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Vokietį viltys dėl saugu 
nio pakto auga

BERLINAS, kovo 
Fra nei j os a m basa dori u i 
geri e atsilankius pas 
reikalų ministerį Stresemaną ir
painformavus jį, kad aliantų 
pertraktacijoš jau pažengusios 
taip toli, jogei premjeras I Ter
liotas pasiruošęs svarstyti Vo
kietijos oficialius pasiūlymus 
dėl garantijų pakto. Vokiečių 
užsienių ministerija, nežfurėdl- 
ma nacionalistų protestų, ėmė 
stropiai darbuotis.

Britų užsienių ministerio
Coolidge su Borah tarias de]

• • i 1 • 1 r* •• oriui užsieniu minisieiionusiginklavimo konferencijos lAiusteno Chamberlaino pasaky-

Latviu socialistu laimėji
mas Rygoje

Rinkimuose į mietso tarybą ga
vo 60,000 balsų, laimėdami 12 
naujų vietų

RYGA kovo 25. — Pastarai- 
siais rinkimais į Rygos miesto 
tarvbą latviu socialdemokratai 
laimėjo didelę pergalę. Social
demokratai ir darbininkai gavd 
60,000 balsų, tai yra 34 nuoš. 
viso rinkimuose paduotų balsų 
skaičiaus.

Praeitias rinkimais socialde
mokratai Rygoj buvo gavę tik 
23,000 balsų. Miesto taryboj 
jie turėjo pirma 1& atstovų, da
bar jau turės 30, taigi laimėjo 
12 naujų vietų.

Nesenai latvių fašistai Rygoj 
buvo padarę puolimą socialde
mokratų. Paduotas dabar di
delis balsų skaičius už socialde
mokratus yra geriausias latvių 
piliečiu atsakymas fašistams.

Pastarųjų laikų politiniai įvy
kiai rytuose, kaip sukilimas Ta
line, Estuose, Vokietijos pareiš
kimai, kad ji stengsintis dėl sa
vo rytinių sienų revizijos; paga
liau įsitikinimas,, kad Francija 
nebegalės toliau jų sienų garan
tuoti, — visa tai verčia naują
sias valstybes jungtis daiktan. 
Jos nusimano, kad tik bendro
mis jėgomis jos sugebės atsi
laikyti, jeigu joms grėstų pa
vojus iš rytų ar vakarų.

Konferuoja dėl nusigink 
lavimo konferencijos

Senatųjrius Borah pritaria prezi
dento planams šaukti Wash- 
ingtonan konferenciją

pagarsėję šunų vadas
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Mažųjų Europos valstybių 
susigrtipavimas

Pabaltijo valstybės ir Mažoji 
Antanta su Graikija planuoja 
karinį bendradarbiavimą

\VASH1NGTONAS, kovo 26. 
— Vakar prezidentas Coolidge 
turėjo konferenciją su senato 
užsienių reikalų komisijos pir
mininku, senatorium Borah: 
naujos laivynų apribojimo kon
ferencijos sušaukimo reikalu.

Senatorius Borah konferenci
jai pritaria, nors jis kiek abejo
ja, kad tokios pastangos duotu 
galutinų vaisių, kol 
tybėse plačiųjų 
sentimentas nebus 
karnai stiprus.

Nors senatorius
visur sutinka su prezidento ve
damąja užsienio politika, bet 
šiuo atveju jis pasiryžęs veikti 
bendrai.

Prezidentas gi Coolidge esąs 
įsitikinęs, kad užsienių valsty
bių atsiliepimas busiąs taip pa
lankus, jog konferencija įgalė-

visose vals 
visuomenių 
tam pakan-

Borah ne-

PARYŽIUS kovo 26? —-At- 
rodo, kad greitu laiku susukurs 
dvi naujos politinės grupės — 
Europos rytuose ir pietų-rytuo
se, jeigu tik Francija sutiks 
priimti Anglijos ir Vokietijos 
siūlomą saugumo planą, garan
tuojanti Francijos rytų j 
bet teikiantį Vokietijai mažiau 
daugiau laisvės rytuose savo 
sienų klausimą išlyginti su sa
vo kaimynais.

Pirmą politinę grupę, kaip at
rodo, sudarys Pabaltijo valsty
bės su Lenkija; antrą — dabar
tinė mažoji antanta, prisidėjus 
prie jos dar Graikijai.
Konferenciją balandžių mėnesi

Suomių, Estų, Latvių ir Len
kų armijų generalių štabų virši
los žada susirinkti balandžio 
mėnesį apsvarstyti priemonėms, 
kurių turėtų būt bendrai pavar
tota atsitikime, jei kuri nors 
Pabalti jos valstybė butų jų va
karų ar rytų kaimynų užpulta. Į dar garsiau ėmė šaukti: Valio, 
Manoma, kad šitos štabų vadų 
konferencijos vaisius bus — ba
rinė apsigynimo sąjunga.

Girdėt, kad tuojau po tos kon
ferencijos Paryžiun atvyks T>at- 
vijos premjeras Meierovics.
Pabaltijas su Mažaja Antanta

šita Pabaltijo valstybių są
junga savo poziciją stengsis dar 
labiau sustiprinti artimu

; cit ciii" į rv uot tvvi l L VillviJ ei
sieną, sianti Įvykti ateinantį rudenį.

i Pirmas Mussolinio pasiro 
dymas parlamente

Girių gaisrai
' ——I--------------

Prerijų gaisre visas miestelis 
sunaikintas: yra žmonių aukų

KAUNO MIESTO PRADŽIOS 
MOKYKLOS

VALENTINE, Neb., kovo 26. 
—Pietinėj South Lakotos daly 

.trijose vietose dega milžiniški 
prerijų plotai. Nebraskos pa
sieniu išdegė jau šimtai tūkstan
čių akrų. Dedama pastangų ug
nį suvaldyti.

Praneša, kad mažiukas South 
Dakotos miestelis Tuthill esąs 
ugnies sunaikintas. Viena mo
teriškė ir dvejetas vaikų žuvo 
ugny. į. <

LENKIJOJ, JEI NORI GAUT 
“DIVORSĄ,” PERSIKRIKŠTYK 

PRAVOSLAVU

talpinasi nuo- 
Valdybos na- 

2 mokyklos su 11 kom- 
talpinasi Valdžios na- 
2 mokyklos su 2 komp- 
talpinasi visuomeninių 

namuose, 10 mo- 
talpinasi

š privačių sa-

ta užvakar parlamente kalba pa
darė Vokiečiuose gero įspūdžio.

1 Nors kabelis pranešė Berlinui 
tik grynus faktus, bet jų paka
ko suteikti daugiau vilčių, kad 
pert ra k tdc i jos turės galų gale 
pasisekimo. Nemažiau turi vil
ties patsai kanclerius Luther ir 
užsienių ministeris* Stresem/- 
nas. ;

Reakcininkai ir nacionalistai 
tečiau nepaliauja savo atakų 1 
prieš garantijų pakta, vadinda-' . . .. x .

. .. . ,.v,‘ , , ‘ , ... Tai yra pagarsėjęs savo buklumu ir išmintingumu šuo Balmi ji beprotišku, kadangi atsiza- x ■ . , , . j-ii- i to, kurs vadovavo kitiems sunims gabenant Alaskos sniegv-
: ... nais antitoksiną i nuo pasaulio atskirta Nome miestelį, kame rų sienose Vokietija nieko kita . , ‘ ‘ ‘

negausianti. -siautė diftenjos epiaemlja. ; . |

Trys angliakasiai prigėrė! Nelaimės kasyklose 
kasyklose Keltuvui nurinkus daug darbi- 

į ninku užmušta ir sužeista

Ruošias grieštai užginti 
ginklą nešiojimą,

VARŠUVA, Lenkija, kovo 26.

valstybėje, išsiskyrimai katali
kų šeimynų’nepripažįstami. Pa
sirodo betgi, kad 20 tūkstančių 
katalikų šeimynų gavo išsiskyri
mą (divorsą)., priimdamos rusų 

'stačiatikių tikėjimą. Valdžia 
tuo labai susirupinus. Ji dabar 
svarsto, kokių priemonių pava1.- 
tojous, kad tam “piktui” užuė- 
gus už akių..

Auksas Britu Kolumbijoj
W R ANGELŲ, Alaska, kovo 

26. — Telegramos praneša, kad 
250 mylių nuo čia Eagle upės 
prieupy, Brįtų Kolumbijoj, 
tikta nauji aukso laukai.

už-

MAHANOY CITY, Pa., kovo 
26. — Lehigh Valley Coal kom
panijos Vulcan kasyklose darbi
ninkams viename, senai apleis
tame, urve susprogdinus dina
mitu uolų sieną, už kurios butą 
visas 
kurį jie nieko nežinojo, urvas 
bematant buvo užlietas, ir trys 
darbininkai prigėrė.

klanas vandens, bet apie

SUDEGĖ KAREIVINĖS

! METZ, Lotaringija, kovo .26 
Mėrlebacho kasyklose šiandie, 
leidžiant darbininkus šaftu že- 
myn( nutruko lynas, ir keltuvas, 
kuriame buvo keturiasdešimt 
angliakasių, nukrito 300 pėdų 
šafto dugnan.

Iki šiol' išimti devyni sužeisti 
j sako, kad apačioj esą daug uiV 
muštų ir sužeistų.

LOUISVILLE, Ky., kovo 26.
— Anksti šį rytą sudegė Camp 
Taylor kirt-eivinės, pastatytos <6- ’ 
džiojo karo metais. Išdegė du 
blokai triobesių. Taylor Camp' 
buvo vienas didžiausiųjų mobi-* 
lizacijos lagerių, bet dabar ka- alis oro biuras šiai dienai pra^ia- 
reivinės buvo tuščios, jokių ka- sauja: «— Aplamai gražu; vidu- 
reivių ten nebuvo. Gaisro prie- tinė temperatūra; šiaurvakaris 
žastis nežinoma.

Chicago ir apielinkė. -
%

Ofici-

SPRINGF1ELD III., kovo 26. i >
— Bendra Illinois legislaturos 
komisija pateikė įstatymo su
manymą grieštai užginti priva- 
čiams asmenims nešioti sauja* 
mą ginklą.

Einant tuo bilium, joks as-! 
iyuuo Illinois valstijoj negalės 
gauti leidimo nešiotis revolverį . 
etc., išskiriant tik įgaliotuosius 
visuomenės saugumo dabotojus 

policininkus, sargybinius ir 
tt. Asmuo, už nešiojimą slap
tai ginklo, bus baudžiamas 300 
dolerių ir vienais metais kalėji
mo. Suimti žinomi kriminalis
tai bus* baudžiami iki 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

. Piliečiams tečiau nedraudžia
ma laikyti šaujamas ginklas na
mie, arba ofisuose apsigynimo

WASHNGTONAS, kovo
— Prezidentas Coolidge kable- 
gramu pasiuntė Graikijos prezi
dentui sveikinimą dėl priežasties 
Grakijos nepriklausomybės šven 
tės.

RADO $.300,000 VERTĖS SU
VOGTOS MANTOS

vėjas.
Vakar temperatūra 5 vai. ry- 

, to siekė 52°,‘ o 3 vai. po pietų 
77° F.

šiandie saulė teka 5:45, lei-

AMUNDSENO EKSPEDICIJA 
AEROPLANU Į ŽIEMIŲ.

• AŠIGALĮ ’
NEW YORKAIS, kovo 26. —

Policija padariusi kratą vienoj j ^zias’ ^-07 va andą. 
“vėrauzių” South gatvėj rado 
daugybę suvogtos mantos., 
gelumbių, šilko,
kelis motortrokus 
spirito, ete, viso 
300

ROMA, Italija, kovo 26. —
Diktatorius Mussolini šiandie 
pirmą kartą nuo savo susirgimo 
pasirodė parlamente. įėjus jam 
posėdžių salėn visi kabineto na
riai ir visi fašistų atstovai pa
kilę savo vietų plojo.

Komunistai demonstratingai 
pasiliko sėdėti savo vietose, ir 
kai fašistų užimąs nutilo, jie» 
sušuko: Valio, komunizmas! !

Fašistai nepasiliko kalti, jie [amžius nustatomai vyrams su
laukus 25 metų; turto kvalifika
cijos panaikinamos, žemutinis 
butas tą Įstatymą priėmė anks
čiau.

odos prekių, 
prikrautus 

vertės 
tūkstančių dolerių.

PINIGŲ KURSAS

Mussolini! Valio, Fašizmas! — 
ir užtraukė fašistų himną.

KALINIAI ŠELPIA NUKEN
TĖJUSIUS DEL TORNADO

BALSAVIMO TEISĖ 
JAPONIJOJ

apie

TOKIO, kovo 26. Ponų 
tas šiandie priėmė balsavimo tei
sės įstatymą, kuriuo balsavimo

bu-

LORDAS ĘALFOUR SERGA 
PALESTINOJ

PARIS, 1111., kovo 26. Ir 
kaliniai turi širdies ir artimo 
meilės. Edgar kauntės kalėji
mo kaliniai vakar balsavimu nu-

ben-įtarė atsisakyti nuo tabako ir 
dradarbiavimu su mažaja antąn- saldainių ir visą savo tiems da
ta, kuri iki šiol buvo FIrancijos lykams kasą, viso labo 10 dole- 
itakoj, bet dabar nori turėt pil- rių, atiduoti fondui dėl tornado 

nukentėjusiems šelpti. kaip planavęs.ną akcijos laisvę.

LiONDONAS, kovo 26.—Daily 
Mąil korespondentas Jeruzolime 
praneša, kad lordas Balfpur, at
vykęs Jeruzoliman dalyvauti 
žydų universiteto atidarymę,, 
susirgęs ir veikiausia negalėsiąs 
atlankyti visų vietų Palestinoj,

Vakar, kovo 26 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .....   $4.79
Belgijos, 100 frankų ........... $5.10
Danijos, 100 kronų ..............  $18.23
l'rancijos, 100 frankų ....... $5.25
Italijos, 100 lirų ........Y............ $4.08
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.69
Olandijos, 100 florinų ....... $39.90
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
Švedija. 100 kronų .......... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų .. $19.29

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50 litų
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1000

$5.50
10.50
20.75 
81.00 
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25
92.51

102.75

Utį 
Hti 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
utį 
utį

Prie Čitos gumos reikia Į>rid0ti 25 
centai pašto išalkių už kožną siuntini. 
Norint panhjsti telegramų — dar 50 
tentų daugiau.

(••••••••••••••••••i

OSLO, Norvegija,, kovo 26. • 
Norvegijos parlamentas priėmė 
rezoliuciją paskirti tam tikrą 
sumą pinigų kapitono Raoldo 
Amundseno ekspedicijai Į šiau
rinį ašigalį finansuoti. A/mund- 
sęnas ruošias ateinančią vasarą 
skristi 
nu.

į šiauirnį polių aeropla

Užmušė šerifą
CIIICKASIIA, Okla, kovo 26. 

— Keletas mylių nuo čia kely 
šiandie rasta užmuštas Tulsa 
kauntės šerifo padėjėjas Sewell. 
Jis vežė automobiliu du areštan- 
tu į kalėjimą. Matyt?, kaliniai 
atsipalaidoję nužudė jį ir jo au- 
tomobHiu pabėgo.

\ —-
JUNGT. VALSTIJŲ MINISTE- 
RIS SUOMIJAI REZIGNAVO

* į l«l .riji
’ . ‘ r v- - * I •WASHNGTONAS,

— Charles L. Kaget, Jungtinių 
Valstijų ministeris
rezignavo. Rezignacija bus prą 
imta.

KAUNAS. - Kaimo Miesto 
pradžios mokyklose 192d me
tais mokinosi 5639 vaikai, iš 
jų: 2716 berniukų ir 2923 mer
gaitės. Viso mokyklų yra 50 
su 130 komplektų. Iš 50 pra
džios mokyklų 6 mokyklos su 
18 komplektų 
savuose Miesto 
muese, 
plėk tų 
muose, 
lėkiais
oi gunizacijų 
kyklų su 89 kompl. 
išnuemuotuose i 
vininkų butuose, Už šiuos bu
tus pereitais 1921 melais buvo 
mokama nuomos po 9031 li
tą į mėnesį; į melus gi 108.- 
372 lt. Sulig statistikos, mies
te yra mokslo amžiaus vaikų 
1195. Tokiu bildu dar už mo
kyklų sienų liekasi 6300 vai
kų, dėliai kurių reikėtų įkur
ti dar apie 140 naujų mokyk
lų komplektų.

KUO LIETUVOS GYVENTO
JAI VERČIAS

ras jau yra apdirbęs medžia
gą apie Lietuvos savarankių 
gyventojų suskirstymą tauty
bėmis. Iš tų davinių matyt, kad 
100 žmonių, dirbančių žemės 
ūky, tenka 91% lietuvių, 3% 
lenkų, 2 % rusų, 1 % žydų, 
1 r/f vokiečių, 1 c'c latvių * ir 
1% kitų tautybių, ir l(M) žmo
nių >dirban<įjų prekybos srity 

77'/ žydų, 17% lietuvių, 
7C lenkų, 1 %

tusų ir 2(c kitų tautybių. Pla
tesnių žinių šiuo reikalu bus 
atspausdinta eiliniam statisti
kos biuletenio numery.

26. 2% vokiečių,

HOT SPRINGS, Ark., kovo 
26. — Arkansas valstybės girios 
dega kliose vietose. Del begalo 
sauso'oro gaisru plėtimosisun-

i WASHNGTONAS, kovo 26.
— Iždo sekretorius Mellon ruo
šias ateinantį šeštadienį išvykti 
savaitei laiko į Bermudą vakaci- ku sulaikyti, nors prie gesinimo 
joms. dirba šimtai žmonių.

4

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną • 
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir 
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.

Jus be abejonės norite, kad kartu su 
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų 
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki 
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš 
Velykas.

Naujiėnų telegrafinė pinigų siuntimo 
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi- 
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje 
yra išmokami į 6 iki 10 dienų, o kainuoja 
tiktai 50 centų.

kovo 26.

Suomijai,
Chicago, UI.1739 So. Halsted St

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli-y 
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba j bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.



Už lietuviu čempionatą ir deimanto diržą
Namiuke, Kovo 31 d.,
Chicagos Lietuviu 

Auditorijoj
3131-33-35 So. Halsted St.

Karolius Požėla
Europos čempionas su

J. Bancevičium
“Chicagos drapiežnas dzūkas!’ 

Jųdviejų ristynės prasidės 9 
vai. vak. ir tęsis iki galutinos 

pergalės.

NAUJIENOS, Clilcago, fll
T

Jis “T-to”j

Metalinių piųigų kokybe
Smulkiosios metalinių pinigų 

Lietuvos monetos turi 90 nuo
šimčių vario ir 10 nuoš. aliumi
ni] aus. Iki birželio 1 d. bus nu
kalti ir atvežti likusieji metali
niai pinigai.

Karolius Vogelis
Klaipėdos čempionas su

B. Marshalu
Amerikos sunkiojo svorio 

ristikas.<

J. Goštautas
lietuvių sunkiojo svorio 

ristikas su .

T. Banks
Sunkiojo svorio ristikas.

Ristynes prasidės 8;lb vai. vak.
’l’ikietai parsiduoda “Naujie

nose”, “Aušros” knygyne, Be- 
nošiaus ’ aptiekoje ir Universal 
Atletų Kliube.

Tikietų kainos 31.10 ir aukščiau

MUSŲ LAIMĖJIMAS
Viduno trijų veiksmų misterija 

Stato scenoje

J. Vaičkaus Dramos Teatras

Subatoj, Kovo 28, 1925
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.
Pradžia 8:15 vai. vakare. įžanga $1 ir $1.5Q

šis veikalas atvaizduoja musų prabočių gyvenimą} penki šimtme
čiai atgal ir yra įdomus visais atžvilgiais, papuoštas puikiomis dai
nomis kurias išpildys Vyčių Apskričio Choras vadovaujant Pociui. 
Vaidinime dalyvauja Vaičkaus Dramos Teatro ir Amerikos Lietuvių 
Teatro Sąjungos artistai. Režisuoja J. VAIČKUS.

VAKARIENE IŠKILMINGA VAKARIENE
SURENGĖ LIETUVIŲ TAUTOS K. PARAPIJA

SAVO SVETAINĖJE,
35-los ir Union Avė.

Nedėliojo, Kovo 29 d., 1925
Pradžia 6 vai. vak. su puikiu programų ir prakalbomis.
širdingai kviečia visus skaitlingiausiai atsilankyti, nes ga

lima bus kelias valandėles linksmai laiką praleisti ir draugiškai 
pasikalbėti. Taigi bukite malonus, paduokite savo ranką 
mums sunkiai kovojantiems dpi sutvarkymo ir pakėlimo šitos 
brangios tikrai lietuviškos ir teisingos institucijos.

Kviečia KOMITETAS IR KLEBONAS*.

-1--1 ■. .. ■ --- ----------------------------------------------~

Apsisangokit nuo “Flu” <
Šituo Lengvių Budy

‘ Trobesiu skaičius Kaune
Praėjusiu metų gule Kaune 

buvo 5,117 gyvenamų namų, iš 
kurių mūriniai ir 4,171

; mediniai. Negyvenamų trobesių 
buvo i.? jų mūriniai 
ir 4,777 med.

Užpuldinėja Kauno autobusus
Buvo, keli atsitikiipai, kad, 

kai' kuriuose Kauno priemies
čiuose vagiliai užpuolė autobu
sus ir atėmė iš konduktoriaus 
pinigų. Be to autobusų bendro 
vės kasoje pastebėtas pinigų vo
gimas. policija susekė, kad pi
nigus iš kasos išėmęs parinktais 
raktais bendrovės tarnautojas. 
Darant krata pinigai rasta neiš 
leisti.

Kuo Lietuvos gyventojai 
verčias?

Statistikos biuro žiniomis, 
Lietuvoje iš 10Q žmonių, dir
bančių žentęa ūky, lietuvių yra 
91%’, lenltų 3//c, rusų 2%, žydų 
1%, vokiečių 1%, latvių lį/ir 
kitų tautybių l.%. A 100 žmo
nių, dirbančių prekyboje, —žy
dų 77,%, lietuvių 17,%, vokiečių 
2%, lenkų % 1, rusų %L ir kitų 
tautybių 2%.

“Pavasario” liaudies universi

tetas kovo 1 d. “Saulės” rūmuo
se iškilmingai atidarytas. Uni
versiteto rektorium paskirtas 
Lietuvos universiteto docentas 
dr. Gylys, lektoriais — keletas 
profesorių ir keliasdešimts stu
dentų.

v < f

Statys margarino fabrikų.
Klaipėdoje nesenai lankėsi keli 
Danijos piniguočiai, kurie nori 
statyti Klaipėdoje margarino 
(augalų sviesto) fabriką, •sąly
gą, kad gautų patikrinimą, jog 
žalioji medžiaga, kaip kokoso ir 
kiti aliejai. Fabrikoje dirbtų 
apie 100 žmonių.

Tautų sąjungos svečiai. Kovo
l d. Kaune buv.o sustoję vienai 
dienai' grįždami iš Estijos Tau
tų sąjungos generalis sekreto
rius p. Drumond ir tos pat '.są
jungos politinio 'departamento 
direktorius p. Mantu. Svečiai pa
darė vizitą ministeriuL pirmi
ninkui, Užsienio reik. min. ir 
Respublikos prezidentui. Atsi
lankymo tikslas privatinio po
būdžio.

Įstaigų tarnautojų suvažiavi
mas. Valstybinių ir savivaldy
bės įstaigų tarnautojų sąjungos 
ketvirtasis suvažiavimas šau
kiamas1 Kaune, gegužės 1 d. sky
riai siunčia po 1 atstovą. Siun
čiamų atstovų pavardes reikia 
pranešti cetro valdybai iki ba
landžio 6 d.

Klaipėdos uosto taryba. Tau-
I

tų sąjungos atstovu Klaipėdos 
tarybon paskirtas norvegas p. 
Yngvar Kjelstrup Oslo uosto 
tarybos pirmininkas, kurs Klai 
pėdon atvažiuoja kovo 15 d. Tuo 
budu Klaipėdos uosto taryba 
galutinai sudaryta. Iš Lietuvos 
vyriausybės pusės yra paskirtas 
p. T. Norus-Naruševičius ir iš 
Klaipėdos direkcijos p. Borcher- 
las.

Nepriziurėjuuas paprastų slogų 
tankiai pavirsta i inlluenzą. Chi- 
cagoje siaučia epidemija nepapras
tų slogų. Neprižiurėjimas tų slo
gų jos labai tankiai virsta į in- 
fluenzą ir karštligę, taip sako Svei
katos Autoritetai. “Prižiūrėkite 
dvigubai”, tai yra persergėjimas 
gydytojų.

Bukite prisirengę sustabdyti slo
gas pačioje pradžioje. Nusipirkite 
siovikelį TUHPO dabar X—- miši
nys komparo, terpentino ir mcn- 
tholo — viena stipriausių gyduo
lių žinomų moksle nuo slogų, gri
po. krupo ir panašių ligų. Pauos- 
tykit keičia sykių į dienų. Patrin
kite gerklę, krutinę, pažastis' ir 
turpupecius. Jos stimuhoja cirku-

liadją prašalina nešvarumus 
— ir prašalina nuodus iš kraujų.

Laike “flu” epidemijos anais me
lais TURPO buvo pasekmingiausios 
apsaugotojos. Jų puikus rekordas 
yra beveik kiekvienoje aptiekoje. 
Turėkit TURPO ant rankų ir pra- 
šalinkit slogas pačioje pradžioje. 
Nueikite į arčiausią aptieką išan- 
die ir nusipirkite didelę šeimynos 
siovikelį už labai mažą kainą.

Smulkios Žinios
James Hogan bandė jos kam

bary nušauti p-lę Emily Boyer, 
916 Crescent PI., kuri jį pame
tė, bet laiku atvykusi policija ją 
išgelbėjo, o Hogan areštavo.

Apie 20 žmonių liko sužeista 
Logan Sųuare elevatoriui vidur- 
miesty užbėgus ant llumboldt 
Bark elevatorio.

Alane ekyriuje ne* laiku 

nno laiko rvOdenalne rei

kalus Idonlus bOsfanfloms 
motinoms ir motinoms Jau-' 

kOdikiy./

KOdiklg aprūpinimai ir pe

nėjimu yra dalyku gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes gūžiame, kad Ui 

yra dalykas, kurj tau tu
rime reguUariiitsJs talko-1 

tarpiais atvirai Ir laiptai 

pergrUdeuU.

DRt, APRūPINiMO 
MOTINU IR JŲ 

KŪDii^JSVEtKgTO£

, —"t—1—
Penejliftas iš Bonkutės Prigelbšti 

: ' ' žindimui ' • '

Pasitaiko, kad . ųiotinai nusilpus, 
arba susirupinus, arba pergreitai grį
žus prie namų , ruošos, jos pieno < ne
užtenka kiekyje ir kokybėj- TarfA pri
globiantis penėjimas yra dažhai. pa
gedaujantis, ir jei brfimtoš, tai'ge- 
rįau yra maityti J| tarpais su žindy- 
mu. l’uo budu krūtys yra regulia
riai žindomos, o tąs. svarbu, kadangi 
nėvajojamos, pieno liaukos nesunkia 
pfenp, it kūdikis gauna užtektinai 
rtiaisto. T to pat svambu motinai val
gyti kodaugiaft^ia maitinančių val
gių, kaip pieno, srnetonos, kiaušinių, 
.mėsos, šviežių daržovių, vaisių ir ge
rbs duonos, imant ir didelį kiekį 
skystu Valgių, švieži’ kiaušiniai, su-

- ----------------------- ------- —-----------

o

plakti į džiovintą

Vaikus auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą. '

Išmintingos moti
nos šansu neima.
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle' 
Pieną savo kūdikių
penėjimui.

The
Jei prisiusite 
apgarsinimą į 
Borden Company, 
Borden Building, 
•New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti *jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

ssr
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norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I- 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk

ANT, NAUDOS. j

diklui einasi, negu kaip rašoma kny-' 
goj. Nekune žinovai sako, buk rei
kia penėti kas trjs valandos, nes esą 
Į tą laiką viduriai išsiliuosavę. Jei 
tas reikalinga padaryti, tai rekomen- 
landosaniovartotiyraktaoinrdl taoin ai I 
duojame pakeisti dvirvalandinj pene-; 
jimą pridedant kas sykį po dešimtį 
minutų iki bus penima kas trys va
landos. ’ • . ’

Turi savo kud k į išlaikyti sveiką ir 
stipių.' O kūdikio sveikata pilnai pri
klauso maistui ir rūpesčiui, kurį jam 

ti ir reguliai-iškai maitinti. Jei negali 
žindyti jo, tai pabandyk Borden’s 
Eagle Pieną. Tai pirmaeilis kūdikių 
maistas — padarytas iš riebaus kar
vių pieno ir rupaus cukro — ypatin
gai kūdikiams. Jis gydytojų reko
menduojamas visur dėl jo kokybės ir 
vienodumo. Per keletą gentjiarčių

plakti į džiovintą pieną, yra labai 
maistingi, gardus ir skąftįs.

Jei kūdikis buvo krūtimis penimas 
kurį laikij, paskui pastatytas prie 
bonkutėš/tai i^hiintinga, iki jis kiek 
sipranta su naujuoju maistu, išpra
džių vartoti silpnesnį atmiešįmą ne
gu kail yra nurodoma jo amžiui. Mi
šinį galima stiprinti kas pora dienų, 
iki atatinka jo amžiui. Jei kūdikis 
rodo ženklų negero viršininko, tai 
tuoj reikia vėl' grįžti prie silpnesnio 
miešimo. O jei jis rodo pasitenkinimo, suteiki. Kūdikį reikiYkasdi ’en maudy- 
užauga 4-6 uncijasį-kas savaitę, neve- ■ ■ ...i...
mia, ir tvarkiai liUosuoja viduriukus 
tai gali būti tikras, kad maistas 
tinkamo stiprumo ir kiekio.

S. L FABIONAS CG.
yra

809 W. 351h SI., Chlcago 
Tel. BcJevard 0611 ir 0774

PAbAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Penėjimui tarpai
Išpradžių per keletą savaičių 

rekomenduojame, penėti kas dvi 
landas; bet galima keisti šitą prisi- 'dikius Borden’s Eagle Pienu. Dėlto, 
taikant prie kūdikio savybių. Ka- kad jį rekomendavo draugai ir kad 
daugi vienas kūdikis suvalgo driii-ijos rado jį patenkinančiu, 
giau, o kitas mažiau, tai negalima į ----------- -—
riustatyti griežtai kiek reikia duoti. Skaityk Sius straipsnius kas savai- 
Motina turi geriau žiūrėti, kaip ku-'tę ir pasidėk ateičiai.

mes . _ H __ _ ___
va- tūkstančiai motinų išauklėjo savo ku-

’ Ali-* T1 _____ 1____ J 1.1 1 T-v*______

.......... .. ......................

‘Demandy’

TRULAX
r Ofte Irue Chocolate LAXAT1VE
Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryųo čekoliado, be sko- 

. nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

T£U LAX MFG. CO.
Newark, N. J.

VĖLIAUSI
VICTOR
REKORDAI

Victrola No. 100 $150
Mahogany, aržuolo arba riešuto

Vėliausi Victor Rekordai
' y ' r t Į t < • i‘j

77885 Žuvininkų Valcas
šalies Grožybė — Mazurką

Dominio Bartol
77908 Viennos Piliečiai —■ Valcas'

Graži Juze < Polka
Henry Schukkert—Henry Schepp

Listo 
Miera Kaina ' 

10” .75

10” .75

’—:- - - - - - - - - - - - - - - - -
Auksinis Kontestas

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
V '

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE. #

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsit^ tie lengviaus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKI™ SANDARA, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. ‘ Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai plateshių informacijų.

Registruotis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Arti St.* I.ou(s Avė.
CfllCAGO, ILU

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

■■■■ll'y'ft'.'ft.' "J.11.".",""!'R M i .... .. ...........r-,.i ir.;V; ii'.-fi..■?> .■■'it ■ . 6 » ----- —-------- -—----------------------------------

IMPERFECT IN ORIGINAL

K. GUGIS
ADVOKATAS

Mjestb ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1P 

Tel. Central'4411. Vai. nuo 9-A
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
. Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. | 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.

Yards 0141 ir Yards 6894 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

' 1 ----------------------------------------------------------------

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 

i ir padirba visokius Dokumentus, 
> perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS !

11 S« La Šalie St., Room |2001 I 
Tel.’ Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

6-8 ▼. v. apart Panedalio ir
PŠtnyčios.

J. P. WATOIES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną., išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

f • ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Tullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo t 
kontraktų, dokumentų ir visokių I 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 Į 
Telephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 West 2L? Street 
Telephone Roosevelt 9690

. Naujų Telefonas Republic 9600 I

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St^ Chicago
< Tel. Yards 4681

1 ......... . ■ ....................... ........ ..

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 

į 6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. v.
8236 S. Halsted SL T\ Bo»l- 6737

iM
H

O
H

H
ai

S

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisis vidųrmiestyj:
l Room 17B6

CdlCiAGV Tję^FJLE BLDG.
77 \Y. Washiugtop . St 

Cor. Wa*hinston Clerh
Namų Tol.’: Hyde Pąrk MLS
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Virš 160,000 taupyiųo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Banko*.

KORESPONDENCIJOS
----------■-------------------------------------- ---- ---------------------- ' ^^-4

Pittsburgli, Pa.

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

aupymo
Rezoliucija dėl Lietuvos Nepri- 

gulmybės 7 metu Sukak
tuvių.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

TUKSIANČIAI TURI INKSTU 
LIGĄ IR TO NEŽINO

Ves Pittsbui’go Lietuviai, 
apvaikščiodami Lietuvos No 
prigulmybės 7-nių metų su
kaktuves, susirinkę Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetainėje 
vasario 15 d., 1925 m., giliai > 
atjausdami svarbų Lietuvos 
Nepriguhnybės ir tas kovas, 
kurios yra padėtos1 dėl Lietu
vos Neprigulmybės, ir girdė
dami, kad Lietuvoj viešpatau
janti partija krikščionys de
mokratai, varžo spaudos, susi- 

| rinkimų ir sąžinės * laisvę, dėl 
j kurios Lietuvos žmonės* kovojo 
ir kuri buvo (Lietuvos nepri-

' gulmybės* obalsiu:
Ir matydami, kad Lietuvoj 

ra smaugiamos laisvos mo
kyklos ir persekiojami pažan
gus mokytojai ir visas- pažan
gus veikimas, kas lik su krik
ščionių demokratų nusistaty
mu nesutinka;

Ar reikalauji Swamp-Rooto?
Daugumas žmonių nenumano to,- 

kaip baisiai išsiplatinus ir stebėtinai 
dažnai atsitinka inkstų liga. Kuomet 
inkstų suirimai yra dažniausiomis li
gomis, tai ligomis it/ gydytojai pas
kiausiai jas pastebi, pastarieji pasi
tenkindami gydymu sėkmių, kuomet 
pradinė liga ardo sveikatą.

Jūsų kiti organai gali reikalauti 
atydos, bet visų pirmiausia atyda tu
ri būti kreipiama į inkstus, nes jų 
darbas yra svarbiausias.

Jei jauties, kad tavo inkstai yra ta
vo nesveikatos ar sunykusio stovio 
priežastimi, tai imk Dro Kilmero 
Swamp-Kootą, didįjį inkstų, kepenų ir 
pūslės vaistą, nes kaip tik tavo ink
stai pradės taisytis, tai jie padės vi
siems kitiems organams sveikti.

Išbandymas įtikins kiekvieną.
Tūkstančių tūkstančiai žmonių vi

sur yra paliudiję, kad lengva ir grei

ta Swamp-Rooto veikmė tuojau yra 
pajaučiama ir kad jis savo stebėti
nais rezultatais sunkiose ligose stovi 
augščiausiai.

Inkstų ligos simptomai.
Swamp-Root nėra siūloma nuo vis

ko, bet jei sergi įkirtomis pūslės li
gomis, dažnais šlapinimais dieną ir 
naktį, peršėjimu ar iritavimu besišla
pinant, jei šlapime raudonos nuosė
dos, galvą, nugarą skauda, strėnas 
diegia, širdis nerami dėl inkstų su
irimo, šlapiminės rūgšties reumatiz
mas, diegimas klube, liesėjimas ar 
pageltimas, tai inkstų liga gali bū
ti aršiausioj formoj.

Swamp-Root maloni gerti.
Jei esi jau įsitikinęs, *kad Swamp- 

Root tau reikalingas, tai gali nusi
pirkti paprasto .didumo ar didelę bon- 
ką kiekvienoj aptiekoj.

SPEC1ALĖ PASTABA. —• Gali gauti pavyzdinio didumo Swamp-Rooto 
bonką pasiuntęs dešimts centų Drui Kilm-er and Co., BingMamton, N. Y. Tas 
suteiks progos pamatyti šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius knygą su nau
dingomis informacijomis, kur yra tūkstančiai dėkingų laiŠKų, apturėtų nuo 
vyrų ir moterų, kurie pasako atradę Swamp-Rootą kaip tik tinkamu vaistu 
nuo inkstų, kepenų ir pūsles ligų. Swamp-Rooto vertė ir klotis yra taip ži
nomos, kari musų skaitytojams patartina pasiųsti pavyzdinės bonkelės. Ad
resas: Dr. Kilmei- & Co., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminė
ti šito laikraščio.

Tad mes protestuojame prieš 
Lietuvos valdžios tokį nede
mokratišką elgimąsi, ir pareiš
kiame užuojautą visiems tiems 
Lietuvos veikėjams ir toms 
partijoms, kurios kovoja už 
laisvę ir demokratiją Lietuvo
je.

Taip pat griežtai protestuo
jame prieš Lenkus grobikus, 
kurie tari pagrobę musų sosti
nę Vilnių ir brutale jėga sten- 
aigsi nuslopinti visokį lietu
višką judėjimą, uždari nedarni 
mokyklas ir laikraščius ir per
sekiodami lietuvių veikėjus.

Mes prisižadame remti mo
raliai ir finansiškai Lietuvos 
kovotojus už sostinę Vilnių. Ir 
reikalaujam, kad ir pačioje 
Lietuvoje > butų įvykinti tikri 
detnokrn lybės principai, kurie 
buvo paskelbti septyųi metai 
atgal, kas daug gelbėtų ‘ kovo
je už sostinę Vilnių.

Taipogi , nutarta, kad šioji 
rezoliucija butų pasiųsta (Lietu
vos Seimui ir lietuvių spaudai.

Pittsburgho Draugijų Komi
tetas:

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar cigaretų

Rūkyk Helmarus, 
tai persitikrinsi ko
kį smagumą sutei
kia rūkymas.

Helmarai turi lengvumą, 
. švelnumą ir kvepėjimą.

Paprasti cigaretai turi tik
tai daugumą ir turi rem
tis kainomis jų pardavinė
jime.

. . • f l

Klausimas—
Rūkytojo 

paprastų cigaretę

Kaip aš galiu spręs
ti kiek daug smagu
mo aš galiu gauti iš 

, rūkymo cigarety?

PERGALĖKIT SILPNUMĄ
Kiekvieną dieną jus turite kovoti su silpnumu. Jei 

jus Užlaikysite savo kūną gerai maitinamą, tuomet galė
site džiaugtis savo sveikata.

SCOTTS EMULSION
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MargueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Aptiekorius 

ir Savininkas
2346 We«t 69th Street

arti We,tern Avė.
Phone Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL.

t

t;

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

DR. SERNER, 0. D. ’
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skdudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai. ,

> Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

>■ - - - ........—

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084 
DR. I. TREIGER 

2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

LIETUVIAI DAKTARAI

L, & f. TAILORS & MEN'S FURNiSHERS
“THE MEN’S STORE"

3462 So. Halsted St., 2 duris nuo 35 gatves

SIUTAI IR PA
VASARINIAI VIR
ŠUTINIAI PLOS- 
CIAI PADAROMI 
PAGAL JUSĮI 
MIERĄ NUO

$29^
ir aukščian

Gatavai pasiūti pavasariniai ploščiai 

nuo
$25.w

ir aukščiau

Pasiūti iš geriausios materijos, darbas 
rantuotas.

ir pritaikymas pilnai ga-

Užsisakyte jau dėl Velykų ir vasaros tinkamas drapanas.

Atdara kas vakarą ir nedėlioję iki 12tos dienos.

Mes užlaikome aukščiausios rūšies vyriškų aprėdalų, marškinių, skry
bėlių ir čeverykų. Kada orderiuosite, tai pasakykite matėt garsinimą.

I). Kvietkas, pirm., 
Juozas Virbickas, sek r.
Franas Piksris, ižd.

moteris išgelbėjo
Reikalauja daugiau

P. B. Loder, Lamai-, Pa., rašo: “H. 
H. Von Schlick, Prezident, Marvel 
Products Co., Pgh., Pa.

Gerbiamasis: “Aš siunčiu money 
orderį dar už tris bakselius Bulga
riškos Žolių Arbatos. Mano moteris 
vartojo jas per keletą metų ir jos iš
gelbėjo jos sveikatą. Ji sako, kad 
ji negali apsieiti be šių grynų žolių 
arbatos. Bulgariška žolių, arbata yra 
gera nuo užkietėjimo, reumatizmo, 
skilvio iy inkstų trubelių ir pataiso 
kraują. Prašalina greitai slogas, 
vartokit karštą eidami gulti. Visi 
aptiekoriai turi jas dėl sergančių 
žmonių: 35c., 75c. ir $1.25.

Pastaba: Jei jus norite mano di
delio 5 mėnesiams šeimynos pakelio, 
atsiųskite $1.25. Adresuokite man, 
H. H. VoAi Schlick, President, 25 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

6822 mirčių nuo whoop- 
ing kosulio

Whooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Y Va rapor
tuota 6822 mirčių į vienus metus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Nėra gyduolių nuo whooping ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius, 
bet pagelbą galima suteikti ir ligą 
Salima sutrumpinti. Keletą lašų 

r, Drake’s 'Glessco greitai prašą- 
lins nors ir didžiausi kosėjimu ir 
jeigu duosite reguliacini sutrum- 
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimą. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieko- 
rių su pilna garantija užganCdini- 
mo — 50c. butelis.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

Lietuviška Valgykla
1521 Milwaukee Avė/, Chicago, III.
Gamina tikrai lietuviškus valgius.

Vieta švari, patarnavimas ; 
greitas ir mandagus. ‘

Kepame piragus ir keksus. — 
Galima paduoti užsakymus vestu
vėms ir baliams.

Duodame savo kostumeriams sa
lę dykai vestuvėms arba kito- 1 
kioms pramogoms.

JOE SPRING, 
Savininkas

Tel. Humboldt 2242

yra stiprus maitinantis tonikas kuris suteikia stiprumą. 
Jis yra maistas ir gyduolės su kurio pagelba galit 
pergalėti savo silpnumą. Jei jus neturite stiprumo 
vartokite Scott’s Emulsion! ,

Scott & Bowne, Bloomfield, N, J. 24-56

PRANEŠIMAS
PINIGŲ SIUNTĖJAMS

Visiems, kurie siunčiate Pinigus per Naujie
nas Lietuvon, šiuo pranešame, kad kvitų su 
pinigų priėmėjų parašais sugryžusių iš Lietuvos 
daugiau nesiuntinėsime pįnigų siuntėjams, o 
skelbsime Naujienose ir laikysime ofise atatin
kamoj tvarkoj.

Naujienose bus skelbiama kvitų numeriai 
ir gavėjų vardai. Prašome visų tėmyti tuos pa
skelbimus ir iš jų sužinoti apie pinigų, išmokė
jimą. i

v

Kas reikalaus kvitos persitikrinimui bus 
parodoma arba pasiunčiama.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

VIENYBE 
Liaudies Universitetas

*

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą; kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybėms” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir laetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

i' k . t ‘ į . f |

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel, Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 
pietų ir 6 iki 8 vakare ,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, l iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.^

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. . Tel. Bronsvvick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan

čios 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su
Lietuva, už pigią
kainą, naudokitės
Naujienų kablegramų
sistemą.

£

tel. Blvd. 3188 
4. Woitkevrie»

BAN1S 
AKUŠERKA 

'asek minga! pa- 
arnauju mote- 
ims prie gimdy- 
n o, patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

»-DR, HERZMAN-^
-I S RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijk: 1D25 W. 
18tU St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietĘ 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Speciali Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga 'dėl namq, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.
—........ . .

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

* OfiStis
4729 So. Ashland AreM 2 labo* 

Ohicago, 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 v

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die- 
, ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 

vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. m. j. sherman "
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų, 
v.—,.................... , ,

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš Šventadieniais 10—12 dien

Dr. Benedicl Aron
I \

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayefte 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 1U ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Fmufts Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 Ir 8 Iki 18. 
Nedėlioj nuo 2:88 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramcnto Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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Trims mėnesiams ..................... 2.00

f , Diliem mėnesiams .................. 1-50
!■ Vienam mėnesiui ......................... 75
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,» Viena (kopija ...............
I ? Savaitei ..h,...................

• Mėnesiui .n..........
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paštu: *
Metams ......k.'.+;....J 
Pusei metų ...j....u
Trims mėnesiam^ 
Dviem mėnesiam . 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitlir Užsieniuose;
(Atpiginta) >

Metams ................................ l->. $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams........................ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

3c 
18c 
75c

$7.00
.. 3.50

voliucijas”, tūtų jiems pa
lankios.

Šitas vidujinis prieštara
vimas paraližipoja visus bol
ševizmo žinkšnius, ir dėlto 
tokia nevaisinga yra ir bol
ševikų “revoliucinė” propa
ganda, ir jų diplomatija. Ne
žiūrint to, kad. daugelis val
stybių jau yra pripažinę so
vietų Rusiją, ji šiandie turi, 
mažiaus draugų kitų šalių 
valdžiose, negu penketas 
metų atgal; o bolševikų 
Trečiasis Internacionalas 
daugumoje šalių jau neteko 
.beveik visų savo pasekėjų, 
ir jei ne Maskvos auksas, 
tai jisai subyrėtų kaip be
matant. •

laisvis pataria tą’ knygų sųde* 
ginti!. < :

. • »

Atviram laiške ALDLd. cen
tro komitetui,
“Laisvėje”, kovo 25 d., 
lasai komunistas tarp 
sako:

išspausdintam 
minė- 
kitko

č1-"
“Kas skaitė tų reikgatų pa? 

gamintų b rosi urą, tas gerai 
žfno (arba lupi žinoki)., kad 
tai yra niekas daugiau, kaip 
grynas šlamštas, tai yra nuo
dai, nuodijanti darbininkų 
prigavimų! platindami. tą 
brošiūrų, mes patys sau ka
ktas daužomės ir sabotažuo- 
jaip leninizmu. Paskaitykite 
draugai, ir palyginkit (sufap 
kykit) tų brošiūrų su J^enL 
no ‘Valstybė ir Revoliucija.’

“Mano supratimu, jeigu 
yra dar keletas egz. tos kny- 
gpallaikėš, Iri, nepaisant, 
kad jj kainuoja 15 ar 25

peršate
literatu-

Lenkijos ūkis 1924 metais
Ir bendrai privatinių 

veikifnas yra varžomas, 
išleistas dekretas tai 
parodo. ‘Tiesa, .marke;

kur lenktai

(Tęsinys)

bankų 
Naujai 
aiškiai

Jeigu Maskva norės su
stiprinti savo poziciją tarp
tautinėje politikoje, o ypa
tingai — gauti pinigų už
sienyje, tai ji turės savo 
propagandos įrankį, Komin- 
terną, išmesti į sąšlavyną.

Oficialėj’e sovietų spaudo
je reiškiasi ženklų, kad bol
ševizmo vadai jau apie tai 
galvoja. ’ Zinoyjevas pav. 
rašo “Izvestijose”, kad re
voliucinės bapgos pasaulyje 
jau atslugusios ir daugelis 
karštų«■ revoliucionierių jau 
nupuolę dvasioje ir perėję į 
priešų, ėilės. Stalinas , gi 
^P^aydoje” pareiškia, kad 
laikas, kuomet buvo tikėta-■ ’ t ’
si visuotinos s revoliucijos

uliuzi-
LJž 25 centus negali- 

le-

i Jęigų tyip kas nors prieš’ 
dešimtį metų hutų pasakęs 
Pruseikai, V|i(iikui, Belaisviių 
ir kitiems jų vienminciains- 
“Jus, vyrai, dabar dedatės kar
štais socialistais ir 
minioms socialistinę
rą; bet papus kitoks vėjus — 
ir jus nę tiktai, atsižadėsi te so- 
cia-isių vardo, be! ir prakeik
site (nes raštus, kurim/s dabar 
skaitdte!” Ar nebotų tie žmo- mc metu, kur lenkai pelnėsi 
nė . palaikę tufui didžiausiu milžinincs sumas, tų' bąnkų at- 
su1! ‘.kidimu? Ar nebūtų jie'sirado daug daugiau, negu nor 
su pasipiktinimu pareiškę, kad malus gyvenimas 
renegatais jie niekuomet ne
tapsią?

Bet šiandie jie yra renegatai 
tiKriaiisįoje to žodžio praš

inėję. Ir savo renegalybėje taip 
žemai nupuolę, kad jiė nesi- Per tai 
drovi savo gedą prikaišioti • ki- giau ir daugiau, atsitikimų, kur 

du bankai susijungia j vienui 
tuo budu didindami sayo ka
pitalą (inflacijos laiku suniku
sį), kas bu tipai reikalinga .šio
se sąlygose. Minėtas dekretas 

akcinį 
Kuomet Vabalas banką, kapitalo turi bul: 1)

reikalauja. 
Dabar įsigalėjus ekonominiam 
krizini, daugeliui tų bankų pri- 
seina visai riestai. Vyriausybės 
politika šioj srity pribaigia 
lai, ko gyvenimai nepadarė, 

mes matome vis dau-
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rinkos reikalavimai sumažėjo. 
O užsienių rinlęos Lenkijos 
gaminiai jokiu budu negali 
konkuruoti nei savo kokybe nei 
juo 
kad 
bos 
dės,
matoma.

labiau kaina. Pasirodo, 
Lenkijos pramonėj gamy- 
išlaidcs yra tokios dide- 
kokių niekur • daugiau ne- 

irmų pirmiausia
J brangesnės darbo jėgos, 

nes esant reikalingiausių pro
duktų brangumui, darbininkų 
algų negalima sumažinti. Dar
bo dienos pailginimo taip pat 
nėra ko laukti, nes, 
lys darbininkai su 
tiks, o antra, □<aip 
rodo, kad tuo keliu
rezultatai neką tenusveria.

viena, pa
tilo nesu- 
statistika 

atsiekti 
To-

' Kai kam gali išrodyti kei
sta, kad Japonijoje kaip .tik 
tuo laiku prasidėjo reakci
jos šėlimas, kuomet ji pada
rė draugingą sutartį so
vietų Rusija. Jeigu ji susi
tarė su “revoliucingiausią- 
įįą” pasaulyje valdžia, tai, 
rodos, ji pati turėtų šimpa- Europoje, jau praėjęs. 
tizuoti revoliucionieriams.

Tuo gi tarpu Japonijos j suotinos revoliucijos, komu- 
valdžia įnešė į parlamentą nrstų-Internacionalas neten- 
įstatymo sumanymą, kuriuo 
aršiaus, negu kuomet nors, 
suvaržoma spauda ir viso
kia piliečių laisvė. Kaip tik 
tą dieną, kai Tokio mieste 
buvo pavesta Rusijos pa
siuntinybės trioba į sovietų 
atstovo rankas, Japonijos 
policija padarė didelę med
žioklę ant komunistų ir dau
gelį jų sukišo į kalėjimą.

Palaidojus viltį ūmios vi

ka visos savo gyvavimo 
prasmės.

Kas kita socialistų Inter- 
, nacionalas. Socialistai ko- 
Ivoja ne tiktai už socializmo 
| tvarkos įvykinimą, bet ir už 
. darbininkų būvio pagerini
mą dabartinėje visuomenės 
tvarkoje.

, Socialistų mokslas sako, 
kad visuomenės perversmą 
negalima įvykinti bet kada:Nejaugi užmezgimas drau

gingų santykių tarp Tokio j tokiam perversmui turi būt 
ir Maskvos nereiškia “Ko-| pribrendusios tam tikros 
rnunizmo laimėjimo” Rusi- s^yg'oy- Jeigu pasirodo, 
joje ir Japonijoje?

Matoma, ne. Japonijos ko- SU dar nėra, tai visą savo 
munistams pasidarė daug'energiją socialistai panau- 
blogiau nuo tos valandos, doja tam 
kada Japonijos valdžia susi- darbininkams kiek galint 

Nes daugiaus teisių ir materia- 
lės gerovės esamoje visuo
menes tvarkoje.

Jeigu pasirodo, 
kad šiame momente tų sąly-

, kad iškovojus

draugavo su Maskva.
dabar ne tiktai valdžia dau
ginus juos persekioja, bet 
jiems yra sunkiaus kovoti kova ne tiktai
prieš ją. Kaip dabar Japo- liną darbininkus
nijos komunistai gali šauk
ti, kad darbininkai kiltų 
prieš valdžią, jeigu ta vald-

' žia yra Maskvos “drau
gas?”

Ir kaip, antra vertus, ga
li dabar Kominternas skelb
ti “mirtiną kovą” imperia
listams Japonijoje, jeigu 
Kominterno vadai, sėdėda
mi sovietų valdžios viršūnė-

Šita 
ne to- 
nuo so

cializmo, bet artina- juos 
prie jo, kadangi ji lavina ir 
organizuoja darbininkus.

Taigi tas faktas, kad vi- 
suorfienės perversmas šioje 
valandoje d a yra negali
mas, anaiptol neatima svar
bos socialistiniam judėji
mui. Bet bolševikiškam ko
munizmui atsisakymas nuo 
“tuojautinės revoliucijos’*

laiškus tiems imperialis
tams, priiminėja ir vaišina 
tų imperialistų atstovus?

Čia pasireiškia visas vi
dujinis prieštaravimas bol
ševizme. Kaipo agitato
riams, Rusijos bolševikų va
dams rupi, kad kiekvienoje 
šalyje žmonės kuosmarkiau- 
sia kovotų prieš savo ^vald
žių; bet kaipo valdžia, bol
ševikai suinteresuoti tame, 
kad tos valdžios, prieš ku
rias jie per savo agentus or
ganizuoja sąmokslus ir “re-

DEGINS KNYGAS!

Vienas komunistas, pasira
šęs M. Belaisviu, Veikalai! ja, 
kad bolševikiškoji literatūros 
d ra u gi j a nepla tintų k n ygos
“Ant rytojaus po socialūs re
voliucijos,” kadangi jos auto
rius, Karolis KauIškiš, ir vertė
jas, P. Grigaitis, esą “darbinin
kų klases priešai” ir ki 
joje išreikštos mintys 
čios “konti-revoliucinės”.

Ši- 
pa

ti tarpe darbininkų, 'o sude
ginti jų! Patariu, kad Cent
ro K-tetas taip ir padarytų. 

“Ne todėl, ji netikus, kad 
josios autorius ir vertėjas 

• yra Ikonltr-revojiucionieriai, 
darbininkų neprieteliai, bet 
todėl, kad toje brošiūroje iš
reikštos konti>revoliucbiės 
mintys, lodei, kad ten skel
biama menšeVikines 
jos.
ma parduoti principų ir 
ninizino idėjų.’’ ’ ’
“Laisvės” redakciją įdėjo 

tų fanatiko laiškų bę jokįo
stebėjimo, ^redakcinių straips
nių puslapyje; taigi jį sutinka 
su Belaisvio nuomone. •

Toje jo nuomonėje yra vie
nas geras dalykas: atvirumas. 
P-as Belaisvis, ką mano, tų ir 
pasako. Priešingos “leniniz
mu i” knygos, jo išmanymu, 
turi būt sunaikintos, ergo 
deginkime jas! Vabalas-Prusei- 

veidmainių 
yra susispie- 
slogu, nebu- 
patys tokių

ka ir visas tas 
“bunčius”, kuris 
tęs po “Laisves” 
tų turėję drąsos
mintį viešai išreikšti.

Laiško autorius 
Kautskio veikalu

sako
“Ant

tiems. i.
Ta brošiūra, ,kurią komunis

tai rengiami deginti,, priklauso 
ne jiems, bet ' socialistams. 
Kuomet ILihu’aturos Draugija 
ją leido, ji buvo socialistinė nustato, kad steigiant 
organizacija 
su savo kompan’j.i paskui ūž
ėsimai e mainyt sav) kailį, tai 
ij:e <ųrcjo pasitraukt’ iš organi
zacijos ir palikti 
tiems, kurie ,buvo 
pasiryžę darbuotis 
nustatytųjų principų 
Vietoje to,, komunistai pasivo
gė Draugijos išleistąsias kny
gas ir mėgino pasivogti jos, iž
dą. Dabar gi jie tas pasivogtą
sias knygas rengiasi deginti!

Fanatizmas tiios renegatus, 
matyt, jaii baigia ' varyti iš 
proto.

jos turtą 
ir toliaus 
Draugijos 
dvasioje.

DIDELĖ darbininkų 
gale MEKSIKOJE.

PER-

didžiausiį 
Kapitalui esu suduo- 

kad 
ap-

sa-

Telegramos* didžiuosiuose 
Amerikos laikraščiuose pranie* 
ša, kad Meksikos 
darbininkai laimėjo 
pergalę,
tas toks baisus smugty, 
bankininkus ir fabrikantus 
ėmusi baime.

Buvo taip. Prieš trejetų
vaičių sustreikavo 5.000 darbi
ninkų, dirbančių prie ghtveka- 
rių Meksikos Mieste. Tie gat- 
vekariai priklauso Britanijos 
kapitalistų Kompanijai. Darbi
ninkai pastatė reikalavimų, 
kad butų pripažinta unija, ku
ri yra Meksikos Darbo Federa
cijos dalis. Samdytojai ilgai 
priešinosi, bet pagaliau sutiko

liesą: 
ryto

jaus pG sbcialės revoliucijos” 
nieku budu negalima sutaikyti 
su Lenino “Valstybė ir Revo
liucija,” kaip negalima sutai
kyti dar\vinizmą su biblija ar
ba fyzikos mokslą su juodąja 
magija. Bet p. Belaisvis parodo 
visišką nesugebėjimą pagerbti
istorinę tiesą, kuomet jisai j išpildyti darbininkų reikalavi- 
ksikia “renegatais” Kautskį ir.mQ«
Grigaitį. j To negana. Po streiko dar-'

. i bininkai pareikalavo, kad kom
pasui žino gerai, ir visi tatai 

žino, kad dabartiniai “komu
nistai”, pirmiaus pilnai pritar
davo toms mintims, kurios1 yra 
išdėstytos Kautskio knygelėje. 
“Ant rytojaus po socialūs re
voliucijos” yra vienas labiau
sia populerių tarptautinės so-l 
cialislinės literatūros kurinių. 
Ta brošiūra savo laiku buvo 
išversta j visas kulturines^pą- 

.šaulio kalbas ir ją, platino viso 
pasaulio socialistai. Niekuomet 
jos nesmerkė ir nevadino 
“šlamštu” nė pats Leninas.

Ją laike labai geru veikalu ir 
Amerikos' 'ličtuviaii • sodiallistai, 
kas matyt, kad ir iš to fakto', 
įogei socialistinė Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija, 
pirm savo skilimo, išleido ją 
lietuvių kalba. Draugijos pir
mininkas, kuris tuomet buvo 
L. Pruseika, pats asmeniškai 
kreipėsi prie brošiūros vertėjo 
ir prašė duoti ją Draugijai iš
leisti.

Jeigu tie žmonės, kurie šian
die garbina “leninizmą”, pir
ui iaus gyrė Kautskio brošiūrų 
ir ragino darbininkus skaityti 
ją, o dabar sako, kad ji “nuo
dai”, vir rengiasi ją deginti, -~ 
tai kas gi yra renegatas?

Aišku, renegatais yra ne 
Kautskis1 ir ne Grigaitis, beL- 
komunistai. -Nes renegatas yra 
tas, kuris atsižada savo prin
cipų. Tų principų, kuriais 
Kaul^kis vadova^vorsi, Įrašyda
mas “Aht? rytojaus po socialūs 
revoliucijos”, jisai laikosi ir 
šiandie; jų laikosi ir brošiūros 
vertėjas. O komunistai atsiža
dėjo jų. Tą, ką jie pirma gar-

panija jiems užmokėtų $50,- 
000, kaipo atlyginimą už tai, 
kad jie per pusę mėnesio ne
gavo algų. Galvekarių savinin
kai buvo priversti išpildyti ir 
šitą reikalavimą. Jie apsiėmė 
užmokėti darbininkams $25,- 
000 tuojaus, o likusius $25,- 
000 dviem lygiom dalim balan
džio ir gegužes mėnesiuose.

Tai yra, žinoma, dideli lai
mėjimai. Bet kapitalistine 
spauda ne tiek stebisi tuo, ką 
darbininkai iškovojo iš kompa
nijos, kiek tuo, kad jiems toje 
kovoje padėjo valdžia.

Telegramos sako, kad, kai 
galvekarių dalrbininkų strei
kas Meksikos Mieste prasitęsė 
dvi savaiti, tai prezidentas pa
sikvietė pas save kompanijos 
viršininkus ir turėjo pasikal
bėjimą su jais savo ofise prie 
uždarytų durų. Po pasikalbė
jimo prezidentas Calles parei
škė, kad streikas pabaigtas: 
kompanija sutinka pripažinti 
darbininkų uniją, ir darbinin
kai tuojaus sugrįš į darbą.

Taip pat ,buvo ii” tuomet, 
darbininkai • (sustigiiuSijo 
kompanija dėl užmokėjimo 
streiko laiką. Prezidentas
sisiulė kompanijai ir darbinin
kams sutaikyti juos vienus su 
antrais, ir abi pusi sutiko. Po 
to Calles priėmė gatvekarių 
savininkų atstovus savo ofise, 
ir už pusčą vąlaniĮos’ >Dąrbo mi
nisteriją, Mordnes, paskelbė prc-. 
zidentpĮ vardu, kad ginčas pa- 
Ibaliglas? kompanija apsiima 
užmokėt darbininkams.

Kas matė, kad valstybės pre-
I zidentas ir jo ministeriai šitaip 
elgtųsi: ažuol rėmę kapitalis-

kai 
'su 
už 

pa-

esan-
Be- bino, jie šiandie degina!
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Jeigu centras1 ar nors 
yra Varšuvoj nemažiau 
2.500.000 auks.; 2) jeigu Kro
kuvoj, Lvove, Poznanėj, Kato- 
vicuosc ir Lodzėj 1,500.000 
auks,; 3) kitosie; vietose- —4.- 
000.000 auks.; '1 lipOtękbs ban
kai privalų turėti nežiūrint 
vietos -r*- 5,000.000" ^iiksi Ban
kai, kurie (vėlkė 'šiam dekretui 
įsiteisinant (192;)k — Į^l) sa
vo kapitalą privalo privesti li
gi reikalaujam'os normos ligi 
1928 metų galui,^todydžid kel
dami iligu nurodytų kasmetinių 
normų. Laiku to neatlikus, 
bankasi tuojau likviduojamas. 
Ir šiaip labai suvaržytas ban
kų steigimas, įstatų keitimas, 
skyrių atidarymas ir tt. Kaip 
jau minėta tai visa turi tikslo 
partiošti dirvą valstybiniams 
bankams. Bet ar tiems ban
kams gerai klosis, Munku pra
našauti. Valstybes įnionių de
ficitas 19241 metais, kur vien 
valstybės miškai vieton lauktų 
60 milionų davė tik 9, verčia 
šiek tiek susirūpinti.

Pereitais melais, kurie buvo 
tuo .ypatingi, kad pirmą kartą 
buvo patiektas biudžetas iš 
anksto, deficitas buvo išlygin- 
layl Įvairiomis iždo kombinaci
jomis ir paskolomis. Negeriau 
bus ir šiais, 1925 metais. Vy
riausybė stengiasi visa daryli 
tam deficitui sumažinti, tačiau 
jis turės būti gan didelis, nes 
taip apskaito ižinovai. Tačiau 
skolintis- užsieniuose biudžetui 
lopyti daiktas tiesiog nega
limas. Reiškia .savo išteklium 
kredito sąlygos pagerinti tie
siog’ negalima. Apskaitoma, 
kad šiam reikalui būtinai reir 
kalinga 100 milionų dolerių. 
Bet kur jie imli? Lenkija, ne
suvedanti savo galų biudžete, 
turinti pasingą užsienių preky
bos balansą ir gyvenanti chro
ninį ekonominį krizį pasitikė
jimo užsieniuosie neturi. Tuo 
laiku, kai tokia mažutę Danija 
greitu laiku ir geresnėmis są
lygomis gavo 40 milionų dole
rių paskolą Jungt. Valstijose, 

kartų didesnė 
leiškaulino 50 
dar 'nepaimti,

skyrius 
negu

valstybė, vos 
milionų, kurie 
nes nesančios aptartos kažku
rios smulkmenos. Kaip prane
šta sąlygos gan sunkios, ųps 
8 proc. melams, o realizacinis 
kursas 86, per ką vieton .50 
m-nų išeis tik 43. Šita visa su
ma manoma
reikalams. Bet kad šie 200 mi
lionų auksinų yra labai maža, 
yiako murris ir tie *400 milionų 
kreditų, valstybės bankų išduo- 

l'igi šiol, o tuo tarpu rinko- 
krizis nėkiek nemažėju. _

apversti kredito

tu

Pranione *ir prekybos.
Pradžioje keletas skaįtiinių» 

rodančių poros pramonės šakų 
stovį prieš karų ir paskutiniais 
metais.

Uis prie$ darbininkus, jio» pa
rėmė (tarbi nink ils prieš kapi
talistus!

Bet Meksikos prezidentas 
Calles ir jo meisterių kabine
tas yra Darbo Partijos vadai, 
socialistai.

labai netobulai organizuotas, 
•ką pl'ipažino ir premieras: vi- 
;-iur trūkstama prisimanančių, 
įgudusių jėgų ir tobulesnių te
chnikos priemonių. Ligi šiol 4a 
pramonėj laikėsi muitais,1 ku- 

' ric ją saugoja nuo ■ užsienių 
konkurencijos ir subsidijomis. 
Bet kai tą subsidijų pritruko, 

i įUų -yK«r?ima smukti. Įdomu, 
(kad net pati vyriausybė savo 
užsakymų duoda užsieniams, 
nes ticn jie e§ą, anot premjero 
žodžių, net 70% pigiau atlie
kami, negu Lenkijos firmose.

Dabar vyriausybė, atsiekusi 
šiokią, tokių rezultatų valiutos 
reformoj, visą savo susirūpini
mą nori skirti pramonei ir 

. Čia jos numatoma 
firekybos organi- 
inimas, kredito 

Iparupinimas; ‘geležinkelių tari-

IŠ to matome, kad pramonėj 
toli gražu nėra pasiekusi prieš
karinio stovio. Parankiui netu
rime skaitlinių audžiamajai 

. pramonei, kuri prieš karą, pa
lyginus ganą, aukštai stovėjo, 
neturime tokių, skaitlinių ir Si
lezijai, tačiau iš bendrų prane
šimų yra žinėma, kad kaip 
audžiamoji pramonė, taip ypač 
iš Vokietijos atimtoj Silezijos 
daly gamyba labai toli yra nuo 
prieškarinių laikų. Pasiekti 

‘prieškarinės normos nėra toks prekybai 
Spigus dalykas Lenkijoj džiau- pramonės ir 
giamasi, kad nors kiek pirmyn izacijos . 
buvo stumiamasi. Tačiau pa;
kutiniais .(1924) metais valiu-tfų pritaikymas ir užsienio rin- 
tos reforma ir kitos priežastys 
privarė prie nepaprastai sun
kaus krizio kaip- pramonėj, 
taip ir prekyboj. Apie krjzip 
dydį mums duos supra^mo; įši
lęs skaitlinės, J ' H

Bedarbių skaičius šitaip au
go: sausio mėn. buvo 68.069, 
gegužės mėn. — 94,600, birže
lio mėh. — 97,870, liepos mėn. 
— 137,830, rugpiučio mėn. 
152.021, rugsėjo mėn. — 195.- 
440, spalių *mėn. — 148,925, 
bet gruodžio mėn. vėl padidė
jo ligi 163.000. Skaitlinės1 ofi- 
cialinės, per tai galimas daik
tas, kad jos ne visai atatinka 
faktams. Iš premjero praneši
mo, iš kur paimta ir paskuti
nė skaitlinė, matyli, kad be 
163,000 bedarbių gruodžio 
mėn. buvę dar 115,000 ieškan
čių darbo, reiškia tikrų kandi
datų i bedarbius. 73,000 bedar
bių gauną pašalpą iš valdžios. 
Charakteringas bruoželis yra ir 
tai, kad bedarbių skaičiuj esą 
82,000 kvalifikuotų darbinin
kų..

Įdomios kaikurios ir smulk
menos. Taip audžiamojoj 
pramonėj darbininkų skaičius 
šiemet taip mažėjo;

VU.
IX.

X.

> McJyilnin
28- VJJI.3 r>2%

I IX. R 3'.V/
13 18' 22,79%

šakoj. Vilnų šakoj. 
no.nn., 33.8% 

norm.. 28 ’S^/, 
norm., 28,31%

Imant pramones

norm. 
norm. 
norm.

centrais

jkų ieškojimas. Tečiau užsienio 
rinkų lėga'lima bus tada rasti, 

.kai nors bent gamybos išlaidos 
i susilygins su užsieninėmis. 
“Kitaip ką nors pešti, savo va
lių kam nors diktuoti ir prive
rsti sau pageidaujamas preky
bos sutartis sudaryti, I>enkija, 
bent dabartiniame stovy, nega
li. Tokiu budo ateitis yra ty
liai neaiški. O kas kari vis di
dėjąs bankrotų skaičius jau 
net ^užkietėjusius optimistus 
pradeda išmušti iš pusiausva- 
ros.

59,000, o Silezijoj, daugiausia 
kasyklose ir tirpdiklose, 12,- 
000.

Apie Lodzę dar įdomu iškel
ti aikštėn ir tai, kad pereitais 
metais stambiojoj pramonėj 
gamyba išnešė 50L, o smul
kiojoj 70%. Ne bei reikšmės 
yra ir tai, kad Lodzėj šiems 
metams (1925) vos 48:%- įmo
nių teįstengę išpirkti patentus*. 
Visos kitos arba susilikviduos, 
arba daj- sunkesnėmis sąlygo
mis turės’ tuos patentus pirk-1 
tis, kioi daugelį privarys prie 
bankruto.

Visa šita lui'int galvoje ne
tenka stebėtis, kad Lenkijos 
įmonių aki’ijų vertė smarkiai 
krinta žemyn. Ir bendrai iš
skaityta, kad dabartinė (Lenki
jos įmonių vertė teišnešanti 
vos 23% prieškarinės vertes. ,

Prie krizio daugiausia pri
varė valiutos reforma savo 
gi u labai pasunkinusi kredito 
sąlygas; toliau, gyventojai la
bai sumenkėjo, nes prie bend-' 
riį sunkių gyvenimo ‘ sąlygų 
prisidėjo didelė mokesčių naš-j 
ta. To vi,sa pasekmei su
mažėjusi iicrkamoji gale. Visi 
priversti susilaikyti nuo pir- 
kinių. Suprantama, kad vietos

(Bus daugiau)

Geros Rųšies
Grojiklio Pijano įren

gimas už 

$395
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

, Pijanus galite pasirinkti dviejų 
Skirtingų Padirbimų

Gulbransen arba 
H. C. Bay pa

darymo
Šie pijanai yra žinomi kaipo 

garsiai ir lengvai grojijanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 
nekurios krautuves parduoda už 
augštų kainų, bet mu: ų didelė 
pirkimo ir pardavimo jiega dalei- 
džia mums teikti musų kostume- 
riams didelius suččdijimus.
pijami duodame Veltui, Suoleli, 50 
Voleliu, Lianipų arba šepelę dėl 
rolių, visų už ..................... $395.00.

Ant lengvų/ išmokėjimų.
Norintieji įgyty gerų ir nebran

gų pijanų pal artume užsisakyti 
tuojaus, nes yra apiibuotas skai
čius už šių kainų.

Krautuves atdaros vakarais

Su

PEOPLES FURNITURE
COMPANY

Pijanų Skyriai:
4177-83 Archer Avė.,

1922-32 So. Halsted St.
..............................N Į ■ -J
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Naujienos Paveikslais
NEPAPRASTA ŽMOGŽUDYSTĖ CHICAGOJĘ

1 Dabartinė lietuviy partijų 
padėtis ir ateinančiy rin

kimų perspektyvos

Valstiečiai liaudininkai turė
dami gan gabių ir sumanių po
litikų, ateinančiais trinkimais 
ęumanė net dviem varžom bal
sus gaudyt. Nesenai’ pasirodė 
naujas R. Skipičio (valstiečių 
liaud. atstovų seime) redaguo
jamas laikraštis “Ūkininko Bal
sas”. Jo tikslas įsteigti naują 
ūkininkų partiją, kurioj bus 
gaudomi stambiųjų ūkininkų ir 
dvarininkų balsai (Jie priešingi 
žemės reformai). Patys valstie
čiai liaudininkai pasilieka ma
žažemiams ir bežemius. Jų kom-

panija jau smarkiai veikia ir 
ruošiasi ateinančius rinkimus 
laimėti ir tuo budu paimti val
džią į savo rankas.

Bolševikai po “darbo kuo
pos” vardu kol kas dar nepa
stebimi ruošiantės prie rinki
mų, nes., matyt, nemato reikalo. 
Jie jau vieni mano valdyt nes 
kaip žinome iš III internaciona
lą planų, kaip kitose Pabaltės 
valstybėse, taip ir Lietuvoj ma
noma padaryti revoliucija įvedi
mui “rusiško rojaus”. Bet, tur
būt, nepasiseks, nes perdaug

uoliai žvalgybininkai seka jų 
planus.

Socialdemokratai imasi visai 
kitokių priemonių savo planams 
vykdyti. Jie mano, kad pir
miausiai reikia sąmoningai jti- 
kint darbininkų masės, kas yra 
jų draugai, o kas priešai. Už
tat jau važinėja po kaimus su 
paskaitomis ir prakalbomis apie 
dabartinę ekonominę ir politinę 
valstybės padėtį ir kitais klau
simais liečiančiais darbininkų 
gyvenimą ir jų klasinį susipra
timą.

Kademų vedamoji politika 
privedė liaudį visai prie kitokio 
ūpo.. Pavažinėjus po kaimus 
p>amatai, kad nepatenkinimas 
kademais, kasdien auga. Ir jei 
kademai ilgiau nesistengs savo 
taktikos pakeisti tikriausiai 
galima tikrint opozicijos laimė
jimą. Tada jau nei davatkų 
gaujos, nei iš sakyklos kolioji- 
mai nieko negelbės. Ypač darbi
ninkų susipratimas auga. Tai 
parodo ir buvusieji savivaldybių 
rinkimai tose apylinkėse, kurio- 
sezbuvo panaikinti. —V. Mčs.

Chicagos Didžiausia už vidurmiesčio drapanų ir čeveryku krautuvė

VVILLIAM N. McCLINTOCK,

seimų ir pa* 
abiems kraš-

rašinėly, nore-

WILLIAM D. SHEPHERD, 
advokatas, kuris yra kaltina
mas nunuodijame savo globoja? 
mo jauno milionieriaus MeClin- 
tock, kad pasisavinus jo milio- 
nus.

JR., jaunas milionierius, kuris 
nesenai mirė. Kaip kaltinama, 

jo globėjas Wm. D. Shepherd, 

užkrėtęs jį tyfu ir jį tuo numa
rinęs, kad gavus McClintock pi

nigus, kuriuos mirusis prieš 

pat savo mirtį užraše savo glo

bėjui: Dabar Shepherd laukia 
teismo. ' 7 -. .

:;S:1

DR. FAIMAN

KALT1NTOJAS. — Dr. C. C. Faiman (dešinėj, su ūseliais), 
vienos abejotinos mokyklos savininkas, kuris prisipažino, kad jis 
pardavė Shepherd’ui tyfo bakterijų ir pamokinęs, kaip jas įduo
ti ir numarinti jauna McClintock. Už tą jis turėjo gauti iš Mc 
Clintock palaikų $100,000. ■

Lietuvių Seimas jau baigia 
atgyventi savo dienas, nes atei
nanti rinkimai Imi įvykti pra
džioj 192A metų, ’bet yra gali
mybės manyti, kad rinkimai j 
vyks ankščiau, nes jau patys ka
demai prie jų ruošiasi. Viena, 
jiems rupi šiuos “šventuosius” 
metus panaudoti žmonių religi
niams jausmams. Antra, opo
zicija visokiais budais gilia į pa
šonę daryt Klaipėdos krašte rin
kimus į Sein;ą ir krašto seime
lį. Kademai matydami, kąx! 
klaipėdiečiai vargu panorės prie 
jų dėtis ir tuo gali sudaryti 
kademų blokui pavojų. «• Už tat 
jie mano paleisti 
skelbti rinkimus 
tams kartu.

Šiame mano
čiau skaitytojus supažindinti su 
dabartinėmis politinėmis parti
jomis, žmonių upuį jų veikimu 
ir ateinančių rinkimų perspek- 

. tyvomis. ■ ; • i • - •
Pirmjausiai ‘pradėsime nuo 

į dešiniojo sparno, t. y. nuo. ka
demų bloko. t •

Kademai turėdami valdžią sa 
vo rankose nuo Steigiamojo Sei
mo laikų, ir tvarko ją • tikrai 
kademiškai. Aukštosiose sfero
se daugumoj stovi kunigai 
Mums žinoma, kad kunigai tėra 
baig^ kunigų seminariją. Geram 
vedimui, kuritj nors specialių 

Į dalykų, daleiskim žemės ūkio, 
fiiįansų ir kitų reikalingi žmo
nės baigę aukštesnįjį mokslą ji 
tinkamai prisiruošę tam daly
kui. Tai ir yra kultūringose ša
lyse. Bet pas mus ministeriai 
irfvisoki aukšti valdininkai ku
nigai, veda savo praktikos dar
bą. Kuomet matome šitokius 
žmones vyriąusybėj, tad mums 
nėra ko ir stebėtis, kad valdy
me pridirbama klapatukų, tiek 
vidaus, tiek užsienių vedamoj 
politikoj. Bet kuomet opozicija, 
kiekvieną kartą pirštu nurodo 
daromas klaidas, kademai netu
rėdami, ką daryti griebiasi viso
kių demagogiškų priemonių. 
Tai mums parodo ir dabartinė 
kunigo Puryckio byla. Kiek 
šmeižtų,, kiek visokių apgaubiu, 
kad paslėpus juodus kun. Pu
ryckio darbus. Bet, kad šitoki 
darbai kuo tolyn, tuo labyn 
duoda žmonėms suprasti kade- 
rnų politiką, tad kademai maty
dami savo pražūti mano, kaip 
minėjau, panaudoti tikybinius 
žmonių jausmus šiais “šven
taisiais” metais. Užtat dabar 
jau organizuojama davatkų pul
kai, kalėd o jautiems kunigams 
taip pat įsakyta vesti plačią 
propagandą liaudyj. Matyt, tik 
rai jau ruošiasi paleist seimą ir 
skelbti naujus rinkimus. Tai 
pabrėžia ir “Klapiėdos žinios”, 
antras ir valstybės oficiozas 
esąs Kademų įtakoj .

Apie darbo federaciją ir ūki
ninkų sąjungą, kaipo tos pačios 
trejyLč; narius netenka kalbu- > • 
ti.

Atdara 
Subatos Vakare

CLOTHING HOUSE
Milwaukee and Ashland Avenue Atdara 

Ketvergo Vakare

Pasidairykite Del Savo

VELYKINIU DRABUŽIU
Ir pirm išleidimo savo pinigų, dasižinokitc ką Continental jums pasiūlo

J£U()MET iųs atlankysite THE CONTINENTAL jus greitai pastebėsi te, kad čia nereikės mokėti karo laikų kainas, čia yra visuomet 
SUTEIKIAMA VERTE ir tas padarė CONTINENTAL didžiausia už vidurmiesčio krautuve Chicagoję. šį pavasarį dar yra didesnis 

Musų rendos yra daug pigesnes negu vidurmiesčio krautuvių ir didelis 
yra parduoma pas CONTINENTAL.

skirtumas KAINŲ tarpe CONTINENTAL ir vidurmiesčio krautuvių 
SUTAUPYMAS nužeminus kainas ant kiekvieno siuto ir overkauto

GRĮŽĘS AMBASADORIUS VOKIETIJAI IR JO DUKTĖ , 

A|LANSON B. HOUGHTON, buvęs Jungtinių Valstijų amba
sadorius Berline, ir jo duktė, grįžę Amerikon paviešėti. 
Hoųghton dabar perkeliamas ambasadorium Londonan, į 
vielą Franko B. Kelloggo, užėmusio valstybės sekretoriaus

ga taip pat nesnaudžia. Ketu
ri us rinkimus pralaimėjusios 
Lietuvoj, metais Klaipėdos kraš- 
tan manydami ten užuojautą 
rasią. Jau senai jų vadai ten 
lando, bet kiek tenka patirti ir 
ten neturi pasisekimo.

DABAR > 
BANDYKIT,

Bobemian
Hop-Flavored

Bandykit palyginti šias kainas

PAVASARINIŲ VIRŠUTINIŲ KAUTŲ
Suprantama, jus galite surasti viršutinius kautus kitur už $24.50, bet 
ne TŲ’ stylių ir rųšies.
Šie yra vėliausios išdirbystes Angliški boxkautai, viena ir dvienj eilė^n 
guzikų — ilgi/ liuosi, plačiais pečiais — ir didelįsį pasirinkimas 
populiarių kautų.

Pastebėkite, kad tie viršutiniai kautai yra rankomis pasiūti specialiai 
dėl musų iš vilnonių audeklų, visi satinu trimuoti ir kai kurie erave- 
nette proceso. Jus galite gauti šviesių spalvų pilkų, rudų, povvder 
mėlynų, ir t. t. Viršutiniai kautai yra didžiausios vertes Chicagoj 
—r* tiktai

Ir pažiūrėkite j šiuos

DVIEJŲ KELNIŲ SIUTUS
Jus turite pamatyti juos, kad įvertinus .stylių, vertę ir labai žemas 
kainas. '
Siutai yra rankomis siūti iš grynų vilnų materijolo, cassimeres, 
vvorsteds ir ševjotai iš naujų VVoodland Fawn, London Lavender, 
Po^vder Mėlini, šviesių spalvų pilki, rudi — visų mėgiami.
Jaunų vyrų styliški nauji viena ir dviem eilėm guzikų, Angliški mo
deliai — apstus, liuosų pritaikymų, plačiais pečiais, kelnes pilnos 
rųięros. 'l'aipgi didelis pasirinkmas vyrų 2 kelnių siutų, visokių sty
lių, paprastų inierų. storų ir plonų. Kuomet Continental sako 
^ERTI jie ir

apstus, liuosų pritaikymų, plačiais pečiai 
'l'aipgi didelis pasirinkma

inierą storų ir plonų
mteikia VERTE. Jų kainos yra po

aliantų militarės. kontrolės misijos skelbimas, buk Vokietija 
turinti didelius ginklų ir amunicijos sandelius, esąs melas:- 
lokių sandelių Vokietijoj visai nesą.

PURilAN 
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas 
Prašykit groserninkų

Kiti gražus viršutiniai kautai Iskaitantant Gabardiųes, Whipcofd8 
ir Chesterfields, Kainos nuo

$18 iki $40

Kiti Gražus 2 Kelnių Siutai, Rankomis Sinti iš Importuoto Matert 
jojo Geriausių Amerikos Isdirbėjų. '

$18 iki $60
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. Spešelninkas pabėgo su 
pinigais -

Hnrry S. Swan, galva Home- 
stead Realty Co., Ilomestead 
Realty & Improvement Co. ir 
Ilomestead Development Co., 
kurios turėjo puikius ofisus 
American Bond & Mortgage na
me, 127 N. Dearborn St., pabė
go su visais pas jį “investuo- 
tais”|pinigais. Mat jo tos “kom
panijos” varė savotišką spešelų 
bizni ir priimdavo pinigus inves
tavimui, nors jis nesiūlė tokių 
didelių procentų, kokius “duoda
vo” mūsiškiai spešelninkai Bis- 
choffai, Harringtonai ir k. Jis 
Im* to organizavo dirbtuves Mi- 
chigan valstijoje, kurių dabar 
niekas nesuranda, nors jis par
davinėjo tų kompanijų' šėrus. 
Daugiausia pas jį įdėjo pinigus 
ne chicagiečiai, o iš kitų miestų. 
Dabar jie atvažiavo atsiimti di
videndus, bet Swan daugiau ne
berado, nė jo “kompanijų” pui
kiosios raštinės. Kiek sudėtų 
pas ji pinigų žuvo, tikrai neži
nia, kadangi nerandama jo kny
gų.

Jis buvo pabėgęs prieš treje
tą mėnesių, nepalikęs pinigų nė 
raštinės darbininkams apmokė
ti, nė apmokėti nuomą. Bet už 
mėnesio laiko jis sugryžo, te- 
čiaus tapo iš raštinės išmestas 
už nemokėjimą nuomos. Tada 
jis vėl prapuolė ir daugiau ne
pasirodė.

Šelpia nukentėjusius 
audroj

Chicagoje skubiai yra ren
kamos aukos šelpimui nukentė
jusių pereitą savaitę siauhi- 
sioj baisioj viešnioj. ( Jau su
rinkta ir priduota šelpimo ko
mitetui virš $500,000. Tai vien 
tik Cliicagoj į kelias dienas 
surinkta tiek auk u. Aukos ren
kamos ir kituose Illinois mies
tuose.

Illinois legislatura irgi pra
skyrė $500,000 nukentėjusių 
šelpimui.

Nusinuodijo turtinga mergina.

P-Iė Mabel Ciara Vogelsang, 
duktė turtingo restoranų savi
ninko, nusinuodijo morfiną. 
Spėjama, kad ji nuraminimui 
skausmo paėmė perdaug didelę 
dožą narkotikų, šiaip jf narko
tikų nevartojusi.

Sportas
MANO PAAIŠKINIMAS KAI 

DEL DEIMONTO DIRŽO.

SHEPHERD PASILIKS
KALĖJIME

Advokatas William I). She
pherd, kuris yra kaltinamas 
tuo, kad jis užkrėtė tyfo bakte
rijomis ir tuo numarino jauną 
milionierių McClintock, kad pa
sisavinus jo- turtą, pasiliks.sė
dėti kalėjime iki teismo.

Grand jury apkaltinus She
pherdą žmogžudystėj, Shepher- 
do advokatai ,buvo padavę teis
mui reikalavimą paliuosuoti 
Shepherdą už kauciją iki teis
mo, nes žmogžudystė esanti ne
įrodyta. Tečiaus teismas iš
klausęs visų liudijimų; .pasire
miant kuriais Shepherdą kalti 
narna žmogžudystėj, nusprendė, 
kad Shepherd turi pasilikti kalė
jime iki teismo ir negalj būti 
paliuosuotas.

Girdėtis, kad Shepherd keti
na apeliuoti ir reikalauti iš auk
štesnio teismo jį paliuosuoti už 
kauciją.

Tyrinėjimai gi vis dar tebesi
tęsia. Dabar ypač daug domės 
pradedama kreipti į mirtį Dr. 
Olson, artimo Shepherd draugo 
ir asmeninio McClintock gydyto
jo. Tvirtinama, kad Dr. Olson 
mirė urnai ir gana keista mirčia, 
tuoj po apsilankimo pas jį She- 
pherdo. Busią bandoma atkas 
ti Dr. Olson lavonu. €'

VAIKAS IŠKRITO Iš RANKŲ
— UŽSIMUŠĖ

Kol ristynės dar neįvyko, aš 
tariu- širdingą ačiū visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
prisidėjo prie deimonto diržo. 
O po ristynių tegul tas dėkos, 
kuris laimės tą diržą Ban- 
cevičius ar Požėla. Man nėra 
skirtumo: kuris laimės, tas 
gaus.

Aš užtikrinu, kad niekas dar 
tokio diržo nėra matęs. O tai 
todėl, kad tai dar pirmas dei
manto diržas duodama lietuvių 
pusiau sunkiojo svorio čem
pionui. Ant to diržo bus dvi 
vėliavos iš aukso ameriko
niška ir lietuviška.

Aš užtikrinu, jog publika 
bus patenkinta. Jeigu ristynės

Sustyrąs Sprandas

Gaukit palengvinimą 
dabar

Kad prašalinus sustyrimą ir 
tratėjimo sprando — vartokite 
Sloan’s. Nereikia trinti! Ge
ros pasekmes linimento pačios 
atlieka darbą dėl jūsų. Jos 
siunčia šviežų, naują kraują j 
skaudamus raumenis ir tas pra
šalina sustyrimą —prašalina 
skausmą. Pas visus aptiekorius 
— 3Š centai.

Sloarfc Li«iment
— Prašalina Skausmą!

išeitų lygiomis (ko tikrenybėj 
negalės būti), tai diržo negaus 
nė vienas nė kitas. Gi tiems, 
kurie davėte ant diržo, pinigai 
bus gąžinti. O diržas pasiliks 
pas mane. Už tą diržą daugiau 
nebebus leisią ristis.

—J. Lukas.

SPORTO MĖGĖJA.

Poni A. Joniką yra viena di
džiausių sporto mylėtojų, kuri, 
galima sakyti, dar nėra pralei
dusi nė vienų Požėlos risty
nių. Be to, ji visuomet su 
savim atsiveda kelias drauges 
arba draugus. Reikia dar pri
minti, jog ji yra gerokai prisi
dėjusi prie deimonto diržo pa
darymo.

Kovo 31 d. laike ristynių ji 
bus pristatyta publikai ir per
duos laimėtoj Ii deimanto diržą

Ji laiko cigarų, cigaretų ir 
saldainių krautuvę (2002 Ca- 
nalport Avė.) Sporto mylėto
jai privalo ją remti, pirkdami 
pas ją cigarus ir cigaretus.

• —J. Lukas,

Kas Dedasi 
Lietuvoj

■ ■ f ■

Skuodas (Kretingos apskr.) 
II-I d. įvyko Skuode Soc. Dem. 
viešas mitingas,- kalbėjo dr. 
Markelis. Mitingas turėjo pa
sisekimą kuo puikiausią, nes 
iš kad omų ųedrįso nė vienas 
nei išsižioti, bet už tai vasario 
surengė mitingą kademai, kal
bėjo Kardišauskas, , kuris kal
bėdamas liek Įsikarščiavo, kad 
net pradėjo meluoti visiems 
perdaug suprantamai.

Užbaigus kalbėti Kardišaus- 
kui prašė žodžio nuo Soc. Dem. 
dr-gų Pronckus, bet Kardišaus
kas nedavė žodžio, mat bijojo, 
kad nereiktų bėgti iš savo su
rengto mitingo, tik buvo pa
tiekta keletas klausimų, į ku
riuos nevykusiai atsakinėjo ir 
tarp klausytojų neturėjo jo
kio pasisekimo. —Ašara.

Jei noii turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambinosavo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų Šėputėje.
“Gerbiamieji:— »

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausį ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu aciu ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pare’kalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite uz 
35c benką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

1 F. Ad. richtęr & co.
\ Ecrry & South iith Sta., Brooklyn, N. Y. y

INFLUENZA
Nejuokauk .su slogomis. Apsileidimas 
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų 
vartokite

Anchor Pam-Expeller
Patrynus gerai greitai prašalina niežė
jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį 
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilin

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

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, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 

teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Norintiems Važiuoti - 
Lietuvon

Naujienų Metine ekskur
sija jau. artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolj, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsjsakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
2554 W. 69 St.

Tel. Roosevelt 8500

Rufus W. Kittredge, 2426 Lo- 
gan Sq., atsisėdo pusryčiauti. 
Ant kelių jis laikė 8 mėnesių 
kūdikį Jay. Kiek toliau sėdė
jo jo pati ir antras jų vaikas. 
Besėdint, laikraštis nukrito ant 
grindų ir tėvas pasilenkė jį pa
imti. Tuo tarpu vaikas nusly
do nuo kelių ir nukrito stačia 
galva žemėn. Išpradžių many
ta, kad vaikas tik biskutį susi
trenkė, bet kada jis nesustojo 
verkęs, pašaukta daktarą, kuris 
išgabeno vaiką ligoninėn, kur 
vaikas neužilgo ir pasimirė. ♦

DYKAI
PUIKUS’ sidabri
niai indai už vynio- 
klius nuo šio gryno 
muilo. Jis kainuoja 
biskį daugiau, bet 

pagalvokite, kaip 
jis mazgoja — ir 

apie tas Dykai do
vanas!

CHICAGO LAWN

Vaikas iškrito per langą

Vakar apie 4 vai. po piet na
muose prie 5151 So. Saulding 
Ave.t vaikas bežaizdamas iškri
to iš antro aukšto lango. * Val
kas tiek susižeidė, jog nemano
ma, kad pasveiktų. .

AMERICAN
FAMILYSOAP

Sutaupyki! $16.50
ANT JŪSŲ SEKAMO SIUTO!

• “Tiesiai iš dirbtuvės nešiotojui”
Tikrai $40 vertes garantuoti $100% visi vilnoniai 

gerai pasiūti siutai.
Viena kaina p* Augščiausios
Žemiausia fTj C J V/ vienos rUŠies

. Pilnas pasirinkimas puikių unfinished worsted ir 
cassimer — visi styliai ir modeliai. Pritaikomi prie viso
kio ūgio. Užganėdinimas garantuotas. Imkit elevatorių 
iki 2 augšto ir sutaupykite $16.50. Pirkite iš dirbtuves, 
sutaupykit vidurines klases žmonių pelną.

Abner Jonės
307 W. Van Buren St., kampas/ Franklin,

2 fl.
<♦> <♦> <♦>

švarios, šviesios, Svei-* 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygute “Eye Care” atba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

YOUREYtd,
Murinę Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
I ' , . •

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais. 
' PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

4 ' *

Vardas ir pavardė............................................................................ ........................-
* i ,

Kaimas.............. .......... L..........................Valsčius ...................................................

Paštas .........  -.......... Apskritis...............................................
I *

Pinigų prisiunčiu $......................turi gaut Lietuvoj litais........................ (jei nori
• X

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas................................. ........................................... ..................... . ......

Adresas................ :..............................i........................  -

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
f

50 litų ..........
Paštu

............. $5.75
Telegramų

......................... $6.25

■•r----------

600 litų .... .
Paštu , 

...........?.. $62.00 .......
Telegramų

................. $62.50
100 litų .......... .............. 10.75 .......... .............. 11.25 700 litų ......... ............... 72.25 ...... .................. 72.75
200 litų .... ........... 21.00 ........................ 21.50 800 litų ......... ............... 82.50 ..... .................. 83.00
300 litų .......... ............. 31.25 ......................... 31.75 900 litų ......... ............... 92.75 ...... .................. 93.25
400 litų ........... ............. 41.50 ......................... 42.00 1000 litų ........... ............. 103.00 ....... ................. 103.50

S-
500 litų .......... ............. 51.75 .. .v.................. 52.25 5000 litų.......... ............. 514.00 ....... ............  514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois
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Penktadienis, Kovo 27, 1925

Lietuvių Rateliuose
Kas vaidina svarbiausias 
roles “Musų Laimėjime?” 

-------------- . f

Svarbiausią moterų rolę šia
me veikale vaidina Į*. Tendžiu- 
lytė. .Ii Į)asin?dys (lilmos rolėj. 
Ta rolė pilna tragizmo. Ikišidl 
mes matydavome ją vaidinant 
k< medijas, bet Gilmos rolė 
skiitinga nuo visų tų, kurias 
ji vaidino (biicagoje.

(iilma su nekantrumu lau
kia sugryžtant savo bernelio iš 
Didžiojo Mūšio lietuvių su kry
žiokais; vienas iš kareivių gry- 
žęs iš karo, pranšea 
jos mylimas bernelis 
šmėklos sukury žu-vo. 
ta tragizmo bangose.

(iii mos sesers J oru nūs 
pamatysim P. 
tcrivnę. Joninė 
do diametraliai 
mai. Ji pilna.
mi savo švelnumu ir jautru
mų. P. iMilerienes 'ypatybės

jai, kad
karo

Drama

NAUJIENOS, CUicagc, Ūl, »■ i ................ i...... .'i y..... '■

Roseland
Scdnos Mylėllijų 

atsisveikinti 
— ne ant 

sezonui,
visą šią žiemą

SLA. 208 kp. 10 meti 
i nes sukaktuvės

I .ir tuvių
it e lis rengiasi’ 

su roselandiečiais 
visados, bet tik šiam 
Batelieėiai per
gana daug veikė, rengdami va
karus ir vaidindami . kitoms 
draugijom^. Nedidelis yra j’ų 
būrelis, tad kiekvienam teko 
nemažai padirbėti, 
pavasariui jie 
vakucijų — pasilsėti, kad pa

su nauja energija sto- ’ . . ' t.

Atėjus 'gi 
nori pasiimti

Bet rateliečiai imdami 
vakacijas nedaro taip kaip 
ti: metė darbą ir važiuoja 
alioti. Ne, jie nori pilnai

sau

Brighton Park

rolėj 
Petraičiu tę-Mi- 

sųlig savo bu- 
priešinga vGit-1 

lirizmo, pasižy-

sau 
už

baigti savo darbą,’ o jau tajla 
ilsėtis. Todėl jie lig užbaigi
mui savo sezono, rengia , pui
kų vakarą. Kaipo pabaigtuvių 
vakarui jie pasiryžo pastatyti 
didelį ir gražų veikalą Kal
nų Dukters dramą “Dvi Sese
rį”. Mat rateliečiai. nori, kad 
roselandiečiai ilgai atsimintų 
tą vakarą ir pačius ratelie- 
šius, — kad neužmiršiu jų iki

I.iiimos ttvrnuiteA, <—--

lės rolčj-Klimaitytė. Ji nors 
dar jauna, bet smarkiai žengia 
pirmyn ir savo uždavinį visa
dos atlieka su kokiu tai ypa
tingu jautrumu.

Būtos rolėj
Ji pasižymi savo maloniu 
ualimm balsu.

RISIS POŽŠLOS-BANCEVI- 
ČIAUS RISTYNĖSE .

l ai Karolis Vogdis, Klaipė
dos čempionas. Jis pirmą kartą 
pasirodys tarp lietuvių kovo: 31

Adomaičiutė. d. Chicagos Lietuvių Auditori- 
ir! joj (3131-35 Sp. llftlsied St.).

ir • stuomens, bet 
ritasi, — patirsime 

kovo 31 d.

Vyrų svarbiausių rolių 
Bimvydo — šiarąe’ veikale vai
dina J. Vaičkus: Jį’reikia būti
nai pamatyti, rws.-.jis Chicagojl 
pirmą syk pasirodo”volėj, kuri 
reikalauja savo vaidinimu už
hipnotizuoti publiką, suraititir 
Ii visus jausmus ir nekuriam 
laikui užsimiršti. Bendrai, Vy
dūno veikalai veikia žmogui| 
labiau i akis ir ausis. Artistai 
privalo turėti ritmingus gra
žius- judėjimus ir galingą bal-i 
są, to, kaip mes žinome, gerb. 
A'aičkui netrūksta.

Bendrai šiame veikale puma- Lietuvos produktai 
-tyaim daug naujų pajėgų; fan- profesionalai, 
tastiškų dalykų; kaip kokiame tik ir reikalinga yra apie spė-. 
kaleidoskope matom minias kas ir dai 
žmonių, saldžių musų dainų “Pakrikėliai

Kitais žodžiais sakant, jis, risis 
Požėlos-Bancevičiauš ristynėse.

Karoliai tarp lietuvių risti- 
kų žymią rolę lošia - - Karolis 
Požėla, Karolis Sarpalius, Ka
rolis Levickis o dabar alsi-

Klaipė
dos “(liukas”. Pamatysime, 
ką tas “fliukas” gali. Iš pažiū
ros jis atrodo tikras, vyras ir 
iš liemens 
kaip j iš 
utarninke,

Apie Požėlą su Bancevičium 
galima lik tiek pasakyti, .jog 
juodu galanda savo nagus, 
kaip katinai. Na, o kai susitiks 
ant malraso, tai jųdviejų tik 
kudlos dulkės. — N.

Chicagoje ir nemažai 
sukėlė. Vieni g'yre veikalą, ki
ti peikė. Dabar roselandiečiai 
)atys galės įsitikinti kurie kly

do, o kurie tiesą sakė. Galima 
tik tiek pasakyti, kad veika
las .yra įdomus, iš Amerikos 
darbininkų gyvenimo. !

to’. Bežtstira p. Antano ’Va- 
nagliičiof Čia vėl naujiena chi- 
cagiečiams, vėl kalbos, vėl ra- 

įvertinimas.šymai ir ant galo

kyli, lik pastebėti, kad kaip 
viename, taip ir antrame vei
kale figūravo musų jaunos 

artistai-
sprę.sti kajp

nuje, tai kol jų programa iš
sibaigs, lai ims daug laiko - ir 
nepajusime, kad jau vasaros 
nebėra ir jau rudens-žiemos 

ruduo, 
sakyti, 
bujos, 

vaidins geriau, kiti pra- 
Publika vienus rems, 

tų, kurių publi- 
:s rems

minias kas i
ridinu I “ L>r> 1. >

Pirmame 
iš profesiona- 

skambėjimą ir iškilmingus mu- lų dalyvavo p. Juozas Vaičkus 
ir p-lė Pola Tendžiulytė. Ant
rame — “Potaše” — A. Vana
gaitis, Dineika, Olšauskas, Di
kinis ir p-ia Dikinieųė. Dabar 
tie, kurie buvo pirmame ir 
antranle perstatyme lai ir spre
ndžia. Aš pats bijau spręsti..^ 

“Laisvės Kovotojai” — lai 
“dramukė,” kuri šiek tiek ku
tena tautiškus jausmus, ir ku
ria < v 
linai 
mos 
d knį 
šioje 
46 ii 
buvo 
ra i.

zikos akordus.
šį kartą parodykim, kad mes 

branginant savo dramaturgus, 
savo artistus, savo pilnoj to 
žodžio prasmėj Lietuvos kul
tūrą. Nusikratytum nuo apa
tijos, apsnūdimo ir eikim prie 
nuolatinio grynai lietuviško 
teatro, nes teatrą sudaro netik
tai dramaturgai, artistai, bet ir 
publika. — y* dabartiniu laiku pakarto- 

stato J.

Musų teatras

jau buvo

metų, bei

sako,

Niekad dar Chicagos istori
joje musų teatras nebuvo taip 

, kaip šiemet. Nors 
gana gera pradžia 
ir pabaigoje pereitų 
taip nebuvo, kaip 
niekurie rasojai dar 
lietuvių teatras įnir

šta! Ištikrųjų gi jis gyvuoja 
ir ateinantį rudenį jis netik 
kad gyvuos, bet net ir bujos. 
Dabar jau kur ne pasisuksi, 
ten žiūrėk ir teatras. Nekal
bant jau apie mūsiškius, sa
vus clncagiečius, bet ir Lielu- 

. J. VaiČ- 
Dincik-a, 

p-ia Diki-
ir p-lė Pola lendžiulytė

vos piliečiai — p. 
kus, A. Vanagaitis, 
Olšauskas, Dikinis 
nienė

visi bruzda, tarvtum skruzd
žių lizde..

Praėjo a-

p. J. Vaičkaus, 
sakant, geriau- 

spėkos Chicagojc. Laik- 
geras, įdomias

ga. Režisūrą 
Vaidino, taip 
sius 
rašei a i parašė
ir daug reiškiančias recenzijas. 
Gaila tik, kad musų, kaip kle
rikalai, taip “kūmai”, rasė buk 
tai recenzijas, liet patys nesu
prato, ką jie norėjo pa^akjyti.

kad

Vaičkaus Dra- 
Pereitą sekma- 
vaidinama buvu- 
svetainėje, prie

Publikos

ji buvo
p. Elias 
Wood gatvių.

gana apsčiai. Vaidinta ge-

buotė. Ateitis? Kiek 
vaidinimų? Atrodo, 
daug. -x

teatro <lur- 
ateily bus 
kad gana

J. .1. Zolp, su savo 
(taip bent garsinama)
“Užburtą Kunigaikštį”, trijų 
aktų Adatos komediją. — Vai
dinimas bus sekmadieny.

Tą pačią dieną Boselando
Batelis stalo

stalo
Petras Karei- 

balan-

“Dvi Seserį”.
M. Dundulienė 

ži Mageliona ir 
vis”, melodramą,
clžio, Meldažio svetainėje.

“Jaunoji Birutė” statys 
“Geroji Onytė” irgi balandžio 
mėnesy.

J. Vaičkus stato “Musų Lai
mėjimą”, filozofo Vydūno mis
teriją, Lietuvių Auditorijoj, 
ateinanti šeštadienį.

DzimdzLOrimdzi irpįi )ikeJ-» 
bia savo vaidinimus.

Keistučio Dramos 
rodos, rengiąsi su 
Streikas” ir “šliubinė 
Dar balandžio . mėnesy 
kliubo naudai.

Čia tik dalis veikimo 
srityji*, ir dar į patį pavasarį. 
Iš liek veikimo pavasarį, gali- 
ma spėti, kąd chicagiečiaiLbus 
priversti ’ bei pripratyti lankoti

Skyrius, 
“Pačios 
Mėsa”.
statys

teatruPasirodė, kad “Pakrikėliai” 
buvo pastatyti geriausia, kaip 
kada nors Chicaga Gavo ma
čiusi. Reiškia gerai.

Aną dien vęl cliicagieciai
turėjo progos pamatyti ir gar-Į teatrą ir vasarą,' • nes kada mes 
sų veikalą “Potašą ir Periamu turime tiek daug veikėju sce-

jau 
O kada ateis 

lai jau galima drąsiai 
musų teatro veikimas 
Vieni 
sčia u. 
kitus nerems, 
kh nerems, jut 
jos, kliubai", ypatus, 
pritarėjai; laip, kad

draugi- 
draugai, 
didesnė 

dalis publikos lankysis teatrai)
ir tuo žmonės pripras prie te
atro. Taip mes galime prieiti 
prie musų Chicagos Nuolatinio 
Teatro. — Ursus

nimos susirinkimo
Dr. A. Karalius skaitys lygie- 

čiams apie sportų ir mena.

ir menu 
svarbios

Niekad lietuviai- neiiuvo taip’ 
susidomėję sportu 
kaip kad dabar. Tos 
reikšmės- |daus/i mas
niais laikais užima tokią pat 
svarbią vietą lietuviuose, kaip 
kad ir kitose augs tai kjilluro-1 1 je pakilusiose tautose. Ir dar, 
daugiaus. Lietuviai per porą 
pastarųjų melų buvo ir dar 
tebėra “užįsikvicilę” tarytum 
kokia tai “sporto manija”.1 
Kaip lietuviai laip ir melionai 
kitų kultūringų tanių žmonės 
myli sportą 
didžiuojasi, 
kokią naudą
menas kiekvienam 
Tuos klausimus plačiai ir aiš-’ 
kiai išaiškins Dr. Karalius, Ly- 
gos lavinamos susirinkime sian \ 

die 8 vai. vafk. Baymond Cha-1 
pel svetainėje 81(i W. 31 St.

Visi lygos nariai ir pašaliniai 
yra kviečiami dalyvauti lavi
ni mos susirinkime.

— .Lygos Korespondentas

ir meną ir tuom 
Kodėl taip yra?, 

neša sportas ir 
Žmogui?

SILA. 208 moterų kuopos de
šimties metų gyvavimo sukak- 
luvių apvaikščiojimas 
kovo 17 d., yVimlermere 
buty.

Gražiame , viešbutyje 
dailiai papuošto stalo apie 60 
ovecių pavalgę skanią vakarie
nę ir pa>;iklausė gražaus pro
gramų. ‘ v

Vedėja ir rengėja to puikaus 
vakarėlio buvo kuopos pirmi
ninkė gerb. J. Zimoiitienč.

Dr. S. A. Slakienė trumpai i 
apibudino 208 meturų kuopos 
susierganizavimą, još gyvavi
mą ir veikimą, ir jos nuopel
nus pej* tą, dešimtį melų.

Paskui ■ pa’.lii'iksmino svečius ęher Avė., ištiko nelaimė. Vakar 
dainomis p-ia 
km i sudainavo
Jos visiems patiko. j M. Kasparaitis yra Keistučio
j Dainavo ir p-lė Staniuliutė; Kliubo narys, taipjau veiklus 
dar jauna dainininkė, bet i vi-'lsS. darbininkas.
sus padarė gero įspūdžio. Daug, 
galimi' tikėtis iš p-lės Staniu-1 
liūtės.

Porą gražiu dainelių padai- 
ntvvp ir kitu žinoma

Brighton 
Keistučio 
Dramos (Skyriaus 
vakaras
šeštadienį, kovo 28, McKinley 
Pk. salėj, 8 vai. vak.

Šio vakaro rengėjų tikslas 
. yra suteikti publikai kodau- prie ginusiai smagumo. Bus vaidi

nama nauja vieno veiksmo ko
medija “šliubinė mėsa” Uk- 
tverio vertimas. Tikrai manau, 
kad kurie atvyks pamatyti šią 
komediją turės good time. Aš, 
žinoma, ir busiu. —A. Jusas.

i vyk ou
• vvieš-v

Kasparaitis sužeistas

Darbštų Brighton Parko 
tuvį, M. Kasparaitį, 3827

lie-
Ar-

Pieržinskienė, pianų dirbtuvėj mašina nupiovč 
tris daineles, jam pirštą.

pirmiau
statoma'— p-ia Glierry, kuri sta- 

ginčų čiai sužavėjo klausytojus. Pa
skiau ji dainavo dviese, su sa
vo sesute, p-le Staniuliute. Jos 
abi padainavo porą dainų, jų 

Muziką”, naujai pa
la

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Parko (Lietuvių
Pašdpinio Kliubo 

rengiamas 
su vaidinimu įvyks

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvot skaudėjimo 
Svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regyetę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čią mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir auglčiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone Pmilevard 7588 ---------------------- ------------------------

Lietuvių Dentistaš patar
naus geriau. C

Traukimas ( dantų be • skausmo. 
Bridge geriausią aukso- Su muaĘ 
pleitom gdtiraa valgyti kibiausią mai
stą. Garantuojame vis* savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenkti} jusli a-velkatadL

1^45 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

P. Petraičiu tė-Milier
Norėdami, kad vaidinimas 

butų kuogeriausias, rateliečiai 
pasikvietė talkon ip geriausius 
clncagiečius vaidylas, jų tarpe

tarpe ir “ 
rašytą ( gerb. Vanagaičio. ? 
dailia sukėlė didelį entipjiazmę.

Baigiant bpvo pakvįgsti ir 
svečiai — Dzimdzi-Drimelzi ar
tistai. Jie padainavo keletą lin
ksmų dainelių, 
“16 in one” — viena dainelė, 
susidedanti iš 16 daine|ių me
lodijų.

Vakaras 
šokiais, 
tenkinti 
gražaus 
lio..

jų tarpe ir

linksmai užsibaigė 
Visi buvo labai pa- 
ir džiaugiasi iš tokio! 
SLA. 208 kp. vakarė-!

' — Tenai Buvo.

Musų mylimas. vyras persi4- 
skyrė su šiuo pasauliu, sulaukęs 
85 metų amžiaus; , kdVę 24. cį, 
5:30 vai. vak. Paėjo iš Vy- 
Uuklės kaimo, Mažučių yalsč. 
Amerikoje išgyveno 17 metų. 

Paliko dideliame niih'udime 
motei’j Antoniną if dvi dukre
lės'Zofiją lO’/jl metų, Stasė 5¥2 
mėtų amžiaus. Lietuvoj tėvus, 
tris brpliiis ir dvi seseris. Kū
nas pašarvotas randasi 4430 S. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
ųvyks kovo 28 d., 1925, 8 vai. iš 
■ryto iš namų 4430 S. Hermitagę" 
Avė. į šv. Kryžiaus Bažnyčią, e 
iš ten bus nulydėtai- į. Švento 
Kazimiero kapines. *

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laiddtuvėse ir suteikti 
mirusiam jam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame, . _ ,A

Moteris Antanina Naciene 
ir dukrelės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Z c'.p, Tek Boulevard 
5203.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies. . <

Egzaminavimas ir patarimas 
. dykai

1553 W. Divksįon St.
Ofiso valandos: , iO-l į 2-5, 6-9.

Tol. ĖrųnsKvick 1717
.............  ■ itl. ■ >1 ......................... ... I llll i

ger iausią art i s tę-mėgė- 
vei- 

rolę. 
savo 
Šio

ji pV ra nepapra-

Miller, 
ją Chicagoje, kuri šiame 
kale išpildys svarbiausią 
Kur ji ne dalyvauja, ji 
vaidinimu sužavi publiką, 
me gi veikai 
štai' gera.

'lai yra paskutinė proga pa
matyti p-ią P. Petraičiutę-Mil- 
ler vaidinant (o pamatyti ją 
vaidinant veria kiekvienam) ne 
tik roselandiečiąms, bet ir

bus paskutinis jos vaidinimas 
šį sezoną.

Visi roselandiečiai tad atei
ki le į ši jūsų LSM. Batelio vai
dinimą, 
veikalu, taip ir 
Vakaras 
madienio, kovo 29 d 
Strumilo svetainėje, prie visai 
naujų šiam veikalui 
rateliečių triūsu, parūpintų 
koracijų. — šaltišius.

o pasigerėsite kaip 
vaidinimu, 

bus ateinančio sek- 
vakare,

Town of Lake

sunkiu
de-

i

LSS. kuopą atstovams
šiandie vakare Cook pavieto 

•Soocialistų partijos raštinėj, 
1501 Warren Ąve., įvyks, svetim- 
kalbių kuo$ų ir švejbnkalBių 
laikraščių atstovų susirinkimais, 
pasitarimiii apie renginį Pir
mosios Gegužės ąpvaikščiojimo 
.penktadieny, geg. 1 d. ir taipjau ' iihmatyti 
apsvarstymui kitų svarbių rei- tį”;

jau.
apsvarstymui 
kalą*

Kovo 29 d. yra Tmvn of La- 
.1 ke lietuviu labiausia laukiama 
Kliena. Tą dieną 7:30 vai. vak. 
i Sch(K)l Hali svetainėje, prie 48 
ir lloąore gal., įvyksią vienas 
iš puikiausių vakarų. Jį rengia 
l'ealraiĮjiŠkas Kliubals “Lietu
va”. Vakaras žymus tuo, kad 
bus vaidinama 3 veiksmų ko
medija “Užburtas .Kunigaikš
tis”. Jau- iš vardo galima su
prasti) kad tai‘yra puikus vei
kalas, bet atsilankę persitikrin
site, kad tai yra viehasi iš pu i? 
kiaušių, kokis Tohvp of Lhke. 
buvo slalomas.

Taigi visi nedėlioję eikite 
“Užburtą KunigaiRšr 

pamatysite, ar tiesą ’ kalbė- 
Slaputė.

LSS 81 kuopos vakarienė

Norlhsaidės lietuvių socialis
tų rengiamoji .vakarienė įvyks
ta rytoj vakare, Wicker Park 
salėj (2040 North Avė.). Nu- 
sipirkusieji bilietus draugai ga
landa dantis ir miklina kojas. 
Jie sako valgysiu ir šoksią ne
žiūrint į tai, kad mos dabar 
pergyvename silkių ir visokių 
“smulkų” periodą. Išrodo, kad 
tie draugai turi gerus kūno pa-

I jautimus.
šiandie 

rintiems 
pasipfrkti
duoda Naujienų raštinėj, Brid-Į 
geporto Aušros knygyne ir pas| 
kuopos narius. —Busiąs.

dar yra proga no- 
vgkarienej dalyvauti 
bilietus. Jie parsi-

STANISLOVĄS PRONA1TIS 
Mirė kovo 26, 1925, 1:30 vai., 
15 metų amžiaus. Paliko di
deliame mdiudime motiną 
Emiliją, tėvą Martiną, du bro
liuku. Vincentą 13 m. ir Jo
ną 11. m. ir seserį 37z metų 
Emiliją.

Kūnas pašarvotas po nu
meriu 833 VV. 33rd SI. Laido
tuvės įvyks kovo 31 d., 1925, 
iš namų 8 vai. bus atlydytas 
i šv. Jurgio bažnyčią, kurioj 
įvyks gcduljng': > pąma’dos 
už velionio sielą. Po Įianial- 
dų bus nul\dėlas i šv. Kazi
miero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiam visus gimines, draię 
gus ir paŽĮstamus dalyvauti 
šiose pamaldose.

Nuliūdę motina Emilija, 
tėvas, broliai ir pesuo.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius A. Masalskis. Telefo
nas:/ Boulevard *1,139.

: ŲžipOfcčisit po išgydymo
Labhi daug sergančių žmonių ken- 

Čih daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš- * 
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-IĮay aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurj galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirąngti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir- 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

KIMBALL PLAYER 
x PIANAS

Style 44* tikra kaina $640,
už... ...........   $385
Prie Piano pridedame Kabi-' 
netą, Liampa, genčių ir 
25 Roles, ;
Churchill Player Pianas

............. ......$295
Upright Pianas už .. $125

AGOTA JANKAUSKIENS, PO 
TĖVAIS JURGELA1TĖ

Musų myliniu moteris ir 
motina pėrskiskyrč su šiuo 
pasauliu Lietuvoj sulaukus 
62 metų amžiaus kovo 2 d., 
1925. Paėjo iš Geržibų kai
mo, Apiekavos parapijos. Pa
laidota kovo 4 d. Apiekavos 
kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Motiejų Chicagoje, 
kuris išgyveno ^20 metų Ame
rikoj; taipgi dukterį Oną 
ŽoMcnv ir sūnų Pranciškų, 
Kcnoslia, Wis. Lietuvoj sūnų 
Juozapą ir dukterį Agniešką.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
varto^ liekame,

Vyras ir vaikai.

JOS. F. BUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ 

3343 So. Hąlsted St., 
3327 Šo. tlalsted Si.,

■ ... J ’

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko,nėra geresnio 
kaip ^šia { saugus Kūdikių 
U«uti<

ęnięAGO
Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienom

INSLOW’S 
’YRUP

X-Ray egzaminucija ir kito* yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvienų sutinkamo 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu’’ ir jeigu 
jis nėra tyrus, tai yra priežaslimi vi
sokių ligų. žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra ■ išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiarnos tie
siog j kraują, prgšalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serams 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba ; biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas u#si« 
genėjusias ir komplikuotas' ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmų, nervingumų, 
užkietėjimą vidurių,’ krutinės ir Šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nul>ėgimą kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonu kvapą ir kitos ligos yru musų spccia- 
lumae per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo budo tonsilų, kurio greitai 
atima spėką ir energiją. T’ągcibėjoni tliks* 
tančiams kenčiančių atgauti savo (ivei|<atą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne- 
atidėliokitc, atidėliojimas yra nelaiminga...

The Peoplcs Health 
Institute

DR. G1LL, Specialistus 
40 N. VVells St., 

kampas Washington St. .
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir guba- 

toj nuo U ryto IRI 8 vakare. Nedėlioj ir 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietn. Pa» 
nedėly, ketverge ir potnyčioj nuo 9 ryti iki 
fi vnl vakar*.

Ar jus žinote, kad
Piridutinis eropianas padarytas 

Lietuvoje, btiyų išbandytas .lapkri
čio 30, 1924. Jis yčt pastatytas 
pagal konstrukciją t)aj>kcvičiaus. 
Ar jųjs žinote, kad rūkytojui, kurie 
nori' gęrų IUn;kiškų cigare!ų - ne
brangia' kaina. perka • I (dinarus, 
nes jie yra padaryti iš gryno Tur
kišku tabako, o Turkiškas tabakas 
via geriausias tabakas dėl cigiire- 
14. • .......................



Atsiimkit laiškus iš Pašto; PRANEŠIMAI ISRENOAVOJIMUI
NAUJIENOS, Chicago, AL

RAKANDAI ’
Penktadienis, Kovo 27, 1925
- ■ .,..<.11.. I -------------------- ... —.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į yyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME
RI. kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika dienų nuo 
skelbimo.

pa-

S

23

49

60

68

77

86

Dadillonis Ano 
Gedvill Gust 
Grikieniui Antanui 
Jakimovich M 
Jazauckas Julis 
Jecius Paul 
Jurgis Poška 
Korolius J 
Laurinaviciuas Ton y 
Masiliūnas Aleksas 
Milasus Adam 
Petroshas William 
Siudika S K 
Sulenis Kazimiras 
Tirilis Kasth 
Parnas Pius

Pranešimai
is, ką, kur. kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Aepap-
Dr. A.
Kathe-

Indiana Harbor, Ind. — 
rastas kultūrinis vakaras. 
L. Graičunas teiks painoką 
line lįouse, 3801 Deodar St. Penk
tadienį, kovo 27 d.,.7:30 vai. vak. 
Kviečiame visus lietuvius ir lietu
ves ateiti ir pasiklausyti painokos.

Kviečia Rengėjai.

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

vakarienę šeštadieny, kovo 28 d., 
\Vicker Park svet 
Pradžia vakare. įžanga j 

pagaminta skani
....... Ir Šb‘l
gaut Naujie-

Aušrosi

$1 ypatai. Bus 
vakarienė, gražus programas ir 
kiai. Tikietus galima 
nose, 1739 S. ilalsted Št., 
knygyne, 3210 S. Haisted St 
visus kuopos narius.

Kviečia, LSS 81 kuopa.

L. S. J. Lygos lavinimosi susi
rinkimas įvyks penktadieny, kovo 
27 d., 8 v 
pel, 816 \V

. vak., Raymond (’ha- 
31 St. Paskaita bus la- 
“Sportas ir Menas.’’ 

Skaitys Dr. A. Karalius. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir savo 
draugus atsivesti.

Apšvietus Kom.

Draugiška vakarienė. Rengia Lie
tuvos Socialdemokratų Rėmėjų Fon-; 
das, šeštadieny, balandžio 4 dieną, 
Mildos svetainėj, 3128, S. Haisted St. i 
Bus gražus programas. Tikietus ga
lima gauti Naujienose ir Aušros kny
gyne. Kviečiame visus draugus at
silankyti. — Rengėjai., t

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj 27 d., kovo 7:30 vai. vakare 
3310 Evergrecn Avė., Chicago, III. 
Meldžiu visus narius dalyvauti.

— A. Vaiskia, rašt.

Northside balius su gražiu 
programų. Rengia Bijūnėlis 
lioj, kovo 29 d., Liuosvbės 
1822

dainų 
nedė- 
svet., 

\Vabansia avė., pradžia 7:30 
vakare. Publika nžkvicčiaina skait
lingai atsilankyti. —Komitetas.

LSS VIII Rajono Pild. Komiteto 
susirinkimas įvvks nedalioj, kovo 
29, 1925 
name. V 
rinkime.

nariai dalyvauki! susi- 
—Sekretorius.

Scenos Mylėtojų Ratelio 
vakaras įvyks nedėlioj,

Lietuvių 
rengiamas 
kovo 29 d,. Chas Strumilo svet., 
158 E. 107th St., Rojjelande. Bus 
suvaidinta “Dvi Seserį”, keturių 
aklų tragiška drama. Kad* šį vei
kalų tinkamai suvaidinti h. S. M. 
Batelis pagalbon pasikvietė ir iš 
Chicagos gabiausius artistus. įžan
ga 50 ir 70c. vpalai. Pradžia 7:30 
vai. vakarn. Kviečia Rengėjai.

ANT rendos kampinis sto
ras, gera viela dėl bitčernės 
ar kitokio biznio. Ruimai pa
gyvenimui iš užpakalio. Atsi
Šaukit iiži>akaly storo.

2900 S. Wallace St.-

PARDAVIMUI moderniški 5k kam
barių rakandai, bus parduoti už 
didelj baj'geną. Visus sykiu arba 
dalimis. Parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, kurpetai ir fonografas ir gro
jikas pianas.

5601 So. Winchester Avė.

NAMAI. Mt. Greenwnod. Kai
na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių, slucco, $5,500. Gera 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

AR JUS GALIT ATSPĖT ŠITĄ

N A K S A U

ANT RENDOS storas, ir 5 
ruimai užpakaly. Renda $50. 
į mėnesį. Aplinkui įvairios 
pos, kur galima užsidėti bile 
kį biznį. AtsiŠaukit: /

3729 So. Morgan St.

PARDAVIMUI

skiriu

v.
V lėkšti iečių Kliu ha 

įvyks sekmadieny kove 
po pietų, Davis Supūri 
ir Paulina gi. Geri), 
malonėkite susirinkti į 
ku. —A. J. Mosgers.

VVest Side. — Dr, Vinco Kudir
kos dr-jos susirinkimas įvyks 28 
kovo, 8 v. vak., Meldažio svet. Vi
si nariai malonėkite susirinkti.

—Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš LEVOSE KATELIUN1UTĖ, po 

vyru Zagreckienė jėškau savo sesers 
Aliukos Kateliuniutės, po vyru Kar- 

1 puškienėfį, girdėjau gyveno Pitts- 
burgh, Pa. ' Iš Lietuvos Vilniaus re- 
dybos, Trakų apskr., Alaves valsč., 
Petroniu kaimo. Prašau atsišaukti.

M ILS. L. ZAGRECKIENĖ, 
117 Stanley Avė., Y'onkerA, N. Y.

ONA RIBENSKAITR, po 'vyru 
Budriene, Kauno rėd.. Telšių ap.sk., 
Luokės parapijoj, Itapalų kaimo, 
jieškau savo parapijom.! Luokiškių. 
Atsišaukite šiuo adresu:

Ona Budrienė,
919 \V. 29 St., Ch.ieago, III

APSIVEDIMAI
REIKALINGA ąpsivediniui mer

gina, našlė kad ir su divorsu, ne- 
senesnė iki 40 metų, katra nepai
sytų gyventi kad ir laukuos, ir 
mylėtų gražų gyvenimą. Aš esu 
vaikinau 33 metų, turiu nuosavy
bę ir amatninkas. Kreipkitės J 
Naujienas, pažymėdamos Box 495.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SIOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvdale 0114.

\ į .

Regent gaso pečius parsiduo-
da labai pigiai. Nau jas tik vie
nį sykį vartotas dėl demons-

travimo. Vertės $75.00 par
duosiu už $40.00

F. J. YANAS
2805 West G.'lrd St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
- Long distance handhng.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Haisted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res>.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. ( Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Hayniarket 1018 
461 N. Haisted St. Hayniarket 4221

ša- 
ko-

SIŪLYMAI KAMBARIU

vakarais,

RENDON kambarys, be vai
gio / vienam arba dviem vaiki
nam. Garu šiildomas, vana, tele
fonas ir visi parankumai.

731 W. 18 St.
3 f1. frčntasi

RUIMAS rciudai prie mažos šei-
froidinis, 

gyvenimo, 
lubos fron-

mylios dviem vyram, 
šviesus, patogus dėl

3258 S. Union Avė.

RENDA1 2 ruimai dėl geri) 
vyru; šviesus, geri gyvenimui

Enierald Avė.

ĮIEŠKO DARBO
MERGINA j ieško darbo 

namų; patyrimų turi.
Kreipkitės:

3430 S. Haisted St.
2 lubos iš užpakalio

prie

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeri.s; darbas pastovus; atlygi- 
jiijnas geras.

Kreipkitės:
1800 S. Peoria St.

REIKALINGAS darbininkas 
prie apvalymo re$taurano. Duo
du valgį ir guolį. Mokestis pa
gal sutartį.

1464 Indiana Avc.

REIKALINGAS 
čeriš. Turi mokėti 
ir lietuvių kalbas.

Kreipkitės
569 ~W. 18

tenku, rusų.

AUTOMOBILIAI
11)23 Lexington, 5 pasažierių, su 

stiklu žeminiais šonais, bum- 
bčga gerai. Dueo ma- 

$575, 90 dienu garan-
plato 
peris 
Ieva, 
t Įjos.

kaina

2317 Michigan Avc. 
Tol. Calumet (>868 
Atdaras vakarais.

PARSIDUODA automobilius, Hud- 
son 1923. Geras kaip naujas, Kouch 
5 sėdynių. Gausit gerą bargeną. 
Kreipkitės, 2 lubos.

3300 S. Union Avė, 
Vakarais po 4, rytais iki O vai.

Kas nori pirkti, 
parduoti, ai ha 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C, P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estai e

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Haisted St. 
Tel. Bąulevard 9641

Augščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėt osy sudaro 
vardų žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gų sudėjimų gaus puikų lotų, 
m i eros* 25x125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resor-tų sekcijoj Wis- 
copsin valstijoj.

RESTAURANAS ir boarding 
namas,* parduosiu labai pigia 
kaina.

2468 Blue Island Avė.
Turiu parduoti tuojau

GROJIKUI PIANĄ 
su benčiuiniv kabinetu ir 96 po
liais, naujas $750, iki kovo 28 
parduosiu už

, , $100A įsakantiems žmonėms 
išmokėjimais 

812* W. 63:d STREET 
Miss Jėzarski s piano

PARSIDUODA cigarų, kendžių, so
dos, ice creamo ir notion krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2800, parsi
duoda beveik už pusę kainos, 5 rui
mai gyvenimui, vanu, elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite: . ' . .
5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA grosernė, ken
džių, ice creamo ir kilokių val
domų daiklų krautuvė. 3 kam
bariai dėl pagyvenimo ant vie- 
tds.

i 4601 S. Hermilage Avė.

PARDAVIMUI biznis perkrausty- 
ino rakandų,' anglių ir ledo. Yra 
1. Sandoyv trekas, 1 arklio veži- 

, mas, 2 deskos. Randasi geroje vie
loje. Pardavimo priežastis — liga, 

i 2928 \V. Va n Bu re n SI.
Tel. Nevada 1472

PARDAVIMUI bučernė .ir grošer- 
nė, apgyvento! anielinkėj; nuo se
nų laikų biznis išdirbtas, gera vie
la, nepraleiskit progos, kas tokio 
biznio ieškot, nupirkit nebran
giai. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

1906 W. 63 St.
! MAINISIU arba parduosiu 
Drygoods ir čeverykų krautuvę. 

, AtsiŠaukit:
4245 So. Kedzie Avė.. 

Lafayet 4379
♦

PARSIDUODA Player Pianas nau
jas .vėliausios mados, gražus ir atsa
kantis. .< BenČius, kabinetas, rolės. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. ’ *

4649 Calumet Avė. 
ąrti /47gatvės 
Kenwpod 269.9

1 .' 1PARDAVIMUI pieninė ir grosernė 
vaisių ir daržovių, parduosiu už cash 
arba mainysiu ant prapertes. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

• 1417 — 49 Ct., 
Cicero, 111.

PARSIDUODA čevėrykų taisymo 
šapa su elektra, varomos mašinos, 
lietuviu apgyventoj apielinkėj. Vie
ta gerai išdirbta,/ neša gerą pelną. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4565 Went\vorth Avė. w

PARSIDUODA valymo ir rūbų 
taisymo krautuvė. Biznis išdirbtas 
ir neša gerą pelną. Parsiduoda dėl 
nesveikatos.

Atsišaukite ,
8207 Wallace St. .

PARSIDUODA grosernė su 2 pa
gyvenimui kambariais. Rendos j 
mėnesį tik $30.00. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

4343 S. Wood St.
Tel. Boulevard 7361

KRIAUČIAI TĖMYKIT
Parsiduoda drapanų siuvimo ir 

klynijimo vieta. Gerai įrengta ir 
geriausioj lietuvių kolonijoj. Yra 
daug naujo ir seno darbo. Savi
ninkas važiuoja Į Lietuvą ir par
duosiu pigiai.

1718 W. 45 St.
Gelažiais

• PARSIDUODA geras restoranas, 
visokių; tautu apgyventa vieta’. Par
duosiu |Ngiai hrba išmainysiu ant 
mažesnio biznio. Kendžių Storas 
ar grosernė, lysas 3 metams, ren
da pigi. 4 ruimai gyvenimui.

919 W. 20th St., Chicago

NAMAI-ŽEME
GAS STATION

Parsiduoda labai, pigiai, tu
rim gerą biznį. AtsiŠaukit kuo- 
greičiausia, nepraleiskit tos 
progos.

3024 S. Haisted St.
- ----------------------------- _u_--------

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų muro 

namus, akmeniniu frontu, storas ir 4 
ruimai užpakalyj dėl pagyvenimo, 
viršui 6 ruimui. Randasi ant 59 St. 
netoli Racine Avė.

Standard Land Associallon
105 W. Monroc SI. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

5923 So. Racine Avė. 
Phone Wentworth 1137

PARDAVIMUI namas ir 
tas, užpakaly cottage, 
gasas, elektra, gera vieta 
krautuves, skersai kelio 
kykla, tiktai $3800.

Įn
yra 
dėl 

mo-

tas. 
Uis. 
dasi 
nuo

LOTAS! LOTAS PIGIAI!
Parsiduoda 75 pėdų frontage lo- 

Galima padalini! ir j tris lo- 
Parduosiu už $700. Lotas ran- 
anl 111-los gatvės. 
Kedzie.

P. K EI L, 
5346 Shields A ve.

Tel. Boulevard 9280

4 BARBAR1Ų BUNGAL0W 
1 AKRO VIŠTŲ FARMA 

Netoli Downers Grove; netoli 1 
ręst preserve, tik biskis ėjimo 
stoties, ekspreso 
vidurmiesčio, 50 minučių iki Unioii 
stoties, 30 minučių iki Cicero, namas 
cementiniu pamatu, kieto medžio 
grindys, iš fronto porčius, gera van
dens pumpa/ gasas, elektra, geras 
juodžemis, parduosiu išmokėjimais, 
$4000 jmokėfi, kitus po $37 j mėnesj. 
Reikalaukite dykai tikieto dėl apžiū
rėjimo tos vietos.

J. S. LESSEK, 
1427 N. Dearborn St. 
Tel. Delawaro 7163

patarnavimas

fo-
&

blokai

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 2-jų aukštų bizniavus 

muro namas, labai geroj biznio vie
toj, savininkas mainys ant privatiško 
namo, nepaisant apielinkės, namas 
randasi South, Sidėj.

IŠSIMAINO 2-jų flatų namas po 5 
ir 4 kambraius namas, parankumai 
vėliausios mados, mainysiu ant loto, 
automobilio, bučernės, restauranto, 
arba ant kitokio gero biznio, namas 
randasi Brighton Parke, namo kaina 
$9,750, su virš minėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.,

Phone l.afayette 5107

PARDAVIMUI nnmas, yra 3 
krautuves, 4 flatai, daktarų ofi
sas, 3 garadžiai, rendos į mėne
sį $235.

26G0-2602 S. Wallace Št.

BARGENAS.
Pardavimui namas 4 flatai ir 

garadžius, rendų $130 į mė
nesį.

465-467 W. 28 St.

BRIGHTON Parke bargenas; 
naujas mūrinis namas, 2 po 5 kam
barius, ant loto ir pusės statytas, 
$12,500. Medinis, baigiamas statyti, 
namas 2 po 6 kambarius, $10,000.

AtsiŠaukit:
< 4245 S. Kądzie Avė.

SOUTH SIQE BARGENAS 
Baigiamas mūrinis namas 2 po 
5 rumus ant loto ir puses staty
tas $13500.

AtsiŠaukit:
4245 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimai no 5 kambarius ir 
4 automobilių garadžius iš šono įva
žiuojamas, 
pločio, 
prie vienuolyno ir parko, 
nuo

Ant dviejų lotų 66 pėdų 
Naujoj lietuvių kolonijoj, 

Pusė bloko 
parko. AtsiŠaukit prie savininko 

P. ADOMAITIS, 
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

PARSIDUODA mūrinis 6 pagy- 
didelio 
rendos 
Namas

veninių namas, prie pat 
parko. Namas apšildomas, 
neša į metus apie $(>000. 
yra ant dviejų lotų/ šviesus kožnas 
----------.----- n kambarius.

mažesnio.
pagyvenimas, turi 6 
Galima mainyti ant 
'Kreipkitės pas

\ A. Vizbaras,
3204 S. Haisted i 

Tel. ’ Boulevard 6648
SI.

BARGENAS; parsiduoda 2 augš- 
tij mūrinis namas, su krautuve ir 
I kambariais užpakalyj. Taipgi 6 
kambarių flahp Yra elektra ir gu
zas. Beizmenlas ir 1 karui gara- 

Savininkas
1809 Canalport Avė. 

Antros lubos.
žas.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namus po 5 kambarius. Naujausi 
įtaisymai. Privatiški porčiai. Karš
tu vandeniu šildomi, 2 karų gara
žas.

Kreipkitės:
6719 So. Rockuell SI.

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas, 5 ir 6 kambarių, 
3 karų garažas, ant 48 pėdų 
loto. Labai puikioj vietoj. Kai
na $7200. Savininkas,

5651 S. Tu r ne r Avc.
Tol. Republic 7469

MARQUETTE Manor, 6113 Wash- 
tenaw, gražus 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, garu šildomas, sun par- 
lor, stikliniai porčiai, įmūryta va
na, tile grindys, netoli mokyklos 
ir bažnyčios^ savininkas parduos 
pigiai.

6838 So. Wcstern Avė.
Tel. Republict 9094

NORIU mainyti mano Chi- 
cagos 3 pagyvenimų muro na
mų ant mažo namelio ar for
mos. Pardavimo kaina $9500.

1625 S. Jefferson St.
Joe Pilashtha

MAINYMUI
2 flatų mūrinis namas, 6—6 

kambarių, 1! flatas kartu vande
niu šildomas,- ekstra lotas, Brigh
ton Parke, nori bungalovv Mar- 
ųuette Manor.

Stanley and Cheledinas, 
4600 S. Wood St.

Phone Lafayette 6256
MA’ROUETTE Manor, 6113 Wash- 
tenavv, gražus 2 Hutų namas, 5-6 
kambarių, garu šildomas, sun par- 
lor, stikliniai porėtai, įmūryta va
lia, tile grindys, netoli mokyklos 
ir bažnyčios, savininkas parduos 
pigiai.

6938 S. Western Avė.
Tel. Republic 9694

PARDAVIMUI piešinių plytų na
mas, 2 flatų, 5—5 kambarių, fur
nasu šildomas, ugnavietė, bufetas, 
aržuolo trimingai ir grindys, 2 ka
rų garažas, netoli mokyklos, bar
genas, $13500.

3345 W. 65 St.

$4900 AUKAVIMO KAINA
5 kambarių cottage, cementinis 

skiepas, kieto medžio grindys, fur- 
nace šildomas, vana, stogąs apsaugo
tas nuo ugnies, dideli po rėjai-, neri 
elektros fixtures, lengvais išmokė
jimais.

10913 So. Troy St., 
Mt. Greenwood, III.

RODEI, neįrengti jusu lotų. Se
nas ir atsakantis kontraktorius su
teiks jums pinigus, planus, dykai 
ąpskaitliavimą ir pastatys namą 
be jok i ii ekstrų.

NAUIENOS,
1739 S. Haisted. St., Bos 496

5 AKRAI TIKTAI UŽ $3500
Tiktai 4 blokai nuo stoties, 20 

mylių iš vidurmiesčio, 42 minutės 
važiavimo, 14c. kelionės tikietas su 
Bock Lsland geležinkeliu. Labai.( 
gražioje apielinkėje, nerasite ge-' 
resnės vietos Cook County, netoli 
mokyklos ir bažnyčios, į kainą įs
kaitoma bėgantis vanduo. Ta že
mė verta dvigubai kiek yra pra
šoma.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
It* Ir fu q
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.
J. S. LESICK,

1427 N. Dearborn St., 
Phone Dearborn 7163. MOKYKLOS

. ............................................ ...... ....................................... .................

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Mudison, Chicago, FU.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
■ , , ■■ , . M, .„y , , , | i » ——I ■■ I ■ II -I—*

r ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
Įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Haisted St., Chicago, Illj

POPIERAVIMAŠ
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas mato
mas, scenarijos paveikslutoas male- 
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. S-u- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School
2139 So. Wabash Are., 

Calumet 5093

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
plytų pamatu, krautuvė ir 7 kam
bariu flatas. garu šildomas, mo
derniškas, didelis garažas, ant biz
nio gatvės ir karų linijos, kaina 
$6000, išmokėjimais.

Yra gera proga nupirkti senai 
įsteigtą vyrų ir moterų visokių 
smulkmenų krautuvę, labai pigiai.

3415 W. 51 St .

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambariu mūrinis bungalovv, 

moderniškai įrengtas, $4950, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir, nedalioj.

Lakęs Construction Works 
Kampas 58th & So. Robey Sis.

Tel. Republic 6200
se-1923 Oakland, 5 pasažierių 

dan, $350, 90 dienų garantijos.
K reipkitės:

2317 Michigan Avc. 
Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Haisted St.
J. S. RAMANČIONIS. Prez..

Bargenas prie vienuolyno
Parsiduoda baigiami įrengti mu

ro du namai po du f Intu. 6 ir 6 
kambarius. Karštu vandeniu apšil
domi, bungalow stogas, ąžuolo vi
sas užbaigimas tiles ir visi įren
gimai pagal vėliausios mados. Ran
dasi 6736-38 So. CamnbelJ Avc. Sa
vininkai WiJim«s ir Zizas.

MAINYM.UUI ABBA PARDAVIMUI
Biznio namas, South Sidėje, di

delė krautuvė ir moderniškas fin
tas ant viršaus, tinkama vietą dėl 
kalvės ir dėl automobilių taisymo. 
Del informacijų atsišaukite

‘2343 S. Kedzie Avė.

Mąr- 
susirinkimas 
., 1 vai. (lie

pi. ir Ap
valo būtinai

Liet. Teatr. Draugijos Sv. 
tino exlra svarbus 
sekmadieny, kovo 29 d 
ną, parapijos svet., 32 
burn A 
pribūti. P. K., nut. rašt.

Cicero, III. yru ir Moterų 
Apšvietus Draugystės susirinkimas 
atsibus kovo 29 d. 14)25, Ciceros. 
Lietuvių Liuosybės svet.. 14 St. ir 
49th Ct., Cicero., Susirinkimas pra
sidės 1 vai. po pietų. Nepamirški
te atsivesti naujų narių, nes įsto
jimas nuo 18 metų iki 40 metų už 
vieną dolerį, o nuo 15 metų visai 
veltui. —K. Yurgon, fin. rast.

Bridgeport. — Draugystė švento 
Mataušo Apaš. laikys savo susi
rinkimą subatoj, kovo 28 d., 7:30 
vai. vakare. Lietuvių Auditorium, 
3131-35 S. Haisted St. Nariai teiksi
tės pribūti, nes yra daug svarbių 
dalvku

PARSIDUODA 1924 Stutz 
demonstrator, sport model. 

Ford Sedan.
Ford Sedan. Kaina $275 
Ford louring karas už

1925
1923
1924 

$185.
1922 

$200.
Dodgc louring

2039 W. 22 St.
Tek ('anai 2469

dėl apsvarstymo. Valdyba.

karas,

PARSIDUODA mūrinis 
flatų namas.

AtsiŠaukit
3214 Union Avė.

1 st floor

BARGENAS
Netoli GarEield Blvd. ir Haisted 

St., moderniškas 3 augštų namas, 
3 flatai, gerame padėjime, kaina 
$6200, įmokėti $1000, rendų $80 j 
mėnesį.

Savininkas, 
1022 W. 51 St.

. PARSIDUODA lotas Clearinge 
priešais didelės dirbtuvės. Lotas 
yra “improved”.

Kreipkitės:
Naujienos, 

Box 494
1739 S. Haisted St., Chicago

NORTH WEST Side, už $500 
cash nupirksite modernišką, nau
ją 4 kambariu bungalow, yra va
na, gasas, elektra, cemento pama
tas. Kitus po $39 į mėnesį. Imkit 
Grand Avė. karą iki 6844 Fullerton 
Avė., klauskit Mr. Martišius.

1920 BUICK, 5 pasažierių, 
ing, 
būt

tour-
turilabai gerame padėjime, 

parduotas už $100.
2317 Michigan Avė. 

Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

LIETUVIAMS ŽINOTINA
Chicagiečiams. ir jos apielinkės, 

kad aš taisau senus Namus ir buda- 
voju naujus*. Taipgi pilu punda- 
mentus ir pamūriju. Reikale, ma- 
tykit mane pirma, negu kitur eikit, 

VakaraisLygos sporto komitetas ateik ypatiškai ar rašyk.
galima matyt po 6 vai., nedėliomis 
iki 12 vai.

J. k 
parengė 
\Voods teatrą. Veikalą 
rie”, muzi.....
tai jau parūpinti. Visi lygiečiai re
gistruokitės pas sporto komiteto 
narius-res. —Komitetas.

teatrališką išvažiavimą į 
atrą. Veikalas “Rose Ma- 
ikališka komedija. Tikie- J. G„ 

656 West 18 St 
3 Fl. Rear

1923 Buiek 
permalevotas, 
$125,

“Musų laimėjimas.” Viduno tri
jų veiksmų misterija, stato sceno
je J. Vaičkaus Dramos Teatras, su
katoje, kovo 28 d.. Chicagos Lie
tuviu Auditorijoje, 3133 S. Haisted 
St. Pradžia 8;15 vai. vak. Visus 
PvieČia snkitlingai atsilankyti.

Rengėjai.

KAINOS triuškinantis išpar
davimas dabar eina pas

KAYES’
Vyrų ir vaikinų rūbų ir kitų 

smulkmenų krautuvėje.
3407 So. Haisted St.

bėga gerai, 
90 dienu garantijos.

2317 Michigan Avė.
Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

5 pasažierių, 
kaina

PARDUODU mūrinį biznia
vę namų su bizniu. Namas yra 
arti Lietuvių. Auditorijos; At
siŠaukit prie savininko.
3223 S. H&lsted St., Chicago

BRIGHTON PARK

7 pasažierių,

JŪSŲ* PROGA; išsimaino 2 pa
gyvenimų namas, vėliausios mados, 
furnasu šildomas, namas raudąsi 
ant4)6 ir Forest. Priimsiu į mainus1923 Apperson,

disc ratai, nauja malevą. i automobilių, lotą arba kitą kokį 
bėga gerai, kaina $425, tas. biznį. Pirkdamas tą namą turi to
ga rantuotas.
2317 Michigan Avė. 

Tel. Calumet Q868 
Atdaras vakarais.

karas 
karas i rėtU $2.000, likusius lengvais išmo 

‘kėjimafs. 930 W. 33 St.
2 lubos frontas.

Tel. Boulevard 6509

Pardavimui 2 flatų mūrinis namas, 6- ir 6 kambarių, yra 
skiepas, kaina $11,800, ęash $6,000, 2 flatų medinis namas, 
4—4 kambarių, elektra, vana, 1 karo garadžius, 
kaina $5,200. Kampinis mūrinis namas, vieno augšto, 2 
krautuves ir 4 gyvenimui kambariai, 2 karų garadžius. 
Taipgi nesvaiginamų gėrimų parloras, cigarų, saldanių 
ir mokykilai smulkmentį ir 1.1.

4055 Archer Avė.
I


