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Vailokaitis Mėgino Apgauti Anglus
---------- Į

Kunigas bankininkas pakišo Tie, kur nuvertė Francijos prezidentą Millerandą

koją Lietuvos valdžiai
Sutrukdė anglų paskolos gavi 

mą geležinkeliams
KAUNAS, gegužės 31 d. — 

Kunigo Vailokaičio kampanijai 
prieš anglų paskolą Lietuvos ge
ležinkelių statymui užkirsta 
skaudus smūgis, kai spaudoje 
pasirodė Armstrongo laiškas, 
kuriame pastarasis atsisako nuo 
tolimesnių derybų su Lietuvos 
bankininku.

Vos kelios dienos atgal kun. 
Vailokaitis pareiškė viešai (“L. 
žinių” Nr. 117), kad jisai netu
rėjęs jokių ryšių su Hollandų 
(anglų firma). Bet šiandie “L. 
Žinios” įdėjo kopiją Armstron
go (kitos anglų firmos) laiško, 
iš kurio matyt, kad Ūkio Banko 
savininkas kunigas Vailokaitis 
melavo. (Tas laiškas telpa že
minus. Red.)

Pasirodo, kad Vailokaitis jau 
pereitą žiemą buvo susiinteresa- 
vęs geležinkelių statymo reikalu 
ir nuvyko į Angliją ieškoti 
tam tikslui pinigų, — nepaisy
damas to, kad tuo pačiu reikalu 
darbavosi Anglijoje- Lietuvos 
atstovas Norus-Naruševičlus, 
kuris vedė derybas dėl paskolos 
gavimo su Anglijos valdžia. Na
ruševičiui pagaliau pasisekė su
sitarti su valdiškuoju Trade 
Facilities Committee, ir Lietu
vai buvo užtikrinta 1 miliono 
svarų sterlingų paskola 
prieinamomis sąlygomis, 
kun. Vailokaitis tuo pačiu 
susiuostė su privatiniais 
nieriais Anglijoje.

Pirmiausia jisai susižinojo su 
Hollandų. Paskui jisai stengiesi 
užmegst ryšius su Armstrongu. 
Šio laiškas rodo, kad jau vasario 
22 d. Armjstrong turėjo pasikal
bėjimą su “dvasišku” Lietuvos 
bankininku ir buvo palankus ei
ti su juo ir Hollandų į geležin
kelių statymo biznį Lietuvoje. 
Bet paskui jisai atsisakė.
Anglas pamatė, kad Vailokaitis 

jį apgaudinėja.
Kun. Vailokaitis ne tiktai 

mėgino apgauti Lietuvos žmo
nes, sakydamas, kad jisai netu
rėjęs jokių ryšių su Hollando 
firma, bet, pasirodo, jisai dar 
pirma to norėjo apgauti ir ant
rąją anglų firmą, Armstrongą. 
Jisai slėpė nuo jos tą faktą, kad 
Lietuvos valdžia jau veda dery-

nešdami jiems apie tokį musų 
nutarimą, kurį padarę esame 
pakitėjus aplinkybėms, ir 
prašome jų nuo kito, pasitari
mo, kurį jie ras galima, dary
ti, atleisti mus iš bendrinin
kų.”
Ta anglų fiirma, kaip mato

me, buvo padoresnė, negu kun. 
Vailokaitis. Gavusi žinių, kad 
dėl paskolos geležinkelių staty
mui jau eina derybos tarp Lie
tuvos valdžios ir Anglijos vald
žios, ji pasitraukė į šalį, nenorė
dama joms kišti koją. O kuni
gas Vailokaitis net ir po šito 
Armstrongo firmos pranešimo 
darė pastangų užbėgti už akių 
valdžiai ir įbrukti Lietuvai pri
vatinę paskolą, kuri duotų pro
gos pasipelnyti ir jam.

Tai ką daro pralobusio kunigo 
godumas!

Vienok krikščionių blokas 
Seime Vailokaitį parėmė.

Armstrongo laiškas.
(Nuorašo vertimas)

Sir W. G. Armstrong 
Whitworth and Co. Ltd., 51 
Victoria St. Westminister, 

S.- W. I.
29-th February, 1924 m. 

Dr. Vailokaitis 
Hotel Cecil, W. C.

Re Lithuanian Raihvay.
Gerbiamasis Pone.
Po mudviejų pasikalbėjimo 

vasario 22 d. ir po musų laiško 
iš vasario 23 d., mes sužinojome, 
kad užmanytų geležinkelių fi
nansavimo padėtis gana skiriasi 
nuo tos, kaip mes aukščiau bu
vome supratę busiant.

Mes turime žinių, kad Trade 
Facilities Committee tariasi, 
tuo reikalu per p. Naruševičių 
su Lietuvos valdžia ir jau yra 
paprašę Lietuvos \ valdžios ofi
cialaus ir formalaus pasiūlymo 
kas link finansavimo būdų tos 
dalies išlaidų, kurios nebus pra
vestos toj sumoj, kurią Britų 
vyriausybė laiduoja.

Taip susidėjus aplinkybėms, 
bus mums nepatogu teikti fi
nansavimo pasiūlymus. Todėl 
mes prašome Tamstos musų pa
siūlymus šiame reikale skaityti 
šiuo laišku išimtus.

Mes taip pat rašome Messr. 
bas dėl geležinkelių statymo fi-ĮBernard Holland, pranešdami 
nansavimo su Anglų valdžios 
Trade Facilities Committee. 
Kai Armstrongo firma patyrė 
apie tai, tai ji Suprato, jogei jai 
yra nepatogu kištis į tą reikalą, 
ir pranešė Vailokaičiui, kad ji 
savo pasiūlymus atsiima.

Rašydama jam apie tai, ji dar 
sako:

“Mes taip pat rašome 
Messrs. Bernard Holland, pra-

LEON BLUM
Socialistų lyderis

PAUL PAINLEVE
Parlamento pirmininkas

EDOUARD HERRIOT
Premjeras

Italijos diktatoriui da 
rosi karšta

Del socialistų atstovo išvogimo 
Mussolini’o diktatūra svyruoja.

labai
Bet 

laiku 
biz-

Ijiems apie tokį musų nutarimą, 
kurį padarę esame pakitėjus ap
linkybėms, ir prašome jų nuo 
kito pasitarimo, kurį jie ras ga
lima daryti, atleisti mus iš ben
drininkų.

Yours faithfully, For Sir
W. G. Armstrong Withworth 
and Co. Ltd. Pasirašęs 
Arthur Whitley.

Farmer-Labor-Komu- 
nisty Konvencija

Vokiečiy nacionalistai ne
patenkinti Nollet'u

Lietuviu Socialistą Są
jungos Konferencija

Įvyks birželio 22, 1924, 3 
vai. po pietų, Terminai 
Kotely, E. Market Street 
& Pennsylvania Avenue, 
Wilkes-Barre, Pa.

Laivas paskendo; 20 
žmoniŲ žuvo

KRISTIANIA, Norvegija, 
birž. 17. — Dvidešimt žmonių, 
daugiausia moterų ir vaikų pri
gėrė, Norvegų laivui Haakon 
Jarl paskendus po įvykusio su
simušimo su kitu 
Kong Haraldu.

Nelaimė atsitiko 
tarp Lofoten salų ii

garlaiviu

Vestfjorde, 
Norvegijos

ROMA, birž. 17. — Stefani 
agentūros pranešimu, Genujos 
policija areštavus Corriere Ita- 
liano laikraščio redaktorių Filip- 
pellį, gaudomą sąrišy su prapuo- tais užimančiai 
limu parlamento atstovo Matte
otti.

Tos pačios agentūros prane
šimu Romoj esąs suimtas Fi- 
lippe Naldi, kaltinamas, kad jis 
padėjęs Filippelli’ui pabėgti. Be 
to Leccoj suimtas p. Volpi, o 
Romoj Filippelli’o šoferis Coliui.

Tariasi dėl pakeitimo valdžios.
PARYŽIUS, birž. 16. ---- šian

die vakarą talijos karalius Vik

toras Emanuelis sušaukė ‘Ap
reiškimo Ordeno narius (vyriau
siai buvusieji Italijos ministe
riai pirmininkai ir karaliaus 
šeimynos nariai) nepapraston 
konferencijon, kad pasitarus 
dėl sudarymo geenralio kabine
to, kurs turėtų pakeisti dabarti
nę valdžią, paliekant tečiau 
premjerą Mussolinį vietoj.

Pirmas karaliaus palociun at
vyko buvęs premjeras Giolitti 
ir jis stengsis palenkti kitus po
litikus grįžti valdžion, idant tuo 
būdų išvengus revoliucijos.

Apreiškimo Ordene viso yra 
devyni nariai, (kurių kiekvienas 
turi titulus ir garbės ženklus, ii 
jie vadinami “karaliaus pusbro
liais”), tarp jų yra sinjorai Gio
litti, Salandra, Orlando, Schan- 
zer ir Tittoni. Jųjų sudaryta 
ministerija gal galėtų nukreipti 
krašte audrą, be didelio valdžios 
aparato suirimo.

Tamsus finansų dalykai.
Iš italų šaltinių gauta Pary

žiuj šitokių žinių apie išvogimą 
r gal būt nužudymą Italijos so
cialistų atstovo Matteotti.

Matteotti išeidamas iš namų 
Romoj turėjęs su savim portfe- 
į, kuriame buvo sudėti pilni de
rliai apie subankrutavimą po
rą metų atgal Banco Italiano 
Disconto, su kuriuo žlugo šimtų 
Alkstančių Italijos piliečių pini
gai.

Del to banko bankrutavimo 
per dvejus metus vaikščiojo 
;amsiausi gandai. Fašistų vir- 

šylos, kaip Algo Finzi, kurs ką-

tik rezignavo iš vidaus reikalų tos telefonu žinios iš Romos sa- 
paministerio vietos, * ir Cesafė ko;
Rossi, kurs irgi atsisakė nuo 
vidaus departamento informa
cijų skyriaus direktoriaus vie
tos, turėjo ankštų ryšių su tuo 
banku. Jio taipjau dalyvavo 
banko reorganizavime, po to kai 
jis buvo subankrutavęs.

Dabar Banco Italiano Discon- 
to turi didžiausius namus Ro
moj ir su pp. Finzi, Rossi ir ki-

> Lėno uziiiiiuiiuiėiis aukštas vietas 
valdžioj fašistais kontroliuoja 
visą Italijos finansų rinką.

Matteotti rengėsi iškelti 
skandalą aikštėn.

Atstovas Matteotti išėjo iš na
mų prisiruošęs tą milžinišką, 
daug milijonų dolerių siekiantį 
finansinį skandalą, į kurį yra 
įsivėlus fašistų valdžia, iškelti 
parlamente aikštCn. Bet jam 
gatve einant, pačiame vidudieny, 
jis buvo pagriebtas, įsivilktai 
automobilio ir kažin kur išdan
gintas.

Rossi ir Finzi — artimi 
Mussolini’o draugai.

Rossi ir Finzi abudu buvo 
timiausi premjero Mussolini’o 
draugai. Juodu pirmiau gyveno 
su juo Milane, visi beturčiai, or
ganizavo fašistus ir 1922 m. spa
lio 19, vadovaudami savo jųod- 
marškiniams, paėmė Romą. 
Šiandie, dėl savo papildytų mil
žiniškų ■ finansinių švindelių, 
juodu turėjo rezignuoti iš aukš
tų vietų valdžioj.

i
Dabar dėl tų švindelių nu

kentėję šimtai tūkstančių žmo
nių, sužinoję iš kai kurių nepri
klausomų Romos laikraščių, kad 
Italiano Disconto bankas ir 
Fiat Motor kompanija buvo sti
priausi fašizmo rėmėjai nuo pat 
1919 metų, yra baisiausiai ant 
jų įtūžę. 

*
Mussolini’o diktatūra pavojuj.

VIENA, birž. 17. — Nežiū
rint aštriausios cenzūros, gau-

kad premjero Mussolini’o 
padėtis labai kliba, ir jeigu jis 
nesugebės urnai atsikratyti ir 
atsiriboti nuo saviškių “dykųjų 
gaujos”, kurie yra atsakomingi 
dėl papildytos piktadarybės su 
atstovu Matteotti, ir kurie am
žinai atsisako kiek nors susi
prasti su kitomis Italijos parti
jomis, jis bus iššluotas laukan 
kartu su visu save diskredita
vusiu fašizmu.

Didžiumai Italijos žmonių pa- 
griso diktatūra, pagriso nuolat 
grumojantieji kriziai ir karo pa
vojus rytuose. Visuomenės nuo
monė visoj Italijoj šiandie visai 
pakitėjo, palyginus su 1922. 
Šinadie beveik visi jau trokšta 
grįžti prie normaluino, prie de
mokratijos, prie parlamentinės 
valdžios.

Buvo pančių, kad esą rezigna
vę ministeriai De Stefano ir 

OvigĮio, taipjau ir viso krašto 
policijos viršininkas gen. De 
Bono, bet tie girdai nepatvir
tinti.

ar- Anglija įspėja Meksiką
LONDONAS, birž. 17. — 

Premjeras MacDonaldas, per 
Meksikos generalį konsulą Lon
done, grieštai užprotestavo dėl 
Meksikos valdžios pastangų iš
vyti Anglijos agentą Herbertą 
Cumminsą. MacDona/ldas parei
škė, kad jeigu Meksikos valdžia 
nepakeisianti savo nusistatymo, 
tai Sir Thomas Hohler, Angli
jos paskirtas vykti Meksikon 
tikslu atnaujinti vėl regule- 
rius diplomatinius santykius, 
busiąs atšauktas.

Muštynės valstijos senate

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 17 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ...
Danijos, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų.............
Francijos, 100 frankų ...
Lietuvos, 100 litų ........

' Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos ,100' florinų ....
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų .......
Šveicarijos, 100 frankų .

$4.32
$4.70 

$16.86 
. $4.34

$5.38
$10.30 
$13.53 
$37.40 
$2.52

$26.50
$17.68

PROVIDENCE, R. L, birž. 
17. — Republikonų senatoriams 
užsispyrus neleisti vice-guber- 
natoriui Toupinui pirmininkauti 
valstijos senato posėdžiui, se
nate įvyko tarp demokratų ir 
republikonų senatorių mušty
nės, į kurias įsimaišė ir pašali
nė publika. Keletas žmonių vy
rų ir moterų, buvo sumankyta, 
sutrypta.

APVOGĖ BANKĄ.

PONCA CITY, Okla., birž. 17. 
— Du plėšikai, užpuolę Marlan- 
do State banką, pabėgo su 9,000 
dolerių.

ST. PAUL, Minn., birž. — 
17. — Šiandie čia prasidėjo na- 
cionalė Farmer-Labor-Komuni- 
stų konvencija, dalyvaujant 
apie keturiems šimtams delega
tų. Tarp komunistų delegatų 
yra visi jų žymiausieji vadai: 
Ruthenbeirgas, Fosteris, Manley 
etc.

Nežiuriht, kad senatorius La 
Follette andais aštriai pasmer
kė komunistus ir šį jų su kai- 
kuriomis farmer-labor grupėmis 
mitingą, konvencija vis tik ža
da jį nominuoti savo kandidatu 
į prezidentus, tąja sąlyga, jei 
jis sutiks su konvencijos priim
ta partijos platforma. Jei La 
Follette atsisakytų, konvencija 
nominuos kitus kandidatus. Ko
munistai perša nominuoti kan
didatu į prezidentus Duncaną 
McDonaldą, atstovaujanti Illi
nois angliakasių grupei, ir į 
vice-prezidentus Williamą Bou- 
ck’ą, iš Washingtono valstijos.

7,000 VOKIEČIŲ LEISTA 
SUGRĮŽTI Į RUHRĄ.

'----- -——. i
PARYŽIUS, birž. 17. — Sep-j 

tyniems tūkstančiams vokiečių, į 
kurie buvo franeuzų išvyti iš j 
okupuotos Ruhro srities, dabai ' 
leista vėl grįžti savo tėviškėn.

SUSTREIKAVO SCRANTONO 
BRAVORŲ DARBININKAI 

~ r ... į
SCRANTON, Pa., birž. 14. —; 

Kadangi samdytojai atsisakė' 
padidinti algą 25 nuoš. trijų 
vietos bravorų — Robinsono, 
Stegmeiero ir Lackawannos — , 
darbininkai paskelbė streiką. i

Naujas Francijos karo m miste
ris esąs Vokietijai piktesnis 
už Poincare’ą.

BERLINAS, birž. 17. — Vo
kietijos nacionalistai labai įtūžę 
paskyrimu generolo Nollet’o 
Francijos karo ministeriu. Gen. 
Nollet’ą jie laiko piktesniu Vo
kiečių priešu nei buvusį premje
ra Poincare’a.

“Tages Zeitung” kalbėdamas 
apie tą paskyrimą sako, kad da
bar esą aišku, jogei Herriot’o 
valdžios vyriausias užsienio po
litikos tikslas busiąs amžinai 
Vokietija pasmaugti.

FORDUKUI PAVOGĘ $100,- 
000 VERTĖS BRANG- 

MENŲ.

DETROIT, Mich., birž. 17.— 
Automobilių fabrikanto Fordo 
sunui Edseliui su savo žmona 
viešiant rytuose, į jų namus 
Detroite įsilaužę plėšikai išsiga
benę įvairių brangmenų vertės 
$100,000 dolerių.

Chicago ir apielinkė. — šian
die iš dalies apsiniaukę; gal bus 
lietaus su perkūnija; maža at
mainos temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 560 ir 790 F.

Saulė teka 5:13, leidžias 8:29

T elegraf inės 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.

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 Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti j Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEKA- 233 
East 115th St. ’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IU.
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KORESPONDENCIJOS

Pentwafer, Midi.
Kaip pas mus gyvenama?

Lietuvių kolonijos čia stebė
tinai greit auga, štai pas mus 
nesenai, šį pavasarį, pribuvo net 
devyni naj-i ukinin.\al. Tikimės 
jog jų ir daugiau atkeliaus. Bet* 
vieno dalyko mums trūksta — 
tai biznierių. Jei butų bent du 
biznieriai, jie mums būt labai 
reikalingi. Yra čia daug pigių 
namų, kurie tiktų bizniams. Ga
lima būt užlaikyti vasarnamį ar
ba maudynes, nes į šią vietą pri
važiuoja iš visur daugybė žmo
nių praleisti vasaros laiką.

Pavasaris buvo labai vėlyvas 
ir šaltas. Tik dabar kiek atši
lo ir ūkininkai begalo džiaugės, 
kuomet pamatė pražydusius so
dus ir besirpstančias uogas. Oras 
dabar labai malonus. Lietuviai 
gyvena didelėj santaikoj.

P. D. Andrekus.

senas lošėjas yra visuomet at
sakantis. Gerai lošė Jurėnas ir 
Romanauskas kaimiečių rolėse. 
Kas daugiausiai tam veikale 
patiko publikai, tai — jauni
mas. Kuomet matai jaunimą 
bežaidžiant, tai jauku darosi ir 
kiekvienam prisimena praeitos 
jaunystės dienos, kuomet Lie
tuvoj sustojęs prie rūtų dar
želio traukdavai sutartinę.

Pasibaigus lošimui publika 
net tris kartus buvo iššauku
si lošėjus. Žmonių buvo gana 
daug; gal neklystu pasakęs, 
apie 600. Vėliau prisirinko ne
mažai dar ir šokikų. Matyt 
ateitiečiai turės geras pasek
mės iš šio rengimo. Dabar pra
dedama kalbėt, kad choras ren
giasi prie pastatymo Silvijos 
operetės. Pažiūrėsim.

i i ii i

SLA. 21 jkp. susirinkimas
, I

Birželio 1 d. įvyko SLA. 21 
kp. susirinkimas. (Nuvažiavau 
ir aš. Dabar musų kuopoje 
įėjo į madą skundai. Tautie-, 
čiai duoda skundų aut darbie- 
Čių, o darbiečiai ant tautiečių 
už slaptą agithoiją. Ka’ip vie
ni taip ir atitri stovi it pelkėj. 
Šiuo sykiu darbiečiai buvo pa
davę skundą ant Vovieraičio. 
Jis rašinėjo laiškus ir slaptai 
agitavo už save, kad jį išrink
tų kandidatu į susivienijimo 
seimą. Skundas liko atmestas, 
n,as| kuopos susirinkime buvo 
daugiau tautiečių. Gero tai nie
ko negali, tik vieni kitus skun
džia. O vienok ir tautiečiai ir 
darbiečiai yra lygus. > Rimtesni 
nariai turėtų atkreipti atydą, 
kad susirinkimai nebūtų 
čiaini sorkėmis.

Ateitiečių piknikas

vpr-

I .
teko

NAUJIENOS, Chicago, iii.
■w.u nnimismąiik m1" ...........

nuvažiuoti U taitiečių pikųikan, 
i kurs buvo rengiamas Ever 

Green Par^e. Piknikas buvo 
gana linksjjnap. Vįįeni Virvę 
traukė, kiti lenktynėmis ėjo, 
tęeti vėl šį tą darė; žodžiu, kur 
nėr politikos, ten su visai ki
taip. i

Nors oras buvo nepergeriau-
, , „■ l.g,BCTa=:;lll',iiii , i i. "7.
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Detroit, Mieli.
Kaip nusisekė teatras? šis bei 

tas iš lietuvių veikimo.

Gegužės 25 d. “Ateities” cho
ras užbaigimui sezono surengė 
Lietuvių svetainėj teatrą. Sta
tė veikalą “Pirmas Degtinda
ris” — 6 veiksmų komediją. 
Veikalas, kaipo komedija, pil
nai atsakantis dailės žvilgsniu. 
Ateitiečius galima pagirti ir už 
jų tinkamą veikalo sulosimą. 
Visi aktoriai pilnai' atsakė sa
vo rolėms. Nckurie lošė taip 
kaip tikri profesionalai. Pui
kiai atsižymėjo P. Varnas — li- 
cipicrio rolėje. Kuomet jis lo
šė, tai 
Varnas lošia, ale patsai licipie- 
rius iš 
dos, tokių stebuklų negali pa
daryti. Kaip suriks /savų tvir
tu balsu, tai ne tik velniai pra
gare nusigąsta, 
čiai

sius, bet publikos atsilankė ne
mažai. Kaip patyriau iš neku
riu ateitięčįių, tai pelno iš pik
niko liksią apie kokią šimti
nę. Ever Green Parkas pikni
kams labą! tinkamas. Čia žmo
gaus sielą nuramina gražus, 
žali medeliai ir puiki žolė. Tą 
vietą šiemet visi lietuviai yra 
išnuomavę piknikams.

Lietuvių Svetainėm Bendrovės 
piknikas

Tam pat parke, birželio 8 d. 
buvo piknikas Lietuvių Svetai
nės Bendroves. Diena buvo šal
ta, bet žmonių visgi privažia
vo. Tik užėjęs lietus sugadino 
pikniką ir daugelis žmonių tu
rėjo be laiko apleisti. Pelno 
bendrovei -liks neperdaugiau- 
siai. — Aidietis.

JT

NORĖDAMI]
! PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
. NYTI VISADOS KREIPKITfiS |

PAS MUS. TAS JUMS BUSų 
/ ANT NAUDOS. t

S. L FABIONAS C0„
------ —  J—■--------------- ---------- ---- — 4— ■“

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
4 Parduodam Laivakortes. w

I

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3328 So. Halsted St. 
Tel.: Bockvard 1810

Valandos: nuo 6 Ud 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą.

artisto ir daiui-

tai ro- 
praleu-

artistas 
artojų

Pasibaigus susirinkimui

iv

žiūrint atrodė, kad ne

pragaro. Žmogus,

bet ir sėdin- 
publikai baugu darosi. O 
pradeda šokinėti, 
ir patį licipieriųdos 

kia.
Antras atsižymėjęs 

yra J. Palionis, buvęs 
velnio rolėj. Nors kaip kiti sa
kė, jis tik pirmą syk dalyvavo 
lošime, bet savo užduotį atli
ko neblogiau ir už senuosius. 
Matyt J. P. turi gabumų dai
lės srity ir detroitiečiai susi
lauks gabaus
ninko lietuvių tarpe. Puikiai lo
šė ir
Įėję. Nors ji, kiek tekdavo ma
tyti, ir seniau savo roles at
likdavo gerai, bet šį sykį ji tik
rai parodė visus savo užslėp
tus gabumus. Jokia kita artis-, 
tė nebūt atlikus geriau už Var
nienę. l*ul>lika nemažai turejo 
skanaus juoko iš jos šokių ir 
dainų. P. Varnienė tiktų ir ope
rai, kaipo artistė ir daininin
kė.

P. Rudžius artojaus rolę at
liko gana gerai, nes jis kaipo

Varnienė, kaimieties ro-

S. V. VALDŽIOS LAIVAI

Į LIETUVĄ

per BREMENĄ

Jeigu jūsų mylimieji negali at
vykt j Ameriką, delko nevažiuoti 
į seną tėvynę jų pamatyt?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto, kad galėtumėt su
grįžt bėgyje šešių mėnesių be kla- 
pato per imigracijos nustatymą.

Buk užtikrintas ir keliauk ant 
Amerikos Laivų — po Amerikos 
vėliavą. Trečia kliasa ant Amerikos 
laivų užtikrina švarumą, valjn ir 
patoj<umą- Beno koncertai kiekvie
ną dieną duoda palinksminimą.

Matykite jūsų vietini agentą ar
ba rašykit:

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearbom St., Chicago, III.

Managing Operators for
United States Shipping Board

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
1228 W. 38-ih St., Chicago, III.

REIKALINGAS 
MAISTAS

Pienas yra puikus dalykas 
suteikiantis žmoniems maisti
nius reikalavimus. Ir jeigu 
šviežio pieno negalite gauti ir 
neparankus dėl namų vartoji
mo, bandykite Borden’s Eva- 
porated Pieną.

šešias-dešimtis septyni me
tai atgal, Gail Borden, per jo 
amžiną išradimą evaporated 
pieno, užtikrino kiekvieną pi
lė kur užtektinai gauti abso
liutiškai šviežio pieno dėl vi
sų namų reikalavimų.

Del kepimo Borden’s Eva
porated Pienas yra daugelyj 
atsitikimų idealia savo geru 
maistingumu. Pirmoje vieto
je jis yra abšoliutiškai švie
žias. Jis užsilaiko bile laiko
tarpį bile kokiame klimate. Jis 
nesurūgsta kuomet yra kla
ne. Ir jis suteikia pilhą pieną 
su smetona palikta jame.

Del smetoninių sriubų, ke
pimo, pudingų, pajų, sosų, <je- 
zertų, jis yra daugelyj atsiti
kimų geresnis negu šviežias 
pienas. Pabandykit jį savo ka
voj.

Keturias-dešimtis dirbtuvių 
pastatytų netoli ganyklų kur 
ganosi geriausios karvės ir 
jis yra prirengtas pagal for- 
mulą išdirbtą per vyrus ku
rių parašai ant kiekvieno kla
no yra garantija gerumo.

Jei jus norite žinoti kaip 
virti su Borden’s Evaporated 
Pienu, išpildykite kuponą pa
žymint kokį receptą jus nori
te ir mes atsiųsime jį jums 
dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Unsweeten£D
EVAPORATEp 

MILK

J

Duona
Saldainiai

I žuvis

Vardas ...
1 1

--------------u.-----------

LUPONAS

Sosai Pajai
Mėsa Pudingai
Pejstras Sriubos

Adresas .

6 Lithuaniun .
1 
K--" *. ' ''

' • 1

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofieas vidurmiutyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDQ.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington A Clark

Barni Tolu Hyde Park 8896

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dianomii Room 514-616 
127 N^Dearbom St., 

Telephonn Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: PuIJman 6877.

S. W. BANES, Advokatas 
Val.n 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Bvilding
71 Wect Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 29S0 
Rez. 8293 So. Halsted 96.

Yarda 1015. Vai.: p iki 9 vai.

A. A. OLIS 
ADVOKATAS’

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

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

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

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667. '

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leaviti St.
Telephonas Canal 2552

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. So- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaas 

lengvomis išlygomis,
R-’**—-I— ■ ■ — ..!■■■ II r

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6201

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036

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

— ■■ ■ ■ ■ i . n »

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

28 Se. La Seile St. Room 6)1
„ Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St., Chicag*

\ Tel. Yards 4681
'~ t~i ii i ui, , m ~_

1 J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phąnc: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind. |

Plumingoir Apšildymo Įrengimui 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jię bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Šutau pykjt pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

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

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

v.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkiene

U IR KAIP VIRTI
PRIKIMŠTA JAUTIENA

1 svarą jautienos (round 
steak), mėsa turi būti lygio sto
rio. Nupiauk taukus. Sumaišyk 
4 didelius šaukštus duonos tru
pinių, šaukštuko druskos, 
vieną aštuntadalį šaukštuko pi
pirų, šaukštuką sutrintų šalavi
jų, 1 šaukštuką sukapotų cibu
lių. Pridėk gana pieno sušla
pinti mišinį. Nušluostyk jau
tieną su šlapiu švariu audeklu, 
užtepk virš paduotą mišinį ly
giai ant mėsos, suvyniok ir su
rišk ją. Susink galus, kad košė 
neišbėgtų. Įdėk į blėtą kurioj 
paprastai kepama višta ar taip 
dideli šmotai mėsos ir pripilk 
blėton truputį vandenio. Kepk 
apie tris bertainius valandos, 
tankiai apliedama mėsą skysti
mu. Reikia valgyti su obuolių 
koše. •

“ŠAUKŠTO” DUONA
puoduku vandens 
puoduką pieno 
puoduką komų miltų

1 šaukštuką taukų
2 kiaušiniu
2 šaukštuku druskos

2

Sumaišyk gerai vandenį 
miltais, užviryk ir viryk 5 minu- 
tas. Išplak kiaušinius gerai ii 
pridėk su kitais 
košės. Išplak 
karštame pečiuje 
minutes. Paduok
pačiame inde ir valgyk su šaukš
tu. Ši porcija užtenka dėl 6 
žmonių.

su

daiktais prie 
viską ir kepk 
I>er kokios 25 
į stalą tame

Seimininkėms
PATARIMAI

Buk kiek gali ilgiau ant oro 
ir miegok prie atviro lango. 
Vengk aštraus vėjo vadinamu 
“ciongu”.

Maudykis tankiai šaltame 
vandenyj, nesigailėk muilo, ant 
galo nusiplauk šaltu vandeniu. 
Buk gyvas, ir linksmas, — ne- 
apsileisk, nenuleisk nosies ir ne- 
nuliusk. Jeigu gali ir nebijai, 
tai nusimaudyk kasdien nuo ry
to su šaltu vandeniu.

Valgyk kasdien ir tuo pačiu 
laiku, žiūrėk, kad valgis butų 
gerai išvirtas, geroj kombinaci
joj ir neperdaug.. Niekuomet 
nepersivalgyk, — geriau neda- 
valgyk.

Vaikščiok kiek gali ilgiau ir 
stengkis greitai eiti. Išlengvo 
vaikščioti nesveika ir neatneša 
pageidaujamų rezultatų. Stovėk, 
sėdėk ir vaikščiok išsitiesus; 
krutinę į priekį, o smakrą į vidų 
įtrauk. Dusuok pilna krutinę 
per nosį, o ne per burną.

AUGIMAS
Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE

AKUŠERKA
3191 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Viena puskvortė skysčių sve
ria vieną svarą.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Tel. Yards 1119

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

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewici

BANIS ,
akuierka

Turiu patyrimai 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teiki! 
ypatišką prižiurh- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim! 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soetb 
Halsted St.

BULVĖS SU MAKARONAIS
Į gana gilų molinį puodą pri

dėk ant dugno virtų, plonai su
pjaustytų bulvių (geriau riekelė
mis) ir uždėk šmotukais svies
to, apipilk druska ir smulkiai 
supjaustytom petruškom. Kitą 
eilę uždėk šaltų, bet jau išvirtų 
makaronų, paskui vėl bulvių ei
lė, eilę makaronų, pakol viską 
sudėsi. Ant galo uždėk bulvių 
ir sviesto. Gali viską apipilti 

tomačių dažalu, o jeigu nori, ga
li makaronus sumaišyti su varš
ke, kurioj įdėsi, vieną, antrą 
kiaušinį. Nesigailėk sviesto. Ga
li ir lašinukus vartoti. Puodą į- 
statyk į pečių ir kepk pusę va
landos.

Dešimts vidutinių kiaušinių 
—vienas svaras. Vidutinis šau
kštelis— apie vieną drachmą. 
Viena kaupina miltų kvorta — 
vienas svaras. Aštuoni šaukš
tai— pusė puodelio. Keturi šau
kštai—lygus vienam valgomam 
šaukštui.

Du geriamu kavos puodeliu 
sveria vieną svarą.

Minkšto sviesto šmotelis pa
prasto kiaušinio didumo sveria 
vieną unciją.

VARTOK DABAR ŠPINAKUS

Vienas šaukštas stambiai su
maltos kavos lygus vienai unci
jai.

Du puodukai minkšto sviesto 
sveria vieną svarą.

Du malto cukraus ar miltų 
šaukštukai padaro vieną unciją.

špinakus reikia būtinai valgy
ti. Špinakai turi savyj daug nau
dingos žmogaus kūnui geležies.

Špinakus galima prirengti vi
sokiais budais. Galima iš jų 
virti sriubą taip kaip iš jaunų 
burokų, galima tirštai išvirti ir 
valgyti su sviestu ir kiaušiniu. 
Galima išvirti ir nusunkus atšal
dyti, paskui sumaišyti su subo- 
riais ir kiaušiniu, padaryti ritu
liu? ir juos' kepinti ant taukų 
arba sviesto. Pagalios galima 
juos valgyti vietoj salotų — bet 
dabar jie pigiausi ir reikia jų 
valgyti mažiems ir dideliems.

Skalbiant flianėlės nereikia 
vartoti sodos ar mėlio į vandenį; 
abu sugadina baltį ir spalvą.

Indėk šaukštelį amoni jos j 
kvortą vandens ir mazgok šepe
čius bei šukas, o suodžiai ir tau
kai tuojaus nusiplaus. Perplauk 
gerai, nukratyk ir išdžiovink.

KAIP PRIIMTI VAISTUS

jos

2
8
2

CITRINŲ PIRAGAS
Va puoduko sviesto arba taukų 

puoduką cukraus 
šaukštuką citrinų esenci- 
(lemon extract).
puoduką pieno 
puoduku miltų 
šaukštukus baking powder 
kiaušinių baltymus.

Sumaišyk taukus, cukrų ir 
citrinų esenciją (geriau vartoti 
ir sunką nuo citrinos) gerai. 
Pridėk pieną, gerai sumaišyk. 
Pridėk miltus išsijotus kartu su 
baking pawder. Galutinai leng
vai įmaišyk stipriai išplaktus 
kiaušinių baltymus. Kepk gana 
karštame pečiuje.

RIEŠUTŲ DUONA
4 puodukai miltų
4 kaupini šaukštukai baking 

powder
Žiupsniuką druskos
1 puoduką sukapotų riešutų 

(walnuts, geriausia).
1 puoduką pieno
1 kiaušinį
1/4 puoduko cukraus.
Sumaišyk ir išsijok kartu mil

tus, baking powder, druską ir 
cukrų. Įmaišyk pieną ir galuti
nai gerai suplaktą kiaušinį, ant 
galo įmaišyk riešutus. Sudek j 
ištaukuotas blėtas ir kepk nela
bai karštame 
landą laiko.

Ši duona ne 
labai sveika, 
duok vaikams

? Niekuomet nevartok vaistų 
I nepažiūrėjus į korčiukę ant bu- 
Įteliūko.
I Niekuomet nevartok arba pri- 
Įiminėk vaistų tamsiame kam
baryj.

Laikykis paskirto laiko ir sek 
duotąsias per gydytoją instruk
cijas. ..t

Niekuomet neimk daugiau 
vaistų negu prirašyta.

Priimk skystus vaistus sidab
riniame šaukšte arba stikle, ne 
vartok švininių arba geležinių 
įrankių.

j Prieš priimsiant vaistus vi
suomet judink butelį.

Niekuomet neimk vaistų pri
rašytų kitiems žmonėms, nes tai 
yra pavojinga.

Jeigu gydytojo instrukcija sa
ko, kad “priimk vaistus tris sy
kius į dieną” —klausyk gydyto
jo ar vaistai turi priimti prieš 
ar po valgiui.

Jeigu vaistai, kuriuos priimi 
randasi kapsulėje “capsule”, 
pradurk abi pusi kapsulės — 
vaistai turi greitesnę veikmę.

Kapsulės, pilės arba toblytelės 
turi būti visuomet priimamos su 
trupučiu vandens. Nedaryk to 
tik tuomet, jeigu daktaras draus 
tai daryti.

Kastorką lengvai galima pri
imti su orandžių sunka. Sumai
šyk gerai ir greitai išgerk.

pečiuje apie va-
Epsom druską galima lengvai 

priimti sumaišius ją su vande-tik skani, bet ii
Užtepus sviesto,|niu su ledu ir trupučiu citrinų’ 
vietoj “keksų”. sunkos.

MADOS

Geriausias dėl kūdikio 
Privalote ii vartoti

1901.
1157.
670.

No.
No.
No.

1>Blov>el?0l
sk.m 1157

Bliuzka.
Sejonas.

Išsiuvinėjimui pavyzdys.
Naujos mados suknia, 

gali labai pritikti ir patikti, 
ginaliai atrodo.

Sukirptos mieros 16 metų, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę, 
miera yra 26, 28, 30 ir 32 colių per 
juostą.

36 m-ierai dėl suknios reikia 2% 
yardo 36 colių arba 40 colių materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
tiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
uiresą. Kiekvieno pavyzdžio kainą. 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti!

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Talsted St., Chicago, III.

Kai kam ji 
Ji ori-

36, 38, 
Sejono

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

siunti man pavyzdi No............
čia įdedu 15 centų ir prašau at

Mieros

Jus Turite tai! 
Padaryti dėl 
Savo Kūdikio 

>S>OM

Jus negalite užlaikyti jūsų kūdikio vesiu ir pato
giu kol jus neišpauderiosit odos su Johnson’s Baby 
Powder.
Visuomet vartokite Johnson’o pauderį po išmau- 
dymo jūsų kūdikio. Jis yra geras dėl kūdikio ir 
jus surasite, kad Johnson’o pauderis yra labai ge
ras.

— jis išgydo skaudamas — jis prašalina niežicjimą 
vietas — jis džiovina sušlapimą

— jis geras nuo iššutintų 
Jūsų gydytojas arba aptiekorius pasakys jums, kad John
son’o pauderis yra geriausis vaikų pauderis. Kiekviena 
motina gali nusipirkti jį ir jis vartojamas daugiau negu 
kitas kokis pauderis. Atsiminkite vardą “Johnson’s” ir žiū
rėkite raudono kryžiuko.

Globė Upholstering Furniture Co
6637 So. Halsted St Chicago, III.

Suččdyk pinigų, pirkdamas seklyčios (front room) setą geriau
siai, gražiausiai ir stipriausiai padarytą, tiesiog nuo išdirbėjų. Galite 
pasirinkti kokį tiktai norite turėti, mes padarysime pagal jūsų orderį, 
pusiau pigiau negu kur kitur. Atvažiuokite ir persitikrinkite, 
laikome atdarą vakarais.

Globę Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St.

Mes

..................■■■■■■■-<
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

M^DR. HERZMAH=^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per IK 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus. •

Optomatriat
Tol. Bonlovard 4487
4649 8. Aihland
Kampu 47-toa rat.

1-roa luboba

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
»niilv reguliatorius. Vienas doleris at- 
rieėn mėnesias gydymo. Atsiųskite i 

FBANKLIN’S LAHORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 W.
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
‘8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonais

8410 So. Halsted St.
Vai. j 9--10 A. M. ir po 8 vai. vak.

KAIP JŪSŲ AKYS7
Jei akių silpnumas ar galvos skaudi 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted SU Chicago, It!

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki G 
Nedaliomis nuo 10 iki L 

Te. Boulevard 7679

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

■ /

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuviu Akiu Specialistas

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE EAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q 11d 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

esti, priežastimi galvos . skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose atr 
sutikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7589

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blee 
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 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17PJ W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

DĖTUVIŲ DAKTARAI
L . Ą

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams. Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191Lithuanian Novelty Co. 

Pas mus galit gaut to kas jums reikalinga, reikalaukit musų kata
logo veltui. Taipgi mums reikalingi agentai visuose miestuose, mu
sų agenai padaro po $70 j savaitę. Ypatiškai selesmanai priimami 
nuo 5 iki 6:30 po pietų, nedėliom nuo 10 iki 1 valandai dieną.

115 So. Dearborn St., R. 1021, 
Chicago, Illinois.

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.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, UI. i

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valst.) Kalendorius!
... per krutinę

(Adresas)

Nuostabi Nauja Širdies 
ir Vidurių Gyduolė

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip Urnai 
Ir Puikiai šios Naujos Gyduolės 

Veikia šitokiuose Atvejuose.
f 1 • ■ *

Daug tūkstančių ima šitas gyduo
les kas mėnesį ir randa nuostabų pa
lengvinimą. Jei Jūsų širdis netvar- 
kiai veikia, mažai teturit dvasios no 
žlebčiojimą, sukietėjimą vidurių, išpu- 
tinimas, silpnus nervus, blogą miegą 
ir duslų jausmą, tai pats dėl savo la
bo privalai išbandyti šią naują gyduo
lę Nuga-Tone. Jums bus nuostabu kas 
link budu, kaip jis atsteigs Jumis. 
Nuga-Tone gamina stiprius nervus ir 
stebėtinai didina ištvermės pajiegą, 
teikia tinkamą žlebčiojimą, gerą ape
titą ir reguliarį vidurių veikimą, su
teikia gerą, gaivinantį miegą, gausiai 
entuziazmo, ambicijos ir gyvumo. Jei 
Jus nesijaučiat kaip reikiant pamė
ginkit jį. Jums nieko nekainuos jei
gu nepagelbėtų. Jis yrą malonus im
ti ir Jus tuojau pradėsit jaustis ge
riau. Imk jį per keletą dienų ir jei Jus 
nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nuneškit atlikusią pakiuko dalį 
pas Jūsų aptiekorių ir jis sugražins 
Jums Jūsų pinigus. Nuga-Tone išdir-l 
bėjai taip gerai žinodami ką jis pada
rys dėl Jūsų, jie įsako visiems aptie- 
koriams garantuoti jį ar sugražinti 
Jums pinigus jei neužganėdintas. Re
komenduojamas, garantuojamas irI 
parduodamas per visus aptiekorius. 1

(Apskelbimas)

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus

• Kalendorių kaipo dovaną.

SANDARA
327 E. St., So. Boston, Mass.

/” " ----- --------’

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

Tel. Kenwood 510T
Valandos: nue 9 Iki 11 vai. ryto; 

ano 5i80 11d 7i8V vakare.

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

. Nuo 9 Iki 12 vai. dienos 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 1D ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

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.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodą 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., tit 

viršaus Ashland State Bankr
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 Ir 8 iki lū.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietą

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

( Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Chlcagoje — paltui

Metams ___  $8.$0
Pusei metų.... ...................   4.00
Trima mėnesiams.... ■..., ........- 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui......... .............- .75

Ehicagoje per naiiotcjua?
Vieša kopija_________
Savaitei---------------------
Minėsiu!_______r

vienytose Valstijose, na Chicagoje,

se 
18c 
75c

paltai •
Metama —- ■ - ,.... ; -—_ $7.00
Puaad m«tq ........................ ____8.50
Trinia minesiama_______ ____ 1.75
Dviem minėsiant ....... .......____ 1.25
Vienam minėsiu! ____________  .75

Lietuvon ir kitur uiaianluoae: 
(Atpiginta)

Metams ............    $8.00
Pusei metą ........... 4.00
Trims menesiams __________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. /

Valdžios krizis Italijoje! 
Kas to galėjo tikėtis? Ame
rikos kapitalistiniai dienraš
čiai vakar išėjo su dideliais 
antgalviais, pranešančiais, 
kad “Italijos diktatorius 
griūva”, “Fašistų valdžia 
pavojuje”. Kaip čia senai 
tie patys laikraščiai kėlė į 
padanges p. Mussolini ir vi
są jo šaiką, kruvinu smurtu 
nuvertusią konstitucinę Ita
lijos valdžią ir pasigrobusią 
valstybės vairą į savo na
gus!

Vakar fašistinio pervarto 
vadas ir jo padėjėjai buvo 
“didvyriai”, “tėvynės gelbė
tojai”, o šiandie jie yra įta
riami, kaipo vagys, plėšikai 
ir galvažudžiai. Vienas ko
respondentas telegrafuoja:

“Išrodo, kad Roma yra 
nutarusi, jogei fašizmas 
pabaigė savo karjerą. Di
delė dauguma viešosios 
opinijos tvirtina, kad jei
gu Mussolini nepakeis da
bartinės savo pozicijos ir 
neatsikratys laukiniais 
žmonėmis, tai jisai turės 
eiti laukan kartu su ta 
mašina, kurią jisai sutvė
rė.”

Artimiausieji Mussolini’o 
draugai, Algo Finzi ir Cesa- 
re Rossi, skubiai pasitrau
kė iš valdiškų vietų, kurias 
juodu turėjo vidaus reikalų 
departamente. Vyriausiojo 
fašistų organo “Corriere 
Italiano” redaktorius, Filip- 
pejli, ne tiktai rezignavo, bet 
mėgino pabėgti ir tapo su
areštuotas. Rezignavo ir 
Romos policijos galva, gen. 
De Bono, buvęs ginkluotųjų 
fašizmo burių vadas. Įtei
kė rezignacijas du Mussoli
ni’o kabineto nariai, ir pra-, 
nešama, kad rengiasi pasi
traukti visi jo ministeriai.

Ateina žinia, kad karalius 
Viktoras Emmanuelis su
šaukęs įžymiausiųjų politi
kos veikėjų grupę ir pasiū
lęs jiems sudaryti valdžių, 
idant išvengus revoliucijos 
prieš fašizmų.

Amerikos publika, skaity
dama tas žinias, stebisi, kas 

ten pasidarė Italijoje, kad 
staigiai įvyko toks didelis 
krizis ? Jai rodėsi, kad fa
šizmas esųs tvirtas, kaip uo
la, ir kad Italijos žmonės esu 
juo labai patenkinti.

Bet iš tiesų, tai Mussoli 
ni’o valdžia buvo niekas ki
ta, kaip tiktai krizio val
džia. Ji įsikūrė smurto ke
liu ir laikėsi tiktai ačiū nuo
latiniam žiaurios jėgos var
tojimui. Diktatūras tvar
ka, ažuot pašalinusi netiku
sius elementus iš valdžios ir 
davusi sustiprėti valstybės 
sveikomsioms visuomenės 
jėgoms, pati buvo neteisėtu
mo, savivaliavimo ir korup
cijos perėtoja. Dabar tas 
išėjo viešumon.

Artimiausioji krizio prie
žastis, kaip musų skaityto
jai žino, buvo fašistų užpuo
limas ant socialistų atstovo 
Matteotti. Jisai tapo vidu
ry dienos užpultas Romos 
gatvėse ir kažin kur išga
bentas. Manoma, kad jisai 
yra nugalabintas.

Tas užpuolimas ant socia
listų atstovo dėlto sujudino . , > #
visą Italiją, kad yra žinoma, l/ft • j jgj|||Ug|n CoimOO UOll/lO? 
jogei Matteotti turėjo su sa- |\n LIulUVUu UullllUu fullllui 
vim dokumentus, kuriais pa- ’ *
siremdamas, jisai ketino 
parlamente iškelti aikštėn 
milžiniškų fašizmo vadų 
vagystę, atliktą su vieno di
delio banko turtu. Visi da- 
3ar spėja, jogei fašistų va
dai dėlto ir nužudė atstovą 
Matteotti, kad jie norėjo 
užgniaužti tą skandalą. Dau
gelis mano, kad jie veikė su 
jaties diktatoriaus Mussoli
ni’o žinia ir pritarimu.

Nieko nėra nuostabaus 
tame, kad žmonių teisių va
gys pasirodė ir žmonių tur
to vagimis. Bet dauguma 
žmonių galvoja kitaip. Ita
lijos visuomenė mažai paisė, 
kuomet Mussolini’o gaujos 
sutrempė demokratijos 
tvarkų ir įsteigė diktatūrų. 
Vienok ta pati visuomenė 
oaisiai sujudo, kuomet ji 
pamatė, kad diktatūra yra 
priedanga plėšikams. Išro
do, kad dabar tie diktatoriai 
bus pasiųsti šunims šėko 
piauti.

Tuomet iš visų stambiųjų 
Europos valstybių despotiz
mo tvarka bus pasilikusi 
tiktai Rusijoje ir Ispanijoje.

< w f [elgsis iApžvalga ei^si
■T •-* mintim

KŪDIKIŠKAS DŽIAUGSMAS.

Lietuvos Seime, kuomet drg. 
K. Bielinis kalbėjo prieš klerika
lų sumanymą, kad kunigams bu 
tų mokamos algos iš valstybės 
iždo, tai kunigai ir jų klapčiukai 
šaukė jam iš vietų: “Pats busi 
komisaru!” “eik į Maskvą!”. Ir 
panašiai?

Kuomet Amerikos “Vienybė” 
polemizuoja su socialistais, tai 
ji taip pat, norėdama socialistus 
įžeisti, prikaišioja jiems “Mas
kvą” ir bolševizmą.

Iš to labai džiaugiasi komu
nistų “Laisvė”. Jai rodosi, kad 
tokie priekaištai * socialistams 
reiškia, jogei socialistai, kaipo 
tokie, klerikalams ir tautinin
kams nesą baisus. Tik komuniz
mas tai, girdi, įvaro atžagarei
viams kinkų drebėjimą. “Lais
vė” sako:

“Kuomet kunigas nori 
jkąst socialistų, jisai būtinai 
turi ‘sukonektint’ jį su ‘Mas
kva,’ -su bolševizmu, 
menševizmas, kaipo

su

i klerikalams visai nebaisus.
I Tiktai ‘Maskvos komisarai’ iš-
| šaukia jiems pikti} dantų
j griežimą. Ar tai ne likimo
j ironija? Menševižmas reakci

onierių akyse nustojo revoliu- 
j cinio gylio. Jis yra tik ‘pas
■ Maskvą.’ Ar neatsitiko ta pa-
i ti istorija su p. Grigaičiu,
' kuomet ‘Vienybė’ sujungė jo
I kliką su Maskvos agentais?

Prieš ‘grynąjį’ grigaitinį ‘so- 
i cializma’ net ‘Vienybė’ neturi
i ką pasakyti. Tik padariusi

iš jo ‘Maskvos įrankį’ ji jau
čiasi turinti argumentų.”
Mes pilnai ) suninkame 

tuo, kad ir Amerikos “Vienybė” 
ir Lietuvos kleiūkalai neturi ką 
pasakyti prieš socialistus, kaipo 
tokius. Jie dėlto neturi ką pasa
kyti, kad socialistų pozicija yra 
nesumušama. '

Už tai yra labai lengva kriti
kuoti bolševizmų. Todėl socialis
tų priešai, norėdami atakuoti 
socialistus, “krikštija” juos 
“bolševikais.”

Taip pat yra gana lengva 
kritikuot ir klerikalus su tauti
ninkais. Todėl komunistai, norė
dami kritikuot socialistus, “kri
kštija” juos “klerikalų ir tauti
ninkų sėbrais.”

Tas faktas, kad socialistų 
priešai, “kritikuoja” socialistus 
ne už tą, kas jie yra, bet už tą, 

Lietuvos Seimo, kaip vyriau
sio šalies šeimininko veiksmais 
privalėtų domėtis kiekvienas lie- 

I tuvis, ar jis gyvena vienoj ar ki- 
I toj musų žemės kamuolio pusėj.

Ne vienas iki ausų paskendęs 
amerikonizme arba kitokiame 
“izme” lietuvis gal pasakys: 
Kam man tas Lietuvos Seimas! ? 
Aš jau į Lietuvą nebegrįšiu; 
antai tas ir tas buvo į Lietuva 
nuvykęs, manė apsigyventi, nes, 
žinoma, kiekviena tėvynė trau
kia prie savęs, bet nuvykęs bai
siai apsivylė, nes galvatrūkčiais 
turėjo viską palikęs bėgti atgal 
i Ameriką...

Taip, tai taip, mano mielieji! 
čia pasakysiu — motina, kad ir 
savo vaiką nuplaka, kad ir ne
kaltai, bereikalingai nuplaka, 
vis tik ji motina, ir pasilieka 
motina, šiandien Lietuva yra 
savo sunams ir dukterims ipočia- 
ka dėlto, kad ją patėviai valdo. 
Tais patėviais yra Lietuvos kle
rikalai, kurie carui Lietuvą 
valdant maskolių valdžią ligi 
kaulų smegenų pripažindayo. Ir 
dabar jie eina prie to, kad pasi
daryti, jei ne carais, tai carų pa
stumdėliais.

Visa Lietuvos valdžia, tvarka 
ir gerovė prigulės nuo to, koki 
Lietuvos Seime bus žmonės. 
Bus, kaip dabar, klerikalai, tai 
iir valdžia bus klerikališka ir 
valdys Lietuvą klebonai su var
gonininkais bei zakristijonais ir 

^elgsis ir toliau taip, kaip dabar 
. Bus Seime žmonės iš

mintingi, Lietuvos gerove užsi
ėmę, bus ir valdžia tokia ir vie
toj to, kaip kad dabar, yra kei
kiama, bus garbinama.

Kiek mačiau, Amerikos laik
raščiuose kuomažiau apie Lietu
vos Seimą rašoma. Tik kartais 
vienas kitas episodas iš Liet. 
Seimo veikimo paminima. O tu
rėtų amerikiečiai gyvai į Lietu
vos Seimo darbus reaguoti ir 
geruosius jo darbus girti, blo
guosius— kurie vien išeina iš 
klerikalų dirbtuvės, peikti, barti, 
protestuoti prieš jus. Juk, man 
rodos, nuo pirmojo lietuvio Ame
rikon įžengusiojo laikų Lietuvos 
labas, jos likimo* rūpestis buvo 
užjurin nuneštas. Paskui ilgais 
metais, laike spaudos draudimo, 
laike revoliucijos (1904—1905 
metų), laike didžiojo karo (1914 
—1918 m.), Lietuvos savistovy
bės įsigijimo Amerikos lietuviai 
siela, kunum ir dųrbais visomis 
jėgomis rėmė Lietuvą.

čia noriu saviesiems užjūrio 
broliams ir seselėms patarnauti. 
Nors sykį į savaitę parašinėti 

Patsai I “Naujienoms” trumpai, o sto-

kia... Jei patiks — rašinėsiu to
liau; nepatiks — trauk jį devy
ni...

1924 m. velykų šventėms Lie
tuvos Seimas kaip buvo pertrau
kęs savo darbuotę, tai vos tik 
gegužio 5 d. susirinko ir pradėjo 
veikti.
Pirmiausiai Seimo pirmininkas 
kunigas kanauninkas Stau
gaitis pasveikino susirinkusius 
Seimo narius, palinkėjo jiems 
pasekmingai toliau darbuotis ir 
paskelbė dienotvarkę.

Be ginčų trečiu skaitymu tapo 
priimta pakeitimai ir papildy
mai finansų ministerijos tar
nautojų sąstato.

Iškilo ilgoki ginčai dėl gegužio 
1-nios dienos šventės ir karo sto
vio panaikinimo. Ginčijosi krikš
čionys demoratai su socialdemo
kratais. Pašoko vidaus reikalų 
ministeris žalkauskas ir nuro
dė, kad einant konstitucija, pats 
savaime suprantama, kad karo 
stovį panaikinus, turi pranykti 
karo lauko teismai ir sustiprin
toji apsauga. Pasiginčijus dėl 
to klausimo, Seimas pripažino,! 
kad įstatymas apie karo stovio 
panaikinimą svarstytinas ir pir
muoju skaitymu priimtas. Ant
rą skaitymą nutarta atidėti to
liau. Apie sustiprintą apsaugą 
įstatymas sumanymas tapo pri
imtas 1-mu ir 2-ru skaitymu. 
Seimo nariai išsiskirstė.

Gegužio 7 d. Seimo posėdis 
prasidėjo labai tingiai. Iš pra

džios nebuvo pirmųjų dviejų 
pranešėjų, kurie turėjo du pir
muosius dienotvarkės punktus 
referuoti, tai prasidėjo nuo tre
čiojo punkto — įstat.-sumany- 
mas apie bankų namus, bankų ir 
pinigų mainymo kontoras. , I

Skaitoma paragrafais paeiliui. 
Svarbiausia, tai visokių tokių 
bankų, mainymo kontorų steigė
jai bei savininkai įstatymo (rei
kalavimu turi būti Lietuvos pi
liečiai ir.tam leidimus duoda tik
tai finansų ministeris. šiek tiek 
posėdis pasidaro gyvesnis, kai 
prieina ligi § 6-to, kur sakoma, 
kad banko namo Savininkas 
tur įdėti j įstaigą 500,000 litų, 
banko kontora — 250,000 litų ir 
pinigų mainymo kontora —100,- 
000 litų. Atstovai Roginskis 
(žydas) ir Vailokaitis (ūkininkų 
sąjungos bei krikšč. demokratų) 
prašo tų paragrafų visai išbrauk
ti arba bent sumas sumažinti. 
Finansų ministeris Petrulis 
tiems pasiūlymams griežtai prie
šinasi ir abiejų virš minėtų at
stovų pasiūlymai tampa atmes
ti.

Už peržengimą bankų įstatų 
tokisJrai — ką Lietuvos Seimas veL j skiriama bausmė 10,000 litų. At-

kas jie nėra, rodo tiktai tų “kri
tikuotojų” silpnumų.

“Laisvės” redaktoriai (kaip 
ir daugelis kitų socialistų prie
šų — Sirvydas ir k.) yra, kaip 
žinia, renegatai. Kitusyk jie bu
vo socialistai. Iš to praeities lai
ko jie, be abejonės, dar atsime
na, kaip kapitalistinė spauda ki
tąsyk nuolatos prikaišiodavo so
cialistams “anarchizmų”. Socia
listai nuolatos būdavo verčiami 
į viena puodų su anarchistais. 
Na, o juk anarchizmas yra vi
sai ne tas, kas socializmas. Ko
dėl gi toks neteisingas priekaiš
tas buvo daromas socialistams?

Ar dėlto, kad kapitalistine 
spauda nelaikydavo pavojingu 
kapitalizmo sistemai socialistini 
judėjimų? Ar dėlto, kad ji bijd- 
davosi tiktai anarchistų?

Anaiptol. Anarchizmas Ame
rikoje niekuomet nebuvo tokia 
jėga, kurios kapitalizmo viešpa
čiams butų reikėję rimtai bijo
tis. Kapitalistai vartojo tiktai 
jį kaipo “baubų” žmonėms gąs- 
dinti.

Tokiu “baubu” šiandie pavir
to bolševizmas. Jisai dėlto yra 
vartojamas, ’ kaipo' “baubas”, 
kad publika turi apie jį blogų 
nuomonę, o ne dėlto, kad jisai 
butų galingas.

Taigi “Ląisvė” visai be Reika
lo džiaugiasi, kaip mažas vaikas. 

stovas Roginskis prašo suma
žinti ligi 1000 litų, bet jo prašy
mas tampa atmestas.

ir taip visas bankų ir kasų 
įstatymas antruoju skaitymu 
tapo priimtas.

Pažymėtina, kad minėtam į- 
statymui išėjus visos panašios 
įstaigos — bankai, skolinimo ir 
mainymo kasos — per 3 mėne
sius turi įeiti į įstatymo už
brėžtas normas ir gauti naujus 
leidimus.

Tapo antruoju skait. priimtas 
pradinėms mokykloms įstatymo 
papildymas, kuriuomi švietimo 
ministeriui duodama tejsė nagri
nėti ant švietimo komisijų pa
duotus skundus ir juos savaip iš
rišti. Matoma, kad einama prie 
to, kad švietimo ministeris ga
lėtų pakarti švietimo komisijas 
ir,atmainyti jų nutarimus. O 
švietimo ministeris yra klerika
las ir dar už kunigus dešines
nis. Tai galima numanyti, ko 
Lietuvos mokykla 
štai jums liuosybė! 
konstitucija! Štai 
kratinė respublika!

Toliau tapo priimta finansų 
biudžeto komisijos įstatymo pa
pildymas apkraunantis pasi
linksminimo pramogas — teat
rus, koncertus ir t.t. —mokes
čiais. Bilietai ligi 3 litų apkrau
ta 5%, ligi 5 lit. — 10%. Virš 
5-kių litų 

susilauks! 
štai jums 

jums (lemo

15%. Kinemotogra- 
fai — ligi 1 lito bilietai aipdrau-

gi 2 lit. — 20% ir virš 2-jų litų

Šukys (federantas) įnešė įsta-» 
tymo projektų pakeičiantį butų 
samdymo savivaldybių naudai 
mokestį. Skipitis (tautsocialis- 
tas) išaikškina, kad tas įstaty
mo projektas tiktai agitacijos 
tikslui ir 23 balsais prieš 22 ta
po atmestas.

Baigiant tapo paskelbtas apie 
Aukštesniąsias mokyklas įstat. 
sunian. ir pirmuoju skaitymu 
skaitomas. Jį kritikavo Bieli
nis (soc. dem.), Galdikienė 
(krikšč. dem.), Kvicska (taut- 
soc.). Bielinis sakė, kad musų 
mokykla neturi atatinkamos 
programos, neprirengia jaunuo
menę gyvenimui, siaurina ir 
stelbia jos gabumus... Kvieska 
sakė, kad dabartinė Lietuvos 
mokykla esanti klerikalizmo 
dvasios ir kūno viešpatavimo 
vieta. Šmulkščiui (kunigui) pa
šokins paskutinį delei to įstaty
mo žodį, įstat. sumanymas tapo 
pirmuoju skaitymu priimtas.

Tai taip darbuojasi Lietuvos 
Seimas! Tas Seimas, visos Lie
tuvos šeimininku save pasivadi
nęs. Taip jis eina lietuvių tau
tos jam pavestas pareigas. Lie
tuvos žmonės (kurių nemažai 
ir Amerikoje esti) manau, daug 
ko naudingesnio iš Seimo laukė, 
bet —apsivylė.

—Pranės brolis.

Trys darbininkai nutroš 
ko nuo gaso

Trys darbininkai nutroško 
nuo gaso ir 27 tiek pritroško, 
kad juos reikėjo išnešti ir išga
benti į ligoninę, kada deT paša
linės priežasties pratruko gaso 
pervada budavojamoj naujoj 
pajėgos dirbtuvėj Inland Steel 
Co. liejiklose, Indiana Harbor.

Tai buvo smagus pasivažinėji- 
mas, bet liūdnai užsibaigė.

Trys Commomvealth hotelio 
patarnautojai• “pasiskolino”, be 
savininko žinios, vieno to hote
lio svečių automobilių ir išva
žiavo smagiam pasivažinėjimui. 
Pasivažinėjimas buvo smagūs, 
bet tik labai nelaimingai jis Už
sibaigė: netoli hotėlio automo
bilius užbėgo a!ht ‘safety is- 
land”, sudaužė lempos stulpą ir 
pats subyro, o iš jaunų automo
bilistų vienas, ; Eųgėne ' Nifrio, 
liko ant vietos užmuštas, o kiti 
du liko sunkiai sužeisti ir išga
benti ligoninėn.
t.............. ...  -■■■■- --------- -----------------------—

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Vertė K. BaronasPAUL BOURGET

Moters Kerštas
“Kaip aš džiaugiuos, Rožer, 

kad tu parėjai namo. Aš nesiti
kėjau tave rasti namie. Aš nesi
tikėjau sulaukti prieš pietus. 
Pabučiuok mane. Vėl... Kaip 
smagu pasimatyti, kada nesitiki 
to.. Nebark manęs. * Nesakyk, 
kad aš paika. Aš myliu tave. 
Po dviejų metų aš myliu' tave 
tiek pat, kiek ir pirmąją dieną. 
Kas pasauly yra tinkamesnio, 
kaip moterei m,yleti savo vyrą? 
Pasakyk man.”

Ir Marianna Cheverny žiurėjo 
savo didelėmis mėlynomis aki
mis į žmogų, kuriam ji taip vai
kiškai švelniai Čiauškėjo, su 
užsidegimu, kuris užžiebė jos 
visą gražų veidą. Ji buvo dvi
dešimt dviejų metų amžiaus. 
Puikios jos figūros linijos pasi
darė kiek sunkios, ženklas besi
artinančios motinystės, kurios 
ji visai nebandė paslėpti. Este
tinį negražumą paslėpė tuniku, 
kurio juoda ir mėlyna harmoni
ja tik aiškiau iškėlė jos skaistu
mą — kostiumu, kuris, matyt, 
buvo gerai priderintas, bet vien 
tik smagumui to žmogaus, kurį 
ji glamonėjo su tuo pat karštu
mu po pusantros valandos ne
simatymo, kaip ir po ilgo persi- 
Skirimo.

Mažo saliono langai buvo 
pusėje Bois de Boulogne med
žių, ir šviesus butas buvo įreng
tas su išlaidumu pirmųjų dienų 
ženybinio gyvenimo, besitikin

čių linksmios ateities, švelnus 
aštuoniolikto šimtmečio rakan
dai atitiko to paties stiliaus sie
noms. Keli to laiko piešėjų pie
šiniai, likučiai išgelbėti parduo
dant garsiąją Mesnil kolekciją 
(Mesnil buvo ponios ChcAverny 
mergiškas vardas) užbaigė 
kambario dekoracijas, kurių 
kiekviena smulkmena rodė į 
perteklių, nuo mažo kauro iki 
laikrodžio ant kamino — šede
vro Caffieri mokyklos. Chever
ny pradėjo savo ženybinį gyve
nimą turėdami veik šimtą pen
kiasdešimt tūkstančių frankų 
pajamų. Nežiūrint savo turto 
ir jaunystės, Rožeras nepanorė
jo būti dykas. Jis puikiai išlaikė 
kvotimus diplomatinei tarnybai 
ir prieš karą buvo užėmęs dvi 
vietas užsieny. 1914 metais jis 
atliko savo pareigą labai papras
tai, bet labai narsiai. Sužeistas 
pirm^ą kartą, tada antrą kartą, 
ligoninėj, kur gulėjo dėl antros 
žaizdos, jis ir susitiko su pane
le Mesnil, o ir ten jiedu susižie-* 
davo. Po apsivedimo jis grįžo į 
frontą, o iš ten sugrįžo namo 
sveikas. Tuoj po demobilizaci
jos jis susirado vietą ministeri
joj. Meilė, turtas, jaunystė ir 
garbė — visi tie elementai lai
mėsi.1 Betgi gilumoj jo akių, 
kada jis atsakė į bučkius savo 
jaunos pačios, buvo susirūpini
mas, kurio ji savo vaikiškame 
džiaugsme dėl pasimatymo, ne
pastebėjo. Negi ji nepastebėjo 
kaip ji galėjo rasti paslėptą rei
kšmę tokiam paprastam saki
ny? — kad Rožerio balsas buvo 
prigniaužtas kada jis pasakė:

“Tu žinai, tavo šernolė tapo 
atrasta”.

“O!” sušuko ji linksmai plo
dama rankomis. “Kokia laimė! 
Bet kur? Kas? Kaip?

“Ponios Prunayre tarnas, 
kad jis šįrytį valė salioną. Tu 
palikai sofos kertėj. Ji užkrito 
už paduškaičių, tai viskas. Ji 
sugrąžino tuojaus. Štai ji.”

Jis padavė Mariannai nedide
lį juodo audeklo krepšį, kurį ji 
pastvėrė su džiaugsmu.

“Tu suprasi kodėl aš gailėjaus 
jį pametusi. Tu vėl barsi mane 
už paikumą. žiūrėk, štai ką 
aš laikiau jame”.

Ji ištraukė iš krepšelio mažą 
odin knygelę, kuri atsidaro pa
spaudus sprendžiną ir kurioj bu
vo jos vyro fotografija.

“Tavo fotografija nuimta, 
kada tu, brangusis, buvai sužei
stas. Ji Visuomet būna su ma
nim. Kada aš bunu viena auto
mobily, aš kalbuos su ja. Aš at
simenu tavo išvažiavimą į fron

tą tuoj po musų apsivedimo. 
Tai šiai fotografijai aš pasisa
kydavau savo didelį susirūpini
mą. Kada dabar aš galvoju apie 
tai kas galėjo atsitikti, aš tiesiog 
alpstu ir dėkoju Dievui iš savo 
širdies gilumos, kad jis tave iš
laikė. Todėl tai aš buvau taip 
liūdna, manydama, kad aš šį 
mažą krepšelį pamiečiau... Kaip 
gera, kada tarnas jį rado! Betgi 
vienas dalykas mane stebina — 
aš tikrai maniau, kad aš j j pasi
dėjau šalę savęs arti arbatinio 
staliuko. Turbut aš galvojau 
apie ką kitą. Pag ponią Prunay
re buvo tiek daug žmonių!

“Ištikrųjų, tai buvo jos priė
mimo diena,” atsiliepė Chever
ny, lig giliai užsimąstęs — jei
gu ji butų pastebėjusi, ji pati 
butų nusistebėjusi jo susirupi- 
nimu, — “tu nepasakei man 
nieko apie savo apsilankymą. 
Ką ten matei?”

“Ko aš ten nemačiau”, atsakė 
ji. “Ten buvo ponia Ethorel ir 
ponia Moraines. Jos ištikrųjų 
neina jaunyn! Ponia de Ligne- 
rac, gražesnė negu visados... 
Ponia Marson, ponia Verdier, 
tai kvailė Sabine Liauran... Keli 
vyrai, paprastieji, /kūriuos pai
nia Prunayre vadina savo sena 
gvardija: Cruse, Courtin, -d’Ay- 
die”. Tada juokdamjos, “Bet 
koks inkvizitorius tu esi, mano 
brangusis tirone! Ir ką bendra 
tai turi su tavim? Tu gerai ži
nai, kad aš apie nieką kiti} ne
galvoju, kaip apie tave... Eikim 
į mano kambarį ir aš numesiu 
šią skrybėlę. Aš manau, ji pritin
ka, bet ji yra taip sunki su visu 
tuo aksomu!... Ateini?”

“Ne,” atsakė Cheverny. “Aš 
ištikrųjų turiu eiti. Aš turiu pa
sikalbėti su Dauberede apie se
kamus rinkimus kliube.”

“Jis taipjau vakar buvo ten. 
Mes ilgai kalbėjomės ir žinai 
apie ką? Negali atspėti?... Apie 
tave. Kada aš bunu su kuriuo 
tavo vaikystės draugų, aš taip 
džiaugiuos. Aš noriu žinoti vis
ką ką tu tik padarei nuo savo 
užgimimo... Dabar bėgu pas sa
vo draugą, nenuorama. Bet jei
gu gali, sugrįšk išgerti arbatos 
su savo Marianna, kuri nieko 
nelaukia... Ne, brangusis, eik ir 
sugrįšk kada nori. Pasiimk au
tomobilių. Man jo daugiau ne
bereiks.”

. • II

“Kaip aš galėjau abejoti apie 
ją?” Cheverny klausė savęs ke
liomis minutėmis vėliau, važiuo
damas savo pačios automobiliu 
į Rue de Cirųue, kur gyveno jo 
draugas. “Tūli įtarimai yra tie
siog įžeidimas.. Ji vagis? Tai 
baisu, bet tai netiesa. Kada ji 
atidarė mažąjį krepšelį, jei ji 
butų buvusi kalta, ji pirmiau
sia butų paabejojusi ir paskui 
butų nusistebėjusi suradusi, 
kad jame nebėra pavogtojo 
daikto... Arba ji yra puikiau
siai nuduodant! aktorė — o ji 
ja nėra, ne, ne! Tai kaip galima 
tai išaiškinti?... Biedinas Dau- 
parede! Kaip susimaišęs jis bu
vo kada pasakojo man apie- tą 
nesmagų atsitikimą! Jis turėjo 
man pakartoti viską, kiekvieną 
smulkmeną. Dabar kada aš ži
nau, kada ponia Morsan ten bu
vo, viskas yra aišku... Bet vis
gi tai yra labai nesmagus daly
kas. O! Jei aš neturėčiau Ju- 
lien, su kuriuo galiu pasikalbė
ti, aš išeičiau iš proto.”

Cheverny turėjo vardą kieto 
griežto charakterio žmogaus. 
Kaip daugelis jaunų žmonių 
diplomatinėj tarnyboj, jis iš
moko to nuduoto pasyvumo, ku
ris niekuriuose jų patampa aiš
kia profesionaline žyme. Jame 
tai pasidarė delei didelio nemė
gino'rodyti savo gilesnius jau
smus.v Todėl kada jis’jojo į rū
komąjį kambarį, Daubarede ne
galėjo nnsistebėti susirupinusia 
išvaizda savo svečio, kuris pa
prastai taip puikiai mokėjo sa
ve valdyti. 1

(Bus daugiau)

i .■ ■ i



Trečiadienis, Birž. 18, 1924
(darbą, tai jiems 

atsakydavo, 
mums reikia, kad mes 
daugiau uždirbame negu unijis- 
tai. Uždirbote tada, kuomet 
dariai uinlcų nebuvo tie darbo 
prie dirbtuves, bet kuomet jų 
atsirado, tai Pullmanas sumaži
no algas per pusę. Dabar jau 
darbininkai yra nebepatenkinti 
Pullmanu, bet ką jam gali dar
bininkai padaryti, kuomet jie 
neorganizuoti yra? Būreliais da
žnai susitaria 
bet

CHICAGOS 
ŽINIOS

negalėjai nė 
prisiminti apie uniją. Jie dažnai 

kam tos unijos 
ir taip

Apiplėšė auksų pardavėją.

Cook County Socialistu 
Piknikas

Sekmadieny, birž. 15 d., Ri- 
vervievv Parke įvyko Socialistų 
Partijos Piknikas. Kadangi die
na buvo vėsoka ir lyjo veik iki 
trečiai valandai • po pietų, tai 
publikos neprivažiavo kiek bu
vo tikėtasi. Bet vistiek atsilan
kė piknikai! koks tūkstantis 
draugų ir šiaip prijaučiančių so
cialistams darbininkų, daugiau
sia vokiečių. Apie trečią valan
dą po pietų prasidėjo prakal
bos, drg. Snow padaręs trum
pą įžanginę prakalbą, pristatė 
kalbėti drg. Morrow; po to kal
bėjo Geo. R. Kirkpatrick, auto
rius knygos “Karė Ko Delei?“. 
Trečias kalbėjo Leon Krzyski, 
čekas. Paskiausia kalbėjo Mil- 
vvaukee’ės miesto mayoras soci
alistas Daniel W. Hoan. <

Kuomet angliškas programas 
užsibaigė, tai lietuviai pradėjo 
savo programą. Pirmiausia Pir
myn Mišrus Choras, po vadovy
ste* P. Sarpaliaus, sudainavo 
sutartinai darbininkų himną In
ternacionalą. Drg. P. Grigaitis 
pasakė gerą prakalbą. Po drg. 
Grigaičio kalbos choras dar su
dainavo porą1 dainelių ir tuomi 
programas užsibaigė. LSS. VIII 
Rajonas turėjo savo barą, su 
minkštais gėrimais, cigarais, už
kandžiais. Dirbo keturi draugai 
ir viena draugė. * šokių salėj 
šokiai tęsėsi iki vėluriios. Lietu
vių atsilankė nemažai. Bet jeigu 
butų buvus šilta ir graži diena, 
tai publikos butų vargiai besu- 
tilpę. Bet kągi bedarysi? Lau
ksime kito socialistų pikniko, 
kuris bus rugpjūčio mėnesy; gal 
bus šiltesnis oras.

—šapus Darbininkas.

ir sustreikuoja, 
mažai ką gali laimėti.

—Alpinis Vergas.

BIJOSI POLICIJOS

Bijosi liudyti prieš policiją, 
toji dar labiau nesumuštų.

kad

Du plėšikai ant Waukegan 
kelio užpuolė ir apiplėšė A. 
Zusman, auksorių, atimdami iš 
jo iki už $40,(X)0 brangmenų ir 

p i n i Zusman yra >>a-
rys Temple Jevvelry Co., 32 N. 

State St. ir vyko su brangme- 
nimis į Mihvaukee. Bevažiuo
jant sugedo senis ir jis buvo 
išlipęs iš automobilio šen į per
simainyti. Tuo tarpu privažia
vo kitas automobilius, kur du 
vyrai pasisiūlė pagelbėti. Jie 
atidarė Zusmano automobilių 
ir pamatę krepšį, jie paklausė 
kokius pavyzdžius jis vežasi. 
Jiis atsakė, kad drabužių. Bet 
tie tik nusijuokė ir tuojaus at
statė revolverį, o kitas Zusma- 
ną dar primušė.

Policistas policistą pašovė

Pulta
Darbininkų naudojimas 

no dirbtuvėse.
Pullma-

Tu r būt niekur taip 
naudojami darbininkai, 
Pullmane prekių vagonų dirbtu
vėje. Nors čia unijos nėra, bet 
be streikų niekada neapsieina. 
Darbininkai čia beveik kas mė
nesį streikuoja. Buvo sustrei
kavę karpenteriai. Jie reikalavo 
daugiaus mokesties ir geresnių 
sąlygų. Pullmanas jiems priža
dėjo, tik liepė kuogreičiaus su- 
gryžti prie darbo. Darbininkai 
sugrįžo ir dabar dirba be pail- 
sio. štai ir pagerinimas 
darbininkams.

Pullmanas surengė koncertą 
per pietus birželio 12 d. Tas 
koncertas buvo suorganizuotas 
paties Pullmano. Kad griežė, tai 
griežė visokiais muzikos instru
mentais tie patys darbininkai, 
kurie turėjo gauti pagerinimą 
nuo Pullmano: vieton pagerini
mo turėjo pusti triubas dar per 
pietus, o kiti pusalkani turėjo 
klausytis tos Pullmano gerovės. 
Ar tai nepasityčiojimas iš alka
nų vergų? Kuomet alginiai ver 
gai dirba be pailsio per devynias 
valandas paroj, tai dar ir per 
pietus neduoda ramumo jiems 
su savo tais koncertais. Kad 
Pullmanas toks geras savo dar
bininkams, tai lai jis panaikina 
darbus nuo-gabalų, o duoda vien 
nuo dienų. Tuokart lai jis ren
gia savo tuos koncertus darbo 
laike. Mes galėsime klausytis 
nors per dienas, nemaž nerugo- 
dami ant jo.

Pirmiaus čia pėdės mokėdavo 
darbo laike, bet dabar moka va
kare, kuomet visulas užbliauna 
eiti namo. Kol gauni tą savo už
mokestį, priseina išlaukti arti 
porą valandų. Pereitais metais, 
kuomet visur darbų buvo dau
giau, tai ir Pullmanas mokėjo 
savo darbininkams daugiau. Gi 
šiais metais, kuomet darbinin
kų yra prie dirbtuvės be darbo, 
tai Pullmanas mokesčius suma
žino per pusę. Darbininkai kuo
met gavo daugiau mokėti už

nėra iš- 
kaip

Kada rasta nužudytąjį milio- 
nierių Robert Franks, policija 
buvo suėmusi du Harvard mo
kyklos, kurią lankė jaunas 
Franks, mokytojus .tardimams 
dėl tos užmušėjistės. Tai bu
vo VVilson ir Mitehell. Po il
go kamantinėjimo ir tik teis
mui įsimaišius, jie tapo paliuo- 
suoti, nes prieš juos mažiau
sių įrodymų nesurasta.

Išėję iš kalėjimo jie pasi
skundė, kad policija juos nuož
miai kankino ir mušė. Miesto 
taryba nutarė tuos kaltinimus 
ištirti. Bet dabar, kada pradė
ta tokis nederamas policijos el
gęsis tyrinėti, tai VVilson atsi
sakė liudyti prieš miesto tary
bą ir išvažiavo kitur gydytis, 
kad pataisius policijos suardys 
tą sveikatą. O liudyti jis at
sisakė todėl, kad bijosi polici
jos keršto, nes ji galinti dar 
blogiau su juo pasielgti.

čiau tikėjęs”, sako Wilso<n, 
“kad su bej regiu kaliniu gali 
apsieiti taip, kaip su manim ap
siėjo. Dabar tai patyręs, kokį 
užtikrinimą aš galiu turėti, 
kad dar blogiau su manim ne
atsitiks, jei aš drįsčiau pasiskų
sti“.

Miesto tarybos komitetas bet
gi bandys prikalbinti jį liudy
ti apie policijos nuožmumą.
Pataria policistus suspenduoti

Tas pats miesto tarybos ko
mitetas patarė policijos virši
ninkui Collins suspenduoti 
Įeit. Jensen ir jo policijos bū
rį iki nebus ištirtas saliuninin- 
ao ir bučerio Samuli Cherry, 
533 W. Division St., kaltini
mas. Pastarasis gi kaltina, kad 
aike Jensen ir jo būrio kratos, 

padarytos jo sali u ne, iš stal
čiaus prapuolė $150 pinigais ir 
$1,000 čekiais. 
;ai pasiskundė
;ui, tai Jensen su savo buriu 
vėl sugryžo ir suėmė Cherry ir 
virš poros desėtkų jo kostu- 
mierių ir tik tada paliuosayo 
už kauciją, kada įsimaišė teis
mas ir prigrūmojo visiškai juos 
paliuosuoti.

Kada jis apie 
kitam policis-

Žuvo besimokindamas 
važiuoti

William Christone, 1944 Ca- 
nalport Avė., žuvo besimokin
damas važiuoji! automobiliu, 
kurį ką-tik nupirko. Jfis liko 
užmuštas prie Ashland ir 14 
gatvių, susidūrus su įLavelle 
automobiliu. Pardavėjas Auto n 
Saduna, kuris mokino Chris
tone važiuoti, liko sužeistas.

Kaltindamas, kad policistas 
St. Clair pavogė jo dviejų sa
vaičių algą, policistas Single- 
ton nusekė St. Clair į Van Bu
rei! gatvės tilto budelę ir ten 
jį pašovė, bet nepavojingai.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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

operacijų
4647 »o. Halsted St., 

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

HOBEEANDO-OFISAS: 
1113Z So. Midlipin Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Kenosha

LITTLE 
SPINOGPAPHS

Priverstinos ir tei
singos teises — verski
te kol tik teisingos pa
sirodys.

Tame laike kuomet • 
ligonis yra priverstas 
šaukti kokį nors dakta
rą, tas laikas greit pra
eina.

Šiandien ligoniai tu
ri tiesą pasirinkti tokį 
Jbudą gydymo kad greit 
pasveikus. Tai yra 
vienatinis būdas j kurį 
Chiropractor tiki, kad 
yra teisingas.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSL()W, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Lietuviai
Dabai laikas slysti 

pinigas Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS ”
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

NEW YORK 
HAMBLRG

E4MBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į visas 

dalis

LIETUVON x
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Bailiu” 
“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.

Akinių pritaisynjo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

Saugi Sekurąciįa
girini Morgečiai Chicago Lithuanian Auditorium 

Korporacijos, ant statančio Lietuvių Auditorium 3131- 
3133-3135 So. Halsted Street, Chicago, Illinois. Audito
rium namas bus ant 3 augštų, 75 pėdų pločio ib 125 pėdų 
gilumo, bus svetainės dėl susirinkimų Draugijoms, sto
rai, ofisai, bowling alleys, klub-rumai. Bus tik vienas 
toksai namas kur Lietuviai galės atlikti savo reikalus 
Lietuviškame Name.

Įplaukos už nuoma bus virš.......$30,000.00
Morgičius atsimokės po $8,000.00 j metus 
Iškaščiai operacijos namo neš virš $5,000.00 
Morgičius išleistas yra.............. $125,000.00

Namas kaštuos........................... $250,000.00
Morgičius yra leidžiamas pavizdžių Gold Bondsu po 
$100.00 ir $500.00 neša (nuošimčid), yra mokami 
Spalio Ima ir Balandžio Ima kožną metą. Paskutinė 
serija Gold Bondsu bus apmokama Spalio Imą, 1935.

Morgičius yra parduodamas tik Lietuviams kad kož- 
nas vienas Lietuvis butų dalininku ir savininku Au- 
ditorium.

Chicago Title & Trust Co. yra Trustee ant morgi- 
čiaus — Nuošimtis bus išmokamas Universal State Bank 
virš minėtose dienose, arba Bendrovės Raštynėje.

Pardavėjai morgičių lankysis visose kolonijose ir 
yra prašoma kad kožnas Lietuvis taptų nariu ir savinin
ku šios įstaigos, arba galite atsišauki prie valdybos rei
kale bondsu nuomavimo svetainių.

* Generalis Ofisas
CHICAGO LITHUANIAN AUDITORIUM ' 

CORPORATION
840 West 33rd Street — Yards 2790

Pfiysica! Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Svarus dantys, tai 
geras dalykas —■ ra 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit urs dan
tis ra

COLGATES

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Avė,, 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap
tiekus. -tambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom j uo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimami ligonių

f-' W»v'p U". k tmMS *

9614-16 Rooeevelt Rd. 
Arti St. Loujs Avė.

CHICAGO. ILL.

ELEKTRA
triasą ir pajiegą suvedame | senui ir naujus namu, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant ilmokijimo.
Pirmatini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedzie 89»2

po

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedfeldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
-

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą Sį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chronišku jr už- 
sisenėjusių ligų arba nepalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialum'as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti 
mas

NUPIRK
> T* •* * * * Ti * *

Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę 

>14

• tttutvl

;> A

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.
■ ‘ ....

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

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

Chicago, 111.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Wa«annano ban- 
dymai jūsų kraujo, ur mikroskopinis egzamt 
navimas juaų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Kuosas puo ligoa, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas- 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
žyduoliu sutaisymas, perkeičia praktiką medi- 
cinoje ligos ligfiiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvąi. pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visut 
vėliausius serumus, čieptts., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles h 
vėliausius ir geriapsius budus gydymui užsi 
sehėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACUA H
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manimi. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė; 
yra tokio®, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomsis: 9 ryte Uf 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Kemgas Madison ir So. Market) 
Ckicago, III.

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, IR

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20'— pusei metų ,12.

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

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

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Nušovė savo gelbėtoją.

George Pozojevich, 33^1 E. 
91 St. Groserninkas, tapohižpul- 
tas plėšikų, kada jis gryžo na
mo vėlai naktį. Jis pasipriešino 
plėšikams, kurie jį ir nušovė. 
Jis paliko našlaičiais penkis vai
kus. Jo pati, kuri laukiasi šeš
to kūdikio, sunkiai susirgo ir 
galbūt irgi mirs, šiomis dieno
mis policija suėmė tris negrus, 
kaipo Pozojevich užmušėjus. 
Pas juos rasta revolverį ir visi 
trys prisipažino, kad jie dalyva
vo Pozojevich apiplėšime, nors 
nė vienas jų neprisipažysta prie 
šovimo ir meta kaltę vienas ant 
kito. Tarp suimtųjų yra ir neg
ras Louis Johnson, artimas Po
zojevich kaiminas, kuriam Po
zojevich tankiai pagelbėdavo, 
duodamas maistą ant kredito, 
pasitikėdamas, kad tasis prasi
gyvens ir skolą su laiku sugrą
žins. Bet išėjo kitaip: iš rangos 
to, kurį jis šelpė, jis pats nete
ko gyvasties.

Dr. Brovvn suimtas dėl apiplė
šimo pašto traukinio.

Policija užvakar suėmė Dr. 
Spcncer Brown ir kaltinąjį da
lyvavime apiplėšime ties Round- 
out, III., pašto traukinio, iš ku
rio buvo paimta iki $3,000,000 
pinigais ir vertenybėmis. Kiek 
laiko atgal jis tapo apkaltintas 
už surengimą Werner sande
lio, kur pavogta už $1,000,000 
visokių brangenybių.

Policija dar jieško trijų, bū
tent Anthony Kissane, ex-ka- 
reivio ir turėjusio daug gasi- 
nių kaukių ir dviejų brolių 
Fontanu. Spėjama, kad pas 
juos ir yra visas traukinio gro
bis. Broliai Fontaną yra ap
kaltinti už apiplėšimą Harvey 
pašto, bet yra paliuosuoti už 
kauciją. Jie nuo kiek laiko ne
besirodo savo namuose. Vi
siems trims primetama daugy
be piktadarybių.

bet gyveno turtingai ir davi
nėjo dideles dųvanas mergi
noms. Juos suimta ir jie tuo- 
jaus prisipažino, kad jie vo

gė skrybėles ir paskui parda
vinėjo kitiems. Pasekmėje su
imta 7 vyrus ir dvi merginas, 
pas kurias rasta daug skrybė
lių. Betgi tos merginos vogi
me nedalyvavo ir tik gaudavo 
skrybėles dovanų nuo suimtų
jų

Lietuvių Rateliuose
Roseland

LP.XB-vės. direktorių susirinki
mas.

Munšaino varytuvas sprogo, 
užmušdamas kostumierį

Jeigu kostumieris, kuris lau
kia, kad nusipirkus munšaino, 
lieka! užmuštas eksplozijos 
munšaino varytuvo, už kokį 
prasikaltimą reikia kaltinti 
munšaino dirbėją? Tą klausi
mą dabar turli išrišti policija 
dalyke negrų Iloff ir White, 
kurių munšaino katilas spro
go, užmušdamas laukusį mun
šaino negrą Wm. Steele. Abu 
munšainieriai dabar sėdi kalė
jime.

Areštuoti už skrybėlių 
vogimą

Eisendrath Millinery Co., 316 
So. VVabash Avė., jau nuo se
nai pastebėjo, kad nors biznis 
ir didėja, bet pelnas nuolatos 
mažėja. Ji pasišaukė detekti- 
vus susekti, kur tas pelnas din
gsta. Jie greitai susekė, kad du 
prekių sužiurėtojai nors už
dirbdavo $16—$25 į savaitę,

Birže1 to 13 d. Aušros kamba
riuose įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės direkto
rių nepaprastas susirinkimas. 
Direktoriai beveik visi atsilan
kė. šis susirinkimas buvo sušau
ktas tikslu apkalbėti, kaip pa- 
sėkmingiau butų galima sukdti 
kapitalą 1 uid»ovei ir su tuo ka
pitalu pasistatyti nuosavą na ną 
Roselande.

Direktoriai išsireiškė už pa
dauginimą savo serų. Jie visi 
pasižadėjo pirkti už šimtą do’e- 
rių bendroves Šerų. Antras svav 
bus sumanymas tas, kad direk
toriai pasizacėjo paskolinti pi
nigų bendrovei šiame susirinki
me užsiregistravo pusė direkto
rių, kurie mano paskolinti pini
gų bendrovei po penkius šimtus 
dolerių. Jie mano dar gauti nuo 
savo draugų, kurie paskolins po 
keletą šimtų dolerių bendrovei. 
Šiame susirinkime direktoriai 
padarė gerą progresą pirmyn. 
Jeigu tokios pasekmės bus se
kančiame šeri ninku susirinki
me, kuris įvyks Liepos 7 d., tai 
be abejo šerininkai galės svars
tyti apie pradėjimą statyti na
mą Roselande. Pas direktorius 
buvo ūpas geras šiame susirin
kime. Jie yra pasiryžę darbuo
tis, kiek jų spėkos pavelys, kad 
įsigijus kuogreičiaus nuosavą 
namą Roselande. Ir jeigu tik še
rini nkai jiems pagelbės, tai bea- 
bėjo mes jau turėsime sekančią 
žiemą nuosavą namą Roselande.

Teko sužinoti per kitus drau
gus, kad Auksinės žvaigždės 
Pasilinksminimo Pašalpos Kliu- 
bas mano dapirkti bendrovės Še
rų iki tūkstančio dolerių. Jau 
jis turi nusipirkęs už du šimtu 
dolerių. ALDLD 79 kp. nupirko 
bendrovės Šerų už visus savo 
pinigus ir dar ji rengia vakarą, 
o su uždirbtais pinigais pirks 
Šerų. šv. Vincento ir šv. Petro 
ir Povilo draugijos delegatai 
pranešė, kad ant pusmetinio 
susirinkimo .tars jų draugija už 
kiek pirkti bendrovės šėrų. Ver
tėtų ir kitoms draugijoms tarti 
po daugiaus pirkti bendrovės 
šėrų. Kuomet bendrovės įsigys 
nuosavą namą, galės jame visos 
draugijos laikyti savo susirin
kimus. O ir su parengimais 
mums nereikės kilnotis iš vietos 
į vietą, kaip kad dabar yra.

—LDNB-Vės. Korespondentas.

reikalu rūpintis. Vakariene, su
prantama, turėtų buit sureng
ta trumpoje ateity.

Taipjau kuopa nutarė su
rengti draugišką išvažiavimą 
laukus su užkandžiais ir lavi
nimosi programėlių. Tokis pro- 
gramėlis moksleiviams yra la
bai pageidaujamas, nes susirin
kimuose niekad nėra progos 
laikyti lavinimosi programo, 
nes laiko stokoja.

Tapo priimta buvusio sekre
toriaus J. A u rylos rezignacija. 
Jo vieton laikinai išrinkta M. 
Šileikis. Koletas narių užsimo
kėjo metines duokles.

Nutarta rengtis prie Seimo 
ir išrinkta komisija, kuri lai
kys bendrą susirinkimą su Cen
tro valdyba. Bendram susirin
kime komisijos nustatys vietą 
ir paskelbs laiką Seimui. Taip
jau Seimo reikalu Centro val
dyba kreipsis prie Valparaisos 
Universiteto kuopos, kad ji pa
reikštų savo nuomonę.

Tapo sumanyta rengti prieš- 
seiminį vakarėlį. Vakarėlis tu
rėtų būt surengtas tada, kai 
Seimas įvyks. Programas bus 
labai įdomus, nes be kitko bus 
surengta paroda, kuri susidės 
iš įvairiausių mokslo sričių, 
pav. radio, elektros ypatybių 
Chemijos, meno, dailės ir k.

— Koresp. Šileikis.
. ..........................   i

Kudirka dainuosiąs Rusu 
Operoje?

Visi atsimena Rusų Operą, 
kuri bėgiu dviejų sezonų statė 
operas Chicagoje. Dabar tos 
Operos nariai vėl susiorganiza
vę ir pradės išnaujo veikti. Ope
ros artistų ratelis turės didelį 
baletą iš 25 žmonių, chorą ir or
kestrą.

pirekcija vęda derybas su 
tenoru Justu Kudirka, kuriam 
siūloma dainuoti operose.

Liepos 4 d. Palace teatre 
G’iuc Island ir Roosevelt Rd.) 
bus pastatyta pirma opera. Viso 
manoma statyti penkias at še
šias operas.

PRANEŠIMAI.
Istorinis Susirinkimas Chicagos 

Lietuvių. Rengia Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto, su- 
batoj, Birželio (June) 21, 1924. Bus 
geras programas ant statomos Audi
torium pirmų lubų. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
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 0663.

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

North Sides Am. L. T. Sandaros 23 
kp. laikys mėnesinį susirinkimą tre
čiadieny, birželio 18 dieną 7:30 vai. 
vakare, Liuosybės salėj, 1822 Waban- 
sia Avė.

Visi nariai širdingai meldžiami at
silankyti. — Komitetas.

PASARGA?

rfESIGARSlNA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai gerinus 
alėtu žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
ais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jiešl'oji- 
.nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
>ejotini, Naujienų administracija pa- 
Hoka teisę jų netalpinti, kol neil- 

lirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikes reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

APSIVEDIMAI.

aIa

VINCAS KRIŠČIŪNAS

Nedėlios naktį per nelaimingą 
atsitikimą liko užmuštas auto
mobilio susidūrime ant Ashland 
ir 14 gatvės. Iš Lietuvos pa
eina Šventažerio par., Marcika- 
vizno kaimo. Amžiaus 43 me
tų. Nuliūdę paliko Lietuvoj 
sūnūs ,duktė ir sesuo, Amerikoj 
seserys ir brolis. Laidotuvės 
atsibus birželio 19 d., 2 vai. po 
pietų iš namų 1458 W. 15 Št. į 
Tautiškas Kapines.

*
Meldžiam visus draugus, gi

mines ir pažįstamus atiduoti pa
skutinį patarnavimą A. A. Vin
cui.

Kviečia artimi gimines.

Plačiau norinti žinoti atsišau- 
kit tel. Canal 3514.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Studentę mitingas
Studentų skaičius mažinasi,.. 
o profesionalų — dauginasi.

Šie laiškai yra atėję iš Euro 
pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį pašts 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertisec1 
vVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko til» 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
rno.

905 Adomavičius Antanas
905 Birgelas F. '
915 Garbukas A.
917 Gercis Zophija
924 Jurevicui M.
927 Kilkis Jurgis
947 Naikialis A
950 Navekas Paulina
967 Sapkai Jonas
973 Shimkus Jonas
974 Sirokus Frank
976 Statiorailis Juozas
977 Stulga A. P.
980 Stankievviceseni Domcie 
985 Vaiciauskini L.

Pranešimai

APSIVTDIMUI V reikia merginos, 
našlės, geistina, kbd kiek turto pri
sidėtų ir nemylint! munšaino ir kuri 
sutiktų gyventi ant ūkės, nesenesnė 
nuo 25 iki 40 metų. Aš turiu nuosa
vybę, amatininkas, metų 35. Kreipki
tės j Naujienas pažymint 

Box 502.;ut.» '

įVAIRŲS ŠKELBIMAr
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tomistai 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:
BRIDGEPORT PAINTlNG 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKIA DARBININKŲ
________MOTERŲ

REIKIA jaunos mergaites 
prie dabojimo 2 metų vaiko. 
Lauksime kol užsibaigs mokyk
la, 1510 So. Hamlin Avė. Tel. 
Lawndale 9579.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, yra gy

venimui kambariai, senai išdirbta 
vieta, visas tavoras naujas; tirštai 
apgyventa apielinkė, vieta dėl mė- 
sinyčios. Pigi renda, lysas dėl pen
kių metų.

Kreipkitės
2862 W. 38th St.

REIKIA 5 patyrusių moterų 
sortavimui regsų.

NORTIIWESTERN PAPER 
STOCK CO.

1801 N. Leavitt St.

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Biz
nis senas arti didelio teatro. Prie
žastis — savininkas važiuoja Lietu
von.

Kreipkitės
5039 So. Halsted St.

LMSA. 2 kuopa laikė savo 
susirinkimą birž. 14 d., Bay- 
mond Chapely. Kaip pirmiau, 
taip ir šį pavasarį moksleiviai 
netenka savo mylimų draugų 
moksleivių, kurie apleidžia mo
kyklos suolus ir eina į platų 
pasaulį. Bet jie nemano mus 
apleisti. Jie pasiliks kaipo mu
sų draugai, rėmėjai ir musų mo
kytojai. Jie myli musų drau
gingą moksleivių ir studentų 
būrelį. Jie skaitysis musų alum- 
nai ir kartu su mumis veiks ir 
toliaus.

Baigusieji mokslus yra šie 
studentai: Dr, Mathilde White, 
Inž. J. Lazdauskas, Mokytoja 
Aldona Bugiutė. ir Literatūros 
studentas A. A. Tulys. Linkėti-

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

tie Naujienų Spulkos. ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerj-kita, nei 
nepatimysi kaip nusidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka 
1739 S. Halsted St.

STOGDENGYSTfi
, rij/ stogų prakiurimas užstaisomas 
ir f i rantuojamas <už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkij. Įstaiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
jj'.aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
lioofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawnaale 0114.

JSRENDAVOJIMUI _
PARENDAVOJIMUI 4 kambariai 

geram stovyje, muro namas, paren- 
davosiu už $18.00 tinkantiems žmo- 
nieros* Savininką galima matyti po 
6 vai. vak. ir šventoms dienoms visą 
dieną.

Atsišaukite
4456 S. Honore St., 1 fl.

na kuogeriausio pasisekimo jau
niems musų profesionalams.

Kuopa nutarė surengti pa
gerbimui baigusių mokslus va
karienę. Išrinkta komisija tuo

iSS VIII Rajono visų kuopu, L. S. 
Jaunuomenės Lygos ir LDLD Chi- 
caąos Rajono visuotinas narių su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny, bir
želio 19 d. 1924 m., Raymond Cha- 
iel svet., 816 W. 31 St. Pradžia 

7:30 vai. vakare.
Susirinkimas labai svarbus. Kaip 

jau žinoma, yra ašukiama L. S. S. 
conferencija, kuri įvyks Wilkes 
iarrc, Pa. Todėl turim daug svar
bių dalykų apsvarstyti ir suteikti 
musų delegatams gerų sumanymų 
dėl LSS ir visų socialistinių orga
nizacijų labo. Todelgi viršminėtų 
organizacijų visi nariai susirinkit 
paskirtu laiku.

SS. VIII Raj. Centralinis Komitetas

JIESKD KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl vie

no vaikino prie mažos šeimynos, 
Bridgeporto apielinkėje. Kurie turi
te malonėkite tuoj pranešti.

“Naujienos”
W. T., 

3210 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI puikus, dėl 

vieno ar dviejų vaikinų kamabrys. 
Tyki apielinkė, rami šeimyna. Su 
valgiu ar be valgio, su visais paran
kamais.

Atsišaukite.
4403 So. Sacramento Avė.

3 lubos

Draugijos Apveizdos Dievo pusmeti
nis susirinkimas atsibus trečiadieny, 
jirželio 25 d., Mildos svetainėj, 3146 
So. Halsted St., 7:30 vai. vak.

Visi nariai malonėkite atsilankyti ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti.

-— S. Ganchauskas, Nut. Rašt.

ANT RENDOS 2 kambariai, 
vyrams, merginoms arba vedu
siai porai, be vaikų.

749 W. 33 St.
3 lubos*

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti virtuvėj Restorano nusimanan
ti ta darbą. Mokestis gera. Reika
linga tuoj. Valgis ir guolis dovanai.

MARY MAKUTENAS, 
Willow Springs Hotel 
Willow Springs, III. 

Tel. Willow Springs 5 
Tel. Boulevard 6541

REIKIA UARBININKU
VYRŲ

REIKALINGI SELEMANAI
Jeigu jums nusibodo dirbtuvėj dirp- 

tai už $35, tai ateikite pas mus, mes 
jums nurodysime, kad jus galit $100 
į savaitę uždirbti. Agentus priima
me nuo 5 iki 6:30 vak.; subatoms — 
nuo 1 iki 5; nedelioms nuo 10 iki 1 
po pietų.

Iš kitų miestų, atsišaukite laiškais 
reikalaudami katologo.

LITHUANIAN NOVELTY CO. 
115 So, Dearborn St. R. 1021, 

Chicago, III.

DIDELIS bargenas, parsiduo
da bučernė ir grosernė lietuvių 
apgyvento] vietoj, labai puikus 
storas, atsišaukit 2256 W. 24 St. 
nuo 5 iki 7:30 vai. vakare.

RAKANDAI
. PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skurinis 
parloro setas, 7 šm. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai ,Įtampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzie Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI barbernė ir rakan
dai. , Barbernė yra senai visiems ži
noma ir geroj vietoj. Rakandai dėl 
keturių kambarių. Parduosiu už pri
einama kainą.

Atsišaukite
4422 So. Wood St.

AUTOMOBILIAI
PARDUOSIU ar mainysiu 

f ordų 2Y2 tono troką ant bile 
kokios bašinos. Trokas geram 
stovyje, yla visi reikalingi prie- 
dai. 2666 W. j® t’l.

PARDAVIMUI Stutz 1921, viskas 
yra geram stovy; tajerai yra nauji. 
Parduosiu už labai pigią kainą, prie
žastis pardavimo, savininkas apleid
žia miestą.

H. F. BAUMGARDT 
3047 W. 63 St. 
Republic 5353.
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PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų, kainavo 2 tūkstančiu, parduo
siu'už $325, norinti pirkti matykite, 
yra pertaisytas, nupentuotas, geras 
kaip naujas. Matykit vakare po 5 
vai. Kreipkitės

4357 S. Washtenaw Avė.
Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

kitokių smulkmenų krautuvė. 
Biznis geras senas ir išdirbtas, 
netoli mokyklos.

4619 So. Hermitage Avė.

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

ANTANAS MARTINKUS 
4601 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen. Biznis geras ant cash, 4 kam
bariai gyvenimui. Randa pigi; lysas 
ant 3 metų. Parduosiu rakandus ir 
Fordą už teisingą pasiulijimą. Prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą.

’ 5135 So. Halsted St.
Phone Boulevard 1524 

---------------- 1--------------------------------
PARDAVIMUI grosernė ir Ice 

Cream parlor; gera vieta, pigi renda. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką. Gra
ži krautuvė, 4 kambariai gyvenimui, 
rendos tik $15 už viską. Priežastis 
pardavimo — važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite
613 W. 14 PI.

PARDAVIMUI groserne ir tįelika- 
tesen, apielinkej didelio automobilių 
biznio, tiktai viena tokia krautuvė 
čionai, 3 metams lysas ir gyvenimui 
kambariai, tiktai $35. Nupirksite už 
geriausi pasiūlymą tiktai pinigais.

Atsišaukite
4430 W. 60 St.

PARDAVIMUI grosernė, arti prie 
mokyklos ir bažnyčios; lietuvių ap
gyvento] kolonijoje. Turi būt par
duota greitai.

Atsišaukit:
4541 So. Hermitage Avė.

BARBERNĖ pardavimui, ran
dasi geroj vietoj . Pairduosiu pi
giai. Atsišaukite pas savinin
kų.

2953 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoj cash biznis 
maišytų tautų apgyventoje ko
lonijoje priežastis — patirsit ant 
vietos,

3651 So. Wallace St.

PABDAVIMUI groserio, Ice 
cream, kendžių, tabako ir ci
garų krautuvė. Parduosiu greit 
ir pigiai, nes sergu. 6 kamba
riai dėl gyvenimo. Lysas 3 me
tams. 3150 S. Emerald Avė.

Phone Yards <3188

GROJIKLIŲ PIANŲ bargenas, S8 
notų, $700 grojiklis pianas, su kabi- 
net, benčius ir 90 muzikališkų rolių, 
paliktas krautuvėj pardavimui už 
$135, išmokėjimais.

1389 Milvvaukee Avė.
Klauskite

Mrs. I^noci’o piano

PARSIDUODA kriaučių šapa visa 
arba pusė. Kam patinka tokis biz
nis ir kas nori padaryt pinigų į trum
pą laiką, atsišaukite greitai, parduo
siu pigiai. Priežastis, partneris eina 
į kitą biznį.

1838 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois.

SKAITYK ŠITĄ
Pento ir geležų štoras parsiduoda 

už pusę kainos, arba mainysiu ant 
automobilio, loto, irba biznio, kokį 
moteris viena gali prižiūrėti. Ateik 
tuojaus.

1971 Canalport Avė., 
Phope Yards 4951

PARDAVIMUI pigiai štoras paten
tuotų medicinų ir kartu ice cream 
parlor. Biznis išdirbtas gerai. Ren
da pigi . Vieta apgyventa lietuvių ir 
•lenkų. Priežastis pardavimo ne
sveikata.

Atsišaukite '
4602 So. Wood St.

ARMONIKA ant trijų eilių .Vokie
tijos išdirbystes .taipgi ir vargonai 
geriausios išdirbystes, kaip nauji ii 
smuiką labai gražaus balso, sena. 
Parduosiu labai pigiai, nes esu pri
verstas išvažiuoti į tolimą kelionę.

CHAS. BROWN,
4431 So. Wood St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI pulrumis, pen
ki stalai, elektrikinis pianas, ci
garai, cigaretai ir minkšti gėri
mai. Parduodu labai pigiai.

10737 So. Michigan Avė.

. NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 2 vainikų, 4 flatų 

po 4 kambarius mūrinis namas, arti 
Šv. Jurgio bažnyčios. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės pas savininką
5252 So. Artesian Avė.

VASARINIAI RESORTAI
PARSIDUODA AR MAINYSIU. 

25 kambariai Vasarnamis, mebeliuo- 
tas, 10 laivukų, krautuvė ant ežero, 
trys mylios nuo stoties, 2 vai. važiuoti 
automobiliu nuo Chicagos, cemento 
keliai. Tel Republic 8157.

3020 W. 59 St.

į NAMAI-ZEME
j SPECIALIS BARGENAS

I Pardavimui arba mainymui 2 
flatai po G kambarius su visais įtai
symais, cementuotas beizinentas. 

j Kaina $9,500. Randasi ant 66 St. ir 
Rhodes Avė.

Pardavimui 2 flaty po 6 kamba
rius, 2 automobiliams garadžius, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 me
tų senumo, vertas $18,000, parsi
duoda už $16,500. Randasi netoli 
lietuviško vienuolyno.

BR1GHTON PARK
Pardavimui naujas kampinis na

mas, 2—6 ir 1—4 kambariai, gara
džius dėl 2 automobilių. įmokėti 
$5,000, kitus kaip rendą, Randasi 
ant 44 ir Rockwell St.

C. P. SUROMSKIS AND CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

3 AUGŠTŲ medinis namas, 8 ir 4 
kambarių, labai didelis augštas, užpa- j 
kaly 4 kambarių kottage, medine, 
yra skiepas, kaina $10,500, įplaukų j 
metus, $1,100, 1 karo garadžius, prie 
21 St. netoli Hoyne Avė.

G. FINK, '
1348 So. Kolin Avė.

Lawn dale 4397

PARSIDUODA vieno augšto me
dinis namas gražioj vietoje — lau
kuose galima laikyt vištų, privažiuoti 
galima Archer-Cicero strytkariu iv 
išlipti ant Knox Avė. ir eiti du blo
kus j pietus.

Atsišaukite
5400 So. Knox Avė.

PARDAVIMUI murino daili re; 
zidencija ant 45 pėdų loto. Puiki 
apielinkė; elektra, tub shoyver 
maudynes, mūrinis garadžius ir 
visi pirmos klesos įtaisymai. Par
duosiu bargeno kaina ir labai grei
tai.

6444 S .Campbell Avė.

DUPLEX cottage, 4 ir 4 kam
barių, 2 vanos, 2705-7. W.Adams 
St. Savininkas turi parduoti, nes 
išvažiuoja į Califomiją, įplaukų 
$70 į mėnesį, kaina $5,000, pini
gais $2,000. Edgewater 0623.

Biznio Prapertė
Didelė kratuuvė ir 6 kambarių fla- 

tas ant viršaus, 1 blokas į vakarus 
nuo Westem Avė. Labai gera vie
ta bile dėl kokio biznio, viena žeme 
verta tiktai $10,000, labai pigiai grei
tam pardavimui. Pinigais reikia 
$12,000. Del informacijų telefonuoki- 
te Republic 1932.

Speciąlis Bargenas
2 flatų mūrinis namas, 5-6 kamba

rių, porčiai iš fronto ir iš užpakalio, 
aržuolo trimingai, akmeniniu pamatu, 
12 colių sienos storumo visur, plieno 
konstrukcija, pleisteriuotos skiepo lu
bos, steam heat. Tas yra geriausis 
pirkinys Marųuette Manor šiandien, 
kaina $15,500, pinigais $6,000, netoli 
nuo lietuvių mokyklos ir bažnyčios. 
Del informacijų telefonuokite Rupub- 
lic 1932.

GERA PROGA
Parsiduoda ūkis 40 akrų, 10 akrų 

dirbamos, kita gera ganykla, pora ar
klių ir viena karvė ir ūkiški įrankiai, 
tik 1% mylios į miestą. Priežastis 
pardavimo, aš esu pavienis, atsibodo 
gyventi, aš parduosiu už pigią kainą, 
tik $2,000, už pirmą pasiulimą. Ra
šyk, ar atvažiuok. W. Nasakotis, 
Goodman, Wis. Box 28. >

KLAUSYK ŪKININKE
Bizniavą medinį Storą ir penkis 

gyvenimo kamb. mainysiu ant ūkės 
arba laukuose namelio. Kaina 
$10,000, be biznio. Su bizniu pento ir 
geležies, $14,000. Rendos j mėensį 
$112, morgičio $4500. Atsišaukit 
greitai, Leon R. Jarusz, 3250 So. 
Halstecį St.

PARSIDUODA namas, 6-6 kamba
rių ir garadžius dėl 2 mašinų. Na
mas naujai išdekoruotas. Taipgi ii 
mašina sykiu parsiduoda. Del grei
to pardavimo patirsit ant vietos. At
sišaukit greit, nes turi būt parduota 
į trumpą laiką. Antanas Petkus, 6234 
So. Maplevvood Avė. Telefonas 
Prospect 5690. Agentai neatsišaukit.

Už $4,300 nupirksite 2 augš- 
tų medžio-muro namą, 2-4 ir 2-3 
kambarių, ilgas namas, namas 
randasi prie 20 ir Pcoria St. G. 
Fink, 1348 So. Kolin Avė., Tel. 
Lawndale 4397.

MOKYKLOS
J Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typetfriting, Pirkiybos 
Teisių, Laiški) 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.

. -f- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Leveskio Mokykla

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos i 
MUNSON SCHOOL OF MOTOR! NG 

1507 W< Madison St. ’




