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Rusija įspėja Amalgametu konvencija
Pliiladelphijoj

Rusija nutraukia prekybos 
ryšius su Vokietija

Kongresmanas Langley 
eina katorgon Lietuvos žinios

Lenkus
Maskvoj esąs susektas 

naujas sąmokslas
Ex\kaizeris grįžtąs iš tre 

mimo Vokietijon
Amalgamėtų siuvėjų konvenci

ja prasidėjo Philadelphijoj
Sovietai (spėja Lenkus!£ r * : Ekaterinoslave įvyko didelis

Pietų Rusijos bedarbių suvažia
vimas, kuriame buvo perskaity
tas pranešimas apie baisią be
darbių padėtį. Pranešime buvo 
nurodoma, kad valstybes duo
damos bedarbiui pašalpos mėne
siui, ištenka nedaugiau kaip nu
sipirkti penkioms dienoms duo 
nos vienam žmogui. Darbinin
kai, kurie dar nepardavę visa 
priversti parduoti paskutinius 
savo rakandus, kokių dar kas! 
turi, o jų žmonos ir dukterys ei- j 
na tarnauti nepmanams ir ki
tiems turtingiesiems. Del tos 
priežasties stipriai padidėjo 
nusižudymų skaičius, o taip jau 
baisiai padidėjo ir vaikų maru
mas. i

Reikalauja geresnio elgimos su 
tautinėmis mažumomis Len
kuose.

VARSA VA, geg. 13.^— Len
kų valdžia šiandie gavo iš so
vietų valdžios notą, kurioj rei
kalaujama, kad Lenkija geriau 
elgtųsi su gyvenančiais Lenki
jos ribose ukrainiečiais ir batl- 
gudžiais.

Notoj privedama Rusų su 
Lenkais padarytos Rygoj sutar
ties 7 straipsnis, kuriame kalba
ma apie patenkinamą tautinių ■ 
mažumų klausimo sutvarkymą 
abiejose šalyse.

Lenkai žiuri į tą čičerino no
tą kaipo į sovietų valdžios norą 
išplėsti savo įtakos sferą Lenkų 
“kresuose”, tai yra jų užimtuo
se kraštuose, kur gyventojų di
džiuma ne lenkai.

Lygiai tuo pačiu laiku Lenkai 
gavo tolygią notą iš Vokiečių 
valdžios, kurioj reikalaujamta, 
kad Lenkai žmoniškiau elgtųsi 
su vokiečiais Aukštutinėj Silezi
joj.

[Chicagos Tribūne korespon
dentas Donald Day kablegra- 
ma iš Rygos geg. 12 d. praneš? 
esąs atsižinojęs iš vietos rusų 
legacijos, kad užsienio reikalų . 
ministeris čičerinas pasiuntęs 
notą Lenkams “protestuodamas 
prieš persekiojimą rusų pravos
lavų bažnyčios ir spaudimą tau- ] 
tinių mažumų Lenkijoj.”].

Ex-Kaizeris Vilius važiuo 
j^s Vokietijon

NEW YORKAS, geg. 13. — 
New York World sakosi perė
męs iš Naueno paleistą bevie- 
linį pranešimą, kad buvęs Vo
kiečių kaizeris Vilius su žmo
na šiandie apleidę savo trėmi
mo vietą Dorną ir esą pakeliui

Maskvoj esąs susektas 
naujas sąmokslas

Jei ta žinia teisinga, tai reik
štų, kad Vokiečių valdžia su
laužė savo duotą alijantams 
užtikrinimą, kad ex-kaizeris 
niekados nebusiąs įsileistas Vo
kietijos teritorijon.

[■Ex-kaizeris pabėgo į Ho- 
landiją 1918 m. lapkričio 9 die
ną, kilus Vokietijoj revoliuci
jai. Pirma jis gyveno Ameron- 
gene, o vėliaus buvo perkeltas 
į Dorną, kame jis iki šiol ir 
laikėsi].

Keturi karininkai, tarnavę pir
miau Denikino armijoj, su
šaudyta.

BERLINAS, geg. 12. — Iš 
Maskvos praneša apie naują są
mokslą, kurs tapęs nesenai “če- 
kos” susektas, bet kurį ji kol 
kas laikius slapty. Tapę sušau
dyta keturi karininkai, kadaise 
buvę generolo Denikino armi
jos viršininkai. Jų vardai betgi 
nepaskelbta.

Komunistų partijos valymas.
Maskvoj prasidėjo kas metai 

vykdomas pavasarinis komunis
tų partijos valymas. Oficialiai 
paskelbta., kad tardyta 3,555 as
menų, partijos narių, ir iš to 
skaičiaus 900 narių pažadinta iš 
partijos kaipo toki, kurie never
ti vadintis komunistais.

Pašalintų iš partijos 40 nuo
šimčių buvo kaltinami, kad jie 
tik lėbaują, palaidunaują ir 
barstą pinigus, bet maža ką 
teveikia krašto gyvenimui pa
taisyti.

Mažėjimas gyventoji! 
skaičiaus Vokietijoj

BERLINAS, geg. 13. — Pas
kelbtomis oficialiai statistikos 
žiniomis Vokietija šių 1924 me
tų pradžioj turėjo 6 nuoš. ma
žiau gyventojų ne kad pradžioj 
1923 metų. Dabartinis Vokieti
jos gyventojų skaičius paduo
dama 63,500,000.

Tokio gyventoji] skaičiaus su
mažėjimo priežastis esanti di
delė vokiečių emigracija į sve
timus kraštus, gi emigracijos 
priežastis — sunkus ekonominis 
gyvenimas Vokietijoj.

PADIDINO ALGAS GELEŽIN
KELIO DARBININKAMS

BOiSTON, Mass., geg. 13. — 
)u tūkstančiai Boston & Maine 

geležinkelio darbininkų — ma
šinistų, kūrėjų etc. laimėjo pa
didinimą algos 5 nuoš.

PIHLADEILPHIA, Pa., geg. 
12.- Vakar čia prasidėjo šeš
toji nictiųč Amalgamated 
Clothiiig VVorkers of America 

i konvencija.

Delegatų yra suvažiavę iš vi
sų rūbų siuvimo centrų skai
čiuje apie 300.

Konvenciją atidarius vyriau
sią kalbą pasakė amalgamėtų 
vadas Sidncy Hillman. Papasa
kojęs apie paskutiniųjų dvejų 
metų kovas, kurios teko vesti 
organizuotiems darbininkams 
siuvėjams kad išlaikius pir- 
niesnius savo laimėjimus, jis 
nurodė į konstruktyvį darbą, 
koks buvo nuveiktas įsteigimu 
dviejų organizacijos bankų, su
kūrimu Chicagoj 
fondo bedarbiais 
taipjau įsteigimu 
rusų korporacijos 
nizuoti rūbų siuvinio pramo
nę Rusijoj.

j Hilmanas karštai ragino vi
sus amalgamėtus laikytis vie
nybes. “Didžiausias organizaci
jos, kaip ir viso darbininkų 
judėjimo aplamai priešas, yra 
nesutikimds, nesutarimas vi
duj,” sakė kalbėtojas. “Norė
čiau rasti tokių žodžių, kurie 
giliausiai jūsų širdis pasiektų 
ir verstų kiekvieną jūsų kiek 
galint aukoti savo asmenines 
pažvalgas reikalui didžiausio, 
kekį darbininkų judėjimas tū
li, ginklo: vienybės ginklo! 
Tik tokiu ginklu šarvuoti mes 
galėsime žengti priekyn savo | 
kovoj už tai, kad šitą pasaulį 
padarius geresnį ir vertą gy
venti.”

milžiniško 
rūpintis, o 
amięrikiečių- 
tikslu orga-

Politinė kova.
i Hi Imanas graudeno darbi
ninkus stengtis ir dėl politinės 

I darbininkų vienybės, kaip kac 
j dėl pramonės. “Mums būtinai 
reikia organizuoti netik savo 
pramoninę jėgą, bet lygiai ir 
politinę jėgą. Yra vilties, kad 

Į prieš ateinančius prezidento 
rinkinius susijungs darbininkų 
jėgos, pažangiosios jėgos, ku
rioms labiau rupi blogas paša- 

Į linti, negu jis išaiškinti. Tiesa, 
tos viltys dar tolimos, bet jei- 

Igu jos stotųsi kimu, tuomet, 
be abejo, Amalgametai stotų 

I pirmose to judėjimo eilėse ko
voti dėl politines papėdinybės 

I ir darbininkų judėjimo pažan
gos.”

Nauja nepriklausomybės 
deklaracija.

! Didelių ovacijų sukėlė kai 
generalis organizacijos sekre
torius šlosbcrgas pasakė:

; “čia, šitoj Philadelphijoj, 
buvo paskelbta politinės Nepri
klausomybės Deklaracija. Ne
praeis daug laiko kaip, darbi- 

' ninku judėjimui žygiuojant 
priekin, mes paskelbsime in
dustrinės Nepriklausomybės 
Deklaraciją, o ta deklaracija, 
kai tik ji bus darbininkų įvy
kinta, suteiks pasauliui tikrąjį 
gyvenimą, tikrąją laisvę ir tik- 
ryją gerovę!”

Po to dar kalbėjo Pensylva- 
nijos darbo ir pramones depar
tamento sekretorius Royal 
Mecker, kurs sveikino amalga
mėtų organizaciją dėl jos nu
veikto kultūrinio darbo rūbų 
pramonėj; ir kongresmanas La 
Guardia iš New Yorko, kurs 
savo kalboj gynė streikavimo 
teisę pareikšdamas, kad orga
nizacija, kuri nenori taja tei
se naudotis savo narių reika
lams ginti, yra organizacija su 
negyva siela.

Visa Rusų prekyba iš Vokieti
jos perkeliama į kitus kraš
tus.

Pasmerkta^ dvejiems metams 
dėl šmugelio degtine.

VARGAS LIETUVOS VALS
TYBĖS TARNAUTOJŲ.

kos apdirbtos statybai medžia
gos, žemės ūkio mašinų, padar
gų 1.470, žmonių — 14.

RYGA, geg. 12. — Sovietų 
prekybos delegacija Rygoj šian
die gavo telegramą, adresuotą 
visiems sovietų Rusijos preky
bos atstovams užsieny, kuria 
įsakėme tuojau paliauti viso
kius prekybos reikalus su Vo
kiečių firmų atstovais, panai
kinti visokius kontraktus, ne
siųsti jau nupirktų prekių ir, 
ant galo, visą Rusijos eksportą 
ėjusį į Vokietiją ar per Vokie
tiją, pakreipti į kitus kraštus.

Telegrama pasirašyta sovie
tų prekybos monopolio virši
ninko Krasino.

Tai yra sovietų atsakymas 
Vokietijai dėl padarytos Rusų 
prekybos misijos namuose kra
tos Berline.

Boikotas Vokiečiams 
nekenksiąs.

Rygoj yra apie du šimtai 
įvairių Vokiečių firmų atsto
vų ir jie visi yra tos nuomonės, 
kad savo boikotu Vokietijai 
sovietai 
Vokiečių 
gi maža 
kadangi 
pirkėjai.

Sovietų prekybos 
taipjau praneša, kad visos Vo
kiečių koncesijos Rusijoj esan
čios panaikintos.

o 
reikalai ir- 
nuken lesią, 
esą menki

nieko nelaimėsią, 
prekybos 
ką dėl to 
bolševikai

delegacija

Žada visus kriminalistus 
ateivius deportuoti

Bet pirm deportavimo jie turi 
atsėdėti savo bausmę.

NEW YORKAS, geg. 13. — 
Jungtinių Valstijų imigracijos 
inspektorius Mathcw B. Couch 
pareiškė, kad visi kriminalis
tai ateiviai sėdintieji kalėji
muose, po atsėdėjimo savo 
bausmes, — ir jei jie negalė
sią įrodyti, kad jie yra Ameri
kos piliečiai, — busią depor
tuoti atgal į tas šalis, iš kur 
jie atvykę. Kalėjimų vyriausy
bėms busią įsakyta savo ter
miną atsėdėjusius kriminalis
tus ateivius sulaikyti dar 
Įėjime tol, iki viskas bus 
ruošta jų deportavimui.

Ir Ohio “blue"
Aukščiausio teismo 

uždrausta rodyti 
sius paveikslus 
niais.

ka- 
pri-

sprendimu 
krutamuo- 
šventadie-

COLUIMBUS, Ohio, geg. 13.
Aukščiausias teismas šian

die išsprendė, kad rodymas vi
sokių krutamu jų paveikslų esąs 
taipjau teatrinis vaidinimas, o 
todėl sekmadieniais rodyti jie 
yra uždrausta.

Šiuo nusprendimu veikiausia 
jus uždrausta taipjau 
nyčiose
rodyti, kas pastaruoju laiku 
pradėta 
kad tuo 
kus žmones prie bažnyčios.

ir baž-
krutamieji paveikslai

plačiai praktikuoti, 
budu labiau patrau-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 13 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ........... $4.75
Danijos, 100 kronų ............... $17.00
Italijos, 100 lirų ................... $4.44
Francijos, 100 frankų ........... $5.59
Lietuvos. 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.82
Olandijos, 100 florinų ....... $37.7G
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

COVINGTON, Ky., geg. 13. 
•- Kongresmanas John W. 

'.zmgl.ey, republikonas iš Ken- 
tuoky valstijos, kuris buvo pa
šauktas tieson kaltinamas dėl 
sąmokslo degtines šmugely, 
federalio teismo buvo pripa
žintas kaltas ir pasmerktas 
dvejiems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo Atlantoj, Ga.

Byloj buvo įrodyta, kad 
kongresmanas Langley 1921 
metais gavo klastingu budu 
leidimą paimti iš Lawrence- 
'turgo pilstytu ves 14OO keisų 
degtines.' Ta netiesotu keliu iš

degime buvo iššmuge- 
Philadelphijon ir čia iš-

Degtine pabrango.

uo š. m. ba-

gauta 
Ii uotą

Nori pagalbos ateiviams iš 
Kanados sulaikyti

direk-
Michi-
į imi-

išeina iš 
skyriaus 
p-lė Al- 
ji grįžta 
Lietuvos

KAUNAS.
landžio 11 d. degtinė Lietuvoj 
pabrango. Dabar 400 degtinė už 
% litro mokama Lt4.90, vietoj 
Lt3.75; 950 spiritui mokama 
Ltll, vietoj Lt8.85. Bonkų kai
nos pakelta 5 centai kiekviena.

LONDONAS. — Lietuvos 
Atstovybės tarnautojai vis dai 
negali susigyventi su persikei- 
tusiomis sąlygomis, kokios susi
darė, numažinus algas nuo 1 d. 
sausio šių metų. Iš tų algų, ko
kios dabar mokamos, pragyven
ti negalima. Netrukus 
Atstovybės konsulario 
sekretorė-daktiUografė 
bina Adžgauskaitū, — 
Amerikon; ji tarnavo
Valstybei per 6 metus, nuo pat 
1918 metų, Amerikoje, Paryžiu
je ir Londone. Jos pavyzdi seka 
p-le Agota Viščiuliute, Atstovy
bės dakti'Jiografė, — ji ir gi ke
tina apleisti Atstovybę. Priežas
tis — negalima išgyventi iš da
bartinių algų.

Lietuvos Vyriausybe turėtų 
atkreipti į tai domės, — pasi
traukiant prityrusioms darbi,, 
ninkams, valstybės darbas tu
rės nukentėti. Atstovybė, kiek 
girdėjome, ieško naujų 
ninku, mokančių gerai ang 
lietuvių kalbas ir galinčių 
ant rašomųjų mašinėlių.

Riaušės Šančių katalikų 
nyčioje.

KLAIPĖDA.
Prekyba ir pramonė.

darbi- 
lų ir 

dirbti 
(VD).

baž-

DETROIT, Mich., geg.
Dr. Prentis, imigracijos 
torius Ohio, Indianos ir 
gano valstijoms, kreipėsi 
gracijos vyriausybę, prašyda
mas dar bent dešimties inspek
torių ir dviejų botų gaudyti
ateiviams slapta einantiems iš. KAUAS (L ž) _ Verb„ 
Kanados | Jungtines Valstijas. nedėldienj baIandžio 13 d. šan.

Del suvaržymo .migracijos, či baž čjoj j k() t |jetuvi. 
daugelis emigrantų dabar va- škaj h. |enkiškai ka|banči |ietu. 
ziuoja Kanadon, o is čia jau - <<ki • č „ 
slapta stengiasi įsigauti į Dėdės j j '
Šamo žemę. buvo taip: Šančių visuomenės

organizacijos anksčiau buvo pa- 
siuntusios prašymą vyskupui, 
prašydamos lenkų kalba pamal
das leisti iki 9 vai. ryto, gi vė
liau lietuviškas. Prašymais ne
buvo patenkintas. 13. IV pradė
jo chorąi giedoti kartu abiem

PrrrSBURGH, Pa., geg. 13.Įkalbom. Išgirdęs tai klebonas 
—Šiandie čia tapo uždarytas | paliko bažnyčią ir išėjo. Parapi- 
Ainerican Steel and Wire koin-|i°nys labai nerimauja ir padavė 
panijos geležies darbų fabri-Įhitą prašymą Vyskupui, prašy- 

Į darni kitą kleboną duoti.
fabri-|-----------------

Uždarė plieno fabriką
1200 darbininkų išmesta iš dar

bo neapribotam laikui.

kas.
Kompanija sako, kad

kas tekęs neapribotam laikui | Kiek buvo gaisrų Lietuvoje? 
uždaryti dėl stokos užsakymų. | -----------

Del tos priežasties 1200 dar-Į “Gaisrininko” Nr. 4 žiniomis 
(bininkų neteko darbo. j 1923 metais Lietuvoje sudegė

18 fabrikų, dirbtuvių, pramonės 
įstaigų, 39 muro triobėsiai, 552 

1206 sandė
liai, klėtys, daržines. Per gais
rus sudegė: 1296 gyvuliai, 760 
paukščių, 32.042 cent. grudų, 
55122 cnt. pašaro, 13.632 štu-

SUĖMĖ BOMBŲ SANDĖLĮ IR medžio triobėsiai, 
ANARCHISTĄ BOMBININKĄ.

LISABONAS, Portugalija, ge
gužės 13.— Miesto centre vie
nuose namuose policija suėmė 
stambų bombų ir kitokių 
sprogstamųjų medžiagų sandė
lį. Areštavo taipjau ir tų na
mų gyventoją, paskilbusį ko
munistų agitatorių, kaltinamą 
dėl padarytų įvairiose vietose 
bombų sprogimų.

Coiinbroj vakar buvo mes
tos dvi bombos; viena jų buvo 
išsprogdinta Coimlbros institu
to prezidento duryse.

IŠRADIMAS, Iš ANKSTO 
PRANEŠĄS ĮVYKSTANTĮ 

ŽEMĖS DREBĖJIMĄ.

SPEZIA, Italia, geg. 13. — 
Žinomas italų seizmologas, pro
fesorius Caselli, sakosi išradęs 
aparatą, kurs iš anksto prane
ša apie įvyksiantį žemės drėbė-i 
j imą, — mažiausiai bent pen-| 
kioliką minučių prieš įvykimą.

KVIEČIA SUDARYTI JUGO
SLAVIJOS KABINETĄ.

BIEJjG'RADAS, geg. 12. — 
Jugoslavijos karalius Aleksand
ras pakvietė p .Trifkovičą su
daryti koalicijos kabinetą. Trif- 
kovič buvo teisių ekvalizacijos 
ministeris Pašičo kabinete.

Paskutiniu metu Lietuva 
ypač Klaipėdos kraštu, susido
mėjo užsienio kapitalas. Atvyk
sta daug rimtų komersantų, kad 
užmezgus prekybinius ryšius, 
bei statyti fabrikus. Taip neper- 
senai buvo atvykęs Klaipėdon 
vienas anglas, norįs statyti 
Klaipėdoj degtukų fabriką, spe
cialiai eksportui į Angliją, šio
mis dienomis gubernatorių ap
lanke franeuzų inžinierius Piere 
E. Henry ir jo atstovas Latvijai 
inžinierius Joseph S. Greisbard, 
kurie apžiurėjo uostą ir mano 
statyti čia sandėlius bei keletą 
laivų po Lietuvos vėliava.

Taip pat šiomis dienomis ap
silankė šveicarietis inžinierius 
Frietz Rieder iš Berno, norįs 
steigti fabriką kazeinui dirbti. 
Tuo tikslu jis jau daro su vietos 
didesnių ūkių savininkais pie
nui statyti. Jo steigiamoji įmo
ne galės apdirbti į dieną apie 
100,000 litrų pieno. Pradės vei
kti, gavusi mažiausiai 20,000 
litr. pieno į dieną, šiam tikslui 
jau susidarė akcinė bendrovė.

VILNIUS.
Iš Vilniaus miesto mokyklų.

Inspektoriato.

“Rytas” gavo leidimus “Auš
ros Vartų” prieglaudos mokyk
lai ir vakariniams kursams.

Chicago ir apielinkė.— 
die gražu; kiek šalčiau; 
tinis šiaurvakarių 
vėjas.

Saulė teka 5:30, leidžias 8:02

Šian- 
vidu- 

ir šiaurių

levynius syk
greičiau

Kada iš Amerikos Lietuvon pinigai eis devinis 
syk greičiau kaip dabar, tai Lietuvoj bus dau
giau pinigų, nors mes ir nedaugiau jų siųstume 
negu dabar. Pagreitinus devynis syk pinigų 
siuntimą, j metus laiko Lietuvoj visai uždyką 
nemažiau kaip 2,500,000 litų prieaugliaus.

O tas jau už kelių dienų pradės įeiti i gyvenimą. 
Naujienų nauja telegrafinė systema baigiama 
užvesti ir jau už kelių dienų prasidės jos veiki
mas. Su šitos systemos pagelba pinigus Lietu
von siusime daug pigiau kaip dabar ir devynis 
syk greičiau kaip dabar. Reikale galima bus 
pinigai išmokėti ir 25 syk greičiaus kaip dabar. 
Vietoj 25-kių ar 30-ties dienų pinigai bus išmo
kami Lietuvoje j 3 ar 4 dienas, o reikale ir į vie
ną dieną.

NAUJIENOS.
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Užsisakykite Tuojaus
OS NAUJIENAS

W litijuaman ^unbap iktož

I

v

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

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- / , 4 \ ■ . v .
bėkitčs. „ ... :-\

NFDF11 jLL/Ju

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

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.

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

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.

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kurį ir toliaus ves 
Naujienų biznio vedėjas advokatas KI. 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. į

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

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

Vieniems Metams

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedalios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

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

Vardas ir Pavarde

Adresas .................

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

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

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

Gerbiamieji:
Meldžiu siusti man Nedėlios Naujienas žeminus paduotu adreso.

Čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavarde

Adresas ....................

l
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KAIP KAS VADINASI

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

■ r

AUGIMAS
“KULTŪROS” B-VE

2039 i

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12. 1 iki 8 dienų
ir 6:80 Ud 9:80 vakare

4i08 S. Ashland Avė.,
netoli 44th St., Chicago, UI.

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangelne powders braco you 
rlght up, the pain is gone, your stomach 
setties, nerves relax, the entlro system 
responds. Perfect medlcino for mon or 
women, prevents noarly all slckness. Get 
a 10c pkg. Orangoine powdera of any 
druggiet. Milllons uncd yearly. They never 
fail. Formula on evory pkg. No uurcotlca

MUSŲ MOTERIMS
■■ ■ Veda Dora Vilkienė -

KA IR KAIP VIRTI rjeigu jie yra nešvarus, tai die- 
i ną prieš darymo muilo, užkaisk 
j taukus ir įdėk į juos riekutes 

SRIUBA Iš VYŠNIŲ, žalios bulvės. Pamatysi, kad 
 ; visas nečystymas nueis į gilu- 

! mą puodo. Tada galėsi tyrus 
taukus nupilti į kitą puodą, iki

Imti 
grūstų 
pridėti truputį grūstų einamo- reiks juos vartoti, 
nu ir gvazdikų, palaikyti moli
niame puode dvi valandas, pas
kui perkošti per drobę, išmai- 
šant gerai pridėti pusę svaro White> Rcd and B|ack p 
cukraus, stiklinę vyno, stiklinę Baltj> Raudonj jr Juodj 
virinto vandens; prie tos striu-i 
bos tinka saldainiai.

tris kvortas vyšnių, su- 
drauge su kauleliais,

SRIUBOS Iš ALAUS 
(alus šildytas) 

Užvirinti gorčių

i Sal t .......i 
įSugar ....
j Bayleaves
Parsiey ..

(malti ir nemalti) 
........... Druska 
-j........... Cukrus
Babkavi lapeliai 
........ Petruškos

naminio parsnjps ............... Pastarnokai
alaus, kvortą gnetmės, penkis cinnamon ............... Cinamonai
kiaušinius, išplakti gerai ir su- Onions ...................  Svogūnai

jThyme Timinėlės arba čiobrelis 
j ............  Gvazdikai

Nutmeg .... Muskatinis riešutas 
Celery salt.......Salėrinė druska

Ginger ....................... Imbieras-
[Mustard—Sausa muštarda arba 

garstyčios
Cassia—Kasija arba kiniškas ci

namonas
kad apsemtų ]ųace ........... Muskatiniai žiedai

Cayenne pepper—AnkštpipdnJiai I 
arba raudonieji pipirai

Ground Tumeric—Sumaltas tu- 
I rikas ,
Papirka—Malti arabiški pipifai 

pridek 0arpc..........................  česnakai
pipirai 

Į su kitais stipriais, sausais 
prieskoniais sutaisyti

Allspices—Prieskoniai arba kve
piančių žolių šaknelės.

pilti alun, pridėti druskos, su- — - 
šaldyti, bet nebevirinti. išpilti1 cioves 
bliudan, į kurį pirma įdėti su 
rio 
lės 
to.

gražiai supiaustyto, duone-' 
ar pyrago taip-pat pausty-'

ŠUTINTA VIŠTA
Supiaustyk vištą, nuplovus 

užpilk vandeniu, 
mėsą, užvožk ir šutink; kada1 
bus pusiau sušiltus, tai įdėk vic- i 
ną supiaustytą morką, 1 su- 
piaustytą svogūną ir kitko, jei-! 
gu yra daržovių, kaip tai sale- 
rų, petruškų, ir t.t., 
druskos ir pipirų pagal skonį ir įurry ^derlindiii 
šutink iki mėsa bus suvis min-! 
kšta prie pat galo sutinimo į-. 
dėk truputį sviesto ir rūgščios 
Smetonos. Jeigu vanduo ant
vištos Jbut labai nusekęs, tai I
reikia papildyti virintu vandc-Į 
niu, bet neperdaug, kad nesuga
dintum skonio.

ŠUTINIS Iš KEPTO 
' KALAKUTO

Supiaustyk atlikusį keptą ka
lakutą į šmotukus, sudėk i puo
duką, įdėk šaukštą sviesto, puo
duką jautienos iš pusės citrino 
sultįs, įdėk truputį pipirų ir su
malto imbieriaus, jeigu yra, 
apiberk duonos trupiniais, pa
šutink kokią 15 minutų ir p: 
dėk ant stalo.

BARANKOS PRIE ARBATOS

pieno, du 
du šaukštu 

kiaušinius ir

Paimti puoduką 
šaukštu sviesto, 
cukraus, keturis 
tris puodukus miltų, išminkyti
gerai; jeigu tešla minkšta, dar 
pridėti miltų, nes reikia, kad 
tešla butų kaip kukuliams; iš
minkius gerai, daryti baronkū
les ir dėti ant skardies (blekės), 
sviestu pateptos ir miltais pa
barstytos; pabaigus, prikepti 
nekarštan pečium Dedant pc- 
čiun patepti kiaušiniu.

KOPŪSTAI ŠVIEŽI 
(PRĖSKI)

Kopūstus ir mėsą drauge 
prikaisti, užpylus vandens; kaip 
jau kapustai bus minkšti; pri
dėti lauro lapelių, grietinės ir 
rūgšties; tada gerai užvirinus, 
nešti stalan.

Viena naujos mados pa-

ATMINK!
Borden’o Išgaruodintas Pienas yra du syk 
maistingesnis negu paprastas pienas. Ttirit 
vartot Borden’o Išgaruodintą Pieną per pu
sę su vandeniu, jei vartosit kaipo paprastą 
pieną.
Jei turit savo receptą, kuris reikalauja Smeto
nos, vartokit tiek-pat Bordeno Pieno kiek reikia 
Smetonos.
Bordeno yra tyras ūkio pienas su Smetona, pa
likta, Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir ka
vai ir kepimui. Jei norit žinot kaip kept ar virt 
su Bordeno Išgaruodintu Pienu, išpildykit kupo
nų, paženklinant kokias pamokas norit, ir mes pri- 
siųsim dovanai.

Krautuvininkas žino, kad 
Bordeno yra užtikrintas svei
kas pienas, kuris patenkins 
pirkėjus. Dėlto jis jį ir laiko.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, . New York

Duona 
Saldainiai 
žuvis

KUPONAS
Sosai
Mėsa 
Košelės

Vardas
Adresas

Pajai 
Pudingai 
Sriuba

.... 6
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Unsweetened

EVAPORATE11
MlLK-

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodeine musų lietu
viams kostumeriains stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darode jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznj.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankamai, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jum's patarnauti.

The Stock Yards Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Seimininkėms Patarimai
NAMIE DARYTAS MUILAS

Penki svarai taukų, 5 puo
dukai šalto vandens, 1 už 10 
centų blėta “potash”, 1 didelis 
šaukštas ‘borax”. Įpilk į moli
nį bliudą vandenį, potašių ir bo
ras. Potašius padarys vandenį 
laj^u karštą. Pamaišyk iki vi- 

•<ai ištirps, tada leisk atšalti. Iš- 
tarpink taukus ,ir leisk juos su
šilti ( jie neturi būti karšti). 
Įpilk į taukus potašiuotą van
denį pamažu, nuolat maišyda
ma. Kuomet viskas jau išpilta, 
ddr pamaišyk 10 minutų. Tada 
išpilk viską į lėkštą blėtą, ku
rioje yra įtiesta ištaukuota po- 
piera. Kuomet muilas dar ne
visai sušalęs, supiaustyk jį į 
šmotelius kokio didumo norima. 
Tada leisk pastovėti iki visai su
kietės.

Galima vartoti bile kokius 
taukus, ale jie turi būti čysti,

No. 2039.
yasariių suknelių. Jauninanti ir gra
žiai atrodanti. Lengvai pasiuvama, 
išplaunama ir išprosinama.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę. 36 mierai 
rėkia 3% yardo 40 colių materijos ir 
1 yardo 36 colių materijos padabini- 
mui.

Norint gauti vieną ar dauglaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyY- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
jmtų. Galima prisiųsti pinigais arba 
•trasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
l^ti^kus reikia adresuoti:

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

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nork Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Kaina 35c. 
aptiekoso

Ireg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 

J negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
'*‘7 kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 

vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. R1CHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y. ,

Koperatyvine knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

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

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

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

•iųsti man pavyzdi No.............
čia Įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieroe per krutinę 12th STREET
Tel. Kedzie 8942

*

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir valst.)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

CHICAGO. ILL.

Mi

Avienų ir pajiegą mvedame j senut ir naujai namus, taipgi dirb
tuves. Caih arba ant išmokėjimo.

, Pirmutinė Lietivių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

. A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 471 h St, Tel. Boulevard tlCl, 1892, Chicago.

Mrs. MIGHNIEVIGZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
sė ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
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.

Frar.klin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duoJAe nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neft* mėnesius gydymo. Atsiųskite

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wa)lace St., 

Chicago, U. S. A.

i

Tel.. Boulevard 4115
Dr» Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare. 
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

“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, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

Plumlngo ir Apšildymo [rentimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bui 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
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. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

■i. . .......................i i —

HHH

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKU4ERKA 

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiuri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soatk 
Halsted St.

4^0R. HERZMAN^k
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomai per 14 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chronišku ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Lab ar a tori ja t 1024 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

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

Telephcne Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avi.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va- 
kare. Nedeliomis nuo 10 Ud 
12 dienų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 4587

DR. MARYA 
D0WIAT—SARS

1707 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
ild 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tol. 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 31st Street

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:84 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

Phone Boulevard 8033 
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistai kraujo, odos, chronil- 

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland AveM ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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jiems teks dar keletas vietų 
iš distriktų, kur rinkimų re
zultatai dar nėra paaiškėję, 
tai šitos dvi partijos suda
rys beveik absoliučių daugu
mų parlamente.
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March 17th, 1914, at fhe Port Office 
pf Chicago, III., andai the art of 
March 2nd, 1879.
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Galimas tečiaus daiktas, 
kad socialistai atsisakys da
lyvauti valdžioje. Tuomet ji 
turės būt sudaryta iš radi
kalų ir republikonų; bet be 
socialistų paramos ji nega
lėtų gyvuoti. Trečia kom
binacija, pagalios gali būt 
tokia, kad valdžion įeis vi
sos trys stambiosios opozici
jos — socialistai, radikalai 
ir republikonai. Francijoje 
tuo budu pirmų kartų istori
joje sųlygos susideda taip, 
kad valdžios gyvavimui da
rosi būtinai reikalingas ar
ba tiesioginis socialistų da
lyvavimas valdžioje arba 
bent jų sutikimas remti vai- į 
džių.

išeis iš to karo 
Po vokiečių oku- 

Latvija, 
ir kai

ir buvo

I Kas atsimena to laiko sąly
gas, tas žino, kad svetimo jun
go pavojus Lietuvai tuomet bu
vo didžiausias. Juk tuomet dar 
tebegyveno kaizeriškoji Vokie
tija, kuri buvo okupavusi Lietu
vą ir rengėsi jų padaryti savo 
provincija. Karas dar tebesi
tęsė ir daugelis žmonių manė, 
kad Vokietija 
pergalėtoja.
pači j a tuomet buvo ir 
ir Estonija, ii* Ukraina 
kurios kitos tautos.

! Šitose tai sąlygose 
pasakyta, kad tos visos vokie
čių pavergtosios arba esančio
sios pavojuje atsidurti po Vo
kietijos jungu tautos privalo 
susidėti federacijon (kaipo ly
gios su lygiomis), kad apgynus 
savo laisvę. Bet “Viienybė“ 

Lpie tas sąlygas nieko nemini; 
dauginus net, ji ištraukoje iš 
“Naujienų“ straipsnio tyčia 
praledžia tuos žodžius, kurie pa
sako, kokios priežastys verčia 
Lietuvą dėtis su kitomis tauto
mis. “Vienybės“ praleistuose sa
kiniuose tarp kitko ve kas buvo 
pasakyta:

“šitų aštuonių šalių fede-
j racija tegali sutverti didelę 
į spėką atsispyrimui prieš Vo

kietijos militarizntą.“
Reiškia, “Vienybė“ padarė 

į falsifikacijų su “Naujienų“ 
straipsniu. Ji tam ir paėmė iš 
“Naujienų“ straipsnį, parašytą 
šešeri metai atgal (ir dagi ne 
Redakcijos, o * bendradarbio 
straipsnį), kad skaitytojai ne
galėtų susekti tų josios sukty
bę!

Tai yra širvydiškas būdas ap
gaudinėti publikų, kad apšmei- 
žtis savo oponentus.

Iz. Didžiulis.

Politika ir kunigai
(Pabaiga)

Beveik tuo pačiu laiku, 
kaip Francijoje, būtent pe
reitų šeštadienį, įvyko par
lamento rinkimai ir Japoni
joje. Čia irgi tapo sumušta 
reakcija. Atžagareiviškoji 
valdžios partija “seyuhonto” 
pravedė į parlamenta tiktai 
120 atstovų, o trys opozici
nės partijos — 275 atstovus. 
To rezultate dabartinis Ki- 
youros kabinetas turės atsi
statydinti. Vadinasi, dvie
jose galingose valstybėse, 
rinkimuose laimėjo progre
so partijos.

Kuomet socialistai įeis į 
Francijos valdžių (kas butų 
logiškiausia) arba sutiks 
remti valdžių, sudarytų iš 
radikalų ir republikonų, tai 
nesunku bus įvykti susitari
mui tarpe Francijos ir An
glijos, idant parėmus demo
kratines jėgas Vokietijoje. 
Tuomet taika Europoje bus 
užtikrinta.

Francijos rinkimų davi
niai tolyn vis aiškiau pa
brėžia milžiniškų socialistų 
ir radikalų pergalę ant re
akcininkų. Paskiausios ži
nios sako, kad monarchistų 
tapo išrinkta tiktai 11, na
cionalistų bloko atstovų 165. 
Prieš šituos atžagareivius 
stovės 169 radikalai (“radi
kaliai socialistai”), 109 (ar 
111) tikrųjų socialistų, 89 
republikonai (“republiko
nai socialistai”) ir 25 komu
nistai. Iš 14 distriktų te
čiaus dar trūksta žinių ir 
manoma, kad ir iš šitų vietų 
daugumoje bus praėję soci
alistai ir radikalai. Tuo 
budu tolimesniam atžaga
reivių viešpatavimui Fran
cijoje nebėra jokios vilties.

Reikia tikėtis, kad dabar 
turės neužilgio pasidaryt 
valdžios atmaina ir Belgi
joje. Belgų premjeras The- 
unis juk jau du kartu turė
jo perorganizuoti savo ka
binetų, kuomet parlamentas 
išreiškė jam nepasitikėjimų. 
Jei ne Francijos atžagarei
vių įtaka, jam senai butų te
kę pasitraukti. Po to, kai 
atžagareiviai dabar tapo su
mušti pačioje Francijoje, 
Belgijos valdžia nebegalės 
ilgai laikytis. O kuomet Bel
gijoje ateis rinkimai, tai so
cialistai tenai turės dar di
desnį pasisekimų, negu 
Francijoje.

Apžvalga]
NEGRAŽUS DARBAS

REVOLIUCIJOS KAIP NėR,
TAIP NĖR.

Poincarė jau paskelbė vie
šai, kad jisai rezignuosiųs, 
kaip tiktai susirinks nauja
sis parlamentas. Spėjama, 
kad jo vietų užims “radika
lių socialistų” vadas, Edou- 
ard Herriot, kuris dveji me
tai atgal važinėjo į Maskvų, 
mėgindamas padaryti pre
kybos sutartį tarpe -Franci- 
jos ir Rusijos. Jeigu Her-

Mėgindama atremti tą “Nau
jienų“ pastebėjimą, kad sanda- 
riečių programe dar iki šiol te
bėra reikalaujama tiktai auto
nomijos Lietuvai (ką pripažino 
ir tautininkų laikraštis “Dir
va“), “Vienybė“ mėgina paro
dyti, kad ji ir jos partija visgi 
labiau mylinčios Lietuvą, negu 
“Naujienos“. Tuo tikslu ji pa
duoda ištrauką iš straipsnio, 
tilpusio “Naujienose“ net 1918 
m. liepos 10 d.!

Mes kalbame apie dabartinį 
laiką, o “Vienybė“ apie tai, kas 
buvo šešeri metai atgal! Mes 
nurodome partijos programą, o 
ji šneka apie atskirą laikraštinį 
straipsnį, išpeštą iš tūkstančių 
kitų straipsnių! Jeigu ji šitaip 
elgiasi, tai ji parodo, kad rimtai 
atsakyti į tą užmetimą ji neį
stengia.

Kam jai reikėjo eiti net šeše
rius metus atgal, kad suradus

riot bus premjeras, tai nėra neva argumentą prieš “Naujie- 
‘ nas“? Tuoj pamatysime, kam.

Ištraukoje, kurią “Vienybė“ 
paėmė iš augščiaus paminėtojo 
“Naujienų“ numerio, eina kai-i 
ba apie tai, kad Lietuva, kaipo, 
maža tauta, gali atsiginti nuo 
svetimo jungo tiktai susidėda- 
ma su kitomis tautomis. Iš ku
rios gi pusės tuomet Lietuvai 
grūmojo pavojus? Ir ar ištiesų 
tuo metu buvo tokia situacija, 
kad Lietuvą galėjo pavergti ko-| 
kia nors svetima galybė?

“Laisvė”, pasidžiaugusi, kad 
Vokietijoj rinkimuose laimėjo 
nemažai balsų komunistai, sa
ko:

“Pasekmės šių rinkimų dar 
anaiptol nereiškia revoliuciją 
Vokietijoje.“
žinoma, kad ne! Jeigu “Lais

ve“ norėtų būti atvira, tai ji 
pripažintų, kad rinkimų pasek
mės Vokietijoje reiškia ne tik
tai ne revoliuciją, bet reakciją. 
Vietoje bolševikiškos diktatū
ros, kurią komunistai jau senai 
pranašauja Vokietijai, tenai 
dabai* yra pavojus, kad paims 
viršų monarchija.

Pati “Laisvė“ tečiaus pripažį
sta, kad monarchijos pavo
jaus komunistai nepaisė, nes 
jiems buvo svarbiausia ve kas:

“Socialdemokratų Partijos 
įtakos sunaikinimas miniose, 
laimėjimas pastarųjų komu
nistinei vadovybei pasidarė 
būtina sąlyga proletarinės re
voliucijos laimėjimo Vokieti
joj.“
Taigi, komunistai stengėsi 

sunaikinti socialdemokratų įta
ka miniose, tikėdamiesi, kad tas 
prirengs dirvą revoliucijai. O 
rezultatas išėjo visai priešingas.

HOELZ’O KANDIDATŪRA 
ATMESTA.

abejonės, kad Francija pa
seks MacDonaldo pavyzdžiu 
ir pripažins sovietų valdžių.

Pereitame “Nedėlios Naujie
nų“ numeryje buvo rašyta apie 
Vokietijos komunistų veikėjų 
Max’a Hoelz’ą, kurį ta partija 
buvo paskyrusi vyriausiuoju 
savo kandidatu į reichstagų, ne
žiūrint to, kad jisai buvo vie
šai atsižadėjęs savo “garsiųjų“ 
darbų ir prašęs valdžios susimy- 
lėjimo.

Vėliausiai atėję iš Vokietijos 
laikraščiai praneša, kad neužil- 
gio prieš rinkimus Vokietijos 
komunistai, pabūgę kritikos, pa
keitė savo planų ir Hoelz’o kan
didatūrų išbraukė iš imperijos 
surašo.

x

Manoma, kad naujasis 
Francijos kabinetas susidės 
iš radikalų ir socialistų, jei
gu pastarieji sutiks įeiti į 
į valdžių. Radikalai su so
cialistais jau dabar turį kar
tu apie 270 atstovus; jeigu

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
•* *

ofise, 30 centų už kopijų.

Kaip įstatymai, taip lygiai ir 
konstitucija buvo šventas 
neliečiamas daiktas. Konstitu
cija buvo lygiai garbinama, 
kaip ir įstatymai. Kaip konsti
tucija buvo garbinama gali pa
rodyti nors ir šis pavyzdys: 
dvylika senių iš Susirinkimo ei
na atnešti šventojo teksto. Jie 
grįžta gusarų, tautos gvardijos, 
žandarmerijos lydimi. Buvęs 
atstovas Camus, dabar archy
varas, vyksta visos tos eisenos 
viduryje, didingai nešdamas 
brangių jį tartą. Jiems ateinant 
visi atstovai sustoja. Dvylika 
pačių jaunųjų ima iš senių ran
kų konstitucijos tekstų ir jį 
rimtai deda ant tribūnos. Pre
zidentas Postoret, o po jo visi 
atstovai, eina pro atneštų die
vybę ir garsiai kalba sakra- 
mentalių priesaikos formulą. 
Konstituciją gerbdami, atstovai 
vengia kalbų. Ceremonijai pa
sibaigus, konstitucijos aktas 
yra tiek pat iškilmingai išneša
mas, kaip ir buvo atneštas. Kon
stitucijos aktą išnešus, atstovai 
reiškia dėkingumo Tautos Susi
rinkimui už nemirštamą darbą, 
kuriuo jis apdovanojo pasaulį. 
Aprašytoj iškilmėj dalyvauja ir 
dvasiškiai. Jie konstituciją su
gretina su religija. Konstituci ’ 
ja jiems yra kaž kas dieviška, pigai mums dirba aklai; jie bau- 
Paklausykim, ką kalba I. B. Pe- gina vienus, o kitus klaidina...

Daugelis tų, kurie pradžioje bu
vo pareiškę kuo daugiausia pa
triotizmo, tqhorėjo vien tik pel
ningesnių vietų“. Tik dabar kai 
kurie suprato, kad tauta, kuri 
buvo paskelbta suverene, dabar 
pradėta terorizuoti. Įstatymas 
dabar patampa rinkinys įvai
riausių dekretų • prieš laisvę, 
prieš piliečių lygybę ir t.t. Įsta
tymas, kurs turėjo ginti laisvę, 
dabar stovi prieš ją apginkluo
tas. Karalius nužudomas. Ka
raliaus nužudyme buvo įsipynus 
kunigijos dalis, kuri arba bal
savo už tai, kad karalius butų 
nužudytas, arba tam balsavimui 
pritarė. Tuo budu kunigas, tas 
maldos žmogus, taikos žmogus, 
dovanojimo žmogus, amžinybes 
žmogus—patampa politikos ag
entu, brukąs į dienos pasijas ir 
turi keisti savo rolę, kiek kartų 
keisdavosi scena. O ji niekad 
taip dažnai nesikeisdavo, kafyj 
tada.

Iki šiol mes esame matę ku
nigą bažnyčioje, arba, geriau 
pasakius, sakykloje. Mes ma
tome jį labiau susi rūpinusi u 
konstitucija, negu Evangelija. 
Mes esame matę kunigų ir už 
bažnyčios. Čia kunigas pasiro
dė esąs ir gi pasaulinių dalykų 
gynėju. Kad butų galima ras
ti kunigas, reikėdavo jo ieškoti 
politikos klube, o ne bažnyčioje. 
O ir klube kunigas dažniausia 
balsuodavo už pačius radika
liausius dalykus. Susikompro
mitavęs, kaipo kunigas, jis ne
buvo garbingas ir kaip žmogus. 
Jis ambicingas, jis kerštingas, 
jis žiaurus.

Konstitucijoje Camus yra pa
reiškęs: “Galėtume pakeisti re
ligiją, bet mes tai nepadarysi
me.“ žinoma, religijos nekeitė, 
nes religija keisti, kad ir revo
liucijos metu, dar buvo per daug 
rizikinga. Bet tai, kas konstitu
cijos 'metu buvo dar negalima, 
vėliau pasidarė galima. Ir ne
nuostabu, nes kunigai, tie mo
ralės saugotojai, patapo valdi
ninkais. Tuo budu dvasinės vy
riausybės tarši ir visai nebuvo. 
Papa buvo nuo Prancūzijos baž
nyčios pašalintas, episkopatas 
išblaškytas. Prancūzijoje nebu
vo kunigų susirinkimų, nebeliko 
bažnyčios provincijų, nebuvo 
arkivyskupo arba vyskupo, su
gebančio duoti klebonams tin
kamų instrukcijų. Nesant dva
sinės valdžios, liko tik viena 
valdžia: tai ta, kuri sudarė ci
vilių konstituciją — tai konsti- 
tuantos dvasiškių komitetas, iš 
kurio ėjo visi naujieji įstaty
mai.

Iš to, kas pasakyta,raišku, jog 
bažnyčios valdymą paima į savo 
rankas konstituanta arba kons-

rier, Puy-de-Dome vyskupas:
“Musų konstitucijos pagrin

dai nuostabus. Galų gale jau 
mes turime tikrą socialų faktą. 
Jau išlygintas tas begalinis tar
pas, kurį puikybė buvo sugalvo- 

» jusi tarp vieno ir antro žmo
gaus. Teisių lygybė jau nu
statyta: visi piliečiai prieš įsta
tymus yra lygus; visi lygiai yra 
prileidžiami prie aukštesnių 
valstybės vietų. Kuo Prancūzų 
konstitucija viršija kitas, tai 
kad ji yra krikščioniškos tautos 
konstitucija... Galima ją imti 
kaip paties Dievo darbą, nes ji 
yra paremta nekintamais gam
tos ir religijos pagrindais“.

1791 m. rugsėjo 3 d. karalius 
Liudvikas XVI konstituciją pa
tvirtino. Nuo patvirtinimo die
nos konstitucija buvo 1'aiikoma 
įgyvendinta. Konstitucijos pa
tvirtinimo diena buvo iškilmin
giausiai švenčiama. Štai kaip 
ją šventė Rodeze. Spalių 1 d. 
iškilmę paskelbė visi miesto 
varpai. Trispalvė vėliava buvo 
išstatyta ant katedros varpinės. 
Vakarą ir rytą šaudo iš patran
kų ir vėl varpai gaudžia ištisą 
valandą. Iškilmingoj procesijoj 
dalyvauja tautos gvardija ir 
moterys baltais rūbais apsivil- 
kusios ir trispalve juosta susi- 
juosusios. Miesto aikštėje 
“Bourg“ skelbiamas konstituci
jos aktas. Iš čia procesija eina 
į gražiai išpuoštą katedrą. Kon
stituciją deda aut Tėvynės alto
riaus bažnyčios nąvoj pastaty
to. Tuoj giedamos mišios, miš
parai, Te Deum. Septintą va
landą džiaugsmo ugnis miesto 
aikštėj. Prelatas kviečia visus 
vyskupijos tikinčiuosius jungti 
savo jausmus su jo džiuagsmu, 
išrodo konstitucijos geradary
bes, kelia į padanges revoliuci
ją, kurios tautų istorija visfai 
nežinanti. Jis įsako procesiją 
ir Te Deum visose vyskupijos 
bažnyčiose. Panašiai daro ir 
visi kiti pralotai konstituciona- 
lai. Heraulto vyskupas Poude
rous konstitucijoj e jnato religi
jos ir civilizmo sutapimą. Baž
nyčia ir valstybė su konstituci
ja esančios ankštai susijungu
sios. “Garbinkime Dievą, — 
šaukė jis, — šlovinkime aukš
čiausią Esybę, nes mes turime 
gerą konstituciją, kuri yra ne 
kas kita, kaip Evengelija, socia
linių atžvilgiu išvystyta“. Besi
kreipdamas į kunigus, tas pats 
vyskupas sako: “Laimingi ga
nytojai, kurie, studijuodami 
šią šventą knygą (Evangeliją) 
jr konstitucijos aktą gali juod- 
vi lyginti, o lygindami gali per
siimti tuo tarp Evangelijos ir 

1 konstitucijos esamu atatikimu, 
kuriuo reikia žmones mokyti“.

Dievui už tokių geradarybę pa
dėkoti — Pouderous įsako Te 
Deum visose bažnyčiose. Kiti 
Dievo žodžių skelbėjai sveikina 
konstitucijų, kaip žmogaus pro
to šedevrų. “Per konstituciją, 
(galima pasakyti) prancūzai pi
liečiai tapo laisvi, pašaukti prie 
dieviškos Jėzaus Kristaus lais
vės, kad galėtų būti bendi pilie
čiai su angelais“. Vyskupas 
Verdier savo pamoksle sako: 
“Prancūzai, ką mes matėme’ir 
ką mes matome! Ar reikia, kad 
aš kalbėčiau apie ta nuostabių 
konstitucija, kuri šviesi pasi
reiškė iš chaoso, kaip pasaulis 
iš nieko“.

Šitaip konstitucijų garbinant, 
partijos varžosi dėl valdžios: 
vienos jų paima, bet joms jų iš- 
veržia kitos, šios kitos, pa- 
ėmusios valdžių, vėl jų užleidžia 
kitoms, nes joms reikia skubė
ti... prie ešafoto. Taip baisiai 
partijoms besiriejant Paryžiuje, 
provincijoje eina baisi agitaci
ja. Agitacijoje dalyvauja ir 
kunigai, nenujausdami to bai
saus pavojaus, kurs jiems ir 
bažnyčiai graso.

1793 m. sausio 5 d. 'Pary
žiaus miesto galva, Perion ži- 
rondistas štai kokį kaltinimų iš- 

: leidžia oficialiai bažnyčiai: “Ku-

Įtituantoje susidaręs dvasiškių 
komitetas. Jis, tiesą pasakius, 
atima iš kunigų laisvę, jis kon
fiskuoja jų turtus, jig nuverčia 
bažnyčios organizaciją, jis su
daro vyskupijas ir parapijas, vi
sai nesirūpindamas jų jurisdik
cija; jis nutraukia net ryšius' 
su Papa. Visai atvirai galima 
pasakyti, jog nuo to laiko baž
nyčios valdymas Prancūzijoje 
priklauso šiam bažnyčios komi
tetui.

Tuo budu Prancūzijos bažny
čia patenka į minėto bažnytinio 
komiteto rankas. Iš tikrųjų 
bažnyčia buvo konstituantos 
rankose. Pasauliniai patampa 
dvasiškių viršininkais. Naują 
kunigą jie įvezdina į jam ski
riamą bažnyčią, jie tvarko cere
monijas, jie apmoka kunigus. 
Ir štai šitas naujas viršinin
kas turi savo rankose ne tik 
kunigus, bet ir bažnyčią. Kuni
gas turi iš sakyklos skelbti daug 
įsakymų, ateinančių jau iš Pa
ryžiaus, jau iš Versalės, jau iš 
vietinės valdžios. Prieita prie 
to, jog kunigas turi skelbti bu
tą, kuriame gyvena miesto gal
va. Paryžiaus vyskupas Gobe- 
lis leidžia Notre-Dame manifes
tacijas su Te Deum, kalbomis, 
kuriomis labiau tiko Marso lau
kas, negu Notre-Dame bažnyčia. 
Pasaulinė valdžia, besikišdama 
į bažnyčios reikalus, eina dar to
liau: užgina bažnyčioje per mi
šias smilkyti prelatus. Mat, 
tokiu prelatų smilkymu nusi
dedamą lygybei! Miesto valdy
ba įsako, kada ir koks kunigas 
mišias turi laikyti, kada ir ką 
giedoti, kada Švenčiausiąjį įsta
tyt, kokios spalvos arnotu mišias 
laikyti ir t.t. Bet ir tuo pasau
line valdžia dar nesitenkina: ji 
užgina visa, kas yra, arba neva 
gali būti priešinga valstyb.es į- 
statymams. Taip legis|atyv'ia- 
me susirinkime buvo pripažin
tas teisėtu vedusiųjų išsiskyri
mas. Mat visa turėjo lemti abi
pusė meilė. Toliau užginta 
skelbti iš sakyklos vedančiųjų 
užsakai, jie registruoti,, arba 
dvasinės vyriausybės dispensoš 
prašyti. Net konstitucionalis- 
tams šios vyriausybės naujeny
bės nebepatinka, bet jie protes- 
tuot nedrįsta. Įsidrąsinus pa
saulinė vyriausybė, eina dar to
liau: ji uždarinėja bažnyčias, 

atimdama jos turtus ir t.t.
čia negalima nepaminėti vie

no labai charakteringo anekdo
to: Vieną gražią dieną demisio- 
navęs Saone ir Loire vyskupas, 
biednas Gauttes, važiavo vienas 
savo vežimėly. Prieš jį ateina 
pėsčias tautos gvardijos karei
vis ir sako sutiktam seneliui: 
“Pilieti, vyskupe, juk lygybės 
laikais nė tau važinėtis, kada 
patriotas turi dumblą bristi. 
Šventos lygybės vardu dabar 
mano eilė važuoti. Įsakau tau 
išlipti“. Kol kas teliepta vys
kupui ' išlipti iš jo vežimėlio. 
Bet artinas laikas, kada bus 
įsakyta jam lipti į... ešafotą.

Taip, artinas valanda, kada 
kiekvienas pretekstas bus pa
kankama racija kunigui nu
bausti. Vienas baudžiamas už 
tai, kad savo laiškus žymi data 
nuo Kristaus įsikūnijimo, ant
ras už tai, kad iškilmingai yra 
pamaldas atlaikęs, trečias už 
tai, kad neaiškiu balsu perskai
tęs konstitucionalisto vyskupo 
įsakymus ir t.t. O štai ir skun
dai, kurie buvo prieš kunigus 
keliami: vienas drebėdamas pri
siekęs, antras relikvijas pas sa
ve laikęs, trečias trukdęs, baž
nyčioje marsilietę giedoti, ket
virtas daręs procesiją tada, ka
da buvęs gražus oras ir t.t. Ku
nigas jokiu budu negalėjo pasa
kyti, pavyzdžiui, kad natūralios 
religijos neužtenka, kad vaikai 
turi laikytis savo tėvų religijos, 
kad reikia pasninkauti, išpažin
tį atlikti ir t.t. Už tą ar kitą 
prasitarimą kunigui graso kalė
jimas ar net giljotina.

Iš viso, kas sakyta, yra ma
tyti, jog Prancūzijos kunigija 
pirmiau nustoja laisvės, paskui 
garbės ir galų gale gyvybės. 
Taip pat apibudina Prancūzų 
dvasiškiją, politikoje dalyva
vusią, kun. Augustin’as Sicard, 
Šventojo Petro bažnyčios klebo
nas Chaillote, laikrašty Le Cor- 
respondent (Nr 1382 ir 1382, 
1923 m).
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Kunigo Sicardo aprašytas 
Prancūzijos kunigų dalyvavimo 
politikoje ir to dalyvavimo liūd
nas finalas turėtų būti gera pa
moka ir musų kunigams poli
tikams. Kunigų dalyvavimo 
politikoje klausimas turėtų bū
ti kuo griežčiausia ir pas mus 
svarstomas ir tinkamai išrištas. 
Nes jei kalbamuoju klausimu 
bus tokia palaida bala, kaip iki 
šiol, tai ir Lietuvos katalikų 
Bažnyčios ateitis gali būti labai 
liūdna. [“Tautos Vairas“]

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

ANT NAUDOS.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. BoJevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

r-------- -------------- )
K. GUGIS!

ADVOKATAS
Miesto ofise! 

127 N. Dearbom St„ Room 111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted 84. 
Tel.: Boahvard 1310

Valandos: nuo 6 ik! R v. v. kiek
vienų vakarų, iiskynu ketvertų. Į 

Nedaliomis nuo 9 ild 12 ryte.
i.. .................................. /

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUTIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Leavftt «t.
Trišphonos Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Su
rėdo j ir I'ėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farman ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičians 

lengvomis iilygomis.
---------------------------------------------------

S. W. BANES. Aavokatae 
Va!.: 9 A. M. 6d 5 P. M 

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

Telephono Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 8L 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

' I—...... ... II ■ ■ . , II

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lletnvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’L, 

Tolephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

TeL: Pullman 6377.
......

--------------------------------------------------- į
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj:
Room 1728

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WaShittgton St.

, Cor. Washington & Clark
—

Namu Tel.: Hyde Perk 8896

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI į 
ADVOKATAS

Ofisas: '
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200 I

Cicero Panedglio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 r 

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

V, W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 319 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted StM Chicara.
Tel. Yardji 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indihna Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind. 
_____________________________________ ___________________ , i

valstyb.es


Trečiadienis, Geg. 14, 1924 NAUJIENOS, UhicAgo, HL

CHICAGOS 
ŽINIOS

Šeši sužeisti nelaiminguo
se atsitikimuose su 

automobiliais
Du mirė nuo žaizdų; du paso 

dinti kalėjiman; du sulaikyti.
Pereitas pirmadienis irgi pa

sižymėjo didelėmis nelaimėmis 
su automobilais.

Keturios moterys, vaikąs ir 
vyras liko sužeisti, kada nedide
lis trokas, valdomas 17 metų 
vaikino įvažiavo į automobilių 
ant Roosevelt rd. ivlloman avė. 
Iš susitrenkimo abu vežimai 
nusirito ant šalygatvio, kuriuo- 
mi ėjo būrys praeivių ir visi še
ši tapo sužeisti. Vienas iš jų su
žeistas pavojingai — manoma 
įlaužta galvos kaulas.

Pasimirė nuo sužeidimo pen
kių metų vaikas, ir 65 metų mo
teris. Vienas jų buvo sužeistas 
pereito mėnesio 8-tą, kitas 26-tą 
d. Tuo budu žuvusiųjų nuo au
tomobilių skaičius šiais metais 
pasidarė 198 asmenys.

Du liko nuteisti kalėjiman 
per teisėją Asą G. Adams Spee- 
derių korte. Vienas gavo mėnesį 
į pataisos namus ir $100 pini
gais už važiavimą girtame sto
vyje. Jis pereitą šeštadienį va
žiuodamas sužeidė 16 metų 
mergina. Vienas. juodukas jo 
draugas ir pati aplaikė sekamą 
bausmę: pats — dvidešimts
dienų į puta, sos namu; ir $20'< 
bausmės jo draugas ir pati po 
$100. Kad augi jie neturė'e kuo 
užsimokėti bausmę, visi liko 
pasiųsti į pataisos namus.

Kiti du automobilistai liko su
laikyti ir galbūt bus nubausti 
vėliaus. '

kuriomis teko vadovautis. Tai
syklėse buvo pažymėta, kad ris
tynių stilius amerikoniškas. 
Ristikams nevalia teptis taukais 
bei alėjumi kandžiotis, muštis 
bei spardytis. Ritasi du kritimai 
iš trijų. Jeigu laike vienos va
landos nėra kritimo, tai po va
landai laiko vieno kritimo už
tenka, kad nusprendus pergalė
toją... Bepasekmingos ristynės 
uždrausta.

Lietuvių Rateliuose . •
Cicero piliečiai susido

mėjo ponu Kudirka
Visa ponybė rengiasi prie dide

lės iškilmės.

Sportas

Karolis Sarpalius parito
Wm, Demetralą

Sarpaliui sukelta ovacijos. Jis 
pripažintas geriausiu sunkios 
vogos rišt ik u.

Pereitą pirmadienį šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, įvyko vie
nos didžiausių ristynių ir, kurie 
iš lietuvių nebuvo jose, tiems 
teks gailėtis.

Pirm ristynių buvo perstaty
ta publikai p. Smith anglų spau
dos atstovas, kuris jau keletą 
kartų aprašė lietuvius ristikus 
atiduodamas jiems pilną kredi
tą ir gerai pažymėjęs lietuvių 
vaędą. Jam publika gausiai plo
jo. Paskui perstatyta žinomas 
promoteris John (Doc) Krone. 
Jisai pagyrė lietuvius ir pasa
kė, kad lietuviai turi didžiuotis 
turėdami savo tarpe tokius vy
rus, kurie gali savo tautos var
dą kelti ir parodyti pasauliui, 
kad pas lietuvius randasi gerų 
vyrų. Publika jam irgi gausiai 
plojo.

Pirma pora išėjo Juozas Ban- 
cevičius su Kaziu Levickiu. Ka
zys visą laiką ant Juozo pyko ir 
mėme, kad Juozas nieko negali 
ir, kad Juozas, tai yra tik menk
niekis paristi. Kazys šaukė Juo
zą keletą kartų ris tynęs na ir 
pagalios gavo progą ir pasirodė, 
jog dar Kaziui toli reikia bėgti, 
kad bent atsilaikius prieš Juo
zą.

Juozas Bancevičius parito 
Kazį Levicką pirmą kartą į 
4 minutes antrą kartą į 6 minu
tes.

Antra pora Domininkas Du- 
dinskas su Pete Zbyško. Kadan
gi Pete Zbyško buvo apsiėmęs 
paristi Dudinską į 30 minučių, 
tai jie ir ritosi 30 minučių ir 
viens antro nepergalėjo reiškia, 
Zbyško prallaimėjo.

Paskutinė pora Karolis Sar
palius su Wm. Demetrai.

Pirmiausia buvo perskaityta 
sutartis ristynių, bei taisyklės

Tai maždaug buvo tokios tai
syklės. Dar buvo biskį ginčų dėl 
referee—teisėjo, kaip pranešė 
Sarpaliaus manadžeris J. Uk- 
tveris, kad Demetrai iš pirmiau 
jam paduotų vardų nei vieno 
nepriėmė, tai šį kartą jam pa
siūlyta dar J. Bancevičius arba 
Apolinaras K. Menas golf mo
kyklos instruktorius, bet ir ant 
šių jis nesutiko. Demetralas rei
kalavo Smitho, ir po biskio ki- 
virčių sutikta abiejų pusių ir 
publikos, kad Smithas butų re
feree.

Laiką dabojo p. A. P. K ved ti
ras; o egzaminavo ristikus Dr. 
P. Z. Zalatoris.

Prasidėjo tų dviejų milžinų 
kova. Susikibo gana.stipriai ant 
karto. Pirmutinis nuėjo ant 
matraso Sarpalius. Ir jis pra
dėjo gaudyti Demetralą kojo
mis. Čia John (Doc) Krone pa
stebėjo, kad tai yra antras gar
sus ristikas John Pesek. Buvo 
kritingų momentų Sarpaliui ir 
Dcmetralui. Sai'palius kentėjo 
nuo “toe hold ir hammerlock’.’ 
o Demetralas nuo, Headlock s- 
cisons ir reverse double wrist 
lock. Po valandos ir septynių 
minučių K. Sarpalius pagavęs 
heatdlock, iš 'kurio perėjęs į 
body lock prispaudė Demetralą 
prie matraso.

Ponas Apulskis, tai sakau 
tikras musų tėvinainis. Jis myli 
netik poną Kudirką, o ir Lietu
vą. Jis sako, jei jis butų Lietu
vos policistų viršininku, ten to
kių kvailysčių nesidarytų kaip 
dabar: geri piliečiai nebūtų be 
jokios kalties areštuojami, tik 
prasikaltėliai butų gaudomi. 
Prasikaltėliai, sako, nė ugny 
nuo jo nepasislėptų. O jam, man 
rodos pilnai galima tikėti. Ren
gime koncerto jis parodė didelių 
gabumų, tai galimas daiktas, 
kad jam pavyktų ir Lietuvos 
policistus tinkamai kamanduoti.

Pasidarbavus, ponui Apuls- 
kiui, kaip girdėt, sekamą nedėl- 
dienį, Kudirkos išleistuvių kon
certe žada dalyvauti visa Cice- 
ros ponybė. O kad jau ponybė 
dailyvaus, tai mes darbininkai 
be jokio atsisakinėjimo busime.

Visi kalba, kad ciceriečiai 
rengdami Kudirkai šį koncertą, 
nori parodyt, kad jie kur kas 
geriau moka apvertinti Lietu
vos talentus, negu chicagiečiai. 
Ir aš sakau, kad jie yra smart. 
Sako jau keli šimtai asmenų iš 
anksto yra pasirengę užimti 
tam tikras vietas Liberty Hali, 
o kas nuo jų atliks, galės ir chi
cagiečiai pasinaudot.

—Ciceros Kaimynas.

Ne Sunku Mokėt
už Chevrolet

Kiekvienas nori turėt automobilių.
Kiekvienas gali užsimoket 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 ramiomis.
Chevrolet galite nusipirkti taip pat, kaip ir namą. Jūs 
išmokėsite už jį bevažinėdami. Tai yra geriausias “įves
dinimas” 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 iSaikinti, kaip lengvai ji galima įsigyti, naudoti 
ir išmokėti.

Kainos f. o. b, Flint, Michigan.
Superior Roadster - - $490 Superior Sedan - $795
Superior Touring - - 495 Superior Commercial Chassis 395
Superior Utility Coupe - 640 Superior Light Delivery - - 495
Superior 4-Passenger Coupe 725 Utility Espress Truck Chassis 550

Fiaher Bodies on all Closed Modele

Chevrolet Motor Company, Detroit, Mietu
Division of Qeneral Motore Corporation J
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Publika buvo dvejopa: lietu
viai ir graikai. Lietuviai už lie
tuvį, p graikai už graiką, vieni 
rėkia ir kiti taip pat. Prieš ris
tynes senute moteris pasigavus 
už skverno Sarpalių, sušuko: p. 
Sarpalius dėl Dievo meiles ne
pasiduok — nepadaryk mums 
lietuviams sarmatos. Vieni rė
kė smaugk graiką! Kiti — 
laužk! treti — dar biskis... dar 
biskis, tik dar colio trūksta! O 
kraiko šalininkai ir gi visokiais 
balsais rėkė.

Po ristynių Demetralas parei
škė, kad jam stebėtina, nes ji
sai pats nežino kaip tai galėjo 
atsitikti. Jisai visai to nesitikė
jo. O publika pakėlė Sarpalių 
ant rankų į viršų.

Ar Johny Meyers risis sif J. 
Bancevičium?

Šiose ristynėse taipgi buvo at
silankęs ir gi žinomasai lengvo
sios vogos čampionas Johny 
Meyers ir žinomas Jack Linow 
kuriam nesenai Hans Steinke 
išsuko petį.

čia pasigavęs progą J. Bance
vičius su savo manadžerium p. 
Baliumi šaukė J. Mayerį dar 
kartą persiristi, siūlydami betų 
nuo $100 iki $1000.

J. Meyeris iššaukimą priėmė, 
tik reikalavo, kad J. Bancevi
čius padarytų savo vogą iki 165 
svarų, dabar Bancevičius sveria 
171. Bancevičius tai apsiėmė pa
daryti. Reiškia, kad atrodo, jog 
jiedu dar kartą kibs vienas ki
tam į akį.

Kaip jau žinoma, kad Bance
vičius pereitose ristynėse su 
Meyeru pirmą kartą paguldė 
Meyerį, o antru kartu Meyeris 
sužeidė Bancevičių numesda- 
mas jį ant lentų ir tuo laimėjo 
ristynes. \ ;

♦ ♦ * 
iarolis Sarpalius ir Stanley Za- 

jąc risis ketverge.
Ateinančiam * ketverge Karo- 

is Sarpalius turės įrodyti anglų 
publikai,' kad jis yra pirmos rų- 
šies ristikas. Jis turės naują 
žiaurų lenką Stanley Zając — 
Vyras 22 metų sveriąs 208 sva
rus ir mokinys senio Stasio Zby
ško. Anglai ristikai juokiasi iš 
Sarpaliaus, kad jis kaipo ama- 
lorius, nieko negalės profesijo- 
nalui lenkui padaryti, bet Sar
palius tvirtina kitaip.

šios ristynės įvyks ateinan
čiame ketverge First Regiment 
Armory 16 ir Michigan Avė,

(Tąsa ant 6-to pust)

JUOZAPAS NEKROŠIUS

persiskyrė su šiuom pasauliu 
gegužės 12 dieną, 1924 m. 9:30 
P. M. lignbutyj po sunkios li
gos. A. A. Juozapas paeina iš 
Lietuvos, Rudžių kaimo, Grien- 
kiškių parapijos, Kauno vedy
bos; amžiaus 45 metų. Išgyve
no Amerikoj 15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Ludviką ir penkius sū
nūs: Aleksandrą 13 metų, Juo
zapą 12 m.; Vladislovą 10 me
tų, Bronislovą 8 metų, Vaclo
vą 5 m., brolį Joną ir seserį 
Oną Stcčkobarą ir švogeriūs 
Joną ir Aleksandrą.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
gegužės 16 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų^6686 S. Michigan Avė., 
j šv. Kryžiaus Bažnyčią, o po 
pamaldų į Šv. Kazimiero kapi
nes.

širdingai užprašome draugus, 
pažystamus ir gimines dalyvau
ti laidotuvėse.

Palieka dideliame nubudime 
Moteris, sunai, brolis, se
suo ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Eudeikis, Yards 1741,

Lietuviai Nepraleiskite
Pragos

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

i ar 7 pasažierų 
Sedan 5 ar 7 pas. 
Brougham 5 pas.

1795
2595
2175

od ‘Thrijty Svc'Builtby'Paįgt

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

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

CHICAGO MOTOR SALES 
J. J. Bagdonas, Prea. 

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

’
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K. Požėla bus Oetroite
Gegužės 16 ir 17 d.

Detroito lietuviai pasikvietė pas save lietuvių numylėtą čampioną 
K. POŽĖLĄ, idant jis ten duotų pipirų vietiniems lenkų čampionams.

K. Požėla taipgi parodys stebėtinų naujų atletikos numerių.
Ristynės įvyks i ’ »

Lietuviu Salėje,
Kampas Dix ir 25-tos gatvės

Pėtnyčioj, gegužės 16 d. ir 
Subatoj, gegužės 17 d.

Pradžia 8 vai. vak. abi dienas.
Detroito lietuviai, visi ateikite pamatyti stebėtinų K. Požėlos ristynių.

Kviečia KOMITETAS’.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ N ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■!■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 

Ar Kaštoniniai Rudi, ar Auksines parvos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni I Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūti), neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų grąžomo 1

Rufflea atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juoe naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar teliedūviit supintus į kasų, ar su
suktus j mazgų, ar gal. jau esat trumpai nusikifin?, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dų I Jutns nereikės kertteti nesmagumo dėlei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Rufflee.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 65c. bonkų ir pačios.per
sitikrinkite, kad RufFlta yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekosc.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Kurie

Geras

:D AMERICAN LINES
1 West Randolp St., 

Chicago, III.
bile autorizuoto agento.

NEW YORK 
HAMBURG

rronencaii
Jharrimanvline
Joint

alpiausias kelias į visas 
dalis

LIETUVON
kią kiekvieną savaitę su 
musų laivais de luxe 
Resolute”, “Reliance”

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

veža I, Ii ir III klesa pa-
s ir populiariški laivai 
it Clay”, “Cleveland”, 
ja”, “Thuringia” ir “West- 

su cabin ir III klesa. 
. mandagus patarnavimas, 
s kambariai, puikios apy-

Motinos ir Dukters
Jei Jus Nesijaučiat, Kaip Reikiant; 

Silpnos, Nervuotos, Nuvargusios 
ir Nupuolusios, Pabandykit šią 

Naują Gyduolę Nuga-Tone.

Tūkstančiai randa stebėtiną pagel- 
bą į keletą dienų. Nuga-Tone sugra
žina Naują gyvastį ir pajiegą dėl nu
sidėvėjusių nervų ir muskulų. Buda- 
voja raudonąjį kraują, stiprina ir pa 
laiko nervus ir labai stebėtinai padi
dina jų ištvermės galią. Suteikia gai
vinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
žlebčiojim-ą, reguliuoja vidurių veiki
mą, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant, tai 
pats dėl savo labo turit išbandyti jį. 
Jis nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
nepagcll>ėtų. Jis yra malonus priim
ti ir Jus tuojaus pradėsit jaustis ge
riau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
jums užrašęs, nueik pas aptiekrių ir 
nusipirk bonkutę Npga-Tone. Neimk 
įkaito Imk jo keletą dienų ir jei Jus 
nesijausi! geriau ir nedtrodysit ge
riau, nunešk atlikusią pakiuko dalį 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins Jums 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako 
visiems aptiekoriams gaarntubti jį ar 
sūgrąžinti Jūsų pinigus, jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekomenduo
jamas, garantuojamas ir parduoda
mas per visus aptiekorius.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akiu Specialistas

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, TL’ 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki b;
Nedėlionris nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rėži. Tel. Brunsvrick 4887 -
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

- LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Kuomet daktarai 
mainosi — ligonis 
miršta.

Kuomet jau tiek 
daug žmonių sutinka, 
kad geriausias būdas 
pasveikimui vartojant 
adju^tments garbė už 
*Šitą sveikatos mokslą* 
kuris platinasi.

Visi Chiropractoriai 
sutinka kad Chiroprac- 
tic suteikia sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, 111.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

įtempimą, kurieakių 
galvos skaudėjimo, 
aptemimo nervuotu- 

mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Ucnlevard 7589

esti

Akipių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

kus
Ar atmintis po 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 Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecip augšto virš Platto' ap- 
tiekos, Jarabariai 14>/15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimam ligonių

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos

■ Naujienas labiausia 
mėgsta.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį 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- 
kėtumčt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy- 

geriau&iu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

dyti 
mas

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

Chicago, UI.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Wa»armano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Muosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis, yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi- 
cinoje ligos iigšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliSkam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
termas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui u£sl- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ut- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo Ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po b 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte ug 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

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

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

ryto iki 2 vai. po piet.
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Lietuvių Kaleliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Iš Roselando padangės
Scenos Mylėtoju Ratelis su

skato veikti.

Pasakymas tiesos apie asme
nis ar apie organizacijas, kai ka
da yra labai geras dalykas, o 
kai kada blogas. Šį kartą tiesos 
žodis pastūmėjo dalykus geron 
pusėn, ir reikia pasidžiaugti.

Tūlas laikas atgal buvau ra
šęs, kad čia, pas mus nedaug 
kas gero yra atliekama. Buvo 
sakyta, kad draugystes tik sa- 
vus reikalus aprūpina ir dau

ginus nieko.
Scenos Mylėtojų Ratelis tokiu 

mano pasakymu įsižeidė ir su
skato veikti. Ir da kaip suska
to! Kad dalykus pastačius virš 
esamų rekordų pasikvietė iš 
Chicagos Dramatišką Ratelį ir 
kaip ten susidėję į daiktą ren
giasi pastatyti roselandiečiams 
didelį, penkių šimtmečių seną 
veikalą — “Mirga”! Tai čia jau 
nej uokai: du ratai kai ims suk
tis, tai bus ko pasižiūrėti!

Toji “Mirga” sako mirgėsian- 
ti ateinantį sekmadienį, Strumi- 
lo svetainėje (jei policija neiš
vaikys; o jei išvaikys, bus dau
giau fonių). Labai gerai drau
gai rateliečiai ir pagodotini 
abiejų ratelių stipinai ir stipi- 
naitės, aš tikrai nepatingėsiu at
vykti ir pasižiūrėti kaip ten vis
kas mirgės, jei nenumirsiu (o 
jei numirčiau — tiek to, yra 
daug gerų roselandiečių ir be 
manęs... Manau Strumilo svetai
nė bus kupina). —šermukšnis.

Moksleivių šeimyniškas 
vakarėlis

Dabar yra geriausias laikas pri
sirašyti prie moksleivių or
ganizacijos.

Trumpoje ateityje, Chicagos! 
moksleivių antroji kuopa rengs 
šeimynišką vakarėlį. Vakarėlis 
susidės iš užkandžių, žaismių, 
šokių, etc. Galima pilnai tikėtis, 
kad vakarėlis bus sėkmingas, 
nes komitetas jau senai rengias 
prie jo.

Orui atšilant moksleiviai pra
dės rengti ekskursijas į įvairias 
išdirbyštes ir mokslo įstaigas. 
Nors jau yra pusėtinai didelė 
moksleivių antra kuopa, bet dar 
yra daug moksleivių Chicagoje, 
kurie nepriklauso prie jos. Tai
gi dabar butų geriausias laikas 
prisirašyti, nes visi kartu galė
tume atlankyti įvairias mokslo 
įstaigas.

Moksleivis negali būti pilnas 
moksleivis, jeigu jis nepriklau
so prie savo organizacijos. Yra 
daug visokių politinių ir tikybi
nių organizacijų, bet jos dau
giau ar mažiau yra vienpusiš
kos, fanatiškos; todėl mokslei
vių dvasiai jos yra per angštos. 
Taigi norint plačiai lavinti savo 
išmintį, reikia priklausyti prie 
moksleivių organizacijos, t. y. 
Lietuvių Moksl. Susivienijimo 
Amerikoje, dalyvauti jos susi
rinkimuose ir tarpusaviniuose 
lavinimuose. Įstojimo sąlygos 
yra mažos, tik $1.50 į metus. 
Tie pinigai yra paskirstyta įvai
riems reikalams. Už tuos pačius 
pinigus “M. Keliai” yra siunti
nėjami kiekvienam nariui.

Moksleiviai ir (ės), kurie no
rite prisirašyti ir dalyvauti su 
moksleiviais šeimyniškam va
karėlyje, tai tuojau pareikalau
kite antros kuopos pirmininko 
įstojimo blankų, o blankas iš- 
pildę grąžinkite jam, tąsyk gau
site šeimyniško vakarėlio tikie- 
tą veltui.

LMS A. 2-ros kuopos pirmi
ninko antrašas: Juozas Kese- 
rauskas, 1439 So. 49 Ct., Cicero, 
111.

Visokių klasių žmonės yra 
organizuoti, o mums kaipo mok
slą mylintiems žmonėms, reikė
tų turėti tvirčiausią organizaci
ją. Moksleivių organizacija yra 
bepartyvė, todėl kiekvienas do
ras moksleivis ir (ve) gali prie 
jos priklausyti. —Komitetas.

Pranešimai
Kas, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
luoj&u Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
uepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujieną Spulka
1739 S. Halsted St.

“Birutė” laikys metinį susirinkimą 
seredoj, geg. 14 d., 1924 m. Raymond 
Chapel svet., ant 31 arti Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Visi choristai-ės ir rėmėjai yra 
kviečiami dalyvauti, metiniame susi
rinkime, nes reikės rinkti naują val
dybą. ateinančiam sezonui, taipgi bus 
išduoti raportai ir reikės apkalbėti 
daug reikalingų dalykų. Todėl visi 
nariai-es yra neatbūtinai reikalingi, 
ir visi yra prašomi nesiveluoti, laiku 
atvykti, todėl visi atsilankykite.

— Rast. Z. Krasauskas.

Aktorių domei. Visi aktoriai ir ak- 
torkos, kurie priklausote prie p. Ur- 
baičio vedamos grupės malonėkite su
sirinkti trečiadieny, geg. 14 d., 
White Mark Square, 29 ir Halsted St. 
Pradžia 8 vai., didžiojoje svetainėje.

Ciceros ir apielinkės lietuviams. 
Gegužio 18 d. įvyks dar vienas ir pa
skutinis Justo Kudirkos išleistuvių 
koncertas, Liberty Hali, prasidės 7:30 
vai. vakare.

Tai bus koncertas, kuriame daly
vaus ir kiti garsus Chicagos liet, ar
tistai dainininkai.

Bilietus jau galima gaut pirkt se
kamose vietose Ciceroje:

Jonaičio Aptiekoje, Jankausko ap- 
tiekoje, Liberty Ice Cream Parlor, 
Liberty Restaurant ir Komiteto na
rius. Chicagoj pas Dr. Pošką ir Uni- 
versal State Banke. — Rengėjai.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

dekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
arusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 

žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimų?, “Gydytoją”, taipgi ir ki- 
us laikraščius, praneškite Aušros 
(nygynui virš pažymėtu antrašu ąr- 
>a priduokite reikalavimą telefonu: 
loulevard 9663.

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

Town of Lake. — Balto Dobilo L. 
’. Kliubo pranešimas. — Kurie esa
te pirkę šio Kliubo Bonus, turite pri
statyti juos ketvergo vakare, 7-tą va- 
andą, geg. 15, Kliubo svetainėn, nes 
<liubas jau išmoka bonus, katrie ne- 
jristatysite, turėsite laukt kito išm-o- 
cėjimo, o gal kitas išmokėjimas bus 
abai ilgas. Taigi stengkites būt ant 
;o išmokėjimo, nes katrie nepristaty- 
šito sekantį ketvergą, tai jau bus gal 
pervėlai.

Kliubo Admnistracija.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestro su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužio- 
May 14 d., 8 vai. vak. Raymond Cha
pel, 816 W. 31 St.

Visi, kurie norit prisidėti prie or
kestro, malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

Jaunosios Birutės pamokos muzi
kos ir dainų įvyks trečiadienyj, geg. 
14 d., po repeticijų mitingas, nepa
mirškite kad paskutinis trečiadienis 
iki koncerto, reiks išrinkti darbinin
kus, už tai bukite visi nariai laiku | 
Mark White Square, 7:30 vai. vak.

■— Valdyba.

Rengiasi 
Prisirengimas prie Naujienų 

ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Rypkevičia ir visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar
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, kuris nuveža į 
New Yorką už $30.70 be jokio 
persėdimo.

New Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas, nuves

į viešbutį, kur per dieną pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į-5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik kelios dienos 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 atieliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo
ta.

Kurie manote važiuoti, o dar 
noužs i registravote neatidėlio
jant atsilankykite j Naujienų 
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. Nedėliomis 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIESKAU Frank Jerkman ir 

dukters Agnieškos. Apie lt) me
tu atgal jie gyveno Chicagoj. 
Duosiu dovanų jei kas suteiks 
man žinią apie juos. J. T. Lu'kon, 
Stock Yards Station, Kansas 
City, Mo.

VINCENTAS LIUTKUS, Akmeną 
parapijos, Bakstų kaimo, išvažiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ekskursija, ge
gužio 21 d. Giminės ar draugai ku
rie turite kokį nors reikalą, kreipkitės 
2202 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo moteries Kotri- 
nos Paulauskienės, katra yra prasi
šalinus apie 10 menesių atgal, širdin
gai meldžiu sugrįžti ir sutikime gy
venti, o jeigu nesusitaikysim iki 15 
dienų tada bus paimtas persiskyrimas. 
Meldžiu pačios atslieptį arba kas ži
not duoti žinią po šiuo antrašu. Igna
cas Paulauskis, 807 W. 18 St. Chi
cago, III.

APSIVMi~
GEIDŽIU surasti sau gyvenimo 

draugę merginą arba našlę nuo 18— 
26 metų ir kad butų gerai atrodanti, 
linksmaus budo ir šviesi. Neskiriant 
pažiūrų. Kuli butų pasimokinus. Ma
lonėkit prisiųsti paveikslėlį su pirmu 
laišku, gražinsiu ant pareikalavimo. 
Duosiu tinkamą atsakymą žednai. AŠ 
esu vaikinas 29 metų amž., 5 pėdų ir 
7 coių aukščio. Platesnių žinių suteik
siu per laiška. V. J. J-tis, P. O. Box 
143, W. Frankfort, III.

nSOjiiiiF
RANDAI Flatas 5 kambarių, 

elektros šviesa, rendos $25 į mė
nesį. Kreipkitės Universal State 
Banką, S. K. Adomaitis, kreip
tis 9 vai. ryto.

RENDAI Flatas 5 kambarių 
geistina, kad butų be vaikų šei
myna.

Kreipkitės
3127 Emerald Avė.

PARANDAVOJIMUI garu apšil
doma krautuvė. Tinka dėl bile ko
kio biznio. Randa $50.00. Krautu
vė randasi ant 63 ir Sacramento 
gatvių.

C. DAGIS, 
2957 W. 63 St.

Pitone Republic 9649

ANT RENDOS štoras ir 5 
ruimai žemai, hotelis ant antrų 
lubų, pigi renda, labai gera vie
ta ant Brighton Parko. Kreipki
tės pas savininkę, 5252 S. Arte- 
sian St. Tel. Prospect 3590.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ruimas, kad nebū

tų toliau į Westus kaip iki 46th Avė. 
į South iki 47 St., turi būti telefonas, 
elektra. Kas turit tokį ruimą pra- 
neškit į

Naujienų Skyrių,
3210 So. Halsted St., 

No. 106.

ĮVAffiĮS SKELBUfM
PRAPUOLĖ šuva; jis yra rudas, 

baltu kaklu, akis raudonos, apati
nė lupa trumpa, uodega užriesta, 
didelis • Shepherd, vardu “Cuper.” 
Kas patėmysite tokį šunį, praneš
kite; bus atlyginta.

Lafayette 0274

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTINČ

HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENG YSTE

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trukų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
ilnktj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
di!/ usia ii’ geriausia stogų dengimo 
į».dga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų, naktinių virėjų, 6 die

nos savaitėje, gera mokestis.
Atsišaukite •

4169 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU senivos mote
ries prie namų darbo, turi būti 
nuo 35 iki 45 metų amžiaus. 
Valgis, guolis ir atlyginimas.

2158 W. Grand Avė.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prižiūrėti sergančią moterį ii’ trijų 
metų vaiką. Atlyginimas geras, val
giu ir pinigais. Atsišaukite greitai, 
nes labai reikalinga.

DENIS SILVER
2923 So. Emerald Avė.

1 lubos, frontas

IIEIKIA OaIbININKŲ
y yr: y

REIKIA patyrusio antra- 
rankia virėjo.

Atsišaukite
PEOPLES RESTAURANT 

1628 W. 47 St.

REIKALINGAS bučeris, tuo- 
jaus, kuris kalba ; lietuviškai ir 
lenkiškai. Atsišąukit

4518 So., Wood St.
Tel. Boulevad 8200

REIKIA dviejų shearmanų 1 
double teamstęr ir 5 darbinin
kų, darbas geležies atkarpų jar
de. Ateikite pasirengę darban, 

Cohn Iron and Steel Co., 
2034 S. Southiport Are.

REIKIA patyruių darbininkų 
į geležies atkarpų jardą. Taipgi 
shearmenų. Gera mokestis, 
nuolat darbas. Lcopold Cohen 
Iron Co., 3000 S. Kedzie Avė.

amtomliai^
PAIGE Sport Model, kaina 

$850, mainysiu ant loto.
Atsišaukite

A. S. DAPKUS, 
1915 S. Union Avė.

ANT PARDAVIMO Buick 
Touring Car 6 cilindrų, 7 sėdi
mų, su stikliniais užtraukais, 
Išrodo kaip naujas. Gerai už
laikytas. Parduosiu pigiai. At
sišaukit, 736 W. 35th St.

munku
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI
Vėliausio styliaus parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
liampą, paveikslai ir dvigubų spring- 
sų fonografas su rekordais. Viskas 
kaip nauja. Parduosiu sykiu arba 
dalimis už bile gerą pasiūlymą. Atei
kite ir pamatykite tuos gerus bar- 
genus.

1922 So. Kedzie Avc.

PARDAVIMUI
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EXTRA!!! —
PARDAVIMUI pento štoras 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:
1917 South Halsted Str.

PARDAVIMUI minkštų gėrimo 
krautuvė arba Road House, laba! 
geroj apielinkėj; mes neprigulim 
prie Chicago.Sj pas mus atdara per 
dieną ir naktį. Biznis labai geras 
Pardavimo priežastis patirsite an* 
vietos. Parduosiu pigiai.

Joseph Skinderis
3247 W. 111 St., ML Green, I1L

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, se

nas išdirbtas biznis. Lietuviškoj 
kolidnijoj. Nupirksit pigiai prie
žastis pardavimo svarbi.

3500 Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė, nau
ji fikčeriai, turiu parduoti, kam
pinis namas, daromas geras biz
nis. Parduosiu pigiai už pini
gus. 5262 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, lengvas hinčius, Ice 
Cream, nesvaiginami gėrimai, 
cigarai, cigaretai, didelis auto
mobilių biznis, visas biznis cash, 
gražus gyvenimui kambariai, pi- 
g-i renčia, 3 metams lysas, 
duosiu krautuvę atskirai arba 
4 lotus, įskaitant dvi cottages 
pigiai už cash, veikite greit.

4430 West 60 St., 
netoli Kenneth

* PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė ir bučernė, taipgi na
mas, ir lotas, prie karų linijos. 
Biznis labai geras, 5129 Archer 
Av. kampas Kildare Av. Phone 
Lafayette 0392.

PARDAVIMUI bučernė, labai 
geroje vietoje. Biznis geras. 
Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos.

818 W. 18 St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė ir grosernė ir no- 
tions: Ice Cream. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoji į Califor- 
nią. 4354 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI Restauranas, 
labai pigiai.

GEORGE KANTER 
1000 Maxwell St. (Cr. Morgan) 

Tel. Canal 7081

PARDUODU bučernę ir gro- 
sernę visą arba pusę, vieta gera, 
visokių taptų apgyventa.

Atsišaukite
1731 Upįpn Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, dvi krautuvės, par
duosiu abidvi ar vieną. Geroje 
vietoje. Savininkas parduos na
mą ir biznį. ’ Ne agentams.

5756-58 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen. Turčių apgyventą apielinkė, 
brangus stakas, pigi renda; kamba
riai gyvenimui. Atsišaukit tik biznį 
suprantantys žmonės.

1413 W. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parsiduoda augštos rųšies bučernė 

ir grosernes fikčeriai (Fixtures) visai 
mažai vartoti. Kam reikalinga ne
praleiskite progos.

SLONKSNIS,
3401 S. Halsted, antras augštas 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kolonijoj, 4 kambariai gyvenimui. 
Renda pigi. Parduosiu pigiai. Lysas 
yra 3 metams.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI bučernė už “cash” 
arba mainysiu į automobilių. Par
davimo priežastis moters liga.

Kreipkitės j
Naujienų Skyrių, 

3210 So Halsted St. 
Box 105

PARDAVIMUI groserio ir saldu
mynų krautuvė. Parduosiu, arba mai
nysiu ant namo South Side. Prie
žastis pardavimo turiu važiuoti į 
Detroit, Mich.

Atsišaukite
4609 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė prie gero biznio kampo, 
labai prienama kaina.

Atsišaukite
3600 S. Union Avė.

NAMAI-2EME
DIDELI BARGENAI

3 flatų kampinis namas, netoli 
Brighton Park teatro, 2 flatai po 4 
kambarius .1 flatas 5 kambariai, 2 
karų garadžius.

Taipgi namas statytas ant 2 lotų, 
karštu vandeniu apšildomas, parduo
siu už $11,750, arba mainysiu ant 
mažesnio namo, bučernės arba ant ki
tokio biznio. Namas turi būti par
duotas arba išmainytas šią savaitę.

Kankg.luc^
4116 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

NKMAI-ŽEME
CICEROS BARGENAI

Parsiduoda dviejų flatų mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, šalę tuščias 
lotas. Kaina $13500.

PARSIDUODA mūrinis namas, 5- 
4 kambarių, maudynėj, ielektros 
Šviesos ir visi kiti parankamai. 
Kaina $6500.

PARSIDUODA mūrinis namas, 5 
—6 kambarių su visais paranka
mais. Kaina $12000.

PARSIDUODA medinis namas, 5 
—6 kambarių, visi parankamai. 
Kaina $6500.

PARSIDUODA bizniavus namas 
(soft drink parlor) už labai pigią 
kainą

Taipgi turime daugiau visokių 
namų ant pardavimo. Reikale kreip
kitės.

Grant Works Real Estate
1917 W. llth St., Cicero, III.

Phone Cicero 8223.
Klauskit Lco Shvegzda.

PARSIDlJODĄ 3 flatij muro 
namas su storu. Parsiduoda pi
giai. Neša gerą rendą. Savinin
kas ant 1-mo aukšto.

3212 So. Wallace Str.

Ar tikrai nori pirkti 
namą?

Jeigu taip, tai pirk šį bargeną: 3 
flatų muro namas po 6 kambarius už 
$11,000.00, ant išmokėjimo.

PROGA BIZNIERIAMS, parsiduo
da gražus kampinis muro namas, što
ras ir 3 flatai: gera vieta dėl biznio. 
Kaina $12,000.00 ant išmokėjimo.

2 flatai po 4 kambarius ir vienam 
karui garadžius. Kaina $3,500.00, 
ant išmokėjimo.

Su reikalais kreipkitės pas 
A GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK
BARGENAS 2 flatų namas, 6 ir 7 

kambarių, elektra, gasas, maudynes, 
garadžius, visi įtaisymai sudėti ir 
apmokėti, pusė bloko nuo karų lini
jos ir mokyklos. Kaina $6750, jmc-- 
keti $2500 likusius savininkas duos 
morgičių.

Atsišaukite
J. N. ZEWERT & CO., 

4377 Archer Avė.,
S. W. kampas Kedzie Avė.

AUGŠTOS rųšies 2 flatų mūrinis 
namas, Calft’omia netoli 61 St., 6-6 
dideli kambariai, sun parlorai, stik
liniai miegojimui poršiai, ugnavietė, 
knygoms šėpa r bufetas, beržo Iri- 
mingai, įmūrytas plumbingas, mūri
nis garadžius, garu šildomas, gražus 
aplinkui krūmai. $7,000 pinigais. Del 
smulkmenų telefonuokite

Republic 1932

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinė bungalow, yra visi įren
gimai, netoli karų linijos, bar- 
genas už cash. Atsišaukite 5036 
S. Kildare Avė. Imkit Archer Ci
cero karus.

BARGENAS 30x125 lotas 
prie Rockwell St., netoli lietuvių 
mokyklos ir bažnyčios, kaina 
greitam pardavimui $900. Telc- 
fonuokit savininkui.

Bepublic 1932

PARDAVIMUI, 9008 Normai 
Avė. tuščia medinė cottage, 4 
kambariai, gasas, elektra, fur- 
nace, vana, kieto medžio grin
dys, naujai malevota ir deko
ruota, bargenas, kaina $4900.

Savininkas
219 E. 70th St.

Phone Stewart 4047

MT. GREENWOOD, ILL.

prie lietuviškų kapinių

PARDUOSIU naują namą su al.e- 
riu ir pusė žemės, arklį ir karv.% 
kiaules ir vištas, yra beismantas ii 
augštas, labai puiki vieto. Kaina 
$5060. Visus reikia cash.

MT. GREENWOOD, ILL.
PARDUOSIU kampinį namą ir 6 

lotus po 150 ilgumo ant biznia o 
atryto, 2 karų naujas garadžius yra 8 
ruimai ir viskas kieto medžio užbai
gimo, vanos, elektra ir toiletai. Yra 
namas dėl vištų ant kokių 600 ir yar- 
das pilnas grepsų apsodintas. Kai
na $8,000, cash $3,000.

MT. GREENVVOOD, ILL.
PARDUOSIU naują medinį namą 

4 kambarių, žemės 75x300 ilgumo, 2 
karam garadžius, gražioj vietoj. Kai
na $5,000, $3,000 cash.

BRIDGEPORT
PARDUOSIU namą arba vadinami 

(hotelį), kaina $10,000, $5,000 cash.
BRIGHTON PARK.

PARDUOSIU 2 namus ir ant 6 ka
rų garadžius, 3 lotus 25x150. Labri 
puiki vieta, vieną namą arba abudu 
arba mainysiu ant ko kas tik turi, 
namo puse muro pusė fremas iš 
apačios mūras, karštu vandeniu šil
domas. Vienas ant 3 pagyvenimų, o 
kitas ant 2. Viskas yra. Norint dau
giau informacijų kreipkitės:

GEO. D. TALUC, 
2102 N. Leavitt Str., 

Chicago, III.
• Tel: Brunswlck 6891

NAMAI-ŽEME
Parduodu, mainau ir perku

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

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westcrn Avė., Chicago, 111.
Phone: Prospect 8678

GERI 1IKKINIAI IR MAINYMAI 
ANT BRIDGEPORTO

5 pagyvenimų muro namas po 5 ir 
4 kambarius, elektros šviesa; kamba
riai čysti ir šviesus, geroj vietoj. 
Kaina $10,500.

• K

Kampinis biznio namas su bučer- 
nęs bizniu, 5 pagyvenimai, štoras ir 
naujas muro garadžius dėl 3 kaių. 
Namas išmokėtas. Mainosi ant di
desnio apartment namo. Taipgi tu
rime daugel kitų visokių namų parda
vimui ir mainymui.

SLONKSNIS & KODIS 
3401 So. Halsted, antras augštas 

Tel. Yards 2242

4 FLATŲ MŪRINIS 
Moderniškas Marųuette Manor. 
Sun porčiai ir miegojimui por- 
čiai.

Gerame padėjime.
Kdina $27,000.
Pinigais reikia $4,000.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Tel. Prospect 1910

mSoF™
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 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
> .... ............... .

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Vi I T............................. II. ■■ Z

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėl dieniais: nuo 10 ryto iki 
12:08 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros labos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 \V. Madison St.

--
Vyrai išmokite barberystės, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų.-Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Wells St., 
Chicago.




