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Kaune prasidėjo Baltijos Kareiviy honu įstatymas

valstybių konferencija Sensacinga žinia apie dviejų 
bolševikų ekspertų mirtį.

Tuo įstatymu pasinaudos arti 
pusketvirto milijono pasauli
nio karo kareivių.

Nori 150,000,000 doleriu 
laivynui

Anglijos maskviškiai šmeižia 
darbininkų valdžią

Kijeve, Ukrainoj, įvykus baisi 
katastrofa

Baltijos valstybių kon 
ferencija Kaune

KAUNAS, geg. 20. — Vakar 
čia prasidėjo ekonominė trijų 
Baltijos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — konferen
cija.

Manoma, kad konferencija 
nusitęs visą savaitę. Jos tikslas 
—padaryti ekonominę, visas 
tris valstybes jungiančią, sutar
tį.

Del politinės sąjungos šioj 
konferencijoj nebus tariamos.

stebėta, kad tai vietai grūmoja 
pavojus, bet žmonės nesiskubi
no pasišalinti ir dėlto daugelis 
žuvo. Dabar gyventojai išsi
gandę apleidžia savo namus,— 
tuos, kurie dar nebuvo sunai
kinti. Kijeve viešpatauja dide
lis sujudimas; išsigandę 
nes nebežino ką daryti.

žmo-

Italijos ir Belgijos premjeru 
konferencija

Anglijos komunistai šmei 
žia darbininku valdžią

Savo konvencijoj jie kalba dar 
apie “paveržimą” Darbininkų 
partijos vadovybės iš dabarti
nių jos lyderių.

MILANAS, geg. 20. — Prem
jero Mussolinio konferencija su 
Belgų premjeru Theunisu ir už
sienio reikalų ministeriu Hy- 
mansu pasibaigė susitaikymu 
trimis punktais:

Stengtis, kad butų taiko- 
reparacijų ekspertų planas. 
Šaukti alijantų konferenci-

mas

LONDONAS, geg. 20. —čia 
ką tik gauta sensacingų žinių 
apie mirtį pp. Liutovinovo ir 
Kutlerio — dviejų rusų vyriau
sių ekspertų, kurie turėjo iške
liauti Londonan padėti čia so
vietų delegacijai Anglų-Rusų 
derybų konferencijoj.

Liutovinovas prieš porą sa
vaičių nusišovė, kadangi sovietų 
valdžia susekus, kad jis, būda
mas Rusų agentu Berline, dar
bavos franeuzų slaptajai žval
gybai, suteikdamas jai labai 
svarbių informacijų.

Savaitei praslinkus, p. Kutle- 
ris, kurs caro laikais buvo rusų 
finansų ministeris, artimas 
Liutovinovo draugas, staiga mi
rė — neva širdies liga, kaip bu
vo viešai paskelbta.
Rusai koncentruoja savo propa

gandą Paryžiuje.

Pranešama, kad maskviškis 
internacionalas savo propagan
dos centrą kraustąs labiau Į va
karus, būtent Į Paryžių. Del ra
dikalų laimėjimo įvykusiais 
Franci joj rinkimais, maskvie
čiai nutarę savo propagandos 
laikraštį “Nakanunie” taipjau 
iš Berlino perkelti Į Paryžių.
Buvęs Kolčako oficieras 

smerktas sušaudyti.
TOMSKAS, Sibiras, geg.

— Sovietų karinis tribunalas pa 
smerkė mirčiai kapitoną Suro- 
vą. Jis savo laiku buvo aukš- 

armijoj viršinin-
vadovavo baudžiamoms 

ir vėliaus dalyva- 
baltagvardiečių

WASHINGTQN,
20. — Apskaičiuojama, kad kon
greso priimtuoju — be prezi
dento parašo — kareivių bonų 
įstatymu, 3,038,283 pasaulinio 
karo veteranai turės teises nau
dotis apdraudos certifikatais, o 
389,583 gaus 
nigais po 50 
rių.

Apdraudos
bendrai imant, siekia $962.

Apdraudos certifikatas bus 
išmokėtas kareiviui po 20 metų, 
arba anksčiau, jei 
tų.

Po dviejų metų 
certifikatais gauti

geg

tuojau gyvais pi- 
arba mažiau dole-

certifikato verte,

kareivis mir-

galima tais 
paskolos.

“Samagonka” Rusijoj
Areštuota ir tieson atiduota

7000 slaptų degtindarių.

SARATOVAS, Rusija, geg. 
20. — Saratovo gubernijoj la
bai išsiplatinęs slaptas degtinės 
darymas. Per pastaruosius tris 
mėnesius vyriausybė 
daugiau kaip penkis 
čius slaptų degtinės
Įmonių ir konfiskavo daugiau ne 
50 tūkstančių kvortų degtinės 
— “samagonkos.” Dei degtinės 
darymo areštuota ir tieson ati
duota apie septyni tūkstančiai 
asmenų.

suėmė 
tukstan- 
varymo

pa-

20.

Tokia suma esanti reikalinga 
suliginti Amerikos laivyno 
jėgas su Anglijos laivynu.

WASHINGTON, D. C., geg. 
20. — Atstovi] rūmų laivyno 
komisijos pirmininkas Buller 
žada reikalauti, kad kongresas 
dar šioj sesijoj paskirtų 150 
milijonų dolerių Jungtinių Vals
tijų laivynui. Jo apskaičiavimu 
tokios sumos reikia, kad Ameri
kos laivyno jėgas pastačius ly
giomis su Anglijos laivynu.

Wl žydu pogromai
Runijoj

Trys žydai esą užmušti, 
lis sužeistu, v '

dauge-

20. — 
prane- 
pogro-

LONDONAS, geg.
Telegrama iš Bucharesto 
ša apie Įvykusį ten žydų 
mą. Pogromą suruošę romanų!
studentai. Trys žydai tepę už
mušti, daugelis sužeisti.

APŠAUDĖ KAREJOS GENE- 
RAL-GUBERNATORIŲ.

Japonija, geg. 19. — 
general-gubernatoriui 
Saito plaukiant lai- 
upe, netoli Heidžo 
pasislėpę niaištinin- 

paleido kelias

Gaisras sunaikino ežero 
laivą. Vienas žmogus 

žuvo
Lietuvos žinios
PAVOGĖ 20,000 DOLERIŲ.

ją-
3. 

ro skolos butų 
su reparacijų klausimu.

MANCHESTER, Anglija, ge-1 Mussolini turėsiąs konferencijų 
gūžės 20. — taikomoj čia Ang
lijos komunistų partijos kon
vencijoj daug piktos tulžies lie-j d’Italiano yra nuomonės, 
jama ant MacDonaldo darbinin-1 neužilgio jvyksiąs 
kų valdžios. Ji vadinama “darbi-1 pasimatymas su Anglijos 
ninku klasės apgavikė ir išdavi-

Reikalauti, kad alijantų ka- 
rišamos kartu

su MacDonaidu ir Herriotu
Fašistų organas Corriere 

kad
Mussolinio 

pre
mjeru MacDonaidu, o po to vėl 
su numatomuoju Franci jos pre
mjeru Herriotu.

tas Kolčako 
kas, 
ekspedicijoms 
vo įvairiuose 
sukilimuose.

Teisme jis 
padarytų žygių 
atleidimo žadėjo uoliai tarnau
ti sovietų valdžiai, bet teismas 
atsisakė dovanoti jam bausmę.

LATVIAI PADIDINSIĄ MO
KESNIUS LIETUVOS 

PILIEČIAMS.

TOKIO, 
Korėjos 
admirolui 
vu Daido 
krantuose
kai korėjiečiai 
dešimt šūvių į laivų. Niekas tc- 
čiau nenukentėjo.

LONDONE NEDAUG GERIAU 
KAIP CHICAGOJ.

gailėjos dėl savo 
i ir prašydamas

(E) — Latvijos vidaus 
ministeris pareiškė 

kad ••ministerija nusis- 
padidihti nuo gegužės

įnagis 
di- 

darbininkų

Priimtoj rezoliucijoj gieda
ma, kad esamoji darbininkų ad
ministracija esanti “klusus ka
pitalistinių išnaudotojų
ir sėbras,” darbiečiai esą 
džiausi bjaurybės 
klasės judėjime.“

Kita rezoliucija 
kad Britanijos- komunistai pri
sidėtų prie Darbo partijos tiks
lu, — kaip vienas oratorių pa
aiškino — kad Darbo partijos 
vadovybę išplėšus iš dabartinių 
jos lyderių.

Japonija gailisi 1 V. am
basadoriaus rezignacijos

Riaušės Salonikuose

Ryga 
reikalų 
spaudai, 
tačiusi
1 d. mokesnį už leidimą •gyven
si Latvijoj Lietuvos piliečiams 
nuo ligšiolinio 750 rub. > ligi 
1500, o už sienų perėjimo lei
dimą iki 250 rublių.

Tas 
vos y
didinti mokesnius Latvijos 
liečia m s.

LONDONAS, geg. 19.
Scotland Yard paskelbtais skait
menimis per pirmą šių metų 
ketvirtį Londono gatvėse buvo 
16,690 nelaimingų atsitikimų, 
kurių 175 buvo mirtini. Nelai
mių dėl automobilių buvo 
4,884.

Praneša apie didelę kalas 
trofą Kijeve.

žemės griuvimas sunaikinęs 
“Pečiorską Lavrą”, daug na
mų sugriovęs ir žmonių už
mušęs.

*ydų “Forvens ’ korespm- 
dentas Berline praneša, šitokią 
žinią:

BERLINAS, geg. 17. — ‘Gar
susis rusų vienuolynas “Kijevo- 
Pečiorskaja Lavra” tapo sunai
kintas. Atitrukęs kalno skar
das besirisdamas žemyn j Dnie
pro upę, sugriovė visą tą didelę 
istorinę įstaigą.

Maskvos laikraščiai paduod® 
daug smulkmenų apie tą katas
trofą, kurioj žuvo taipjau daug 
žmonių.

Be Pečiorskos Lavros esą su
naikinta dar taip vadinamas 
“Carsky sad” ir visa eilė apie- 
linkės gatvių. Aukštosios Dnie
pro antkrantės nugriuvę per ke
liasdešimt mylių išilgai upės.

Vladimirskoj Gorkoj 
namų sugriauta.

Nors dar porą dienų prieš 
katastrofos Įvykimą buvo pa-

į TOKIO, Japonija, geg. 20. — 
Žinia, kad Jungtinių Valstiji 
ambasadorius Cyrus E. Woods 
rezignuoja, oficialiuose Tokioj 
rateliuose ir spaudoj padarė šen 
sacijos. Jis buvo tikras ir nuo
širdus japonų draugas, visų my
limas ir gerbiamas. Tą savo pa
lankumą japonams jis ne kartę 
lyra pareiškęs, ir dabar į jo rezi
gnaciją žiuri čia kaipo į jo pro
testą dėl išskyrimo japonų emi 
gracijos į Jungtines Valstijas.

Gal rezignuos ir Hanihara.
Užsienio reikalų ministeris 

Matsui pasakė 
vams, 
busią 
nijos 
ne, p.

30-tukstantinei miniai suvaldyti 
reikėjo šaukti kariuomenę. 10 
žmonių sužeista.

ATĖNAI, Graikija, geg. 20. 
— Tarp policijos ir išmestų iš 
darbo tabako darbininkų įvyko 
muštinės, veikiai virtusios mi
nių riaušėmis, kuriose dalyvavo 
apie 30 tūkstančių žmonių. 
Riaušėms suvaldyti buvo atsių
sta raitoji kariuomenė. Mušty
nėse dešimt žmonių buvo sužei
sta.

DEGTINĖS ŠMUGELIO
SUTARTIS

daug

įvyko sąryšy su Lictu- 
yriausybės nutarimu pa- 

Pi-

IŠ KALĖJIMO Į PARLA
MENTĄ.

PARYŽIUS, geg. 20. — Pre
zidento Mjllerando suteiktąją 
amnestija tapo paleistas iš ka
lėjimo komunistas Jaunes Do- 
riot. Doriot, kad ir kalėjime sė
dėjo, pastaraisiais rinkimais 
buvo išrinktas komunistų atsto
vu parlamentam Kalėjiman jis 
buvo pasmerktas dėl anti-mili- 
taristinės propagandos Ruhro 
srity.

PASKENDO LAIVAS; KETU
RI ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

SALT STE MARIE, Mich., 
geg. 20. — Keturi laivo tarnau
tojai prigėrė, laivui “Orinoco” 
paskendus Superior ežere. Be
vielio telegrafo pranešimu, vi
si kiti asmenys esą išgelbėti.

250,000 DOL. Už SUŽEI
DIMĄ.

spaudos atsto- 
kad gal būt greitu laiku 
“leista rezignuoti” Japo- 
ambasadoriui Washingto- 
Haniharai.

NUKENTĖJO 80 GAISRI
NINKŲ.

į NEW YORK, geg. 20.— Aš- 
tuoniosdešimt gaisrininkų nu
kentėjo, daugiausia nuo durnų, 
kovodami su dviem gaisrais.

Vienas gaisras kilo Batery 
krante ir sunaikino beveik pa
čią seniausią knieste pireplau- 
ką.- l>u ugniagesiai užtroško 
dūmuose, kiti gi du neišlaikė 
nuovargio.

Kitam gaisre Broadway gat
vėj nukentėjo septyniasdešimt 
šeši ugniagesiai, kovodami su 
licpsno»mis ir durnais.

Pirmiausia ugnį pastebėjo 
šuo, kurio staugimas patraukė 
sargo domę į besiveržančią iš 
langų liepsną.

WASJIINGTON, D. C 
19.— Šiandie pasirašyta degti
nės šmugelio sutartis, padary
ta tarp Jungt. Valstijų ir Vo
kietijos. Einant ta sutartim 
Jungtinės Valstijos turi teisės 
gaudyti 
nančius 
mailios 
čių.

Panaši sutartis nesenai 
vo padaryta su Anglija.

•geg.

Vokiečių laivus, gabe- 
degtinę, toliau nei trys 
nuo Amerikos pakraš-

a;

bu-

NEDARBAS AIRIŲ SOSTINĖJ

SYRACUISE, N. Y., geg. 20. 
— Barbara Czechowskytė, iš 
Chicagos, apskundė Lehigh Va- 
lley traukinių kompaniją, rei
kalaudama iš jos 250,000 do
lerių. Czechovvskytei buvo su
laužyta nugara Black Diamond 
greitojo traukinio katastrofoj 
1922 m. gegužės 12.

Išrasta būdas persiųsti 
grafijas telefonu.

fo-

NEW YORKAS, geg. 20. — 
American Telephone and Tele- 
graph kompanijos laboratorijoj 
daryta bandymų su naujai iš
rastu budu persiųsti fotografi
jas telefono vielomis. Bando
mai pasisekė pilnai. Kompanija 
dabar žada įtaisyti įvairiose sa
vo stotyse; prietaisus persiųsti 
visokių įvykių ar asmenų foto
grafijas, ypač spaudai.

DUBLIN, Airija, geg. 19. — 
Dublino burmistro pranešimu, 
Airijos sostinėj šiuo tarpu pa- 
sireiškiąs “nenormalis skurdas 
ir vargas.” To priežastis 
siaučiąs nedarbas. Padfetis tuo 
blogesnė, kad įvairių labdary
bės organizacijų fondai taip
jau visai išsemti, nebepajėgia 
bent labiausiai pašalpos reika
lingųjų sušelpti.

Išrado priemonę, sulaikančią 
aeroplano mašinos užimą.

DAYTON, Ohio, geg. 20. - 
Pagaliaus tapa^išrastas būdas 
sulaikyti aeroplano mašinos uži
mą. McCook aviacijos lauke 
vakar buvo daromi bandymai 
kurie davė geriausių rezultatų.

Prietaisas, kurs sulaiko maši
nos užimą, atima 3 nuoš. maši
nos jėgos.

PINIGU KURSAS
Vakar, geg. 20 d., užsienio pini

gų ne magaus kaip už $26,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų...... $4.37
Belgijos, 100 frankų .... ,.........  $4.57
Danijos, 100 kronų ............   $17.00 i
Italijos, 100 lirų .................... $4.44
Franci jos, 100 frankų ............  $5.81
Lietuvos, 100 litų ............... $10.80
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.92
Olandijos, 100 frolinų ........... $37.38 ‘
Suomijos, 100-nharkių ............ $2.54 1

šokėja Isadora Duncan sunkiai 
sužeista.

LENINGRADAS, Rusija, ge
gužės 20. — Pagarsėjusi šokėja 
Isadora Duncan tapo sunkiai 
sužeista, automobiliui, kuriuo ji 
važiavo iš Pskovo į Leningradą, 
nusiritus į gilų ravą. Jos im- 
presario taipjau sužeistas, bet' 
nepavojingai.

GLEVICLANI), ()., geg. 20.— 
Manoma kad vienas žmogus 
sudegęs kilus “State of Ohio” 
laive gaisrui. Žuvusi,s yra John 
Lee, naktinis sargas, |\?tarna- 
vęs daugiau kaip keturiasde- 
šimts metų

Gaisras kilęs dėl nežinomų 
priežasčių, greit apėmė laivą 
ir privertė pasitraukti iš jo tris 
laivo darbininkus. Jie bando 
išgelbėti ir John ILee, bet dėl 
liepsnos negalėjo prisigriebti.

Jasai laivas buvo pastatytas 
40 metų atgal ir šiuo laiku 
plaukiojo tarp Clevelando, Ce- 
dar Point ir Toledo.

Nuostolių padaryta 100,000
doleriu.c

RADO PAČIĄ KITO 
GLĖBY — ŠOVĖ — 

KALĖJIMAN.

VYRO
EINA

GRANU) RAPI'DS, Mich., geg. 
20.— Aukštesnysis teismas pa
smerkė Enoehą Rasimą, 40 me
tų amžiaus, nuo dviejų iki de
šimties metų kalėjimo, už pa
sikėsinimą nušauti savo žmo
ną, Aleną Rasimienę, 32 metų. 
Rasimas prisipažino šovęs sa
vo pačių, kai užtikęs jų besi
myluojančių su kitu vyru.

NEW YORKE SNIEGAS.

BROCKTON, N. Y., geg. 20. 
— šioj apielinkėj šiandie buvo 
sniego. Gyventojai sako, kad 
per penkiolikę metų dar nebu
vę čia sniego taip vėlai gegužės 
menesį.

GAZAS ATPIGO OMAHOJ.

OtMAHA, Neb., geg. 20. — 
Gazolino kaina Omahoj su
mažinta .‘R/j cento. Dabar ga
lonas bus parduodama po 17 
centų Standard Oil Co. ir Ni- 
cholas Oil korporacijos.

JOHNNY MEYERS LIKO 
NUGALĖTAS JOE PORELLIO

Didelė minia dalyvavo šiose 
ristynėse.

Pirmame susirėmime Meyers 
paguldė Porillį, antrame susiū- 
mime netikėtai Porelli patiesė 
Meyersą, trečiame susiėmime 
Meyers taipjau buvo nuveiktas.

Tuo budu Porelli pasiliko 
Amerikos čampionas.

Kaunas. — /Lietuvos geležin
kelių Valdyba skelbia:

Balandžio 25 d. traukiny 11 
Nr., prieš ateinant jam į Šiau
lius iš vieno važiavusio tarptau
tinės bendroves ini-cganiajam 
vagone keleivio buvo pavogta 
20,000 dolerių. Vogime Įtaria
mi aptarnaujantieji ŠĮ vagoną 
tarpiau įmes bendroves tarnau
tojai.

Apie tai Gelžkelių Valdyba 
praneša Įspėdama dėl galimų 
talpti neteisingų gandų-pric- 
kaištų gelžkeliečiams, nes tarp
tautinių vagonų jie neaptarnau- 
ja.

Padaryto Šiauliuose gelž.ke- 
’ių policijos tardymo faktai 
Įrodo, kad vogimą padarė mie
gamųjų vagonų palydovas 
Fraidnianas.

PLĖšIKAI.

Tirkšliai (Mažeikių apskr.) 
[L]. Skodiškių kaime Tirkš
lių valse, balandžio 6 d. 7 vai. 
vakare pil. T. Končių užpuolė 
□ lošikai, kurie šeimininką ir 
jo berną surišo, o moterims
liepė žiūrėti Į krosnį. Plėšikai 
atėmė iš pil. T. Končiaus 200 
litų, 
rub. 
žiedus
džius. Apsidirbę pabėgo, išmuš
dami visus langų stiklus. Jie 
buvo su kaukėmis ir todėl jų 
pažinti negailėjo. Tai jau ant
ras atsitikimas šį metą su plė
šikais Tirkšlių valsčiuje.

20 rubl. auksinių ir 20 
sidabrinių, 2 auksinius 
ir 2 kišeninius laikro-

Iš okupuotos Lietuvos
Aiškins pilietybę.

“Lietuvos Rytai” praneša, 
kad visa Vilniaus lietuvių eilė 
gavo pakvietimus šiomis dieno
mis atsilankyti j vyriausybės 
komisariatą pilietybei išalkinti.

Sąryšy su einančiais mieste 
gandais, apie kandidatų į trem
tinius sąrašais, šie pakvietimai 
sukėlė daug neramumo.

ORRS..
Chicago ir apielinkė. — šian

die gražu ir šilčiau, — sako oro 
pranašas. Vidutinis mainąsis 
vejas.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:09

; . \s

T elegramu
50 centų

»

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

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

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

• ' . ‘ t
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Pinigai Lietuvon Telegramų 
tiktai 50 cen*u

PER NAUJIENAS
Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas

Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą
»

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

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

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

Oji

siusti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cetu, nežiūrint ar siusi 
100 litu ar 100,000 litu* Naujienos yra pirmutinė ir vie
natinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiusti 
Lietuvon tik už 50 centu.

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

miai atpigintas. Ištiktųjų, pasiųsti mažas ar dideles su
mas pinigų TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir 1 elegramu

čia paduotu kainų nebereikia nieko Teiegrasnu pinigai fens išmokėti Lietuvoje i tris ar keturias

PAPRASTOMIS
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į

3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas) \

TELEGRAMŲ 
^Pinigai išmokami į <

3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
. 25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j

3 ar 4 dienas)

50 litų $5.50 $ 6.06 500 litų $52.00 $52.50 1000 litų $103.25 $103.75
100 litų 10.50 11.00 600 litų 62.25, 62.75' . 2000 litų 205.50 206.00
200 litų 20.75 21.25 700 litų. 72.50 73.00 3000 litų 308.25 308.75
300 litų 31.25 31.75 800 litų ' 82.75 83.25 ■ 4000 litų 411.00 411.50
400 litų 41.75 42.25 900 litų 93.00 93.50-

(Stambesnėms sumoms specialia kursas)
5000 litų 513.75 514.25

<1S «.' ii ta s. i 2(5 dienas.

• s

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

I
I
I

Chicag'o, Illinois



Trečiadienis, Geg. 21, 1924 NAUJIENOS, CHfcagO, UI
r Ai

ų IR KAIP VIRTI
SVOGŪNAI IR KOPŪSTAI

Reiškia Gryną Pieną į3

Telefonais

Prisiuntė Ona Vilkiene.

MIDUS (MAŽIAUSIA MIERA)

Seimininkėms patarimai

PIEMENŲ PAJUS
LIETUVIŲ DAKTARAI

I

2052

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO D AUGI AUS!

RAZINKŲ PAJUS

van-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Labai graži suknelė ma- 
Pasisiudinti ją galifa iš

Kaina 35c. 
aptiekoae

8514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Pagalios Štai Yra Pagelba. Tai Yra 
Nuostabu, Kaip Greitai Nuga-Tone 

Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa
lengvinimą į Vos Keletą 

Dienų.

DR. VAITUSH, O. D 
Liėtavis Aklą Specialistas

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

siųsti man pavyzdi No.............
Čia jdedu 15 centų ir prašau at-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing,> Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 384h SU Chicago, III.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
____ Pirmetinė Lietevią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO- Ine.

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

Vardas
Adresas

Amerikoje kai-
grynas Evapo-

Borden’s Evaporated Pienas
yra grynas farmų pienas su
palikta jame Smetona. Jus su
rasite, kad jis yra turtingas
gerume, geras dėl namų rei
kalavimų ir geras pamainy-
mas į Smetoną dėl jūsų ka
vos. Atminkite Borden’s Eva
porated Pienas yra antratiek
riebesnis, negu paprastas pie
nas.

Geras pienas prasideda pa
čioje pradžioje pieninyčioj
Jis turi būti iš švarių, sveikų
karvių — iš švarios, turtin
gos ir geros farmos. Turi bū
ti melžaunas į švarius vied-
rus, gerai uždengtas ir tuo
jau nuvestas į švarią pieniny-
cią ir gerai sudėtas.
Generalis sanitariškas nuro
dymas išdirbime Evaporated
Pieno yra pagamintas pagal
tiesų. Kad prisilaikius tų tie
sų, The Borden Company yra
įsteigusi specialį ir tikrą pri
žiūrėjimą, kad padarius jų
pieną tikrai grynu ir geros
rūšies.

THE BORDEN COMPANY
Borden Buildinę, New York

Jūsų groseminkas turi dide
lę apštį pas save dėl jūsų, nes
jis žino jūsų reikalus labai
gerai ir žino, kad jis duoda
jums pieną kuris yra pripa
žintas visoje
po geras ir
rated pienas.

Jei jus norite žinoti kaip
porated Pienu, išpildykite šj kuponą pažymint
kokį receptą jus norite, o mes atsiųsime jums
nieko nereikalaudami.

UNSWEETENED 

bAPORATEK
MILK

1

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa- 
eanly reguliatorius. Vienas doleris at- 
ne§n mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. >A. "

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Jei abejoji akimis, pasiteiravk 
Dr. A. R. BLUdfENTHAL

Optomatrlat 
T«L Bonlcvarl 6481 
4841 S. Aihlanl Ava 
Kampas 47-tos *af. 

2-roa lubotai

MUSŲ MOTERIMS
f .................................. -Veda Dora Vilkiene ■ >

J”

i

Dabar toks laikas, kad rūgš
tus kopūstai lengvai pagenda; 
svogūnai leidžia diegus, taigi 
kad apsaugojus juos nuo suge
dimo, reikia kopūstus išimti iš 
bačkos ir sukimšti i stiklines 
bonkas, uždėti guma ir tamp
riai užsukti viršelius, tai kapus- 
tni nesuges. Jeigu kas ne mė
gsta labai rūgščių kopūstų, tai 
gali rašalą nuspausti, sudėti 
kopūstus į puodą, apipilti šaltu 
vandeniu ir duoti kopūstams 
užvirti; paskui supilti į stiklus 
ir užsukus viršelius juos ilgai 
užlaikyti.

Svogūnus reikia nulupti, su
pjaustyti, apipilti šaltu vande
niu ir sudėjus katilan išvirti, o 
paskui supilti į stiklus — to
kius svogūnus galima prirengti 
su saldžios arini rūgščios Smeto
nos sosu; apipilti su taukais ar
ba lasiniukais :r valgyti su mė
sa.

be
sė
ti k 
toli

Kaip tai gerai butų, kad vie
toje sriubos, vynu vadinamos, 
sugrįžtumėm prie senobinio 
tuviško midučio; žmonės 
niaus to vyno nepažinojo, 
midus, ypatingai kauniškis,
buvo žinomas. Naminis midus 
tapo daromas: pusę gorčiaus 
gryno medaus praskiesti pen
kiais gorčiais vandens, pusę to 
gražiai iššveistan katilai) ir at- 
mieruoti su medine balanėle, 
kaip toli nuo krašto; paskui 
supilti viską katilan ir užvirin
ti; užvirinus įdėti, įrišus ska
relėn, pusę (dedant ketvirtį 
svaro apynių, midus bus silp
nesnis), svaro (kunto) apynių 
(vienų spurgelių), ir virinti ko
lei nusiseks irgi pusei, tai yra| 
iki miegai ant balanėlės pada
rytai; praaušinti 
tankią marškelę 
nėn statinėn, ir 
tirštai užteptus
perpjautos baronkos. Po trijų 
dienų pradės midus vaikščioti. 
Tada perkošti dar kartą ir, su
pylus buteliuosna, užkimšti ge
rai ir pastatyti sklepan. Pada
rius midaus daugelį, galima 
laikyti bačkose.

ir iškošti per 
naujon ąžuoli- 
įleisti mieles, 
ant apskritai

1 puoduką sukapotos mėsos 
1/2 šaukštuko druskos
1 šaukštuką citrinų sulčių 
Truputį pipirų
1 puoduką verdančio vandens
1 kaupiną šaukštuką sviesto
2 puoduku sugrustų bulvių 
Į/o puoduką pieno.
Sumaišyk mėsą, druską, cit

rinų sultis, pipirus, verdantį 
vandenį ir sviestą. Sudėk į iš- 
taukuotą skauradą ir kepink ne
karštoje vietoje iki mišinys 
bus parudęs. Neleisk prisvilti. 
Sušildyk sugrustas bulves su 
pienu ir su trupučiu druskos. 
Ištaukuok lėkštą bliudą ir ap- 
dengk jo apačią ir šonu su su-j 
grūstom bulvėm. Sudėk mėsą į i 
vidurį, uždėk šmotukus šviesto. 
Kepink karštame pečiuje iki 
parus. Padėk ant stalo karšta.

ORANŽIŲ PAJUS

iškepus tešlą

juo-

Vardas BORDEN

Lva-virti su Borden s

lath.

bliz-
van-

viry k apie 2 minu tas. Išvoliok 
paprastą pajaus tešlą dėl abiejų 
pajų, uždėk ant blėtų ir įpilk 
razinkų mišinį. Uždengk ir vir
šutine pluta ir kepk karštame 
pečiuje.

Gerai sumai- 
išplaktus bal-

oranžius 
kiaušinius 
puoduką cukraus 
valgomą šaukštą sviesto

Sumaišyk sviestą ir cukrų; 
pridėk trynius, su’lis ir nutar- 
kuotą žievę oranžių (nutarkuok 
tik geltoną dalį), 
syk. Pridėk gerai 
tymus.

Turėk gatavai
dėl apačios pajaus dviejose ne
didelės blėtose. Įpilk virš pa
duotą mišinį ir kepk karštame 
pečiuje iki bus gatavas. (Turi 
būti drūtas).

Delei apačios pajaus, padaryk 
tešlą, kaip visada, įdėk į blėtą, 
padarius dvi, tris mažas skylu
tes tešloje ir kepk labai karšta
me pečiuje iki bus gatava. Ta
da įdėk susyk mišinį.

Atramento dėmė galima leng
vai prašalinti su peroxidu. Už
pilk ant dėmės ir duok pasto
vėti, paskui išplauk su vande
niu ir muilu.

Kietą mėsą lengvai galima 
padaryti minkšta — tik duok 
pagulėti jai keletą minutų stip
riame uksuse.

Juodos šilkinės pančekos ge
rai yra plauti vandenyje su lo- 
zurkomis, kurios palaikys 
dą spalvą.

Jf/gu nori, kiad langai 
getų, įpilk truputį uksuso į 
denį, kuriuo plausi langus.

Mrs. MIGHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted S’t., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS
AKUiERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rį m« prie gimdy- 
rr.<o kiekvienansM 
atsitikime. Teikia 
ypatišką p ri žiu ri
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

KUPONAS
Duona Sosai Pajai
Saldainiai Mėsa Pudingai
Žuvis Košelės Sriuba i

Iškilmingas Piknikas
Rengia Liet. Teatrališka Draugyste Rūta, No. 1,

Nedėlioję, Gegužio-May 25 d., 1924
River Grove, Willow Springs, III.

Pradžia 10 vai. ryte
Gerbiamieji! Lietuvių Teatrališka Draugystė No. 1, jau nuo seniai atsi

žymėjo tarpe Chicagiečių rengimu gražių teatrų ir linksmų piknikų. Todėl visus 
kviečiame atsilankyti ir ant šio pikniko, nes bus puiki muzika, gražus daržas, ska
nus gėrimai ir užkandžiai, ir kitokį įvairumai. Visus kviečia KOMITETAS.

PASARGA. Važiukit Archer Avė. karais iki galuj linijos, paskui paimkit 
Joliet karus ir važiuokit iki Willow Springs, ten išlipkit ir eikit po dešinei rankai 
į žiemius 3 blokus, paskui pasisukit biskį po dešinei ir rasit daržą.

MADOS

ČJIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

_ —/ trupučio.

bambino
į Ireg. Blure>

[/ Matai ka jis daro!
I 1 Palauk, kuomet j j sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalj savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 

t vimą—duokite jiems Bambino be jokio 
atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karšt; atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai* 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7580

No. 2052. 
žai panelei, 
pigios materijos, — iš brangio šilko 
arba aksomo.

Sukirptos mieros 8, 10, 12, 14 ir 16 
metų.

% y ardo 36 arba 40 colių materijos 
ir % yardo apikaklei apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir ait
riai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
-entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
Salsted St, Chicago, III.

M^DR. HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. *

Gydo staigias ir chronišku ligai 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 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

3410 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. 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.

Dėlei Nervų Suirimo — 
Prasto Miego—Blo

go Žlebčiojimo

Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa
kęs jo dėl Jūsų, eikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiądien ir nusipirkite bonku- 
tę Nuga-Tone. Nuga-Tone sugražina 
gyvumą, veiklumą ir pajiegą nusidė
vėjusiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąją kraują, stiprius, pa
stovius nervus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinantį mie
gą, gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, 
reguliuoja vidurių veikimą, sukelia 
entuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nesi- 
jaučiat kaip reikiant, tai pats dėl sa
vo labo pabandyk jį. Jis jums nieko 
nekainuos jei ir nepagelbėtų. Jis yru 
malonus imti ir Jus tuojau pradėsit 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit įkai
to. Imkit jo per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau ir neatrodys ge
riau, nunešk likusią dalį pakiuko pas 
aptiekorių ir jis sugrąžins jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsa
ko visiems aptiekoiams garantuoti jį 
ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei Jus 
būtumėt neužganėdinti. Rekomen
duojamas, garantuojamas ir parduo
damas per visus aptiekorius.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:3* vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

i
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 9537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

17C’ W. 4718 st.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 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. Nedėliomis 10—12 dieną.

)

1 puoduką cukraus
1 puoduko razinkų
1 didelį šaukštuką miltų
1 kiaušinį
1 puoduką verdančio 

dens
1 citrinos sultis ię nutarkuotą 

žievę
1 žiupsniuką druskos
Sumaišyk cukrų ir kiaušinį 

tada įmaišyk miltus, druską ir 
citrinos sultis bei žievę. Galuti
nai įmaišyk verdantį vandenį ir 
razinkas, kurios turi butt ge
rai nuplautos šiltame vandenyj 
ir sukapotos. Sudėk viską į du- 
beltavą puodo (double boiler) ir, (Miestas ir valst.)

F. AP. R1CHTER & CO., 104-114 So. 4th St, BROOKLYN, N. Y. J

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 88*2

Phone Boulevard 2084

International Quilt 
Mfg. Co.

IŠDIRBĖJAI VISOKIOS RŲŠIES 
Vatinių užklodžių ir patalų. 

Mes taipgi turime lovas 
ir matracus.

4509 So. Ashland Avė., 
Chicago.

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Prancūziškas Daktaras
Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Specialistas kraujo, odos, chronii- 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., t it 
viršaus Ashland State Bank:

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 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 8878

Dr. J. W. Beaudette fl
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Kažin ar Jungtinės Val
stijos turėjo kitą tokį prezi
dentą, kaip Calvin Coolidge, 
kurio taip mažai paisytų 
kongrese net jo paties par
tijos žmones. Vėliausias 
smūgis Coolidge’ui yra eks- 
kareivių bonuso priėmimas 
daugiaus negu dviem treč
daliais balsų, nežiūrint pre
zidento “veto”. Vienok tuo 
pačiu metu, kai kongresas 
taip tyčiojasi iš prezidento 
autoriteto, republikonų par
tijos nominacijose jisai “ru- 
nija” beveik be opozicijos. 
Bus juokinga padėtis, jeigu

Kuomet Illinois valstijos 
angliakasiai laikė savo kon
venciją Peorijoje, tai susi
rinko tenai būrys komunis
tų agitatorių ir, kartu su 
kai kuriais radikalesniais 
angliakasių delegatais, įstei
gė “darbo partiją”. Parašė 
ir tos “partijos” platformą, 
bet į ją neįdėjo nei “proleta
riato diktatūros”, nei dagi 
sovietų valdžios pripažini
mo. Už tai toje platformo
je išdėstyta visa eilė refor
mų reikalavimų — visuome
ninė nuosavybė ant gazo ir 
elektrikos įmonių, gatveka- 
rių ir kitų viešo naudojimo 
dalykų; 8 valandų darbo die
na pramonėse, vaikų darbo 
uždraudimas, konstitucinių 
teisių atgaivinimas, privalo
mas pradinis mokslas, ir 1.1. 
Visų šitų dalykų senai rei
kalauja socialistai. Dar vi
sai nesenai komunistai va
dindavo juos už tai “social- 
buržujais” ir “kapitalizmo 
lopintojais”.

darė šitokia “revoliucija” Grai- 
čuno galvoje (numanome, kad 
nemažai bendra su ja turi “Nau
jienų” atsisakymas remti jo 
kandidatūrą į SLA. preziden
tus), bet yra aišku, kad šitaip 

■ elgtis, kaip jisai pasielgė, gali 
tiktai žmogus, kuris visiškai ne
gerbia savęs.

BIJOSI SOCIALISTŲ

Sandariečiai savo seime tarp 
kitų padarė vieną sekamą nuta
rimą:

“Valstiečiai Liaudininkai 
privalo aiškiai nusistatyti j 
sociallistus. Nutarta parei
kalauti iš Valstiečių Liaudi
ninkų, kad jie paliautų flirta
vę su Grigaičiu, Bagočium ir 
kitais neaiškaus nusistatymo 
žmonėmis, ir bendrai su so
cialistų partija.”
Taip rašo “Vienybė”. Turbut 

tiktai dėl jos redaktoriaus ne
mokėjimo gramatikos išėjo pas 
ją toks sakinys, kad ir Grigaitis 
esąs “neaiškaus nusistatymo” 

žmogus. Nesenai pati “Vieny
bė” rašė, kad • “Naujienų” re
daktoriaus nusistatymas esąs 
ne tiktai pilnai aiškus, bet net 
ir “dogmatiškas” (kas, žino-

republikonų konvencija 
vienbalsiai nominuos Coo- 
lidge’ą, kurio politiką patys 
republikonai yra atmetę 
kongrese!

Tik-ką atėjo žinia iš Kau
no, kad Gegužinės Šventės 
apvaikščiojimas Lietuvoje 
parodė didelę socialistų įta
ką darbininkų masėse. Vie
nas draugas rašo mums, kad 
“Gegužės 1 dienos šventė 
Lietuvoje praėjo socialde
mokratų obalsiais.” Social
demokratai surengę daug 
mitingų ir prakalbų, kurie 
pritraukę skaitlingas mi
mas, nežiūrint to, kad kle
rikalai stengėsi nustelbti 
Gegužinės prasmę, pavers
dami ją “medžių sodinimo 
švente”. O komunistai pa
darė menkutę demonstraci
ją Kaune ir savo žioplu elge
siu įvelė apščiai darbinin- 
kų.

Lietuvoje dabar eina di
džiausia kova dėl savivaldy
bių kompetencijų ir dėl Klai
pėdos krašto autonomijos, 
kurias juodieji gaivalai nori 
susiaurinti. Prieš savival
dybes klerikalai jau senai 
kovoja; dabar jie planuoja 
taip pat apkarpyti Klaipė-
dos krašto žmonių teises. 
Lietuvos klerikalai bijosi, 
mat, netekti valdžios, jeigu 
klaipėdiečiai parems demo
kratinius sluogsnius demo
kratinėje Lietuvoje. Tuo la
binus turėtu sukrusti Ame
rikos lietuviai darbininkai 
Lietuvos ir Klaipėdos darbo 
žmonių pagelbon.

Chicagiečiai, kurie susi
rašinėja su SLA. centru, tu
ri neoficialių žinių, kad 
SLA. viršininkų rinkimuose 
nepraėjęs nė vienas bolševi
kas. Didelėms balsų dau
gumoms tapę išrinkti beveik 
visi senieji viršininkai. Vie
toje atsisakiusio nuo kandi- 
daturos Dr. F. Matulaičio, i 
daktarus-kvotėjus patekęs 
Klimas iš Philadelphijos (o 
ne Dr. Biežis, kaip daugelis

ma, taip pat yra nesąmonė).
Ot, sandariečiai tai iš tiesų 

parodė savo seime, kad jų nu
sistatyme nėra jokio aiškumo.

9

Tik prieš socialistus jie pasi
šiaušė, o kur jie patys stovi, ne
pasakė. Vieni jų nori eiti su 
Lietuvos liaudininkais, — jeigu 
liaudininkai “pasitaisys” (t. y. 
paliaus “flirtavę” su socialis
tais) ; o kiti linksta prie atžaga- 
reiviškosios Pažangos.
* Yra šiek-tiek keista, kad san
dariečiai taip bijosi socialistų, 
kuriuos jie nuolatos, “marina” 
ir “laidoja.”

tikėjosi). Senųjų viršinin
kų šalininkai veikiausia tu
rės aiškią daugumą ir seime.

Apžvalga
bi .n— *

ŽMOGUS, KURIS SAVĘS 
NEGERBIA

Dr. A. Graičunas parašė laiš
ką “Draugui’, prašydamas jo 
pareklamuoti kokią tenai jo pa
rašytą knygelę. Prie progos ji
sai rado reikalo pasakyti kom- 
p’imentą klerikalų partijai ir 
“išpeizoti” klerikalų oponentus. 
Tai turbut yra vietoje užmo- 
kesties už tos jo knygutės rek
lamą “Drauge”.

Niekindamas visas priešin
gas klerikalams partijas, .Grai
čunas šitaip užvažiuoja socia
listams : \

“Socialistų nėra: — yra 
Grigaitiniai — Naujieniečifai 
5, kurie ačiū kitų žioplumui 
krauna sau turtus ir lėbau
ja.”
Mes visai nepaisytume to, 

kad Graičunas arba kitas koks 
liežuvninkas pliauškia apie 

“Grigaitinių” “turtus” ir “lėba
vimą”, nes, viena — nei Gri
gaitis, nei dauguma jo draugų 
jokių turtų neturi, o apie lė
bavimą tai nė nesapnuoja; ant
ra; tokios rųšies šmeižtai šiuo 
intelektualio ir moralio suklęri 
mo laiku yra perdaug pripras
tas reiškinys, kad į juos vertė
tų kreipti domesį. Bet yra ga
na nuostabu, kad šitaip drįsta 
rašyti apie naujieniečius p. 
Graičunas po to, kai jisai šim
tus kartu rašė ir kalbėjo apie 
juos visai ką kitą.

Galima čia paminėti nors tą 
apšvietos darbą, kurį neatlai- 
džiai varo “Naujienos” ir nau- 
jieniečiai ir kurį Dr. Graičunas
daugybėje< straipsnių, tilpusių 
musų dienraštyje ir kituose 
laikraščiuose, kėlė į padanges 
ir statė už pavyzdį visos Ameri
kos lietuviams. Daugiaus kaip 
per pusę metų jisai garbino 
naujieniečius, kaipo vienintelius 
žmones, kurie nesigaili pastan
gų apšviesti musų liaudį, o da
bar jisai atrado, kad jie esą 
“kitų žioplumo” išnaudotojai!

Nesvarbu, kodėl staigiai pasi-

TIESA — “BURŽUAZINIS
IŠMISLAS.

todėl, kad Schulls’as nenorėjo 
nė rankos duoti, nes jo mena- 
džierius buvo prieš ristynes pa
reiškęs: “Butų gerai, kad p. Po
žėla sutiktų ristis su Paul 
Schulls; tik gaila, kad musų 
Schulls’ui nebus ko nė pradėti 
su K. Požėla”. O čion išėjo 
kaip tik atbulai —■ musų žvaigž
de Karolis, o ne jis parodė ste
buklus.

Pirmu kartu susikibus, p. 
Schulls net penkis kartus buvo 
perspėtas, kad jis griebiasi me
todų, kurie yra neleistini Imty
nėse.

Schulls tapo patiestas ant 
matraso du kartu, mažiau kaip 
į 37 minutes.

“Karolis Požėla yra nepapras
tas ristikas. Jis tikrai stebuk
lus daro. Kaip lydeka išsprūs
ta iš savo priešo rankų ir lam
do savo priešą”. {Taip sako tie, 
kurie turi patirimo ir žino, kas 
yra ristynes. O tie, kurie pa
žįsta ir myli sportą, sako: “Po
žėla, gabus, žmoniškas ir pagir
tinas sportininkas!” Net Karo
lio Požėlos, priešas sako: “Jis 
(Požėla) miklus kaip vijurkus 
ir stiprus kaip plienas, jo paimt 
negalima.”

Karolis Požėla, tik pora vaka
rų pabuvęs pas mus taip užža
vėjo mačiusius jį ritantis, kad 
publika buvo gatava jį ant ran
kų nešiot, o garbės pareiški
mas tai pas kiekvieną yra 
toks didelis, kad rodos, veržiasi 
iš už tvirčiausių sienų.

Užtata apsidirbus Karoliui su 
Schulls’u publika suūžė ir susto
jus sušuko net tris kartus: 
“Ura, Požėlai” —P. Jurkšaitis.

Prie viso to reikia dar pridur
ti, kad vietos biznieriai pp. Ado
maitis ir Ambrazas po ristynių 
iškėlė Karolio Požėlos pagerbi
mui šauniausią puotą. Dalyva
vo puotoje apie 50 žmonių. Bet 
vairiausių valgių buvo liek, jog 
jutų užtekę keliems šimtams 
žmonių.—N.

Tauras
Franci j :

“Laisvėje” rašo apie Memphis, Tenn.
“Socialistai ir radikalai, 

kaip žinoma, seime balsavo, 
kad Prancūzija užimtų Ruhr 
kraštą.”
Šitie žodžiai, “kaip žinoma”, 

yra grynas melas. Franci jos so
cialistai ne tiktai ne balsavo 
Ruhro užėmimui, bet griežtai 
priešinosi jam. Net radikalai 
balšavo prieš tą Poincarės žygį.

Tarp Franci jos socialistų ir 
radikalų tečiaus yra toks skir
tumas, kad pirmieji kovojo 
prieš Ruhro okupaciją ir po to, 
kai ji buvo įvykinta; o radika
lai kovojo tiktai iki Ruhro užė
mimo, o paskui gana ilgą laiką 
nebekėlė protestų, kol nepasiro
dė, 'kad Poincarės avantiūra 
traukia į pragaištį pačią Franci- 
ją.

“Laisvės” rašytojams tiesa 
yra, matyt, “buržuazinis išmis
tas”. 
t - - ■ : - ■ - - ■. ir —į ........ . ......... - ■ II !!■ II ■
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Oetroitj Mich.
Karolis Požėla sulamdė Ameri

kos lenkų čempioną.

Gegužės 16 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko ristynes už čem
piono garbę tarpe lietuvių risti- 
kų žvaigždės pasaulinio čem
piono, Karolio Požėlos iš vienos 
pusės ir lenkų čempiono iš ant
ros pusės.

Pirmą kartą musų žvaigždė 
Karolis Požėla, sulamdė lenką į 
26 minutes; antru kartu į 25 
minutes.

Geg. 17 d. musų Karolis turė
jo virš 200 svarų priešą iš Ka-
nados, kas reiškia, jog mažiau
sia 25 svarais buvo kanadietis 
sunkesnis už musų Karoli. Te
čiaus musų žvajgždS Karolis 
taip supurtė savo priešą Paul 
Schull’są, kad pabaigus pasta
rasis nenorėjo rankos duoti Po
žėlai.

Pinu u kartu Karolis Požėla 
iškryžiavojo tą milžiną į 21 mi
nutę; gi antru kartu į 15 mi- 
nutų ir 30 sekundą Nestebėtina

1-------- 1--------
Padėkojimas už pašalpą

Antanas Grigonis, kurs da-
bartiniu laiku randasi Memp- 
his, Tenn. ligoninėj, atsiuntė 
p. Lukui į Chicagą tokio turi
nio laišką:
Gerbiamas prieteliau p. Lukas,

Šiuomi pranešu Jums, jog 
aš apturėjau nuo Tamstos taip 
geras knygas, už kurias tariu 
nuolankų ačiū. Jos yra man 
didžiausiu draugu ligoje. Jums 
ponas Lukai, priguli garbė nuo 
žmonių ir užmokesnis nuo Die
vo už tą mielaširdingą darbą.

Taipgi pranešu, jog aš esu 
jau kitoj ligoninėj ir jog labai 
sergu. Lietuvių, išskiriant ma
nęs, čia nėra ir todėl labai liūd
na.

Jus atkreipėte savo mielašir- 
dingumą prisiųsdami man bed- 
nam ligoniui pirmiau pinigišką 
pašalpą, o dabar knygų. Todėl 
priimkit mano linkėjimus gero 
pasisekimo ir laimės.

Su augšta pagarba
—Antanas Grigonis,

LAIŠKAS REDAKCIJAI
— ■■

Iš Tamstos žygio spaudoje, 
spėju Tamstos prielankumą tu
rįs musų kuriamajam Dramos 
Teatrui. Rimtam teatrui rei
kalinga visokia parama, visos 
lietuvių visuomenės. Tikiuosi, 
kad tos paramos nestigsiu ir 
pas Tamstą. Tamstos atsiliepi
mas liepia man pareikšti nuo
širdų ačiū.

Su pagarba,
—J. Vaičkus.

Brooklynas, 
1924. V. 6 d.

Kurklių dvaras (Panevėžio
apskr.) Dvaras iš 220 deš. prik
lauso Ropui. Ordinarininkų te
samdo tik 12, moka 3 litus 
mėn. ir 120 pud. javais me
tams, laiko 2 karves ir 2 avis. 
Kuro visai menkai teduoda, 
taip kad užėjus žiemai darbi
ninkams tenka didelį vargą 
panešti. Čia pribrendęs reikalas 
įkurti Lietuvos Žemės Ūkio 
darbininkų profesines sąjungos 
skyrių.

Lietuvos darbiuiuky 
padėtis

Kazimieravas, Kauno apskr. 
šiame dvare gyveno darbinin
kas (ordinarininkas) Marti
šius. Dirbo ponui per 13 metų 
kiek tik turėjo jėgų. Sunkus 
darbas, nesveikas butas (žinot, 
draugai, kokię ordinarininkų 
butai) pakirto jam sveikatą, 
ir jis mirė. Likosi našlė su ke
letą vaikų. Kad apsigynus nuo 
bado 3 vaikučiai dirbo už vie
ną ordinariją. Žinoma, nepake
liamu darbu žudo savo jaunys
tę, bet ką-gi.buvo daryti? — 
norisi valgyt. Štai atėjo karas, 
revoliucijos ir susitverė Lietu
va. Vienas našlaitis paaugo. 
Paėmė. Lietuvos kariuomenėn. 
Motina su kitais vaikais pasili
ko dvare. Praeitais metais 
grįžta iš kąriuomenės tasai 
našlaitis ir štai ką išgirsta iš' 
dvarininko: sako, grįžai iš ka
riuomenės, tai pasiimk savo 
motiną, sesers ir eik iš mano 
dvaro kur nori...

Darbininkas neturėdamas' 
kur dėtis ir manydamas, kad 
kaipo kareivis gaus užtarimą,! 
iš huto nėjo.

įtūžęs dvarininkas paduoda 
teisman ir štai š. m. vasario 12 
dieną Kauno IV nuov. Taikos 
Teisėjas priteisė minimą šei
myną iš dvaro išmesti...

Tai koks darbininko likimas!

Panevėžys. —- Musų mieste' 
yra gana daug darbininkų įvai-' 
rių profesijų. Yra daug ir boj 
darbių. Organizuojam Prof.1 
Sąjungos Skyrių. Be abejo, Į 
kad organizuotai daugiau at- 
sieksim, negu pakrikę. 

_ _ i
šalčmerio dv., Dotnavos vai., 

Kėdainių apskr. — š. m. 18. I. 
Dvarininkas Pūkelis su pagal
ba savo sūnelio sumušė dar
bininką Gribauską ir po to dar 
atstatė nuo darbo. Mat sako, 
darbininkas nestovėjo ramiai, 
kad dvarininkas jį mušė, bet 
gindamasis mosavo rankomis, 
ir dėlto dvarininkas, tokios 
“nepakarnasties” nepakęsdamas 
išvarė. Ar toli čia nuo baudžia
vos?!

Jonava, Kauno apskr. — Jona
vos skyrius yra skaitlingiausiu 
iš visų L. Ž. U. D. Prof. Sąjun
gos skyrių. Per pusę metų gy
vavimo priskaito jau apie 250 
narių, iš kurių žymus skaičius 
yra moterys darbininkes. Iš 
pradžios narių tarpe buvo šiek 
tiek abejojimų ir betvarkes; 
matomai kam tai rūpėjo ardy
ti darbininkų vienybę ir jjasi- 
tikejimą savo organizacija. Bet

pastaruoju laiku darbininkai 
pradeda interesuotis organiza
cija ir jausti nario pareigas. 
Ypač pasižymi tuo draugės dar
bininkes. Pastaruoju laiku 
tvarkingiau lanko susirinki
mus, moka nario mokesnį ir 
daug naujų draugų įstoja są
jungom

Kairiai, Šiaulių apskr.— Kai
rių apylinkėje darbininkų gy
venimas nepavydėtinus. Čia 
yra Kairių dvaras taip pat ne- 
pertoli ir Aleksandrijas dva
ras, dar yra daug kaimų, kur 
randasi nemažas skaičius dar
bininkų, bet žemės ūkio darbi
ninkų -profesinės sąjungos sky
riaus čia nėro. Buožes ir dva
rininkai tuo. labai patenkinti ir 
kuobiauriausiai išnaudoja dar
bininkus. (“L. Darb.”)

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

ANT NAUDOS. }

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicaso 
Te!. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, v

į^/2%

Pirmų Morgičių 
Auksiniai Bonai

Visų paprastų apsau
gojimų augštos rųšies 
pirmų morgičių auksi
niai bonai PLŪS pro
ga kontrakto pardavi
mas už paskirtą sumą 
rendų ilgam1 laikui, la
biausiai atsakomingų 
savininkų pasaulyje:

Jungtinių Valstijų Pas
tos Ofiso Departmento

. Ateikite arba telefo- 
nuokite dėl smulkmenų

’jacobtKulp
&Company,Inc.
33 So. La Šalie St., Chicago

Telephone Dearborn MM
- ‘  -----------------------------------------------------------------------—i ' ■ ■

Lietuviai Nepraleiskite 
Progos

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

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

Svc'BuiltbyPaige

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, Prez.

4612-16 So. Wtstern Avė.
Tek Lafayette 8282

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

4162-72 So. Halsted Street Chicago.
CLEARJNG HOUSE BANKAS

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis

Galit <13v6ti naujai suprogytij siutą; Stikliniai žibančius čeverj’kns;
Jūsų pirStų nag-ai guli būti puikiai nupoliruoti. Ir lygiai, Svariai nuskustas veido.';, 
Bet"—jei jusij galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viskų.

Kq tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji p; nc’.<"? Visos jūsų pas- 
? tanffof, padaryti peri} impresijų, nueis niekais, jei jus pradfclic kaityti savo galvą 

ir barstyti nešvarias pleiskanas ix> visti kambarį. Naudokit

RtiffJes
pleiskanų mirtinąjį priežų ! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin
kti galvos odų kiekvienų vakarų per kokia dešimt dienų ir daugiau >> rcikčt jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnykt visiškai į trumpų laikų 
ir ]>o to, viskas kų reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Ruffleo, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jys nekankins. Koks skirtumas tuomet bus 1 i
F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Gaunama aptiekose Giic. už bonką

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 111-11 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-fl 

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted 8L 
Te!.: Bbalevard 1310 

Valandos: aua 8 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, ilskyrua ketvertą. 

NadUiomia nuo 9 iki 12 ryta.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Laavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandoai 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pltnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose taia- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

| b. W. BANES, Advokatai
; Val.i 9 A. M. iki 5 P. M

Room 909 Chicago Trust Building
7» W0»t Monroa Street, Cblcago

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted S*.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va). 
S m i - i

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Te!, i Pullman 6877.

Te!. Dearborn 9057

A. A SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidunnlsstjrjr,
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington A Clark 
------ ----- (

Namą Tel.i Eyda Park 889a
.......... ........................   .i. n

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylaa visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu;.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A, E. STASULANI j
* ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

į; 77 W. Washington St.
Tel. Central 6200 h

i Cicero Panedėlio vate. j
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 I 

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

'«vrfn

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

v 28 So. La Salio St. Room CM 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago. 
! ' Tek Yarda 4C81

................... —..................... ,»

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
V— '■■'■■u Si ■■■II , , , t

...  1 1 I

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
į Pėtnyčios.

.  —U I

Pluniingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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

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

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, llaymarket 4221
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mažinus savo svarumą iki 165 te mandagi ir kantri. Ji duos p. 
svarų, kurio reikalauja Meyeris.

1 Jis pats ir jo manadžeris p. 
.Balionas pilnai šį sykį tiki, kad 
’j’anceviČius šį kartą laimės.

Kol kas dienos jų ristynėms 
nėra žinoma.

ATĖMĖ Iš KRAUTUV- 
NINKŲ $245;

savo 
kitaip 

nema

rinki-
Trys vyrai įėjo krautuvėn 

tuoj kaip tik atidarė pirmadie
nio ryte ir sustojo prie baro. 
“Ko jums reikės?” paklausė 
vienas iš krautuvninkų, kurių 
krautuvė randasi 1444 W. Lake 
Str.

“Viską, ką tik turit” atsakė 
vienas iš atsilankiusių ir trys 
šautuvai atsikišo priešais krau
tuvninkus.

Iš Birulės
Laikytas metinis susirinkimas. 

Adv. A. A. Olis išrinktas su 
ovacijomis Birutes pirminin
ku j vietą jauno pianisto M. 
Yuozavito.

Suvarę krautuvninkus (abu 
pusininkai) į vieną 
pasiėmė $245 ir išėjo.

Golf.

žinodamas, kad ateinantį 
metą nebus man galimybės lan- 

kambarį, kyti Birutės parengimus ir ra
šinėti savo įgytus įspūdžius bei 

Ipasidalyti su “Naujienų” skai
tytojais, sumaniau gal ir pasku
tinį kartą atlankyti jųjų meti
nį susirinkimą. Atlankyt ir pa
tirti, kaip tas būrys įvairaus 
tempei amen to žmonių, atlieka

S

Kadangi lietuviai irgi yra šio bei svarsto Birutės reikalus ir, 
sporto mylėtojai, ir jie vis lavi- kaip užsilaiko susirinkime, štai 
naši ir atėjus vasarai jie golfą mano'įspūdžiai: 
lošia. Ir kad geriau išsimankš- Kadangi truputį pavėlinau,
tinus tame lošime, jie kasdien įaĮ man įėjus mačiau beeinantį 

mokyklo- užimti pirmsedžio vietą p. Mile-praktikuojasi golfo, j 
j e 3204 So. Halsted St. Ši mo
kykla kuri yra vedama žinomo 
golfo lošėjo p. Apoflinaro K. Me
no, yra paskelbusi kontestą tar
pe lošėjų bei pradinių.

J kontestą įstojo jau žymus 
skaitlius. Konteste dalyvauja: 
daktarai—A. Zimantas, S. Nai-pie barzdos ir niekad nesiskutęs, 
kelis, A. J. Karalius, K. Kaspu
tis, P. žilvitis A. Juozaitis, adv.; savo raportą, kuriame pažymi 
A. Olis, J. Byanskas, J. Elvikis,; visą Birutės veikimą ir apgai- 
J. Augustinavičia, A. P. Kveda- lestauja, kad užbaigiant sezoną 
ras, J. C. Miller, Al. Micevičia, 
P. Alinauskas, J. Yuknis, V.
Vabalsis, A. Audickas, J. Zapu- ce-pirmininko K. 
stas, A. K. Menas, J. Kazickas
R. Zimantas (Dr. Zimanto su-< toks darbštus, jog jam nebuvo 
nūs) Vladas Jurgelionis (adv. darbo. Sekė gana ilgas gražiai 

sutvarkytas protokolo rast, ra
portas, ir visų laukiamas ra
portas finansų raštininkės p-lčs 
S. Oliševskaitės. Ji nedrąsiai 
pradėjo skaityti, iš knygų. Pa
sirodė, kad įplaukų Birulė turė
jo suVirš $3,000 ir apie $600 yra 
kasoje. Ją patvirtino ižd. Al. 
Micevičius.

Kuomet pasibaigė Valdybos 
raportai, buvo ieškota choro ve
dėjo p. A. Kvedero ir nors tą 
vakarą p. Požėlos ristynių nebu
vo, tečiaus vedėjas nepasirodė. 
Vienas narys duoda šitokį įne
šimą: “dėl didesnio jo panieki
nimo už tokį pasielgimą, aš duo 
du įnešimą, kad visai neminėti 
ir šiame susirinkime ūpo nega
dinti.” « Įnešimas priimtas. 
Taip priimta, tas tiesa, bet 
netinkamas pasielgimas iš 
Kvedero pusės.

Birutė p. Kvederą gerbia, 
pildė jo reikalavimus, moka 
jam daugiau, negu bile kokiam 
mokytojui mokėjo, o jisai nebu
vo malonus arba mandagus ant 
tiek, kad atėjus į susirinkimą! 
O juk reikėjo čia jam būti, savo 
planus ateinančiam sezonui pa

niekti ir darbą nustatyti. Biru-

Kl. Jurgelionio sūnūs) J. Vaiš
vila, S. Petrulis, J. Acius, J. šo- 
lis, A. Visbaras, J. Janulevičia, 

. J. Uktveris, M. Yusas,” K. Šir
vys, J. Čeponis.

. šios ypatos yra jau kvalifi
kuotos, ir jau pradėjo tikrąjį lo- 
šį tarpe savęs.

Kvalifikacijos dovaną 
jo p. J. Augustinavičius.

LoŠį pradėjo Dr. A. J.
liūs su Dr. K. Kaspučiu ir išėjo 
sekamai: Dr. Karalius laimėjo 
nuo Dr. Kaspučio ant 36 duobu
tės vieną (1 up) ; J. Augustina- 
vičit ...........J. Elvikio...........čia
2 virš ir 3 liko. Al. Micevičia .. 
........ P. Alinausko . 
2.............. 2 .....
Kazickas ...........
Meno .................
........... K. Širvys 
ponio ................ .

laim

e-

Ir tas golfo tumamentas tesis 
šią visą savaitę iki ateinančio 
šeštadienio. Yra paskirtos pen
kios dovanos ir vienas 
zas.

surpn-

♦ * ♦
Po šiam tumamentui 

tis bus vien moterims, 
irgi turės padaryti savo k v 
kacijus, o paskui seks 
nanientas.

sekan-

rį, kuris tarė ačiū už suteikimą 
jam garbės ir padavė dienotvar
kė Simpatiška sekretore, p. 
Z. Krasauckienė skaito protoko
lą ir prasideda valdybos rapor- 
t ii. Iššauktas pirmininkas, ir 
pasirodo jaunutis vyrukas, dar

Kvederui pasitaisyti ant atei
nančių metų, bet niekuomet ne
toleruos ignoravimo ir reika
laus, kad ir juos p. Kvederas 
mokėtų pagerbti. Ypatingai Bi
rutė nori, kad Kvederas 
priedermes atliktų, nes 
pasekmės gali būt labai 
lonios.

Paskui sekė valdybos
mai ir į pusę valandos tapo iš
rinkta penkiolika ypatų. >

Išrinkus p. A. Olį pirmininku, 
jam birutiečiai sukėlė ovacijų: 
iškėlė Antanuką ir metė tary
tum sviedinį. Vice-pirm. J. Pui- 
šis raštininkės V. Bigeliutė ir 
Z. Krasauskienė, ižd. K. Vilkas, 
kasos globėjai broliai Gedrai- 
čiai ir M. Jocaitė; knygiai: A. 
Maskoliūnas ir V. Briedis; M. 
Yozavitas finansų raštininkas.

Naujoji valdyba pasakė po 
“karštą” prakalbą ir tuomi sėk
mingas susirinkimas pasibaigė. 
O aš dar vieną surprizą nuo bi- 
rutiečių apturėjau. Mat aš ma
niau, kad tenai bus daug pešty
nių, bet priešingai: visi mokėjo 
pagerbti vienas kitą. Iš šalies 
žiūrint atrodo, kad tai viena ge
ra šeimyna. Well, birutiečiai, 
linkiu jums ir naujai valdybai 
gerų pasisekimų bei gražaus su
gyvenimo ir pilnai tikiu ir spren 
džiu iš jūsų gero ūpo, kad atei
nantis sezonas bus daug pasek- 
mingesnis, kaip pereitas.

—Ten Buvęs.

“Jaunosios Birutės“
Jubilėjus

atsistojo priąakyje ir skaito
Mildos svetainėje, Jaunoji Biru
tė davė koncertą savo vienų me
tų gyvavimo jubilėjų.

Programas susidėjo net iš 21 
numerio. Daugiausia muziikcp 
gabalėliai griežta: kornetais, 
smuikomis, pianu, mandalino- 
mis, gitaromis ir balalaikom. 
Buvo orkestrą, pavieniai — so- 
los ir choras.

Programas atlikta gerai. Tai
pgi buvo dvi prakalbėti —kalbė
jo R. Mizara apie dailę ir J. Uk- 
tveris apie naudingumą vaikų 
draugijėlės.

Publikos buvo apsčiai, buvo ir 
“džekių”, kurie blogiau elgėsi 
negu vaikai. Komitetui patarti
na kitą kartą neįsileisti tokios 
“publikos”, nes ji nieko gero ne
atneša, o vien tik ramiems klau
sytojams nervus gadina.

Kadangi vaikai gerai progra
mą atliko ir pasirodė, kad jie į 
vienus metus daug ko išmoko 
už tai pridera garbės žodis p.

nepastatytas “Cukrinis Karei
vis”. Raportą priėmus sekė vi- 

Vilko, kuris 
rasakė, kad pirmininkas buvo

tai
P.

iš-

Pereito šeštadienio vakare

Petrui Sarpaliui jų mokytojui, vų pamatų, 
Kaip jau yra žinoma, kad tis, buijoti 

“Jaunajai Birutei” priklauso ’ menei, 
virš šimto narių-vaikų, abiejų 
lyčių. Draugija yra bepartyvė, 
ir visi tą draugijėlę remia, 
kaip draugijos taip ir laikraš
čiai, tik nuo jos atsisako “Drau
gas”.

Sveikinu Jaunąją Birutę su 
jos pirmųjų metų jubilėjumi, ir 
linkiu geriausios kloties jų to
lesnei darbuotei.

— Juozas iš Kauno.

Žinios žinelės
Nori suvienyti stygų orkestrus. 

Aplankys Chicagą. Vieni no
ri, kiti nenori grįsti ėlę. Kū
nas su buržuazija, bet dūšia 
su bolševikais. Dar ir kiti cu- 
dai.

B.Tid'gcporte egzistuoja Lie
tuvių darbininkų stygų orkest
rą, kurią kontroliuoja darbie- 
čiai. Nors ši orkestrą yra jų 
kontrolėj ir priguli prie susi
vienijimo, bet ji yra laikoma 
kaipo podukrė. Vietoje parem
ti — jie (darbiečiai) visą laiką 
jai kenkė. Orkestrai rengiant 
vakarą, kad sustiprinus savo 
finansus palaikymui gyvybės, 
bolševikai vardlei Suisivienijlimo 
Dainininkų Amerikoje surengė 
vakarą tą pačią dieną. Nors jų 
draugai prašė nekenkti jiems, 
bet nieko negelbėjo. Neklausė 
lodei, kad orkestroj dalyvauja 
ir ne jų plauko žmonių. Sty- 
giečiai nusileido, nerengė, nors 
nemažai turėjo nuostolių. <Sty- 
giečiai gavę dieną iš susivieni
jimo manė, kad dabar tai jau 
bolševikai nekis jiems kojos, 
nes nieko nerengė. Kaip tik 
jie pagarsino, kad Cicero j ren
gia koncertą, tai .musų bolše
vikai paskelbė bolševikų rusų 
vakarą, bendrai rengiamą ir 
užorderiavo visus tenai. Bol
ševikai neparėmė jų; publikos 
buvo mažai, o pinigų da ma
žiau.

Orkestrą pavedė savo vienos 
narės motinai darbietei pagar
sinti į “Vilnį”, o kada ji pagar
sino, tai kainavo $75.* Nors jie 
tarnavo jų vakaruose, bet jų 
širdelės nesuminkštino.

Dabar jau didžiuma narių 
pamiaflėį bolševikui išnaudojimą 
ir visai atšalo nuo jų. Kai ku
rie būdami bepartyviais, nepa
kentė šios žalia-akių bolševisti- 
nės diktatūros; jie apleido or
kestrą. Daugelis kreipėsi į Soc. 
Jaunuomenės Lygą, kad su
tverti stygų orkestrą ant lais-

Halstedl^GLiber^
COME OUT OFTHE BEATEN RATH

kad galėtų lavin- 
ir tarnauti visuo- 

i.......... Lyga jų prašymą pri
ėmė ir orkestrą suorganizuota.

Pas daugelį Liet. Darb. Sty
gų Orkestros narių kilo klau
simas, ar nebūtų geriau susi
vienyti? Dėlei to Soc. Jaun. 
Lygos Stygų Orkestros susirin
kimai!, gegužės 14 d., Ray- 
inond Chapel, atsilankė darbi
ninkų stygą orkestros delega

tai pasitarti. Jai buvo: p. Cha- 
pas, Motiejūnas, Dambrauskas 
ir mokyt, p. Shatz. Jie esą no
ri susivienyti ir sutverti ant 
naujų pamatų bepartyvišką su 
nauju užvardijimu. Gal būt, 
kad lygiečiai. sutiks ir turėsi
me puikų styginį orkestrą.

*

rašo J. Bu-

Jonas Miškus aplaikė laišką 
nuo dainininko Jono Butono iš 
Italijos. Jani rašoma, kad p. 
Butėnui fbrai sekasi: “Jau iš
mokau penkias operas ir kaip 
tik išmoksiu da tris, tada grį
šiu Amerikon”
tenas. Rugsėjo mėnesį jis ke
tina būti Chicagoj. Nors Cleve- 
•lando bo|lšev)ikai dergjė jį vi
saip sakydami^ “Butėnas nie
kad nevažiuos Italijon moky
tis, nori tik pinigų prisiplėšti.” 
Sugrįžus jam tai tikrai sakys: 
“'Eikš, Jonuti, pas mus, duok 
rankelę savo -— mes tau kon
certą surengėme.” Jonas Bu-

tenas, tur būt, žinos ką pada
ryti.

Halsted gatves, nuo 32 ir 33, 
vakarų pusėje, biznieriai su
manė išgrįsti tarpe Halsted ir 
Lime gatvių ėlę. Eime gatvės 
prapertieriai nesutinka, jie už
protestavo.

Gegužės 16 d., 10 vai. ryte 
buvo’ pas Public hearing at 
Council Chamber, City Hali.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

JUOZAPAS CELKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 17 d., 1924 m., kuris 
sirgo apie metus ir pusę. Velio
nis turėjo amžiaus apie 33 me
tus. Buvo nevedes. Paliko Ame
rikoje, vieną dėdę, vieną seserį 
ir vieną brolį į Mechanicville 
New York. Velionis gyveno po 
numeriu 2904 S. Union Avė pas 
Kazimierą Bazarą. Paėjo iš Lie
tuvos Kauno rėd. ir apskr., Vil- 
citavos kaimo.

Laidotuvės įvyks 
d., ant 10:30 A. M. 
riaus A. Masalskio, 
burn Avė.

Užkvicčiam draugus ir pažy
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Kazimieras Bazaras.

gegužio 22 
Iš grabo- 

3307 Au-

jjįlr žeonomioof frant/Orioit&į

Ne Sunku Mokėt
už Chevrolet

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

Kainos f. o. b.
Superior Roadster - »- $490
Superior Touring - - 495
Superior Utility Coupe - 640
Superior 4-Passenger Coupe 725

Fisher Bodies on all Closed Modele

Flint, Michigan.
Superior Sedan - |795
Superior Commercial Chassis 395
Superior Light Delivery - - 495
Utility Express Truck Chassis 550

Chevrolet Motor Company, Detroit, Mich»
Division of (įeneral Motors Corporation /

Nuga-Tone
20 DIENU
GYDYMO
BANDYMAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halutcd St., Chicago, 11' 

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki f*.
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St^

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

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rezi. Tel. Brunawick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

Žmogus negauna mo
kesnio už klaidas ku
rias jis padaro.

Kuomet jus sergate 
ir bandėt visokius bu
dus kad pasveikus, jus 
negaunate mokesnio 
už jūsų klaidas.

Nedarykite klaidų — 
bandykit Chiropractic 
ir naudokitės sveika
ta. Kiti pasveikins 
jumis jūsų geru nusi
statymu.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

DEL VYRU TIKTAI
Visą šj mėnesi gydysiu visus pa

cientus, kuine 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 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wnsnrmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar ji,., eaau 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Per; i tikrink it! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj vlsua 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ufsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingą už
ganėdintų paeijantų, kurie plaukte plaukia J 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyku apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

JŲ t

RAKANDAI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
kasdien 
iki 12

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

Turnamentas eina 
nuo 12 valandos dienos 
valandos nakties įžangos nėra. 
Kas žingeidauja gali atvykti ir 
pasižiūrėti.

!

Karolio Sarpaliaus garbė kyla.! E 
Kaip yra žinoma jau, kad' j 

Karolis Sarpalius parito įžymų!Į 
grekų “Demoną” Demetralą . į! 
valandą ir septynias minutes. 
Stasių Zając, lenką “sokoląM — 
ir senio Zbyškos mokinį, pirmą 
kartą į 34 min. antrą j 4 min. 
Kas bus sekantys?

Ant kiek yra girdima, kad jo! 
priešu bene bus 
ui gt'gužio 28 d 
vienoj iš Chicagos didžiausioj 
svetainėje.

# *

Renatto Gardi- 
?ną Coliseum— ®

>0

J. Bancevičius laukia iG'eyero.
Musų senas atletas risti kas J. 

Bancevičius vėl šoko prie darbo, 
ir sunkiai treniruojasi, kad nu-

MYKOLAS1 ZIMMEir

Per.sikyre su šiuo pasauliu 
gegužio 19, 1924, G valandą ry
to. Amžiaus 67 metų, nevedęs, 
išgyveno Amerikoje 35 metus. 
Amžiną atilsį Mykolas paėjo iš 
Lietuvos Rugonių kaimo, Pane
vėžio apskr., Rozalimo parapi
jos, Kauno rėd.

Paliko dideliame nubudime 
sesers sūnų Joną ir motiną Mo- 
nikąSharnus, pusbrolį Vincentą 
Vilkuną, Lietuvoje seserį Elz
bietą Rakauskienę.

Laidotuvės atsibus ketviita- 
dienį gegužio 22 dieną, 1:30 vai. 
po pietų iš namų 9421 S. Cham- 
plain Avė., Burnside, 111. į Tau
tiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se.

Nubudę

Sesers sūnūs, marti, 
pusbrolis ir sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Yards 1741.

Amerikoniško riešuto medžio valgomo 
kambario setas

šis puikus setas 5 šmotų, labai žemomis kainomis augštos rųšies ra
kandai, stalas riešuto medžio viršus, 45x60, 6 pėdų pa- ^^5*7 
didinantis, gražiai išmargintos pakojos I »vU
Krėslai — Turi augštus užpakalius ir plačias sėdynes tikros ispaniš
kos skaros; Visas setas labai geras.

Padarytas iš ash lentų — 

gimo, storų geležių, gerai 
šalto oro cirkuliacija, balto 
enamel, specialiai

3 duiriy ledo refrigeratorius

auksinio užbai-
sudėta, sauso

$19.85

PINIGU NESIŲSKITE f
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą l Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios ) 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 1 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe' 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno. (

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę 'sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbėt! jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
istimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blogą Kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
E urvu yra apnešta nuo vlrdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui- 

iausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyta Nuga-Tone gerumą. Jis 
įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų-^-leiskĮte įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą .tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiąkpse tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.

——*20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS-**-*-
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. 6O> jois S. Wabash Avė., Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko) dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokelaiu.
Vardas...M. «.•.«•;€•!» ....... .......

Gatvė ir No. arba R. F. D.. ................................... ............. .. ..

Miestas... »** • Valstija, ... «;< *:•

R-4-24 
Lith. 600 
12111.

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. Fasekmia 
yra tokios, kokių norite.

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

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampan Madison ir Market) 
CkdfHgO. (H

Svarus dantys, tai 
geras dalykas — sn 
dantų inošČ>a kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit «tvo dan- . 
tis su

ES



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Geg. 21, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-lo pusi.)

Halsted streetiečiai nori, kad 
,ėlė butų platumo 19.4 pėdų; 
kiekvienam lotui kainuotų 
$266.50. Lime gatvės prapor- 
tierius atstovavo komitetas: 
Jurgis Adomaitis, Ona Kazlaus- 
kiutū ir Woodman. Jie reika
lauja, kad elė butų tik 16 pė
dų pločio; 4 pėdos ženijės butų 
atiduota jiems, nes jiems pri
klausą. Tada jie pristos ant 
proporcionalės mokestės ir bus 
galima išgrįsti ėlę.

Didelis bolševikų “galijotas” 
tavorčius Žalpis pamatė, kad 
bolševikas B-endokait/isa St. 
Strazdas ir Kai ris įstojo į bur
žuazijos eiles ir skursta neblo
gai. Jis pasiskubino užbaigti 
komunistų klesos “mokslą” ir 
pradėjo buržuazijos. Idant su
naikinti kapitalizmą, reikia pa- 
čiam topti juo. Jis !><'<!irbdainas 
labui bolševikų snsičedijo pusė
tinai pinigų, nusipirko auto
mobilių ir tapo biznierium. 
Dabar jau tikrai “gresia” kapi
talizmui pavojus. Bepigu tam, 
kuris kapitalizmui dirba atsi
davęs 
žalpis 
dusios;
bolševikus.

galio kairįjį ratą ir sulenkė 
sparną. Subėgo daugybė žmo
nių ir pribuvo policija. Polici
ja susirašė viską kas reikalin
ga raportui, išsitraukė tuos du 
vyrukus iš automobilio, kurie 
buvo girti ar pritrenkti, nes 
susmukę sėdėjo, papurtė gerai 
juodu, sudavė per pakaušį ir 
įsodinę į savąjį 
nusivežė.

Biskį vėliau ant Halsted ir 
33 gatvių vėl du automobiliai 
susimušė. Vienas automobilius, 
kuris vežė moterį ir pilną lio- 
dą vaikų su vyru norėjo gat- 
vekarį nuo relių nuversti. Gat- 
vekaris išsigando ir sustojo, 
bet automobilius zigzago sty- 
liumi nulėkė 33 
Morgan. Žmonės 
tam automobiliui 
tos.

su kimu ir dusia, bet 
dirba kapitalizmui be 

dusią jis paliko pas

Sekmadieny, gegužės 18 d. 
apsivedė p. Viktoras Ulis su 
p-le Elzbieta Šultsaite. Vestu
vės įvyko 3319 So. Union avė. 
Giminėms ir jų svečiams besi
linksminant, apie 10 vai. 15 m. 
vakaro pasigirdo arti jų griu
vios trukšmas. Tai buvo auto
mobilių susimušimas. Važiavo 
viename automobiliuje du jau
ni vyrukai, rėžė į šalyje sto
vintį puikų p. Adams lietuvio 
automobilių, sutriuškino pirm-

YORKNEW 
HAMBURG

IjnrfjKŠHines
HAMBURG AMERICAN LINE

Trumpiausias kelias j visas 
dalisLIETUVON

Išplaukia kiekvieną savaitę 
musų laivais de luxe 

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 

“Deutschland”
Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

su

Akinių 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 ?

jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmė ant vokų? 
turit kataraktą?
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos i.uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių
'r M.............. I . I —

Ar
Ar
Ar

ap-

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 3 puikus kamba

riai. Garu šildomi, elektros šviesa, 
maudynė ir shower bath, Ice Box 
gažinis pečius.

DR. F. MANELIS, 
3267 So. Halsted St., 

Blvd. 2777

ir

AUTOMOBILIAI
TURI BŪT parduotas šią savaitę, 

Studebaker Big Six Vėliausias Mo
delis 1923. Pertaisytas ir permale- 
votas. Parduosime už geriausį pa
siūlymą.

NEW CITY GARAGE, 
1543 W. 46 St.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI nauji mūriniai na

mai, užbaigti, baigiami ir dar tik pra
dedami budavoti po 6 ir 6 kamba
rius, įtaisyti pagal vėliausios mados, 
graži vieta lietuviams gerai žinoma, 
66 Rockvvell ir Tolman Avė., kurie 
manot pirkti atvažiuokite ir pamaty- 
kit musų namus ir darbą, mes par
duosime kiek galima pigiau ar mai
nysime ant senesnių namų ar lotų.

Taipgi turim senesnių namų 5 ir 
5 kambarių, murinis beveik naujas 
namas Brighton Parke, už $11,000.

Mūrinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, aržuolo trimingas, beismantas 
aukštas, pastogė, maudynes, elektra 
visi parankumai tik $8500.

Mūrinis namas 5 ir 5 kambarių be 
beismanto elektra, maudynės visi pa
rankumai, kaina tik $8700

Mūrinis namas ant Bridgeporto, 
3230 Lowe Avė. parduosim pigiai su 
mažu įmokėiimu, kaina $6200, cash 
$2000, kad ir mažiau.

Taipgi turim ir daugiau namų dėl 
pasirinkimo, atvažiuokit ar telefo- 
nuokit.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė. 

Phone Lafayette 7674

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, karštu vandeniu šil
domas, įplaukų $200 į mėnesį. 
Bargenas dėl greito pirkėjo.

3941 West Kn<l Avė.

PARDAVIMUI bučernė, įsteigta 
per 20 metų, labai geras nuolatinis 
biznis, uždarbio $800 į savaitę, geras 
lysas, pigi renda, 8 kambarių gyveni
mui flatas viršui krautuvės, 2 karų 
mūrinis garadžius. Aš nereikalauju 
daug jūsų pinigų, tik aš noriu gero 
žmogaus. Suteiksiu bandymą ir leng
vais išmokėjimais atsakančiam žmo
gui. Atsišaukite* subatoj nuo 8 iki 
9:30 vakare, nedėlioj nuo 11 iki 12 
diena.

‘ BLUE FRONT MARKET 
3Q57 S. Halsted St. J. Hartman

Phone Boulevard 0689

PARDAVIMUI 1923 m. 5 pasa- 
žierių uždaromas Fordas. Geroje pa
dėtyj, kai naujas. Parduosiu už 
$325.00 ir važiuoti išmokysiu.

Atsišaukite 
900 W. 31 St.

Phone Boulevard 5624

Bilgėnas, tas didelis niekšas, 
susitepęs Keistučio krauju; su 
akmenine sąžine ir atbukusiais 
jausmais, rodos visuomet pasi
rengęs papildyt didžiausią niek- 
šystę, bile tik gautų už tai tin
kamą atlyginimą. Bet Mirga ir 
jį mokėjo įveikti. Ji pabudino 
jo krutinėję esantį kirminą ir

automobilių tasai ėmė jį graužti. Jisai ken
tėjo; bet man buvo malonu, kad 
jis kenčia... Sankunas Bilgėno 
rolę tikrai nutaraliai pergyveno, 

žmogžudžiai buvo tikrai bai
sus! Kiekvienas jų žvilgterėji
mas į publiką, mane it šaltu 
vandeniu perpildavo. Tai buvo 
tipiški budeliai pilnam savo inir 
time. Jei svetainė butų buvusi 
tuščia, tai tokius sutvėrimus 
pamatęs bučiau tikrai sprukęs 
laukan.

Kareivių rolės buvo visiškai 
trumpos ir menkos, bet kad ge
rai atliko, padarė gana gerą 
įspūdį. Jusas mokėjo būt pa
girtinu kvailiu ir dideliu tingi
niu; o Pačkauskas yra vertas 
net j oficierus paaukštinti.

Tai yra retas atsitikimas pas 
lietuvius, kad darant rimtą kri
tiką negalėtum surasti kiek 
nors žymesnių ydų pas lošėjus, 
šį sykį Dramatiškas Ratelis ne
ginčijamai parodė galimybės 
turėt ir lietuviams gerą teatrą. 
Tik gaila, kad nedaug publikos i 
tebuvo. Jei toksai teatras butų 
loštas padorioj svetainėj, prie 
tinkamų dekoracijų, tinkamų 
šviesų, geresnės ekustikos, tai 
neką geriau ir profesijonMai 
padarytų. į

Apart “Mirgos”, dar buvo po
no Urbaičio pasirodymas. Jis
matoma, yra profesionalas ar- STOGDENGYSTE
tistas. Nors jis tik pasirodė ir stogų prakiurimas užstaisomas 
nusišypsojo, bet jau ir tas pa- trokrj patarnavimas Chicagoj ir apie- 
rodė jame didelę galia. Jis čia įstaiga 34 metų senumo. .Di-

, ,, . , i „ , .v, dluusia ir geriausia stogų dengimogl’OJO ant piuklo hetuviskas chicagoj. Tik patyrę unijos
daineles. Kaip ant tokio instru- du-bininkaį samdomi. J. J. Dunne 
mento, tai išėjo labai puikiai, ^nLwXe%H413 Ogd“ 
ypač “Tykiai, tykiai Nemunėlis | 
teka” išėjo žavėjančiai.

— Rep. Pupa.

ANT rendos krautuvė South 
\Vest kampas Halsted ir 34 PI., 
$160 į mėnesį. Ideališka vieta 
dėl restauracijos arba rakandų 
krautuvės. Mes pertaisysim.

Tel. įlydo Park 2976 RAKANDAI

gatve link 
kalbėjo, kad 
reikėjo šluo-

kadKun. Bimba sužinojęs, 
šventas Antanas iš dangaus ke
liaująs į Chicagą, mušė teleg- 
ram;| jis tuoj jo
pasitikti. Sekmadieny, gegužės 
25 d., įvyko didžiausios cere
monijos. Visa kun. Bimbos pa
rapija rengiasi prie tos stebuk
lingos iškilmės. Bus muzikan
tų su visokiais instrumentais: 
pus i triubą, muš į bubną, bir
bins dūdą, trauks smičių. Ne
kaltybės chorai giedos šv. An
tanui mylimas giesmes. Anio- 
lų orkestros skambins jam 
dangiškus maršus. Daugybes 
žvėrių, gyvulių, paukščių ir va
balų klausysis jo šventų žod
žių. Žmonės tik bus pasislėpę, 
kad šv. Antanas nematytų jų 
veidų. Bus matomi visi stebuk
lai, kurie buvo daromi tūkstan
čiai metų atgal. Vietų paskelbs 
kun. Bimba, garsusis pasaulio 
pamokslininkas Tėmykite Nau
jienose. —Bubnis.

Dar apie “Mirgos” 
lošėjus

žiupsnelis garbės tenka visiems 
rateliečiams.

buvo

Vakar buvo parašyta kelioli
ka eilučių apie “Mirgą”, kurią 
suvaidino Dramatiškas ratelis, 
pereitam sekmadieny, Roselan- 
de. Prie to, kas pasakyta dar 
reikia pridėt daugiau eilučių ir 
šis reikalas bus atliktas.

Pradėsiu nuo pradžios.
Veikiantieji asmenyš v • šie:
Vytautas, žemaičių Kunigaik

štis — J. Stasiūnas.
Ona, jo žmona — J. Gulbinie

nė.
Mirga, jos tarnaitė — P. Mi

lerienė.
Gimbutas, Kunigaikščio Jo

gailos vietininkas ir Vytauto 
šalininkas — J. Buragas.

Bilgėnas, pilies prižiūrėtojas 
—J. Sankunas.

žmogžudžiai — J. Krištopai- 
tis ir J. š.

Kareiviai — V. Pačkauskas ir 
(rodos) A. Jusas. Pastarieji du 
nebuvo į programą įrašyti.

Vytautas, tas nelaimingas 
žemaičių kunigaikštis, nugink
luotas ir patekęs kalėjimai!, 
tuoj po to, kaip nedorosios Ma
rės įsakymu liko nugalabytas jo 
tėvas Keistutis. Nubudęs ir 
susimąstęs, bet pilnas drąsos, 
gyvybės ir energijos laukia sa
vo likimo. Stasiūnas mokėjo 
perduoti publikai Vytauto dva
sią, kentėjimus, kerštą, gailestį, 
troškimą laisvės, drąsą ir viską 
kas slėpėsi jojo širdyje.

Jo žmona buvo perdaug silp
na. Gal būt kaipo augštai y pa
tai, toks charakteris ir pritinka. 
Tiesą pasakius apie Vytauto 
žmoną man nėra tekę ką nors 
girdėti, ir jeigu ji ištikrųjų bu
vo tokia silpnutė ir bejėgė, tai 
ponia Gulbiniene jos dvasią pil
nai perdavė.

Mirga jau sakiau, kad ji buvo 
to vakaro žvaigždė. Nebereikalo 
ir pats veikalas tuo vardu pava
dintas.

Gimbutas buvo blogiausioj 
padėty: jis turėjo tarnauti Jo
gailai, kurio jis neapkentė ir 
biaurėjosi. Ir J. Buragas taip 
aiškiai ir vaizdžiai mokėjo 
duot tą. ką jautė Gimbutas, 
geriau nė negalima.

per- 
kad

ANT rendos 4 švarus ir švie
sus kambariai, ant pirmo floro, 
renda pigi, geri dėl mažos šei
mynos. 6630 S. Western Avė. 
Tel. Prospect 7616.

SIŪLYMAI KAMBARIO

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI

Vėliausio styliaus parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
liampa, 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 Avė.

BARGENAS,
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

nauji įtaisymai ir visos mašinerijos 
naujos.. Turi būt parduota šia savai
tę už cash $2800, be agentų.

Atsišaukite
5200 So. Honore St.

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo, švariai užlaikoma, 
ir dailioj vietoj.

Adresas:
6637 So. Rockvvell St., 

Chicago.

{VAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
•Yi-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 PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai iš prie
žasties moteries mirties.

AtsišaulcitK. SIMKAITIS, 
6457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593 

Rakandai randasi 3620 S. Hoyne Av.

PARDUODU rakandus 5 kam
barių visus sykiu arba po vieną 
kas norit galit rendavoti kam
barius. J. L. 234 W. 46 St., ant
ros lubos iš fronto.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI cigarų štoras su 
pilnai įrengtu soft (trinks, kendės ir 
su lengvu groseriu ir Ice kreamu, ly
sas ant dviejų metų, renda pigi su 
pagyvenimu ruimais. Kas reikalauja 
tokio biznio, nepraleiskit progos. Kai
na $950.00.

6009 S. Racine Avė.
PARDAVIMUI bučernė ii’ 

grosernė, biznis išdirptas, viso
kių tautų apgyventa. Nupirk
si i pigiai.

5610 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, 4 gyvenimui kamba
riai, rendos $35, 3 metams lysas. 
Parduosiu už geriausį pasiuly- 
ma. 4430 W. 60 St. f

PARSIDUODA mūrinis namas su 
visu bizniu soft drink biznis gerai iš
dirbtas ant gero kelio ir prie namo 
yra lotai. Viskas parsiduoda sykiu. 
Kreipkitės pas savininką

453 Vermont Street 
Blue Island, III.

NAMAI-2EME
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
nes išvažiuoju iš Čhicagos gegužio 
24, 98 muzikos roleiių, benčius ir ka- 
binet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš- 
tas,

1389 Mihvaukee Avė.
Klauskit Mrs. Podwelski Player Piano

Pardavimui 2 flatų, 5 ir 6 kamba
riu mūrinis namas, forniso šiluma. 
Kaina $9800.

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinį namą, 3 flatai ir krautuvė, ren
dos neša $126 į mėnesį. Pinigais ar
ba mainysiu į biznį, automobilių ar
ba lotą. Agentų nereikia.

Savininkas
2701 W. 43 St.

Tel. Lafayette 5773

REIKIA OARBIHINKĮI
Pranešimai MOTERŲ

REIKALIN(i()$ dvi, mergaitės ad
resams rašyti ir laiškams dėstyti j 
konvertus. Vienyi savaitei darbas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti | Galima dirbti vakarais po mokyklos, 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk Atsišaukite 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda- .. .
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei Naujienų Ofisan.
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai I Klauskit M 
pinigo, kad nusipirkus sau namelj.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halated St.

Jurgelionis

REIKALINGA moteris prie namų 
.darbo; suteiksime valgį ir kambarį.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestro su- atlyginimu susitaikinsim. Atsi- 
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužio 
21 d., 8 vai. vak. Raymond Chapel, 
816 W. 31 St.

Visi nariai, .o taipgi narintieji prisi
dėti prie orkestro būtinai atsilanky- 
kit, nes bus galutinas svarstymas or
kestro įstatatai. Ork. Koin.

Šaukit tuoj.
J. J. SZLIKAS 

5002 Drexel Blvd.
Tel. Drexel 7405

1 floor

Jaunuolių Orkestro nariai ir jų tė
vai . malonėkite atvykti seredoj, ge- 
gužio-May 21, nes reiks išrinkti dar
bininkus businčiam koncertui, kuris 
įvyks Mildos svetainėj.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Jaunosios Birutes muzikos ir dainų 
pamokos Įvyks trečiadienį 21 dieną 
gegužio, Mark White Square didžio
je svetainėje, 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.

REIKALINGA atsakanti moteris 
ar mergina prižiūrėti ligonį ir 3 me
tų vaiką. Mokestis 16 dol. savaitėj 
ir augščiau. Atsišaukite tik tokios, 
kurios sutiktumėte ir gyventi 
Atsišaukite 7 vai. vakare.

DENIS SILVER, 
2923 So. Enverald Avė.

1 lubos fronas

kartu.

REIKIA DARBININKŲ
Dramatiško Ratelio susirinkimas 

bus ketvirtadieny, geg. 22 d. Meldažio 
svetainėj, lygiai 7:30 v. vakaro. Visi 
nariai prašomi susirinkti paskirtu lai
ku. Valdyba.

VYRŲ

Cicero. — Didelis Gegužinis Pikni
kas, rengia Lietuvių Raudonos Rožės 
kliubas, nedėlioj, gegužio 25 d., Stick- 
ney Park darže, Lyons, III. Pradžia 
11 vai. ryto.

— Kviečia visus Komitetas.

REIKALINGAS Bekeris ant- 
rarankis, arba norintis mokantis 
šio amato.

8651 Baltimore Avė 
So. Chicago, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Roko Kričiauskio yra 

labai svarbus reikalas su juo suseiti. 
Jis pats ar žinantis jo adresą malo
nėkite atsišaukti per laišką ant tokio 
adreso. •

M R. K. TANAGELIS,
P. O. Chicago, III.
GeneralDelivery,

REIKIA patyrusių darbinin
kų į gelžies atkarpų jardą.

Kreipkitės
A. LEVINE & CO.

1475 S. State St.

AUTOMOBILIAI
APSIVEDIMAI.

PAJIEŠKAU apsivedimui suaugu
sios merginos arba ir našles, bet ne
daugiau kaip su vienu vaiku. Atsi
šaukiančios merginos ar našlės, netur 
būt jaunesnės kaip 30 metų, ir nese- 
nesnės 35 metų.

Mylėčiau, kad nebūtų didelio ūgio 
ir, kad butų linksmos pažiūros ir, kad 
nevartotų daug svaiginančių gėrimų 
ir tikrai mylinti dailų šeimynišką gy
venimą.

Aš esu vaikinas, 37 metų, turiu ge
rai apmokamą štedavą darbą, nerū
kau, taipgi nevartoju svaiginančių 
gėrimų ir esu laisvas nuo senų prie
tarų; žodžiu sakant esu mylintis dai
lų ir padorą gyvenimą.

Atsišaukiančios merginos malonė
kite ir savo paveikslą prisiųst su pir
mu laišku. Platesnes informacijas su
teiksiu per laišką. Atsakymą duosiu 
kiekvienai ir vyru prašau nerašyti.

M R. L, LAISVAS, 
Geh. Del., Detroit, Mich.

PARDAVIMUI automobilius, 1922 
metų, kainavo $2000, parduosiu už 
$350. Norinti pirkt matykite, šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai 
pertaisytas. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą miestą.

4357 Washtenaw Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu automo
bilių ant loto. Automobilius yra 
Haynes, 7 sėdynių; 5 nauji tires, ei
na kaip naujas. Parduosiu, už 
m*ą pasiulijima.

JOS. AUGAITIS, 
751 W. 31 St.

• Phone Yards 6296

pir-

DIDIS BARGENAS
Pardavimui chandler, 4 pasa- 

žierių, cope karas. Model 1921 
m., geroje padėtyje. Parduosiu 
pigiai.,

701 W, 31 St

EXTRA!-!!—
PARDAVIMUI pento štoras 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:

1917 South Halsted Str.

6 kambarių modemiška cottage, 
plytų ir cimento fundamentas, karšto 
vandens šiluma, trim karam garažius, 
ant Laflin, arti Garfield Blvd. Kai
na $5700.

Pietų-vakarų 52ros ir Justine gat
vių kanrpo 3 namai ant 2 lotų. Pein- 
to krautuvė, rakandai ir stakas; 3-6 
ir 3-4 kamabrių flatas, vieta dėl 5 au
tomobilių garadžiui. Kaina $16500.

DELIKATESEN, grosernė, 
saldainiai, Ice Creamas, 4 kmb. 
flatas, renda $50, 3 metų lysas; 
priežastis — išvažiuoju į Kana
dą, už $1.475. Taipgi parduosiu 
rakandus pigiai.

5708 So. Morgan Str.

Žiemių-Rytų, 50 ii’ Laflin gatvių 
krautuvė ir 4 flatų namas, 2 karų ga
radžius ir ekstra lotas. Labai pri
einama kaina, ar mainas ant 2 flatų 
mūrinio namo. Laikas tik 60 dienų.

PARSIDUODA Victor Vict- 
rola mažai vartota $225.00 už 
$125.00 su 50 rekordų. Emerson 
Console Phonograph $150 už 
$49.00. Columbia $125. už $49. 
Columbia $150. už $65.00 Stark 
Cabinet Grand upright Pianas 
už $110.00 Shultz Playcr naujas 
$550.00 už $275.00.

Jos. F. Budrik, 
3343 S. Halsted St., Chicago.

Bizniava prapertė, 5125 So. Ash
land Avė. Labai prieinama.

Kreipkitės:
5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI naujas 2 flatų na
rnas, prie pat gražaus Kosciuško 
Parko, 2—5 kambarių flatai, karš
tu vandeniu šildomi, gera trans- 
portacija, lotas 31x125, $5000 pi
nigais, kitus lengvais išmokėjimais.

F. S. Kunkel & Co.
2626 Mihvaukee Avė.

Spaulding 6060

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

Tel. Prospect 4243

MOKYKLOS" ""
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI 2 didžiausios bu- 
černės Roselando apielinkėj, 8 bu- 
čeriai dirba, vėliausios mados įtai
symai, yra 2 trekai, pigi renda, il
gas lysas. Turi būt parduota grei
tu laiku. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos.

Pullman 0841

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 3 
augštų kampinis, akmenų su plytomis 
frontu, skiepas, 2 augštų mūrinis na
mas su skiepu, 50 pėdų frontas, 10 
flatų ir 1 krautuve. Savininkas gy
vena ant antro augšto, frontas .

Atsišaukite
2900 Union Avė.

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

< . --- - —. --- --- >

PARDAVIMUI grosrenė, rūkytos, 
mėsos, Ice Cream ir kitokių smulk
menų. Senas ir išdirbtas biznis ir 
labai patogi vieta bizniui. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kaina $750. Kriepkitės
708 W. 30th St.

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 4 flatų namas, mūrinis, kam- 
Einis lotas, 2—5 ir 2—4 kamb. flatai 
iarštu vandeniu šildomi, ąžuolo 

trimingai, gera transportacija, $10.- 
000 pinigais, kitus pagal sutartį. 
Bargenas už pinigus.

F. S. Kunkel & Co. 
2626 Milwaukee Avė.

Spaulding 6060

PARDAVIMUI aukštos rųšies gro
sernė ir delikatesen su kambariais 
dėl gyvenimo, pigi renda, nėra kom- 
peticijos. Kas norit turėt pelningą 
biznį gražioj ir sveikoj vietoj, atsi- 
šaukit greit.

1413 E. 58 St.
Tel. Feirfax 2619

BARBERNĖ 2 krėslų sykiu 
su visais rakandais parsiduoda, 
5 ruimai gyvenimui, pigi renda 
nupirksit pigiai, nes savininkas 
apleidžia miestą.

4351 Wentworth Avė.

MARQUETTE MANOR
Naujas, 2 flatų, mūrinis, 6-6 kam

barių, sun parloras, ugnavietė, kn r- 
gynas ir bufetas, ledaunė ir gazir.is 
pečius, gai*u šildoma, plumbing.is 
įmūrytas, plieno konstrukcija, kaina 
$15,500, netoli Marųuette Parko.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

WEBER & WILLIAMS, 
2516 W. 63 St., 
Namų Statytojai 

šaukite Republic 1932

BARGENAI
2 flatų mūrinis; 5-6 kambarių, sun- 

parloras ir porčiai, stikliniai užpaka
liniai porčiai, moderniškas namas, 
karštu vandneiu šildomas, 2 karų ga
radžius, didelis lotas, kaina $16,060. 
Savininkas 1 apt.

6034 So. Califomia Avė.
PARDAVIMUI bučernė, senas ir 

gerai išdirbtas biznis, geros įplau
kos, lietuvių apgyvento j vietoj. Par
davimo priežastis — liga; bus parduo
ta pigiai.

818 W. 18th St.
Kampas Newbery Avė.

PARDAVIMUI restauracija 
geroje vietoje. Parduosiu vieną 
biznį, su namu, arba pusę biznio 
restauracijos. Turi būt parduo
ta greitai ir pigiai.

1338 W. 59 St.

MURO NAMAS 2 flatų po 4 kam
barius parduosiu už $7,500, ca.ch 
$4,000, kiti išmokėjimais.

3620 So. Hoyne Avė. 
Savininkas

6457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen krautuvė gera vie
ta, viena grosernė ant 3 blokų, 
4 ruimai gyvenimui, pigi renda 
ilgas lysas.

4539 W. Van Buren St;

PARDAVIMUI 50 karų garadžius. 
Senas išdirbtas biznis arba mainyčia 
ant mažo namo. Norinčiam dirrti 
šiame bizny j yra gera ateitis. Nu
pirksit pigiai.

Kreipkitės
Naujienos,

1739 So. Halsted St., Box 488 
t ,r---- , -

PARDAVIMUI mūrinis 2 pa
gyvenimų namas. Karštu van
deniu apšildomas, aržuolinis 
trimingas netoli Marųuettc
Parko.

6617 South Rockwell Str;

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybas dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubua)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

BARBER] Ų MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite 

barberystčs. Dienomis ir vaka
rais. Mes mokame 50% nuo už
darbio kol mokinatės. Uždirba 
nuo $12 iki $20 į savaitę.

International Barber College, 
651—609 W. Madison Str.

and 806 So. State Str.




