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Varšavoj areštuota 200
demonstrantų

Rusų-Anglų 
derybos

Kurni statomi toki kontr-reika- 

lavimai, kad dėl ju derybos 
gali nutrukti.

Oro paštas tarp New Yorko 
ir San Francisco

i čss f* unkci
nuo šių ihetų liepos 1.

Rusija reikalauja iš Vokie 
čių atsiprašyti

Rinkimai Bulgarijoj davė vai 
džios partijai didžiumą

Audringa gegužės šventė 
Varšavoj

Ne Rusija, bet SSSR

Areštuota 200 žmonių dalyva
vusių Gegužės pirmosios de
monstracijose.

O tasai SSSR reiškia “Sojuz 
Socialističeskfch Sovietskich 
Respublik”—Socialistinių So
vietinių Respublikų Sąjunga.

VARŠAVA, geg. 2 (suvėlin
ta). — Del darbininkų demon
stracijų gegužės pirmąją ir 
įvykusių laike tų demonstra
cijų riaušių ir susirėmimo su 
policija, tapo areštuota du 
šimtai suviršum žmonių.

Darbininkams demonstruo
jant Maršalkovska gatve, reak
cininkai nacionalistai ir fašis
tai ėmė demonstrantus provo
kuoti. Iš to kilo free-for-all 
muštynės, į kurias įsimaišė ir 
policija. Po to prasidėjo areš
tai. > *

MASKVA, geg. 6. — Sovietų 
valdžia išleido įsakymą, kuriuo 
užgina Rusijos oficialinėms įs
taigoms ir aplamai visiems 
žmonėms vadinti savo valsty
bę “Rusija.” Oficialiais jos var
das nustatytas, ir taip visados 
turi būt vadinama: Sojuz So- 
cialističeskich Sovietskich Res
publik, arba, sutrumpinus pir
momis to ilgo vardo raidėmis, 
SSSR.

Valdžia kreipėsi ir į svetimų 
valstybių atstovus Maskvoj 

kad ir svetimos 
be-

Rusija reikalauja, kad 
Vokietija atsiprašyty

instruktavo savo
Kres-

jejigu 'Vokietijos

MASKVA, geg. 6. — Sovie
tų valdžia 
ambasadorių Perline, p. 
tinSkį, kati 
valdžia neduos pilnos satisfak
cijos dėl padaryto įsiveržimo 
ir kratos rusų prekybines mi
sijos namuose Perline, amba
sadorius turįs tuojau parvykti 
Maskvon pasitarti su sovietų 
valdžia, kas daryti dėl susida
riusias padėties.

prašydama,. 
valstybės tuo vardu Rusiją 
vadintų.
Yra “Gyvoji cerkvė,” turi 

ir “Gyvoji sinagoga.”

RYGA, geg. 6. — Žiniomis 
iš Maskvos, Poltavos komunis
tų žydų kuopa kreipusis Į gu
bernijos vykdomąjį komitetą 
su prašymu, kad butų leista 
įkurti tikybinę žydų bažnyčių 
“Gyvąją sinagogą,” kaip kad 
dabar rusai turi “Gyvąją cerk
vę,’’ idant per ją kovojus su 
“žydų religijos prietarais.” Abi
dvi “gyvosios bažnyčios” veik
tų bendrai, kad tuo budu sėk
mingiau paskleidus komuniz
mo idėjas tarp tikinčiųjų pra
voslavų ir žydų.

būt

LONDONAS, geg. 6. — Pra
eitos savaitės pabaigoj kilusius 
gandus, kad Anglų-Rusų dery
bos nutrukusios, užeina tiek 
užsienio reikalų ministerija, 
tiek rusų delegacija. Derybos, 
kad ir labai palengva, bet pro
gresuojančios ir dabar beveik 
visas darbas perėjęs ekspertų 
komisijoms išanalizuoti.

Nežiūrint to u žgli negijimo*, 
matyt, ^ad svarbiausiais klau
simais derybos stipriai sukliu- 
vusios, ypatingai nuostolių at
lyginimo reikalavimų ir kontr- 
rcikalavinių klausimu.

Anglijos reikalaujamoms iš 
rusų skoloms atsverti, rusai 
pristatė savo kontr-reikalavi- 
mų sąrašą, kurs esąs šitoks:

1. Anglijos padaryti Rusijai 
nuostoliai rėmimu Kolčako ir 
kitų “baltųjų” karinių avan
tiūrų, 12,213 milijonų aukso 
rublių (6,106 milijonų dolerių).

2. Nuostoliai dėl blokados ir
pilietinio karo (nes Anglija jį 
eursčius), 11,271 milijonų auk
so rublių (5,635^2 milijonų do
lerių). Į

3. Nuostoliai dėl sumenkėji
mo pramonės ir žemės ūkio,
5,560 milijonų dolerių.
Tie rusų kontr-reikalavimai 

anglams atrodo labai nuosta
bus ir keisti, beit rusai, matyt, 
stato juos visai rimtai. Tie 
kcntr-reikalavimai ne tik pa
dengia visas rusų skolas ang
lams, bet dar padaro anglus 
giliai įsiskdlinusius rusams. 
Deiltogi, jei Maskva ištiktųjų 
mėgins šitų savo kontr-reika- 
lavhnų laikytis, iš konferenci
jos vargiai kas 'gera išeis.

geg. 
d ie

vų ik t i

WASIIIN'bTON, d. c., 
6.— Nuo šių hietų liiepoA 1 
nos pradės reguliariai 
oro paštas Skersai visą Jungti
nių Valstijų plotą -■- tarp New 
Yorko, Chicagos, Cheyenne ir 
San Francisco.

Numatoma, kad kelionė iš 
New Yorko J San Francisco 
užims 35'valandas, o iš ten at
gal — 32 valandas.

Kelionė aeroplanams naktį 
bus nušviesta automotiniais 
aceti'ltno žiburiais, įrengtais 
per tris mylias vienas nuo ki
to, o nusileidžiamosios vietos 
bus nušviestos besisukančiais 
automatiniais reflektoirais.

Visas kelias paskaidytas į 
tris plotus, ir sulyg tais plo
tais nustatoma mokesnis siun
tiniams. Pirmas plotas bus 
tarp New Yorko ir Chicagos, 
antras tarp Chicagos ir Che- 
yenn’e, trečias tarp Cheyenne ir 
San Francisco.

'Mokesnis oro pašto siunti
niams bus tokia: vieno kurio 
nors ploto ribose, 8 centai užr 
kiekvieną siuntinio unciją;

plotų ribose, 16 centų, 
trijų plotų ribose, 24

Vokietijos parlamento 
rinkimu daviniai Lietuvos žinios.

Rinkimai Bulgarijoj Dalyku padėtis Airijoj

Gaisras Amerikos garlaivy
Sudegė 1800 maišų su pašto 

siuntiniais ir gera dalis ba
gažo.

Zankovo valdžia dar labiau su
stiprino savo didžiumų par
lamente.

Ulsteriečiai atsisako tartis su 
Airių Valstybe dėl sienos.

ku
bu- 
yra

dviejų 
o visų 
centai.

ta 38 juriy
i

geg.HONGKONG, Kinai, 
— Šiandie 
trisdešimt 
teismo -pasmerkti mirčiai už 
užpuolimą garlaivio Kwonigtak 
piešimo tikslais. . Užpuolę tų 
laivą Hongkongo vandenyse 
jūrių plėšikai, nugalėję įgulą, 
norėjo su laivu , ir jo kroviniu 
pabėgti, bet Kinų muitinės 
kruizeris pasivijo, laivą 
skandino, o plėšikus suėmė.

6. 
čia tapo sušaudyti 

astuoni kiniečiai, 
mirčiai

Sukilimai prieš bol
ševikus Baltgudijoj

BERLINAS, gegužės 6. — 
Ūkininkų maištai BaKgudJjoj 
nesiliauja. Kaimiečiai daro pa
stangų tuos įvairiose vietose at
skirus sukilimus subendrinti. 
Tų maištų vadu Minsko krašte 
patapo kažinkoks Munich (?). 
Kol-kas betgi tie maištai pasi
reiškia tik bolševikų politinių 
komisarų žudymais.

Maištas Maskvos garnizone.
Maskvos garnizone buvo ki

lęs maištas, kuriam priežasties 
davęs, sako, Trockio įsakymas 
tą garnizoną pakeisti infanteri- 
jos divizija iš Uralo. Sugrįžus 
Maskvon, pirmas Trockio žings
nis buvo pašalinti politinius ko
misarus ir oficierius, 
rie jo nebuvimo laiku 
vo Zinovjevo — kurs
Trockio priešas — intrigomis 
paaukštinti. Del to kilo maištas, 
kurs tečiau buvo numalšintas. 
Maišto vadai tapo išsiųsti Kau
kazan.

Pakeisdamas garnizoną in- 
fanterijos divizija iš tolimesnių 
Rusijos dalių Trockis tikisi at- 
steigti discipliną. 

’ 9

Areštas 130 oficierų.
t '

Gegužės pirmą buvo areštuo
ta 136 raudonosios armijos ofi
cierų ir 45 “opozicijos” komu
nistų nariai. Milicija tebedaro 
kratas tarp komunistų jaunuo
menės karinėse mokyklose.

Rusų komunistų partijos suva
žiavimas atidėtaš.

Stalin’as paskelbia, kad aš
tuntasis rusų komunistų parti
jos suvažiavimas, kurs turėjo 
įvykti šį mėnesį, dėl esamų ne
ramumų atidedamas tolesniar.i 
laikui.

Sukilimas Turkestane.

pa-

lil-C-IVT^ I MA S>,
die iki pietų surinktomis ir 
oficialiai paskelbtomis žinio
mis, įvykusių praeitą sekmadie
nį parlamento rinkimų daviniai 
toki:

Vietų gavo:
Socialdemokratai 100
Nacionalistai 96
Klerikalai (centras) 62
Demokratai 25
Komunistai 62
Žmonių partija 44
Bavarų liaudininkų 4 16
Fašistų 32
Ha nove r iečių 5
Žemininkų 9
Vokiečių socialų 4
Pasirodo, kad komunistai

laimėjo daug daugiau, nei kas
galėjo manyti. Daugiau šiai jie
balsų surinko* Ruhro krašte,
kame franeuzų smurtas ir 
priespauda matyt daugiausiai 
patarnavo komunistams.
Vokiečių parlamentas susirinks 

šį mėnesį.
Naujasai Vokietijos parla

mentas susirinks gegužės 19 
arba 20 dieną. Marxo kabine
tas tikisi pasilikti vietoj, nors 
formaliai valstybės kanclerio 
vieta veikiausia bus pasiūlyta 
socialdemokratams, kaipo stip
riausiai parlamente partijai. 
Socialdemokratai betgi tur būt 
pasiūlymo nepriims, nes dėl 
nusveriančios reakcinių :ų opo
zicijos jie nieko negalėtų veik
ti.

Chicago ir apielinkė.— šian
die apsiniaukę ir veikiausia lis,

BLOGIAU NEI PO RUSŲ 
ŽANOARV RANKA.

Seinų apskr., Akalninkų kai
me, 5/1V. Dvarininkas Jaiblons- 
kds yra įsteigęs lenkų mokyk
lą, nors visi apylinkių gyven
tojai lietuviai. Nesenai teismo 
sprendimu Čepiinskas iš Rube- 
žankos gavo užmokėti 15 mi
lijonų pabaudos dėl neleidimo 
vaikų ton mokyklon. Teismo 
motyvas toks: kadangi Čeplins- 
kas nesiuntė savo vaikų mo
kyklon, tai tuomi davė pavyz
dį 'kitiems nesiųsti ir todėl yra 
kaltas agitacija prieš mokyklą- 
Pažymėtina, kad Akatnikų 
mokytojas nė žodžio nemoka 
lietuviškai, uždavinys jo aiš
kus — lenkinti gryni apylin
kes lietuviai. Nei Rubežanka, 
nei Klevai, nei kiti lietuvių kai
mai ligišicl negavo leidimo 
steigti, mokyklų su dėstomąja 
lietuvių kalba. >j>gaiidan)i lei
dimų gyventojai verčiami steig
ti slapta lietuviškas mokyklas. 
Tokią mokyklą Įsteigė ir Lum- 
biai. Lenkų policininkai suuo- 
dę ją, vaikiną, kuris vaikus 
mokė (Kliučinskas iš Juode- 
liškių) nuvežė į Joniškę pas 
vyresnį policininką tardyti. Šis 
savo raštinėj tardė jį nagaiko- 
mis. Ypač rūpėjo jam sužino
ti, kas įsteigė mokyklą ir iš kur 
clcmlntorius gavo. Paskui nu
vežė mokytoją į Seinų polici
ją, iš ten gi pas Storastą. Ir vie
nur ir kitur vėl klausinėta kąs 
st'?igč ir išlaikė mokyklą. Gra
sinimams nebuvo galo. Tačiau 
nieko nepešę mokytoją vis tik 
ipalei/lo, o dėl mokyklos veda 
tardymą. (Elta)

LAIVAS PASKENDO; 3 ŽMO
NĖS PRIGĖRĖ.

SOFIA, Bulgarija, geg. 6. — 
Vakar visoj Bulgarijoj įvyko 
departamentiniai rinkimai. Rin
kimų pasekmės tokios, kad 
prof. Zankovo valdžia dabar 
turės 60 nuošimčių visų parla
mente vietų.

Pastaruoju laiku nuolat vaik
ščiojo gandų, kad žydams bu
sią blogai, prasidėsią jų perse
kiojimai. Daugelis turtingų Is
panijos ir Vokietijos žydų, ku
rie jau nuo senai čia apsigyve
nę, buvo labai dėl to susirū
pinę. Dabar valdžia paskelbė, 
kad ji pavartosianti aštriausių 
priemonių suvaldyti ekscesams, 
jeigu tokių butų bandoma da
ryti prieš žydus. Ir žydai nusi
ramino.

BELFASTAS, geg. 6. — Uls- 
terio kabinetas atsisakė paskir
ti Savo atstovą, komisijon, kuri 
nustatytų sieną tarp Šiaurės ir 
Pietų, t. y. tarp Ulsterio ir Lai
svosios Airijos Valstybės, kaip 
sulygta Anglų-Airių sutarty. 
Anglijos valdžia prašė, kad to
kia komisija butų paskirta ir 
sienos ginčas galutinai išspręs
tas.

ŠANGHAI, Kinai, geg. 5. — 
Amerikos garlaivy “President 
Madison,” plaukiant jam iš 
Kobe, Japonijos, į šanghajų, 
kilo gaisras, kurs sunaikino 
apie 1800 maišų su pašto siun
tiniais ir geroką dalį bagažo. 
Ugnis pastebėta laiku ir iki 
anksti ryto buvo užgesinta, 
taip kad pasažierių niekas apie 
tai nė nežinojo.

Šanchajaus verslininkai, ku
rie lauke ateinant tuo laivu 
siuntinių, labai susirūpinę dėl 
gaisro padarytų nuostolių.

Degtinės šmugelio 
sutartis

LONDONAS, geg. 6. — Ka
ralius Jurgis pasirašė padarytą 
tarp Anglijos ir Jungtinių Val
stijų sutartį, kuri leidžia gau
dyti ir konfiskuoti laivus su 
sva iginama i šiai s gėri mais 
kūme dvylikos mylių 
Amerikos pakraščių.

ato- 
nuo

WAUKEGANAS MĖGSTA
GERTI.

BUDELIS NUSIŽUDĖ.

Bet ligi nusižudė, jis savo gy
venime 123 kitų nudaigojo.

BRESLAU, Vokietija, geg. 6. 
— Čia nusižudė 74 metų am
žiaus žmogus vardu švys 
(Schwiess). Jis buvo oficialis 
budelis ir savo gyvenime nužu
dė, nukirsdama^ gaivas, 123 
prasikaltėlius, kurie buvo teis
mo pasmerkti mirčiai.

104

Airių įgaliotinis Amerikai.
DUBLINAS, Airija, geg. 6.— 

Greitu laiku Laisvoji Airių Val
stybė turės jau savo oficialinį 
atstovą Jungtinėse Valstijose. 
Juo bus paskirtas prof. Timothy 
A. Smiddy, kuris yra Washing- 
tone ir kurs iki šiol neoficialiai 
atstovavo čia Airijai.

CHICAGOS KUNIGAI VA- 
ŽIUOJA PASITIKT 

MUNDELEINO

Maras Chivoj
Per 

žmonių.
dešimt dienų išmirė 400

CHICAGO. — 104 Chcagos 
katalikų diecezijos kunigų iš
važiavo specialiu traukiniu 
New Yorkam pasitikti naujojo 
savo kardinolo Mundeleino, 
kuris grįžta iš Romos. Tame 
kardinolo Mundeleino pasiti
kimo komitete yra ir lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kunigas Mykolas Krušas — vie
nas septynių Chicagos kunigų, 
kuriems papos suteikta Monsin
joro titulas.

WAUKiEiG>AN, III., geg. 6.— 
Miesto tarybai įteikta raportas, 
kuris parodo, kad Waukeganas 
neatsilieka nuo kitų savo kai
mynų girtybės dalykuose. Per 
vieną tik blandžio mėnesį už 
šituos girtybės nuopelnus buvo 
areštuota ir nubausta 64 žmo
nės. Bet tai tik mažmožis pa
lyginus su skaičium girtų, ku
rie neturėjo laimės būt areš
tuoti.

Musulmonų maištai prieš so
vietus Turkestane tęsiasi. Gau
tais pranešimais, maištininkai 
paėmę provincijos sostinę Taš
kentą. Bolševikų kariuomenes 
dalis betgi dar tebelaikanti ma
žą miesto dalį ir bevielio tele
grafo stotį.

Musulmanų sukilimas prasi
dėjo balandžio 1.0 dieną. Tuomet 
jie pagrobė iš bolševikų šiek 
tiek šautuvų ir kulkosvaidžių. 
Veikiai po it o jie užvaldė gele
žinkelio liniją taip Taškento, 
Samarkando ir Bucharos.

Išviję rusus iš Taškento mai
štininkai sudarė nuosavą val
džią.

Prie maištininkų prisidėjo ir 
vienas bolševikų kariuomenė! 
regimentas.

Sovietų aeroplanai kasdien 
gabena maistą ir amuniciją sa
vo garnizonui, maištininkų ap
suptam šiaurinėj Taškento da
ly.

— sako orakulas. Vėsiau. Stip
rokas šiaurėryčiy ir šiaurės vė
jas.

SANDUSKY, Ohio, geg. 6. 
— Garlaivis Protection apsivers 
te Erie ežere ir tuojau pasken
do. Trys žmonės žuvo.

PINIGŲ KURSAS

Kiny piraty siautimas
HONKONG, geg. 6. — Kinų 

jūrių plėšikai vakar sugriebė 
pasažierinį motorinį botą Opor- 
to, plaukusį iš Kongmun į Kan
toną.

Nukovę škiperį; ir jo padėjė
ją, plėšikai su botu ir keturias
dešimt pasažierių pabėgo. Apie 
pastarųjų likimą nežinoma.

DAKTARŲ KONVENCIJA.

MlASKVA, geg. 6. — Gauto
mis Maskvoj žiniomis, Chivoj, 
Azijoj, maras nepaliauja siau
tęs. Per paskutiniąsias dešimt 
dienų išmirė keturi šimtai 
žmonių.

MAIŠTAS KUBOJ PLEČIASI.
________________

HAVANA, Kuba., geg. 6. — 
Revoliucinis judėjimas, kurs 
praeitą savaitę prasidėjo Santa 
Claroj, apėmė jau ir Oriente 
provinciją, — skelbia oficialis 
pranešimas.

z
Vakar, gegužio 6 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos. 100 frankų .... 
Danijos, 100 kronų ......... 
Italijos, 100 lirų ............
Francijos; 100 frankų .... 
Lietuvos, 100 litų ...........
Norvegijos, 100 kronų .. 
Olandijos, 100 florinų ..... 
Suomijos, 100 markių ....

S

SPRINGFIELD, III. — šian
die' čia prasidėjo Illinois State 
Medical Society septyniasde
šimt ketvirtoji metinė konven
cija. Iš visos Illinois valstijos 
suvažiavo 750 daktarų.

Konvencijai 1 pirmininkauja 
chicagietis Dr. E. H. Ochsner,

... $4.38

.. $5.18
. $17.00
.. $4.49
... $0.46

$10.00
$13.84

. $37.49 * . ... . T ,$2.54 organizacijos prezidentas.

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

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

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

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

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

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
. -.....  ' 11 --- /



Kas Dedasi 
Lietuvoj
Lietuvos teismai

Jeigu prisieina Lietuvoje by
linėtis, teistis, tai tikra pražū
tis. Jau Lietuvos žmonės net 
ir priežodį nusikalė: “Jei bylą 
turi Taškos teisme, tai liga; jei 
Apygardos teisme, tai mirtis!” 
Tas priežodis rodo, kad Lietu
voj bylinėtis, tai vis viena, ką 
sirgti arba net mirti. Mat la
bai ilgai tęsiasi. Girdėt, buk 
esą apie 20—30 tūkstančių by
lų nuo pernai-užpernai neiš
spręsta. Kiek tai žmonės, kar
tais visai nekalti turi nukęsti 
sielos gėlimo, kiek nuostolių, 
kiek Kalėjime sėd,i nežinodami 
už ką ir nežinodami kada taps 
paleisti, žmogus šiaip ar taip 
įklimpęs ar įklampintas ir tuo- 
mi bylą užsitraukęs, turi būti 
ilgus metus nė pakartas, nė pa
leistas, kas, žinoma, negerai at
siliepia į abelną Lietuvos gyve
nimą, trukdo progresą, pirmyn- 
eigą. Tik pagalvokit. Taikos 
teisėjui paskirta 45,000 gyven
tojų skaičius. Jeigu jų tik vie
nas nuošimtis per metus bylinė
tųsi, ir tai kiek bylų susidarytų. 
O kur visokios valdžios atstovų 
ir policijos iškeltos bylos!?

Jau senai laikas pertvarkyti 
visą Lietuvos teismą, pakeist1 
svetimus Liehfvair įstatymus 
savais, nes Teismo srityje len
kų, rusų, vokiečių palaikai — 
nusivalkioja senovės Įstatymai 
daug žalos daro naujai Lietuve? 
valstybei ir jus žmonėms-gyven- 
tojams. —Pranės brolis.

Pavasario palvinis Kaune
Šiemet pavasaris yra pasižy

mėjęs nepaprastais potviniais. 
Ypač nemanas .z potvinis gręst 
Kaunui ir visi Kauno gyvento
jai iš potvinio laukė nepaprastų 
įvykių. Bet potvinis praėjo ga
na mandagiai. Jei kas yra bu
vęs Kaune ir žinot Vytauto baž
nyčią, tai gali suprasti kaip 
aukštai buvo pakilęs vanduo, 
kad vandeniui per duris pradė
jus lietis į bažnyčią, besimel- 
džiantieji žmonės buvo priversti 
viską palikę laukan išbėgti. Su 
žmonėmis nelaimių negirdėt 
buvo, kad būt kas prigėręs, 
nors apicį pora šimtų butų buvo 
vandeniu užlietų ir keletas per
daug drąsiai žemai stovinčių 
bakūžėlių tapo nunešta. Višai 
nedaug reikėjo Kauno medi
niams keturiems tiltams nu
gramzdinti. Ledus su minų 
pagelba sprogdino ir net iš pa
trankų šaudė. Vanduo taip bu
vo aukštai pakilęs, kad tik po
ra sprindžių tebetruko ir būt 
tiltams buvę “kaput”.

Balandžio 11 d. sniego jau 
beveik niekur nebebuvo. Bet 
dienos apsiniaukusios, šalta ir 
niuru. žmonės visi laukia at
šylant ir prašvintant, žiemken
čiai—rugiai ir kviečiai — Lie
tuvoje neblogai atrodo. Jeigu 
greit atšiltų, tai būt vilties ge
ro derliaus skanios duonelės 
bei pyragėlio susilaukti.

žmonės, kaip paprastai, labai 
skundžiasi pinigų stoka. Turgų 
dienomis targavietės būva už
versto gyvuliais: arkliais, gal
vijais, kiaulėmis, bet pirkėjų 
suvis nedaug — sako, nėr kur 
dėti. Ir kainos nepaprastai pi
gios. Mokesčiai ir kitokios iš
laidos smaugia ūkininkėlius: 
pirkt brangu, parduot pigu, 
nors iš kailio nerkis! — aima
nuoja ūkininkai.

Abelnai Lietuvoje padėtis ne
gerėja, bet vis sunkėja. Kam 
gerai, tai perdaug gerai — ro
jus, vien tik už tai, kad moka 
apsisukti, moka ką nors apmau
ti, iš kito pasinaudoti, o kam 
blogai, tai ir visai blogai ir ne
simato pagerėjimo. Kasžin kaip 
ilgai taip bus!?—Pr. Br,

G E R B. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

pručomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

NAUJIENOS, 
=====
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Del Jus Chicagos Moterų, kurios 
yra namų šeimininkėms

Pienas, kuris yra visai saugus ir švarus! Pienas, kuris yra riebus ir turi 
daug Smetonos! Pienas, kuris yra visuomet gatavas vaitojimui!

Jei jus namų šeimininkės norite tokio pieno, gaukite Borden’s Evaporated
Pieną. , '

Borden’s Evaporated Pienas pagal taisykles, didžiausių pieno išdirbysčių 
Amerikoje. Tas užtikrina jums apsaugą labai svarbiame maisto pirkime. 
Kiekviena karvė Borden bandoj yra peržiūrima reguliariai per ekspertus.

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton 
“DIRVA” 

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams.......

.... $2.00

.... $3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ '

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

Kalendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gėry pasiskaitymų. Sandara

* šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.(50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.SANDARA

So. Boston, Mass.

Kiekvienas farmerys, kuris atveža Bordenui pieną yra reikalaujama nuo 
jo, kad prisilaikymų kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas kampelis pieninės 

. t

yra nuolatinėj inspekcijoj.

Pienas yra imamas ir maišomas visokių karvių veislių, kad davus geriausį 
pieno maistą. Kiekviena statinė Borden’s Evaporated Pieno yra peržiū
rima išnaujo pakol būna išsiųsta jūsų groserninkui. Ir jis dasiekia jūsų, 
namą tampriai uždarytas, kuris laiko jį geroj apsaugoj.

• ■ t . .. ;

TIKRAS FARMU PIENAS SU PALIKTA JAME SMETONA
Kiekviename namų maisto vartojime vartokite Borden’s Evaporated pieną, kuris duoda geriausius re
zultatus. Yra riebus ir turi daug Smetonos — padaro gardų valgį. Jus galite vartoti kiekvieną dieną dėl 
valgio ir kavos, tikras jo geriimas ir tikras jo švarumas. •

Taipgi jis nekainuoja jums daugiau!
KOSTUMERIUS. Jis pasitiki Bordenui, kad tarėjui 
gerą ta vorą savo bizny  j. Papraskite prasyti savo 
groserninko Borden’s Evaporated Pieno. Kiekvie- 

. nas groserninkas Chicagoj gali jums duoti “gryną” 
farmų pieną su Smetona jame.

S'peęialis Bordeno nusistatymas, kuris yra priimtas 
Jastątyme saugiai turtingo pieno, natūraliai padaro 
išdlrbystę brangesnę. Bet jeigu ir kainuoja jūsų gro
serninkui biskį daugiau, jis parduoda jums šį pienų 
tokia pat kaina, kaip ir kiti pieno išdirbėjai. Mat JIS 
ŽINO, KAD GERUMAS PIENO UŽGANĖDINA

(T* _____ •** *• c/

UNSWEETEN£D

evaporateb
MILK

UlMiGiir

IUSU GROSERNINKAS TURI JI

TžerdeMt 
EVAPORATED 
i MILK

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

,i • . .i

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link 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
mui 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 goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos
12th STREET

Tel. Kedzie 8982

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

CHICAGO. ILL.

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35tlTst., Chicago
Tel. Bolevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, o

P—* .......................... mi I I II I .1 -į

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Te!.: Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
b ——m >    «... ■ II III l«l<W?

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavttt St.
Telephouas Canal 2562

Valandoj: 9 ryto iki 9 vakaro. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmai ir Biznius. Skoli
na Pinigui ant pirmo morgičiaiu 

lengvomis itlygomis.
.. .................................. .. I.-.-............................................... III I

----------- ----- .. __ ____________ V .......................... ..

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

Room 909 Chicago Trust Building 
79 W*»«t Monroe Street, Chicago

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted SI.

Vardu 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
\.I.I.II.IIIW II Į ■ - .1 ............................................./

J P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy s Advokatas 

Dienomis Room 514-616
127 N. Dearborn SU, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Į; Tel.: Pulltnan 6877.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Oflatta vidurmiasty j i 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SU 

Uor. Waikington & Clark

Namą Tel.i Eyda Park 8898

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Dadaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir iealiojimvr.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

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 

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

Advokatas
29 So. La Salk St. Room 589 

Tel. Central 6390 
Vak. 8223 S. Halsted. St„ Ckieagu. 

Tel. Yardi 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 bua 
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," Heatjng 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.
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MUSŲ MOTERIMS
> .... . Veda Dora Vilkienė ■ 

’ Taip yra—
Noriu pastebėti šio skyriaus 

skaitytojoms, kad mes moti
nos turėtumėm daugiau domės 
Kreipti į savo vaikus. Mes tu
rėtumėm ant savo vaikų dau
giau domės atkreipti. Su jais 
daugiau laiko praleisti; juos 
mokinti savo kalbos* ir papro
čių. Musų vaikai ir mes, tai 
lig ta višta, kurią pasodino ant 
rnties kiaušinių; višta sako: 
“kut, kut”, — o antukai: “cat, 
cat” — nebesusikalba... vieni j 
vandenį, o kiti į sausumą trau
kia.

Gaila žiūrėti i tas jaunas mer
gaites, kurios;-eina savo keliu ir 
motinos globos nebereikalauja, 
nors turi vos 14 metų. Ar ma
žai mes matome jaunų jaunu- 
tėlių mergaičių negražiai su vy
rais šokančių visokiose salėse. 
Tik pažiūrėkite į jų veidus. Iš
sitepusios be jokios ’ mieros; 
plaukai nudažyti, surungyti —o 
tankiai kokius negražius žodžius 
girdėti galima, net mane suau- 
gusę moterį nekartą šiurpulys 
nupurtė.

Nekaltinkime tų mergaičių ir 
jaunų vyrų, kad jie taip elgiasi 
—kad jiems gėda kalbėti save | 
kalbą. Kalti ne jie, bet mes tė- I 
vai— nes tai yra musų priede r-1 
mė juos auginti, auklėti ir jiems I 
kelią į geresnį gyvenimą rodyti I

Ne tam gi mes turime vaikus I 
kad jie užaugę mums duoną I 
duotų, bet, kad jie naudingi I 
butų draugijai, kad jie užimtu I 
musų vietą mums prasišalinus. Į

—žalia Girelė. '

BALTA DUONA
2 puoduku karšto pieno, 1 

šaukštuką taukų, 1 šaukštuką 
sviesto, II/2 toblytėlės mielių, 6 
puodukus kvietinių miltų, 1 
šaukštuką cukraus.

Sudėk sviestą, taukus, cukrų 
ir druską į bliudą ir dapilk karš
to pieno. Mieles ištrink šilta
me vandenyje ir dapilk prie mi
šinio. Dadėk miltus ir pamin
kyk, kad tešla butų lygi. Už- 
dengk ir leisk gerai iškilti. Ge
riausia palaikyti šiltoj vietoj 
per naktį. Paskui vėl permai
nyk ir sudėjus į ištauknotas 
blekes leisk iškilti. Kepk karš
tame pečiuje 1 valandą. Galima 
apseiti ir be pieno, vartojant 

jo vietoj tiek pat vandens, ar
ba galima dėti per pusę van
dens ir pieno.

KĄ IR KAIP VIRTI

KARĖS DUONAITĖS
1 puodukiį. kviečių miltų
1 puoduką rugių miltų
1 puoduką “graham” miltų
1/2 puoduko kornų miltų 

(com meal)
1 šaukštuką druskos
4 šaukštukus baking powder
1 puoduką pieno
2 puoduku vandens
1 šaukštuką taukų.
Išsijok kartu kviečių, rugių, 

“graham”, kornų miltus, drus
ką ir baking powder. Sudėk į 
palivota puodą pieną, vandenį ir 
taukus. Leisk užvirti, tada 
užpilk ant miltų ir plak per 
penkias minutes. Išpilk mišinį 
į ištaukuotus “muffinpans” ar
ba išdėstyk šaukštais ant dide
lės ištaukuotos blėtos. Leisk 
kepti karštame pečiuje. Šios 
duonaitės, ypač skanios, kuo
met valgomos dar karštos, su 
sviestu.

NAUJIENOS, ChicagOį HL
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Liggett & Myers Tobacco Col

“ARGI Aš NEŽINAU, 
— FAZ GERIAUSIAS CIGA- 

RETAS Iš BILE KADA 
PADARYTŲ!"

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKIHHCRKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mota* 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. TeiHt 
ypatišką prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

/t^DR. HERZMAN-^B
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams Žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir ch^onlikas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naik
iausius metodus X-Ray ir kitoHus 
elektros prietaisus.

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

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

f Dienomis: Canal 
T«l.fonall j DreMl’mO

( Boulevard 4186

8419 So. Halsted SU
Va!.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

. ......... .m ,ii

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

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

VAISIŲ SALOTOS
Supiaustyk pine apple šmo 

tukais, supiaustyk apelsinus .ir
gi mažais šmotukais, paimk tris 
bananus irgi supiaustyk, nu 
plauk vieną puoduką braškių i? 
keletą figų. Apipilk su medau: 
dažalu ir sumaišius viską gera 
padėk ant torieliaus su keletr 
salotų lapais.

Medaus dažalą padaryk se
kamai :

Suplak 14 puoduko alyvų aly
vos, 1 šaukštuką medaus ir ke
letą lašų citrinos sunkos ir už
pilk ant supiaustytų vaisių.

vyšniųirHriešutų
SALOTOS

Nuplauk ir nuvalyk 1/0 kvor 
tos vyšnių. Vietoj išimtų ir viš 
nių kauliukų įdėk riešutus. Su 
dėk vyšnias ant salotų lapų ir 
apipilk prancūzų arba • mayon- 
naise dažalu.
STRAWBERRY Z (BROŠKIŲ) 

SALOTOS
Supiaustyk broškes, pyčes 

vyšnias, arba kitus vaisius. Su-I 
dėk gražiai ant salotų lapų ! 
apipilk su prancūzų dažalu. Vir
šui vaisių- gali uždėti suplaktos! 
saldžios gretienės, riešutų.
PINE APPPLE IR CIKORIJOS I

ŠAKNŲ SALOTOS
Supiaustyk žalių arba bloki

nėse laikytų pine apple ir sudėk 
gražiai ant torielių su salotomis.

Prireng puoduką smulkiai 
supjaustytos darže augintos ža
lios cikorijos ir y2 puoduko vyš
nių, sumaišyk ir apipilk su 
prancūzišku dažalu (dressing). 
Paimk po šaukštą šio mišinio 
ir uždėk ant pine apple. Užpilk 
irgi prancūzišku dažalu.

RUGIŲ IR KORNŲ DUONA

3 puodukus ruginių miltų
1 puoduką “corn meal”
1 šaukštuką druskos
6 šaukštukus baking powder
1 šaukštuką cukraus
2 šaukštuku ištarpintų taukų
U/2 puoduko pieno ir van

dens.' ■
Išsijok miltus, “corn meal”, 

druską, cukrų ir baking powder. 
Pridėk pieną ir taukus. Gerai iš
plak. Sudėk į ištaukuotą blėtą 
ir leisk pastovėti šiltoj vietoj 
apie 30 minutų. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje apie 50 minu
tų. \

Uždėk ant pečiaus iki bus 
karštas. Tada nuimk nuo ug
nies ir pridėk du svaru liuosų 
kalkių (slacked lime). Kuomet 
mišinys nustos putojęs, supiPk

į butelius ir drūčiai užkimšk.
Reikia įdėti ,tįk vieną ketvir

tadalį puoduko'į “boilerį” pilną 
drapanų. Drapanos bus labai 
baltos.

MEDAUS DAŽALAS
Gerai suplak 4 kiaušinių try

nius. Duok užvirti pusei puo
duko medaus ir nuėmus nuo ug
nies po truputį pilk į suplaktus 
kiaušinių trynius. Padėk ant 
ugnies ant 1 minutės, nuolat 
maišydama, išlengvo įmaiš/k 
1/3 puoduko alyvų alyvos, tru
put) paprikos , 1/3 šaukštuko 
druskos ir sunkos nuo vienos 
citrinos. Ant galo išlengvo 
įmaišyk vieną puoduką suplak
tos gretienės.

I RUGIŲ MILTŲ DUONA
4 puodukus ruginių miltų

i 1 šaukštuką druskos
j 1 šaukštuką taukų

6 šaukštukus baking powder 
IĮ/2 puoduo pieno.
Sumaišyk ir išsijok miltus, 

druską ir baking powder. Pridėk 
oieną ir ištarpintuš taukjis. Su
maišyk, tada išimk ant išmil- 
tuotos lentos ir gerai suminkyk. 
teudėk į Ųlėtas. Padėk į šiltą 
vietą ir leisk keltis per apie 25 
minutes. Kepk vidutiniai karš
tame pečiuje apie 45 miliutas.

Galima šitą duoną suminkius 
supiaustyti į mažus keturkam
pius ar apskritus šmotus ir pa
daryti “biscuits”.

Seimininkėms Patarimai
KAIP IŠIMTI RUDIS

Ištiesk plėtmųotą vietą ant 
bliudo, kuriame randasi verdan
tis vanduo ir patrink su druska 
sušlapinta su citrinų su'ltimi. 
Tada padėk saulėtoj vietoj. 
Kaip| išdžius, vėl taip daryk ir 
kuomet plėtmas bus geltonas, 
išskalbk su vandeniu, kuriame 
randasi truputis amonijos, ge
rai išplauk tyrame vandenyje.

ie>&

AS6O

•Ji* f.

“JAVELLE” VANDUO
Šis vanduo yra vartojamas 

chiniečių skalbinyčiose, kad iš
baltinti drapanas. Su juo ga
lima išimti kuone visokius plėt- 
mus. Štai kaip jis padaroma: 
Vieną galioną šalto vandens: 
keturis svarus “washing soda” 
ir vieną svarą “baking soda”.

No. 1878. Šią sukenelę gali dė
vėti visur ir prie visokių progų, — 
darbe ir ant baliaus.

Sukirptos mieros 16, 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardo 40 colių materijos.

No. 1882. Iš šalia nupiešto pa
vyzdžio paamtysi. kad ši suknia labai 
lengvai sukerpama ir dar lengviau 
pasiuvama. '

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 8 U yardo 40 colių ma- 
terijos.

No. 1833. Namie dėvėti suknia.
Sukirptos mieros 36, 38, 40. 42, 44 

ir 46 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2% yardo 36 colių materijos ir 
1% yardo skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
aurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
aaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir

/

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKU ŠERK A

3191 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 

•ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aida Specialistas

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q IH 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iH 9 va
kare. Nedeliomis nuo 10 IH 
12 dieną.

> ■ ............■linu I I ■ I

Palengvins akių Įtempimą, kurto 
esti, priežastimi galvos skaudėjime, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą aklų 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. Speciali atyda Atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Bcntovard 7589

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 
>!■■■! ...   .1.11............... ...

LIETUVIŲ DAKTARAI

Tel. Bouievard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 V. 47tk St
Valandos nuo 8 iH 12 dieną, noa 6 
iH 8 vai. vak. Nedlliomto nuo 8 

iH 2 vai. po pietą.

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

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

Optumrtrtot
T*L BouJavard «4M

’•Asb,wiii
■ 4'U-''W»?Er «-*«• tat

'"’ l-r** lobaha

Telefonas Bouievard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė,
netoli 46th SL, Chtoage, Dl.

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
dudėo nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO Ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neSn mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

A303'

sėlfredUCING

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

Canal 0257
Naktinis Tel, Canal 2118

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet, 

6 iki 9 vakare 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 

1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St. ■

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

. Bouievard 2160 
Valanda* 

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

............-............. ...........

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No............
čia |dedu 15 centų ir prašau at-

Mieros.................—.....  per krutinę

i Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaist.j

N«mo LiMinhnoe num.333, tik
rai pigus. Turi tema virių ir vi
dutini sijon*. U tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltoe materijos; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik 18. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardų, adresų ir 
18. Mes pasiųsime.

Nejno HygleniC'Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

terasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
lalsted St, Chicago, III.

A. L. DAVIDŪNIS, M. D.
4643 80. Michigan Avė. 

Tel, Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 M 11 vai. ryta; 

nuo 5:80 iH 7:80 vakare.

DR. P. Z. ZALATORIS

Ofiso tel. Bouievard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis. 10—12 dieną.
, i— 1 .......... .. k

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 pt. Phone 
Procpect 0610. Valandos iH lū ry
to, T iki 8:39 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuoHt Prospect 0611

Phone Bouievard 8033
Valandos nuo 6 iH 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted SU

Vai. nuo 2 po pietų iH 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iH 10 
Photie Bouievard 0696

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronli- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisą* 1800 S'. Ashland Ave^ ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iH 5 Ir 8 iH 10.
Nedėlioj nuo 2:30 IH 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė,

Vai. nuo 12:80 IH 2 ir nuo 6 iH 8
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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tus pasitraukti iš valdžios; 
dabar jos to nebegalės dary
ti, kadangi be socialdemo
kratų jos neturėtų daugu
mos reparacijų programui 
pravesti. Taigi socialdemo
kratai dabar įgyja geresnę 
strateginę poziciją, negu pe
reitame reichstage, nežiū
rint to, kad jų frakcija ’ su
mažėjo.

I 
nų balsuotųjų. Kartu su 
tais balsais, kuriuos komu
nistai buvo gavę pirm 
susiliejimo su kairiąja ne
priklausomosios partijos da
lim, pasidaro viso apie pus
ketvirto miliono balsų. O 
dabar pranešama, kad už 
komunistus esą paduota ne 
pilnai keturi milionai balsų, 
reiškia
kiek jie butų gavę rudeny 
1920 mėtų.

beveik tiek pat,

padidėjo visai nedaug, paly- prantama,^ kad

Uiaimokijimo kainai
Chlcagoje — paltui

Matams -—a............ .  — $8.0$
Pusei metų _________  4.0(
Trinas mineaianu 2.0(i
Dviem mineaiam............—— LU
Vienam mineaiui -- ------   .75

Chlcagoje per nallotojuu
Viena kopija
Savaitei---------------------
Mineaiui______________

Suvienytose Valstijose, na Chicago'e, 
paltui

»s Metama ...----------------------------- $7.00
Pusei metų ...8.6(
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiam___________- 1.25
Vienam minėsiu! ____:_______ .75

te 
18c 
75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............„__________ $8.0('
Pusei metų _____ ____ —-------4.0C
Trims mėnesiams   —  2.00 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su u i sakymu.

Tikrų žinių apie Vokieti
jos reichstago rinkimus, 
įvykusius pereitą sekmadie
nį, dar nėra. Tos skaitlinės, 
kurias Amerikos korespon
dentai pranešė ant Rytojaus 
po rinkimų, yra tiktai spėji-

Antras svarbus rinkimų 
rezultatas yra, kaip matyt, 
tas, kad demokratinės ir vi
durinės partijos prakišo 
daug balsų ir kad daug bal
sų laimėjo -kraštutinės par
tijos. To buvo tikėtasi iš 
anksto. Nežmoniškas Fran
ci jos apsiėjimas su Vokieti
ja per visus šiuos metus po 
karo privedė Vokietijos 
žmones prie desperacijos. 
Jie ėmė nebetikėti, kad tai
kos ir teisėtumo keliu gali
ma pasiekti geresnės atei
ties ,todėl ėmė pritarti 
smurto ir keršto apašta
lams. Stebėtis reikia ne tuo, 
kad partijos, stojančios už 
susitaikymą, turėjo šiuose 
rinkimuose didelių nuosto
lių, bet tuo, kad jos visgi 
pergalėjo kraštu tiniuosius 
elementus. Mažiaus apšvie
stoje šalyje,- negu Vokietija, 
senai jau butų kilusi anar-

Taigi faktinai komunistų 
jėga paliko tokia pat arba

ginus su 1920 metais. Ir 
šiandie jie bus tiktai ketvir
ta pagal stiprumą partija 
Vokietijoje. Jeigu net per 
didžiausius krizio metus Vo
kietijos komunistai, varto
dami visokią demagogiją, 
neįstengė laimėti daugiaus, 
tai yra aišku, kad jų meto
dai neturi ateities Vokieti
joje. Biauriai atakuodami 
socialistus ir ardydami dar
bininkų organizacijas, jie 
ne revoliuciją, įvykino, bet 
tiktai sustiprino reakciją.
.......................... .. - —■—-

L. šelmenis*

MENO PARODA
išstatė kurinių ir jau dėl jo vie
no galima šiai Meno Parodai 
priduoti ypatingos reikšmės.

Kalpoko, K.1 
kurinių paro-

ką-tik atTe

balsus (daugiaus, kaip 20 
milijonų!) ir surasti, kiek 
kiekviena partija (kurių yra 
suviršum 20) gavo atstovų, 
nebuvo galima. Tikri rinki
mų daviniai gal ateis 
šiandie arba ryto.

tiktai

Tos žinios, kurios iki šiol 
tapo paskelbtos, duoda Vo
kietijos socialdemokratų 
partijai 99 vietas reichstage, 
nacionalistams — 93, kleri
kalų Centrui — 61, komuni
stams — 59, liaudies parti
jai — 44, kraštutiniems na
cionalistams — 28, demo
kratams — 25, ir 1.1. Jeigu 
šitos skaitlinės pasirodytų 
teisingos, tai jos reikštų, 
pirmiausia, kad partijos, ku
rios stoja už Dawes’o plano 
priėmimą, turės daugumą 
reichstage.

Dawes’o plano priėmimas 
arba atmetimas buvo svar
biausias klausimas prieš Vo
kietijos balsuotojus. Jeigu 
priėmimo šalininkai laimėjo 
rinkimus,-tai yra vilties, kad 
keblioji reparacijų proble
ma bus šiaip-taip išrišta, ir 
tarpe Vokietijos ir Franci- 
jos įvyks susitaikymas. Tas 
priklauso, žinoma, ne nuo 
vienos Vokietijos. Ateinan
tį sekmadienį bus rinkimai 
Francijoje, ir juose dar ne
žinia, kas paims viršų, tai
kos ar keršto šalininkai.

Rinkimų pasekmėmis la
bai džiaugiasi komunistai, 
kurie vieton 18 atstovų pra
vedė (kaip spėjama pagal 
pirmąsias žinias) 59. Bet 
ištiesų tikri laimėtojai yra 
ne komunistai, o dešinieji 
atžagareiviai — nacionalis
tai ir ultra-nacionalistai. 
Pereitam reichstage nacio
nalistai turėjo 66 atstovus, 
o dabar manoma, kad jie tu
rės 93; o kraštutiniai nacio
nalistai (fašistai) savo at
stovų skaičių padidino nuo 3 
iki 28. Pagal tas skaitlines, 
abi nacionalistų partijos, 
vadinasi, laimėjo 52 nauju 
atstovu. Prie jų prisidės da 
ir keletas • atstovų iš smul
kesniųjų grupių.

Partijos, kurios stoja Vo
kietijoje už ekspertų plano 
priėmimą, yra socialdemp, i 
kratai, demokratai, katali
kų Centras ir liaudies par
tija. Jeigu jos turės tiek 
atstovų, kaip rodo augš- 
čiaus paduotosios skaitlinės, 
tai jos bus priverstos suda
ryti koaliciją. Tuo budu 
reikia tikėtis, kad socialde
mokratai dabar vėl įeis į 
valdžią. Buržuazinės vidu
rio partijos pernai metų ga
le prispyrė socialdemokra

Taigi, kuomet komunistai 
gavo apie 40 naujų manda
tų, tai nacionalistų jėgos 
reichstage padidėjo netoli 
60 atstovų. Kraštutiniai 
reakcininkai, kaip matome 
pelnė daug daugiaus, negu 
komunistai. Prie to reikia 
dar pastebėti, kad komunis
tu laimėjimas žymiam laips
nyje yra fiktyvis, o ne tik- 
ras. Kuomet įvyko priešpa- 
skutiniai reichstago rinki
mai 1920 m. liepos mėnesyje, 
prie komunistų dar nebuvo 
prisidėjusi nepriklausomo
sios socialdemokratų parti
jos atskala. Ta partija su
skilo trejetu mėnesių vė
liaus, būtent 1920 m. spalių 
mėnesyje. z Dauguma jos 
nuėjo pas komunistus — po 
to, kai rinkimai į reichstagą 
jau buvo įvykę.

Rinkimuose, kuriuose ko
munistai pravedė 18 atsto
vų, jie gavo 441,000 balsų, o 
nepriklausomoji socialde
mokratų partija — 4,800,- 
000. Kadangi prisidėjo prie 
komunistų didelė dauguma 
“nepriklausomiečių” (be
veik du trečdaliu), tai gali
ma spėti, jogei “nepriklau- 
somiečiai” nuvedė pas ko
munistus apie trejetą mil.io-

1924 met., kovo 10—31 d. Lie
tuvos Meno Kūrėjų Draugijos 
plastikos sekcija suruošė daili
ninkų A. Galdiko, V. Didžioko, 
J. Janulio, Petro 
Skleriaus-šklerio, 
dą.

Paroda sutilpo
montuotose kooperacijos rūmų 
salėse. Viso išstatyta apie pus
antro šimto paišinių. Daugiau
sia išstatė dailininkas A. Galdi
kas, davęs 75 piešinius. Ką skai
čiumi viršija kitus jis dailinin
kus, bet ir kokybe ar tik neto
liausia už visus nukopia. Tik 
prisiminkime “Vėją”, kuriuo 
negali publika atsigėrėti ir nuo
lat grūdasi aplink šį paveikslą. 
Ir kas tik eina parodon, tai ga
lima sakyti tikslu “Vėją” pa
matyti. Na, ir iš tikrųjų vė
jas! Autoriaus vaizduojama 
fioletinės spalvos mergelė visa 
savo būtybe besiskverbianti į 
vieną pusę. Visas graikštus 
kūnelis taip ir veržiasi į tą pu
sę kur mat, vėjas pučia. Kojo
mis veik žemės neliečia ir dėl 
visa to sudaro be galo lengvo 
įspūdžio. Paveikslo dekoraci
jos, koks tai lyg juros kraštas 
taipgi visa savo prigimtimi nu
krypęs į vėjo traukiamą pusę. 
Vėjingumas, lengvumas, galin
gumas, didybė verkte veržiasi iš 
šio paveikslo, talentingo kūrėjo 
ranka atvaizdinto. Sako nema
ža jam ir laiko padėjęs, girdi, 
trejetą metelių dirbęs... Na už
tat ir kainą žmonišką pastatė, 
nė mažiau nė daugiau kaip 1400 
litukų. Ir aišku" musų respub
likos piliečiams nelabai įkanda
mas ypatingai prie tokios sto
kos litų, nors gal tasai kūrinys 
ir dešimts kartų daugiau ver
tas.

Toliau, dar p. A. Galdikas da
vė “Žydą”. Čia tai nieko ypatin
go, tipingiausias seniausio laiko 
Lietuvos žydelis, su atatinka
ma skrybėle, ilgu • švarku per
juostu ties juosmeniu virvele, 
su lazda ir, kas svarbiausia, 
pypke dantyse. Ir čia be natū
ralumo ir etnografijos .(nes to
kių žydų jau ir dabar sunku 
sutikti) vertės, daugiau nieko 
neįžiūrėsi.

Virš 30 paveikslų A. Galdiko 
padirbta įvairiuose ežero Vun- 
see etiuduose, bet pastarieji ko
kiomis svarbesnėmis bei ryškes
nėmis ypatybėmis nepasižymi.

Dar pažymėtina šio dailinin
ko “Piemenė”. Čia vaizduoja
ma pilkos išvaizdos mergiūkštė 
stovinti dviejų medžių tarpe ir 
užpakalyje turinti gulintį jau
tį. Tai yra mažas paveikslėlis, 
bet pilnai vaizduoja priemenės 
tipą su labai naiviu budu ir ma
žai ką įžiurinčiomis akimis bei 
protu. Tatai kūrinėlis su dide
le psichologinė reikšmė, nes 
duoda gyvą bei pilną vaizdą to 
nelaimingo sutvėrimo— pieme
nės.

Be to gražus yra “Prūdas” 
su visomis smulkmenomis savo 
prigimties paslaptimis.

Dar išstatyta A. Kalpoko ke
lios dešimtys reginių iš įvairių 
Lietuvos ir užsienio vietų. Pa
žymėtini “Kauno tiltas”, “Bar
kos”, “Rudens diena Kaune”, 
“Potsdamo kampelis”, “Niko- 
lossee apylinkės” ir dar keletas 
kitų.

Benrai imant, dailin. A. Gal
dikas šį kartą bene rimčiausių

[ šis paveikslas 
yra nemažos vidujinės vertybės.

Antrasai kūrinys “serganti”, 
tai reikšte reiškia visą žmogaus 
kuomet nors jaustą kančią ir 
ramybę, čia ligonė paguldžiusi 
savo suveltais plaukais galvą 
ant pogalvio vien savo veido 
ekspresija, dailininko pieštuko 
atvaizduota, reiškia tai, kad 
daug daug žmogus gali kentėti 
ir dar vis ramus pasilikti, neį- 
pulti pesimizman, ar “ano pa
saulio” baimėn.

Bendrai—K. Sklerius-škleris; 
tai gilus psichologas—matąs ne 
tik gyvuose sutvėrimuose tam 
tikrą sielos gyvenimą, bet ir 
negyvoje gamtoje, kame jam 
taip reiškiasi mintys ir idėjos, 
kaip kitam žiogui klausant ko
kio profesoriaus-filsofo pasako
jimų, apie įvairias šio pasaulio 
“gudrybes”. Taipgi jis didelės 
apjamos dailininkas ir musų 
kraštas drąsiai gali juo didžiuo
tis.

K. Sklerius’o-škleriaus pa
veikslai piešti daugiausta akva
rele ir šioje srityje Lietuvoje, o 
gal ir toli už jos ribų neturi dai
lininkas sau lygaus. Akvarelis- 
tų paprastai ne taip jau daug 
randasi, o gabių, tai juo labiau. 
Na, dabar atidavę šiam daili
ninkui kas jam prjguli eisime 
toliau, būtent, panagrinėsime 
kiek dail. Janulio paveikslus.

Dailininkas Jonas Janulis, 
tai gilus portretistas ir peisa- 
žistas. Jo partretai pasižymi 
naturalumu ir ligi vienos tūks
tantinės tikslumo atmuša ant 
paveikslo bruožus piešiamo as
mens. Tatai nėra labai teigia
mos dailininko ypatybės, nes to
kius tikslius portretus gali at
likti fotografas kurs kas ge
riau, bet tikruose stigs idėjos, 
sielos, gyvybėj prakilnumo ir 
t.t., o dėlto, aišku, bus numirę, 
ir nekels žiūrėtojui kokios nors 
sąj autos.

Ir J. Janulio portretų išsta
tyta “Alytės Janulytės portre
tas” ir “Ponios Girienės portre
tas”, bet tai kuriniai su grynai 
fotografinėmis ypatybėmis ir 
už tat gana menkokos vertės 
dailės žvilgsniu. Gerai p. J. 
Janulis padarė, kad daugiau jų 
neišstatė, ką darydavo ankščiau 
buvusiose meno parodose, jis 
daugiau vietos pasiskyrė savo 
tikrai vykusiems gamtos regi
niams.

šį, Petrą Kalpoką reikia labai gyvenimo dvasios padariniai, 
ir labai geru portretistu-daili- Užtat, nors atskiri dalykai ir to- 
ninku apšaukti, nes pirmutinis t bulai atlikti, bet bendrai visa 
vaizduoja paveikslus be sielos, o'paroda, negali patenkinti šių 

dienų inteligentlinio dailiojo 
meno reikalavimų. Stoka maši- 
niško gyvumo, noras publiką 
maitinti šabloniškai^, senai nu
dėvėtais paveiksliukais taip ir 
skverbiasi turint prieš akis šios 
meno parodos vaizdą. Ne tokios 
meno parodos yra užsienyje, ir 
ne tais keliais eina pasaulio dai
lininkai, vertėtų ir mūsiškiams 
labiau supasaulėti ir duoti tikrai 
techniškai komplikuotos maši
nerijos vaizdų, kuris tik gali 
sukelti dailės sąjautą vidutinia
me šių dienų inteligente. Apie 
“obivatehus” — mieščioniją ne
tenka ir kalbėti, da ji ir ligi šių 
nepriaugusi, bet į tokias “ave
les” neturi tmusų dailininkai
žvelgti, bet dirbti kultūringo
žmogaus proto bei jausmų vel
dinį. Tiek šį kartą apie meno 
parodą.

pastarasai su gana turiningo
mis vidujėmis ypatybėmis.

Dar P. Kalpokas davė visą se
riją “Palangos etiudų” (alie
jum), bet pastarieji nieku ypa
tingu nepasižymi ir todėl nemi- 
nėtini.

Kiek turiningesnis ir branges
nis dailės žvilgsniu “Upės Jessės 
krantas (akvarale)” duodąs tik
rai gyvą, bet negyvos gamtos 
reginį. Galutinai įvertinti iš 
minėtų kurinių Petrų Kalpokų 
gana sunkoka, todėl tatai ati
dėsiu kitam kartui. Dar liekasi 
tarti keletas žodžių apie daili
ninką V. Didžioką.

V. Didžiokas ar netik bus 
silpniausia pasireiškęs šioje pa
rodoje, nes jo kurinių yra be 
galo mažos vertės. Taip “ža
liasis kalnas” padarytas kaip 
papirasto teplioriaus-meisterio, 
kuris mažiausios pretenzijos į 
dailininkus neturi, o tik dirba 
norėdamas keletą centų pelny
tis. Tasai “žaliasis kalnas” 
vaizduoja kokią netikusią nu
griuvusią, gal ožkii) įjnugrąužtl^ 
tvorą, nei gražumo nei idėjos— 
sielos už kokius pinigus čia ne- 
surąsi, vien kaž koks nevykęs 
dirbtinimas ir tiek. Stoka tech
ninio paišyti sugebėjimo taip ir 
skverbiasi iš kiekvieno šio pa
veikslo brūkšnelio. Tas pats su 
“žiema”, “Mano saliono frag
mentais”, “Rudeniu”, “Alpų 
etiudai” 
tai visai 
liokai ir 
tenka.

Visai kas kita “Tarnaite”., čia 
matyt p. Didžiokas daugiau su
sikaupė, daugiau atsidėjo ir 
pasiėmė labiau pažįstamą daly
ką, to delei išėjo gana tobulas 
kūrinys ir vien dėl jo dailinin
kui galima pripažinti šiokius 
tokius gabumus. “Tarnaite”, 
tai raudono veido, suterštų plau
kų, “miserno” drabužio meri 
giukštė iš kurios drabužių 
skverbto skverbiasi paprastu
mas, stoka inteligencijos, didelė 
sveikata ir dar kai kurios tar
naičių ypatybės. Taigi šis kū
rinys gyvas ir be estetinio pa
sigėrėjimo teika dar kaž kokio, 
protinio įkaisto, kurį kiekvie
nas matyte mato atsistojęs 
prieš minėtą dailininko kurinį. 
Butų labai patartina, kad p. V. 
Didžiokas ir ateityje imtųsi pa
našių temų, o visiškai nesivai
kytų to kas jam nesuprantama 
ir jo gabumams tolima ir tik šia 
kryptimi eidamas gali užsipel
nyti tikrai talentingo ir origi
nalaus dailininko vardą, ko 
šiandien apie jį negalima pasa
kyti.

. Tiesa, kad V. Didžiokas davė 
“Raudoną moterį’’. Tai raudo
na Moteris susilenkus ant že
mės kažin ką daro. Ką tasai 
raudonumas reiškia sunku su
prasti, galima visaip spėlioti, 
bet tikrą išvadą veik negalima 
padaryti, todėl ir • neverta, čia 
turbut bus -dailininką užgavus 
naujausioji srovė dailėje, taip 
rySlciai pasireiškusi Rusijoje, 
bet ligi šiol dar sau pripažini
mo neužkariavusi. Ir kaipo ban
dymą eiti naujais keliais pilnai 
galima sveikinti, nors ką ypatin
go, pasigėrėtino šiuo tarpu 
“Raudonoję moteryje” sunku į- 
žiurėti. Tai tiek atskirai imant 
galinta pasakyti apie dailinin
kus dalyvaujančiu^ šioje meno 
parodoje, dabar prisieina dėl 
vaizdo pilnumo ir bendrai vieną 
kitą žodį tarti.

Kaip matėme yra 
gana didelės vertės 
“žydas”, “Tarnaitė”, 
vietė”) yra ir gana 
piešinėlių,be kurių, žinoma, ne- 
apseina nė viena meno/ paroda, 
neapsiėjo ir ši. Daugiausia tai 
realistiniai naujojo tipo daly
kėliai, kurie kitose šalyse pra
deda užleisti vietos daugiau mo- 
demingiems paveikslams. TaiiĮ 
čia be reginių, portretų, atskirų 
žmogaus sielos ypatybių, siau-v 
rutės simbolikos maža ką dau
giau teužtiksi. O tatai ne šių 
laikų dvasia, o tatai ne šių lai-

Rašo biografijas
Toliau eina talentingas natu- 

rininkas Kajetonas Sklerius- 
škleris, davęs šiai parodai apie 
16 kurinių. Iš jo kurinių čia 
bus rodos gražiausias ir turinin
giausias “Turgavietė Kaune”, 
šiame paveiksle pirmame plane 
stovi Kauno Senojo Miesto rin
ka—“tolkučkė” su visokiom gu
bernijos miestų “tolkučkių ypa
tybėmis”. čia ir žydų pirklį 
matysi ir kareivį batus, ar kel
nes siūlantį, — ar gerai apsirė- 
džiusį miestietį sutiksi, kuris 
ieško šį tą pigesnio nusipirkti... 
Toliau, bobos su savo budelė
mis niekniekiais prekiaujančios, 
smulkių ir senų daiktų krautu
vėlės ir t.t., žodžiu, visa sudėta 
kas tik tipingoje Rusų pavyz
džio “tolkučkoje” randasi. Tad 
pirmame plane. Toliau matosi 
gatvė, kiek aukščiau kalnas su 
gražiu namu žemumoje iš šono 
murai, ant kalilo medžiai ir dar 
visokios Smulkmenos, kurias 
sunku butų čia ir išvardinti, bet 
kurios neabejotinos reikšmės 
sudaro bendram paveikslo vaiz
dui. Bendrai ši “Kauno Turga
vietė”, tai yra’be galo natūralūs 
ir puikiai iš atskirų smulkmenų 
suharmonizuotas kūrinys, tei
kiąs ne tik pilną vietos vaizdą, 
bet ir nemažą estetinį pasigėrė-, 
j imą, kartu pasižymėdamas sa
vo idėjinė puse,. Jisai telkia vi
są tą smulkumą, visą skurdą 
Kauno miesčionijos, kurios visi 
reikalai šioje rinkoje tiktai ir 
koncentruojami. Tatai be galo 
brangus dalykas, kaip meno, 
taip ir realybės žvilgsniais.

Tokios pat rųšies K. Sklerius- 
škleris davė paveikslus “Luk
šio g-vė”, ir “žiema” Kaune, 
šie kuriniai yra nemažesnės 
vertės už “Turgavietę”, tik kiek 
mažesnės apjamos ir apie juos 
butų galima pasakyti tas pats 
ką ir apie minėtą “turgavietę”.

Toliau “Kauno pilis” yra lyg 
praėjusio laiko simbolis, neturįs 
šiais laikais mažiausios reikš
mės, be kokios ypatybės, be 
jausmo, be idėjos, styri vien 
šaltos, visų apleistos, nugriuvu- 
sios pilies sienos, kadaise bau

ginę skaitlingą priešą, bet šian
dien ir vaikams jos nėra nesu
griaunamos.

Dar šis dailininkas yra išsta
tęs keletą gamtos vaizdų — 
“Ūkanotą dieną”, “Prūdą”, “Ru
denį”, “Vasarą”, “Žiemą’*, 
“Ronžos krantai Palangoje” ir 
dar kai kuriuos. Tai vis gyvi 
vaizdai susidarę po genialinga 
dailininko ranka sutraukiant j 
vieną audeklo sklypelį įvairius 
gamtos reiškinius harmonizuo
jant ir duodant pilną paveikslą 
visa to, kas norima išreikšti. 
Ypatingai daug savyje gyvumo 
ir prakilnumo turi “Naktis 
Palangoje” ir “Prūdas”. Kiti 
kiek paviršutinesni išėjo.

Dar paminėtina “Ponios Nar- 
kienės atvaizdas ir “Serganti”. 
Pirmasai kūrinys tai rodo mo
teriškę gana išblyškusią, besė
dinčią prie lango’ į sodą ir visą 
savo būtybe reiškiančią didį il
gesį ir liūdnumą. Nežinau kaip 
p. Norkienė gyvenime atrodo, 
bet šiame “atvaizde”, tai tikras 
įsikūnijimas begalinio ilgesio _ 
persiėmusio liudnumu. Ir su- laikyti J. Janulį portretistų, tai šimčių metų praeities žmonių džiagai gaminti.

“Palan- 
ir “žie-

Šio dailininko gamtos reginiai 
atsižymi savo gyvumu ir sti
liaus lengvumu. Pirmoje vie
toje galima statyti “Palanga 
(Tiškevičiaus parke”, 
ga (Birutės kalnas)”
ma Latvijoje”. Kiti paveikslai 
kaip savo apjama, taip ir turi
niu ne perdideliausios reikšmės.

Bendrai J. Janulis, tai lietu
viškas dailininkas ne perdaug 
reiškiąs tendencijos pasidarytu, 
ir užsienio garsenybe, bent iš jo 
kurinių tatai galima spręst, sto
ka užsimojimo, kas, žinoma, 
pakerta menininko pažangą pa
čiame pradiniame išsivystyme.

Toliau eina kuriniai dailinin
ko Petro Kalpoko, šis meninin
kas turbut ir norėjo užkariauti 
šioje parodoje tikrojo portretis- 

to reputaciją išstatydamas sep
tynis portretus, ar jų etiudus. 
Reikia pažymėti, kad jo portre
tai, tai nėra gryna realybėj ko
pija, bet eina su tam tikru tem
peramentu, tam tikromis budo 
ypatybėmis, kuris reiškiasi iš 
veido piešiamo asmens. Taip 
“Ponios Romanienės portretas” 
(aliejaus) vaizduoja ne tik mo
teriškę, p. Romano žmoną, bet 
duoda veide bruožus išdidžios, 
savim pasitenkinančios, be galo 
sveikos amerikietės tipą. Arba 
“Igno Šlapelio portretas” reiš
kia žmogų su geležinia valia, su 
kiek aukštesniais tikslais ir dar 
kai kuriomis tipingomis ypaty
bėmis, žodžiu, tai nėra fotogra
fija—nublukusi, be idėjos kopi
ja, bet tai gyvas veizdas duo
dąs žiūrėtojui vieną ar kitą bu
do ypatybę. Tą pat galima pa
sakyti ir apie K. Skleriaus-škle
rio portreto etiudą (grafiką). 
Čia ir gyvai reiškiasi . mintys 
žiūrint į to žmogaus paveikslą ir 
tas mintis galėjo iššaukti tik

“Mano
, “Rudeniu”, 
ir “Sena Kriaušė”. Tą- 
menkos vertės paveiks- 
apie tokius kalbėti ne-

kokia 
laikraščius,

Plačių plačiausiai Lietuvoj ir 
Amerikoj žinomas kunigas Juo
zas Tumas suskato smarkiai ra
šyti biografijas, kuomi nors 
pasižymėjusių žmonių. Jis yra 
Lietuvos universiteto docentas 
(paskaitų skaitytomis). Jo 
skaitytosios paskaitos spausdi
nusi beveik visuose lietuviškuo
se laikraščiuose ir paskui atski
rai knygutėmis atmušamos. Jau 
keletas knygučių išspausdinta, 
o * laikraščiai —“Lietuva”, “Ry
tas” ir t.t. pilni kun. J. Tumo 
raštų, kurie eina kaip ir feljeto
nais. Ten stengiamasi išsemti 
visos visiausios žinios apie bu
vusius ir esančius musų rašyto
jus. Kun. Tumas, j* kaip man 
teko patirti, yra pasiryžęs vi
sus Lietuvos rašytojus savo 
“Lietuvių literatūros paskaito
se” apimti. Jis renka žinias 
visokiais budais: pirmiausiai iš
naudoja visą medžiagą, 
tik yra—knygas,
rankraščius, laiškus, kitų žmo
nių pasakojimus iš gerosios ir 
blogosios ir bešalės pusių. Be to 
dar pats asmeniškai kreipi noja- 
si j pačius kuomi nors lietuviš
koje literatūroje pasižymėjusius 
asmenis prašydamas suteikti 
daugiuasiai žinių, kurias jis, 
rašydamas biografijas, savo 
nuožiūra sunaudoja. Dirva, kaip 
matoma, plačių-plačiausia, labai 
menkai arta bei akėta, tad kun. 
Tumas dabar su savo žagre— 
plunksna po tą dirvą smarkiai 
parykaus.

Kun. Tumas visuomet skuba, 
kruta, vis rodos jį kas gena, lyg 
kasžin kur nepabaigdamas, ne
pasiekiamas darbas traukia. 
Nesenai netyčiomis susitikus ir 
prabėgomis pasisveikinus, tuo 
prie dalyko, klausinėti: “Ar 
tamsta nežinai to, ar nežinai 
ano — tos ir anos knygelės au
toriaus — aš visus noriu su
rasti, visus įtraukti į savo pa
skaitas — tai yra musų bran
genybės, musų tautos požibaiL- 
nesvarbu ką rašė, apie tai tegul 
spręs amžiai, svarbu kad rašė, 
kad ką išspausdino ir t.t. Pa- 
rašyk ir tamsta. apie savo; juk 
kada tai tamstos vardas visoj 
Lietuvoj skambėjo, o dabar... 
Jau aš kai ką turiu sužinojęs, 
bet tai vis aplinkiniais keliais. 
O svarbu iš tikrų versmių. Su
simildamas parašyk!” užbaigė 
Tumas. —Pranės Brolis.

Įvairenybės
Nauja statomoji medžiaga 
švedų ’ inžinieris G. Bremen 

išrado naują statomąją medžia
gą, kurią pavadipo “Bona pla- 
te”. ši medžiaga labai patogi 
stogams dengti ir tinka tinkuo
ti sienas. Naujoji medžiaga su
sideda iš popierio atmatų su
jungtų asfaltu su moliu, šios 
medžiagos x pagaminimas kuo- 
pigiausiai atseiną ir nei viena 
rūšis kalbamam tikslui skirtos 
medžiagos s,u šia neišlaiko kon
kurencijos; be to, turi tą gerą 
ypatybę, kad nei ugnies bijo ir 
nei skeidri nuo, temperatūros 
atpiainų. Stokholmo apylinkė
se Ulpsunde statoma didelė 

p. P. Kalpoko ranka. Ir jeigu'simojimas, bet visa ’kelių de- fabriką naujai statomąjį*me-

kurinių ir
(“Vėjas”,

“Turga-
menkučių

gabi ir šioje srityje talentuota j kų amerikoniškai-tautiškas už-
T5 Ti- Laimi ' cimziiin-inc Imi- tziea ’lrnlin rln-
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REIKIA ATVIRAI PAKALBĖT

metu butų labai naudinga suor
ganizuoti gerų su prakalbomis 
gegužinę* kur nors žaliumynuo- 
se.—Lietuvos darbininkas.

Sveikatos Dalykai
MIKROBAI IR ŽMONĖS

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.
■****“ *Mes manome, kad mes pakankamai darodeme musų lietu

viams kostuineriams stiprumą ir saugumą musų b'ankbs. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankaį yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznj.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panele Kudulis, musų lietu
vaite bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima juntg patarnauti.

The SlockYardSsAviNGs Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chiėago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

ELEKTRA
triasą ir pnjiegą auvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmitini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 w. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.
i iiio-bii wimrni

Musų komunistai pastate į S. 
LA. Centro Sekretoriaus vietų 
p. K. Steponavičių, taip sakant, 
parinkę vienų iš savo gabiausių 
žmonių. Gerai, taip ir reikia. 
Bet aš bandysiu parodyti minė
to asmens gabumus ir kompe- 
tentiškumų j SLA. ’S-iaus vie
tų. Aš nesinaudosiu melais ir 
šmeižtu, kaip kad patys komu
nistai daro su savo idėjos prie
šais, aš duosiu tikrus faktus 
apie kalbamų asmenį, pagal ku
riuos galės SLA. nariai spręsti 
apie komunistų teikiama asme-* 
nį.

Steponavičius spaustuvės 
darbo ir jos uždavinių nepažys
ta visai. Angių kalbų vartoja 
prastai, o apie raštų tai jau nė
ra nė kalbos. Jis jo nemoka ir 
nepažįsta. Lietuvių kalbos ir 
gramatikos irgi nemoka, taip 
kad paprastų laii^kų nepajėgia 
atatinkamai parašyt. Pažiūro
se yra griežtas fanatikas. Bū
damas kataliku-tautininku jis 
biauriai neapkentė priešingos 
jam socialistų idėjos. Virtęs so
cialistu jis .negalėjo pakęst sa
vo buvusių idėjos draugų. Da
bar, kuomet virto komunistu, 
jis liko griežtas komunizmo fa
natikas. Jis pasižymėjo savo 

komunistiniu fanatizmu, skaldy
damas kartu su savo sekėjais 
LDLD-jų ir LSS-gų. Tai ve kokį 
asmenį komunistai teikia į to
kių atsakom ingų vieta, kaip 
SLA. Sekretoriaus. Tiktai 
kraštutiniai komunistų fanati
kai ir blogų velijanti SLA or
ganizacijai žmonės, gali už to
kį asmenį balsuot, o ne kas ki
tas. '

Kas kita reikia pasakyti apie 
musų dabartinę SLA. Sekretore 
Petronėlę Jųrgeliutę. Ji pažįsta 
spaudos darbus, knygų vedimų, 
anglų ir lietuvių kalbas, grama
tika ir rašybų vartoja kuopui- 
kiausiai. Ji yra išauklėta ir mo
ka įvertinti atatinkamai visas 
idėjas. Be to ji, o ne kas kitas, 
ęutvarkė SLA.1 finansus ir žy
miai pakėlė organizacijos lėšų 
fondų. Už tai reikia jai tik tart 
ačiū* už jos darbuotę ir visiems 
balsuoti už Petronėlę."

SLA. Narys.

Kada mikrobai ar perai, kaip 
jie paprastai vadinami, randa 
prielankias aplinkybes ir užtek
tinai maisto, jie pradeda dau
gintis, auginti šeimynas, fakti- 
nai, dideles šeimas.
Ligos perai įsigavusieji į žmo
gaus kūnų, jei aplinkybės ge
ros, tuoj aus pradeda augti ir 
jų nuodai pereina į visų žmo
gaus kūnų.

Visi žino4 kas atsitinka, jei

PRISNIGO KAIP ŽIEMĄ.

Kaunas, balandžio 13. —Kaip 
buvo praėjusiais metais, taip ir 
šiemet Lietuvoje turime šaltų 
pavasarį. Nors sniegų pradėjo 
leist po 20 kovo mėnesio, vienok 
oras ligi šiol vis dar tebėra ga
na šaltas ir žymiai šilčiau tebu
vo tik vienų dienų — balandžio 
9, o daugiau vis šalta ir šalta. 
Gi šiandie balandžio 13 iš nak
ties tiek daug buvo prisnigta, 
kad rodosi lig kad butų žiemos 
vidurys. Sniegas vietomis išsi
laikė ligi pat vakaro, o paunks
nėje ir visai netirpsta — pučia 
aštrus šiaurės vėjas.

Nemune nepaprastai ilgai lai
kosi aukštai iškilęs vanduo. Iš
ėjus ledams (kovo 30) vanduo

ant kiek išsyk apsistojo tai per 
dvi savaites laiko netiktai kad 
nenuslūgo žemyn, bet nuo ket
virtadienio balandžio 10 dar gi 
žymiai pakilo ir plačiau išsiliejo 
iš krantų ties Tilmanso fabriku 
ir tarp Daukanto-Kanto gatvių.

Vaikščiojęs pagal Nemunų iš 
Panemunės Aleksotan Siaurojo 
Gelžkelio keleivinis traukinėj 
nuo 29 kovo iš Panemunės be
ateina tik iki Tilmanso salės, 
nese tarp Daukanto-Kanto gat
vių gelžkeliukas giliai pasemtas 
vandeniu.

Išėjus iš NemuAo ledams ir 
bent kiek nuslugus vandeniui 
pakilus vėl bevaikščioja tik iki 
Tilmanso salės.

—Lietuvos darbininkas.
. ■ ‘".T.... . , .....................

Ruffles,

Trindamas su Ruffles a
Ištrinsi Pleiskanas Lank.
Niežti, niežti visą dieną — jus net /g 

stebitės iŠ kur tų pleiskanų tiek y 
Jis kasote, juo A 

daugiau pleiskanų ižpuola iž jūsų gal- K 
vos, suterSia jūsų drabužius, daro ne- (I 
malonumo kiekvienam arti jųa esan- Ai 
čiam, ir vis neapsakomai niežti! \1

Hieujivs ih Mir tų pi 
| imasi! Juo daugiau jui 

daugiau pleiskanų ižpuol:

SOCIALDEMOKRATŲ 
VAKARĖLIS

Kaunas. — šeštadieny- 5 ba
landžio 8 vai. vakare Liet. So- 
cialdem. Partijos Šančių Kuopa 
Šančiuose “Spindulio” salėje su
rengė vakarei į-spektaklį.

Surengtasis vakarėlis nusise-
<ė gana neblogai—publikos bu
vo prisirenkę pilna salė, nes be 
pačių partijos narių vakarėlyje 
dalyvavo ir pašalinių-sve’čių su 
pakvietimais—daugiausia jauni
mas.

Artistai-mėgėjai vaidino 4 
veiksmų komedijų “Ponas 
Dauganoris”. Pasakyta juokin
gų monologų ir galios vakarė- 
is užsibaigė žaislais ir šokiais.

Pažymėtina, kad nors artis- 
;ai-vaidintojai buvo ne kokie 
nors įgudę scenos darbuotoj ai - 
profesionalai, bet paprasti dar
bininkai bei žemesnieji įstaigų 
tarnautojai (išskiriant kokio 
vieno vaidinusio silpniau> vai
dino gana neblogai ir užganėdi-

nuodai imami nuolatos karts 
nuo karto — pavyzdžiui, nikoti
nų, kurių žmogus įgauna rūky
damas. Kada Vaikas mėgina 
rūkyti jis tuoj aus apserga, bet 
jei jis tvirtai eina prie tikslo, 
greitu laiku gali daug surūkyti 
nejausdamas jokių sunkių pa
sekmių. Ir tai yra dėlto, jei 
kunui duodama užtektinai lai
ko, jis gali gaminti užtektinai 
priešnuodžio, kuris atlaiko nuo
dus, įgautus į kūnų, ir stebuk
lingu Gamtos surėdymu, jis ne
tik užtektinai gamina, bet dau
giau negu reikia.

Tas pats pasidaro kada ligos 
perai įsigauna į žmogaus kūnų 
ir pradeda gaminti savo nuo
dus. Jei tik mažai nuodų pri
gaminama ir jei jie nėra labai 
tvirti, žmogus jaučiasi tik biskį 
nesveiku ir greit pasveiksta, 
nes kūnas greitai prigamina 
užtektinai priešnuodžio neutra
lizuoti nuodus. Bet jei labai 
daug nuodų arba toksino kaip 
jis vadinamas, yra ligos perų 
kunui perduodama, arba jei tas 
nuodas yra tvirtas, kartais kū
nas negali pdaryti priešnuodžio 
arba antitoksino užtektinai grei
tai ir žmogus labai apserga arba 
miršta. 1

.1894 metais vienas gamtinin
kas tyrinėdamas difterijos pe
rus surado, kad galima padary
ti difterijai antitoksinų. Įlei- 
džiaht šitų antitoksinų į žmogų 
difterija sergantį*, difterijos 
nuodai yra neutralizuojami pir
miau negu nuodai gauna progos 
kunui ir žmogus yra išgelbėtas 
nuo sunkios kovos su ta liga. 
Kad taip yra tvirtiną faktas, 
kad pirm atradimo antitoksino 
vienas iš dviejų žmonių difteri
ja sergančių mirdavo. Nuo to 
laiko mirties skaitlius sumažė
jo iki vieno iš dešimties, ir ši
tie butų išgelbėti jeigu butų 
spėjama užtektinai greitai gy
dyti. K . ’

Klausimas gali pakilti, jei 
difterijos antitoksinas yra taip 
geras vaistas difterijai, kode! 
negalima jo duoti kiekveinam
vųikui kada jis mažas, kad pra
šalinus galimybę kada nors ta 
liga sirgti? Ant nelaimės anti
toksinas ilgai nesilaiko. Už po
ros savaičių jis pranyksta. Bet 
yra išrastas būdas kuriuo ma
noma bus galima paliuosuoti 
žmones visiškai nuą difterijos. 
{leidžiant tris dosas trijų sa
vaičių tarpe, mišinio daryto iš 
difterijos toksino ir antitoksino 
vadinamo toksino—antitoksino 
arba T. A., kūnas yra stimu
liuojamas gaminti užtektinai 
priešnuodžio, taip kad žmogus 
yra apsaugotas nuo difterijos 
visam gyvenimui. Daug ge
riau yra paklausyti tokio per
sergėjimo, kad išvengus ir ap-

no dalyvius. Ypatingai gi ge- saugojus vaikus nuo tos sunkios
rai išpildė pono Dauganorio ro- 
ę pil. Jurevičius—Šančių kuo

pos pifmininkas.
Minėtoji draugų s. d. kuope- 

ė surengia jau nebepirmų tokį 
pasilinksminimo vakarėlį kas 
darbininkiško jaunimo gyveni
me teikia daug moralės naudos. 
Visiems yra aišku, kad nesant 
geresnių susirinkimų bei pra
mogos vakarėlių žmonės, o ypač 
jaunimas randa sau vietų prie 
kortų, karkiamoje prie pusbu
telių ir tam panašiose tvirkimo 
vietose. Taigi reikia tikėtis, 
kad musų organizuotieji drau
gai panašių vakarėlių pasistengs 
paruošti ir ateityje, o vasaros

ligos.
Karštligė (typhoid fever) yra 

dta liga, kurių mokslas išrado, 
jog galima pergalėti. Jeigu ke- 
iauji arba važiuoji į miestų 

kur vanduo nėra tyras, saugiau
sias būdas yra pareikalauti nuo 
gydytojo, kad tau duotų anti
toksino nuo karštligės. Kiek
vienas Amerikos kareivis laike 1 f - ” f • : i • 1

didžiojo karo buvo asaugotas 
nuo tos 'ligos. Tokiu budu, ta 
iga buvo kariuomenei visai ne

žinoma.
Raupai, pasiutimas ir žandų 

užvėrimas yra ligos, kurias taip 
pat galima antitoksinu praša
linti. v [FLIS]

Ne Sunku Mokėt 
r ‘ ? • ■' i: •> >

už Chevrolet
Kiekvienas nori turėt automobilių.
Kiekvienas gali užsimokėt už Chevrolet.
Kiekvienas gali turėt Chevrolet.
Jus galite nusipirkti Chevrolet, kaip ir kiekvieną būtinai 
reikalingą daiktą. Gal nėra nei vienos šeimynos iš tūk
stančio, kuri < užmokėtų už namą visus pinigus iškalno, 
jie išmoka randomis.
Chevrolet galite nusipirkti taip pat, kaip ir namą. Jūs 
išmokėsite už jį bevažinėdami. Tai yra geriausias “įves- 
tinimas” kiekvienai šeimynai, kadangi jis pagerins jums 
susisiekimus, sutaupys laiką ir padarys visas vietas, 
esančias toli už miesto jūsų žaidimo vietomis, kas su
teikia sveikatą ir linksmumą visai šeimynai.
Chevrolet pardavėjas yra arti jūsų. Reikalauk jo paro
dyti ir išalkinti, kaip lengvai jį galima įsigyti, naudoti 
ir išmokėti. '

. , Kaiųos f. o. b.
Superior Roadster - -. $490
Superior Touring , - - 495
Superior Utility Coupe - 640 Superior; Light Delivery -
Superior 4-Passenger Coupe 725 Utility Etpress Truck Chi

Fisher Bodies on all Closed Models

Flint, Michigan.
Superior Sedan - f 795
Superior Commercįal Chassis 395— --*--** _ _ 495

įassia 550
u?•>f.......

./>’ • v. .Z

Chevrolet Motor Company, Detroitu Mielu
Division of Qeneral Motors Corporation /

COME OUTOFTHEgEATENPATH -1 
r

Chicagos Lietuviai
Dabar yra Mojaus didžiausiai numušta kaina ant rakandu ir karpe- 
tų — Victrojų — Pianų ir t. t. ant lengvų išmokėjimų, be jokio extra 
iškaščio. Atvažiuokite, pasišaukite lietuvišką pardavėją, o busite 
kuogeriausiai užganėdinti. No. 5. Jonas Lukošius.

TURTINGAS VELOUR PARLOHO SETAS

Nepaprasta vertė svečių kambario rakandai, turtingi gerume ir že
momis kainomis, padaryti su patentuotais springsų konstrukcija, liuo- 
sos paduškaites, geros rųšies mčlino velour, jūsų pasirinkimui da- 
venport arba supama kėdė (2 kainos ir nepritaikoma $79.50 
kaina). Lengvais išmokėjimais ■ w«ww

Extra kaina $87.50 *
....................... .................... . .................—   —u.—.—i----------------------

Gražus 7 šmotą riešutinio medžio setas.

Ka? nors vjšai naujo, labai gerai atrodo, tikrai itališkos išžiuros, gra
žiai iškarbuota, gražiai išmargintas stalo viršus. 6 pėdų padidinan
tis, su gera papėde, 5 krėslai, 1 pasiremiamas krėslas, su ispaniška 
skūra. Tas geras 7 šmotų sets, CQQ CZfi
specialiai

Lengvais išmokėjimais
L___ -_________________________

v
y tai praSalina. Ruffles yra tonikų į| A galvos odai ir plaukams. Ruffles yra \ H pleiskanų naikintojas su puikiomis

pasekmėmis. Z|j
V Ir tame nėra jokios paslapties. X I) Ruffles yra sudarytas gabių ir paty- (| K rusių kemikų, kurie iėdirbo formulą X 11 specialiai paskirtą sunaikinimui pleis- U| X kanų perų — ir Ruffles atlieka eavo X |1 darbą. VI

Pamėginkit bonką 1 Jtrinkit truputį /| W Ruffles į savo galvos odą kasdien y
apie per saivaitę laiko. O kuometW pleiskanos jau iinyks, tuomet naudo- x N kito karts nuo karto ir pleiskanos jus (t 
daugiau niekuomet ' nekankins! Tik fį

W 65c. už bonką. Galima gauti aptiekose. M 
9 F. AD. RICHTER & CO. JI 
jf 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. »

Aiduly pritaisymo mene
20 metų prityrimo

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 tal- 
' 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 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valando? rno 9 lyto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimanv ligonių

PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS ;

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Užsisakykit iliustruotų, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — įmsei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams.

“Kultūros” b-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

* “Kultūros” b-vė, 1
Šiauliai /(Lituania), į

Dvaro g. 24.
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Užsisakykite Tuojaus
NEDĖLIOS NAUJIENAS«

• ' ■ • • I

litfjuanian ^uitbajBetos

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. ,b

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

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

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

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

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

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

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus I '
įvairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
f oot 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 Metai • I

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
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 pusę metų $1.70 money orderį:

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:
/

Vardas ir Pavardė................ ........................................ ............. w......

Adresas..... ................................................................................_..........

'į
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Socialisty Partijos Gegu
žinės apvaikščiojimas

• _ _______

Gegužės pirmų dieną, Doug- 
las Park Auditorium, įvyko So
cialistų Partijos Gegužinės iš
kilme.

Cook kauntės S. P. sekreto
rius, drg. Snow atidarydamas 
iškilmę pasakė trumpą prakal- 
bėlę ir perstatė kalbėt Čekų kal
bėtoją — A. V. Vesely, kuris 
kalbėjo čekiškai. Po to S. Bog- 
donsky kalbėjo žydiškai.

Paskui sudainavo Internacio
nalą. Vėliaus buvo laukiamas 
kitas kalbėtojas, bet kai jis ne
pribuvo griežė smuiką Marse
lietę ir kitokius dalykėlius.

Pagalios pribuvo George R. 
Kirpatrick. Jis kalbėjo virš va
landos laiko angliškai. Kalbėjo 
apie Gegužinę šventę, apie blo
gus kapitalistų darbus — darbi
ninkų išnaudojimą, apie šios ša
lies laisvę ir konstituciją, apie 
visų šalių militarizmą, kurio už
laikymui darbininkai turi] sumo
kėti dideles sumas pinigų.

Ant galo ragino visus priklau
syti prie Socialistų Partijos- ir 
veikti su ja. Tuomi viskas ir už
sibaigė.

— Šapos Darbininkas.

Kaip .Cbicagos rubsiuviai 
apvaikščiojo pirma 

gegužio .
Dalyvavo apie 15.000 darbi-

• ninku.

Apie antrą vai. po pietų, ket
verge, didžiulė Coliseum svetai
nė buvo pilnutėlė žmonių, dar
bininkų ir darbininkių —- unijos 
narių.

Atidarant programą, Italų 
Benas, po vadovyste N. O. Ber- 
nardinelli sugriežė keletą gaba
lėlių iš operos, o taipgi ir Rusi
jos Hymną. Operos dainininkė, 
Florence Machbeth, akomponuo 
jant pianu George Roberts su
dainavo “Polonaise Mignon”; o 
Ivan Dnieprov, aria iš operos 
“Martha”.

Paskui .Levinas pasakė įžan
ginę prakSlbė'lę apie reikšmę vi- 
sopasaulinės darbininkų šven
tės Pirmos Gegužio. Jis nurodė 
delko darbininkai turi švęsti tą 
šventę, nes tai esą kaipo ženk
las viso pasaulio darbininkų vie
nybės ir broliškumo suskaitlia- 
vimas darbininkų spėkų ir pa
laikymas darbininkų prie poli
tinio ir ekonominio darbo.

Toliąus kalbėjo Hilmanas, 
unijos prezidentas. Jis kalbėjo 
apie rubsiuvių padėtį ir kaip bo
sai bando išsisukinėti iš organi
zuotos darbininkų kontrolės. 
Ragino darbininkus laikytis vie 
nybės broliškumo.

Po Hilmano kalbos vėl buvo 
koncertinį dalis, dainavo tie pa
tys artistai kai ir pradžioje, tik 
jau kitas dainas. Be to dar Ale
ksandra žukovsky griežė smui
ko solo.

Apvaikščiojime dalyvavo ko
kia 15,000 rūbų išdirbystės dar
bininkų, bet reikia pastebėti la
bai prastai užsilaikė.

Po programo, apie aštuntą 
valandą prasidėjo šokiai. Kas 
norėjo šoko ir linksminos, kolei 
pavargo.

— šapos Darbininkas.
—-----------

Trys bombų ekspliozijos 
sekmadieny

Apgriauti du namai ir gara- 
džius.

šeštadienio naktį ir sekma
dienio ryte, policija turėjo ne
paprastai daug darbo tyrinėt 
įvykusias bombų ekspliozijas. 
Apart to, išgąsdinta daug žmo-

nių ir padaryta nemažai nuo
stolių. x

Pirmutinės dvi ekspliozijos 
įvyko viena po kitos, prie Alek
sandro S. Rosen namų. Jam be
siskundžiant policijai, kad jo bu 
dinkas, 607 Groveland park liko 
apardytas bombos, kaip duota 
žinia, jog bomba sprogo ir prie 
jo rezidencijos, 4911 Vincennes 
Avė. ir nunešė namo prieangį. 
Apart jo namo nemažai žalos 
liko padaryta ir kaimynų na
mams: ištrupėjo langų stiklai 
ir suskeldėjo sienų ir lubų tin- 
kos.

Bombardavimo priežastis yra 
aiški — keršijimas už išrenda- 
vojimą kambarių negrams. Su
lig policijos žiniomis, ponas Ro
sen yra savininkas poros desėt- 
kų apartamentinių namų. Ne- 
persenai jis įsigijo tris namus 
Groveland parke ir tuojau pakė
lė rendą nuo $45. iki $90. į mė
nesį. Rendoriai protestuodami 
prieš tokį jo pasielgimą išsi
kraustė, o apartamentai liko iš 
renduoti negrams, kurie visuo
met moka augštesnes rendas, 
kad tik galėjus įeiti tarp baltų
jų. Rosen pasakojo policijai, 
kad jis yra Įdavęs nemažai gra
sinimų telefonu ir kitaip.

Trečia bomba sprogo prie 
Checkers Cab garadžio, 2725 W. 
Van Buren Str. Bomba mano
ma, mesta iš važiuojančio pro 
šalį elevatorio nes laike eksplio
zijos vienas pravažiavo ir nebu
vo matyt, kaip kitaip galėjo at
sitikti. El/spliozija nudrėskė na
mo užpakalį ir sugadino vieną 
automobilių. Laike sprogimo 
garadžiuje buvo plovėjai ir po
ra policistų, kurių vienas tapo 
“išpustas” per langą. Sužeidi- 
dimų nebuvo. Manoma, kad 
bombą metė kas nors iš kom
panijos ' priešų.

Sportas
Rytoj įvyks įdomiausios 

ristynės
Eancevičiaus — Meyerso risty- 

nėmis žmonės nepaprastai 
yra susidomėję.

J. Bancevičius ne juokais ren
giasi Meyers’ui karūną nuo gal
vos nuimti. Jis treniruojasi su 
goriausiais ristikais. Vakar jis 
tampėsi su Talaber, kuris, sako
ma, amerikoniškas* ristynės pa
žįstąs taip, kaip savo penkis 
pirštus. /

Tat rytoj bus ko pažiūrėti, 
kuomet Bancevičius ant žut-but 
susikibs su Meyersu. O žmonės 
tik kalba, tik ūžia dėl tų risty- 
nių. Kai kurie iš rupesnio nebe
gali miegoti: buria' jie ar lai
mės laižybas ar ne.

Well, tatai paaiškės rytoj 
Schoenhofen salėj (kampas Mil- 
v/aukee ir Ashland), kur įvyks 
tos nepaprastos ristynės.
I ' -

Požėla priima Sarpaliaus 
iššaukimą

Bancevičiaus — Meyerso rišti
nėse Požėla duoda progos 
Sarpaliui parodyti savo galy
bę. Sarpalius turi paristi Po
žėlą greko-romėnų stilium; 
arba pražudyti $500.

Požėla pasirodė esąs ne tik 
pirmaeilis sportininkas-, bet ir 
džentelmenas. Jis nė vieno risti- 
ko nedergė ir neniekino prieš 
publiką. Bet nežiūrint to, prieš 
jį susidarė visa klika, kuri stvė
rėsi gan žemų priemonių jį pa
žeminti. Pradėta skleisti net to 
kie niekingi gandai, kad Požėla 
ritasi tik su tais, kurie iškalno 
pasižada pasiduoti.

Kai kuriems jo priešams pri
sėjo labai negarbingai nutilti 
(pav. p. Katauskui ii’ p^ Kound- 
žiui). Dabar nė iš šio nė iš to 
ėmė prie Požėlos kabintis p. K. 
Sparpalius. Jis dvejais atvejais 
į publiką kalbėjo ir net pareiškė, 
kad į valandą jis Požėlą galįs 
du kartu paguldyti.

Išpradžių Požėla buvo* manęs 
nekreipti į tai domės. Bet kuo
met šmeižtais jį bandoma vis 

labiau apjuodinti, tai jis nutarė 
padaryti visam tam galą. P-ui 
K. Sarpaliui jis suteikia progos 
parodyti savo galybę.

P-as Sarpalius sveria 200 sva
rų, o Požėla tik 168 svarus. Va
dinasi, jiedu nėra vienos klasės 
ristikai. Bet nežiūrint to, Požė
la sutinka ristis su p. Sarpalium 
ateinantį ketvirtadienį sekamo
mis išlygomis: prieš ristynės p. 
Sarpalius turi uždėti $500; ris
tynės turi būti grekorromėnų 
stiliumi x (Požėla to stiliaus ris
tynių ir yra pasaulio čempio
nas) ; ir jeigu p. Sarpalius nepa- 
guldys Požėlos du kartu į Va
landą, kaip jis žadėjo, tai jam 
$500 nebegrąžinama.

Taigi p. Sarpalius turi progos 
susikibti su Požėla ketvirtadie
nį geg. 8 d., Schoenhofen salėj 
(kampas Milwaukee ir Ash
land), kur Požėla dar risis su 
francuzu Bonche.

“Greko-romėnų ristynių sti
lių aš pasirenku todėl, kad aš 
esu Europos ristikas, ir kad p. 
Sarpalius ristynių stiliaus ne
minėjo, matomai, duodamas tuo 
suprasti/ jog jis mane bile vie
nu ristynių stiliumi gali į va
landą du kartu pag’ujdyti. Te
gul jis tai\padaro arba sustoja 
bereikalingai aušinęs burną,”—r 
pareiškė Požėla.

Golfo Turnamentas
žinomoj Bridgeporto golfo 

mokykloj prie 3204 So. Halsted 
Str., kurios šeimininku ir ins
truktorium yra lietuvių golfo 
čampionas A. Menas įvyks la
bai žingeidus Liet. Golfo Kliubo 
narių turnamentas. Prekės bus 
net keturios: įvairus golfo įran
kiai. Kiekvierias dalyvaujantys 
turnamente narys turės lošti .36 
punktus dėl kvalifikavimo su 
tam tikru skaičiumi kirčių.

Lošimas prasidės nuo geg. 8 
dienos ir tęsis iki 12 gegužės. 
Paskui per keturias dienas bus 
lošiama tik tarp tų, kurie kva
lifikacijos reikalavimus bus iš- 
pildę. Bus priimami nauji naA 
riai, kurių duoklės su visomis 
kliubo privilegijomis yra $3.00 
į mėnesį. Visas lošimas bus Vi
dury namo ir prasidės kaip 8 
vai. vakare. ; I

—Golfo mėgėjas.

Lietuvių Rateliuose
Jaunoji Birutė

Padarys Bridgeportui siurprizą

Už pusantros savaitės įvyks 
jau taip senai laukiamas Jauno
sios Birutės koncertas. Tai bus 
vienas iš puikiausių koks kada 
buvo guotas per vaikų draugijė
les.

1) Dėlto, kad pasirodys Jau
nosios Birutės choras P. Sarpa- 
liaus vadovaujamas ir viena iš 
didžiausių, vaikų orkestrą.

2) Bus solisčių, solistų, due
tų, kurie griež ant įvairių ins
trumentų.

3) Bus kalbėtojai atstovau-

Lietuviai Nepraleiskite 
Progos 

Mainykite savo senus automobilius 
ant naujų Paige arba Jewett, nes 
praisai nukrito.

5 ar 7 pasažierų .....................„.. 1795
Sedan 5 ar 7 pas. ..................  2595
Brougham 5 pas.......................... 2175

<JEWETT 
ati cTkriįty SįK'Bulltby Paigt

Atidarytas 5 pas......................... 1065
Sędan ............................................ 1495
Brougham ....................................  1325

Mes duodame arit lengvų išmokes- 
čių kožnam vienam, ateikite greitai 
pas mus, nes busite užganėdinti.

CHICAGO MOTOR SALES 
J. J. Bagdonas, Prez.

4612-16 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8282

janti įvairias pattijas. O svečių 
tai bus pilna didžioji Mildos sve 
tainė! Ką ir rengimo komite
tas užtikrina. Rodos, kad ti- 
kietų jau parduota apie 2 šim
tai. O kas svarbiausia, tai ve, 
Jaunoji Birute g^li didžiuotis 
Lietuvių profesionalų ir biznie
rių užjautimu. Retas katras 
iš jų nepirko tikieto, arba nesi 
garsina programe 18-tos dienos 
gegužio.

Šį vakarą ' įvyks repeticija 
Mark White sįuąre didžioj sve-, 
tainėje, lygiai 7 vai. vak.

Girdėjau, kad tuoj po koncer
to įvyks perstatymas Melodra
mos “Birutė” — Žemkalnio pa
rašyta, bet tikrai nežinau kada 
ir kokioj svetainėje.

—— Japų — Jalinis.
—----- vf

Rašto, istorija
Sekamą penktadienį, L. S. 

Apšvietos Kliubo, paskaitą lai
kys M. Vaidylla tema “Rašto 
istorija”.

Bus aiškinama kaip atsirado 
dabartinė musų abėcėlė, kaip 
rašė žmonės žiloj senovėje ir 
kokią reikšmę turi raštas žmo
nijos gyvenime*’

Paskaita įvyks penktadienį, 
geg. 9 dieną, 7:30 vai. vak. Ray- 
mond Chapel svetainėje 816 W. 
31 Str.

' \ .j —---- ----------------

Roseland
Roselandas greit vėl ims lenk- 

tiniuoti su Chicago. Visi kru
ta smarkiai. . '■■■

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis suvienytomis jėgomis, su 
Dramatišku Rateliu, iš Chica- 
gos, rengiasi pastatyti scenoje 
4 veiksmų draiftą “Mirį*a”į 18 
d. Gegužio Strumilo svetainėje.

Veikalas “Mirga” yra iš laikų 
Jogailos, Kėįstįičio ir Vytauto 
gyvavimo, 1382" metais. Šį vei
kalą vaidins pasižymėję drama
tiško Ratelio artistai, kaip tai 
J. Stasiūnas, J. Gulbinienė, Pet
ronėlė Miller, . J. Buragas, J. 
Jankūnas; ir kiti;‘šie artistai 
kad visi sykiu pasirodys ant 
scenos Roselande bus tiktai pir
mas sykis, todėl hoselandiečiai 
ir apielįnkių lietuviai turėtų ge
rai įsidėmėti šią 18 d. gegužio, 
kad kitur nepasižadėti.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra? 
telis visados parengdavo gerus 
veikalus, kurie visai publikai

... > ■■■ I. ............................— 

Windows of the Svvitchboard
SIGNALAS parodo ant switchboardo ko

kio telefono numerio reikalauja; ir 
pravesta viršui viela per kurią du žmonės 

gali susikalbėti vienas su kitu.
Vir§ keturiasrešimtis milijonų sykių į 

dieną įyra siunčiama pasikalbėjimų per tuos 
dratuš Bell Systemos, kad sutarus reikalus 
tarpe pardavėjų ir pirkėjų, kad palaikius 
namus sąjungoje, kad suteikus apsaugą ir 
pagelbą svarbiuose atsitikimuose.

Kad suradus vertę šio patarnavimo, tai 
reiškią, kad jus turėtumėt žiūrėti į kiekvie
ną namą ir ofisą, beveik į kiekvieną dirbtu
vę ir šąpą Amerikoje, kad pastebėjus, kaip 
šalies papročiai gyvenime yra sujungiami 
komunikacijos jiegos.

Telefonų pperatorkos negali pasekti savo 
darbū'tų visų pasekmių, bet jos gali būti už
ganėdintos jo svarba. Jos priežiūroj yra 
dalis didelio šalies mechanizmo tarp-komu- 
nikacijoj, bet tiems kuriems ji patarnauja 
pasilieka nežinoma. Kiekviena pagelba dėl 
jos kooperacijos yra labai svarbi* Kiekvie
nas pątarnavirhas yra progresas susisieki
mo kaimynų ir visos šalies.

/ z
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

BELL SYSTEM

One Policy ♦ One System • Vniversal Service

patikdavo. Galima bus pasitikėt 
ir dabar.

Ponas šermukšnis Naujienų 
108-tam num. bando spėlioti 
apie Ratelio krutėjimą it ką tik
tai nepasako, kad Ratelis visai 
nebekruta; o čia yra kaip tik 
priešingai. Ratelis šią žiemą 
suvaidino kelis veikalus kitoms 
draugijoms; gal ir dėl savęs bu
tų daugiau veikęs jei butų buvę 
galima gauti svetainę. P-as šer
mukšnis turėtų nepamiršti ge
gužio 18 d., o tada tikrai turės 
progos pamatyti Ratelio veiki
mą.

* * i
Gegužio 4 d. Struriiilo svetai

nėje įvyko protesto mitingas 
prieš Johnsono bilių delei atėi- 
vybės varžymo. Publikos prisi
rinko apie pusė šimto žmonių. 
Kalbėtojum buvo Andriulis. 
Buvo garsinama, kad bus nuo 
keturių srovių kalbėtojai, bet 
buVo (tiktai nuo vienos — komu
nistų.

Pradėdamas savo kalbą p. 
Andrulis pareiškė: “Mes turbut 
esame nelaimingiausi, nes 
mums visur, viską reikia atlik
ti (reiškia kalbėti). Jei jus bu- 
tubėt turėję pinigų užmokėti,

(Seka ant 8-to pusi.)

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

inusų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deu(schland”

kĄrie veža I, 11 ir UI klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai^ 
“Moiinf . “Cleveland”,
“Hansa”, “Thuringia” ii' “West- 
phalia” sd> oabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.
* I

___________________—J-----------

Nuvargę, Nervuoti Žmo 
nes Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone

Kraujas privalo turėti Geležies ir 
Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteikia 
Geležį Kraujui ir Fosforą Nervams. 
Jis yra moksliškas Kraujo ir Nervų 
BudavotojAs. Tai yra stebėtina, kaip 
greitai Nuga-Tone sugražina gyvuYną, 
jiegą ir energiją nupuolusiems ner
vams ir kūno audiniams. Taiso rau
donąjį kraują, ir duoda stebėtiną pa
tvarumą nervams. Suteikia gaivinan
tį miegą, gerą apetitą, tinkamą žleb-
čiojimą, reguliuoja vidurių veikmę, 
padidina entuziazmą ir ambiciją. Jei 
jus nesijaučiat kaip reikiant, tai pats 
dėl savo labo turit išbandyti jį. Jums 
nieko nekainuos, jei negabelbėtų. Jis 
yra malonus imti ir jus pradėsit jau
stis geriau tuojaus. Jei jūsų gydyto
jas dar nėra užrašęs jo dėl jūsų, tai 
ęikit pas aptiekorių j r nusipirkit bon- 
kutę Nuga-Tone. Neimk įkaito. Imk 
jo per keletą dienų' ir jeigu jus po 
to nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią dalį pakiuko 
pas aptiekorių ir jis atgrąžins jums 
jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
įsako visiems aptiekoriams garantuo
ti jį ir sugrąžinti jusų.pinigus, jei ne
užganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius.

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiais!

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
dali kalbėti, tuomet jy nkys kalba už 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima banką 
13

Ireg. 8. V. Pat. Biure.
Pastebėk i t jįj pastangas nuryti žitą ska
niausi viduriu paliuosuotojų, kokie tik 
kuomet' norą buvo padarytas. Ir jia yra 
lengviausis, vienok veikia pasekmingiait- 
siai i Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malopumii, pasitikėjimą ir užsi- 
ganėdinlmą, jei jųe nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes'su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. JJambino atliks savo darbą 
Ir atliks gvrai!

F. A D. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

T
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REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimę, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite ąptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75ę.

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Leo Shvegzda
/ (Re^l Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaligojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kama $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo gimdnėms ir drau
gams eu kuriais susiraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dali kalniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidimi* 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 
J j Greitai.

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

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 

Rei&. Tel. Brunswick 4887
Chįropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjhno 
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.

Protaujanti žmonės 
gali permainyti savo 
nusistatymą. V <

Yra labai naturalis » 
dalykas kam nors skų- 
sties ant gabumų Chi- 
ropractor, kad suver
tus visą bedą jiems.

Bet kuomet jus ži
note, kad Chiropractic 
padarys jums daug ge
ro, tuomet jus permai
nysite savo manymą 
— patikėsite Chiro- 
prketie ir patarsite sa
vo draugams, kurie 
serga, kad pabandy
tų jį.

DR. J. M. FINSLOW,

= LITTLE -
SPINO6RAPHS

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį menesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra spečialum-as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodynras, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. W«sarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis cgaami- 
navimas jusų slaptybių suranda, ar jus esat* 
huosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas- 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
Meduolių sutaisymas, perkeičia praktikų' meili- 
cinoje ligos HgŠiol skaitomos neįveikiamomis 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudojif mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
lerinas ir naujausiai, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydytnui tižsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiurčjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei- 
singap gydymas. Nėra apgavi ngą 
apvylimų ar prižadėjimų. Paselpmta 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomrfs: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicairn. Iii.



Lietuvių Rateliuose. Pranešimai jiesko partnerių
(Seka nuo 7-to pusi.)

vi- 
pa- 
pa- 
25 

ne-

sako, po 25 dol., tai čia butų 
buvęs ir Gugis ir Lapelis, o kad 
to neturėjote, tai jų nėra.”

Kaip Gugis taip ir Lapelis 
sai ir atsakymo nedavę ant 
kvietimo, kurie buvo jiems 
siųsti, tai jau aišku kad ir 
dol. negalėjo reikalauti. (Jie
tokie žiopli, kad protestuotų 
prieš užbaigtą dalyką ir save 
ant juoko statytų). Bet Andru
lio jau tokia mada — neįkandus 
kito negali pradėti kall>os.

Pirmininkavo ponas Pazno- 

kas. Pabaigus Andruliui kalbėti 
Paznokas pradėjo tokią fašistiš
ką agitaciją prieš žydus, kad 
net šlykštu ir klausytis! Jei 'ne
būtų greitai sulaikę, gal jisai 
butų paliepęs žydus mušti! Bet 
tam fašistui tuoj buvo uždary
ta burna.

Buvo ir juoko: kaip tasai pir
mininkas skaitė rezoliuciją ir 
jokiu budu negalėjo įskaityti...

• Tur būt ir jis pats nesuprato ką 
skaitė? Rezoliucija visgi tapo 
priimta. Padengimui lėšų au
kų surinkta $100 taip viskas 
ir užsibaigė.

*
♦

Pullmano darbininkų streikas 
laikosi tvirtai. Nū vienas negrįž
ta darban už numažintą mokes
tį. Kurie da nestreikuoja ir 
jau nebeturi darbo. Labai daug 
yra tokių, kurie dirba 2-3 vai. 
dienoje. ’ — Darbininkas.

♦

Rengiasi
Prisirengimas prie Naujienų 

ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Rypkevičia ir visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar- 

1 kyti dokumentus išvažiuojan
čių, kaip ir tų, kurie reikės at
vežti iš Lietuvos.

Susirašiusių važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iŠ Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų ateina ir iš toli
mesnių miestų. Taip kad susi
darys būrys lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamais neišlikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R. R. kompaniją, nes tai vienin
telis gelžkelis, kuris nuveža \ į 
New Yorką už $30.70 be 
persėdimo.

New Yorke pasitiks 
nental viešbučio atstovas, 
į viešbutį, kur per dieną 
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik pora savaičių laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa
sporto ir užsisakyti vietą ant 
laivo.

Lietuvos piliečiams turin
tiems nors kokius įrodymus sa
vo pilietybės sugryžimą galima 
užtikrinti neišbuvusiems virš 6 
mėnesių. Tokiems prirengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaune 
duoda vizą be jokio atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo-

Conti- 
nuves 
pasil-

neatidėllio- 
į Naujienų

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistravote 
jant atsilankykite 
ofisą, dėl sutvarkymo dokumen
tų.

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921, 
1922, 1923 ir 1924 metus. *

Į tolimesnius miestelius ap
likacijas dėl pasporto ir visas 
informacijas nusisiunčiame pa
štą.

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Nedeliomis 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

■aua

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

rTie Zlaujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. HaEted St.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko- 
Icį i’Cilca.1 o- su draujęija, 
kreipties pas raštininku 
1521 Irving Avė.

Saikų,

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas Įvyks trečiadieni, geg. 7 d., 
8 vai. vak., Mark White Sq. svet.

Visi nariai ir norintys įstoti malo- 
nėkte laiku atvykti.

Raštininkė A. Grušaite.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliuhas 
laikys susirinkimą ketvirtadieni, geg. 
8 d., 8 v. vak. brolių Maženių svet., 
kampas Pershing Rd. ir Kedzie Avė. 
Visi nariai kviečiami atvykti ir atsi
vesti naujų narių kol įstojimas pigus.

— Valdyba.

Cicero. — Liet. Namų Savininkų 
SąjKnga laikys mėnesinį susirinkimą 
šiandmha vakare, pas VI. Lukšto, 1b 
St. ir 49 Avė. Nariai bukite visi lai
ku. tu r i ir.v daug svarbių reikalų, 
pliektam bus kalbama apie organą, 
tad visų reikalas būti. Atsiveskite 
kaimynus. Koresp. K. D.

Lietuvių Keistučio Kliubo Dranms 
Skyriaus draugiškas vakarėlis įvyks 
šiandie, gegužės 7 d., 7:00 vai. vak. 
McKinley Parko salėj. Visi lošėjai 
veikalo “Samsonas ir Delila” ir D. L. 
K. Keistučio ,nariai malonėkite susi
rinkti. Bus užkandžiai ir šokiai. 
Įžanga nemokama. Kviečia

Dramos Skyriaus Komitetas.

Balto Dobilo Kliubas laikys extra 
susirinkimą gegužio 7 d., 7:30 vai. 
vak. 4558 So. Marshfield Avė. Na
riai katrie turit Kliubo bondsą, malo
nėkit atsinešti ir visi bukit susirinki
me. Valdyba.

ASMENįl JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Rajorino. Du metai atgal išvažiavo j 
Kenosha, Wis. Paeina iš Tauragės ap. 
Pagramončio parap., Šankinu kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl mirties bro
lio. Juozapo Bajorino. Meldžiu atsi
šaukti pats ar kas kitas praneškit, už 
ką busiu labai dėkingas. Jonas Bajo
rūnas, 2919 Emerald Av., Chicago, III.

TEOFILIUS VAIDYLA pa--
j ieško Boro Kazimiero.

Atsiliepkite
JONAS ŽADEIKIS,

1433 W. 13 St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano Galkausko, 
kuris paeina iš Lietuvos Raguvos vol., 
Panevėžio ap. Siuvėjas pagal užsi
ėmimą, ilgą laiką pragyvenęs Rusi
joj, apie 12. metų pragyvenęs Ameri
koj. Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kiti kurie jį pažysta atsiliep
kite šiuo adresu. Viktorija Dragunie- 
nė, 4020 S. Rockvvell St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jono 
Pluko pirma gyveno apie 18 gt. 
Chicagoje. Atsišaukite greitai 
reikale valdžios bonų.

A. Plukas,
8351 Kerfoot Avė. Chicago.

Lietuvos Respublikos Atstovybė 
Washingtone šiuo prašo žemiau iš
vardytų asmenų atsiliepti arba ži
nančiu asmenų pranešti Atstovybei 
kur žemiau išvardyti asmens dabar 
gyvena.

Giminės ir pažįstami iš Lietuvos 
paieško šių asmenų:

1) JOČIUS Jonas iš Kauno paieš
ko savo brolį Aviną Daminiką. Gy
venamoji vieta Amerikoje nežinoma.

2) JOČIUS Jonas iš Kauno paieško 
savo seserį Jocy tą Jadvygą. Gyve
namoji vieta Amerikoje nežinoma.

3) JOČIUS Jonas iš Kauno paieško 
šušką Pranciškų. Gyvenamoji vieta 
Amerikoje nežinoma.

PASTABA. Visi trys asmenys ki
lę iš Jokelių kaimo, Adatiškio valšč., 
Švenčionių apskr., Vilniaus gub.

4) BALTUTIS Pranciškus iš Liepo- 
jaus paieško savo brolį Juozapą Bal
tutį su žeimvna: žmona Pranciška n 
dukterimis Konstancija ir Petronėlė.

1906 m. gyveno Detroit, Mich., St. 
Aubin Avė. Nr. 1063,

1907 m. gyveno Detroit, Mich.. Sen- 
tobor St. Nr. 1063.

5) KRYŽIOKAS Martynas iš Kap
čiamiesčio paieško savo dviejų brolių, 
kurie 1902 m. gyveno Jersey City, 
N. J.

6) JARAS Jonas iš Karaliuniškio 
paieško savo dviejų sūnų Povilą ir 
Petrą. Gyveno 1913 metais 537 W. 
Maiket St., Mahanoy City; Pa.

Lietuvos Respublikos Atstovybė
8. A. V.

RASTA-PAMESTA
Radau moterišką bag, rankinį mai

šelį, kreipkitės nuo 5:30 iki 7 valan
dai vakare.

J.
3342

J. MEKNIUS, 
So. Aubufn Avė.

Chicago.

EXTRAI
DIDŽIAUSI PROGA PA

DARYTI DIDELIUS 
PINIGUS!

. Reikalingas vienas arba 
du žmones su pinigais prisi
dėti prie labai gero biznio, 
tai yra — “kotelio” mieste 
Chicagos. Namas jau nu
pirktas-, vieta beveik viena iš 
geriausių ką galima gauti, 
šis Kotelis turės įplaukų ne
mažiau kaip $60,000.00 j me- 
tus. šio “biznio” negalima 
vięnam žmogui atsakančiai 
apžiūrėti, taigi iš tos prieža
sties ir reikalingi partneriai. 
Šis “biznis” yra vienas iš ge
riausių ir daugiau nešantis 
pelno kaip kokie nors kiti 
bizniai. Tokių progų labai 
retai atsitinka ir tokiems 
žmonėms, kurie turi pinigų, 
o nežino kokį biznį pradėti 
— tokiems tai čia yra milži
niška proga padaryti krūvą 
pinigų ir turėti atsakantį ir 
pelningą biznį ant visados.

Pasiskubinkite tuoj aus 
dasižinoti plačiaus apie virš- 
minėtą propoziciją, ir tas, 
kuris perskaitęs šį praneši
mą pasinaudos iš šios pro
gos, tas užtikrins savo gy
venimą ant visados.

Laimė, tik sykį žmogaus 
gyvenime pabarškina į jo 
duris, bet jeigu įos neįsileisi, 
tai pats busi kaltas.

Del platesnių paaiškinimų 
ir tolesnės rodos, kreipkitės 
ypatiškai prie pat savininko 
po viršminetu adresu:

3241 So. Halsted St. 
Antros lubos 

Telephone Boulevard 5066.

JIEŠKAU PARTNERIO, kuris mo
kėtų važiuoti bei valdyti gazolinu va
romą laivei} ant vandenio ir galėtų 
nors kiek žuvauti. Įnešti turėtų part
neris bent 400 doj.

Atsišaukite į grosernę
3530 So. Parnell Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

IIARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTE

cylj/ stogų prakiurimas užstaisomas 
a gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkbj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dih usia ir geriausia stogų dengimo 
pj.iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi, i J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 ’Ogden Avė., 
Phone J^awndale 0114.

ŠV. BERNARDO veislės šuo dingo 
iš namų balandžio 21 dieną, jai pas 
ką randasi arba kas matė, malonėkit 
pranešti, gausit $5.00 dovanų.

Kreipkitės
P. DAMBRAUSKAS, 

858 W. 33rd St. 
Tel. Yards 2947

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS KAMBARIS mer

ginai prie vienų merginų, kur gyve
na, kambarys turi būti vienai 
Bridgeporto apielinkėj. Kas 
kambarį greitai praneškit 

Naujienų Skyrius.
3210 So. Halsted St.

P. M.

ir 
turi

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas vyrui su 

valgiu'. Ruimas geras ir patogi 
vieta gyvenimui. Kreipkitės:

2057 VVest 22-nd Place 
Tel. Canal 2881

REIKIA DAfiBININKU _________ ~~~________  MOTERŲ
REIKALINGA —

MERGINA AR MOTERIS
DIRBTI LUNCH ROOM

'Atsišaukite:
2113 So. Halsted Str.

NAUJIENOS, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
______VYRŲ
PAJIEŠKAU —

GERO BUČERIO.
Atsišaukite 

5940 W. 63 Place
Tęl. Prospect 2688

REIKIA —
VYRŲ DARBININkŲ

Į GELEŽIES ATKARPŲ 
YARDA.

1000 W. 22 Str.

RFIKALTNGI 2 kriaušiai 
prie vyriškų drapanų siuvimo.

Kreipkitės ,
pas savininką:

3305 So. Aubum Avė.

KAS NORIT gerą darbą, ateikit 
greitai pas Chicago Motor Sales par
davinėti Paige ir Jewett. Mokama 
alga ir komiŠiną.

J. J. BAGDONAS, prez. 
4614 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 8282

mo-
REIKALINGAS barberis patyręs 

savo darbe, nuolat darbas, gera 
kestis.

Atsišaukite
TON Y NARAKAS.

803 Moen Avė., 
Joliet, Rockdale, III.

Tel. Joliet 1037

REIKALINGĄS apysenis žmogus, 
kuris negal sunkaus darbo dirbti fab
rike, darbas pašlavinėti ir lovas pa
taisyti, taipgi pagelbėti prie virtuves, 
netur būt girtuoklis. Valgis, kam
barys ir mokestis,

1606 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių, beveik 

nauji rakandai; galima pafendavoti 
ir kambarius. Turi būti parduoti 
greit. Matyti galima nuo 5 valandos 
vakare kasdien, o Subatoj ir Nedė- 
lioj visą dieną.

4026 So. Artesian Avė. 
2nd floor

PARDAVIMUI 1 heateris, 
valgomo kambario setas, 1 cash 
registeris. y ,

Atsišaukite;
Peter Gush, 944. W. 37 Place.

1; . ■■ . ■).

PAROŠIMUI
DIDŽIAUSIS hargenas, didelė 

jučernė ir grosernė South Side, 
jiznis išdirbtas per ilgą laiką, par
duodu pigiai už cash arba mainy
siu ant namo. Atsišaukite tuojau.

SLONKSNIS
3101 S. Halsted J-St., antros lubos 
Tel. Yards 2242

PA BD AVIMUI — 
čeverykų taisymo šapa 

priežasties ligos.
Atsišaukite

2646 W. 63 St.

• v
1S

PARSIDUODO rtiažutė Grosernė 
su pilnai įrengta soft drinks, cigarų 
ii’ tabako, arti prie mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu rūmais, kas bu
tų reikalingas, gali pirkti su visais 
rakandais (furnitųre), nes turime ap
leisti miestą. 6009 So. Racine Avė.. 
Phone Normai 5252.

GROSERNE ir Icekriminė; par
duosiu labai pigiai iŠ priežastie*; 
turiu kitą biznį; kam reikalinga atei
kit ir persitikrinkit, kaina $1,159 ai- 
ba mainysiu.

3000 Pershing Road 
Lafayette 1271 
Republic 5705

EXTRA BARGENAS
Parduosiu pigiai bučernę ir gro

semę;'up-to-date įtaisyta, yra tro- 
kas. Pigi renda, 4 kambariai gyveni
mui. Tirštai svetimtaučių apgyven
ta vieta. Priežastį patirsit ant vie
tos.

Atsi šaukit į
Naujienas, Box 486

TURIU PARDUOTI TUOJAU 
GROJIKU PIANĄ

Pirmos klesos padėjime, $700 ver
tės grojiklis pianas, su benčiumi, 
rolclių kabinetas, ir 90 muzikos 
rolelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mą greitam pardavimui. Kaina $145 

3324 N. Marshifeld Avė.

PARDAVIMUI — 
GROSERNĘ IR 

BUČERNĖ, 
PIGIAI.

3600 South Union Avė.

PARD AVIMUI arba išrenda- 
vojimui barbernė. Gera vieta 
lietuviui.

Veikite greit.
808 West 35 Str.

PARDAVIMUI naujas grose- 
rnės Ice Box. Visas geras. Nu- 
pirksite pigiai.
' Kreipkitės:

8310 So; Aubum, Avenue

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI aisbaksis, ge

ras dėl grosemės, turiu parduo
ti į trumpą laiką. Parduosiu pi
giai.

4631 So. Paulina Str.
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė. Turi būt parduota šį 
savaitę. Atiduosiu pigiai.

Atsišaukite
5610 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI Ice creamo, 
smulkmenų, mokykloms reik
menų, *2 gyvenimui kambariai, 
randasi netoli teatro ir 2 moky
klų. 530 W. 26 Str.

EXTRA!?!
PARDAVIMUI krautuvė, sal

dainių, Ice Creamo ir grosernė.
* Atsišaukite:

4435 South Honore Str.
PARDAVIMUI Restaurantas, gero

je biznio vietoje. Parduodu už gerą 
prieinamą kainą arba mainysiu į na
mą, lotą, biznį arba automobilių.

Kreipkitės
3548 W. 63rd St.

Phone Republic 7716

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
Cream, Soft Drink ir visokių smulk 
menų krautuvė, lysas galima gauti 
ant kiek tik nori laiko, 5 ruimai gyve
nimui, rendos $40 j mėnesį.

Atsišaukite
2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen prie didelių parkų, leikos n 
prie pat Chicagos Universiteto, kito 

Į tokio biznio nėra per kelis blokus, pi
gi renda su kambariais dėl gyvenimo. 
Parduosiu pigiai, atvažiuokit o patys 
persitikrinsit, kad šis yra puikiausias 
biznis kokį kada matėt.

Atsišaukite
1413 E. 58 St.

Phone Fairfax 2619

PARDAVIMUI mažas moder
niškas restauranas, daromas 
didelis biznis, parduosiu labai 
pigiai.

Atsišaukite:
3106 Archer Avenue

TURIU parduoti tuojau ir pi
giai grosernę, staką ir visus fix- 
tures. Atsišaukite tuojau.

5114 So. Rockwell Str.

PARDAVIMUI grosernė už 
gana pigią kainą—priežastis 
pardavimo turiu daugiau biznių. 
Renda pigi ir iysas ilgam laikui. 
Kreipkitės į grosernę.

3530 Parnell Avenue

^PARDAVIMUI 3-jų kėdžių 
barbemė. Biznio vieta gana ge
ra—.—apgyventa visokių tautų. 
Renda pigi ir lysas 2 metams. 
Priežastis— turiu 2 biznius.

2703 W. 38 Str.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Turi būti parduota šią 
savaitę. Atiduosiu pigiai. Kreip
kitės :

821 W. 34 Str.

PARSIDUODA bargen. 2 Sto
rai ir 4 fl. 2-5 2-4 5211 — 5213 
So..Halsted Str. Del informar 
cijų klauskite Wm. Gritėnas, 

3241 So. Halsted Str.
2 floor Tel. Boulevard 5066

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė geroj vietoj — pi
giai. Biznis išdirbtas virš 25 m.

Atsišaukite:
1823 W. 45-th St., Chicago, III.

AUKSO MAINOS ŽMOGUI 
NEBIJANČIAM DARBO.

Bučernė, grosernė, pieno sto
tis ir sūrių išdirbystė. Parduo
siu su namu arba tik vieną biz
nį. Biznis atneša į savaitę 100 
dol. gryno pelno, o namas 18% 
ant įdėtų pinigų. Prieš pirkimą 
duosiu išbandyti ir persitikrint.

čia nėra agentų garsinimas, 
bet rimtas savininko pasiūly
mas. Savininkas duos morgi
čių.

Atsišaukite tuojau, nes aš 
greitu laiku išvažiuoju į Lietu
vą.

3317 So. Aubum Avė.
Tel Yards 6061

MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonė materija vasa- 

riniems overkaučiams, vaikams ir 
mergaitėms skaiutis, blanketai ant 
lovų, plotis matraso. 56 col., yardo 
kaina $1.50 — $1.65 — $1.75 — $1.95 
ir $2.25. Vilnonės ir marškonės gijos 
nėriniams. Meldžiu nepraleisti šios 
progos, busite tamstos‘užganėdintas. 
Atdara visados.

Kreipkitės tuojaus
F. SELEMANAVIČIA 

504 W. 33 St.
1 lubosi , ,

NAM1I-2EME
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

FARMOS.

Nepamiršk, jog ateina blogi laikai 
mietuose, storokis įsigyti ūkę kur 
blogų laikų nematysi. Šiandiena as 
daug žmonių girdžiu pasakojant, kad 
farmą turėti buk esą negerai, buk ne
galima padaryti gerą pragyvenimą, 
Tai štai aš trumpai paaiškinsiu kame 
Žra reikalsa, tai štai kame dalykas, 

mogus nori1 farmos, tai nueina pas 
kokį agentą kurs yra pasivadinęs sa
ve Real Estate, o apie tą dalyką nie
ko nesupranta, tai tuojaus nusitveria 
žmogų ir tankiai pasitaiko, jog tą 
žmogų ir įmauna iki ausų j prasko
lintą farmą, daugiau morgičių negu 
ta farma verta, tai paskui žmogus 
keikia farmas, bet tas netiesa, jeigu 
nori gražiai gyventi ir užauginti 
rus ■vaikus, važiuok ant farmų, bet 
norėdamas pirkti arba mainyti ant 
farmos visados eik pas tokį agentą, 
katras tik vien su farmoms užsiima 
ii’ yra patyręs apie farmas.

80 akrų 40 dirbamos, likusi miškas 
su ganykla, budinkai seni, reikia tai
syti, žemė visa lygi ir visa aptverta, 
nėra skolos, kaina $1500. Juneau 
County, Wis. prie New Lisbon.

80 akrų geri budinkai ir gera že
mė prie Ashton Lake County Michi- 
gan. Kaina $2800.

40 akrų, vištų ir daržovių farma, 
geri budinkai, daug vištų, 2 arkliai, 3 
karvės ir geros mašinos, 2 mylios 
North Judson, Ind. 75 mylios iki Chi
cago. nėra skolos. Kaina $6000.

80 akrų 10 akrų miško, lapai gera 
žemė visa lygi, geri budinkai. 65 my
lios nuo Chicagos, 2 mylios Houbart, 
Ind. Kaina $8000.

120 akrų geros žemės, pirmos kle
sos budinkai, mašinos, gyvuliai, tai
pogi pašaras ir grudai ir visokių 
paukščių, 45 mylios nuo Chicagos, 
prie strytkarių ir Boulevarų, miesto 
vaoduo, toletai vidui ir maudynės, 
kaina $30,000, arba gerą namą.

Norinti farmų kreipkitės pas 
ANTON BRUŽAS, 

3122 So. Halsted St.

SPECIALIS BARGENAS 
Pardavimui didelis lotas pigiai. 
Randasi geroje vietoje, tarp 69 
ir 70 gat. ant Washtenaw, kreip
kitės prie savininko apie 6 vai. 
v. J. Jagminas, 3356 Emerald av.

BRIDGEPORTO apielinkėj parsi
duoda mūrinis 7 metų senumo namas 
2834 S. Union Av. Krautuvė ir 3 pa
gyvenimai po 4 didelius kambarius, 
aržuolo medžio visur, maudynės, elek* 
tra, aukštas cementuotas beismentas, 
plovykla ir visi parankumai; $5000 

1'mokėti, likusią skolą kai renda. John 
’. Ewald & Co., 840 W. 33rd Street. 

Tel Yards 2790.
------------------- j------------------------------ 

BARGENAS
Lotas 30x125 pėdų, Rockwell netoli 

68 St.. netoli lietuvių mokyklos ir 
bažnyčios. Turi būt parduotas šią 
savaitę. Kaina $950.

Telefonuokite savininkui 
' Republic 1932

KAD UŽBAIGUS namų reikalus, 
priverstas parduoti 4 flatų namą už 
$2,600 pinigais. Tas namas randasi 
3838 Normai Avė.

Atsišaukite
A. H. BEGGERS, 
3106 Archer Avė.

PARSIDUODA dviejų aukštų mū
rinis naujas namas. Storas apačioj 
ir vienas flatas, 5 karbariai viršui. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
lotų, . ■ i .

Atsišaukite
SŲ KUKAS, 

4611 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas gerai per ilgą 
laiką, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
priežastis pardavimo, turiu kitą biznį.

Atsišaukite
JULIUS KAZLAUSKIS, 

2542 W. 45th Pk 
Tel. Lafayette 5877

PARDAVIMUI hardvvare ir male- 
vų krautuvė ant 51 St. atiduosiu už 
$600, lysas Ilgas, renda nebrangi. 4 
ruimai gyvenimui, štymu šiluma. Kas 
ph-mas, tas laimės tą bargeną, prie
žastis — 2 krautuvės. Galit matvti 
visados. Frank Birgiola, 4045 So. 
Rockvvell St. Laf. 5345.

PARSIDUODA grosernė su Ice 
cream, tabako, cigarų ir mokyklai 
reikmenys su visais įrankiais; užpa
kaly randasi 5 ruimai gyvenimui. 
Parduosiu už priienanvą kainą.

Atsišaukite *
ANTANAS SKRODENIS

4505 So. Wood St.

NAUJAS 2 FLATŲ MŪRINIS 
NAMAS.

6-6 kambarių, sun parloras, ugna- 
vietė, knygynas ir bufetas, mahogany 
ir riešuto trimingai, ice baksis, ga- 
sadžius, pleisteriuotas skiepas, garu 
šildomas, plieno konstrukcijos, platus 
lotas, kaina $15,500, pinigais $5,000; 
kitus kaip rendą.1

Telefonuokite asvininkui 
Republic 1932

BARGENAS
Pardavimui 2 po 30 pėdų lotai, vž 

$1250 kiekvienas, 50 Avė. ir 16 St. 
Cicero, III. Tinkanti 2, 3 ir 4 fla
tų namams.

CHICAGO CITY REALTY CO. 
105 N. Clark St.

Phone Dearborn 2950

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Kąm*pinis 6 kambarių puikus na

mukas; garadžius užpakalyj. Mai
nysiu ant biznio geroj vietoj, buČer- 
nes ar grosemes.

SLONKSNIS & KODIS
3401 S. Halsted, antros lubos.

Tel. Yards 2242

Trečiadienis, Geg. 7, 1924 
III.IB. . 1 1 ’ ■■—■■■■ MĮg

NAMAl-ŽEME
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 (Marąuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar rnainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

REAL ESTATE
2^18 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 867S

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

budavojame naujus pagal žmonių rei
kalavimą. Skoliname pinigus dėl na
mų budavojimo, atliekame visus doku
mentus legališkai, inšiuriname viso
kios rūšies apsaugojimą nuo visokių 
nelaimių. Darbą atliekame teisingai 
ir pigiai. S. Markūnas, 547 W. 120 
St. Telefonas Pullman 4674

PARSIDUODA — namas ir 
lotas geram stovyje.

1700 Ruble Street,
Pasimatyti galima vakarais po 
6 vai. arba dienom iki 5 vai. po 
pietų.

KA TURI MAINYTI?.
Parduoti, ar nori pirkti, namą, lotą, 
farmą ar kokį biznį, atsišauk pas mus 
mes jums viską padarysime tuojaus.

Kreipkitės
SLONKSNIS & KODIS 

3401 S. Halsted Antros lubos 
Tel. Yards 2242

PRIVERSTAS parduoti labai gra
žų 2 flatų mūrinį kampinį namą, 5-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
stiklniai porčiai, veikite greit.

Atsišaukite
3532 S. Francisco Avė.

Tel. Brunswick 0790

PARSIDUODA namas su 
dviem Storais ir kambariai gy
venimui.

Atsišaukite:
3002 Emerald Avė. Chicago

PARDUODU ar mainau septinių 
flatų medžio namą, kuris randasi ant 
Town of Lake, kitą muro namą; 2 
Storai ir flatas 5 kambarių, kuris 
randasi Brighton Parke, taipgi maini- 
siu ant bučernės ar kitokio kokio biz
nio. Savininkas 1949 Canalport Avė., 
Roosevelt 8243.

PARDAVIMUI puikus muro na
mas ant 30 ir Emerald, 2 aukštų, što- , 
ras ir 5 pagyvenimai po 4 kambarius, 
beismantąs, elektra ir stogas dėl 
drapanų džiovinimo, randos j mėnesį 
ne5a $125, kaina $12000, cash $4000, 
arba mainysiu ant loto ar bučernės, 
savininkas ant 1 lubų iš užpakalio. 
J. Kentra, 3123 Emerald Avė. Telef, 
Yards 6296.

MOKYKLOS
r— ............   ■ ■ '
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, III.
Phone Seeley 1643 «

M. E. HUTFILZ, Manager
..........   I.Z

Amerikos Lietuvig Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

v-............. . .............................. i /
...........

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybo®

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Hlgh School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsiaa mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dlen. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nutf' 10 ryto 0d 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Cblcage. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOBING 

1507 W* Mudison SI,




