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Ru mani j oje kilus 
revoliucija

Maištas Albanijoj
Valdžia rezignavus. Visoj Al

banijoj esąs paskelbtas karo 
stovis.

Income taksų 
mokėjimas 

• *

Parlamentas — tikras 
beždžionių teatras

Baptisty konvencija pa 
smerkia kary

Vilnius

Dideli darbininkų nėra 
mumai Lenkijoj

Francijoj kįla skandalas sąryšy 
su Morgano $100,000,000 

paskola
Rumanijoj kilus revoliucija i Dideli darbininku nėra
Generolas Averescu su 50.000 

sukilusių valstiečių einąs ant 
Bucharesto.

mumai Lenkijoj

VIENA, birž. 3. — Nepatvir
tintos žinios skelbia, kad Bucha- 
reste, Rumanijos sostinėj, kilus 
revoliucija. Sako, kad generolas 
Averoscu nuvertęs valdžią ir 
privertęs premjera Bratianą bė
gti.

Darbininkai kelia riaušes, ne
gaudami iš fabrikantų algų. 
Fabrikai, negalėdami išsimo
kėti, užsidaro.

LONDONAS, birž. 3. — Gau
tomis jš Avlonos, Albanijos, ži
niomis, Albanijos valdžia rezig
navus ir visoj Albanijoj esąs 
paskelbtas karo stovis.
Maištininkai užėmę pusę SkUta- 

ri miesto.
BIELGRADAS, Jugoslavija, 

birž. 3. — Pasak pranešimų, 
Skutary kilęs praeitą šeštadienį 
maištas prieš Albanijos valdžią. 
Luigi Gorakoutchi ir Tehemal 
Bey, albanų atstovai vadovau
ją 1000 Albanijos kalniečių. 
Maištininkai esą jau užėmę pu
sę miesto, ypatingai katalikų 
gyvenamas dalis.

Maištininkai bombardavę pre
fektūrą, kurią laikę 300 žan
darmerijos. Katalikų kunigai 
patys vadovaują puolimams.’ 
Abiejose pusėse esą daug užmu
štų.

Vintilą

kaltina 
dėl ko-

iš 
ir

BUCHARESTAS, Rumanija, 
birž. 2. — Brolių Bratianų dik
tatūrai Rumanijoj atėjo galas.

Generolas Averescu, didžiau
sias Rumanijos karo laikų ge
nerolas ir buvęs premjeras, žy
giuoja Bucharestan su 50,000 
valstiečių, kad ‘padarius milŽi4 
nišką protestą karaliui Ferdi
nandui ir parlamentui prieš pre
mjerą Jeaną Bratianą ir jo bro
lį, finansų ministerį 
Bratianą.

Generolas Averescu 
abudu tuodu ministeriu
rupcijos, o ypatingai dėl žlugi
mo naujausių milžiniškų karo 
medžiagų sandėlių, gautų 
Skodos fabrikų, Pilsene,
praeitą savaitę baisios eksplio- 
zijos sunaikintų.

Karo metais paskelbtas Ru
manijoj koro stovis iki šiol dar 
pasilieka galioj, ir valdžia atsi
sakė duoti gen. Averescu’i leidi
mą žygiuoti su valstiečių tyt
veikais pro karaliaus rumus.

Karalius betgi simpatizuoja 
generolui Averescu’i ir liaudies 
partijai, nes jis pats nepaten
kintas Bratianais.

Valdžia paskelbė, kad ji įsa
kysianti kareiviams šauti, jei 
gen. Averescu vedamos valstie
čių minios bandysiančios įeiti į 
sostinę.

“Aš busiu pirmas, kurs žū
siu,“ atsakė gen. Averescu. 
“Bet aš netikiu, kad valdžia drį
stų įsakyti kariuomenei šauti. 
Jei vienok ji tatai padarytų, tai 
kareiviai pakels maištą, dėl to 
kad jie patys yra valstiečiai. 
Daugelis jų, ir oficierų, kartu 
su manim kovėsi didžiajame 
kare.“

Žygis į Bucharestą, pasak 
gen. Averescu, nesąs nė fašisti
nis, nė komunistinis 
mas nuverti valdžią, 
demonstracija, kad 
karaliaus dėmesio į
dėtį. Rumanija, viena 
giausių Europos kraštų, dabar 
brolių Bratianų valdžios šeimi- 
linkavimu privaryta iki ban- 
kruto tiek politiniai, tiek ekono
miniai.

VARŠAVA, birž. 2. — Len
kijoj kilo dideli darbininkų ne
ramumai.

Daugelis fabrikų, nebegalin
čių išmokėti darbininkams al
gų, arba užsidaro, arba suma
žina darbininkų skaičių iki mi
nimumo. Del to darbininkui ke
lia riaušes.

Ypatingai didelės ‘ riaušės 
įvyko viename Lodzės fabrike, 
kame tik atvykus 200 policijos 
ir sargybinių pavyko vienam 
fabriko di rektorių i išsigelbėti 
nuo įtūžusių darbininkų keršto.

Tas fabrikas, kuriame dirba 
5000 darbininkų, paskelbė, kad 
per kurį laiką negalėsiąs algų 
išmokėti.

Tuojau po tokio paskelbimo 
darbininkai puolė fabriką, įsi
veržė kontoron ir pasigavę di
rektorių Kohną pareikalavo, 
kad tuojau butų išmokėtos al
gos. Tam atsisakant įtūžę dar
bininkai grūmojo jį sumušti ar 
dar blogiau padaryti, bet tuo 
tarpu atvykus policijai jį išgel
bėjo. t

Taipjau uždaromi fabrikai 
Zavierce, kuriuose dirbo iki 
5000 darbininkų. Tas pats liki
mas laukia ir daugelio kitų 
fabrikų, kurie busią trumpu 
laiku uždaryti.

Morgano paskola pasipe! 
nę aukšti Francijos 

valdininkai
Socialistai žada reikalaut, kad 

parlamentas padarytu tyri
nėjimą.

Neramumai Dagestane
Naikinamos komunistų organi

zacijos, ruošiamos deiiionst- 
racijos j>ireš sovietų valdžią.

REVELIS, birž. 3. — Mask
von ateina žinių apie neramu
mus Dagestane, Kaukazijoj, 
kame gyventojai įmusųlmanai 
pastaruoju laiku verčią komu
nistų organizacijas likviduoti 
savo darbuotę miesteliuose ir 
auluose (kaimuose) ir kraus
tytis į miestus.

Grozno rajone nežinomi as
menys išskerdę visą komunis
tų administracijos sąstatą. 
Chasau-Jurtoj komunjistali iš
vyti iš visų mokyklų ir valsčių 
valdybų. Derbente beveik kas
dien ruošiamos anti-komunisti- 
nės demonstracijos, kuriose da
lyvauja vietos darbininkai ii- 
bedarbiai.

Atmetė rezoliucijas teikti 
Vokietijai pašalpos

pasikėsy- 
o tik rami 

atkreipus 
krašto pa- 

turtin-

RADO NEŽINOMĄ MOZARTO 
SIMFONIJĄ

birž. 
vie

LAMBACH, Austrija, 
3. — Vietos Benediktinų 
nuolyne rasta iki šiol nežinoma 
Mdzarto simfonija No. 221 in 
C maj. Muzikos žinovai sprend
žia, kad ta simfonija priklau
santi eilei Vienos simfonijų 
komponuotų 1767-8 metais.

PARYŽIUS, birž. 3. — So
cialistai pakėlė balsą apie tai, 
kad parlamentas padarytų tyri
nėjimą dalykų, surištų su 
Amerikos finansininko Morga
no $100,000,000 paskola Fran
cijos frankui pakelti.

Jau ankščiau buvo kalbama, 
kad Amerikos bankininkai už 
savo gausią pagalbą per porą 
savaičių pelnę franko kilimu 
tiek, kiek jie buvo Francijai pa
skolinę, dabar gi socialistai no
ri išvilkti aikštėn, kad pelnę ne 
tik amerikiečiai, bet ir fran- 
euzai —• patys aukštieji valdi
ninkai — uždirbę gal apie 200 
milijonų dolerių.

Tie priekaištai politiniuose 
rateliuose padarė didelio suju
dimo.

WA|SHINIGTON, birž. 3. — 
Senato užsienio santykių ko
misija' Šiandie atmetė dvi re
zoliucijas, kuriomis buvo pro- 
ponuojama, kad Amerikos val
džia paskirtų tam tikrą sumą 
Vokiečių pašalpai.

Viena tų rezoliucijų reikala
vo, ir buvo atstovų buto jau 
priimta paskirti $10,000,000 
vokiečiams šelpti. Antra rezo
liucija reikalavo, kad butų pa
skirta tam reikalui $25,000,- 
000. Dabar senato komisija 
jas abi atmetė.

Komisija priešinga dagi tam, 
kad Amerika duotų kokios nors 
paskolos Vokietijai.

Kongresas priėmė ir prezi
dentas Coolidge savo parašu 
palvirtino naująjį pajamų mo
kesnio (Income tax) įstaty
mą.

Tuo įstatymu pajamų mo
kesnis sumažinama 25 nuošim
čiais, t. y. visu; ketvirtdaliu.

Mokesnis sumažinama n? tik 
ateinantiems metams, bet su
mažinama ir praeitų 1923 me
tų pajamų, už kuriuos tenka 
šiemet sumokėti.

Mokesnių mokėtojams pra
vartu dėl to žinoti štai kas:

Tie, kur savo pajamų mo
kesnį už 1923 metus yra pilnai 
sumokėję ‘— kartu su. pridavi
mu mokesnių biurui savo paja
mų pareiškimo v— ketvirtą da
lį sumokėto mokesnio gaus iš 
valdžios atgal. Nereikia niekur 
kreiptis, nė prašymą duoti, kad 
sugrąžintų. Valdžia tatai pa
darys be jokių prašymų, pri
sius. savo šokį į namus.

Tie, kur pateikdami pajamų 
pareiškimą sumokėjo tris-ket- 
virtdalius savo mokesnio, ne
bereikalingi daugiau mokėti.

Tie, kur su savo pajamų pa
reiškimu sumokėjo pusę mo
kesnio sumos, likusią pusę tu
rės sumokėti rugsėjo 15 dieną.

Tie, kur su pajamų pareiš
kimu sumokėjo tik vieną ket- 
virtdalį mokesnio, birželio 15 
(ar prieš tai) turės bemokėti 
tik pusę tiek, o likusiais dviem 
metų ketvirčiais, tai yra rug
sėjo 15 ir gruodžio 15, baigs 
mokėti po lygią dalį likusį sa
vo mokesnį* sumažintą vienu 
ketvirtdaliu.

Pavyzdžiui, jeigu 
jamų mokesnis, t už 
tus parėjo $1,00^ tai 
nį dabar įstatymu 
vienu ketvirtdaliu pareina jau 
tik $75.

Jei mokesnio mokėtojas bu
vo nusitaręs tą $100 pripuolu- 
sio jam mokesnio sumokėti ne 
kartu, bet lygiomis dalimis po 
$25 kas ketvirtis, metų, ir pir
mą ketvirtdalį, 
mokėjo prieš kovo 15, 
prieš birželio 
mokėti 
$12.50, 
virčiais, prieš rugsėjo 15 ir 
prięš gruodžio 15 turės sumo
kėti likusias mokesnio dalis po 
$18.75.

Taip pasveikino komunistų at
stovų lyderis Vokietijos rei
chstagą.

j ----------------------------

Karae esąs visųdidžiausia ir 
pragaištingiausia socialė nuo
dėmė.

“Liet. Rytų” redaktorė-leideja 
kalėjime.

kad

kieno pa- 
1923 me
tą mokes- 
sumažinus

t. y. $25, šu
tai 

1'5 jam bereikia 
tik pusę to, vadinas

o likusiais metų ket-

Priešinas išmokėjimams 
bony ex-kareiviams

Senatas patvirtino vaiky
• darbo įstatymą

Trys-ketvirtdaliai valstijų turi 
dar jį patvirtinti, kad patap
tų konstitucijos dėsniu.

birž.

JOlLIIsT, III., birž. 3.— Apsk
rities teismas pasmerkė mir
ties bausmei negrą Audrey 
Brantley, kurs balandžio 5 nu
šovė policistą Weissą.

WASHINGTON, D. C
3. — Senatas 63 balsais prieš 23 
pritarė atstovų buto anksčiau 
priimtam konstitucijos pataisy
mui, kuriuo federalė valdžia 
turėtų apriboti, reguliuoti arba 
uždrausti jaunesnių kaiip 18 me
tų vaikų darbą.

Tasai konstitucijos pataisy
mas eis dabar askirų valstijų 
legislaturoms patvirtinti. Jei 
trys-ketvirtdaliai valstijų jį pa
tvirtins, jis pataps pamatinių 
krašto įstatymų dalim.

NEW YORK, birž. 3.— Or
ganizacija, pasivadinus “Ex- 

Service 
įLearfue, 
advokatus žiūrėti, 
galima gauti “injunetion“ prieš 
pinigyno sekretorių, karo ir 
laivyno departamentus ir vete
ranų biurą, kad peleidus išmo
kėti karo veteranams bonų pi
nigais ir apdraudos certifika- 
taiis. Kalbamoji “Ex-.Service 
Men’s Anti-Bonus League“ da
rysianti žygių panaikinti kon
greso priimtą veteranų atlygi
nimo įstatymą kaipo priešta
raujantį Jungt. Valstijų konsti
tucijai.

PINIGŲ KURSAS

Men’s Anti-Bonus 
nusisamdo geriausius 

ar nebūtų

Vakar, birž. 3 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bąnkų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ............... $4.45

« Danijos, 100 kronų .........   $16.85
Italijos, 100 lirų ........ ..............  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.13
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ..... ?. $13.56
Olandijos, 100 florinų .......... $37.35
Suomijos, 100 markių ........... J.

BERLINAS, birž. 3. — Rei
chstago (parlamento) posėdy 
vakar buvo priimta keletas ko
munistų atstovų, kurie dar 
prieš parlamento atidarymą bu
vo policijos areštuoti. Nepriim
ta tečiau komunisto Urbans’o.ir 
radikalo patrijoto Įeit. Krie- 
bel’io,* kuriuodu aktyviai daly
vavo ginkluotame sukilime 
prieš valdžią.

Komunistų dvasią šauniai de
monstravo jų naujasis lyderis, 
Rūta Fišerienė, kuri šiaip pa
sveikino parlamentą: z

“Naujasis reichstagas savo 
darbuotę pradeda kuo puikiau
siai. Aš sveikinu šį kapitalisti
nių marijonečių parlamentą. 
Tai tikras beždžionių teatras. 
Labai garbingas šešėlių teatras, 
labai garbingas balaganas, 
bai garbinga komedija.”

Nelaimei žmonelė buvo 
šaukta tvarkon.

MIiLWAUKEE, Wis., birž. 3. 
—■ Laikomoji čia baptistų baž
nyčios konvencija priėmė ka
ro smerkiamą rezoliuciją, ku- 
lioj pareiškiama, kad “karas 
nėra nė neišvengiamas, nė rei
kalingas”; “karas yra visųdi
džiausia ir pragaištingiausia 
socialė nuodėmė, kuri plaka 
žmoniją“; kad dabartinėmis 
sąlygomis “karas patapo ne 
tik bevaisis, bet ir savižudin- 
gas.“

Rezoliucijoj raginama Jung
tinės Valstijos stoti kartu su 
kitomis valstybėmis į nuolati
nį tarptautinių santykių tribū
nais, o

la-

pa-

Grūmoja kilti didelis siu 
vėjy streikas

Nonpartisan Lyga atsižada 
dalyvauti St. Paul mitinge

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
3. — Minnesotos Nonpartisan 
Lyga paskelbė, kad ji nedaly
vausianti “trečiosios partijos“ 
konvencijoj St. Paul’e, birželio 
17 d., ir. pranešė! senatoriui La 
Follette’ui, kad Lyga jį rem
sianti.

Valstijos Farmer-Labor fede
racija, su kuria Nonpartisan 
Lyga buvo praeitą kovo mėnesį 
susidėjus, žada dalyvauti kon
vencijoj ir paskyrė savo 
gatus.

dele-

Francijos socialitsai nu 
tarė remti Herrioty

PARYŽIUS, birž. 3. — Nors 
valdžios krizis vis dar tebesi
tęsia, busimas premjeras Ęd- 
ouard Herriot vis tik dabar ga
li būti ramesnis, būdamas tik
ras, kad savo pusėj turės di
džiumą parlamento. Mat socia
listų partijos kongresas vakar 
priėmė rezoliuciją, kuria so
cialistai pasižada busimą prem
jerą remti.

FRANCUOS RADIKALŲ SE
NATORIAI REIKALAUJA 

MILLERAND’O RE
ZIGNACIJOS.

PARYŽIUS, birž. 3. — Radi
kalų ir radikalų-socialistų sena
toriai bendroj konferencijoj 
šiandie 122 balsais prieš 5 priė
mė rezoliuciją, kuria reikalauja, 
kad respublikos prezidentas 
Millerand’as rezignuotų. Rezo
liucijoj kaltinama Millėrand’ą 
vedus asmeninę politiką.

LITVINOV’AŠ VAŽIUOJA 
LONDONAN.

Pavaduosiąs Rakovskį, kurs iš- 
vyksiąs Paryžiun.

MASKVA, birž. 3. — Maksim 
Litvinov’as, sovietų prekybos 
misijų užsieny viršyla, šiandie 
išvažiuoja Londonan, kame jis, 
vietoj Rakovskio, vadovausiąs 

sovietų delegacijai Rusų-Anglų 
konferencijoj. Rakovskis gi iš- 
vyksiąs Paryžiun šniukštinėti 
naujojoj Francijos ministerijoj 
dėl galimybių gauti sovietų vai- 

$2.52 “zlos pripažinimą.

Streiko klausimas poduota vi
suotinam organizacijos narių 
balsavimui.

NEW YORK, birž. 3.— Sam
dytojams atsisakius priimti 
darbininkų sąlygas dėl naujo
jo kontrakto, International La- 
dies Garment Workers unijos 
valdyba paleido visų organiza
cijos narių nubalsavimui klau
simą dėl streiko.

Jei visuotinas balsavimas 
nutars streikuoti, 50,000 New 
Yorko rūbų siuvėjų mes darbą.

“Liet. Rytų“ laikraščio redak- 
torei-leidėjai yra iškelta keletas 
bylų. Paskutinį kartą tardant 
VI .nuovados tardytojui kilo jam 
abejonė, kad turėdama keletą 
bylų p-lė Šoblinskaitė nepasiša
lintų kur nors nuo teismo. Todėl 
jis ją nutarė uždaryti Lukiškio 
“rūmuose“. Tas yra supranta
ma ir lietuvių redaktoriams jau 
priprasta. Kiek keisčiau atrodo, 
kad tardytojas, prašant leisti su 
policininku pareiti kaucijos at
sinešti, su tuo nesutiko. Šitai 
jau parodo, kad lenkų tardyto
jas panorėjo, kad lietuvių re
daktorė būtinai pasėdėtų kalėji
me.

Ir jau labai keista yra, kad 
lenkų tvarka redaktorius suly
gina su vagimfis ir kitokiomis 
visuomenės atmatomis. Nors 
lenkai ir labai giriasi savo kul- 
turingumu ir kitokia išprustim, 
tačiau caro žandarai mandages
ni būdavo, ir politinių suimtųjų, 
taip pat ir redaktorių, kartu su 
vagimis ir žmogžudžiais nelai
kydavo. “L. Rytų’’ redaktorė 
tokiu budu gavo išsėdėti kalėji
me bjauriose sąlygose dvi pa
ras. Kad su lenkų redaktorium 
kas-nors panašu atsitiktų kur 
nors, pav. Kaune, tai tikrai bu
tų sušaukti bent keli “viecai” 
koks nors rektorius parašytų 
prieš lietuvius straipsnį, seimas 
priimtų atatinkamą rezoliuciją, 
ministeris pasiųstų Tautų Ly
gai nptą su nukentėjusiųjų me
morialu, ir taip begalo. O lietu
vis kantrus: jis visa moka nu
tylėti.

Chicago ir apielinkė. — šian- 
vėliau ima

AMERIKOS UŽUOJAUTA 
SEIPELIUI.

VIENA, Austrija, birž. 3. — 
Jungtinių Valstijų charge d’af- 
faires paliko užuojautos laišką die gražu iš ryto, 
kancleriui Seipeliui, kurs praei- niauktis; šilčiau; vidutinis mai
tą sekmadienį buvo komunisto 1 nąsis vėjas.
Tavoreko pašaiitas. j Saule teka 5:15, leidžias 8:20

T elegr afinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

\ i

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 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agehtai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

naujien
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Binghamton, N. Y.
------—' dėl 

kuopos organizatorius I s/ųj 
P. Adomaitis išvyko madrg. 

Lietuvon.

Gegužes 22 d. atsisveikino 
su Bighamtonu vietinės lietu
vių projgresyvės visuomenės 
darbuotojas ir LSS 33 kuopos 
organizatorius dr. P. Adomai
tis. !>rg. Adomaitis išvažiavo 
Lietuvon su garsiaja “Naujie
nų” ekskursija, kuri apleido 
Ncw Yorką 24 d. geg. ir ten 
pnabuvęs keletą mėnesių grįš 
atgal į Binghamtoną. Tad lai
mingo jam pasisekimo.

L. M. Draugijos susirinkimas 
buvo visai neskaitlingas ir to
dėl nutarė tik iš sa*vo iždo pa- 

ųsti Butėnui auką. Tas, žino
ma, yra labai gerai, bet mano 
cupratimu L. M. D. butų geriAu 
padarius, kad vietoj dovanos 
butų suteikusi Butėnui paskolą. 
Jis tuomet galėtų baigti moks-
lą be rūpesčiu, o suteiktoji pa
skola grįžtų dar ir su padėka, 
šių mietų pabaigoje jis bai£s 
mokslą ir L. M. D. surengus 
savo gražioj salėj koncertą grą
žintų sau paskolą.

Man rodos, kad nariai turėtų 
apie tai pagalvoti.

Piknikai
Draugas P. A. Amerikoje 

pragyveno apie dvidešimt me
tų. P. A. priklausė veik visose 
progresyvėse organizacijose j r 
nuo 1913 m. buvo LSS 33 kuo
pos pavizdingas narys. Taipo
gi priklausė ir LDLD 20 kuo
pai iki šio laiko. Išvažiuoda
mas pasakė, jog grįžęs vėl sto
siąs prie darbo tose organiza
cijose. Prie progos reikia pa
sakyti, kad d. P. Ą. buvo gana 
prasilavinęs darbininkas, pusė
tinai gerai buvo susipažinęs ir 
su socializmo mokslu. Tad jo
kios audros jo neblaškė nei 
į kairę, nei į* dešinę. LSS kei
kimo laiku d. P. A. kitų drau
gų padedamas daug pasidarba
vo, kad 33 kuopa likosi gyva, 
kurios organizatorium buvo 
nuo pat persiorganizavimo iki 
dabar.

Bingbamtoniečiai, o ypatin
gai socialistai labai apgailes
tauja, kad d. P. A. paliko juos, 
užtat dabar lauks jo pagrįs
tam.

Gegužės 22 d. vakare kuopos 
nariai ir draugai turėjo atsis
veikinimo vakarėlį, kuris buvo 
suruoštas pas d.d. Čižauskus. 
Vakarėlio surengimui daugiau
sia pasidarbavo d. T. Čižaus- 
kienė. Jos dideliu rūpestingu
mu vakarėlis buvo surengtas 
labai puikus ir draugiškas.

Tame vakarėlyje draugai 
nuoširdžiai pasikalbėjo apie 
įvairius dalykus. Prisiminus gi 
apie Lietuvos socialdemokra
tus, draugai vietoj sumetė $11. 
kuriuos ir įdavė d. Adomaičiui 
ypatiškai parvežti Lietuvos so
cialdemokratams.

Atėjus važiavimo laikui, 
draugai palydėjo jį iki stoties, 
nuoširdžiai atsisveikino ir lin
kėjo geriausio pasisekimo.

—Vytautas. *

Pittsburgh, Pa.
Lietuviškos dainos per Radio

i Gegužės 30 d. Pittsburgho 
apielinkėje buvo keletas pikni
kų. Bridgeville’y — bažnyti
nių; Ehvyn Parke — rusų-lie
tuvių bolševikų ir Harmarville 
Amma farmoje — privatinis. 
Šie piknikai buvo kaipo. įžanga į 
piknikų sezoną, bet diena pasi
taikė šalta ir amerikiečiu laik- i *

, raščiai praneša, kad tokios šal- 
,t»s dienos gegužės mėnesy ne
pasitaikė per 35 paskutipiuo-

i sius\ metus.
Kiek teko patirti iš pikniko 

lankytojų, tai Bridgeville’s bu
vęs skaitlingiausias. Bolševikų 
gi—biedniausias publika, nors 

t vietą turėjo gana gerą. Mato
mai, kad bolševikai neteko pri- 
jautmo žmonėse, o tai vis dėl 
boikotavimo kitų parengimų. Iš 
eina, kad antras jų lazdos galas 
gan skaudžiai muša ir juos pa- 

, čius.—Reporteris'.

: Detroit, Mieli.
• r ______ rr

LSS. 116 kp. susirinkimas

1 Gegužės 25 d. LSS. 116 kp. 
laikė skvo reguliarį susirinkimą. 
Susirinkimas buvo gana tvar

aus- ir visi svarstymai buvo 
itin rimti. Tik kažin kodėl dau
gelis narių patingėjo atsilankyt 
o gal pamiršo, kad jų priedermė 
yra lankyti kuopos susirinki
mus. Šiam susirinkime įstojo į 
socialistų eiles du nauji nariai, 
kuriems linkėtina kuogeriausių 
pasekmių darbuotis dėl darbi
ninkų klesos pasliliuosavimo iš 
po šios netvarkingos kapitalo 
sistemos.

Birželio 8 d. 116 kuopa turės 
draugišką išvažiavimą “botu” į 
Babolo Bark. Komisija, kuri 
tapo išrinkta iš A. J. Strazdo ir 
S. Spaičio, žada pasirūpinti, kad' 
surengus ir kokį programą. Lin
kėtina.
L. M. Globos K-to valdybos rin

kimai.

-r. v*.-■

Trečiadienis, Birž. 4, 1924NAUJIENOS, Chicago, III.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

lath.

Jis Atlieka Darbų ir Atlieka 
Jį Greitai

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
<9 Parduodam Laivakortes. »

K. GUGIS
- ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stn Room 111-1B 

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

8823 So. Halsted St.
Tel.: Boalevard 131Ū

Valandos: auo 6 iki 8 v. kiek
vieną vakarą, iiskyrua katvergą. 

Nediliomie nuo 9 iki 12 ryta.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St, arti Laavitt St.
Telaphonaa Canal 2552

Valandoar 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis- 
muoEfl. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaas 

lengvomis išlygomis.

S. W. B ANĖS, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
79 We«t Monrofi Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■............ i

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.
.... ........ .-

1: '■
Tel. Daarbora M57

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Offeas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington « Clark

Kamą Tel.i Hyda Park 8895

Pajai

Sriuba

Generalis sanitariškas nuro

Duona

Žuvis
Vardas
Adresas

nas.

KUPONAS
Sosai

Košelės

milk

V ardas BORDEN
Reiškia Gryną Pieną j

Geras pienas prasideda pa
čioie pradžioje pieninyčioj
Jis turi nuti iš svarių, sveikų
karvių — iš švarios, turtin
gos ir geros faunos. Tūri bu
ti melžamas į švarius vied-
rus, gerai uždengtas ir tuo
jau nuveštas į švarią, pieniny- 
čių ir gerai sudėtas.

dymas išdirbime Evaporated
Pieno yra pagamintas pagal
tiesų. Kad prisilaikius tų tie
sų, The Borden Company yra
įsteigusi specialį ir tikrų pri
žiūrėjimų, kad padarius jų
pienų tikrai grynu ir geros
rūšies.

NOREDAMI1 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KRElPKITfiS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. |

FABIONAS 60.
SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

AKIŲ LIGAS

Borden’s Evaporated Pienas 
fra 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 Smetonų dėl jūsų ka
vos. Atminkite Borden’s Eva
porated Pienas yra antratiek 
riebesnis, negu paprastas pie

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

Jei jus norite žinoti kaip virti su Borden s Eva
porated Pienu, išpildykite ši kuponą pažymint 
kokį receptą jus norite, o mes atsiųsime jums

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 tai

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

Nedėlioj nepriimam ligonių

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

nieko nereikalaudami.

Saldainiai Mėsa Pudingai

THE BORDEN COMPANY
Borden Building/ New York

UNsweeTENED
^APORATE^

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

Chicago, UI.

Suteikiame Eurppiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban

dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių sprandą, ar jus esate 
liuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos HgStol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvni pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ušsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
rhuno gydymo kambarius kasdjęn. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

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

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

8 vakare, Nedėlfomis: 9 lig 1. *

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Tie Gražus Stiklai 
DUODAM 
DYKAI

už vieną tuziną 
lebeliŲ nuo

Wennerstens Bohemian Blend
■' . • ■*?**' ’ ‘ ' * • t ! • 1 M ‘ .y,-*' * •

Seni Žmonės Nukamuo 
ti Rūpesčiu, Atranda 

Didį Palengvinimą
Nuga-Tone

Pittsburghiečiai jau kelintą 
kartą turi laimės girdėti per 
radio lietuviškų dainų ir tai vis 
ačiū panelei Elenai Lelioniutei, 
kuri savo gražiu soprano balsu 
padainuoja. Jos dainos yrą mė
giamos ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių.

Panelė E. Lelioniutė yra dai
navusi per radio jau apie penke
tą kartų iš sekančių stočių: W. 
C. A. E. ir K. D. K. A. Jos yra 
taip didelės, kad dainos girdisi 
ne tik didžiajam Pittsburghe, 
ale ir plačiojoj Amerikoj.

Teko sužinoti, kad E. Lelios 
niutė yra užkviesta dainuoti 
birželio 7 d., stoty W. C. A. E 
Ji atliks keletą angliškų ir lie
tuviškųjų dainelių. Progra-j 
moj stovi ir Juozo Žilevičiaus— 
“Karvelėlis”. Kitas galima bus 
patirti per radio paskirtoj die
noj, 8:30 vai. vakaro, Pittsburg
ho laiku.
L. M. Draugija neužmiršta besi

mokinančio J. Butėno.

Tą pačią dieną įvyko visuoti
nas susirinkimas Lietuvių Mo
terų Globos Komiteto. Iš komi
teto 'raportų sužinojom, kad 
per praeitą laiką (vienų metų 
vogyje) komitetas surinko au
kų Lietuvos našlaičiams $91.43 
centus. Is tos sumos pasiųsta 
Lietuvon $77.70 centų.

Per praeitus metus šiame ko
mitete aktyviai darbavosi tik 
dvi moterį, būtent M. Averaitie- 
nė ir M. Strazdienė. Tečiaus se
kantiems metams visas vietas 
ižemė moterys. Bravor Pirmi
ninke išrinkta žinoma vietos 
darbuotoja V. Motuzienė, sekrt. 
E. Molienė; iždininke M. Gvė
rai tienė. Pagelbininkėm išrink
ta: nenuilstanti darbuotoja M. 
Strazdienė, O. Račkauskienė ir 
x. šnuolis. ši paskutinė ypata 
— vyriškis, patekęs į išrinktųjų 
surašą “tik per neapsižiurėji- 
ną”,—kaip vėliau pareiškė 
viena moteris, tečiaus gal pasi
tiksiąs, nes esąs geras darbinin
kas. Kaina 35c. 

•pliekose 
■■>■ i ■"

Pilniausias Užganė 
dinimas

Musų vienatinis procesas išdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S ftohemian IRcnd 
GERESNI SKONI ir galima jį LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitij 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų išdirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus VVENNERS- 
TEN’S teikia pilniausį užganėclinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

JOHN LEGEIKO
3352 S. Halsted St.

Blvd. 4372
ALBERT LURIE & CO. 

1816 Blue Island Avė.
Canal 2762

J. GAUBAS 
3613 S. Halsted St.

Blvd. 7258

JULIUS MASON 
4600 S. Wells Sf. 

Yarda 2184

•. < S . *

Yra tūkstančiai atrandančių stebė
tiną palengvinimą vos j keletą dienų. 
Nuga-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoja raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Sutei
kia gaivinantį miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebčiojimą pastovų vidurių 
veikimą, apščiai entuziaznvo ir ambi
cijos. Jei Jus nesijaučet kaip reikiant, 
tąi pats dėl savo geroves pabandykit 
jį. Jis nieko Jums nekainuoja, jei Jus 
neturėtumėt iš jo palengvinimo. Jis 
yta priimnus imti ir jus tuojau pra
dėsit jaustis geriau. Jei Jūsų gydyto
jas dar jums neužrašė jo, tai tuojaus 
eikit pas Jūsų aptiekorių iY nusipir
kt bonkutę Nuga-Toneč' Nepriimkit 
įkaito. Imkit jo per keletą dienų ir 
jei Jus nesijausi* geriau, neatrodysit 
geriau, tai nunešk lįkusią pakiuko da
li pas aptiekorių ir jis sugrąžins Jums 
JUsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, 
taip geraį žinodami ką jis padarys 
dėl Jūsų, Įsako visiems aptiekoriams 
garantuoti jį ir sugražinti Jūsų pini
gus jei būtumėt neužganėdintas. Re
komenduojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius. ,

(Apskelbimas)

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie- 
, tuvoj.

JOHN i. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuope Teismuose, Egsami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimus 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 8251 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

r
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 8c. La Šalie St. Room 589 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted StM Chicarc. 

Tel. Yarda 4681

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

MRAZEK'S GROCERY 
1915 Blue Island Avė.

Canal 1101
JONAS SHUlASAS 

3238 S. Halsted St.
Blv. 3595

Peerless Malt Extract Co
6652 S. Halsted St.

Wentworth 6899
A. VESEACKIS 

3465 Auburn Avenue

Kenosha 
Lietuviai

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

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

z

Gegužės m. 11 d. Lietuvių 
Mokslo Draugijos mėnesiniam 
susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo dainininko Jono Bu
tėno, iš Italijos. Jis prašė ii 
L. M. Draugijos paskolos už- 
baigimpi mokslo. Butėnas yra 
gerai žinomas Amerikos lietu
viams dainininkas. Mokslo jis“ 
siekė savomis spėkomis ir da
bar jau baigia Dainavimo mo
kyklą Italijoj.

Vienas vyriškis tai menka 
klaida, geistina, kad šis komite
tas turėtų geriausių ' pasekmių 
savo darbuotėje.

P. Jurkšaitis.

Tel. I.afayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th Sl„ Chicago, III.

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

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

V. Pat Biure.
yra nepavojingąs—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti; labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosųotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER A CO, 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Dabar laikas siysti* 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauty: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos* ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.
-Taipgi parduodame laiva- i 

kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisinga* 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 —- pusei metų 12.

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

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

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. L?. Saite St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 1— Vai. nuo 9-5 

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

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

i >i iu» ii........................ • y

Pluiningo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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

HEATING S’UPPLY CO.
i 490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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MUSŲ MOTERIMS
1   Veda Dora Vilkienė —  

TOMS, KURIOS Į PIKNIKUS | Paduok į statą su atskyrai pa- 
VAŽIUOJA keptais svogūnais.keptais svogūnais.

Prie mėsos gali paduoti ma
karonų, bulvių arba kitų virtų 
daržovių.

FRICASSE Iš VERŠIENOS

gėlės, 
sandvičiai, 

keptos viš- 
t.t. kaip ir 
žmogus imi

Dabar jau ateina piknikų lai
kas. Suprantama, vienu grynu 
oru žmogus,sotus nebusi. Reikia 
ir pagalvoti apie valgį.

Gamta, giedrus mėlynas dan
gus, medžiai, krūmai, 
paukštukai, ir — 
obuoliai, orandžiai, 
tos, alus, vynas ir 
nesutinka, kuomet
tuos dalykus poetiškame upe, 
bet kuomet valgyti įsinori, tai 
poezija turi eiti į šalį, nes mes 
esame mirtini ir musų gyveni
me yra daugiau prozos negu po
ezijos.

Kuomet mes vykstame j pik
nikus, tai gal pirmiausia kiek
vienam į galvą ateina valgis, 
valgis, — nes nuo grynaus oro 
apetitas pas kiekvieną atsiran
da. Prisilakstęs, prisišėlęs ir 
valgyti nprėsi daug ir gerų da
lykų.

Mums moterims tankiausia 
prisieina apie tą prozaišką daly- 
ką-valgį daugiausia rūpintis, — 
tai aš čia ir paduodu keletą gerų 
patarimų. Tais patarimais, pa
tyrimais gal daugiausia galės 
pasinaudoti tos moters, ku
rioms prisieina būti šeiminin
kėmis draugijų parengtuose pik
nikuose. Tankiai matome pik
nikų daržuose arba miškuose 
daug numesto į šalį, nesuvarto
to valįiio. Kad sučėdyti draugi
jai pinigų, šeimininkėms laiko, 
parko bei daržo užveizdoms dar
bo, o piknikuojantiems ūpo, ga- 

minkime valgį su tam tikru iš- 
skaitliavim.’u. Pirmiausia mes 
turėtumėm žinoti kiek žmonių 
bus ant pikniko ir kiek laiko bus 
praleista ant oro. Jeigu pikni
kas prasideda padėkime anksti 
ryte ir traukiasi iki vėlyvos nak
ties, tuomet reikia turėti ome
ny j, kad žmonės turės valgyti 
3 sykius, reiškia, kad ant kiek
vieno žmogaus reikia mažiausia 
kiekvienam valgiui turėti po 3 
sandvičius — kas bus vienam 
žmogui 9 sandvičiai. Toliau, 
sandvičius reikia daryti įvairius, 
su mėsa, suriu ir daržovėmis, 
nes sandvičiai daryti iš vien 
ddšros arba kumpio sugadina 
ne vienam vidurius. Jeigu ga
lima ,reikia dėti tarpe mėsos 
salotų, lapus, tas ir sveikiau 
ir gardžiau, taipgi, kiekvieną 
sandvičių reikia suvynioti sky
rium, arba daugiausia du į krū
vą į tam tikra popierą, o ne i 
laikraštį, • tas iš sanitariško ir 
estetiško atžvilgio yra geriau. 
Apart sandvičių reikia turėti 
vaisių. Dabar lengvai galim? 
gauti orandžių, pineapples. 
Obuolių nė neverta pirkti, nes 
pavasary jie suvytę ir jau ne
beskanus. Greitu laiku bus ga
lima gauti įvairiausių vaisių. 
Nereikia vežtis su savim daug 
mėsos, nes mėsa sunkiai suvirš
kinama vasaros laikui. Geriau
sia suris, žuvis ir tt.

Supiaustyk į šmotelius 2 sva
ru veršienos nuo šlaunies. Virk, 
užpilk tiek vandens, idant ap
semtų. Pridėk vieną naują svo
gūną, 2 šakutes salierų ir 6 rie
kutes morkvų. Išimk mėsą.
Pasudyk ir užpilk pipirų, apdul
kink su miltais ir kepk ant 
sviesto.

Sudėk atgal j puodą su skys
timais arba uždėjus mėšit ant 
torieliaus, užpilk rašalu, kuriuo
se mėsa virė.

MEILĖS MAZGAI

Pusę svaro mjltų, 5 tryniai, 
’/į svaro labai smulkaus cukro 
(powdered sugar), nutrink luo
bą nuo citrino arba apelsino 
(orange), įpilk truputį saldžio
sios grietinės arba pieno— ge
rai viską sumaišyk ir padėk į 
šafltą vietą ant vienos valandos. 
Paskui tą tešlą iškočiok Va co- 
lio storumo, supiaustyk į šmo
telius 2 pirštu platumo, per
pjauk per vidurį ir užmegsk 
mazgą. Virk skarstuose tau
kuose. Išėmus iš puodo sudėk 
ant baltos popieros, paskui api
barstyk cukrumi su vanila.

*

AUGIMAS

2045

■

M u

No. 2045. Labai patogi ir gerai iš
rodanti suknia. Sukirptos mieros 16 
metų, 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. 36 rnierai reikia 2% yardo 40 
colių moterijos ir PA yardo skirtin
gos materijos.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
mduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Lai akus reikia adresuoti:

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

GREITAS KAVAI PYRAGAS
’ NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St. Chicago, III.
> siusti man pavyzdi No-----------------

Čia Įdedu 15 centų ir prafiau at-

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 biznj.

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

MAJESTIC
Pasaulio didžiausias 
laivas. Greičiausias lai

vas i Francij ą

iy£ puoduko išsijotų miltų 
2šaukštuku baking powder 
Yl šaukštuko druskos 
lz4 šaukštuko nutmeg 
6 šaukštukus cukraus
2 šaukštuku taukų arba svies-

to
1 kiaušinis

puoduko miltų arba van
dens.

Sumaišyk sausus dalykus, su 
peiliu arba šakute, įmaišyk tau
kus, pridėk neplaktą kiaušinį, 
pieną arba vandenį ir maišyk 
gerai. Supilk į blėtą ir apibars
tyk su sekamu mišiniu:

4 šaukštus cukraus
2 šaukštus miltu
1 šaukštas sviesto
(4 šaukštuko nutmeg arba 

riešutų.
Sumaišyk viską gerai su ša

kute ir apipilk šiuo mišiniu teš- 
Kepk pečiuje 25 minutes.’a.

SEIMININKĖMS 
PATARIMAI

Virtas bulves galima gerai 
prirengti su suriu. Vartok 
Amerikonišką arba šveicarišką 
sūrį baltame dažale ir apipilk 
juo bulves.-

NAUJOS IMMIGRACIJOS TIESOS
Svetimtaučiai visų Europinių tautų dabar gyvenanti 

Jungtinėse Valstijose — jei ir nemano pastoti Amerikos 
piliečiais — turi teisę atlankyti Europą vieniems metams 
laiko be jokios baimes įleidimo atgal į šią šalj. Jie ne
jeina i kvotą.

Pagal naujas tiesas, sugrįžimo daleidimą į Jungtines 
Valstijas galima gauti iš valdžios pirmiau važiavimo.

Musų puikus laivai suteikia labai gerą patarnavimą j 
visus portus Europos ir atgal dėl tų kurio nori atlankyti 
savo gimines ir buvusius namus už jūrių. Klauskite in
formacijų.

Atsišaukite prie justi vietinio agento arba
127 So. State St., Chicago, III.

wvmn STAR LtNEty
A^ymcĄNlnreVr RF.nSTAltI.nre

Gerti galimia lemonadą. Pa
imk orandžių ir citrinų, iš- 
spausk ir pridėk cukraus, šal
tas, grynas šaltinio vanduo su 
vaisiais ir skanu ir sveika. Rei
kia vengti ant kiek galima viso
kių papsų, nes nuo jų žmonės 
serga, — ypač reikia neduoti 
jų vaikams. Tie, kurie važiuo
ja toliau iš miesto į miškus, gali 
pasigaminti arbatą arba kavą.

Sekamam • numery paduosiu 
detališkus išskaitliavimus kiek 
ko reikia vartoti ant kiek žmo
nių.

Kandys labai nemėgsta druko 
kvapo. Kailius ir kitus pana
šius dalykus gerai suvynioti į 
laikraščius ir padėti 
laiku.

vasaros

dažai as 
žuvim yra

Skanus 
keptomj 
Pridek smulkiai piaustytų g*ry- 
bų, Šveicarijos sūrio arba par- 
mezams sūrio į baltąjį dažalą, 
šie prieskoniai priduos gerą 
kvapą ir smoką.

virtom ir 
sekamas :

TEMYKITE VISI!
U IR KAIP VIRTI

JAUTIENA

Paimk jautienos iš “round 
steak” arba “porterhouse”, su 
pjaustyk į pailgus, šmotukus 
2 pirštų storumb: Apiberk pi
pirais ir druska ir pakepk karš
tame svieste, žiūrėk, kad mėsa 
getrai apsikeptų, bet nesudegtų. 
Ji turi būti d*ii truputį žali.

Pirmos klesos naujai 
įrengtas Restaurantas, 
ant West Sides. Gamina
me naminius valgius už 
labai prieinamų kainų. 
Atsilankykite ir persitik
rinkite.

Kviečia savininkaš

A. WULCAUSKAS
2159 W. 22nd St.

J ...

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

iTel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS
AKUtERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mota* 
rims prie gimdy
mo kiek vi e nansS 
atsitikime. Teikti 
ypatiŠką prižiurti 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi

kai.
3113 Soath 
Halsted St.

Jei abejoji akimis, pasiteiraok 
Dr. A. R. BLUSlENTHAL

Optomctriat 
TeL Boolevarl I48T 
4649 8. Aihlani Ava 
Kampu 47-toa tat

Erar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
»rii1v reguliatorius. Vienas doleris at- 

mėnesius gydymo. Atsiųskite 1 
FRANKLIN’S I.ABORATORY, t 

8252 VVallace St„ 
Chicago, U. S. A.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. A.sland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenčjusias 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.

DR. VAITUSH, O. D.

X^DR. HERZMAH^
-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 1B 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškai ligai 
a, moterų ir vaikų pagal nae- 

us metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

Telefonai!
z Dienomis: Canal
) 3110. Nakti
j Drexel 0950
( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Mieroa per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaisi.)

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

Mildos Aptieks
Moderniška pirmos rųšies Mildos aptieka ant Brid- 
geporto atidaryta, šveriausia, tyriausia, paran
kiausia aptinka ir jos geriausias patarnavimas. Vi
sokį vaisthi ir žmogaus sveikatai reikalingi dalykai, 
randasi Mildos Aptiekoje. Visi ir sąžiningi patari
mai duodami veltui.

,7 Su visokiais reikalais, visuomet kreipkitės 
Mildos Aptiekon

3138 So. Halsted Str., (Mildos Teatro Name) 
K. JONAITIS IR A. VALONIS 

Savininkai.
HARRIMAN LINE 
Joint vSerr/ce

G AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

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.

MOTERIMS IR MERGINOMS 3
Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi I 

Ar Kafitaniniai Rudi, ar Auksinės parvos; lUusvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtą, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

. Huffles atliks tat, jei jus tik laiks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebcdčvilt supintus į kasi), ar su- 
suktus j mazgų, ar gal jau emt trumpai nusikirpo, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dų! Jums nereikės kentėti nesmagumo delei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Rufflea.

Netikėkit mušti žodžiui. Nusipirkit 65c? bonkų ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflea yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoje! Galima 
gauti ap tiekose.

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcelevard 7589

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.,

Telefonaii Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

Garsinkite s “Naujienose

ASMENIŠKAI VADOVAUJAMA EKSKURSIJA Į LIETUVA
H i ■ Išplauks iš New YorkoI nllimhllC1 KETVERGE,/ liepos uUlulllUUu 10> nauju 32500 toni* ekspresiniu patogiu laivu
NORTH, GERMAN LLOYD. Visų amžių tarnau
janti konduktoriai užtikrina visus patogumus ke
lionėje. žinomas LLOYD geras patarnavimas. 
Speciali palinksminimai. Puikios apystovos. La
bai gražus ir gerai įrengti kambariai dėl 2 ir 4 
žmonių.

Labai prieinamomis kainomis
Cabin iki Bremo $140. Trečia kl.iki Bremui $103.50H
Su J. V. taksų dadejimu. Važiuojantieji į svečius ir ne šios šalies piliečiai 6 mėnesiams nejeina j kvotą. 
Nepraleiskite šios kelionės ir užsisakykit sau laivakortes pas arčiausią LLOYD agentą arba

NORTT GERMAN LLOYD
New York, N. Y. Chicago, III. San Francisco, Cal. Philadelphia, Pa. Boston, Mass. 
32 Broadwąy 100 N. La Šalie St. 118 S'assomc St. 15th & Locust Sts. 192 VVashington St.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 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 lirų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1TCT W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 8
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Dėl specialią 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

MMmBMiMMMMMMIiiI

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.

Phone Boulevard 8033 
. Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4146

b— ...  ...

Garsinkitės Naujienose

Prancūziškas Daktaras
»

Specialistas kraujo, odos, chroni> 
kų ir slaptų ligų,

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., eit 
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mo Konferencija, kurios su
važiavimas yra šaukiamas 
liepos 4 d. O komunistai, pa
likę vieni, paskelbs “nau
jos” partijos įsteigimą — 
taip, kaip jie padarė beveik 
metai laiko atgal Chicagoje, 
kur jie buvo susirinkę kartu 
su Kitzpatrick’u ir kitais pa
žangiais Darbo Federacijos 
vadais steigti nacionalę Far
mer-Labor partiją.

ri gyvuoti — ar privatinis 
kapitalizmas, ar valstybinis 
kapitalizmas.

Naujienos eina kasdien, (iškirtam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halstod St, Chicago 
UI. — Telefonas i Roosevelt 81'n<l
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Driem mėnesiam___j—1.25
Vienam mėnesiui_____ ____ — .75
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Dar Leninui esant gy
vam, bolševikai buvo nusi
statę įvesti Rusijoje valsty
binį kapitalizmų. Kadangi 

I tečiaus Rusijos valstybė yra 
labai biedna: tai ji neįsten
gė savo lėšomis vesti visų 
biznį ir buvo prispirta vis 
daugiaus ir daugiaus pro
gos teikti privatiniems biz
nieriams. Rezultate, ne ma
žiaus kaip 65 nuošimčiai vi
daus prekybos iki šiol pate
ko į privatines rankas.

Jeigu bolševikai dabar 
nutapė vėl pradėt labiaus 
varžyt privatinį biznį, tai 
tas reiškia grįžimų ne nuo 
kapitalizmo prie komuniz
mo, o tiktai — nuo privati
nio kapitalizmo prie valsty
binio kapitalizmo.

Kaip negalvojo bolševikų 
ekonomistai, bet iki šiol 
jiems nepavyko surasti bū
dų tas “žirkles” suspausti. 
Pramonės vedėjai bėdavoja, 
kad niekas neperka pramo
nės produktų; o ūkininkai 
dejuoja, kad jų darbo'vaisiai 
yra apmokami per pigiai ir 
kad jie dėlto neįstengia nu
sipirkti reikalingųjų ukiui 
padargų.

tinį kapitalą ir nustatinės syti, tai šis iš sakytojų sau pa- 
kainas.

ARTINASI LEDŲ GADYNC.

La Follette’o laiškas, pa
smerkiantis Farmer-Labor 
progresyvių konvencijų, ku
ri yra šaukiama į St. Paul 
šio mėnesio 17 d., padarė di
delės įtakos tuose elementuo
se, kurie sudaro vadinamo
sios “trečiosios partijos” ju
dėjimų. Organizacijos ir as
mens, pirma ketinusieji da
lyvauti toje konvencijoje, da
bar atsisako į jų važiuoti. 
Atsisakė Komitetas 48-ių, 
kurio atstovas buvo vienas 
konvencijos rengimo komi
teto narių. Atsisakė kai ku
rie Wisconsino valstijos de
legatai, išrinkti į St. Paul 
konvencijų. Atsisakė Minne
sotos Nonpartisan League.

Suvarydami į pereitųjų 
metų Chicagos konvenciją 
didelę krūvą savo žmonių, 
kurie daugumoje atstovavo 
organizacijas, gyvuojančias 
tiktai ant popieros, komuni
stai “pasigavo” tą konvenci
ją ir įkūrė “Federuotąją 
Farmer-Labor partiją”. Bet 
tuo savo žygiu jie atstume 
nuo savęs žmones, kurie pir
mutiniai buvo pradėję orga
nizuot darbininkus ir farme- 
rius į atskirą politinę parti
ją. Šie pasitraukė, ir “fede- 
ruotorje partijoje” paliko vie
ni tiktai komunistai. Mėgin
dami “pasigaut” ChicagosI 
konvenciją, komunistai “pa
sigavo” tiktai patys save.

Tas pat bus tur-but ir St. 
Paul konvencijoje. Jie dar 
kartą save “pagaus”, ir tuo
met jie gal pagalios supras, 
kad tokiais vaikiškais meto
dais įsiskverbti į vadovus | nis ekonominiam krašto gy- 
masiniam darbininkų judė
jimui negalima.

Kodėl toks nutarimas ta
po priimtas bolševikų suva- 

[žiavime?
Viena priežastis yra, be 

abejonės, ta, kad bolševikai 
bijosi privatinio kapitalo įsi
galėjimo. Iš Markso teori
jos jie dar tiek žino, kad 
ekonomija yra galingesnis 
daiktas, negu politika. Jei
gu įsivyrautų privatinis biz-

Šita apystova yra antra 
priežastis, delko Rusijoje 
susilpnėjo privatinio biznio 
šalininkų pozicija. Ūkinin
kai, nesulaukdami, kad pra
monės produktai atpigtų, 
reikalauja, kad valdžia re
guliuotų kainas. Valdžia gi 
gali reguliuoti kainas tiktai 
tuomet, kai ji kontroliuoja 
pramonę.

Augščiau minėtąjį tele
grama iš Maskvos, kurioje 
pranešama apie bolševikų 
suvažiavimo nutarimus, 
tarp kitko sakoma, kad nau
jas vidaus prekybos komisa
riatas tvarkys stambiųjų 
prekybų, kontroliuos priva-

ls to aišku, kad grįžimas 
prie valstybinio kapitalizmo 
(o nę prie komunizmo, kaip 
klaidingai sako Maskvos ko
respondentas) yra tiesiogi
nė pramonės krizio ir bran
genybės pasekmė.

Siaurindama privatinį 
biznį, Rusija grįžta prie tos 
padėties, kurioje ji radosi 
tik-kų po “naujosios ekono
minės politikos” įvedimo. O 
tas reiškia, kad toliaus ji ne
begali plėtotis tose ribose, 
kurias jai pastatė “nep’as”. 
Kad Rusijos pramonė, ūkis 
ir prekyba galėtų plėtotis 
toliaus, “nep’as” turi būt pa
keistas kitokia tvarka. Ko
kia bus ta tvarka, pamaty
sime netolimoje ateityje; 
bet žinoma, ji nebus komu
nistinė.

Kad Rusijoje tečiaus ga
lėtų atsirasti kitokia tvar
ka, tai turi įvykti atmaina 
politikoje: turi sugriūti des- 
potinės mažumos diktatūra.

Jurgis Gervė (Musų korespondento)

Laiškai iš Klaipėdos

Iki birželio 17 d. bus ir 
daugiaus tų atsisakymų, taip 
jog į konvencijų pagalios at
vyks gal tiktai komunistai ir 
Minnesotos Farmer-Labor 
partijos delegatai. Komuni
stai ramina save tuo, kad ši 
Minnesotos partija net ir po 
La Follette’o laiško paskel
bimo nutarėm nesitraukti iš 
konvencijos. Menkas susira
minimas! Minnesotos Far
mer-Labor partija, tiesa, nu
tarė neatšaukti konvencijos, 
bet jos vadai pareiškė, kad 
jie stoja už La Follette’o no- 
minavimų į prezidentus. O 
komunistai dabar remti La 
Follette’ų nebegali Jie save 
visai ant juoko pastatytų, 
jeigu jie remtų^jį po to; kai 
jisai juos viešai denuncija- 
vo, kaipo intrigantus, su ku
riais neprivalo turėt nieko 
bendro progresyviai žmo
nės.

Komunistų intrigos far- 
merių-darbininkų judėjime 
nedavė jam nieko, kaip tik 
suirutę. Farmer-Labor par- 
% f •

tija, kurių jie mėgino pernai 
metais “pasigauti” Chicago- 
je, tapo visai sudemorali- 
zuota. Jos žymiausieji vei
kėjai — Chicagos"Darbo Fe
deracijos vadai (Fitzpatrick 
ir k.) — taip pasipiktino sa
vo veidmainingais talkinin
kais iš komunistų partijos, 
kad visai atsisakė toliaus 
darbuotis nepriklausomam 
politiniam darbo žmoniy ju
dėjime# Nacionalė Farmer- 
Labor partija tapo likviduo
ta, ir Chicagos Darbo Fede
racija, kurios pastangomis 
daugiausia ji buvo įsikūru
si, nutarė šiemet laikytis 
Gomperso taktikos — remti 
“darbininkų draugus” seno
siose partijose.

venime, tai diktatūra parti
jos, iš kurios susideda val
stybinė biurokratija, nega
lėtų gyvuoti.

Bet bolševikų baimė dėl 
savo valdžios likimo nepasa
ko, kodėl dabar jie pasidarė 
mažiaus palankus privati
niam bizniui, negu tuoj po 
^nep’o” įvedimo. Tam yra 
kita priežastis.

III TRYS “REVOLIUCINĖS”
REFORMOS '

Tai kas gi išeis iš tos kon
vencijos, kuomet į jų suva
žiuos tiktai komunistai ir 
Minnesotos farmerių atsto
vai? Išeik juokinga komedi
ja. Komunistai La Follette’ų 
niekins, o farmeriai jį girs; 
komunistai stos už “klasi
nės” partijos steigimų, o far
meriai priešinsis tam....

Ta komedija veikiausia 
pasibaigs tuo, kad visi dele
gatai, išskiriant komunis
tus, nutars eiti išvien su 
Rrogresyvio Politinio Veiki-

Iš Maskvos pranešama, 
kad paskutinis Rusijos ko
munistų partijos suvažiavi
mas, pabaigęs savo posė
džius birželio 1 d., pasižy
mėjęs griežtu nusistatymu 
prieš vadinamąją “naująją 
ekonominę politiką”, arba 
“nep’ą”. Jisai nutaręs vi
sokiais budais varžyt priva
tinę prekybą ir privatinius 
biznius ir visokiais budais 
remti valstybinį biznį.

Korespondentas, kuris 
praneša apie tai, sako, kad 
tie suvažiavimo nutarimai 
reiškia, jogei “strateginis 
pasitraukimas”, kurį bolše
vikai pradėjo 1921 m., pasi
baigė. Bet jisai stambiai 
klysta.

Tarp bolševikų visų laikų 
'buvo privatinio biznio šali
ninkų ir priešų. Jie nuola
tos kovojo vieni su kitais. 
Kokie metai laiko atgal vir
šui buvo privatinio biznio 
šalininkų (Krasino frakci
jos) pusėje. Bet dabar jie 
tapo nugalėti. Kodėl? To
dėl, kad Rusijos pramonę ir 
prekyba ištiko krizis. .

Jau nuo pereitųjų metų 
rudens sovietų spaudoje pil
na žinių apie nedarbą indu
strijoje. Žiemą bedarbių 
skaičius Rusijoje buvo pa
siekęs daugiaus kaip milio- 
no. Fabrikų sandėliai ir val
džios sankrovos užverkti 
prekėmis, kurių nėra kam 
išpirkti.

Kuomet randasi perviršis 
pramonės produktų, tai su
prantama, kad išrodo, jogei 
tiesa yra tų pusėje, kurie 
reikalauja pramonės susiau
rinimo. Privatinio biznio 
priešai- tuo budu įgijo dau
giaus pritarėjų.

Kartu su pramonės krizių 
tečiaus Rusija vargina da ir 
kita bėda — didelis pramo
nės produktų brangumas. 
Nors prekių daug, bet keis
tas dalykas, kad jų kainos 
yra taip augštos, jogei ūki
ninkai neįperka jų. Visi 
bolševikų ekonomistai senai 
jau svarsto klausimų, kaip 
padaryt, kad pramonėj pro
duktų kainos prisiartintų 
prie ūkio produktų kainų. 
Tų klausimų jie iliustruoja 
pavyzdžiu žirklių, kurių Me
nas peilis yra pramonės pro
duktų kainos, o antras — že

Pasitraukimas nuo komu
nizmo prie kapitalizmo jau 
yra įvykintas Rusijoje ir ei
ti atgal prie komunizmo ji 
dabar jau nebemėgina. * Da
bar Rusijoje eina klausimas 
ne apie komunizmo atgaivi- 
mą, o tiktai apie tai, kokia 
kapitalizmo forma tenai tu-1 mes ūkio produktų kainos.

Pereitą savaitę lyg perkūnas 
ties Klaipėdos padangę grojo: 
įvesta trys “revoliucines” re
formos.

Oficialinai, lietuvių ir vokie
čių kalbos Klaipėdos krašte jau 
senai lygios. Bet šiaip lietuvių 
kalba užguita ir užesta, kad jos 
Klaipėdos mieste1 nei nežymu. 
Viešose įstaigose, -mokyklose— 
visur vokiečių kalba viešpatau
ja. Tik šit krašto Direktorija 
ėmė ir išleido įsakymą, kuriuo 
lietuvių kalba turi)būti privalo
mai mokama visose vidurinėse 
ir aukštesniose mokyklose. Įsa- 
kyrfias savaime suprantamas; 
jei abi kalbi lygintai jis jau se
nai turėjo būti išleistas. Bet 
jam dabai’ . pasirodžius, vokie
čiai didžiausį gvoltą pakėlė. 
Vokiečiams kiek nepatogu vie
šai su tuo nesutikti. Tai jie iš
kėlė kiti} motivą — ką prusai 
pasakys? Jeigu mes savo vai
kus esą lietuviškai mokysim, 
tai ar jie juos bępriims į savo 
mokyklas? Ar vokečiai tuomet 
bepripažins ir čionykštį brandos 
atestatą? Vietos lietuvnin
kams būrams tai irgi į ‘širdį 
kiek įdūrė: esą, jeigu čia lietu
viškai musų vaikus perdaug 
mokins, tai jiė nebegalės nė po 
svietą pasivažinėti. Vietos vo
kiečių pakeltas trukšmąs atsi
liepė ir Vokietijos spaudoje, 
kad lietuviai esą vokiečių kul
tūrą griauna. Dviem dienom 
praslinkus, ištiko vokiečius dar 
didesnis smūgis. Iki šiol vietos 
bažnytinius reikalus tvarkė Ka
raliaučiaus protestonų konsisto
rija bei tam .tikras Vokietijos 
“Kirchenratas” (bažnyčios ta
ryba), gyvenantis Berlyne). 
Kaip žinoma, kiekvienoj šaly, 
kur gyvena protestonų tikybos 
žmonės, yra tam ^tikra augš- 
čiausia bažnytinė vyresnybė, 
kuri viso krašto bažnytinę or
ganizaciją tvarko.^% Perėjus 
Klaipėdos kraštui Lietuvos val
džion, ir šis klausimas turėjo 
būti sutvarkytas ta prasme, 
kad^kraštę butų sukurta savo 
bažnytinė, nepriklausoma nuo 
jokios svetimos valstybės. Tuo 
labiau, kad žymią sumą pinigų 
kunigams išlaikyti skyria pa
saulinė krašto valdžia. '

Tam bažnyčios atsiskyrimui 
pravesti Krašto Direktorija pa
skyrė tam tikrą' bažnytinį ko- 
misai’ą, kuris turi laikinai per
imti visas konsistorijų ir sino
dų teises, kol bus sudaryta kraš
te evangelikų bažnytinė vyres
nybė. Čia tai ir prasidėjo virti!
košė. Dauguma evangelikų ku- toliau atsisakys komisaro klau-

sidarys kunigus, tokiu budu 
sudarydamas Klaipėdos krašto 
tautiniai demokratinę bažnyčią. 
Tačiau ši kova dar toli gražu ne
baigta. Iš abejų pusių kaskar- 
tas vis daugiau nerimstamą ir 
užsispiriam|a. Jos tęsinys atei
ty iškels dar labai įdomių bruo
žų.

Trečias “revoliucinis” žygis 
—Klaipėdos Krašto žemės Ūkio 
Rūmų paleidimas. Buvo tokie 
“rūmai”. Ką jie veikė — nie
kas nežino. Jie bent gyvuliams 
davinėje liudymus, kad jie ko- 
lera neserga. Juose, žinoma, 
sėdėjo vokiečių daugumk Ir 
reikalų vedėją turėjo pasisam- 
dę iš Vokietijos. O šis ponas 
pasirodė esąs ir vokiečių šni
pas, ir tamsių dalykų agentas. 
Už jo neūkiškus darbus Direk
torija ėmė ir išvarė jį į Vokie
tiją. Tuomet tie Ūkio rūmai 
pakelė didžiausį gvoltą. 3mė 
rašyti protesto rezoliucijas, po- 
litikauti. Kadangi Klaipėdoj 
yra kam ir be’ jų politikuoti, tai 
Direktorija ėmė tuos rūmus ir 
paleido. Prusai, atsimokėdami 
už tąi,uždarė sieną — nebeįlei- 
džia iš Klaipėdos krašto gyvu
lių į Prusus. Vadinas, tegu bū
rai kelia trukšmą, verčia savo 
direktoriją, čia būrams, pri- 
pratusiems išganymo ieškoti 
vien Prtisuose, nesugebantiems 
tiek paimti iniciativos, kad ga
lėtų savo gyvulių kur kitur par
duoti, — didžiausia bėda. Ir čia 
vėl ir liežuviamjs malti, ir laik
raščius pletkais/ terlioti —dide- 
liausia proga.

Taip mes ir gyvenam diena iš 
dienos “revoliuciniu” upu, ir 
zulinam liežuvius, ir sienas 
proklamacijomis malevojam. 
Kas iš to išeis — kitą kartą.

(Galas)

Įvairenybės
KAIP KOVOJAMA SU IŠSIGI-

* MIMU DANIJOJE

kiek tuo 
prisibarta, 
prisirieta. 

• dėl tokio 
nenusime- 
kuniganis 
bažnyčias, 
Be to, jis 

žmonių

nigų atsisakė to komisaro klau
syti. Atsisakymo motivų daug 
butų. Visų pirma ■— dauguma 
kunigų gryni vokiečiai atėjūnai. 
Jie gauna instrukcijas iš Ber
lyno, jiems rupi krašte palaiky
ti vokiškumo pozicijos. Atsi
skyrus nuo Vokietijos, jie tas( 
pozicijas vargu bau begalėtų iš
laikyti. Antra vėl vertus, Vo
kietijos bažnytinė vyresnybė 
jiems moka pensijas senatvė
je. Lietuvoj tokio įstatymo nė
ra. Vienos mažutėlės parapijos 
kunigų daugybei pensijų mokėti 
neįstengtu; vadinas, kunigams 
gresia pavojus nustoti pensijų. 
Tai yra svarbiausieji nesutiki
mo motivai. Oficialiniai apie 
tai, žinoma, nekalbama. Oficia- 
linai tekalbama tiktai apie po
ną Dievą bei pavojų evangeli
kams iš katalikiškos Lietuvos. 
Sunku beapskaityti, 
reikalu laikraščiuose > 
kiek susirinkimuose 
Bažnyčios komisaras 
kunigų nusistatymo 
na. Nepaklusniems 
jis atima parapijas, 
ir statų savo žmones, 
randa gyvos paramos
tarpe. O (|auguma čionykščių 
žmonių — savo rųšies sektan
tai. Seniau dar, kai vokiečiu 
valdžia siųsdavo lietuviams vo
kiečių kunigus, lietuviai nei jų 
pamaldų, nei jų pamokslų nesu
prasdavo. Jie tuomet nustoda
vo besilankę į bažnyčias, o susi
rinkdavo sau namie, giedodavo 
giesmes, melsdavos. Atsiras
davo prašmatnesnių žmonių, 
kurie sugebėdavo ir evangeli
jas, ir šventą raštą paaiškinti, 
pasidarydavo savo rųšies pa
mokslininkais. llg’ainiui iš to
kių kalbėtojų pasidarė nelygi
nant puskunigiai. Juos čia žmo
nės s a k y t o j a is vadina, 
žmonės bažnyčias lanko tiktai 
šliubo imti bei krikštytis, o šiaip 
—višas pamaldas atlieka na
mie. Tie sakytojai turi žmonė
se didesnės įtakos, negu kuni
gai. Nes jie paprastai esti do
ri žmonės, turi savo ūkį ir ne- 
siinteresuoja materialiniu atly- 
ginim(u. O kunigai visų pirma 
rūpinas, kiek jiems bus užmo
kėta. Be to dar, ir kunigai sa
kytojų nekenčia, nes čia jiems 
nemalonus konkurentai susida
ro, ir sakytojai nekenčia kuni
gų, nes šie pastarieji žiuri į sa
kytojus su panieka, ir neduoda 
jiems jokių teisių bažnyčioje. 
Dabar kunigams atsisakius baž
nyčios komisaro klausyti, saky
tojai pasireiškė už bažnyčios 
komisarą, pasižadėdami jį vi
saip remti. Jeigu kunigai ir

Žiloje senovėje visas žemės 
plotas, kuriame mes dabar gy
vename, drauge su kaimyni
niais kraštais, buvo ilgus am
žius, nelyginant žieve apklotas 
storu ledu. Tai taip vadinamos 
ledų gadynes laikotarpis, kurį, 
kaip nustatė mokslininkai, tu
rėjo pergyventi musų žemelė. 
Laikui bėgant, kiek pasikeitus 
tam tikroms sąlygoms, išnyko 
ledai, o su jais ir ledų gadynė. 
Pasaulis turėjo įžengti naujon 
gadynėn, kurios viename pa
skiausių lajkotarpių gyvename 
ir mes.

Tačiau reikia pažymėti, kad 
ledų gadynė, mokslininkų nuo
mone neišnykusį ant visados. 
Ji turėsianti dar pasikartoti. 
Įvairių kraštų mokslo vyrai 
pastaruoju laiku pradeda be
veik vienbalsiai pranašauti, jog 
musų gadynei pasibaigus vėl 
ateis nauja ledų gadynė. Jos 
artinimosi ženklus patvirtina 
atmainos, įvykusios augalų bei 
gyvulių gyvenime, o tas pat jų 
kūnų sudėtyje.

Taip šiuo reikalu eilė švedų 
mokslininkų, "su Rutgeru Ser- 
nanderu priešakyje, padarė ty
rinėjimus augalų pasaulyje są
ryšyje su klimato atmainoms, 
įvykusioms po ledų gadynės. 
Pasirodo, jog bešališkas liudi
ninkas, torfo sluogsnio pavida
le, rodo, kad tūkstančiai metų 
atgal, tuojau po ledų gadynės, 
klimatas buvęs daug šiltesnis, 
negu dabar. Tai patvirtino au
galai bei kitos liekanos, atras
tos torfo sluogsniuose. Be to, 
Baltijos juros vanduo buvęs 
daug sūresnis. Yra daugelis ki
tų įrodymų, tvirtinančių aną 
nuomonę, kad (žemei pamažu 
artinasi — vėl ledų gadynė.

Be šjo mokslininko darbų, 
kurie iš karto gali atrodyti tik 
plačios vaidentuvės padaru, 
galima pridurti ir eilė kitų, 
kaip šveicarą Chelmutą Ham- 
są bei norvegų Rolfą Nordcha- 
geną. Jų tyrinėjimai, padaryti 
įvairiose Europos vietose, pa
tvirtina Sernanderio nuomonę. 
Šie mokslininkai rado, kad ir 
kituose kraštuose torfo sluogs- 
niai vienodai iškalbingai liudi
ja tą pačią augalų evoliucijos 
(išsivystymo) eigą. Tokie ty
rinėjimai buvo .atlikti centri
nėje Europoje, ties Alpų kal
nais.

Kiekvienos . valstybės bei vi
suomenės gyvenime rastis nema
ža neigiamų reiškinių, 
šalinimas iš tautos reikalauja 
daug darbo bei pasišventimo. 
Tie reiškiniai dažniausiai pinasi 
su įvairiausiom nedorybėm, ku
rios, nelyginant rūdys, ėda tau
tos kūną ir dvasią.

Šiuo žvilgsniu ytin reikšmin
gas yra Didysis Karas, kuriam 
pasibaigus doriniai pakriko visas 
pasaulis. O tas, reikia pasakyti, 
yra vienas išsigimimo penkių, 
kuris lemia žmonijai labai liūd
ną ateitį. Musų tėvynėje šiuo 
žvilgsniu ne kiek geriau atrodo 
negu svetur. Todėl ypač šviesuo
menė turėtų susirūpinti, kad pa
šalinus ar bent susilpninus tuos 
reiškinius, kurie musų tautai 
gali pakirsti pajėgumą visoke
riopai augti ir tobulinti. Tokiais 
reiškiniais yra girtuokliavimas, 
paleistuvavimas, venerinių ligų 
platinimas ir t. p.

Čia noriu paduoti: chronolo
gijos tvarkoje tai, ką jau atliko 
senai, o taip pat netolimoje pra
eityje, kovojant su išsigimimu, 
panaši musų valstybei Danija.

Iš kalbamų davinių galima 
spręsti ir apie danus, kaipo svei
kų pažiūrų tautą.

1672 metais spalių mėnesyje 
buvo uždrausti ir baudžiami 
įvairiausių rųšių burtai bei prie
tarai.

1788 metais 'įvesta nepasitu
rintiems užsikrėtusiemis Vene
ros (lyties) ligomis gydymas 
veltui.

1859 metais kito asmens Ve
neros liga užkrėtimas įstaty
mais pripažintas baustinu nusi
žengimu. ' \

1869 — įvedamas visiems dak
tarams priverstinas kursas apie 
lyties ligas?*

’ 1901 —- panaikinti (užginti) 
paleistuvių namai.

1906 m. įvedamas ir pertvar
komas aparatas lyties ligoms 
gydyti veltui.

1922 metais išleistu įstatymu, 
užginta vesti ar eiti už vyro, be 
gydytojo liudymo apie sveikatos! vo gyvenimo dienas nelaimin- 
stovį. J. T—kus. gas saūžudis.

urių pa-

Tenka dar pridurti, kad per
nai kai kurie mokslininkai, pa
siremdami gamtos reiškinių 
tyrinėjimais, reiškė nuomonę, 
jog musų planeta (žemė) įžen
gianti pastaruoju laikotarpiu j 
kosminių dulkių (jos draikosi 
tarp planetinėje erdvėje) ruo
žą. Tos dulkės, užstodamos 
saulę, praryja žymią saulės ši
lumos dalį, kas turi atsiliepti ir 
į žemės klimato atšalimą.

[“Trimitas.”]

NELAIMINGAS SAUŽUDIS.

Pepkiolika kartų bandė nusi
žudyti holandietis Julius Jau, 
gyvenąs Berlyne, bet vis lie pa
sisekimo. Pirfną kart jis iššo
ko iš viršutinio aukšto į gat
vę, bet vieton ant akmeninės 
grandinės kaulus paberti, na
bagas pateko ant važiavusio 
šiaudų vežimo. Keletą kartų 
bandė pasikarti, bet visuomet 
jį išgelbėdavo. Jis bandė nusi
šauti, l>et kaž kas iš šovinio 
išėmė kulipką. Kartą jis užde
gė namus, kuriuose buvo, bet 
gaisragesiai laiku spėjo gaisrą 
užgesinti. Keletą kartų skandi
nosi upėje, bet kiekvieną kar
tą kas nors jį išgelbėdavo. Pa
galiau, gavo iš savo tolimų gi
minaičių Holandijoje pakvieti
mą atvykti pas juos, kur jam 
žadėta užlaikymas. Draugai ir 
pažįstami palydėjo jį į stotį. 
Paskutinę valandą, kuomet 
traukinys pradėjo eiti, jis mo
sikuodamas pro langą skrybė
lę, suklupo ant savo čemoda
no, pargriuvo ir mirė nuo šir
dies sprogimo. Taip baigė sa-
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Nauji kaltinimai prieš mi- 
lionierius žmogžudžius

Kaltinama, kad Leopold ir Loeb, 
kurie nužudė Franks, taipjau 
užpuolė ir išpiovė liaukas šo
feriui 
mesti 
kintos

Ream. Bandoma pri- 
jiems ir kitos neišaiš- 
žmogžudystės. .

Prieš jaunus žmogžudžius, 
milionierius Nathan Leopold ir 
Richard Loeb, kurie jau prisipa
žino nužudę kito milionieriaus 

. sūnų Robert Franks ir paskui 
jo lavoną pametę South Chica- 
gos raistuose, iškįla visai nauji 
kaltinimai.

Vakar jaunas šoferis Charles 
Ream tikrai juos pažino kaipo 
tuos žmones, kurie lapkr. 20 
d. naktį jam einant namo 5217 
Dorchester Avė. (netoli nuo 
žmogžudžių gyvenamos vietos) 
užpuolė jį, privertė įlipti į jų 
automobilį, kur jį surišo ir pas
kui užmigdė etheru. Už trijų 
valandų jis pabudo raistuose 
netoli vietos kur Franks lavoną 
rasta, visas kruvinas. Pasirodė, 
kad tie užpuolikai jam išpiovė 
“glands” (liaukas). Ilgą laiką 
po to jis gulėjo ligoninėj, bet ir 
dabar dar nėra pilnai pasveikęs 
nuo tos plėšikų padarytos ant jo 
operacijos, neskaitant to, kad jo 
gyvenimas galutinai tapo suar-.

jau buvo sužinojęs apie savo sū
naus nužudymą. Tai rodo, kad 
jauni žmogžudžiai buvo labai 
gerai suplanavę kaip papildyti 
žmogžudystę, gauti pinigų ir 
patiems nepakliūti. Išdirbimui 
pieno jie pravertė apie šešis 
mėnesius laiko, bet vistiek, kaip [darbo 
kad veik visados būna su krimi-1 draudos. 
Ralistais, padarė Wižą paklaidą, 
kuri; juos ir išdavė, šį sykį Eee- 
pold pametė akinius ir jie žmog
žudžius išdavė. Vagoną gi su jų 
paskutinėmis instrukcijomis su
rasta New Yorke. 4

Jauniems žmogžudžiams teis
mo įsakymu, tapo leista pasima
tyti su advokatais, kuriuos pa
samdė jų tėvai ir pastarieji įsa
kė jiems tylėti ir nieko daugiau j 
nebesakyti, nes jie ir šiaip už
tektinai išsiplepėjo. Jie dabar, 
pildydami savo advokatų įsaky
mą, tyli ir nieko nebesako. Ne- 
beatsakinėja ir į paprasčiausius 
klausimus. Kaip išrodo, jų advo
katai bandys bylą vilkinti iki 
praeis sujudimas, o paskui rei
kalaus išmesti jų prisipažinimą, I 
kaipo išgautą v______ ,___
veikiausia bandys juos teisinti ,nan Young,
laikina beprotybe. Tardimuose rePublikonas. Demokratas lai- 
pas koronerį dalyvavo Leopold | ^hieagoje, bet jį sumušė 
tėvas ir Loeb dėdė Jacob Loeb, | miesteliai penkiuose pavie- 
buvęs mokyklų tarybos pirmi
ninkas, kadangi Loėbo tėvas ir 
motina susirgo išėjus aikštėn 
apie jų sunaus papildymą pasi
baisėtinos žmogžudystės, 
nūs žmogžudžius paimta, 
mo įsakymu, iš prokuroro 
bo^ ir pasodinta pavieto kalėji
me, kur prokuroras jų nebega
lės kamantinėti.

žmogžudystę, kaip jie patys 
prisipažino, papildė trimis tiks
lais: gauti $10,000, pasirodyti

Unija stengiasi tuos darbi
ninkus suorganizuoti ir neužil
go f) u s pradėtos derybos su 
fabrikantais. Unija pareika
laus nustatyti minimum algą, 
sureguliuoti darbo valandas, 
darbininkams balso, nustatyme

• sąlygų ir bedarbės ap-

Moterų rūbų siuvėjų streikas 
Chicagoje tęsiasi keturiolika 
savaičių ir nė kiek nemažėja, 
darbininkams tvirtai besilai
kant, bet taip pat atkakliai besi
laikant ir fabrikantams.

A

Pirmadienio balsavimo 
daviniai

Išrinkti nieku ri e teisėjai, pri
imta išleidimas bonų.

Pirmadienio nepaprastuose 
balsavimuose buvo renkami keli 
teisėjai, užpildymui susidariusiu 

prievarta; tada |vakansijAugščiausian teis-

dytas. Ream sakosi pažinęs Le- gudriais avantiūristais ir moks
opoldą ir Loebą kaipo savo 
puolikus tuoj kaip pasirodė 
kraščiuose jų fotografijos, 
tų užpuolikų veidų jis i„, 
negalėsiąs užmiršti. Jis pa
duos' prieš juos formalį skundą.

Bandoma tiems milionieriams 
primesti ir kitas žmogžudystes, 
kurios liko papildytos keletą 
menesių atgal Chicagos univer
siteto apielinkėje ir kurios tebė
ra neišaiškintos. Ypač jiems no
rima primesti nužudymą jauno 
Chicagos universiteto studento 
Freeman Louis Tracy, kurį nu
žudyta universiteto apielinkėje 
naktį penkiomis dienomis prieš 
išvogimą ir išpiovimą liaukų 
Reamui. Jis gryžo iš šokių kada 
jį užpuolė nežinomi užpuolikai 
ir, manoma, įsivilko jį į savo 
automobilių? ten, jam pasiprie
šinus, jį nušovė ir vėliau lavoną 
išmetė gatvėn. Jau tada polici
ja spėjo, kad Tracy užmušimas 
ir Reamo išvogimas buvo atlik
tas tų pačių žmonių.

Policija taipjau surado ir Le
opoldo laišką Michigan Central 
vagone su tolimesnėmis instru
kcijomis Franksui apie išmeti
mą pinigų iš traukinio vagono. 
Mat kada jis pašaukė Franks 
pribūti su pinigais į tūlą aptie- 
ką, tai jų ten nebuvo, bet tik 
prisiuntė į aptieką Franksui in
strukcijas ką toliau daryti. Jis 
turėjo paimti tūlą Michigan 
Central traukinį ir ten paskuti
niame vagone susirasti užkištas 
kitas instrukcijas. Tose instruk
cijose jam buvo įsakoma išmes
ti iš vagono pinigus paskirtoj j 
vietoj. Jie ten ir laukė, bet pini
gų nesulaukė, kadangi Franks

liniais tikslais: ištirti kaip atsi-uz- 
liepia ant žmogaus jausmų žmo

nes gžudystė ir panašios piktadary-

Įsimylėjo į merginą, bandė nu 
sižudyti, o ji—nė mirkt.

LIŪDNOS GIRTAVIMO PA- “Patriotas” susilaukė 
SĖKMĖS. I 

Perdūrė peiliu' moterį ir jos 
sūnų.

Jei kam nesiseka, tai nesise
ka. tai kad ir Chester Bough- 
ter, 29 m. Jis yra geras barzda
skutys, bet su merginomis jam 
tai visai nesiseka. Ne tai kad[ 
jis nemylėtų merginų. Alpenč, chik, 
merginas jis tai labai myli, bet i perdūrė peiliu' ir sunkiai sužeidė 

'Mrs. Mary Cunningham, 3123 
Archer Avė. ir jos sūnų A'lphon- 
se Tyler. Tyler veikiausia mirs. 
Patchik susibarė su Tyler ir 
kada jo motina bandė užsistoti 
už savo ‘vaiką, tai girtasis juos 
abu subadė peiliu. Patchik po to 
parbėgo namo ir tik po ilgos ko
vos paskui pasidavė .policijai.

Užvakar prie 35 , ir Archer 
Avė. gatvių girtas Charles Pat- 

, 3258 So. Paulina Str.,

bombos,
MOKĖK PINIGAIS 

ir pirk per pusę pigiau tie-/ 
siog iš dirbtuvės.

I Už vakar tarpdury prie 611- 
18 Milwaukee Avė. sprogo bom
ba, kuri apgriovė namą ir dėl 
kurios trenksmo išbyrėjo lan
gai visoje apielinkėjo, pridary
dama už $5,000 .nuostolių. Spė
jama, kad ta bomba buvo taiko
ma duonkepiui Vito Pompilo, 
kuris būdamas didelis "patrio
tas” visur veikė, ypač gi uoliai 
rinko aukas badaujantiems sa
vo viengenčiam italams,
kaipz pasirodė, paskui, visas su
rinktas aukas susikrovė sau 
kišenių. <

dailiai ap- 
gražiu Velourų

$65.00
$87.00

jos į jį nė pažiūrėt nenori. Ir 
tai jis myli merginas te tam, 
kad su jomis paplepėti, smagiai 
laiką praleisti; ne, pas jį mieriai 
yra gerų geriausi: jis sutinka 
su kiekviena apsivesti, kuri tik 
panorės už jo tekėti. Bet nors 
jis stropiai rūpinasi, bet' tos 
šelmės jo nenori ir vedybas nė 
nekalba. O jis peršasi kiekvie
nai, kuri tik jo klauso. Nieko 
nelaimėdamas geruoju, jis nusi
tarė stvertis griežtesnių prie
monių, įdėti į savo, pasipiršimus 
daugiau romantingumo, dau
giau tragingumo. Bet ir iš to 
nieko neišėjo, nes visas tragin- 
gumas užsibaigė tik tragikome
dija. Jis pasipiršo vienai mergi
nai, bet, žinoma, ir ji atmetė. 
Bet jis prigrūmojo nusišausiąs. 
Ir tikrai, jai paėjus nuo jo ke
letą žingsnių urnai pasigirdo du 
šūviai. Greitai atpiškėjo polici
ja ir rado nelaimingąjį — ver
kiantį. Ir kaipgi. Nusišauti tai 
jis nė nebandė. Jis paleido du 
šuvius tik į žemę, kad suminkš
tinus mergaitės širdį, privertus 
susirūpinti, pasigailėti jo. O j 
ji—ji gi išgirdusi šuvius nė ne
atsigrįžo, bet tik truktelėjo pe
čiais ir nuėjo sau namo. Ištik- 
rųjų, yra ko verkti.

bet

,, ,n- .—a Trijų (3) kaval- 
kų už ♦

Globė Upholstering 
Furnifure Co.

6637 So. Halsted St., Chicago. 
r- -

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus. <

Dr. Serner O. D.
3833 So. Halsted St., Chicago, III 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iJkd fr;
Nedėliomis nuo 10 iki L 

Te. Boulevard 7679

tuose, kur demokratų kandida
tas labai mažai balsų gavo. Už
tai miesto teisėjais tapo išrink
ti visi demokratai — viso trys 

j~~*_ I teisėjai. Į Superior ir Circuit 
t i teismus taipjau tapo išrinkti de- 

mokratai, bet šių dviejų teisėjų 
išrinkimas gali likti panaikin
tas, kadangi gubernatorius nė
ra paskyręs jų rinkimo, nors 
vakansi j a <j iems irs yra.

Be to buvo balsuojama apie 
išleidimą bonų įvairiems miesto 
pagerinimams. Visi bonų pasiū
lymai liko priimti didele didžiu
ma balsų, būtent paskirimas 
$10,000 South Water St. page
rinimui, pąskirimas $1,000,000' 
užbaigimui taisyti Roosevelt 
Rd., paskirimas $5,000,000 at- 
budavoti Finel Arts triobėsį 

[Jackson parke j r paversti jį į 
; ir paskirimas 

$1,000,000 užbaigimui 1 taisyti 
South Park Avė. ’ 

Balsavimuose labai mažai 
žmonių dalyvavo. Visame dist- 
rikto buvo paduota mažiau ne
gu 200,000 balsų. Chicagoje tik 
penkta dalis balsuotojų tebalsa- 
vo. Chicagoje yra užsiregis
travę 936,839 balsuotojai, bet 
pirmadienio- balsavime dalyvavo 
tik 176-,228 piliečiai, arba ma
žiau kaip penkta dalis užsiregis
travusiųjų.

AšTUONI ŽMONES UŽMUŠTI

i .

Co-ordination
IŠ šmotelių, atskirų ir smulkių, mokslas gali 

subudavoti didelį dalykų gamtoje. Iš suak
menėjusių kaulų surandama veisle didelių driežų. 
Iš šmotelio lapo įaugusio į cementinį akmenį pa
sako priešistoriškas girias. Kaukole iškasta iš 
upes dugno pasako istoriją žmonių.

'O j * llVM “ v

niekad *r ^a, kada jis tapo
suimtas, Leopoldas tyrinėjo tik 

'savo jausmus, kaip kamantinė-
Jjimai į juos atsiliepia. Pirmas 
5 į nusiminimas pas jį apsireiškė

tik vakar, kada jis pamate, kad [ konvencijų salę
čia yra rimtas dalykas ir kad 
nelengva bus išsigelbėti nuo 
kartuvių.

Keturi žmonės liko užmušti 
ant vietoj ir penktas gal mir
tinai sužeistas Chicago, Auro
ra & Elgin elektrikiniam trau
kiniui Lombarde užbėgus ant 
automobilio.

Kitose nelaimėse su auto
mobiliais pereitą sepOintadienį 
liko užmušti du žmonės. Be to 
tą pačią dieną du pirmiau su
žeisti žmonės pasimirė ligoni
nėse.

Bet labai retas atsitikimas, kad žmogaus dar
bas, sudėtas į elementus, gali būti įsivaizdintas iš 
jo dalių. Vien tik pasižiurėjus į mažą šmotelį 
carbon iš telefono transmiterio negalima net ir 
numanyti to sudėtinio instrumento. Tiktai kai
po dalis koordinuoto mechanizmo turi tiktai mažą 
dalelę jo dideles reikšmės.

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

operacijų
4647 So. Halsted St„

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Gresia vaiky ruby siuva 
jy streikas

Streikas prasidės apie liepos 1 
d., jei nebus išpildyti darbi
ninkų reikalavimai.

Vakar 
International Ladies 
\Vorkers unija 
drabužių ir skalbinių 
streiką apie liepos 1 d., Chicago
je ir kitose vakarinėse valsti
jose, jei darbininkų reikalavi
mai nebus išpildyti. Didžiuma 
darbininkų toje pramonėje yra 
moterys. Streikas apims vaikų 
drabužių siuvėjus, taipjau siu-'’ 
vėjus skalbinių, korsetų ir je- 
kučių. Chicagoje tokių darbi- 
ninkųiyra apie 15,000.,Daug pa
našių darbininkų yra Toledo, 
Cleveland, St. Louis ir kituose 
mažesniuose vakarų miestuose.

tapo paskelbta, kad
Garment 

paskelbs vaikų 
siuvėjų

Rado 17,000 statinių alaus.

Policijai ir prohibicijos agen
tams padarius kratą Hoffman 
Products Co., 2606 W. Monro© 
St7 rasta apie 17,000 statinių 
gero alaus. Alus, tapo konfis- 

I knotas, o bravaras uždarytas.

Halsted3^~8Libeiiy
COMĘ PUT OFTHEBEATEN RĄTH j

Išpardavimas Kauni

'Telefonų reikalingumas šalyje reikalauja naci
onalinio patarnavimo ir operavimo. žmonių, ma- 
terijolo ir pinigų yra reikalaujama labai daug. 
Praktiška koordinacija nesuskaitoma daugybė 
žmonių ir mechaniškų stočių yra reikalinga visos 
šalies organizacijai. Tą tai Bell Systema suteikia.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

BELL SYSTEM

One Policy • One System ♦ Universal Service

JlDncr^BAnY}

Nedaleiskite ju 
sų kūdikiams 

verkti 
l’auderis su Johnson’s kūdikiu pauderlu.

■ ■■
= LITTLE - I' 

SPINOGPAPHS
1

Jei jus gyvensite link
smai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet liga valdo 

jumis jus negalite bū
ti linksmi u.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nemalonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kurios veikia dėl 
nervų susikeitimų ku
rie randasi nugarkau- 
iyj.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaiso.

Tel.
DR. J

1645 W.
Valandos 
kare. N

7006Boulevard 7006
J. M. FINSLOW, 
Chiropractor
47 St., Chicago, III.

8 va- 
nuo 10 iki 12 dieną

NUPIRK
Typewriterį arb; 
rašomą mašinėlę

arba

EDVARDAS 
GRIGARAVIČIUS

Jo varde aš žemiau pasirašiusi 
nuoširdžiai užprašau visus gi
mines, draugus i ir pažįstamus 
dalyvauti Edvardo metų sukak
tuvėse, kurios atsibus ketverge, 
birželio 5tą d. 1924, šv. Marijos 
Panos Nekalto Prasidėjimo 
Bažnyčioje, 4543 So. California 
Avė., Brighton Park, 8tą vai. iš 
ryto. Čia įvyksta mišios atmi
nimui Edvardo ir kitokios pa
maldos. Po pamaldų visi teik
sis atvykti į namus, 4233 So. 
Maplewood Avė.

Su pagarba,
Antanina Mickevičienė, 

Edvardo puseserė.

NIKODIMAS VARDAUSKAS
Mirė birželio 2 d., 1924 m., 1 

vai. naktį, sulaukęs amžiaus 54 
metus. Velionis paėjo»Niauko- 
nių kaimo, Naujamiesčio vals., 
Panevėžio apskr. Paliko dide- 

I liame nubudime Moterį Liud
viką, sūnūs, Juozapą ir Augus
tiną, brolį Joną, seserį Jadvigą 

I Amerikoj, Grasildą Lietuvoj. 
Laidotuvės atsibus birželio 5 d. 

I 8 vai. ryte iš namų 3346 South 
Union Avė. į šv. Jurgio bažny
čią, iš tenais į Šv. Kazimiero 
Kapines.

9 Gimines, pažystami malonė- 
| kit dalyvauti laiobtuvėse. Su- 
i nūs Augustinas deda pastangas 
1 kad palaidojus savo tėvą pride

rančiai.

ROYAL VVILTON RŪGS
Paprastos rųšies gerų audeklų, di
delis pasirinkimas paternų ir spal
vų, užrubežinių materijolų ir vieti
nių , naujausių, visi su atsiūtais 
kraštais. Lengvais išmokėjimais, 
mieros 9x12, kaina $79.50, mieros 
(8 pėdų 3 colių pločio ir .10 pūdų 

tiktai11 i,8i0> ‘ $73.50
AXMINSTER RŪGS

Mieros 63x63 stc^o ir turtingo pa- 
Viršio, padarytas tikrai puikių siū
lų, didelis pasirinkimos naujų ir 

au“ų $5.65

ROYAL VVILTON RŪGS’
Ekstra augštos rųšies, miera 9x12 
pėdų geriausio worsted audeklo. 
Mes turime gerą pasirinkimą per
siškų, turkišku ir chiniškų išmar- 
ginimų Lengvais §109 50 
išmokėjimais

WILTON VELVET RŪGS
Ekstra stori, padaryti iš vieno 
šmoto su atsiūtais kraštais. Viso
kių paternų ir spalvų, tinka bile 
kambariui, lengvais išmokėjimais, 
mieros 9x12, $45, miera (8 pėdų 3 
colių plošio, 10 pėdų S 41.50 
ilgio) 1

AXMINSTER
Geriausios rųšies su
ir žvilgančiu paviršiu, didelis pasi
rinkimas paternų ir spalvų. Leng
vais išmokėjimais 9x12, $37.50, 
miera (8 pčd. 3 col. pločio, 10 pėd. 
s colių ilgio) S34.50 
tiktai

RŪGS 
ekstra storu

LINOLEUM IR SKALBIAMI KAURAI

Liekames nubudę 
\ *

Moteris Liudvika, sųnai
Augustinas ir Juozapas.

ARMSTRONG LINOLEUM 
KAURAI

Su burlap iš antros puses, gražių 
paternų, plačiais kraštais, gražus 
dėl valgomo kambario ir virtuvės, 
mieros 9x12 d C! O C
tiktai ■ O-OO

W0VEN WASH RŪGS’ <•
Tikrai nertiniai, atsiūtais kraš
tais, mottled efekto, mieros 22x50 
colių, parsiduoda 77c
tiktai po

Jus čia galite nusipirkti kaurus, rakandus, victrolas, pianus, skalbimui 
mašinas, siuvimui malinąs, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. Klauskite 
Jonas Lukas, lietuvių salesmanas No. 5.

tinis budus kaip jus galite užtaikyti savo kūdikius svei
kais šiltame ore, Johnson’o pauderis yra vartojamas dak
tarų ir mirsiu ir per dugiau moterų negu kiti kokie pau- 
deriai. Tai yra todėl, kad jis yra geriausia kūdikių pau
deris. Jis išgydo sužeistas vietas, niežėjimą, išdžiovina 
šlapias vietas ir užlaikys j tisu kūdikį vesiu.

Pirkite Johnson’s kūdikių pauderj pas jūsų aptiekorių ir 
vartokite dėl savo kūdikio kiekvieną dieną. Jis yra geras 
dėl jūsų kūdikio ir kainuoja labai mažai. Prašykite 
Johnson’s kūdikių pauderio ir žiūrėkite raudono kryžiaus 
ant kiano.

Geriausias dėl kūdikio — privalote jj vartoti

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

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine, 
A. BARTKUS, Pres.1

1619 W. 47th St.5 Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Tuomi padarysi didelj smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 

j kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti*

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, UI.

padarysi didelį smaguriui

8SU.

Rusiškos ii Turkiškos te ®.

si

12th STREET
Tol. Kodzio 8902

orurųs dantys, tai 
geras dalykas — sa 
dantų moščia kori 
nesubraižo dantija 
Plaukit savo dan
tis SO

3514-16 R uos e vėl t Rd. 
Arti Št. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.
' K .Vi \ i Ah'* Ai>/’. • ■•te’

COLCATES



NAUJIENOS, Chicago, Dl. Trečiadienis, Birž. 4, 1924

Lietuvių Rateliuose
Lietuviy Auditorijos 

reikalai
Bonų pardavinėjimas sekasi. 

Jau parduota bonų už $60,- 
000. Visi bonai bus parduoti 
iki liepos 15 d.

Pirmadieny, birželio 2 d., 
810 33 St. įvyko Chicagos
Lietuvių Auditorijos board di
rektorių ir draugijų atstovų 
susirinkimas.

Finansine komisija raporta
vo apie dideles įplaukas* už se
rus ir bonus. Pardavinėtojai 
sudėjo už parduotus Šerus ir 
bonus pinigus. .Jie raportavo, 
kad žmonės labai pri jaučia 
auditorijai ir perka be prikal
binėjimo ar maldavimo. Jau 
parduota yra gold bond’ų už 
$60,000.

Priimtas nutarimas, kad li
kusi dalis gold bond’ų ir Še
rai turi būti išparduota iki lie
pos 15 dienai. Kai kurie susi
rūpino, kad; neužteks visiems 
Auditorijos rėmėjams bonų. 
Mat nuošimtis dvigubai dides
nis negu bankoj ir saugesnis.

Buvo atsilankęs ir bendrovės 
advokatas Ambrožius. Jis pri
davė bendrovei gautą iš Spring-1 
field’o “Blue sky law” leidimą 
ir kitokius dokumentus. Jam 
buvo statomi Visokį paklausi
mai bendrovės reikaluose. Bu
vo užklausta ir apie nesenai 
kun. Bu nišos ir “Draugo” va
rytų agitaciją prieš Auditoriją. 
Advokatas atsake: “Viską ga
lima sustabdyti, kas tik ken
kia bizniui. Korporacija yra 
pilnai legalu sulig Illinois val
stijos Įstatus. Kas per spaudą 
mėgintų agituoti prieš — ga
lima išimti uždraudimą . (in- 
junetion). Kas mėgintų agi
tuot žodžiu — tą galima pa
traukti teisman dėl atlyginimo 
bendrovei padarytų nuostolių.” 

šis advokato užreiškimas da
vė šėrų ir bonu pardavinėto
jams daug energijos. “Dabar 
jau joki Bumšai ir numirėlių 
pamokslininkai negales mums 
daugiau savo kojų kaišioti,” 
pasakė vienas juokdarys.

Dabar Auditorija turi jau 
pusėtinai jėgų. Už kelių savai
čių bus galima matyti tą vietą, 
kuriojifi žemaičiai su aukštai
čiais šoks lietuvišką klumpako
jį. —Bubnis.

Iš visu kampu
Bytina Požėlą. Vagia “Naujie

nas”. Pavogė krepšį. Bijo 
kad neliktų buržujais.

“Jo eminencija” kardinolas 
Jurgis Mundelein dabar yra 
baisiai “bizi.” Sekmadieny, bir
želio 1 d., Švento Jurgio baž
nyčioj, pirm pietų, iš kunigo 
Mykolo L. Krušo padarė pra
lotą.

Suėjo parodon katalikai, tau
tininkai ir kai kurie “beduš- 
ninkai.” Kardinolas visus pa
vaišino savo žegnone. Norėjosi 
bedieviam ir vidaus ceremoni
jas pamatyti: šventinimą ku
nigo į pralotus. Kad neįneštų 
kokis bedievis bombos ir nepa
darytų stebuklų po Dievo akių, 
buvo sutaisytas šitokis triksas: 
Įeit bažnyčion kainavo $3 ir 
kiekvienas turėjo gaut nuo 
kun. Krušo medalikėlį su jo 
paveikslu. Juos gavo tik pažįs
tami ir gerai košerni parapijo-
nai. Daugelis liko stovėti ‘lau
ke.

Po pietų kardinolas ;Jeizy 
Mundelein, “Švenčiausios Ma
rijos Ncperstojančios Pagel
bės” lenkų bažnyčioje iš pap
rasto, prabaščiaus Tomasz Bo
na padarė tokį pat pralotų, kai 
pralotas Krušas. Požėla viena

G E R B. Naujienų skai
tytojos f r skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios ■

! crkeJLbinsl N a u J i c n o ■ ė. •

diena tik vieną galijotą apdirb
davo, o kardinolas— du. 

♦ 4* >!•
Nors “Naujienų” skyrius 

Bridgeporte randasi, bet ant 
Halsted ir 31 gatvės žydelis 
taip pat pardavinėja “Naujie
nas”. Vieną rytą žydelis pa
migo. Atėjęs nerado 130 laik
raščių. Kai kurie vaikai nepir
ko nė vieno laikraščio, o bet
gi pardavinėjo. Lenkutis, ku
ris pardavinėja ant 33 ir Hals
ted gatvių sako, kad pavogęs 
laikraščius lietuvis vaikas su 
švederiu; su svederiu vaikas 
sako gi, kad lenkas pavogė.

Daug žmonių nusiskundžia, 
kad kaip tik jiems vaikai atne
ša “Naujienas” ir jie greit ne
pasiima, tai ir kažin kas pa
vagia. Esą jie myli “Naujienas” 
skaityti, bet nenori centų mo
kėti, nori jas subankrutyti. 
Net kai kurie profesionalai pra
šo, kad proletarai duotų jiems 
“Naujienas” pasiskaityti. Mat, 

[vaikai už dyką jiems neneša. f 
♦ * *

Nors apie Halsted ir 33 gat
vę nuolat švaistosi didelis po- 
licistas, bet kai vagia, jo visai 
nepaiso. H. A. Tathani pasili
ko savo mašiną ir joje savo 
krepšį, o pats nuėjo bankam 
Išėjęs nerado krepšio. Sako, 
kad visai ne vyras, bet vaikė
zas tai pavogė. Ten buvo kele
tas mašinos įrankių ir daug 
reikalingų bilų ir popierų.

* * ♦
Bolševikų Pakaušis uždrau

dė savo nariams eiti prie p. 
Urbaičio krutamu jų paveikslų 
aktorių grupės. Jei tik jo drau
gai pabūtų su, anot jo, buržu
jais, tai ir fratys tokiais taptų. 
Tada jie ir nuo jo pareikalautų 
nors skebiško apmokėjimo. 
Pakaušis yra “proletarinio me
no” “pakaušis.” Ką jis nepa
skelbtų, jie turi jo klausyt, nes 
kitaip jis juos iš “darbininkų 
klasės” išmes, o kur tuomet 
vargšai pasidės? —Bubnis.

Pranešimai
Kas, kur, kaip fr 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau .jei dar nesi prisirašęs. Dčda- 
nas kas savaite po dolerį-kitą, nei 
□epatemysi kaip susjdfisi užtektinai 
rinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

EKSTRA POSĖDIS
L. S. S. Pildomojo Komiteto 

ekstra posdis įvyks seredoj, bir
želio 4, 1924, Naujienų name, 8 
vai. vakare . Yra keletas svar
bių ir skubotų reikalų apkalbėji
mui, todėl visi P. K. nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame posėdy.

A. žyniontas,
LSS. Sekretorius.

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

Pranešimus Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

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

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
pusmetinį susirinkimą birželio 4 d., 
7:30 vai. vak. Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St.

Visi nariai malonėkit pribūti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap- 
tarimo Atsiveskit naujų narių; yra 
priimami visi lietuviai namų savinin
kai Chicago. — D. Gulbinas, rašt.

S. L. A. 134tos Moterų Kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, birželio 5 d., 7:30 vai. vak., 
McKinley Parko svet., prie £9-tos ir 
So. Westem Avė. Visos narės ma
loniai kviečiamos susirinkiman laiku 
atvykti. — K. Katkevičienė, sekretorė

Lietuvių Kriaučių Kliubo susirinki- 
mas neįvyks trečiadienį, birželio 4, 
bet atidėtas į šeštadienį birželio 7 <L 
3 vai. po pietų Liuosybžs svet., 1822

Wabansia Avė. Nut Raštininkas.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks seredoj, birželio 4 d., 
8tą vai. vakare, Raymond Chapel, 913 
W. 31 St. Visi nariai yra kviečiami 
laiku susirinkti.

— Sekretorius.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, birželio 4tą, 8 
vai. vak. Mark White Sq. svet. (Lib- 
rary Room) Malonėkite visi nariai 
ir jų tėvai atsilankyti

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Gerbiami draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti ant ateinančio 
pusmetinio susirinkimo, kuris įvyks 
birželio 4 d., 7:30 v. v. G. M, černaus- 
ko svet,, 1900 So. Union Avė., nes 
bus daug svarbių reikalų apsvarstyti 
ir atsiveskite po vieną kitą naują na
rį, nes to reikalauja L. T. D. R. No 1 

Kviečia Valdyba.

PRANEŠIMAS. Jaunosios Bi
rutės muzikos ir dainų pamo
kos įvyks seredoje, birž. 5 d., 
Mark White £quare ’ didžiojoj 
svet. 7:30 vai. vak. Visi nariai 
bukite'laiku. —Valdyba.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia šeimynišką vakarą suba- 
toj, birželio 7 dieną, 7 vai. vakare, 
Fellowship svetainėj. Malonėkite vi
sos drauges atsilankyti. Svečiai bus 
įleidžiami už dyką.

Kviečia Komitetas.

Ant Town of Lake. Priešmetinis 
susirinkimas atsibus seredoj, birželio 
4 d., 7 vai. vak., Mrs. Letukienės 
svet., 4523 So. Wood St. Visi at
stovai turi būtinai pribūti, nes yra 
daug naujų ir svarbių reikalų aptari
mui. Pusmetinis susirinkimas atsi
bus toj pačioj svet., liepos 2 d., 7 vai. 
vakare.

— Nut. Rašt. Jos. Yucius.

Birutės Choras rengia šeimynišką 
išvažiavimą nedėlioj, birželio 8 d. į 
Palos Park. Nedėlioj nariai-es bei 
svečiai yra kviečiami susirinkti 9 vai. 
iš ryto prie 33 ir Halsted gatvių. Šia
me išvažiavime bus lošiamas golf ir 
visokių kitokių pramogų bus. -Todėl 
visi, kurie norite imti dalyvumą iš
važiavime, prašomi yra atvikti ket
verge į choro pamokas Mark White 
Parko svet. ir užsiregistruoti. Komi
sijos nariai užtikrina, kad visi nariai, 
rėmėjai ir svečiai išvažiavime bus pil
nai patenkinti Todėl visi važiuoja
me. — Z. K.

Birutės Choro pamokos įvyksta 
kiekvieną ketvergą Mark White Par
ko svetainėj 8 vai. vakare. Visi bu
vusieji Birutės nariai-es yra labai pa
geidaujami, kad lankytų choro pamo
kas, nes yra pradėt mokytis trijų vei
kimų opera “Kornovilio Varpai”. 
Kiekvieną ketvergą yra mokinamąsi 
naujos dainos, kad išmokti visas dai
na turi lankyti kiekvieną choro pamo
ką, nes kitaip, negales dalyvauti vi iš
minėtam veikale. Taipgi gali ir nau
ji nariai prisiršyti dabar, nes vėliau 
nebus priimami. Kurie manote tap
ti Birutės choro nariais, kviečiami da
bar prisirašyti, nes paskui gali būti 
per vėlu. — Z. K.

ASMENĮ! JIESKailMAT
PRANAS Sikorskas nuo Seinų, 

Su v. rėd. pajieško savo brolio Albino. 
Visų jo draugų ar pažystamų, žinan
čių jo gyvenamąją vietą, prašau pra
nešti šiuo antrašu:

A. KMIELIAUSKUI, 
Box 26, Wilmerding, Pa.

PAJIEŠKAU savo tėvo Puzaro. 
Paeina iš Akmenės miestelio, Mažei
kių apskričio. Girdėjau gyvena Ix>- 
gen, III. Malonėkit tuojau atsišaukti, 
ar kas kitas praneškit, nes turiu daug 
ką pasakyti.

JONAS PUZARAS, 
4427 So. Francisco Av. Chicago, UI.

APSIVEOIMAl.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės ba aš esu našlys 38 me
tų ir kad butų tų metų mergina, ar
ba 35 metų. Turiu gerą darbą ir no
rėčiau gauti gerą moterį. Prašau at
sišaukti ant paduoto adreso, prašau 
nerašyti vyrams.

MR. D. Z.
Box 137, Curtisvillc, Pa.

ĮIEŠKO partnerių
IEŠKAU partnerio, neženoto, 

su biskį pinigų prie labai gerai 
pelno atnešančio biznio.

Atsišaukite:
4602 So. Wood Str.

REIKALINGAS partneris į 
bučemės ir grosernės biznį su 
mažai pinigų. .Biznis senas tarp 
visokių tautų. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių, Box 117
3210 S Halsted Str.

ĮVAIRUS SKELRIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
nRIIYGEPORT PATNTING 

HAKDWARE CO..
3149 So. Halsted St.,

Tel. Yards 7282.

ĮVAIRUS SKELRIMAI;
STOGDENGYSTB

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir g i rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patumavimas Chicagoj ir apie- 
inktj. Įstaiga 84 mttų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
įs.riga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
durbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Aš PERKĖLIAU savo barbernę į 
naują vietą, pirma buvo 4600 So. 
Marshfield Avė., o dabar 4629 So. 
Paulina St. Prašau visus tarano kos- 
tumerius ir pažystamus atsilankyti, 
o aš stengsiuos kuogeriausiai užga
nėdinti.

J. SKRODENIS, 
_______ 4629 So. Paulina St.

ISRENDAVOJIMUI 
ANT RENDOS 4 šviesus 

kambariai ant antrų lubų, iš 
ironto. Renda $25. į mėnesį. 
Atsišaukite, 900 W. 52 St,

Tel. Yards. 4061

ANT RENDOS storas ir 5 
ruimai ant pirmų lubų. Hotelis 
ant 2 lubų. Labai gera vieta ant 
Bridgeporto. Pas savininkę • 

5252 S. Artesian St.
Tel. Prospect 3590

PARENDAVOJIMUI nauja pekar- 
nė, lietuviams gera proga, nes kitos 
lietuviškos apielinkėj nėra, o vieta ap
gyventa lietuviais.

Atsišaukite
10 N. 15th Avė. Melrose Park 

Tel. .Melrose Park 787.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI kambarys dėl 

dviejų švarių vaikinų, kambarys švie
sus ir švarus, arti gatvekarių ir kito
kių patogomų

Atsišaukit telefonu
Lafayette 2884 
Antros lubos 

4233 So. Maplovvood Avė.

1EIKIA OARBININKF
REIKIA moterų’pardavėjų paty

rusių prie materįjblo, siutų ir (lie
siu, patstovus' darbas, puiki proga.

Atsišaukite u
J. OPPENHBIMER & CO., 

Ashland ir 47 St.
----------------- .. ,T, ■,—- -------------------

TUOJAU reikalinga virėja, 
cook, taipgi moteris į kuknią. 
Geros darbo išlygos. Atsišaukit.

1306 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

RĖKIA gįĮBBUHNKŲ
VYRI' ' \

REIKALINGAS barbens va
karais: seredos, pėtnyčios ir su- 
batos nuo 12 valandos. Atsišau
kit 1803 W. 45th St., Chicago, 
Illinois.
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REIKIA —
ANTRARANKIO KEPĖJO.

Atsišaukite
1208 E. 93 St.

REIKALINGAS antrarankis 
duonkepis. "

Atsišaukit tuojau
3357 So. Aubum Avė.

Tel. Yards 5953

REIKIA —
tuoj aus bekerio, kuris moka 

dirbti prie pečiaus.
WIST0RT

2238 W. 22 Str.

REIKALINGAS
Barberys vakarais.
Geros sąlygos
Atsišaukite:

4438 So, Fairfield Avė.
s ' ’ : n U.‘ ' . t . . J ’

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai $500 

Cadillac 7 sėdynių sedan auto
mobilius puikiai atrodo, mašine
rija gerai dirba, tai yra barge- 
nas kam reikalingas geras ka
ras. 3130 S. Halsted Str.

RAKANDAI
NAUJI augštos vertes rakandai 

pardavimui, 2 šmotų mohair parloro 
setas, $350, 3 šmotų riešuto medžio 
miegamo kambario setas, vertes $850. 
Jie yra pusė kainos pigesni negu pa
prasti kainuoja. Virtuves setas, mat- 
rasai, springsai, lovos, krėslai, supa- 

kėdė, vertes $26.
MISS DAUGWILE, 
Tel. Oakland 3178

PARDAVIMUI J NAMAI-2EME
PARDAVIMUI delikatesen ir ŽEMĖ BRANGUS TURTAS!!

grosernė, su dideliais gyveni
mui kambariais iš užpakalio, pi
gi renda, turi būti parduota tuo- 
jaus. Bargenas. 5129 S. Halsted 
St., Tel. Yards 6969.

PAPRASTAS Pianas, keisai 
ir balsai labai gerame padėjime. 
Parduosiu už storage užlaikymą, 
$33.50. Sullivan & Falvey Ware- 
house, 3324 N.’ Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyvento] kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parduosiu labai 
pigiai, nes šią savaitę turiu apleisti 
tą vietą.

3500 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 6481

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos visko galima laikyt, visi bu- 
černės įrankiai. Kas nori gali pama
tyt. Parduosiu labai pigiai. Priežas
tį patirsite ant vietos.

ANTANAS MARTINKUS 
4601 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, prie bįznio gatvės, geras cash 
biznis. Yra trejos svarstykles — dve
jos naujos, ledo mašina ir mėsos ka- 
potuvas. Pigiai greitam pirkėjui.

5358 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randai prie 
1627 Newberry Avė. Pardavimo prie
žastis — liga.

Šaukite telefonu
Canal 3731

EXTRA, parsiduoda kriaučių ša- 
pa, dirbu naujus vyriškus ir mo
teriškus drabužius, Senus kliniju, 
prosiju ir taisau; gera vieta paty
rusiam kriaučių!; turiu parduoti 
į trumpą laiką. Pardavimo prie
žastį ir kitas informacijas patirsit 
ant vietos.

837 Irving Park (ir Broadxvay) 
I. A. Klecks

PARDAVIMUI šuo veislės 
“Belian police dog” geras prie 
namų, biznio ir labai paklusnus 
šuo. Nupirksit pigiai. Kreipki
tės, G. Bender, 2150 So. Hoyne 
Avenue.

PARDAVIMUI kriaučių dirp- 
tuvS, darbo užtektinai dėl 2 dar
bininkų. Parduosiu pigiai.

G. BENDER, 
2150 So. Hoyne Avė. į

PARDAVIMUI saliunas su 
namu, lietuvių kolonijoj, netoli 
Švento Kryžiaus bažnyčios.

Atsišaukite:
4527 So. Hermitage Avė.
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GROJIKLIS pianas, paprastai $700 
pirmos klesos padėjime, benčius, ka
rinėtas ir 75 muzikos rolelių, parduo
siu už $100 ir $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė, 1389 Milvvaukee Avė., klauskite 
Jankovvski Player Piano.

PARSIDUODA Valgykla, biznis, 
geras, senas, išdirbtas Turiu par
duoti, nes esu vienas ir negaliu pa
rankamai prižiūrėti biznio .

Atsišaukite
2748 W. Chicago Avė.

PARSIDUODA grosernė ge
ras biznis. Priežastis pardavi
mo einu į didesnį biznį. Par
duosiu pigiai jai pirksi šią sa
vaitę, 912 W. 20 St., Tel. Canal 
2019.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė, lysas 3 metams, renda 
pigi, senas išdirbtas biznis. Nu
pirksit pigiai. Kreipkitės

821 W. 34th St.

PARDAVIMUI Viktrola “Vic- 
tory” su elektriką varoma, kai- 
nuojo $300, nupirksit pigiai. 
Kreipkitės, G. Bender, 2150 So. 
Hoyne Avė.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė 
ir Ice Cream krautuvė. Vieta gra
ži ant Archer avė., netoli Summit, 
III. Parduosiu su namu 7 kambarių 
ir štoru, arba mainysiu ant 2 pa
gyvenimų namo. Parduoda savinin
kas. Phone Prosųect 2559 

Rašykit Naujienos
3210 S. Halsted St., Box 113

PiRSIDUODa bučernė ir 
grosernė su na vi. Keturi kam- 
I ’• X pagyvėlinau• c«s.. biznis, 
L? .;s bučera's nCi* aplinkui per 
4 I ] us. Priežastis — einu į 
'Ką biznį. .

’ 6059 So. K /s: e Avė.

DIDELIS bargenas parsiduo
da bučemė ir grosernė. Turiu PARDAVIMUI biznio namas, ran-

• j i- • i • dasi 3551-3553 W. 38th St. Taipgi g-reitai parduoti. Nupirksite pi- biznio sisr w. 38 st. Del to-
gia.!. Kreipkitės į Naujienų Sky limesnių informacijų kreipkitės 

pų. 3210 S, Halsted St. Bx. 118

Tamistai miegant pinigai dir
ba. Netoli Fordo dirbtuves Chi
cagoj $260 įmokėti ir po $13 
kas mėnesį per 5 metus. Taip 
mažyte dalis pinigų tamstą 
pastato ant kelio neprigulmy- 
bės. Kame Tamista gali su savo 
rankomis greitai pasisemti daug 
blizgančių auksinių dolerių. Jei
gu tik nori, kad jūsų šeimyna 
butų linksma ir galėtų naudotis 
gamtos gražybėmis ir kitais gy
venimo patogumais. Dabar jau 
kvietkai pradeda žydėti, gamtos 
gražybės traukia jus į parkus, 
čia iš vienos pusės Garden par
kas, iš antros West Pullman 
parkas. Kurie pilni visokių gra
žybių ir žaislų, čia pat Illinois 
Central gelžkelis 119 karų lini
jos Michigan karų linija. Tyras 
oras. Vieta labai linksma ir gra
ži. Geros mokyklos ir bažnyčios. 
Padaryti savo gyvenimą tokiu 
gražiu ir linksmu yra labai len
gva. žmogus kuris yra nors šiek 
tiek pasiturintis, galėtų užsitik
rinti sau puikiausį pastovų tur
tą kokį tik jis gali turėti. Todėl 
pasiskubinkite, kad vėliaus ne
reiktų bedavoti. Daugumas šian 
dien labai gailisi praleidę geras 
progas.

Atsišaukite tuojaus.
ADAM MARKŪNAS, 

Generalis manageris,
800 First National Bank Bldg. 

68 W. Monroe Street 
Chicago, III.

Tel. Randolph 7400

BARGENAI

MARQUETTE PARK........ .
Naujas muro namas, 2 po 6 kam

barius, garu apšildomas, naujusios 
mados įrengimai, lotas 40 pėdų plo
čio ,tuščias flatas perkančiam, kaina 
$17,000, cash $6,000, randasi, 6628 S. 
Richmond St.

DOUGLAS PARK
Muro namas, akmenų frontu, 2 po 

7 ir 1—6 kambarių, visi įrengimai, 
platus lotas, kaina $11,000, cash 
$5,000.

GARFIELD PARK
Muro namas, 3 po 6 ir 4 kambarių 

muro namas užpakalyj. Augšti beiz- 
mentai, su visais įrengimais, kaina 
$12,500, cash $6,000.

HUMBOLDT PARK
Medžio namas, 2 po 5 kambarius, 

beizmantas ir garadžius ,visi įrengi
mai, kaina $7,000, cash $3,000.

WICKER PARK
Muro pamas, 2 po 6 ir 1-4 kamba

rių, su visais įrengimais, kaina $9,700. 
PORTAGE PARK

Naujas muro bungalovv, 5 kamba
rių, furnacu šildomas, gardžius 1 ma
šinai. Pirkėjas gali kraustytis tuo
jau.

šie yra geriausi bargenai šįmet; 
nepraleiskite progos, kreipkitės pas

Švelnis ir Mankus
REAL ESTATE I

1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6411

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 2-5 ir 4-4 kamba
rių flatai, gasas, elektra ir toi- 
letai, randasi 714 W. 21 PI. Del 
informacijų kreipkitės.

1733 So. Halsted Str.

PARSIDUODA kampinis namas ? u 
bizniu, bučemė, grosernė ir lunch 
rumis, 2 ruimai dėl gyvenimo, lot?.s 
50 pėdų per 125 garadžius ant 2 ka
rų, kaina su visais bizniais $15,000, 
mortgečius $8000. Aš mainysiu ant 
mažos grosernės, aš nemoku buČe- 
riaus darbo. Pocevičius, 2325 We.',t 
69 Street. 

----------------- -----------------------
NAMAS

Ant pardavimo mūrinis namas ant 
3 pagyvenimų ir Storas taipogi 3 tuš
ti lotai ir garadžius. Viskas krū
voje.

Kreipkitės:
11754 Sangomon St. 

Chicago.

PARDAVIMUI medinis biz- 
niavas 1 aukšto namas. Namas 
visai geras.

Kreipkitės
3200 Auburn Avė'.

NAMAI-2EME

3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571
Kur taip tamsta skubini? O pas 

Valaitį. Jis daugiausiai turi namų 
parduoti, mainyti. Maino namus ant 
bučernių, farmų, o bučernes, groser- 
nes, farnras mainau ant namų.

2 flatų ir Storas medinis, kaina 
$4,000, pinigais $500, 6 kambarių na
mas, lotas 50x125, kaina $4,500, pini
gais $1,000. 5 kambarių cottage, lo
tas 60x125, kaina $3,000, cash $1,300. 
2 flatų po 6 kambarius, mūrinis, lo
tas 51x125, kaina $12,500, cash $4,500. 
8 flatų muro namas, pigus, kaina 
$15,000, cash $5,000. 2 flatų no G
kambarius. 2 flatų po 6 kambarius, 
mūrinis, kaina $12,800, pinigais 
$4,000. 6 flatų mūrinis namas, 1
mašinai garadžius, kaina $10,500, 
cash $3,000. 3 flatų muro namas.
Mainau ant bučernes ar ant groser- 
nes. 2 flatų muro namas, mainau 
ant farmų.

KAM RŪPINTIS
Laikas gaišinti kur kitur kadangi 

mes jums galime išmainyti arba par
duoti į savaitę laiko namus, lotus far- 
mas taipogi visokius biznius mainom 
ant namų, mažesnius namus ir lotus 
nedaro skirtumo kokioje apielinkėje 
jus turėtumėt išmainom ant didesnių 
namų visose dalyse Chicagos. ^as 
turit pirmus arba antrus morgičius 
taipogi išmainom ant namų.

Kreipkitės ypatiškai, laišku arba 
telefonuokit

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blvd. 

arti Western Avė., Chicago, III.
Phone Prospect 8678

Ofisas atdaras kožną dieną iki 9 v. v.
HALSTED STREET

Biznio ir beveik naujas mūrinis na
mas, Storas ir du flatai po 6 kamba
rius, maudynes, elektra ir kiti vė
liausios mados įtaisymai. Kaina tik 
$23,000, įmokėti $12,000, likusius sa
vininkas padarys paskolą pagal pir
kėjo sutartis. Namas randasi didžia
jam.' biznio centre ant Halsted St. 
prie 35 St. štors tuščias, galima 
pradėti biznį. Savininkas

T. JOZAPAVIČIA, 
8524 So. Halsted St. 
Tel. Republic 9649.

MOKYKLOS
/■' I ^,1 ............ ..

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, Chicajo, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
; ....-į ■ .........

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

KAIP išmokti važiuoti su au
tomobiliu, $15 Mokiname prak
tiško karų taisymo. Šoferio lais- 
nis garantuojamas.

3460 Ogden Avenue.

Amerikos LietuviŲ Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų 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.

/— ' 111 ..U.-.-—

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboe

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

_....................................... ......

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir- vakarais klesos 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 Madison SI




