šią apysa
ką užsiprenumeruoti už $1.00 
paprastais popieros apdarais ir 
už $1.50 drūtais audeklo apda
rais. Todėl meldžiame visų sa
vo draugų ir prietelių mums pa
gelbėti šį pradėtą darbą užbaig
ti įr kartu pusdykiai įsigyti sau 
puikią apysaką, kuri paskatins 
prie lietuvių literatūros skaity
mo ir čionai augusį jaunimą. 
Taipgi meldžiame kiekvieno, 
perskaičiusio šį pranešimą, pa
sakyti apie tai ir savo draugams

S. E. Vitaitis ir Bendrija.
P. S. Siunčiant prenumeratą 

meldžiame siųsti sekamu vardu 
ir adresu: “Parama”, 307 W. 
30-th St., New York City.

Pranešimai
Kas, kų, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. .

KASDIEN tamsia gali priai raityti 
srie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita. nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
naikus, praneškite tuoj J Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9563.

Roseland Lietuvių
Bendrovė, rengia

Roseland. —
Darbininkų Namo 
prakalbas, jvyks utarninke balandžio 
29 d., C. Strumilo svet., 158 E. 107 St. 
pradžia 7 vai. vak., įžanga dykai .

Kviečia Komitetas.

iASARGA

BESIGARSINA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškoji- 
jieškoji- 
apruoica-

pasirodoJeigu kurie apskelbiiųai 
i>':,jotini, Naujienų administruoja pa- 
'•> xa tei.nę jųmitaipinti, koi 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
gus, jeigu apskelbimo turinys 
sakys etikas reikalavimams.

naii-

neat-

Norintieji pasigarsini į eekarros die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimų ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo

*

J IEŠKAU savo pusbrolio Jurgio 
3uko; keletas metų atgal gyveno 
Ihicagoje. Jis pats arba kas apie 

, į žino malonėkite duoti žinią.
Naujienų ofisas, Box 483 

1739 So. Halsted SI.u.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio prie baker- 

nčs biznio, su visais įrengimais ir 
troku, arba parduosiu. Priežastis 
pardavimo — negaliu gaut darbi
ninkų. Jeigu vedęs, tai galiu ir 6 
ruimų fialą duoti ant rendos su 
visais rakandais.

šeštokas
5654 W. 64 Place

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINA M 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 Tamstąs darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus. ’

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

• f BERT PICK & COMPANY 
rt08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
’lauskil Mr. M. J. Miller

STOGDENGYST®
.'.*£/ stogų prakiurimas užstaisomas 
b g f rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ii* apie- 
Mnkbj. {staiga 34 metų senumo. Di- 
ditlusia ir geriausia stogų dengimo 
j>^iiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawnda!e 0114.

JIESKO KAMBARIU
EXTRA geras viežlybas ir gerai 

pasiturintis lietuvys dirbu Fordo 
dirbtuvėj, noriu gaut gerą rūmą prie 
lietuviškos šeimynos, aplinkui JCeiP 
sington arba Roseland, už gerą Tumą 
?erai atlyginsiu. Kur munšainą var
toja meldžiu neatsišaukti. Frank A. 
Kelia, 10528 Edbrooke Avė., Chicago, 
Illinois.

JIE3K0 DARBO
PAJIEŠKAU darbo bučernėj. Ma

žai turiu patyrimo mėsą pjaut. Ki
tus darbus gerai atlieku.

Kurie sutiktumėt pamokint, rašy
kit

Naujienos 
1739 So. Halsted St.

M. B.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA senyva mote
ris pridabojimui mažo kūdikio. 
Duosime kambarį ir užlaikymą. 
Taipgi ir primokėsime.

3149 W. 38 St.
Tel. Lafayette 1446

REIKIA—
Patyrusių arba nepatyrusių 

moterų sortavimui popierų at
karpų.

1039 W. Congress Str.

REIKIA —
2 moterų indų plovėjų. Ne- 

dėlioj nereikia dirbti.
Atsišaukite

4169 S. Halsted St.

REIKIA moterų sortavimui 
regsų. Nuolat darbas.

Atsišaukite
P. GOLDMAN,

1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui poperų — nuolat dar
bas.

P. GOLDMAN
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIADARBININKŲ
yyuv

REIKIA —
Vyrų pardavinėtojų siuvamų 

mašinų.
Atsišaukite

3608 S. Halsted St. r

REIKALINGAS an trana n k i s 
barberis, darbas visados. Atsi
šaukite laišku.

A. G. Box 481 
1739 So. Halsted Str.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Automobiliai 2 

Hudson 1923 modelio ir 1 Marmon, 
1922 modelio. Visi geri. Parduodu 
grosernes fikčerius ir daug stako. 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė.

po 5 vai. vak.

AUTOMOBILIS Buick, 5 sėdynių 
sport inodel, visas geras; bėga kaip 
naujas. Nupirksit pigiai — už ma
žiau negu vertas yra. Kreipkitės 

£158 So. Union Avė.
2 lubos frontas

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių ra

kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai iš priežasties išvažiavimo į 
Lietuvą.

Atsišaukite
4302 S. Honore St., Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė su namu, 

4 gražus gyvenimui kambariai, va
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Nevvbarry Avė. Pardavimo 
priežastis — liga, šaukite telefonu 
Canal 3731

GROJIKLIŲ pianų bargenas. $700 
grojiklis pianas pirmos klesos padėji
me, moderniški keisai, tik pamatyki
te, 90 rolelių, kabinetas, benčius ir 
piano liampa, atiduosiu už $145, iš
mokėjimais.

1389 Mihvaukee Avė.
1 fl.

RESTAURANTAS pardavi
mui gražiausioj apielinkėj. Ge
ras lysas, pigi renda, priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį.

623 E. 63rd St.

PARDAVIMUI ARBA 
IŠMAINYMUI

Labai smarkus ir augantis milli
nery ir novelty biznis olselis ir 
retail, pačiame vidury lietuviu dis- 
trikto. Parduosiu už didelį parge
ną, išmokėjimais į gerą namą. Ke
turios mašinos, motoras, gražus 
rakundai, žemos rendos. Atsišaukit

J. A. WITCHES.
751 W. 31st Street

Tel. Yards 6296

PARDAVIMUI groserne ir 
delikatesen, su kambariais dėl 
gyvenimo, pigi renda, kas nori
te turėti pelningą bizni, pui
kiausioj vietoj, atsišaukite grei 
tai. 1413 East 58 Str.

Tel. Fairfax 2619.

MARQUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI groserne ir 
delikatesen. Pardavimo prie
žastis, liga ir taipgi esu našlė.

Atsišaukite:
1148 Jefferson Str.

TUR1U parduoti du kaunte- 
rius, vienas 12 pėdų ir 8 pėdų, 
lentynos 14 ir 8 pėdų ir dviejų 
šmotų iena skersai storą tinkan
ti dėl grosernės J. Bajorins 4841 
W. 14 St. arba 4839 Cicero, III.

PARDAVIMUI bučerne, groserne, 
Ice Crcam, saldainių ir smulkme
nų krautuve. Randasi Brigston par
ke visokių tautų apgyvento] vietoj 
ir cash biznis. Parduosiu pigiai, 4 
nūnai, garadžius 3 mašinoms, mau
dynė, $50 renda.

4354 S. Maplewoo Avė.

PARDAVIMUI vaisių, daržo
vių ir grosernes krautuvė. Tu
ri būt parduota šią savaitę, nes 
apleidžįiu Chicagą, todėl par
duosiu pigiai.

2612 W. 47 St.

NAMAI-ZEME
Parsiduoda labai geras na

mas, visai pigiai prie pat lietu
vių bažnyčios. Labai gera vieta 
dėl bučernes ir giosernes, nes 
tas biznis toj vietoj jau nuo se
nai išdirbtas. Didelis storas su 
gei/ui pagyvenimu užpakalyj, 
viršuj storo du pagyvenimai — 
namas labai pig iai išrandavotas, 
nes nuo senai gyvena tie patys 
raiulaun inkai, pirkėjas š’o na
mo gali gauti ir storą, nes da
bartinis štominkas, neturi “ly
no”. čia yra labai gera proga 
žmegui, kuris nori gauti biznį 
su namu — šiandie atsitikime 
yra taip: — kas pirmesnis tas 
laimingesnis. Dabartinė šio na
mo randa $900 ant metų, atei
ty bus $1050 ant metų, kaina 
šio namo tiktai $6000, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu, pasi
skubinkite, nes toki proga ilgai 
nestovės, dėl platesnių paaiški
nimų kreipkitės prie savininko 
po šiuo numeriu

3241 So. Halsted Str. 
Antros lubos.

Telephone Boulevard 5066

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Dpt.

Perkam, parduodam ir mai
nom prapertes. Atsišauk: ypa- 
tiškai, laišku ar per telefoną.

Tel. Boulevard 0700.
3252 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, labai pigiai, nes reikia man 
pinigų, einu į biznį. Namas su vi
sais įrengimais; elektra, vana, ga- 
sas, augštas cementuotas skiepas. 
Namas randasi Brighton Parke. At- 
sišaukit prie savininko.

4418 So. Troy St.
Tel. Lafayette 5276

AR NORITE uždirbti i 2 mėne
siu $7000. Tai yra proga dėl viero 
arba 3 investorių. Jei tamsta turite 
$18,000 cash tuojaus investuokite, 
tikrai uždirbsite tuos pinigus į po
rą ničnesių, bet jei turite $6000, 
tamsta uždirbsite 
tos sumos, tai yra 
laiką. Atvažiuokite, 
išaiškinsim pilnai 
čiai.

Musų ofisas atdaras nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; nedėliomis 
to iki 2 po pietų.

MAROUETTE REAL 
AND INSURANCE

3320 W. 63rd St.
Klauskite J. Pakalnio

vieną trečdalį 
$2500 į tą patį 
o mes tamstai 
ir patenkinan-

nuo 9 ry-

ESTATE 
CO.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, la
bai pigiai, 3 kedes, balti fikčeriai, ge
ra vieta lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventa, lysas 3 metams, renda pi
gi, ruimai gyvenimui, priežastį par
davimo patirsite ant vetos,

1604 W. Nęirth Avė. 
kampas Ashland Avė*

PUIKI farma parsiduoda Michi- 
gano valstijoj, 4 mylios nuo Hari, 
Mich., su gerais budinkais, yra sod
nas didelis ir upelis bėga pro pat na
mus. Didumas ūkės 40 akrų, parsi
duoda tik už $3.000. Mane galit ma
tyti vakarais,

84 W. 110
N SEAMON

, Chicago, 11h

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

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

J.
REAL ESTATE

2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvcį.) 
arti Western Avė., Chicago, III.

Phone: Prospect 8678

PARDAVIMUI biznio na
mas, randasi 3551 — 3553 W. 
38 St. Taipgi biznio namas prie 
3138 W. 38 St. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės:

Tel. Prospect 4243

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas » su groseme ir bučerne. 
Viskas moderniška, naujas ga- 
radžius, netoli parko ir bulvaro. 
Atsišaukite.

2252 W. 54-th Place.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, plytų pamatu, cementi
nis 
tai.

skiepas, elektra, vana, 2 lo- 
Biznio namas.

734 W. 51 St.
Tel. Boulevard 0063

PARDAVIMUI farma greitai 
ir pigiai, gera žemė, 40 akrų, 
yrą visi gyvuliai, trobos. Kai
ną suteiksiu laišku. Adresas.

Box 51, Irma, Wis.

BARGENAS Ciceroj, kam mokėti 
$18,000, kad gali gauti už $14,000, to
kį pat namą, 2 augštų, muro narnas, 
po 6 didelius kambarius, karštu van
deniu apšildomas, lotas 30x125, vis
kas pirmos klesos.

JOS. AUGAITIS
751 W. 31 St. < • Tel. Yards 6296

MOKYKLOS
I 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, 111.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, KnygvedystJs Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybes, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimlaogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš 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 j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dienų mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiyboa.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-Čios gat., 2-ros lubos) 
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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 Madison St
S K . Ut


