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Lenkai bijo bolševikui 
keršto

— —- —- ------------- (

Cechai pritaria Vokietijos 
pasiūlymui

Bolševikų klasta su “bronziniu” 
grabu Sun Jat-Senui

Lenkai bijo rusu keršto
Už lenkų policininko nužudytu 

du komunistu, lenkų kali
niams Rusuose gresia sušau
dymas

VIENNA; Austrija,, bai. 2. — 
Lenkai labai susikrimtę <tel in
cidento—policijos seržanto Mu- 
raškos nužudymo dviejų Komu
nistų, Baginskio ir Viečorkievi- 
čo, kurie turėjo būt atiduoti so
vietams mainais už du politiniu 
lenku.

Murankos žygis gali turėti 
liūdnų lenkams pasekmių, ir 
lenkai to bijo. Bijo sovietų ker-
što.

Sovietų Rusijoj buvo trisde
šimt šeši politiniai kaliniai len
kai, o Denkijo.j — devyni politi
niai nusikaltėliai rusai. Penkio
lika lenkų politinių kalinių Rusi
joj buvo pasmerkti mirties bau
smei. Lenkai bij^, kad -* rusai 
dabar jų nesušaudytų.

Socialistai Lenkų seime šian
die tuo dalyku darė paklausimą 
premjerui Grabskiui. Pastara
sis atsakė, kad Muraška busiąs 
atiduotas teismui. 

»

Chechoslovakija pritaria 
Vokietijos pasiūlymams

Apleidimas garantijų dėl Vokie
tijos rytų sienų nepavojingas, 
sako m misteris Beneš

VIENNA, Austrija, bal. 2. - 
čechoslovakijos užsienių reikalų 
ministeris, Eduardas Beneš, aiš
kindamas parlamente krašto už
sienių politiką pasakė, kad Vo
kietijos pasiūlymas dėl garanti
jų pakto esąs pr-akting<is žings
nis j taiką. Apleidimas garan

tijų, liečiančių Vokietijos rytų 
sienas, nesudarąs pavojaus.

Beneš stoja už tai, kad Vokie
tija įstotų Tautų Sąjungom Jis 
pasisakė betgi, kad jis esąs prie
šingas susijungimui Austrijos 
su Vokieti ja. Jis mano, kad Du
nojaus konfederacija arba mui
tų sąjunga nėra praktinga,, ir 
tiki, kad sandara išlaikyti gali
ma ekonominėmis sutartimis.

Sovietai atgavo šiaurinę 
Sachalino salos dalį

MASKVA, bal. 2. — Oficialė 
sovietų agentūra Rosta skelbia, 
kad vyriausiame šiaurines Sa
chalino salos dalies mieste, 
Aleksandrovske, tapus iškilmin
gai iškelta sovietų vėliava.

Šiaurinę Sachalino dalį sovie
tams grąžino .Japonija einant ne
senai padaryta Rusų-Japonų su
tartim.

$200,000 gaisro nuostolių

CLEMSON COLLEGE, S. C. 
bal. 2. — Praeitą naktį gaisras 
sunaikino Clemson kolegijos ag
rikultūros triobesį, padaryda
mas daugiau ne 200,000 dolerių 
nuostolių.

Bolševiku klasta su grabu 
Sun Jat Seifui

Vietoj žadėto bronzinio atsiuntę 
cinu aptrauktą medini, ir tą
pati kiaurą

VICE-PREZIDRNTV NAMAI, KURIUOSE VICE PREZIDENTAI ATSISAKO GYVENTI
r

PEKINAS, Kinai, bal. 2.
Mirusio Pietų Kinų prezidento 
Dr. Sun-Jat-Sen’o giminės labai 
pasipiktinę klasta, kurią buk 
Rusų bolš.evikaiv padarę su jo 
grabu.

Mirdamas Dr. Sun Jat-Sen’as 
buvęs pareiškęs noro, kad jį pa
laidotų taip, kaip Leniną, bron
ziniame grabe su kristaliniu 
viršum.

Sovietų vyriausybė prižadėjus 
tokį grabą atsiųsti specialiu 
traukiniu. Kai atsiųstasai gra
bas buvęs nugabentas į Rocke- 
fellero ligoninę ištirti, tai pasi
rodę, kad grabas visai ne bron
zinis, bet medinis, tik cinu ap
vilktas. Be to jis buvęs dar 
skylėtas.. Viršus Irgi buvęs ne 
kristalo, bet paprasto stiklo.

Atsisakė grabą priimti
Sun Jat-Sen’o giminės at

sisakė grabą priimti ir 
užsakė kitą, kiniečių sti
liaus, kuriame ir bus velionies 
kūnas paguldytas, kai grabas 
bus pabaigtas. Tuo tarpu Sun 
Jat-Sen’o kūnas su didelėmis iš
kilmėmis perkelta iš Centralinio 
parko į Debesų šventyklą, neto
li Pekino, kame jis gulės, ligi 
bus pabaigtas statyti jam mau- 
zolejus Nankine.

Sukilimas Kurdistane
Turkų jėgos pasiekusios sukili

mo centro; atčm ilsios Icolotn 
svarbią poziciją

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 2. — Pranešimai iš 
fronto skelbia, kad turkų jėgos 
pasiekusios jau gilumos terito
rijų, paliestų kurdų sukilimo. 
Turkai esą paėmė keletą svarbių 
sukilėlių pozicijų ir tikimos, kad 
Palu, penkiasdešimt penkios my
lios į šiaurius nuo Diarbekiro, 
busiąs irgi neužilgio paimtas.

$30,683,510 UPĖMS REGU
LIUOTI IR UOSTAMS 

STATYTI

WASHINGTONAŠ, bal. 2. — 
Karo deepartamentas skelbia, 
kad upių vandeninis reguliuoti 
ir uostams statyti apropriuota 
dar priedo suma, taip kad viso 
tam reikalui bus išleista 30,683,- 
510 dolerių, arba daugiau ne tris 
ketvirtadaliai iš 40 milijonų, 
kongreso paskirtų.

KETURI ŽMONĖS ŽUVO NUO 
PRASIMUŠUSIO GĄRO

BERLINAS, bal. 1. — Darant 
\ViIhelmshafene torpedinio lai
vo G-8 bandymą, iš katilo stai
gu prasimušė garas, kurio keturi 
žmonės buvo užmušti, o keturi 
kiti pavojingai sužeisti.

Puikus namai, ar ne? Nė namai, bet palociųs. Turtinga poni Henderson’ienė anuomet tą pa- 
locių pastatydino Washingtone Jungtiniu Valstijų Vice-prezidcntams gyventi. Bet bėda. Bu
vę trys Vice-prezidentai vienas po kitam atrisakė juose gyventi; ątsisakė ir ketvirtasis, da
bartinis Vice-iprezidentas Charles G. Dawes. Kodėl? Ar ne puikus rūmai, — Taigi dėl to, 
sako, kad puikus perdaug puikus. — Ir ieškosi paprastesnio buto.

Bolševikų demonstracijos KelIoggrPan-Amerikos Didžiųjų Europos kuni- 
prieš lenkus Maskvoj Sąjungos pirmininkas gaikščiu likimas
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Kariuomenė patroliuoja gatves; 
Lenkijos legacija apstatyta 
stipria sargyba

MASKVA, bal. 2. — Del len
kų seržanto Muraškos nužudymo 
dviejų komunistų-teroristų, Ba- 
ginskio ir Viečorkievičo, kurie 
turėjo būt atidu^tt soviatų--vy
riausybei mainais už du politi
niu kaliniu lenku, Maskvoj įvy
ko protesto demonstracijos. 
Tvarkai išlaikyti gatves patro- 
liuoja kariuomenė. Apie Įlenki - 
jos legacija pastatyta stipri sar
gyba.
’ Leningrade taipjau gatvės 
raitų kareivių patruliuojamos ir 
demonstrantai neleidžiama pri- įGeležinkelio kryžkelėj ties Dyer 
siartinti prie I^enkų konsulato traukinys sudaužė automobilį, 
triobesio. Juo važiavusieji vyras ir mote-

riškė buvo vietoj užmušti.

• V! t*Oficialis oro biuras šiai dienai

Oficialė sovietų žinių agentū
ra Rosta sako, kad užsienių <rei-, 
kalų komisariatas įteikęs Len-( 
kų legacijai protestą prieš ta-: 
riamą Lenkų konsulo Minske?: 
Karčevskip, slėpimą konsulate 
kunigo Ussako (Jusek?), kurį 
sovietų vyriausybė gaudo, kai-' 
tindama ji svarbiu nusidėjimu. t 

Į Te lejrram& iš "Va i-š u vos vakar 
buvo pranešus, kad kunigas Us- 
sak buvęs vienas iš dviejų len
kų, kuriuos sovietai turėjo ati
duoti lenkų vyriausybei mainais 
už Baginskį ir Viečorkievičą.]

Rosta taipjau praneša, kad 
kor|>ulato Karčevskio ekzekva- 
tura tapus panaikinta ir kad 
Lenkų legacija paprašyta įsaky
ti jam tuojau iš Minsko išsi-1 
kraustyti.

Aschoff atsisako nuo Prū
sų premjero vietos

BERLINAS, bal. 2. — Prūsi
jos finansų miinisteris Dr. Her- 
mann Hoepker-Aschoff, demo
kratas, šiandie pareiškė, kad jis
nepriimsiąs Prūsijos ministerio 
pirmininko vietos, kuriai jis bu
vo landtago (Prūsų seimo) ko
vo 31 dieną išrinktas. Todėl 
rytoj įvyks landtage naujo m.i- 
nisterio pirmininko ripkimai.

Vice-admirolas Seymour mirė

LONDONAS, bal. 2. — šį ry
tą mirė vice-admirolas Sir 
Michael Culme Seymour, 08 ma
tų. Karo/laiku- jis dalyvavo mū
šy ties Jutlandu, vėliau (1919 
m.) buvo Juodųjų Jūrių eskad
ros komanduotojas.

WASHINGTONAS, bal. 2. — 
Valstybės sekretorius Kellogg 
tapo išrinktas Pan-Amerikos 
Unijos vVkdorhosios komisijos 
pirmininku., vietoj Charles E. 
Hughes’o, kurs rezignavęs iš 
valstybės sekretoriaus vietos ąt
sisakė ir nuo pirmininkystės.

Kellogg buvo vienbalsiai-iš
rinktas, nors Čilės ir Pcruvijos 
ambasadoriai posėdy nedalyva
vo, abudu teisindamies, kad ne
gali atvykti dėl ligos.
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DU UŽMUŠTI TRAUKINIUI 
SUDAUŽIUS AUTOMOBILĮ

IIAMMOND, Ind.., bal. 2. — 

pranašauja:
ChicaR-o ir upielinkė----Nevie

nodas oras,, gulima laukti lie- 

jtaus; nedidelė atmaina tempera
tūroj ; stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 49° F.

Šiandie saulė teka, 5:31, lei
džiasi 6:16 valandą.
„ i , ..... .................................. ..,T-;sa

PINIGU KURSAS
Vakar, balandžio 1 d., užsienio pi
nigų re n»ažiaus kaip ut $25,000 do
lerių bankų b>>vo skaitoma Amerikos
pinigais Šitaip:

Anfcliios, 1 sv. sterlingų ..... $4.79
Belgijos, 100 frankų .... $5.08
Danijos, 100 kronų ............... $1S.-’i2
Francijos, 100 franką .... $5.19
Italijos, 100 lirų .................. $4.15
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.76
Olandijos, 100 florinų ....... $39.90
Suomijos, 100 markių ..... t.... $2 58
švedijvs, 100 kronų ............ $26.95
Šveicarijos, 100 frankų .. $19.29

Lietuvos Pinigv Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos 4°’ei'Ja,s y,a skaito
mas šitaip:

50 litų ......................................... $5.50
100 litų ...................  ;----------- 10.50
200 litų .......................... -............ 20.75
800 litų ......................................... 81.00
400 litų ...j............................-....... 41.25
500 litų ......................................... 51.50
600 litų ..................  61.75
700 litų ..................    72.00
800 litų  .................... -.....—~ 82.25
900 litų -.................. i-----------92.51

1100 litų___.............—............... ./102.75
Prie Čitos sumos reikia jnridčti 25 

centai pačto ičalidų už koiną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų —- dar 56 
eantų

VIENNA, Austrija, bal. 2. — 
Vakai vakare kažin koks žmo
gus, lėkdamas greitai rhotorcik- 
liu, parmušė gatvėj kitą žmogų. 
Kaltininkas areštuotą ir nuga
benta policijon. Pasirodė, kad 
tai butą erc-hercogo Leopoldo. 
Jis pąsisakė, kad vakarais dir
bąs krutamu jų paveikslų mai- 
nykloj kaipo pasiuntinys ga
benti filmas iš vieno teatro j ki
tą, ir turįs labai skubinti.......

“Aš esu nekvalifikuotas dar
bininkas, turiu uždirbti duoną 
žmonai ir dvejetui vaikų,’’ aiš
kinosi didis kunigaikštis Leopol
das.

Žmogui, kuris buvo erc-herco
go parmuštas, pagailo jo ir pat
sai prašė teisėjo nebausti. Tei
sėjas betgi nubaudė jį dviem de
šimtim šilingų.

LILLIAN GISH, FILMŲ AR- 
' TISTĖ IŠTEISINTA

NEW YORKAS, bal. 2.—šian
die pasibaigė čia ilga byla, kur 
vienos krutamųjų paveikslų 
kompanijos galva, Charles H. 
Ouell, skunde piigarsejiisia kru- 

tamųjų paveikslų artistę, Lilija
ną Gish, norėdamas teismo ke
liu priversti ją, kad ji išimtinai 
tik jo kompanijos krutamiems 
paveikslams vaidintų. Teisinas 
pasibaigė tuo, kad artistė buvo 
išteisinta, o patsai skundėjas 
atiduodamas grand jury’ei, kal
tinamas dėl klastos, neteisingų 
budynių ir kreivos prisaikos. 
Tardęs tą bylą teisėjas Mac k 
pareikalavo iš Duell’o 10,000 do
lerių kaucijos iki teismo.

GAISRAS NUŠLAVĖ DIDELĮ 
VENGRI KAIMĄ

VIENNA1, Austrija, bal. 2. — 
Gaisras sunaikino beveik visą 
turtingą vengrų kaimą Gyorfy- 
czegą, netoli Jugoslavijos sienos. 
Iš kelių šimtų namų teliko vos 
dešimt. Likusieji be pastogės 
kaimo gyventojai rado prieglau
dos Jugosflavijoj.

PRERIJŲ GAISRAS ILLINOIS 
VALSTIJOJ

FREEPORT, Illinois, bal. L— 
Apie Savanna, IU-> šiandie siau
tė prerijų gaisras. Išdegė keli 
šimtai valdžios tiriamųjų laukų 
su farmų triobesiais šieno stir
tomis ir medžiais.

Lenku-Vokiečiu modus vi- 
vendi neatnaujinta

VARŠUVĄ, bal. 2. Modus 
vivendi tarp Lenkijos ir Vokie
tijos prekybos santykiais pasi
baigė balandžio 1 dieną. Jokių 
žingsnių jam atnaujinti nedary
ta.

Del modus vivendi buvo susi 
tafta šių metų sausio 13 dieną, 
laikui iki balandžio L Buvo ma
noma, kad iki tos dienos bus su
daryta regųlarė prekybos sutar
tis. Tai)) betgi neįvyko.

kolorado atmetė įstatymą 
vaiky darbui apriboti

DENVER, Colo, bal. 2.
Colorados legislaturos atstovų 
butas vakar atmetė federales 
konstitucijos pataisymą dėl vai
kų darbo kontrolės.

MEKSIKOS GENEROLAS
NUŽUDYTA

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 1. 
— Trys vyrai, sakoma, kad tai 
buvę karininkai, patykoję, kai 
generolas Abelardo Acosta v/, 
kar vakare ėjo į karo ministeri 
ją, paleido į jį keletą šovinių. 
Generolas krito negyvas. Le
kiančių kulipkų netyčiomis buvo 
du pašaliniai asmens sužeisti, 
žudeikos pasislėpė.

RUSŲ ANGLIS ITALIJAI

ROMAL Italija, bal. 2. «— So
vietų valdžios anglies sindikąto 
direktorius, Kamenskij, padarė 
kontraktą su italais, kuriuo ei
nant Rusija kas metai, pristatys 
Italijai mažiausiai 500,000 tonų 
anglies.

VIENNA, Austrija, kovo 31. 
— Buvęs Austrijos kanclerius 
kun Seipel esąs nutaręs visai pa
sitraukti iš politikos ir grįžti 
prie pirmykščios savo profesijos 

mokytojavimo.
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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.

'n 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?

Naujienų telegrafihė 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.

• Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų

* .raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St

* BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III

- ' ' . -1

Lietuvos žinios.
SULAIKĖ KOMUNISTU 

AGITATORIŲ
x - j—

KAUNAS. šiomis dieno- 
niis Kriminalinė' Policija su
laikiusi jauną vyruką, įtaria
mą vagystėse. Bet tardymas 
parode, kad /jis ne vagis, bet 
komunistų agitatorius. Agita
torius perduotas politinei poji- 
cijai.

SPAUDOS “LAISVĖ“ 
LIETUVOJ

KAUNAS. — Krašto aupsau- 
gos ininisleiis B. Sližys patvir
tino Kauno Karo Komendanto 
uždėtą “Lietuvos žinių” redak
cijai pabaudą 5(19 II. už “val
džios atstovų šmeižimą ir jų 
autoriteto žeminimą” feljetone 
“Ponui Petruliui apginti” įdė
tame “L. Ž.” Nr. I(>.

Iš Klaipėdos
KLAIPĖDA. Krašto vo

kiečių gimnazija beveik liko 
be mokytojų; pasiliko lik du 
mekytojai, . kiti išvažiuoja į 
Vokietiją. Gimnazijos direkto
rius Bekcris taip pat išvažiuo
ja į Vokietiją.

1924 m. Klaipėdos krašte* 
įsisteigė 8 akcinės bendrovės 
su 2,275,000 lt. darbo kapitalo 
ir 15 bendrovių su 545,002 lt. 
dtnbo kapitalo, taigi iš viso 23 
bendrovės su 2,820,002 lt. dar
bo kapitalu.

B< tu, 5 v<iktSiios akcinės 
bendiuvčs padidino savo kapi
talą 652,509 litų.

DR. ŠAULYS — ATSTOVAS 
ČECHOSLOVAKIJAI

KAUNAS įLŽ]. D-ras .L 
šaldys, gautomis žiniomis, ga
le kovo mėo. išvažiuosiąs į 
Pragą perimti Lietuvos atsto
vo čcchėislovakijai vietą.
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Dalyvaus visas

D^IMDZ
Paremkite atsilankymu vykstantį Italijon 

mokslo siekti jauną dainininką K. J. Kraučiuną.*
RENGĖJAI.

Pradžia lybiai 8 vai. vakare 
Bilietų kaina $1.00 

Akompanuoja pianu Kraučiunui 
M. Juozavitas

WEST SIDE - MELDAZIO SVETAINĖJE
2244 West 23rd Place

PIRMĄ IS PASKUTINĮ KARTĄ!
J. Kraučiuno, Tenoro iš New Yorko

Koncertas

GLICKMAN'S PALACE THEATER
Blue Island ir Roosevelt

A. DRV IKI N, Vrezentuoja

.. RUSU OPEROS PERSTATYMUS
Tiktai 5 penstatymai

Pėtnyčios vakare, subatoj dieną ir Vakare, nedėlioj dieną ir vakare

3, 4 ir 5 balandžio, šių mėty
1. Sivilijos Barzdaskutys, t aktas, muzika Rossini
2. Borte Godunow, scena prie fontano, muzika Mussorskio
3. Traviata, 3 aktas, muzika Verdi

Operuose dalyvauja žinomas Rusų Baletas 
po vadovyste A. Jarockio

PAVASARIO LIGOS
Galbūt jus jaučiate žiemos drebulius labiau negu 

kitką? Jei jus užsilaikysite save nuo kosėjimo ir slogą, 
žiūrėkite, kad būtumėt gerai maitinamas su

SCOTIS EMUISION
Tai yra maistas-gyduolės, gerai pritaikintos^ ir tūk

stančiai vartuoja nuolat savęs apsaugojimui prieš papra
stas ligas žiemą.

Prašalinkit savo žiemos baimę vartojant 
Scott’s Emulsion. Nieko nėra geresnio dėl jusy ir 
jūsų kūdikių.

Stoti & Bownc, lUoonif ield, N. J. 2 i -58

■ ■■■"■ . ' ■" ■    i . ■ i

SEREDOJ ATSIDARO
AUDITORIUM BOWLING ALLEY 

AND BILLIARDS
Atsakanti vieta smagiai laiką praleisti.

3135 So. Halsted St.,
Savininkas

W. J. THOMAS
----- .. -<i

DAKTARAS PASAKĖ 
PNEUMONIJA

Ji apsireiškia iš blogų, kurių jjs vi- 
Kai nepaisė. Atsiminkite, kad apsi
saugojimas butų to nepadaręs.

Daktarai rekomenduoja Bulgarišką 
Žolių Arbatą, kuri greitai prašalina 
slogas.

Bulgariška Žolių Arbata prašalina 
reumatizmą, užkietėjimą, Kepenų, 
Inkstų ir Skilvio trubelius ir padaro 
turtingą ir stipri} kraują. '

Prašykite tiktai tikros Bulgariškos 
Žulių Arbatos raudonuose ir geltonuo
se bakseliuose su manu vaidu ant jų; 
75c. ir $1.25.

Pastaba: Dideles šeimynos turėtų 
turėti mano didelio 5 mėnesių šeimy
nos mieros. Atsiųskite man $1.25 ir 
aš atsiųsiu jas tuojau. Adresuokite 
man, H. H, Von Schlick, President, 
25 Marvel BuinUng, Pittsburgli, Pa.

Įvairenybės
• , —i—

SKAITLIUS VIEŠŲ KNYGYNŲ
SUVIENYTOSE VALSTYBĖSE

DABAR
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PuriTan Malt
Teikia gęras 

pasekmes
Parinktas materiolas

^*1 Prašykit gtoseiniukų

Garsinkitės Naujienose

Penktadienis, Bal.‘ 3, 1925

S. L. FABIONAS 05

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-ft 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS • 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. <

Ai A. OLIS

809 IV. 35lh St., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

kiam. Gydytojai jj rekomenduoja vai
kams, kūne sirguliuoja ir silpni, ka
dangi jis lengvai suvirškornas ir tei
kia pilnučiausį sotumą.

Skaityk šiluos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Vuotag ir ttėramus. Jei taip, tai Vei
kiausia maistas nesutinka su juo. Jei 
nėgali žindyti savo kūdikio, arba jei 
jis netarpsta i§ krūčių pieno, duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą, 
kttriji pasekmingai išauklėjo šimtus 
tųkstąnčių kūdikių. Ir lengvai su
taisomas tik pridedant virinto van
dens pagal nurodymus. Ter 65 metus 
motinos davinėjo Edgfe Pieną, kaipo 
milžinišką sveikatos dovaniį savo kud>

PE-RU-NA

Pienu,

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis nėr-

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

STRAIPSNIS 118

Vardas ir pavarde

Valsčius

Apskritis

(jei norituri gaut Lietuvoj litaisPinigų prisiunčiu $

kūdiki 
ZGEROVžs

tsrylsl* atvirai ir latorai 
perfriMteU.. 1

N1MODEL
MOTINŲ IR JŲ 

ĮKŪDIK1Ų SVE1KATO&

Apšvietimo' Biuro vėliausias 
rankvedis turi sąrašų viešų 
knygynų ir draugysčių knygy
nų, kuriais visuomenė gali pa
sinaudoti Suvienytose Valsti
jose. Visoje šalyje Yra beveik 
du tūkstančiai tokių knygvmų. 
Daugiausia knygynų, 257, rau
dasi Massachusidts valstijoje. 
New York lis turi viešus kny
gynus; Illinois, 111; (jilifirr- 
nfa, 105; ’l’ennsylvania, 90; 
Counecticul, 81; Ohio, 80; In
diana, 78; Iowa, 71. Michigan, 
67. šios šalies didžiausias kny
gynas yra Kongreso Knygy
nas, kuris turi 3,179,101 kny
gas, New Yorko viekas knygy- nint bonkoa, dar kitų valgių ir apel-

■ • i ū .sino'sunkos. fiJekr-*4 -•«-—-nas turi 2,774,228 knygas, Bos- pirmaeiliai žinovai:
tono viešas knygynas luri| 
1,308,IMI, Chicagos viešas kny
gynas turi 1,305,140, Hobekeo 
viešas knygynas, 1,001,200 rr 
BroG klyno viešas knygynas, 
955,705. Smitbsortian Institu- 
tion knygynas VVaahinglone 
turi 936,731. CJevclandc 
šas knygynas turi 
Ciiicinnati knygynas.
ir Si. Louis viešas 
648,099 knygas.

Siame skyriuje mes talkas 

nuo laiko gvildensime rel- 

kalus jdomius bosiančioms 

motinoms ir motinoms jau- 
av kMM*/

Rodikly aprOpbdmaa ir pe- 

nčjlmaa yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai

Vyrai visokių amatų mokinkites

MURININKYSTES
Nauju Budu

Lengva išmokti. Greit galima už
dirbti. Nėra kitos tokios mokyklos 
kaip musų. Visą/laiką trys instruk
toriai. Blue Prints skaitymas ir’’ ap- 
skaitliavimas mokinamas ekspertų ir 
architektų inžinierių. Dykai prie 
kurso. Visi įrankiai duodami dykai. 
Chicagos didžiausia mokykla. .

Pilnas kursas $65, lengvais savai
tiniais išmokėjimais.

Chicago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kamp. 21st St.

West Side Branch
1444 W. Lake St., netoli AshlandHadu duoti kitus maistus ir 

apelsino sunką

Nežiūrint kokiu pienu penima, 
kiekvienam kūdikiui reikia duoti, pe*

sino 'sunkos. Sekantį rekomenduoja

Apelsino sunka. Kūdikiui suka
kus keturiems mėnesiams, duok vie
ną šaukštelj perkoštos apelsino sun
kos, atmieštos su lygiu kieki vilioto 
vandens, Vieną sykį J dieną pirm val
gymo. Laipsniškai didink kiekį ia^ 
jau duėdi vaikui neatmležtą sunką 
pusės apelsino. Tas davimas galima 
tęsti iki kūdikis jau galės valgyti ii 
kitokių vaisių.

V k’-) Avižinė košėj — Kada kūdikiui su
kanka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo pošaukŠtuką avi- 

. Laipsniškai didink

po tris Šaukštelius avižinių miltų ko- 
_______  ___Išelės. Kad padari^ij^košelę, paimk 

r’.j na.-n kibi inlis nasaillv- keturias uncijas .oatitfesil £rie kiekvie- (,al nėra kita saus pauniiy nos pajntSs van(|ens viri£k viską (|u_ 
je, kurioje randasi tiek daug beltavame puode fria valandas; pri
vieši! knvuvnu, kiek Suvieny- leliok kiek vandenio, kad pasibaigus \ itsų y g. (> • . virimui, gautumei sreįtą košelę. Kol
tose Valstijose. I tirime 1/j jj perleisk p^jfeštuvą, ir at
laiku šioje šalyje, kurios lavi- Vėsink. Tą košelę, galima duoti iki 

/ . . , ‘‘ in.)n „vvonio vąikas. galės valgyti gerai išvirintusna knygininkus. 1920 gyvento-k£us javUs.

807,-IO1.
, 070,121a žinės košelės.

Lnvavnmt kiekį iki duosi vaikui kiekvieną sykį
‘ nn t.riu miltu ten-

jų skaičius parodė, jog eionais

"Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradėkite var 
toti Eagle Pieną.

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų- negu kiti mais
tai krūvon sudėti.
Trys gentkąrtes 
juo išaugo.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bos 192. Drummond, Wi«.

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted Si 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ke t vergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. iURGELIONIS
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- 
strdktai. — Ingaliojimai. — Pas 
kola pinigų 1 ir 2 nnnrgičiams

šitą 
The

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

Kalkio vanduo

šviežiai pagaminto kulkinio van
dens galima gauti aptiekose. Padary- 
muMormula, gi yra sekanti: pridek 

tiekoje) į kvortą virinto ar distiliuoto 
Ivandens; užkorkuok ir stipriai suplak 
keletą sykių i valandą. Lai kalkiai 
nusistovi dugne ir po 25 valandų nu
mik nuo viršaus V.ąjstų skystimą .j 
svarų butelį ir užkorkuok stiklu. Dar
kyk šaltoje vietoje, gerai.užkorkuotą.

Vaitojant kalkirij vandenį, pridėk 
po vieną šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmą savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kiekį, jei reikalas 
yi;a, iki duosi vaikui penkius šaukšte
lius kiekvieną sykį iki pabaigos? dvy
likto mėnesio. , .

Vartojant' kalkihf ’VaVrtkuij, reikės 
mažiau vartoti, virinto vandens. Pa- 

' vyzdžiui, jei sakoma, kad 12 mene-
• •« u-l** s i’ • v ■» v.« <

kų kondensuoto pieno yrio 7 uncijų 
virinto vandens, o jus norįte duoti t 
šaukštukus kalkinio vandens, tai vie
toje 7 uncijų virinto vandens jus im
kite tik 6, o viena uncija susidarys iš 
5 šaukštukų kalkinio vandens, taip, 
kad vandens vistiek bus 7 uncijos.

Motoristai užmokėjo $80,000,- šaukštą gesintų kalkių (gaunama ap- 
000 gazo taksiais pereitais 

metais.
buvoBeveik $80, Oi) v,000 

sulinkti nuo motoristų gazoli
no taksais 1924 metais ir tie 
pinigai buvo vartoti, arba dar 
bus vartojami dėl kelių užlai
kymo ir kelių biulavojiino su
lig žemdirbystės Departamen
to Viešų Kelių Biuro. 35 iš 48

District o f Celum-
Hata siu kūdikiui reikalinga šešių šaukštu

valstijų ir
bia ima gazo taksus.
mainėsi nuo vieno iki trijų cen
tų ant galono visose
sc, apart Arkansas, kuri uždė
jo taksus iš keturių centų.

(FILIS)

v aisti j o-

“Dzimdzi-Drimdzi

a

Gegužio mėn. lankysis 
šiose kolonijose:

ir 3 Grand Rapids, Mich.
ir 6 Detroit, Mich.
ir 9 Cleveland^ Ohio

10
12

Rochester, N. Y. 
Amsterdam, N. Y.
Bi nokly n, N. Y. 
Nevvark, N. J. 
Scranton, Pa. 
Wilkes-Barre3 Pa. 
Pittston, Pa.

21

4.)

26

16
17
19
20 Shenandoah, Pa.

Philadelphia, Pa. 
ii- 23 Baitimore, Md. 
Washington, D. C. 
ir 27 Pittsbiirsh, Pa.

Paskutinis “Dzinulzi-Drimdzi” 
artistų atsisveikinimo vaidini
mas Chicago je Įvyksta baland
žio 29 dienų, trečiadienį, lietu
vių Auditorijoje, Bridgeporte. 
Bus statoma “Georg Dandin” ar
ba Sugėdintas vyras. Moljero 3 
veiksmų klasinė komedija.

— Reporteris

Ar jus žinote; kad
Kai Kaimo mieste, Rugučio <|irb- 

liivės kieme liko iškasius, šulinis 
289 metrų gilumo ir iškasimas los 
šidinies kainavo $20.000. Ar jus 
žinote, kad rūkytojai, kurie pa
žysta gerumų, pasirenka HeJinarns, 
nes Turkiškas tabakas, kuris ran
dasi Helmaruose yra lengviausias 
iv geriausias tabakas dėl eigarelų.

■m am Geriausios Skilvio
I 1 B f J| Gyduoles šioje va-

b landoje. Prašalina
a j užkietėjimą, rugš-
” ■■ ■ tumus, gasus, skau

smus ir t. t. Pa
sekmės garantuojamos. 50 table- 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių arba 
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP*’ LABORATORIES, 
5428 So. Ashland Avė., 

CHICAGO, ILL.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR P AŠ 

j * f TO ĮSTAIGOSE i 6 IKI 10 DIENŲ

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

Kaimas....
i

Paštas .....

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas
I

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

v L

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

Litą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų
100 litų 
200 litų 
800 litų 
400 litų
500 litų

Paštu
$5.75
10.75
21.00
81.25

Telegramų 
$6.25 
11.25 
21.50 
31.75 
42.00 
52.25

600 litų ...
700 litų ..
800 litų ..
900 litų m.

1000 litų ...
5000 litų ...

Paštu 
$62.00 

72.25 
, 82.50 
. 92.75 
103.00 
514.00

Telegramų 
......  $62.50 
..... :. 72.75 
........ 83.00 
.......  93.25 
....... 108.50 
....... 514.50

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

'••j

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba ’ visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

■ ' ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room |2001 

Tel. Ilandulph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3301 b. Halsted St., Tel Bhd. 6775 
6-8 v. v. apart I’anedėlic ir 

/ Pėtnyčios.

J. P. NUTUKĘS
• Advokatas z
MIESTO OFISAS:

127 N, Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski- 

riąnt Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; Šven- 
temis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

JTJt .L.U'I " - -1..... L.............. ■■ _______

John Bagdziunas Borden į
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S't., Rooin 1310 
Telephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 West 2k Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 96Q0

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS

• 77 >V. yV’ayhington St. Room 911 
Tel. Central 6299

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 8t. Tol. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoi auo 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Beit 6737
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Pavizdingi 
Miegiami 
Styliai
styliai kokius- jus matote 
geriausiai apsirengusius 
vyrus Chicagoj ir New 
Yorke yra Angliški sty
liai — liuosai pritaikinti, 
gracijožiški ir parankus. 
Mes turime parinktus Pa
vasarinius modelius daug 
šviesių spalvų išdirbinio 
—specialiai pilki, rudi, 
Pariziški mėlini ir naujų 
paternų.
Jus galite būti tikras dėl 
gerumo ir styliaus, nes 
mes turime

Kuppen
Siutus ir viršutinius kautus

Vaiky siutai su veste—t*aip kaip tėvo!
Vaikinai—štai dėl jūsų siutai kurių senai 
laukiate. Ateikite šiandien ir nusipirkite 
sau siutą su VESTE!

Su 2 kelnaitėmis, garantuoti

Sol Hirsh Ine.
1236-38 Milwaukee Avė.

SOL. HIRSH, Pieš. J. A. DOUGLAS, Vice Pros.

=■ Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! PrižiurTkit juos rūpestingai, l’ridabokit, kad jų vidupiai' 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausis vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bamblno—Kūdikių Geriausį Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiau*. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu Mayvvoodo ir Melrose Parko lietuviams, kad aš atida
riau naują krautuvę Hardware prie St. Charles Road ir 15 gatves. 
Kaipo lietuvis, malonėČiau, kad apielinkės lietuviai atsilankytų ir 
apžiūrėtų mano prekes. Aš ^užlaikau Hardvvąre, geriausios malevos, 
alyvo, elktrikos reikmenų, plumberių ir stiklų dėl langų, taipgi dėl 
šeimininkių puodų ir šiaip visokių reikmenų dėl virtuvės.

K. JAKUBKA,
» . 1 ' , * |h. ji- ■ / >

1501 St. Charles Road, kampas 15 Avė., Maywood, III.
Tel. Mayvvood 3152.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

Tilt' BRIDCEPORT ELECTRIC CO., I - ;
._ haiiTKUS, Pres

io!9 VV. 47th m., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

centus. Jie yra la- 
puikųs ir patogus 

□aidėjimui pirkinių: 
ie yra sulenkami; 

tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

Gaunami Naujienų 
mą ir 40c. Persiunta-

daug ar mažai pir 
ofise, priduodant šj 
mo išlaidų 5c.

1739 So. Halsted St
NAUJIENOS,
d SU Chicago,

Sveikatos Dalykai
PIENAS KAIPO MAISTAS

Šeimininkė turi žinoti neku- 
riuos reikalingus dalykus apie 
pieną. Massachusetts Valstijos 
Agrikultūros Departamentas 
nesenai' pridavė tos valstijos 
šeimininkėms • klausimus apie 
pieną, nekurie iš jų čia paduo
dami. ‘ *

1. Ar pienas maistas? Taip, 
nes jis turi visas reikmenis su- 
darymui raumenų, kalkines 
druskas kaulams ir dantims, ak
stiną augimą, ir duoda rįebu- 
bumynus ir cukrų, kurie garbi
na šilumą ir energiją.

2. Ar kiti valgiai turi tuos 
dalykus? Nei vienas kitas mai
stas neturi jų toje proporcijoje.

3. Kaip pienas susilygina su 
mėsa ir žuvimi kas link kai- 
aos? Pienas priduoda visas- 
reikmenis ir mažiau kainuoja.

4. Kodėl pienas reikalingas 
kaulams ir dantims? Astuonios 
dešimts penki nuošimčiai mine
ralų, kurie sudaro kaulus, susi
deda iš kalkių. Pienas priduo
da daug kalkių, ir ypač daug jo 
reikalauja vaikai ir motinos, ku
rios turi maitinti kūdikius.

5. Kas randasi piene, kurks 
akstiną augimą? Mokslas yra 
suradęs, kad .piene Smetonoj ir 
svieste randasi tąm tikras jun
ginys “vitairijnu” vadinamas, 
kuris yra labai reikalingas vai
ko augimui. Gyvuliai neauga, 
jei vitamino jų maiste nesiran
da.

6. Kiek pieno reikia kasdien 
vatroti? Užaugęs reikalauja 
puskvortę kasdien, nežiūrint ko
kioj formoj — ar tai Smetonos, 
sviesto ar sūrio. Vaikai turi 
gauti daugiau pieno negu užau
gęs, nes jų valgis nėra taip į- 
vairus kaip užaugusių.

7. Jei pieno negalima pirkti, 
kokie kiti valgiai gali užimti 
jo vietą? Nėra nei vieno kito 
valgio, kuris galėtų pieno, vietą 
užimti. Verčiau ekonomizuoti 
kituos dalykus, o ne atsisakyti 
nuo pieno.

Iženas yra ekonomiškas val
gis, ir reikalingas visiems.

[FLIS].

Norintiems; Važiuoti 
Lietuvon

Naujienų Metinė 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- 
denpuolį, 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 j New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio..

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Helmarai yra padaryti iš GRYNO Tur
kiško tabako ir nieko nėra dadėta, kad 
jų skonis butų gardus, Paprasti ciga
retai vartoja biskį Turkiško tabako, kad 
suteikiu jiems skonį.

. Baksas 10 arba 20

Klausimas—
Rukytojo paprastų 

cigaretų

Kodėl tiek daug yra 
parduodama T u r- 
kiškų cigaretų?

3

1

i

.5

MaręueHe Pharmacy 
Vienatinė.(Lietuviška Aptieka 

Šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptiekorius 

i r Saci ni nkas 
2346 West 69th Street 

arti Weetern Avė.

Phone Republl-e 5877 - 5831 
CHICAGO. ILL.

£
f 3

i.

Tel. BĮ v d. 3188 
VI. Woitkewie» 

BANIS 
AKUŠERKA 

’asekmingai pa 
arnauju * mote 
ims prie gimdy
ti o, patarimai 
lykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar 
navimą ir parankumą žios 
Bankus.

Mis. MICHNIEVIGZ - VIDIKIERE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų
Turkiški cigaretai 
turi savyje puikiau
si tabaką pasauly
je, ir protingi rūky
tojai reikalauja ge
riausių

aupymoSaugumas 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.

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

-.................. ■ ‘ 1

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 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 “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Idetuvos. (

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

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

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučitiose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

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

OR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
V ,

Pranešame, kad Dr. Herzmaa per- 
tikėlė nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

«-DR. HERZMAN^
-iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
I8th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal 
TaWa..I. • J 8110. NoktiI elefonali < 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 namą, 
maukite Boulevard 4136 arba 
Hrexel 0950.

> i —u i .,■■■■ ■ i >

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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.

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Are., 2 Inboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vąl. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:38 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midwfly 288b

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

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

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

► - - ' "

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. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunsvvick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted SL 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Bouie.vard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 4Gth St. Chicago, III.

... į /

A. L OAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 1

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 tai. ryto;

1 nuo 5:80 iki 7:30 vakare. •

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

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

Nnmn tplpfnnns Snanlclintr 8638

Of. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Westcm Avė.

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Ąlbany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

v , Ii .. — „ ■„,/

Naujienų Spaustuvė
yra Unijine Spaustuvė.

11 ' Ii, 1 ’ "i i * ‘ i ' ' ‘ - i ' , J1' -r * \ ' f ’ * ’ ’ , . * ' , ,

11 ■
Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE 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 Biae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v - v

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nud 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietą...... ...... ..........................—,.... ■ ,»,z
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą* 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 di«>

........... . .........................
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel Boulevard 64H7 
10^9 S- Ashhnd Are. 
Kampas 47-U* aut

2 luhą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 1U ryto, . 
7 iki 8:30 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

ką it slaptą ligą <
Gydo su pagelba naujausią metodą 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Hd lt.
Nedalioj nuo 2:36 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:H0
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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jogei komunistai pražudė 
apie milioną balsų, tai jų 
vienminčiai Amerikoje ėmė 
aiškinti, kad tai įvykę dėl 
“buržuazinio teroro”. Bet 
štai ateina iš Vokietijos ži
nia apie viršininkų rinki
mus Ruhro kasyklų darbi
ninkų sąjungoje. Komunis
tai prakišo ir šituose/rinki
muose; jie neteko 40 nuo
šimčių balsų, palyginant su 
praeitų metų rinkimais; vi
si jų pralaimėti balsai teko 
socialdemokratams. Ar ir 
čia kaltas “buržuazinis tero
ras?”

Jeigu darbininkai, kurie 
pernai metais balsuodavo už 
komunistus, renkant unijų 
viršininkus, dabar jau bal
suoja už socialdemokratus, 
tai yra aišku, jogei komu- 
nizmas smunka ne dėl vald
žios persekiojimų, bet dėlto, 
kad jam sprūsta dirva iš po 
kojų.

Ta dirva tai, kaip sakė
me, ekonominė suirutė ir 

i minių desperacija.

čiau tikėjome Vatikanui J 
Mes vaizduojamės-, kad Va ' 
likane sėdi ant sosto popie
žiaus rūbais su tiara ant gal-’ 
vos (kaip lai matome pavei-j 
kainose) šv. Tėvas. O ties 
jo galva augštai ore šv. > 
Dvasia, balandžio pavidale? 
Ir taip šv. Dvasios vedamas; 
šv. levas sėdėdamas i 
patsai valdo Bažnyčią ir at- įfr kuris maistu ir.j° kiekybS kūdikiui 
Meka visus reikalus.

“Ištrkro gi yra visai ki
taip. šv. Tėvas yra tankiau
sia jau senas žmogus. Jo 
valdomoji Bažnyčią apima 
ne vieną kitą valstybę, bet 
visą pasaulį. Turėdamas to
kį didelį valdymo objektą 
popiežius patsai gali rišti ir 
,'bva.rkvfii vds ' vvtrialisius 
Bažnyčios reikalus ir vos 
apgraibomis. Viską1 kitą at
lieka aukštesnių ir žemesnių 
valdininkų štabas. O valdi
ninkai ir Vatikane yra vai- 
dininkais. Kaip ir kiti val
dininkai jįe kartais elgiasi 
vįsTti, ne taip, kaip to šv, 
Dvasia arba net ir paprasto
ji sąžinė reikalauja. Kas rpo 1 • • '‘i • * 1 1 A

Atsargios Motinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
Nuo Didžiumos Pavojingy Ligy 

Gerą kūdikio sveikata dau
giau priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio.

JAUNA motina privalo dabot, 
soste maistas kūdikiui geriausia

kuris 
tinka

Teokratija ir klerikalizmas
(Tęsinys)

Tenka ir iš viso pastebėt, 
kad pasaulis eina ne ton pu- 

Francuzams įsilaužus j s^n’ kurion jį nori nuvesti 
Ruhro kraštą, Vokietijos in? 
dustrija ir finansai tapo dez- priešingon.
orgajiizuoti. Miestuose pra- ki°je Japonijoje: parlamen- 
sidėjo badas, žmonių mases ^as priėmė įstatymą, kuriuo 
apėmė desperacija. • , |

Prie šitų aplinkybių Vo
kietijoje ėmė nepaprastai 
sparčiai augti įtaka tų ele
mentų,. kurie atmeta ra
maus plėtojimosi kelią ir 
skelbia smurtą, — komunis
tai ir fašistai. Apie pabaigą 
1924 metų išrodė, kad tie 
elementai gali paimti viršų 
ant demokratinių jėgų, ir1 
Vokietijos 
pražūti.

komunistai, ♦ bet • . griežtai 
Štai, kad ir to-

Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
*rtedavS savo kūdikiams kitokių gyduo

lių,kaip tik ©r. Caldwęn’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti l>e šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuose 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra perinusia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams vjsokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 

, # . t milionų boukų parduodama ka| metas.
* ka geriau prie jų prieiti, tas Kiekvienas aptiekoriūs jas parduoda, 

ir gauna to, ko jam reikia.” - ■■■■■■ ........
Na, čia tai jau visiškai “šv.1 stitutės apie jų socialę kilmę. 

Tėvo” ir jo patarėjų-kardinolų Apklausinėjimas davė tokius 
nuvainikavimas! Romos papa,1 rezultatus; 374 prostitutės yra 
girdi, dažniausia esąs jau se
nas žmogus, reiškia — silpnas. 
Savo didelių uždavinių, kaipo 
pasaulio bažnyčios valdytojo, 
jisai neįstengiąs pats atlikti.

kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus riemėns ėdimo. 
Jieškokit pagalbos greitai. Duokit pusę 
arbatinio šaukštuko Dr. CaldSyelFs Sy- 
rup Pepsin ir potam taisykit maistą. 
Syrup Pepsin yra liuosuotojantis ir la
bai gerai pritaikytas kūdikiams iv vaikams, taipgi yra visiškai liuosas nuo 
kenksmingų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidč- 
liosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų.

KUPONAS^VlENDS^^NKOS^

IŠBANDYMUI DYKAI ;
Yra dau£ žmonių, kurie visuomet 

I norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY
\ Monticello, lih.Į v T • ! - J

o aplaikys dykai bopką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin pąįtu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.,

III. Klerikalizmas ir 
jo siekiai

Vargu mes rasime 
kurš nebūtų girdėjęs 
klerikalas. Beit ne kiekvienas

žodžio

kunigaikščio Nikalojaus Rad
vilos Juodojo pastangoms visa 
Lietuva per visai trumpą laiką 
(1550—1555) staiga patapo 
protestantiška, kitaip sakant,

| suteikiama balsavimo teisė 
keturiems milionams pilie
čių, iki šiol neturėjusių tos 
teisės. Tai dar anaiptol ne
reiškia visuotinų balsavimų, 
bet tai vis tik yra labai 
stambus žinksnis ’ demokra- 
tybės pusėn. Juk ir Anglija 
tiktai laipsniškai priėjo ,prie 
visuotino balsavimo.

j Demokratijos idėja daro 
respublika gali progresų, nežiūrint to, kad 

bolševizmas, fašizmas ir ki- 
 tokie liguisti' didžiojo karo 

produktai buvo laikinai jį 
Bet šiandie tiedvi smurto slltrukdę 

partijos jau yra susmuku-|__ ;
sios. Komunistai, už kuriuos 
praeitų metų gegužės mėne
syje buvo paduota netoli 4 
milionų balsų, dabar tesu
rinko tiktai milionų ir aš
tuonis šimtus tukstanč’.ų; 
o fašistai nuo dviejų milio
nų balsų nusmuko ant trijų 
šimtų tūkstančių. '

Taip įvyko dėlto, kad Vo
kietijos ekonominiai ir fi
nansiniai reikalai ėmė tvar
kytis — po to, kai ji pada
re sutartį su Francija ir ki
tomis Santarvės šalimis 
Londono konferencijoje.

JUODAŠIMČIAI IR KO
MUNISTAI.

Šerenga-Pruseika-Vabalaš 
šo “Laisvėje:”

“VViikes Barre’iuose rusai 
juodašimčiai norėjo išardyti 
prakalbas rusų darbiečių. 
Bet 
tam 
bos

draugai rusai
pasipriešino ir

Įvyko.”

i daro rusų 
darbiečiams”

ra-

drąsiai 
prakal-

kilusios iš darbininkų klasės, 
32 iš bajorijos, 25 iš buržuar 
zijos, 31 iš laisvųjų profesijų 
(likusios 161, 
iš ūkininkų).

Ir jokia , “šv. dvasia” balandžio Tai yra labai įdomios skait- 
pavidaie neskriejanti ore ties lincs. Pasircnfo, kad didžiausią^ 
jo galva ir nepasakanti jam,' skaičius pro«titiičių (60%) ba
kas ir kaip daryti. Todėl baž- mc Maskvos distrikte susidedi 
“ --- - popie- iš darbininkių klases narių,

savo valdi- Kaip šitą faktą sulaikyt su 
bolševikų pasigyriniu, kad Ru-

Tuo budu yra aišku, kad 
fašizmas su komunizmu yra 
ekonominės suirutės produk
tai. Ir todėl nenuostabu, 
kad fašistai ir komunistai 
stoja už tokius dalykus, ku
rie veda visuomenę į suiru
tę. Vokietijos fašistai, pav. 
skelbia “revanšo karą” 
Francijai. Koks butų rezul
tatas, jeigu beginkle Vokie
tija pradėtų karą su geriau
sia apsiginklavusia pasau
lyje valstybe?

O Vokietijos komunistai 
stengiasi kiek galint dau
ginus balsų atitraukti nuo 
partijų, remiančių respubli
ką. Jeigu ačiū šitoms jų pa
stangoms, laimėtų monar- 
ch i įlinkai, tai ne tiktai Vo
kietijoje, bet ir visoje Eu
ropoje prasidėtų didžiausia 
“košeliena!” Komunistai to 
tiktai ir laukia.

šimčiai 
komunistams), “darbiečiai” da 
ro socialistams. iBet socialistai 
niėkuomcl neina ardyti nė juo- 
(kišimčių, nė komunistų pra
kalbas.

Juodašimčiai ir komunistai 
turi ^ą bendra tarp savęs, kad 
jie vieni ir antri neapkenčia 
žmonių kitokiomis 
mis. Kadangi jie tų 
nuomones neįstengia 
argumentais, tai jie 
gerkles ir kiimščias
triukšmą susirinkimuose arba 
net šoka mušti savo oponen
tus. Žodžiu, ir juodašimčiai ir 
komunistai elgiasi, kaip cliuli- 
giuuii. Tiktai ‘ILaisvės 
ga yra tūbai 
jisai vienus 
o kitus peikia

nuomone* 
žmonių 

sumušti 
vartoja

— kelia

Po to, kai prezidento rin
kimai Vokietijoje parodė,

*V*vz*. « VvkT« JI Ivl. V -

iš iš jų sau aiškiai įsivaizduo- ^uniigaikšdu priešakyje 
ja, kas tai yra toks klerikalas 
per vienas ir kas yra klerikali-
zmas bendrai imant. Musų die-^ j1 katalikų dvasininkams pa
nomis prie klerikalų mes pris-| 
kaitome teokratines idėjas iš
pažįstančią katalikų dvasiškiją 
ir jiems pritariančius pasauli
nius asmenis. Klerikalinėmis 
partijomis mes vadiname tas 
politines partijas, kurios sto- 

, vi po katalikų dvasiškiįos va
dovybe arba, kontre’.? ir eina 
katalikų internacionalo Ryme 
nurodytais keliai^. •

Internacionalą aš čia pami
nėjau visai sąmoningai, nes 
klerikalizmas kaipų toks yra 
grynai internacionalus daly
kas. Jis yra taip pat ir se
niausiu internacionalu, nes 
pereitą šimtmetį susitverusį, 
sociju litelių ' vadiova u j amą, dar
bininkų internacionalą galima 
skaityti tik jo imitacija. Pa
tys klerikalai viešai ‘labąj ne
noriai kalba apie savo interna- 
cionališkųmą,,- anaiptol, dau
gumoje valstybių jie deda? 
dargi didžiausiais patriotais 
tautininkais, šiuo žvilgsniu,
jię vkdūojasi senu jėzuitų 
obalsiu: “tikslas pateisina
priemones.”

Jau iš to, kas seniau buvo 
pasakyta, užtektinai aišku, ko
dėl jie taip daro. Kada refor
macijos laikais atsirado galin- 

i su absoliučiais 
tąsyk 

jėzuitai dėjo didžiausių pa
stangų, kad įgijus į juos asme
ninės įtakos. Nes lai buvo lai
kai, kada prancūzų karalius 
Liudvikas XIV galėjo pasaky
ti: ‘Tetai s’est moi”. (valstybė 
tai cfcu aš patsai) reiškia kas 
turėjo į jį įtekmės, tas valdė 
ir visą Valstybę. Patogiausias 
kelias, kaip dabar, taip ir ki
tados, buvo daryti tą įtekmę 
per moteris karalių žmonas ir 
jų numylėtines. Kadangi tais 
laikais moterys buvo dar mal- 
dingesnės, negu šiandien, už
tat kiekviena iš tų svarbesnę 
rolę lošiančių moterų turėjo 
savą “dvasišką tėvelį”. Į tuos 
dvasiškus tėvelius stengėsi

* priė
mė Šveicarijos reformatoriaus 
Kalvino mokslą. Bet užteko

I traukti savon pusėn Radvilos 
į Juodojo įpėdinį, Kristupą Rad
vilą (pramintą “Sierotka”) 
kaip jau 1665—1670 metų bė
gyje visa toji bajorija vėl ta
po prispirta grįžti prie katali- 
/kybės. Taip lengvai tie dalykai 
tuomet darėsi! Beabejo, tuo 
žvilgsniu begalo daug nuveikė 
ir pas mus Lietuvoje įsikūrusį 
1569 metais jėzuitų drdeno 
“provincija” (organizacijos 
skyrius). Apie plačią liaudį 
tuomet nebuvo kalbama faiI • K ‘ buvo nebylys sutvėrimas, kurs 
turėjo tiesos gimti, dirbti ir 
mirti, galvoti ir tikėti jis pri
valėjo taip; kaip jam 
poliai, dvarininkas ir 
Dar ir* šiandie mes 
tos tvarkos pasekmes 
gų valdžia Lietuvoje 
daugiausiai tuo senos vergijos 
palikimu — davatkyno psicho
logija. ’ . .

Bet laikai manėsi, karaliams 
pradėjo iš rankų vadelės šl^ą- 
ti, vįs didesnės reikšmes .įgavo 
deihokratija. Nei Vpkiclijos 
kaizeris, nei dargi Rusijos ca
ras jau negalėjo 20 amžiaus 
pradžioje .pasigirti, jog: “ma
no valstybė, tai esu aš patsai”. 
Daugumoje kitų šalių valdžia 
prigulėjo jau veik išimtinai 
parlamentams. Vienu žodžiu, 
kas buvo neaklas, tam paliko 
aišku, jog aljsolitilizmo laikai 
žuvę, jog užstojo demokraty- 
bės amžius.

Pamainė savo taktiką ir 
klerikalija. Bet ne dėlto, kad ji 
ištikrųjų butų sudemokratėju- 
si savo principuose; anaiptol, 
paskutiniam visuotiname baž
nytiniam suvažiavime, įvyku
siame Vatikane 70 me
lais, tapo priimtas naujas dog- 
matas — popiežiaus neklaidin
gumo. Nuo to laiko kiekvie
nas katalikas privalo įtikėti 
dar į vieną bažnytinę/ paslaptį, 
— būtent, kad popiežiaus lu
pomis kalba patsai Dievas, už
tat jo sprendimai yra neklai
dingi. Dargi paprastam žmoge
liui tas atrodo iš pirmo žvilg
snio absurdu, užtat pridedama 
lobaus, kad* 
paliečia

Taigi kuomet kontraktas 
baigiasi ir bus susikirtimas su 
samdytojais,' reikia kad visi 
nariai unijoj stotų kaip vienas, 
kad jų taq)e nėbutų suirutės 
ir nesutikimo. Samdytojai, ‘ma
tydami rubsiuvip solidarumą, 
turės' nusileisti. • • • %

Kaip tik šituo jsvarbįų imio- 
mentu visų tautų bolševikai 
pradėjo ardyti uniją.,,. Dergia 
jie jos viršininkus, skleidžia 
kurstančius lapelius, daro su
sirinkimėlius iš jiems palankių 
elementų, kur kurstoma prieš 
kitus unijistus ir organiZaęįjps 
Viršininkus;. skleidžia, . ‘ melus 

'apie nedemokralingumą unijoj; 
da- jes skyrių sueigose " ” '

dau- triukšmas, 
mai, “gręžiama iš vidaus”, kad 
ją pądarius savo partijos sek
cija.

Samdytojams nei seilė var
va žiūrint- į tokius bolšcvikėlių 
darbus. Vargiai gali kas abe
joti, kad samdytojai neskirtų 
tam tikrą sumą'pinigų bolše
vikų lapeliams leisti ir jų kal
bėtojams siuntinėti. Kaip Frai- 
na ir kiti valdžios ir privačių 
kompanijų šnipai sutvėrė ko- 

parodo, kaip “puikiai’’ bolševi-, munistų partiją Amerikoje ir. 
kai sutvarkė kraštą.

matyt, kilusios

nyčios valdymo darbą 
žius turįs pavesti : 
ninkantis.

O kas tie valdininkai? Nors'sijoje proletariatas esąs ne tik-
_ _ . , . . V. ‘ . j g • • V1 • « .Ii. • t •

jie yra kardinolai ir kunigai,' tai išliuosuotas, bet ir 
bet jie yra tokie pat valdinių- savo rankose diktatūrą? 
kai, kaip ir visi kiti. Elgiasi j Bajorija ir buržuazija 
jię ne taip, kaip jiems dikluo- Kartinėje Rusijoje duoda 

glaus aukų paleistuvybės ama
tui, negu prieš karą, 'lai parei
na nuo to, kad tos klas-; tapo 
eksproprijuotos. Bet visai nau
jas reiškinys ,Vra prostitutės iš 
laisvųjų profesijų. Jų tarpe, 
pav. randasi visa eilė mokyto-

valdymo įstaiga yra niekas ki- jų. Rusijoje, kur toks milžini- 
ta, kaip paprastas 
lizdas, tarnaująs 
tų, kurie sugeba

ja kokia ten išsvajota “šv. 
dvasia”, ir dažnai net ne taip, 
kaip reikalauja paprastoji są
žinė, et —■ “kas moka geriau 
prie jų prieiti, tas ir gauna to, 
ko jam, reikia*“. Vadinasi, aug- 
ščiausioji katalikų bažnyčios

biurokratų škas gyventojų nuošimtis yra 
interesams 
padaryti į

daro įtaką

analfabetai (nemokantys nei 
skaityt, nei rašyt), mokytojos 
pardavinėja savo kūną; kad 
užsipelnius duonos kąsni! Tąi

liepė jo

jaučiame
— kuni-

remiasi

; skleidžia 
lapelius, daro kū

i keliamas g()S. valstybes 
pikti ijžsivarineji-|monarchais priešakyj,

Mes žinome, kas 
į biurokratus: tas, kas turi 
augsią titulą arba didelį pinigų 
krepšį. Taip yra ir su Vatika-j Savo laiku bolševikai gyrč- 
no biurokratais, popiežiaus si vienu šuoliu nukelsiu visą 
padėjėjais. Lietuvos diplomą- Rusijos liaudį 
tai neturi augštų titulų ir ne- “j 
gali duoti riebių kyšių Vatika
no valdininkams, todėl jie prie'Rusija nepajėgia net pasiliuo- bolševikų karštieji agitatoriai, 

lenkai, suoti nuo prostitucijos. Baisus kalbėtojai, rašytojai ir vadai 
jo patarėjai ekonomini^.^tirdąs, į kurį js- nėra niekas kitas, kaip tik pa- 
,v* i želi- tumė Rusiją bolševikų viešpa- prasti nuramdyti provokatoriai 

tiktai nesumažino ir šnipai. Rusijos, valdžia per 
augščiau- prostitucijos, bet padarė jos laikus

į komunizmo 
“rojų1’, o šiandie, po septynių 
metų (bolševikiškos diktatūros,

paraše jai programą, taip pat 
nusamdyti šnipeliai, kurie nu
duoda esą r-cvoliucioningiau- 
siais komunistais, ardo darbi
ninkų vienybę visur. Gal ka
da išeis į aikštę, kad ir musų

jų “nepriėjo”. “Priėjo” 
ir papa bei visi 
sankcionavo plėšikišką

sius pasaulyje moralis autori
tetas.”

Kuomet i jau net Lietuvos 
katalikiškos valdžios laikraštis 
rašo šitokius dalykus, lai kyla 
klausimas: kodėl musų liaudis 
buvo taip ilgai mulkinama me
lagingomis pasakomis apie Ro
mos bažnyčios “neklaidingu
mą”? C 

Ar ne kunigai kaldavo žmo- 
poniežiui 

į ausį
kiekvieną kartą, kai jam rei
kią išrišti kokį nors svarbų 
klausimą? Ar ne tie patys ku
nigai nuolatos skelbdavo, kad 
liktai valdžia, kuri vadovauja
si katalikų bažnyčios' prtnei- tinimų 
pais, galinti parodyti žmonėms nuo darbininkų 
teisingą kelią? | Rubsiuviai

skaitlingą, tvarkią, 
interesais paremtą
žvilgsniais pažangią uniją — 
Amalgamuted ' Clotbing Wor- 
kers> of America, šitos organi
zacijos pagelba į laibai trumpą 
laiką rul^iuviai žymiai'pageri
no savo būvį. Atsiminkite rub- 
siuvio padėtį keli metai atgal: 
jis dirbo už 9, 10 ir 12 dol. 
savaitėj, nešėsi darbo namo,

nėms į galvas, kad 
“šv. dvasia“ kuždanti

tavimas, ne

aukomis naujus 
sluoksnius.

visuomenės

Rubsiuviai šiuo 
momentu

sdami šaunioms karalienėms 
jų nesuskaitomą galybę nusi
dėjimų ir didelių ir mažų, jie 
stengėsi labiausiai paveikti per 
jas ;į politikuojančius jų

tas neklaidingu- 
trk tikybos ir dog

mų sritį. Bet, praktikoje, tas 
padėties nei kiek nekeičia, ka
dangi katalikų dvasininkai 
labai sunkiai ir labai nenoriai 
skiria tikybą nuo 
žnytines dogmas 
nio mokslo.

Vienu žodžiu,

Rusijos. valdžia per 
buvo žinoma, kaipo 

aitriausia progreso slopintoja 
ir kaipo tarptautinis žandaras. 
Jus suorganizuotos ir apmoka
mos šnipų ir provokatorių šai- 
kos radosi visose šalyse. Tie 
šnipai gaudavo “senvičių” nuo 
caro valdžios ir da nuo sveti
mų šalių valdžių ir kompani
jų. Rusijos dabartinė bolševi
kų valdžia tęsia tolyn caro dar
bą. Ji stengiasi būti tarptauti
niu ^žandaru. Nors krašte žmo
nės badauja ir ji yra nusususi, 
vienok deda paskutines jėgas 
savo šnipų ir provokatorių už
laikymui svetimose šalyse. 
Kaip prie caro gudresnieji 
agentai gaudavo algas, o pat
riotai (“tikrieji rusai”) dirbo 
iš pasišventimo, taip ir dabai*: 
redaktoriai, kalbėtojai, organi
zatoriai gauna “senvičių”, kas 
ne sykį jau buvo prirodyta, o 
“liktiėji lx>}ševikai”, sakant, 
patriotai, dirba dovanai. Dar-- 
jiininkai vis aiškiau pradeda' 
suprasti šituos Rusijos žanda
rus. Vietomis pradėta atsikra
tyti jų diktatūroj, o vietomis 
“tikruosius rusus” arba, kaip 
šioj gadynėj juos vadina, “tik
ruosius bolševikus”, veja lau
kan iš savo tarpo.

Tik daugiau drąsos ir griež
tumo! Bolševikai išardė darbi
ninkų organizacijas visame pa
saulyj. Jie pakenkė darbinin
kų klasei daugiau, negu bile 
kas kitas. Jie savo ardymu, dai-

vy
rus. Taip pat jiems buvo pa

dedama mokyti dievotumo au
kštų šeimynų sūnūs ir dukte
ris, kuriuos jie taip pat kaip 
galėdimi ant savo kurpalio 
tempė.

Tuomet visoje .Europoje ga
liojo dėsiiys: “cuius regio, 
ėius rėligio” (keno valstylK', 
to ir tikyba). T) tai reiškė, 
kad jeigu karalius katalikas, 
tai ir visa šalis privalo būti 
katalikiška, jeigu toks karalius 
užkariavo protestantų šalį, tai 
jis turėjo pilną tiesą įsakyti

politikos, ba
rnio pasauli-

valstybes tie-v

dar aršesifin absoliutizmai!: 
atskiri kunigai pasidarė ak
lais savo vyskupų įrankiais, gi 
vyskupai virto tiek pat aklais 
Rymo popiežių ir apie jį su
sispietusių kardinolų įrankiais. 
Dabar jau visa bažnytinė orga
nizacija pavirto vienu milžini- 

igy- 
senų

Kontraktas tarp' rubsiuvių 
ir samdytojų/ neužilgo baigiasi. 
Reikės jį atnaujinti. Nedarbui 
siaučiant samdytojai 'bandys 
nukapoti algas ir pabloginti ki
tas darbininkų sąlygas. Atlai- 
kymas iškovotos pozicijos ir 
iš reikalavimas p riedi n ių page- 

priklausys tiesioginiai 
organizacijos, 

yra susispietę į 
klasiniais 
ir visais

Kame gi yra lie “teisingi” 
Šeren- katalikiškos bažnyčios prilici- 

nelogiškas, kad pai, jeigu jų nematyt net po- 
chuliganus giria, piežiaus ir jo pagelbininkų po-

jis turėjo pilną tiesą įsakyti 
visiems gyventojams persikri
kštyti vėl į katalikus ir atbu
lai. Taip ir buvo daroma per 
visą šešioliktą ir septynioliktą 
šimtmetį. i
, • Toks dalykų stovis ypač vai
zdžiai pasireiškė pas mus Lie
tuvoje.. Ačiū Lietuvos Didžiojo

šku jėzuitų ordenu, nes 
vendino pas save visus 
laikų jezuitiškumus.

Tas jezuitiškumas pirm 
ko apsireiškė klerikalijos 
tykiuose

KAS YRA POPIEŽIUS 
JO PADĖJĖJAI?

IR

brikoje?
Pasirodo, kad visos piušų 

klerikalų pasakos ir pretenzi
jos buvo gryi.as humbugas.

Kauno oficioze, “Lietuvoje” 
š. nr. kovo 7 d.‘įdėta Vygapdo 
straipsnis apie Vatikaną ir jo 
padarytąją sutartį su Lenkija. 
Tarp kitako ve kas sakoma:

“Jeigu mes tvirtai tikėjo- vasario 19 d. praneša, kad vic 
teisingumui, name Maskvos miestu disttik 

apklausinėta 623 pro-

PROSTITUCIJA BOLšEVl 
KITKAM “ROJUJE”.

Sovici’.. valdžios oficialis or- 
Maskvos “Išvesti j a”,ganus

me Santarvės
lai suprantama, jog dar t vii’- te būvu

nešėsi darbo ųamo, 
dirbo ilgas valandas, su juo 
buvo apsieinaiūa darbe žiau
riai ir pavarydavo jį iš darbo 
be kaltės įrodymo. Šiandie rul> 
siuvis didžiuojasi savo padėti
mi prieš kilus darbininkus; jis 
pataria jiems organizuotis.

bą ir šiandien da varo. Ne 
draugais, o priešais mes juos 
turime vadinti. Ir drąsiai į 
akis jiems turime visuomet tai 
pareikšti. Ne susitarimus su 
jais daryti, ne nusileidimus, o 
Vesti atvirą kovą. <

Juo rubsiuviai ir kili darbi
ninkai greičiau nusikratys ši
tų naujų Rusijos žandarų, tuo 
broliškesne ir sėkmingesnė bus 
jų kova už būvio pagerinimą.

—Prosy tujas.

viso 
sau

su demokratijomis, 
ite, kad toliaus

priešintis demokratizmui nėra 
galima, užtat staiga, sulig vie
no mostelėjimo iš Vatikano 
(taip vadinasi popiežių būstine 
palei Rymą), jie pasidarė, kur 
reikia, aršiausiais demokratais. 
Ten gi, kur tikinčiųjų daugu
ma liko dar išlikimą savu mo
narchams, jie luippal skelbėsi 
j ii ištikimiausiais šalininkais
esą. Kaip viena, taip ir kita 
yra pas juos grynos rūšies vei
dmainystė, kadangi, išlikrųjų, 
jie ištikimi tik vienam Rymo 
Juodajam Internacionalui.

(Bus daugiau)
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šiaurys *

Rudenio Lapai
$ if< 5j<

Krito lapai dingdermi pur
vyne. Prie 'sulinkusios bakūžės 
stovėjo pilki policistai, kaip 
stovylos, tingiai apsidairyda
mi arba pažvelgdami į praei
vius.

Vėjas kaukia ir kaukia, dūk
sta, draskosi arba vesulais le
kia per stogus, per kaminus, 
per medžių viršūnes, visur už- 
R'tiudamas, skindamas.

Sustyrę lapai taip ir virpa, 
lenkiasi prieš kiekvienų vėjo 
pūstelėjimų. O vėjas taip žiau
riai plėšia lapus, draiko ir be
ria į juodų žemės purvynų, 
kad pine žemės prišaltų, kad 
jų daugiau neliktų* nė vieno, 
kad pasislėptų po baltu sniegu, 
kurį vėsulai atneš iš tolimo 
šiaurės krašto, iš ten kur bal
ta pašvaistė nušviečia melsvų 
dangų, kur visų piktųjų šalčių 
būstinė, kur lenda vėjai vasa
ros laiku ilsėtis.

štai vėsulai plėšia suslyiusj 
lapų, nugeltusį nuo. rudenio 
šalnų. Jau prieš aušrų pradėjo 
plėšti ir dar iki dienviduriu 
neįstengė nubraukti. Bet štai; 
jau kimbasi visų keturių šalių 
vėjai: šiaurys, rytys, pietų- ir 
vakarų. Kiekvienas traukia į 
savo pusę. Smarkiausiai, kada 
susikimba visi keturi vėjai, 
blaško į šalis, kada visų dar
bais1 pasidaro vėsulas. Kada su
sideda visos galios, tai audra. 
Audrai nė vienas lapas, nė vie
na silpna šakutė neatsilaikys, 
jis braukia visus vienodai, j 
žemę, į purvynų. Ant juodžiau
sių purvų pribyra geltonų la
pų, visus juodus rudens ženk
lus užkloja lapais iki tol, kol 
baltas sniegas užklos smulku
tėmis snaigių žvaigždutėmis. , |

štai jau skrieja oru nuplėš-* 
tas lapas, štai jau ir puola į 
patvorį tarp dilgyno, kur pikt
žolių stagarai to ir telaukė, 
kad apdengtų jų styrančias 
lazdas, štai kitas. Jau nebeiš
turėjo lapai, neišlaikė šakos, 
pasileido būriais lapai, kaip 
žąsys į šiltus kraštus lėkda
mos. Vienas krinta į liugmis, 
kitus ant dirvono, trečią viesu
las susukęs kad trenks į baku
žių sienų, net atplyšęs šakaliu
kas sudrebėjo, o lapas nukri
tęs pasirito po akmeriiu namo 
pamate.

Krinta ir krinta lapai į ru
denio dienas, kada saulė sle
piasi už tirštų debesų, kada 
mėnulis naktį užžibina keletą 
vos mirgančių žvaigždelių, o 
pats dėl didelio vėjo lenda už 
debesų ir žiuri įsišiepęs kaip j 
vėsulai varinėja debesis iš vie-1 
nos vietos kiton. O debesys vi
saip padangėmis išsirangę, 
viens ant kito lipdami laksto i 
kaip padūkę, vis* pirmyn, o iš j 
paskos, kaip šuo griebdamas’ 
už pakinklių, genasi vėjas. Ir į 
kur jų nevarinėja! . Iškelia 
aukštai į padanges aęba pri-. 
slumęs prie žemės sulašina 
ant purvyno, ant nugeltusių' 
lapų.

Rasos širkšnija j mažus le
dukus, kurie prikimba prie nu
birusių lapų, (raukia juos Į 
žemę ir lipdo prie bendro že
mės purvyno. Geltoni lapai by
ra į purvus, o rasos šąla į kie
tus ledukus, viskas mainosi, 
visi priima kitokių išvaizdų.

Nebėra saulės, nebėra ir gy
venimo po saule. Vasaros ste
buklingi grožiai virsta pelkė
mis, purvynais, o miškų gojuo
se karo sustyrę stagorai, lenk- 
damies žiauriausių vėjų ir 
audrų. O lapai nuolat taip ir 
krinta, ir krinta, nuo aukštų 
viršūnių į žemės purvynus, į 
biauria ilsias pelkes, visur klo
dami purvus nuo tyrų akių.

♦ ♦
*

Didieji kalėjimo rūmai sto-| 
vėjo sode, tarpe ruduojančių: 
medžių. O lapai taip ir krito,i 
matant per geležinius langus, 
šavistėsi, sukosi verpetu iri 
krito žemėn? m

įėjo ginkluotas sargybinis j 
tamsią kamerų, atrišo raišų 
stovyklų ir išvedė j laukų, kur 
vėjas dūko barstydamas lapus, 
kur viršugalvy lašėjo debesų 
Jašai, žmogus buvo lyg iš tri
jų lentų sukaltai: rankos kaip.

šakaliai, drebėjo išlindusios iš 
po nuplyšusių rankovių, o gal
va, lyg malūno sparnai užmau
ti ant ašies, kraipėsi į visas 

Siarį5yi>ini» padavęs 
rckų lazdų, atsisveikino pridė

damas ranka- prie kepurės, ant 
kurios buvo keletas žvaigždžių.

Kada ėjo varomas kalėjiman, 
tai šie vartai jam atrodė ne
daug pakilę nuo žemės, bet ka
da dabar jam reikėjo eiti iš 
kalėjimo, tai vartai buvo aukš
tumo iki pat mirgančių žvaigž- 

: džių, o gatvių siaurumas neiš
pasakytas, .kur eina — viskas 

, kliūva, bruko akmenis' kaip 
uolos išsikišę trukdė eiti. Jam 
atrodė, kad jis pats mažylis, 
bet jo rankos didelės, didelės, 

| kuriose laiko išrautų didžiau- 
' sį ąžuolą lazdų. Su lazda lyg 
kuju davė į kietus * akmenis 
taip, kad praeinančios žmo- 

1 gyslos pažvelgdavo su neužsi- 
tikėjimu, su nekantrumu.

Kada išėjo už miesto, pasu
ko į miškelį, retai suaugusių 
beržų.- Padūkęs vėjas baigė 
plėšti paskutinius lapus, kiek
vienų atskirai išsiūbavęs svie
dė žemėn, kad tas bematant 
prilipdavo prie purvo, nebepa- 
j udėdamas nė iš vietos*. Ant 
supuvusio kelmo atsisėdo, laz
dų numetė į lapus. Kada, pa* 
suko į tą pusę, kur pusę am
žiaus perleido už geležinių 
langų, žiūrėdamas kaip auga
lai skleidė ir kada bėrė žemėn 
lapus, prie melsvo dangaus ma
tėsi kaip siųkė į dangų bažny
čių bokštai, o šalia jų stiebėsi 
aukštas kalėjimas, kur tiek jo 
kentėta už geležų. Džiūvo jo 
širdis, o kiekvienų tamsių nak
tį pražildavo baltai gelsvas 
plaukas. Kiek naktų buvo ry
mojęs prie dryžuoto geležinio 
lango, tiek turėjo baitų plau
kų savo pakaušyje.

Menulis išlindo iš po debe
sų ir vėl įlindo lyg gedindamos 
nepažįstamo, čia beržyne atsi
radusio. Kalinys įsižiūrėjo į 
aukščiausią žvaigždę, kuri ji 
virpėdama viliojo.

Išnyko iš jo akių debesys, 
i lapai vėjo blaškomi ir mėnu

lis amžinai pasislėpęs, tik pa
sijuto esąs netoli tos viliojan
čios žvaigždės, iš kur kaip ant 
delno malėsi visas pasaulis, 

1 skęstantis rudenio purvynuose 
| ir į kurį tėškė vėjas nugeltu- 
! sius medžių augalus.

, *

Paleido jų iš ligoninės. Visa 
apraišiota skudurais, pro ku
riuos vos įstengė nužvelgti apy
linkes. Prieš kiek laiko, kada 
dar tebežaliavo ruduojančios 
apylinkės, ji veržė šiomis alė
jomis į šią ligoninę, nes su
kant didžiuosius fabriko ra
tus krito žemėn permušta, kaip 
lapas vėju plėšiamas, purvai! 
menamas.

Dabar ji ėjo ruduojančių 
medžių alėjomis. Ėjo iki pri
trukus jėgų pavirto •prie med
žio šaknų ir pailsus paskendo 
sapnų sūkuriuose. Sapny prieš 
ją šoko porų poros. Viena 
šoks, šoks nusilenkia ir užlei
džia vielų kitai. Šoko iki tol, 
kol šokių vietoj pražydo ypa
tinga lelija. Jos žiedas atrodė 
kaip • gražiausio paukščio gal
va, o lapai kaip sparnai. Ir ji 
taip ^sumažėjo, kad įlindo į žie
do galvelę, ir pasijuto liek ga
linti, jog pradėjo judinti, pla
snoti sparnelius ir kilti, kilti, 
prie žvaigždės, kur ji matė 
baltui žydintį žilų senukų, su 
ilgu lazda su rumbais, kurie 
reiškė jo blogas puses, o žili 
plaukai rodė jo širdį. Kada ji 
buvo jau užpakaly senuko, jis 
priėjęs prie varto atskleidęs 
nuo krutinės skudurus parodė 
savo širdį. Atsidarė vartai pro 
kuriuos ir ji įspruko.

Žmonės gi rytų labui ginči
josi tarpusavy, nežinodami to 
lavono, kuris gulėjo po styran
čių medžio šakų, prisišliejęs 
prie pat liemens.

Skarmaluoti darbininkai ne
šė iš kambarių rakandus ir 
pardavinėjo norintiems pigiai 
pirkti. Šeimininkai tų daiktų 
stovėjo s-vissi ii- paty& n<e<-
žinojo ką matą, ar krintančius 
rudenį lapus, ar parduodamus 
jų daiktus. Jų akyse viskas 
mainėsi ir lapai, purvynas ir 
kambario rakandai.

Kada apyvakariu viskas bu- 
kur viso pasaulio subėga garo 
vo parduota, jiedu pasileido iš 
bakūžės, kaip lapai atplyšę 
nuo šakų, į pasaulį, priešais 
save matomų. Jiedu ėjo čia, 
katilai, traukdami savo vago 
nuošė laimingus ir nelaimin
gus.

Bėgių bėgiai vingiuojąs!,
kryžiavojasi. čia vie’nas tie
siai, kaip gyvatė, raivosi, čia, 
žiūrėk per jo nugarų lipa ant
rasis. Traukiniai vienas po 
kito galvatrūkčiais bėga, veja
si, tarška.

— Kur gulsim? — klausia 
jos vyras.

—Man vistiek, kur tu gulsi 
čia ir aš, visur lygusi trauki
niai...

Ant surūdijusių bėgių iškri
to dvi gailingos ašaros, kurios1 
tiek apylinkėj ir bėgiams te
reiškė, kiek du šalto vandens 
•lašeliai, bet širdys jų nuo to 
tiek džitivo kiek džiūsta van
duo .Užlašintas ant raudonai 
įkaitintos geležies.

Sugulė abu nė tai verkdami, 
nū tai juokaudami kolei at
ūžęs, kaip liūtas, neužgulė ga
ro katilas, šnypšdamas, čyp
damas.

Ir žuvo jiedu rudenio laiku, 
kada kiekviena gyvybė plėšiu
si nuo savo kūno ir lenda į 
purvynus, į pražūti. Ir jiedu,! 
lyg nugeltę lapai, atsiplėšė iš’ 
savo bakūžės, kili geradėjai 
pardavė jų turtus, ir leidosi 
lyg klajokliui lapai supami 
vėjais, ir sviedžiami vesulais.

>:«

Krito lapai miestuose,-krito 
ir tolimuose laukuose. Krito 
ten kur žmonės džiaugiasi, 
krito ir čia kur verkia, kur 
vienas kitam ant sprando lipa, 
krito taipgi čia, kur geradariai 
pasislėpę už tankių krūmų ty
koja vienas kitam galvų nu
kirsti savo aštriu išgirtu kar
du. Krito be galo, be krašto, 
krito ir krito.

Atvertęs geležinį šautuvo 
vamzdį, tarp plikų medžio sta
garų, slinko, tykojo kareivis 
pašauti kaip kiškį, savo priešą, 
kuris taipgi bo atodairos slap
stosi nei už nupuvusio lapo, 
arba parkrisdamas ant pa
bliurusios žemės. Jo krūtinė, 
kaip mergės karoliais, papuoš
ta įvairiais blizgučiais. Vienas 
blizgutis už pirmąjį užmuštų, 
antras už laipiingų iš mirties 
išsigelbėjimų, o šis tretysis urž 
vakar užmuštuosius, kurie 
šiai guli po šiais žemėn įsmei
gtais šakaliais. Jeigu šiandien 
pasiseks, lai gaus dovanų dar 
vieną naują blizgutį, kurį iš
kilmingai panėrę ant šilkinio 
šniurko,' prisegs ant gimtines, 
prie greta stovinčiųjų. Užtai 
kvapų neišduodamas eina, įslen
ka, dairosi, bijosi ir tykoja už
pulti ant pėdų. Visu baru pa
sileido jų šimtais, bet kiti ne
turi ant krutinės jokių išski
riamų ženklų.

Jau zvimbia kulkos sutars- 
k ėdamos per išsiškėlusįus sta
garus. Kirto istagarą ir jis 
griuvo. 0 ant jo padūkęs vė
jas, nudrėskęs paskutinius me
džių lapus, beria lapus, kurie, 
ore raitosi, raitosi ir kręnta 
ant krutinės be jokios vilties. 
Dar iš toliau vėsulas gniūžtėse 
susukęs nuplaišytus lapus, at
varė ant purvyno, kur gidi ka
reivis, atstatęs krutinę, o ant 
jos taip ir blizga geleži ūkai, 
kaip vaikų margučiai: vienas 
sidabrinis, kitas aukso, o tre
tysis su deimanto akimi. Vėjas 
prilenkia nervuotą lapų, spau
džia bet jis susisukęs,, pasirai-
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vo ir vėl zirzdamas palekia to
lyn, į didžįausį purvyną, ir 
sumirkęs prišąlą prie žemės.

* ♦ *
Prie šios bakūžės nususęs 

beržas palinko vėjo spaudžiar 
mas ir beria savo lapus ant 
stogo kerpėmis apaugusio, ar
ba į prirukusį kaminą krečia. 
Vėjas dūkdamas taip ir spar
dosi, beržo rykštes lenkia 'sto- 
gni plajcti, kurios siTp-

nutėmis leidžiasi, bet kada at- 
šoksta beržas pajutęs savo 
aukštą pašaukimų, tai drasky-

damasis vėjas griebias už lan
ginių, arba pagriebęs lapų sau
jomis daužia langus, kurie at
šokę nulaksto į keturias šalis.

Iš tos bakūžės išėjo nu
skurdęs žmogus, pasišiaušęs, 
o sermėga lapų lapais, nusėta. 
Dar kartą atsisukęs pažvelgė į 
savo menką bakūžę, dar kar
tą pamatė langus vaikų ap- 
spistus, pro juos žiūrinčius.

Keliu t«ix> ir ruduo
gražiausius vasaros žiedus, 

dabar į' gelsvus lapus pavers
tus. Lapai, kaip vario bletelės

1 1 M '■ ’ I- "   —■■■ 

taip ir krito linksedamos kiek
vienam praeiviui, kad nesu
lauktų to laiko, kada jis, kaip 
tas lapas, kris į šį purvyną, 
ant amžių styrdamas, ant vi
sados baltu sniegu dengiamas.

Ėjo gatvėmis jau kelintoji 
diena. Visuose fabrikuose įsu
ka žmonės, geležinius ratus, 
tik šiam klajūnui niekas iie*» 
duoda nė nago prikišti. Užtai 
eina ir žvalgosi, nepašauks
kas nors iš būrio, bet niekas 
nė žodiži/i netaria. Ėjo kurtą, 
ėjo kitų, bet vis tas pats: ma-

_________ _______ 5
Šinos ūžia, o jis gi dar labiau 
styrsta nuo šalčio, kuris kiau
rai nukrečia visų kūną nuo 
galvos iki kulnų pūsdamas per 
atvirus lopus.

Nieko nepešęs grįžo atgal. 
Krito lapai, o jis bejėgis su
klupo, tarpe medžių, tarpe sta
garų, kurie jį atvertę’ prilaikė, 
kad į dangų žiūrėtų. Jo galva 
atsukta dangun, lapai taip ir 
krintu ant galvos, ant jo l.lfiš- 
komų plaukų. Krinta ir krin
ta nugeltę rudenio lapai.

1924 u a.
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Pradedant nuo sekamo utarninko bus atdaras kas vakaras iki Velykų

Milwaukee and Ashland Avenue
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Rytojus Yra Diena Pirkimo 
VELYKOMS DRABUŽIU

pinigus pas

Lietuviai pardavinėtojai: 
J. G. DAILYDIS ir M. GUSTUS

Kiti Gražys V irsutimai Kautai 
įskaitant Gabardines, VVhipcords ir iki
Chesterfield, Kainoš nuo • IQ

Kiti Gražys 2 Keiniu Siutai
Rankomis Siūti iš Importuoto Materijojo
Geriausių Amerikos Išdirbėjų

THE CONTINENTAL sako,

įRĮĮI/ II «

) ' J >. ’*

Visuomet yra didelis klausimas

Kur Pirkti?
CHICAGOJE yra du drabužių zonai — 
VIDURMIESTIS ir už vidurmiesčio.

Jus galite atvažiuoti Už VIDURMIESČIO 
į CONTINENTAI rytoj ir nusipirki
te Amerikos geriausius išdirbinius 
Pavasarinių ir Velykinių Siutų ir 
Viršutinių Kautų nustebinančiu 
SUTAUPYMU. Musų apielinkėj 
išlaidos yra mažesnės. Todėl ir kai
nos yra žemesnes.

Tie kurie perka vidurmiesty kur, kaip 
kiekvienas žino, krautuvių rendos ir išlai
dos yra augščiausios Amerikoje, užmokės 
didesnį nuošimtį pelno — jie turi to tikėtis 
— nes ten nėra kito budo padengimo dide
lių rendų ir išlaidas, kad padarius pelnų.
Tūkstančiai vyrų tai permato — tūkstan
čiai ateina į Continental iš visų dalių Chi- 
cagos ir apielinkių. Mes darome didžiausį 
pavasarinio sezono biznį istorijoj.
Jus maloniai esate kviečiami atsilankyti už 
VIDURMIESČIO į THE CONTINENTAL 
rytoj. Mes parodysime jums SŲTAUPY- 
mus dėl Velykinių drabužių.'

Kaip ir VIDURMIESČIO Speniai 
DVIEJŲ KELNIŲ SIUTAI

NESULYGINAMOS vertes kaip šios, štai kodėl šimtai 
vyrų perka savo drabužius par THE CONTINENTAL. 

»

Mes pasiūlome jums siutus rankomis pasiutus iš grynų 
vilnų cassimeres, worsteds >r ševjotai, nauji Woodland 
Fawn, ix)ndon Lavender ,Power Blue, šviesiai Pilki, deli- 
katnųs Rudi — visų mėgiami.
Jaunų vyrų styliški nauji, viena ir dviem eilėm guzikų, 
Angliški modeliai — liuosai pritaikinti, plačiais pečiais, 
kelnes pilnos mieros. Taipgi didelis pasirinkimas vyrų 
2 kelnių siutų, konservatyviškų stylių, paprasto ūgio, 
augštiems ir storiems.
kad tia1 siutai yra didelei VERTES už

Musę Ui VIDURMIESČIO Sulaikymai ant 
PAVASARINIŲ VIRŠUTINIU KAUTŲ

i

VERTE' kuri yra nepalyginama, jus gausite čionai 
riaušių,h stylius ir rųšį už jūsų pinigus pas THE 
CONTINENTAL.
šie yra vėliausios išdhbystes Angliški boxkautai, viena 
ir dviem eilėm guzikų —’ ilgi liuosi, plačiais pečiais! 
didelis pasirinkimas populiarių kautų.
Pastebėkite, kad tie viršutiniai kautai yra rankomis pa
siūti specialiai dėl musų iš vilnonių audeklų, visi satinu 
trimnoti ir kai kurie eravenettd proceso. Jųa galite gau
ti šviesių spalvvų pilkų, rudų, povvdeų mėlynų, ir t. t. 
Viršutiniai kautai yra didžiausios vertes Chicagoj—tiktai
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CHI'JAGOS 
ŽINIOS

šovikas, taip ir mergaitė turės 
mirti. Francesco gi liko tik 
lengvai sužeistas ir aprišu s 
žaizdas tapo išgabentas kalėj i- 
nhan, 
«u jų 
m a s.

kad sužinojus kaip ištik 
prasidėjo tas persišaudi

Bischoffas buk sutinkąs 
eiti kalėjime” Smulkios Žinios

■n ui . ............................ «i. — n iMiikimim n»i hi^ii w —

Pcter Summers, Jr., 5 m., 
7206 So. Artesian Avė., žaidė 
su savo broliuku prie sukurto 
tuščiame loto laužo. Bežaid
žiant užsidegė Petro drabužiai 
ir kol atvyko pagelba, jis tiek 
apdegė, kad gulėjo jau be są
monės. Nuvežtas j ligoninę jis 
už kelių valandų dideliose kan 
čose pasimirė.

Turtingas IJuoage pavieto

Bet nori išsiderėti, kad 
giau nebus teisiamas ir 
bus iš kalėjimo gretthi 
liuosuotas. v

dau-

pa-

Charles Dalkin, • 36* m., 2110
Ciystal St., kuris ilgą laiką 
sirgo, iššoko pel langą iš penk- snin, teisėjo, pats baigęs U.hica 
to augšto Micbatl Beese ligo
ninėj ir užsimušė ant vielos.

C. Manning, sunūs buvusio 
(’.Gck pavieto augščiausiojo lei

Aštuoni Ugniagesiai 
sužeisti gesinant gaisrp 
morc maliovų sankrovoj, 
R oose vėl t Rd. Nuostoli ai 
kia $100,000.

liko
FiU-
3630

sie-

pa-Dr. Thomas J. Watkins 
skilbęs chirurgas ir moterų li
gų specialistas, pasimirė urnai 
savo raštinėje, diktuodamas 
laišką. Jis sukniubo kėdėj e ir 
už minutės buvo nebegyvas1. 
Jis buvo vyriausias chirurgas
St. ilJukf? ligoninėj. taipjau (vių čempionui, 
galva moterų ligų departamen- klauso sunkiojo 
to Northweslern universitete.

DEL GEšTAUTO IŠŠAUKIMO

negali turėti jokių pretenzijų. 
Tad Goštauto reikalavimas ris
tis už deimanto diržą negali bū
ti išpildytas. —-N.

Spešelninkas Raymond .1.1 
Bischoff užvakar tapo rastas 
kaltas prigaudinėjime žmonių. 
Rado jį kaltu jury po pustre
čios valandos tarimosi. Kaip 
priprasta, ■kaltinamojo advoka
tai pareikalavo naujo bylos 
nagrinėjimo, ir tas jų reikala
vimas bus teismo svarstomas 
balandžio II d. Palš Bischoffas! 
teismo nuosprendį
.šaltai, nors jo motina, 
F runk O. Davis, pradėjusi taip 
verk Ii, kad teismas turėjo ją 
raminti.

Advokatai sako, kad kova už 
Bischoffo paliuosavimą tęsis 
toliau ir jeigu nebus- suteiktas 
naujas bylos* nagrinėjimas, tai 

varoma tol. kol ji 
augšeiausįjį teismą.

• Trys Oak Park studentai, 
vaikai turtingų tėvų, kurie 
prisipažino padėję prie vieno 
baigiamo budavoti namą bom
bą, kad patyrus smarkumą sa
vo surastos ’eksplioduojančios 
medžiag;.s, tapo teismo nubau
sti užsimokėti piniginei pabau

gos ir Harvardo universitetus, 
užvakar nusišovė savo namuo
se lies VVarrencille, ties Whea- 
ton. Abiejose rankose jis lai
kė revolverį, kad užtikrinus 
sau, jog tikrai įstengs nusižu
dyti. Priežasties saužudystės 
nežinoma.

Praeitą antradieni J. Geštau- 
tas iššaukė ristis deimanto dir
žo laimėtoją. Savo iššaukime 
J. Geštautas pareiškė, jog jis ir
gi norįs už tą diržą ristis.

Kaip žinia, diržą laimėjo K. 
Požėla. Ir'jis į iššaukimą turi 
štai ką pasakyti. Diržas paskir
ta pusiau sunkiojo svorio lietu- 

Geštautas pri- 
svorio

DAR DEL RISTYNIU

paguldytas. Po to žmonės kel
dami Požėlą j viršų paskelbė 
j j čempionu ir įteikė jam dei
manto diržą. Laike tos cere
monijos griežė 16 muzikantų.

—J. laikas.

POŽĖIZJS PADĖKOS ŽODI 
i

Ak, K. Požėla, tariu širdin 
giausį ačiū p. Lukui ir jo drau-

kams

K. Požėla paguldė Bancevičių 
į 2 vai. 19 minutų. T. Roflewicz 
buvo referee, kuris pripažino, 
jog Bancevičius tapo teisingai 
paguldytas. Be to, jis klausė gams bei draugėms, kurie sutei-
publikos, ar ji pripažįsta jo kė man tą brangią dovaną, 
nūosprendį. Visa publika di- Ačiū taipgi tariu publikai už 

risti-LlŽiausiomis ovacijomis pripaži-' pripažinimą man čempionato.
ir todėl prie to diržo jis.no, jog dzūkas buvo teisingai1 —K. Požėla,

John Struma teismas* davė l10'11 
pasitikęs' pasirinkti kalėjimą n 

Mrs. I* Pns pačią. . \ 
įėjimą ir turės ten 
$50 pabaudą.

pasieks

Tečiaus pats Bischoffas nesąs
tiek

,Jauna Chicagos universiteto 
studentė Mrs. Lucile Miller, 
23 m., tapo patraukia teisman.! 
Patraukė ją teisman jos vyras 
Cari L. Bicbesheimer, iš Mar
engo, la., kuris reikalauja per-1 
‘kirų už jos nežmpnišką su 
juo elgimąsi ir taipjau $10,-. 
060 alimonijos ir $1,000 advo
katų lėšų. Be to jis reikalau
ja, kad ir 2 metų jų vaikas, 
kuris dabar yra su motina, 
butų atiduotas tėvui.

Pasveikinimo kanlegramos 
\Vcstern Union telegrafo 

kompanija įvedė naują budą 
siuntimo pasveikinimų Euro- 
"'■] kablegramomis. Taip 

1 pa*., Velykoms yra paruošta 
pasirinko ka-1 12 skiilingi) pasveikinimų. Už 

atidirbti *M-25 vienas tų pasveikinimų 
pasiunčiamas Londonan kable- 
gramu, o paskui iš ten siunčia
mas 15išku kontinentalėn Eu
ropon ir . pristatomas tam, 
kam jį siunčiama. Pasveikini
mą taipjau verčiama franeuzų, 

j vokiečių, italų ar ispaną./kal- 
bon, jei to norima. Velykų 
l|alįlegramas reiklia paduoti 
piieš balandžio 8 d.

Prie 
esant

rastas kaltas pri- 
žmonių, tai jam 
iki 10 metų kalū- 
gero elgimosi ka- 

užtarimui, jis

užbaigti ir eiti kalėjimai). .Jis 
turbūt nesitiki, kad perkėlus 
bylą i augštesnj teismą butų 
galima ką nors atsiekti Kadan
gi jis tapo 
gaudinėjime 
gręsia nuo 1 
jimo.
Įėjime ir 
gali bu t palinosuotas išbuvusi lėkę 
kalėjimo 11 “**—T?“ *”
nori pasinaudoti ir greiči 
eiti kalėjimai), kad 
ėiausia jį atlik 
būti laisvu visą 
Bet kad prieš ji yra dar du ap
kaltinimai, už kuriuos jis gali 
pinti išnaujo teisiamas' ir nutei
stas, lai, esamomis 
jis nori iš valstijos prokuroro 
išsiderėti, kad tie apkaltinimai 
butų panaikinti, jei jis dabar 
sutiks eiti kalėjiman. Jei jis to 
pasiektų, tai jis .žinos, kad po 
11 mėnesių galės išeiti iš kalė
jimo ir kad jo paskui niekas 
“nebebaderiuos” už atliktąsias v 
žulikystes.

Kiti Bischoffo sėbrai jau pir 
miau buvo teisiami ir veik visi 
jie liko nuteisti kalėjimai! ir 
užsimokėti Midelis 
bausmes. Tarp nuteistųjų yra 
ir keli lietuviai. Pats Bischof-; štavo 
fas tos bylos nagrinėjimo laiku 
buvo pasislėpęs nuo teismo ir 
gyveno Los Angeles, Gal.

Į policijos vežimą, kuris ve
žė ligoninę pritroškusį nuo 
gaso žmogų, prie Center ir 
Larabee gatvių įvažiavo greitai

Trys po Įleistai i 
o John Munroe,' 

sergantį 
užmuš

tas. Treko šoferis tapo areš
tuotas.

menesių. Jis tuo hko sužeisti, 
austa kuris lydėjo savo 

kuogrei-; draugą, liko ant viclo 
ir paskui 

savo amžių.

Pereitą sekmadienį, laike pa
maldų, dviejose

žiniomis, nyčiose pasimirė

simirė St. 
prie 72 ir 
Mrs. Eilėn 
simirė St. 
7800 So. 1

Philips
' Merrill

Keegan,
Sabina

Fhroop St.

katalikų baž- 
du žmonės.
49 m., pa- 

bažnyčioj, 
gatvių, o 
62 m., pa- 

bažnvčioj,

1218 f
Melrose

Holmes, 83 m.
Si., berengdamas va- 
įkrito ir joje prigėrė.

Felicija užvakar padarė- 
prie 

ir are-
pinigines puolimą ant “stag party’ 

Madison ir Union Avė 
apie* 200 žmonių.

Buvo rodoma nepadorių daly-

Trys žmonės pašauti 
West Sidėj •

Du besišaudydami mirtinai su
žeidė jauną mergaitę.

Mario' Baldasseroni, 50 m., 
2315 W. 21 PI., garažo savinin 
kas, ir Perą Francesco, 2500 
So. Western Avė., čeverykų 
taisytojas, buvo dideli draugai. 
Bet delko tai susipyko ir už
vakar vakare, kada Baldasse
roni pasišaukė pas save i ga- 
ražių Francesco neva pasikal
bėti, Baldasseroni išsitraukė

Francesco irgi rtc-' 
■kolingas ir irgi pra

dėjęs šaudyti. Abu išbėgo ėlėn 
besišaudydami. čia jiems tbesi- 
šaudant kulka pataikė netoli 
žaidusiai Anita Cucocinig, 10 
m.

cą s V
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uždekite Sloan’s.

Palengvina skausmų — 
prašalina sustyrimą.

Greitai
Stimuliojančios gyduoles iŠ ku
rių yra sudėtas, suteikia švie
žų kraują tiesiai i sužeistą 
vietą. Tuojau skausmas pra
nyksta, sutinimas ir uždegimas 
sumažinamas. Nuolatinis gy
dymas prašalina sustyrimą. Pas 
visus aptiekorius.Į

Širmoj
— Prašalina Skausmų!

ĮSIGIK PIJANA ANT 
VELYKŲ

Atlankyk tuojaus Pe- 
oples pijanv krautu
ves ir matyk šiuos 

bargenus

■ ■ ■

rį<:-

■
' A

i
NUODINTOJA. — Mirs. Mar-

2418 So. Oakley AVe., ku-tha Wise, 42 m. iš Hardscrabble, 
ri liko gal mirtinai sužeista.)Ohio„ kuri prisipažino nunuo- 
Baldasseroni nusigando ir pri- dijusi savo seną motiną, savo 
bėgęs prie mergaitės pradėjo hrolį ir jo pačią ir užnuodijusi 
verkti, bet pamatęs ateinant 13 kitų giminių. Niekurie ir da- 
daugiau žmonių, nubėgo į savo bar tebeserga ir gali mirti. Ji 
namus ir užsidarė juose. Pas-'nunuodijo įberdama aršeniko Į 
kui jis pats bandė nusižudyti geriamąjį vandenį. Bandoma iš 
ir gal irgi mirtinai susižeidė, jos iškvosti kas ją prikalbino 
Daktarai mano, kad abu, kaip! tai padaryti. !

Gulbranaen Trade Mark

GULBKANSEN Grojiklis Pija- 
nas 1 mėnesį vartotas
kaip naujas MrVfeM

KIMBALL Grojikliai Pijanai 
biski vartoti musu krautuvėse 
dėl išgrojijimo volelių, pil-

$350
GULBKANSEN (Suburbau mo- 
del). Pasirinkimas , skirtingų 
haigimil. Riešuto, Raudon me- 
džio arba . C^Cn 
arzuolo

Su virš minėtais pijanais 
duodame Suolelį, Rolius, Liam- 
pą arba Ščpelę dėl rolių dykai.
Krautuves atdaros Vakarais

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

PIJANV SKYRIAI:
1922-32 S. Halsted St.
4177-83 Archer Avė.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-trą

U. S. LINIJOS LAIVU
£

»

ERIE R. R. Pakeliui
Priežiūra

f

Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantijų saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra ^brangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja j abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė j abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui i Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos 
Dearborn Stoties Erie ^elžkeliu ar iš
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti j 
garsiausi vietų Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletu valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiųjų vandenpuolj. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

iš 
ki-

Vienu iš didžiausių tai- 
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan-
tu s

i NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speciali 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės. Šių progų gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei -iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems.

Skubinkite sutvarkyt popieras
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymų sugryžimui, 
pasportui ir aprūpinti taksas už 5 metus. Ku
rie dėl kokių nors priežasčių negali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumen
tus užtikrinančius sugryžimą.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

NAUJIENOS
J.739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
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Lieruvią Rateliuose.
Kas buvo ir kas bus

Jurgis Kristupaitis, J. Juška, 
Petras Daugėla, B. L., J. M

Praikša, A. Daukša, A
Br. Liudkevičhis, St 

ir N. N. Miller, Dundu-

Dvi Seserį'.

Sekmadieny, kovo 29 d. 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ba
telis, Koselande, Strumilo sve
tainėje, vaidino keturių veiks
mų tragedišką dramą “Dvi Se-

M * išen .
Veikalas turiniu gana įdo

mus, vaizduojantis gyvojo ta
vom prekybą. Būrys kazirnin- 
kų prie Balkaus prisiglaudę 
vilioja jaunas merginas. Kuri 
nesutinka, tai kaip turtuoliai 
apsiveda, vėliaus pripratina. 
Iš tų pačių kazrrninkų apsiren
gia kunigas ir duoda šliubą

• Taip apsivedė, nepasižindami, 
tėvas su dukteria.

Kai kurie
Gertrūdos ir 
savo linijos,
darbininkų klases 
ir paprasti nežineliai apie dar 
bininkų klasę. Autorius iš šių 
charakterių padarė 
one”. •' “ w

Vaidinimas buvo 
geras. Geras tuomi,
no atsižymėję vaidylos.. Aš
tuoniolika vaidintojų padalė 
didelį įvairumą. Veikale daly
vavo: Liudkevičienė, Petrai 
čiutė-Millier, Arbačiauskienė, J. 
M. Puckorius, M. Dundulienė,

Kemcžienė,

charakteriai
Nastės neišlaikė 
Jie buvo dideli 

agitatoriai

t\vo i n

* ‘ •'f/'paselinsi 
kad vaidi-

BRON1SLAVA CIPAKIUTfi
Musų mylima dukrelė persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukus 
5 m. 9 mėn. amžiaus, kovo 31 
d., 1 vai. po pietų.

Paliko dideliame nubudime 
tėvas, brolis ir sesuo.

Ijaidotuvės ivyks penktadieny 
balandžio 3 <(., 9 vai. iš namų 
3724 Deodor st., iš ten į Šv? 
Pranciškaus bažnyčią, Indiana 

’ Harbor, o**iT te u įius nff- 
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pili.i gilios siel- 
vartos liekame,

Tėvai, brolis ir sesuo 
(ipariai.

JUOZAS PUCKOK1US
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
39 metų amžiaus, balandžio 1 
dieną, 9 vai. vakare. Paėjo iš 
fuzų kaimo, Salantų valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 11 metų.

Paliko dideliame nubudime , 
Amerikoje seserį Petronėlę 
Tumpieuę ir švogeri Juozą 
Tumpj, o Lietuvoj moterį Salo- 
meuą, tėvus ir du broliu: Kazi
mierą ir Simoną. Kūnas pa
šarvotas randasi 1941 Canal- 
port Avė.

Laidotuves Įvyks panodėlyj, 
balandžio 6 d., 10 vai. iš ryto į 
Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutini patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- . 
tos liekame;

Sesuo ir švogeris T u m pi ai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532:

P., V. 
Rukša 
Liti; us 
lienė ir Kemežicnū chicagietės; 
o kiti Ratelio nariai. Pui 
kini atrodė vežėjas: susirietęs 
į kriukį vaidino artistiškai, 
nors jo rolė buvo nesvarbi. 
Grimas dabai tiko ir užteko į 
jį lik pažiūrėti ir turi būti so
tus. Matyt, kad visi aktoriai 
buvo atsakanti ir mokėjo sa
vo roles, tik kai kuriems rei
kėjo grimo, nes nebuvo visai 
grimuoti. Svarbiausioji rolė 
buvo Nastės, kurią vaidino p. 

atsižymėjimą 
Režisierium

Miller; jhi už 
įduotas bukietas, 
buvo autorius 
p-ia M. Dundulienė,. Laike per
ti aukų gr.eže p. J. Kristopai- 
čio orkestras.

Įdomu,, buvo, kad lietuvių 
perstatyme buvo pirmos kle
jos dekoracijos. Antras ir k'et- 
vii tas aktai turėjo puikius 
kambarius; sienose ' elektros 
šviesos, kaip tik;ri 'turčių na
mai, su visais baldais. Tai bu
vo dovana Katęliui nuo Bart- 
man Furniture ir Carpet Co. 
Ji suvežė viską ir puikiai pa
puošė sceną, kuri daVe puikų 
reginį.

NAUJIENOS, Chicago,. DL ««•

Brighton Park

TYRINĖJA TEISĖJĄ. — Fe
deralinis teisėjas G. W. English, 

Rose andientis. - ryj;įni(> niinoįs distrikto, kurio
Roselando biznieriai išleido nederamą teisėjui elgimąsi tyri- 

’iikraštį vardui • ^Boselaiuj’.e- n®Ja specialu kongreso komįsi- 
tis”. Yra tai bizniškas laikra- Jam daroma gana, sunkiu už- 
štis, leidžiamasi p. Valasko ir metimų, dėl kurių veikiausia 
jo draugų. Redaguoja p. Ačius. teisėją reikės pašalinti iš vie- 
8 puslapių didumo, daugiausia tos. 
pagarsinimais pripildyti 
ketina leisti kas savaitę

Važiuos ^Italijon.
Musų dahiininkai, vienas po 

Vdto - pradėjo Italijon traukti, 
fa Italija yra laikoma, kaipo 
dainininkų šalis. Nusivešk po

pe r kelis 
ir gauti 

gerai 
mokytojų, 

važiuoti ir

Jie

North

North Side
Side lietuviai subruzdo 

veikti. •

jau

bet 
pagelbčda-

ra tūkstančių, tai 
metus gali gyventi 
atsakantį mokslą nuo 
patyrusių muzikos 
Galų gale sumanė
K. J. Kraučiunas iš Brooklyno. 
J’ųiulangi. .jis* nenp turtingas, 
bet turi gerą aukštą tenoro 
balsą, tai jam ir prisieina le
nai važiuoti ir pavargti keletą 
metelių.

Kriaučiūnas lurr Chicągoje 
savo brolius, draugus ir daug 
pažystamų. Jie jam rengia at
sisveikinimo koncertą, šis kon
certas, manoma, sustiprins p. 
Kriaučiūną ifjn'ansiniai, iške
liavus Italijon lavinti savo 
balsą. Chicagos visi artistai 
Kriaučiunui gelbsti šiame va
karo, “Dzimdzi Drimdzi” pasi
žadėjo dovanai sudainuoti vi
sokias arijas iš nesamų ir bu
simų operų visomis pasaulio 
kalbomis, ant visų muzikalių 
ir nemuzikalių instrumentų, 
p. M. Juozavilas taipjau čir- 
pys ant cimbolų. Vienu žodžiu, 
bus tikras “’Rimdži”: želatinas 
maišas ir graudus giedojimai.

P-as Kriauciunas yra prisi
rengęs parodyti visą medžiagų, 
kurią jam gamta padovanojo. 
Kas girdei jo balsą šiame kon
certe ir iš Italijos sugrįžusį, 
tai bus tikru sprendėju verty
bes Italijos mokyklų.

Koncertas įvyks šeštadieny 
balandžio t d.,.Meklažio sve

—Rei>.

North Sides lietuviai 
nuo senai yra pasižymėję 
vo darbštumu ir gabumu, 
tai vis lik kitiems 
mi. North Side nors mažai lie
tuviais apgyventas Chicagos 
didmiesčio kampelis, bet kibk 
jų čia yra, galinia sakyti, visi 
pastovus žmonės, jeigu jau ką 
nutaria įvykinti, lai ir ivykdi- 
na, palaiko ir remia visai ga
limais f budais. Paimkim pav., 
Pirmyn Mišrų chorą. Jis cho
ras gyvuoja senai ir gana sėk
mingai; kur įvelėsi kokis cho
ras, griuvo ir vėl atsigavo, o 
Pirmyn Mišrus choras vis savo 
poziciją atlaikė, Taipgi šiante 
chore randasi kelete meninin
kų, sugabių scenos vaidylų ir 
kada šis choras rengia pasilin
ksminimo vakarus, visuomet 
prie choro dainų primosią ko
kį nors spektakli, kuomi atsi
lankiusius pilnai patenkina. 
Taipgi ir vaikų draugijėlė “Bi
jūnėlis” irgi pasižymėjo. Pasi
žymėjo gi operetėmis. Suvai-

LIETUVON— 
užrašykite »avo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

dino operetę “Birutę”, operetę 
“Tarnaitė pamokė“ ir daug ki
tokių vijikalclių ir gražių dai
nelių. Na, o dabar ką North 
S'diečiai sbmanč? Ugi susitvė
rė Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Grupė. Ji susitvėrė dėlto, kad 
čia gyvenantiems ir gana tan
kiai dalyvavaujant kitų kolio- 
nijų liet, paren^’muc^e, kaip 
Brighton Park, South Side, 
West Side* ir lankant repetici
jas, paima virš dviejų valandų 
laike galvekariais važiuojant, 
o tas dvi valanda^ apvertus 
lavinimuisi butų galima atsie
kti daug ką geresnio. Ši grupė 
gyvuoja* jau nuo lapkričio., , .. . ,
"• 'a./. i i -v • las nuo pat pradžios iki galomėn., 1921 m. Nuo to laiko iki .< .... ' . ., , ’ . ,. .. . ,, 1 pdnas juoko, publika garsiaidabai’ inipeticijos eina punktu-.. . . . . v. n7. . , 1 , . . kvatojo per visą losimą. Paliai du kartu savaitėje, tre-I v. 1 , ___
čiadienio ir penkiadienio vaka
rais. Pastaruoju laiku paim
lu ir ketvirtadieniais Polankio 
Park svet, kur , lavinamas! 
kaip valdyti balsą. Dabar ši 
grupė jau prisirengusi pilnam, 
gražume suvaidinti 
melodramą “Graži 
ir Petras kareivis” 
5 d. Meldažio svet. 
šios grupės pirmas

4 veiks1, 
Mageliona 
balandžio 
Tai bus 
paši rody

mas. šia grupe vadovauja ir 
režisuoja mums žinoma artiste 
autorė M. Duiiduli&nė 
•rūpestingai ruošiasi 
kam o pastatymo 
Nors veikalas gana 
pastatyti, l>et gana ilgas laikas 
kaip 
kėli, 
lomi i ■ •

kuri 
prie tin

to veikalo, 
sunkokas

lavinasi, todėl reikia ti
kiu! vaidinimas duos ma- 
įspudįj. —Kūmas.

N, W. Side
did-

i kraig;u- 
suplaukia

.Milvvaukee Avė. darosi 
žįausiu centru' visokių kra 
vių ir bankų, 
žmonių iš visų 
kiais - reikalais.

Čia 
kampų su viso
kia galima ma

tyti iš kilu kraštų miesto ir 
net iš artimesnių miestelių, 
kaip lai Hammond, Kast Chi
cago ir net Gary, Ind. Čia vis 
dar naujų krautuvių atsiran
da, atsidarė nauja krautuve 
vyriškų drapanų po No. 1236 
Mil'vvaukiee Avė. prie AshlŠind 
Avė. po vardu Sol Ilirsch Ine. 
Sol Hirch pirmiau buvęs vedė
jas pas Kiče Bros. per.25 me
tus, yra gerai 
vietinių gyventojų. Reikia pa
stebėti, 
vicc prezidentu yra lietuvis J. 
A. Dengias, kuris per 12 metų 
buvo prie Continental CJothing 
Q>. kaipo pardavėjas, turintis 
geros pažinties tarp lietuvių. 
Jie sako užlaikysią geriausios 
rūšies drabužius ir teiks ^ei- 
singą patarnavimą. —G. 

»• f ,Wf./ . ♦

žinomas tarp

kad šios korporacijos

šjortiis dienomis ■ vieliniai 
žmonės pasigenda lietuvio ad
vokato, kuris vadinasi Pcpetz; 
sakoma, kad jis dingo buk nuo 
antradienio.

Keistučio Dramos Vakaras.
Pereitą šeštadienį Keistučio 

Dramos Skyrius turėjo savo 
vakarą MciKinley Parko svetai
nėje. Vaidinta vieno aklo ko- 
mcdijėliū “šliubinč mėsa”. į

Komedija suvaidinta neblo
giausia, atsižvelgiant, kad lo
šėjai yra darbininkai. Veika-

v

DR. VĄITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU RP«<;)AMHTA*

KIMBALL PLAYER
/ PIANAS

Style 44, tikra kaina $640,
už;... ••••■............. $385
Prie Piano pridedame Kabi- 

0 ,o“ netą, Liampą, Benčių ir 
Šimo buvo dar muzikalis pro- 25 Roles.
gramas. ‘ Po programo šokiai. Ichurehill Player Pianas 

.Juodukai ir meksikonai. į UŽ ...... ..  $295
* 11' • 1*1 Upright Pianas už J C12*5juodukus ir meksikonus, nes •
jų jau yra' ^ana geras' skaitT 
liūs apsigyvenusių. Juodukiį 
prie 41 j vakarus nuo Western 
Avė., ir meksikonų į vakarus 
nuo Kcdzie, tarpe 38 ir 39 gal. 

—Raganiuj 
3 ii

JOS. F. BUDRU 
PIANŲ KRAUTUVĖ 

3343 So. Halsted St., 
3327 So. Halsted St., 

CHICAGO
Užmokėsit po išgydymo

Labai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš- 

j laidų. < j •
| Mes todėl p’asjryžome gydyti visai

. _ _ i 
,. ,v. . j- • - • • mus atsilankys laikė šešių savaičiųlandzio. tradicine prigavimo. nu0 §įos (jįenos i^į pat užganėdinan- 
dienk — “April fool.” Dzimd- čių pasekmių.
ziai “sufulino“. Oi tie Dzim- 
dziaį štuko<riai!

DZ1MDZIAI APGAVO

Tūlą laiką skelbtas Dzimd- 
zių vaidinimas Lietuvių Audi
torijoje, kaipo Naujų Metų j 
sutikimas ^neįvyko,’ nes 1 ba- 'dykai kiekvieną sergantį’ kurie pas 

. mus atsilankys laikė šešių savaičių
prigavimo nu0 §įos (Jjenos pat užganėdinan-

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

-- .— R. ■-.■■■f I *—■  ......................

(Tąsa ant 8-to pusi.)

SIDABRINIAI indai,
rankšluosčiai, ir t.t. su 

vyniokliais nuo šio gry
no muilo. Pirkit jj ir tau- 
pykit vyniok liūs. Jis kai-« 

’biški daugiau, bet 
jis apsimokės, nes sutau
pysi laiką darbą ir rubus

AMERICAN 
FAMILY 

SOAP

DYKAI

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.INFLUENZA

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

Patrynus gerai greitai prašalina nieže- 
jimą ir skausmus. Nusipirkite buteli | 

|g . arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs 
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

X-Ray egzaminacija i$ kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų. ■"

“Kraujas yra gyvenimu” .ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi 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 įčirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
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 j biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekrutėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes 
jataiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais Įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo. reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimų vidurių, krūtines ir šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėghną kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra nmaų svečia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižinos apie nuu- 
jausj gydymo būdą tonsilų, kurie greita' 
atima spėką ir energiją., l’agelbėjoin tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wclls St., 

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

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ii 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pletri. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki

uitai- 
musų

Palengvins akių įtempimą, Muri> 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
luino, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toh 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas sj elekira parodan 
Čia mažiausias klaidas. Spacialč 
atyde atkreipiama į mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p, p

1545 West 47th St.
Phone R^ulevard Z58P

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas, , dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mui| 
pleitorn galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo derbą, ir 
žemas musą kainas. ■ Sergi kita save 
dantis, kad nekenktų juių sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

VIDURNAKTY SU KRUPtJ
Jus pabundate naktį ir pamato

te, kad jūsų kūdikis labai sunkiai 
kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti 
krunąs. Ką jus turite daryti? 'rūks
tančiai motinų išriša tą klausimą 
užganėdinančiai.. Maža doza Dr. 
Drakę’s Glessco prašalina krupą j 
koletą miliutų daugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. .Jos veikia greitai. Jos yra 
malonios ir atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba nuo kru
po. Daugaiusiai parduodamus Ame
rikoje. Rekomenduojamoj ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius- 50 
centų butelis — vertas $50, 2 vai. 
naktį.

T1W GLESSNER CO 
Findlay, Ohio. i

Netoli 70 metų amžiaus
Sako, kad ji jaučiasi jauna

Mrs. S. Wenzel, 262 Kingsley St., 
Buffalo, N. Y., rašo: “Mahnėkiae 
atsiųsti man dar vieną bakselį jūsų 

; Bulgariškos Žolių Arbatos, nes jos 
yra geriausios gyduolės, kokias aš 
kada turėjau. Jos visuomet man pa
gelbsti. Aš daviau savo draugams 
jas pabandyti. Aš turiu arti 70 me
tų ir mano draugai stebisi, kad aš 
taip jauna ir gerai išrodau ir aš pa
sakysiu savo draugams, kad 'Bulga
riška Žolių Arbata man pagelbėjo.”

Bulgarišką Žolių Arbatą geriant 
karštą einant gulti, greitai mrašali- 
tia slogas ir geros nuo reuamtizmo 
ir užkietėjimo.

Parduodamos pa.C visus aptiekorius 
— 35c., 75c. ir $1.25.

Pastaba. — Jei jus norite mano di
delio šeimynai pakelio, atsiųskite 
$1.25. Adresuokite man, H. H. Von 
Schlick, Prezident, 25 Marvel Buikl- 
ing, Pitt.,burgh,’Pa.

1__________________________

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
* 6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Mr. i> Knovviu lis d g ood įhing t h e r e was aimiliion dollars in that bdxl

5

Z-pAfcCieSNOUpL.

JUOP-NIO4'1 ji ••'•R '

2 | VI DM T

'į KNOVJ WH(XV' 
TPsLKIN' PkBocH

PI M - PU(xevtCALLy 

f\CCU^eD

yUN IMG VO CONVIN ' J

Į l-UNVZ.
C.Q?, MQS.kNOWI7 g

- VdAUN (xUt- L 
šou 601N6 to tu)

\ ręLfeSUNTS t BoU6HT|



S

Lietuvių Rateliuose

Del “Musu Laimėjimo”

Reporterio Pupos pastabų 
apie “Musų Laimėjimų” klai
dingumas, verčia liesos žodį 
tarti, nes čionai yra gana svar
bus dalykas, kadangi iš vienos 
pusės yra paliečiamas žymu;' 
musų dramahH’gas ' Vydūnas, 
iš kilos — Vaičkus. <> iš tre
čios Amer. \icL T. Ktirejų 
Sąjunga.

Musų laikais pakol kas dau
gumoj recenzijos yra 
draugų, priešų arba
ringų kritikų. Vienas žemaičių 
žydas tankiai sakydavo: “dide
lis žmogus turi proto, piemenį 
galima pabausti, bet s(t pus
vaikiais yra blogai, 
reiškimą galima 
musų plačiajai 
Musų visuomenė
liaudies, kuri yra dar sveika ir 
turi meno atjautimą; rimtoji 
inteligentija turi atatinkamą 
laipsni kultūros, ji rimtai žiu*, 
ri į visą kas dedas pasaulyje.1 
Tarp liaudies ir* inteligentijos 
stovi nedakeptoji inteligentija, 
sulig žemaičių priežodžio, gali-

rašomos 
nekultu-

........................ ....-
Iš tų citatų gali kiekvienas 

matyti, kad Vydūnų 
vadinti kasdieniniu 
kalbėti taip, kaip 
apie rnunšainų.

Dar reikia priminti 
kad Vaičkus statė i

Kaline, 
šventėj, bendrai pasitarus su 
gerb. Vydūnu ir yra matęs Vy
dūną statant dar Prusa Lietu
voj. Reikia atminti, kad Vaič
kus kiek rimčiau žiuri i Vydū
ną ir bendrai į teatrą, 
neperskaitęs veikalo 
kaip gerb. Pupa rašo

negalima 
tonu ir 
kalbama

PRANEŠIMAI
NAUJIENOS, Chicago, III.

.........................  — • .................

SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI
Penktadienis, BaL 3, 1925

p. Pupai, 
tą veikalą 

Nepuikia u somybės

Vaičkus 
n (stalo 

rceenzi

Tą išsi- 
pri taikinti 

visuomenei. I 
susideda iš

Brighton Park.— Keistučio Kliu
bo Dramos' skyriaus repeticijos 
įvyks |>ėtiiyėioj, balandžio 3 d. Vi
si lošėjai ireldžiami huli lygiai 
7:30 v. vak., M.iKnley Park svet.

—Komisija.

Jau atėjo Kultūros Nr. 3. plo
nius i....... : * !X’ ' 1 -------
Kaina I 
j ienose.

puikiai išleistas numeris, 
centai. Galima gauti Nau-

Amerikos Liet. Te^t. knrėjų/ są
jungos valdybos eslra susirinki
mas įvyks nedėlioj, ba!. 5, tipie 2 

po pietų, Mildos svel.,- Vaie- 
studijoje. Įėjimas sale aplie- 
l’rašome visu būtinai alsilan- 
- M. Balčiūnas, rasi.

kaus 
kos.

pavadino tų veikalų
'lame veikale nėra 

istorijos, todėl ir kalbant
kostiumus negalima nu-’

RENDA 1 kambarys, vyrui 
ba vedusiai porai, šviesus ir 
togus gyvenimui. 2 lubos 

4454 So. Talman Avė.
Tel. Laffayettie 2844

ar

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

■REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka varomų siuvamų 
mašinų

3961 So. Eowe Avė.JiHinų Lietuvių Amerikoje Ton
ikas Klinbas laikas berlaininį 

susirinkimą .sekmadieni, balandžio nrailfl* n a nfliniBii

Lfee! "s. visl' REIKIA OARBININKy
nariai inalnnėk ii e laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių dalykų'

—S. Kunevičia, rašt.

lame
aulo-
pasa-
lielu- aptarti.

VYRŲ

PA1181 DUODA grosernė, taipgi la* 
ko ir visokiu kitų reikmenų. Yra I kambariai <lej pagyvenimo. Garažas 
priguli prie groyernės. Parduosiu pi
giai. Turi būti parduotu šią savaitę. 
Pardavimo priežastis — einu į kitą 
biznį.

4422 S. Donore St.

EXTRA BARGĘNAS
Parsiduoda restauracija su room- 

ing house ir namu, arba be namo. Ge
ras kampas dėl biznio. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite
2462 pine Island Avo.

PARSIDUODA buč-ernė ir 
grosernė, geroj vieloj, visokių 
tautų apgyventu; pardavimo 
priežastį patirsit ant vielos.

18 GATVeS APYGARDOJ
Nesigailėkite kada sve

timtaučiai išpirks jūsų na
mus ir pabudavos dideles 
dirbtuves, kur jau ir šian
dien ateina kaip audra. Tai
gi dar turiu du namu ku
riuos galima pigiai nupirkti 
ir su mažai pinigų.

S. MARKŪNAS. 
726 W. 18 St.

NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
faunas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
ki tęs pas

NAMAI. M t. tirėemvood. Kai 
na $3,50(1 ir augščiau. 6 kam
barių, slf^co, $5,5(10. 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

<?. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9611

GeraDar ko Pupa nešt ipr.it o 
veikalo dvasios. Realybes 
nėra nei krislelio, patsai 
rius 
ka. 
vhi 
apie
statyti tam tikro stiliaus;* tas 
priklauso nuo režisieriaus fan
tazijos. šiame atsitikime rei
kia atsiminti, kad gal režisūra 
daug įsivaizdina, bet klausi
mas ar ji galėjo tų duoli. Mu
sų teatras dar. pakol kas nega
li išlaikyti dailininkų, dekora
torių, kurie kiękvieham veika-, 
lo pastatymui galėtų paruošti 
dekoracijų ir kostiumų eski
zus.

Vydūno tekstą reikia skan
duoti, jame yra tam tikras! 
ritmas ir muzika ir jokiu bu-!

ASMENįl JIESKOJIMAI
IEŠKAU brolio Vincento Gus-* 

Paeina iš Lietuvos, Joniškio 
Prociunų kaimo. Girdėjau 

i ant '1’oAvn of Lake. Turiu 
cala, meldžiu atsišauki 
i žino meldžiu praneši 
i dėkingas. 
J. Gusčiais, 
18 ('.t.. Cicero, III.

REIKIA shermenų ir 
uam darbui darbininko į 
žies atkarpų jardą.
South Side Paper Stock

a bei-

So.

PARDAVIMUI saldainių, ice 
cream, rašymui popieros ir vi 
šokių smulkmenų krautuve.

2857 S. Union Avė.
. caus. i

■ pnr., 
l! gyvena 
. svarbu ......

I arba kas jj
i už ką busiu tai Estate salesmenu

PABDAVIMUI bučerne la
kai pigini, randasi lietuvių ap
gyvento.) . 
kas turi 
ties ligos.
5700 \V.

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis hungalow. 

moderniškai įrengtas, $4950, įmo
kėti $1000, kilus išmokėjimais. 2 
Halų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui., Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Construclion Works
Kampas 581 h & So. Rohcy Sis.

Tel. Republie 6200

PARDAVIMUI medinis namas su 
gzoserne arba atskirai, 4 pagyveni
mai po 4 kambarius ir krautuvę. 
Rendos neša mėnesyje $90.00, par
duosiu už labai prieinamą kainą. At
sišaukite

4637 So. Paulina St.
Savininkas randasi krautuvėj, 

matyti galima visada.

apielinkėj. ,Savinin- 
pardnoti iš- prifias-

PAIFšKAU Simano Nulngąiidžio 
I arba jo giminių, kurie gyvena 
vagoje; jo pusseserė Sofiįm 

meldžiužinoti*

Chi- 
Gal 

atsi-
II. Kazlauskienė,

3159 S. Union Avė., Chicago 
Tel. Yards 1899

i------------------- ' luinus 11 imiALiva Ji J1/1X1 ii 1/11 (

ma juos pavadinti: “didi daik- (ju negalima įnešti kasdieninio
. • v* v 1 • X.* ___ -- -tai, maži uždoriai“. Čiurlionis 
savo laikais tokius
tus vadindavo: “inteligentai su 
barzda”; reiškia sulig jo aiš
kinimo, visas
mas tai barzdoj. Žinoma, Ame
rikoj barzdų nenešioja, čia yra 
kiti atributai.

nuvalkioto tono, 
inteligen-1 apie -Vydūną užteks.

inteligentiško-

Iš pirmų žodžių matyt, kad 
reporteris Pupa ar nebuvo 
vaidinime ar būdamas miego
jo. “Naujienų” 75 Nr., pra
dedamas savo pastabas rašo: 
“pereito šeštadienio vakare 
Liet. Auditorijoj, Dramos Kū
rėjų Sąjunga vaidino Vydūno 
veikalą “Musų Laimėjimas”. 
Iškreiptas faktas: veikalų statė 
Vaičkaus Dramos Teatras, o 
ne Dramos Kūrėjų Sąjunga, 
kurios Chicagoj nei nėra, gal 
buvo norima pasakyti Amer.

Progra- 
visiems,

PAIEŠKAU savo draugo 
Ulinsko; girdėjau pirmiau 
Detroit, Mieh. Paeina iš I 

™ Kauno rėd., Šiaulių apskr.,Tuo tarpu nepastebeta gana. nu vajsč- iigaij:iVo kaimo. ____
Žymiu technikiniu klaidu, ku- svarbų reikalą ir meldžiu atsisauk 
rios įvyko vaidinime.

Ne savo laiku įstojo choras.' 
Pavėlavo orkestras. Keblumai j 
buvo ir dėl užlaidos, kuri ne- * 
laiku nuleista. Bet tai atrodo! 
ne režisūros klaidas, o apl 
kybių. —čiaudambo

Pranešimai
Kas, ką> kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMU TAISYKLES

Antano 
gyveno 
ietuvo.s, 
Stačiu-
Turiu

n arba žinanti praneškit. Kas pir
mas praneš, skiriu $5 atlyginimo.
, Felix Balnius. 1

3030 W. lOth St., Ghieago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA 3 gerų lietuvių salesme- 
ną (pageidaujamu -ai karu), par
davinėti biznio ir rezidencijų lo
tus, naujoj Brighton Parko sekci
joj. Archer ir Kedzie Avė. Gali nž- 

. dirbti $200 ir- daugiau j savaitę. 
I Turi turėti paliudymą, daug “pep” 
; ir laikytis darbo kuomet pradėsite. 
Geras komišinas, daug apskelbimų 

! ir koperacija su tais, kurie turi 
patyrimą. Veikite greitai. Klaus
kite Managerifty10 ryto iki 4 
po pietų. . ■ J

J. N. Zewert & Company
4377 Archer Avė.

Clearing, m.

PARSIDUODA cash bučernč, 
maišytų tautų apgyVentoj apie- 

ant

PARDAVIMUI per savinin
kų, parduosiu savo naujų mū
rinį, (i ir 6 kambarių, 2 Platų 
narna, aržuo 
tus lotas. L__................  .. ..

Phone Prospcct 0fi22

BARGĘNAS. BARGĘNAS
Pardavimui farma, 43Vi akrų, puiki 

vieta <lel vasarnamio, 1 mylios nuo 
stoties, geras kelias. Priežastis par
davimo, savininkas labai susižeidė. 
Platesniu žinių gausite Naujienų 
Ofise.

P. JOVAIŠAS, •
P. O. Box 73, McNaughton, Wia.

t,*• MORTGECIAI -PASKOLOS

arba
Mainyčiau 

loto.
106 S. 50th

Maynvood,

najno

Avė.
III.

PARDAVIMUI barber shop; yra 
rakandai, 2 balti Kouche’s krėslai 
ir tinkama sinka barberiams — 
rakandai tik vienus metus naudoti. 
Kaina tik $20(1. Kreipkitės iki 4 
vai. vakaro. Klauskit Joe.

3028 S. Lo\ve Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių meili
nė cottage. 
vieno karo garažas. Parduosiu la
bai pigiai, nes greitu laiku ; 7’ ! 
džiu miestą.

Savininkas, 
4630 S. Francišco Avė.

Yra guzas, elektrų ir
nes greitu laiku aplei-

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avo., 

Lafayette 6738.

SIOGDENGYSTft !
į Jūsų s togą prakiurimas užtaisomas ir
I garantuojamas už $4. Automobilių, 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- < 
džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. 'Pik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 

11* Phone Lawdale 0114.t I L. ’„

REIKALINGI agentai dirbti pil
ną laiką ir liuosą laiką, tokie, ku
rie pardavinėja bile ką. Yra daik
tas, kur nereikia sampelių ^nešioti, 
(ik išaiškinti koslumeriams. Galit 
padaryti pinigų 
namų į namus, 
lub”

ir katrie eina
A įsišauk it ant

iš
2

PARSIDUODA, štoras, kendžių 
ice creamo, sodos, cigarų ir ciga- 
retų.* Viela gerai išdirbta per daug 
metų, netoli lietuvių bažnyčios, 
lietuvių apgyvento] vieloj.

1437 So. 49 Gi., 
CICERO, ILL.

BARGĘNAS Už $1000 CASH.
5 gražus nauji kambariai mūri-: 

nė .bungalow, tiie vana, aržuolo 
grindys, furnace šildoma, cemento 
gatvė, netoli mokyklos ir bažny- 
ios, kitus po $50 į mėn., įskaitant 
6% palūkanos, tuojau galite gy
venti, 2916 N. Mariflora Avė.

PARDUODU medinį namą, 5y6 
kaiiibarių. su visais įtaisymais, ga
ražas 2 karam; namas randasi 62 
PI. ir Homan Avė., prie pat 63rd 
Si. Gražiausioj apielinkėj. Parsi
duoda labai pigiai, nes reikia pi
nigų. Bile dieną galima eiti gyven
ti į pirma fletą. Savininkas gyvena 
store 3459 XV. 65 St.

Tel. Rcpublic 8528

iš priekio.
M r.

1942 W
Staras,
Fulton St.

« REIKALAUJU krlaučiaus į part
nerius. Daug rimijo ir seno dar- 

j bo. Atsišaukite greitai^ nes tai yra 
EXPRESSING & COAL’tfera proga.

L. Geležinis. 
1748 \V. 45 St.

PARSIDUODA Hardware ir pein- 
to krautuvė; galiu priimti namą į 
mainus; primokėsiu jei reikės. Biz
nis išdirbtas, nėra konkurencijos. 
Pardavimo priežastį .patirsit ant 
vietos. Kreipkitės:

6037 S. State Si.

Bargenas. Pardavimui lotas 
25x125, tirštai apgyvento] kolo
nijoj, prie 45 place, tarpe Wes- 
tern ir Rockwell St. Atsišaukti 
iki 8-9 v. v. Klauskite Guš The- 
odore, 4355 Emerald Avė. Phone 
Yards 1836.

PARDAVIMUI (i kambarių mū
rinis bungalow, 67 St., skersai ke
lio Marųuette Parko, aržuolo tri- 
mingai, furnace šildomas, karštas 
vanduo, tilo vana, stikliniai užpa
kaliniai narčiai, 2 karų garažas, 
cash $2500. Phonf Prospcct 9362

apsirete-

skai- 
’‘Musų laimėji- 
parašytas 1910

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
ių, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

BAGDONAS BROS
MOVING, 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą. 
3406 So. Halsted 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. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

REIKIA patyrusių trukerių 
darbui į geležies atkarpų šapą.

1017 So. Fairfield Avė. '

DIDELIS BARGĘNAS
Parsiduoda namas su groserne 

arba parduosiu tiktai grosernę, yra 
5 ruimai užpakaly biznio, taipgi 
ir garažas; Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos. Atsišauki!

2245 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 8606

$500.00
įmokėjus, o kitus kaip rendą, nupirk
site pigiai, mano 5 kambarių medinę 
cottage, 510 W. 43 PI., yra gasas, 
elektra, vanos, furnace šildoma, gera 
barnė, iki 9 ryto arba po 6 vakare,

HARRY MILLER, savininkas, 
1145 Tndependence Blvd. 
Phone Van Buren 5815

BIŽNIAV A pranerto industrijos 
distrikte parsiduoda, šitas bildin- 
gas su ruimais gyvenimui gali liu
li sunaudotas visokiam bizniui 
3750r52 S. Ashland Avė. Del grei
to pardavimo gausit bargeną.

Kreipkitės:
5129 S. Ashland Avo.

---------------------------------------- r
REIKALINGAS patyręs savo 

amatą bučeris,, mokantis lietu
vių, lenkų ir anglų kalbas.

2602 W. 23rd St.

PARDAVIMUI groseme, įs
teigta 22 metai, savininkas eina 
iš biznio, yra geras stakas ir į- 
rengimas,* 6 dideli kambariai už
pakaly, geroj vietoj. M. Keane, 
522 W. 43 St.

mas buvo suteiktas 
galėjo pažiūrėti.

Antras nuostabus 
kimus. Patsai p. Pupa prisi- 
pažysta, kad jis to veikalo nė
ra skaitęs, o vienok išdrysta 
rašyt recenzijų. Man ataodo, 
gal klystu, kad jis bendrai Vy
dūno nepažysta ir nėtra 
tęs jo veikalų, 
mas” Vydūno
m. Tąsoj 15 metų p. Pupa ir miog-oclt*JTni»s jį
tyti, jeigu jam būt rūpėjęs 
Vydūnas. Reikėtų s dar gerb. 
Pupai priminti, kad Vydūno 
sielą pažinti, neužtenka jj per
skaityti, jį reikia studijuoti il-> 
gus metus. Vydūnas yra vie-< 
nintėlis musų literatūroj sim
bolistas, mistikas ir filozofas.’ 
Vaidinant gi jo veikalus iš
skiriant komedijčles, negalima 
vartoti paprastą kasdieniiię 
kalbų. “Musų laimėjimas” yra 
misterija, t. y. kaip ir stab-. 
mddiškos tikybos apeigos. Vai
dinant Vydūną mes mintimis 
I rrsikeliam į graikų-romėnų 
laikus. Prisimenam t Euripidą, 
Sofckla. Vaidinimas eina atvi
rame ore, artistai kalba per 
tam tikrus ruporu s-tr i ubas ir 
“Musų laimėjime” yra sakiniai 
Rimvydo rolėj:

“Tavęs šaukiu, kaip aš 
kiu gyvybes,

Balsai aukštybes man 
tarkite

Ir siųskit j tolybes savo 
s a,

Sužadjnkit Sgyvyb^t {irgi 
meilę

Šalelės šios, kur aš iš miego 
pabudau.

Ne vien tik mano balsas

mi visų orgtinizueiįy, tiruugi jų, kuopų, kliubų, chorų, ratelių, • na- 
rapijų ir tikėjiniiikų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant Baterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje. ,

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojam^s.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laida turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Brldgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų”, 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš-. 
kitę irgi mums — mes aprūpinsi-! 
ine bile lietuviškais laikraščiais.; 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
lis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap-1 
rūpinti savo kostumerius “Naujie-( 
nonas**. —Aušros Knygynas.

sau-
< Rusijos Politiškiems Rainiams, su-

• batoj. Balandžio 4 d., Raudonasis 
Pn" Kryžius rengia Douglas Park Audi

torium, prie Kedzie ir Ogden Avė. 
o..,r_ Koncertą ir Balių. Pradžia lygiai 8 
r,‘ vai. vak., įžanga 50 centų. Kviečia

visus užjaučiančius skaitlingai atsi
lankyti. — Komitetas.

Liet. ,Mot. Dr-jos Apšvieta mė
nesinis susirinkimas įvyks nedė- 
loj, balandžio 5 d., 2 vai. po pie
tų, Mark White Square parko kny
gyne. Narės malonėkit skaitlingai 
atsilankyti. —Sekretorė.

Tel. Yanls 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Mjilevojun) ir popleruojam. 1

laikom malevų, popierių, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Laf&yctte 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

AUTOMOBILIAI
GISIUAUSI proga padaryti pini

gų ir pradėti geriausj biznį. Par
siduoda Ford trakas su tabakos 

, bizniu ir su krtstiuneriais.
išdirbtas. Parduodu pigiai, 
vimo priežastį patirsit ant 

John P. Legeika, 
3354 S. Halsted St.

PARSIDUODA 
PULROOM, 
Geroj vietoj. 
PIGIAI.

1613 So. Halsted St.

NORTH' WEST SIDE namas, be
genąs, 4 kambarių bungalovv, 13 vai
sinių medžių, didelis vištininkas, 
prie valstijinio kelio, netoli geležin
kelio, 15 mylų iki miesto, kaina $3200, 
mažais išmokėjimais. Grand 
karas iki 6844 Fullerton Avė.

Atsišaukite I

CHAS. REUSS & CO., 
6844 Fullerton Avė., 

Columbus 9328

Ave.

MOKYKLOS

Biznis 
Parda- 
vietos.

RAMAI

PARSIDUODA Ice Cream 
parlor. Vieta išdirbta. Garu 
apšildoma, 5 ruimai gyvenimui. 
Renda pigi.

Kreipkitės
724 W. 31 St.

BIZNIO namas pardavimui — 3-jų 
štoi'ų murnnis narrMas. ii- €> i m tx. i
gyvenimui, užpakalyje Kaladžių y>. 
Patogioje vietoje. Kaina tik $21,7-70 
— vieta 3454 So. Halsted St. Kreip
kitės pas savininką.

BENJEMIN B. KANNE,\ 
3347 So. Halsted St.

! PARSIDUODA l kambarių ra- 
i kandai-furnitures; galima sykiu ir 
ruimus renduoti. Daiktai visi geri. 
Gausit bargeną, nes apleidžiu šią 
šalį. Kreipkitės i Naujienų Skyrių 

3210 S. Halsted St.
Nr. 210

NAMAI-ZEME

PARSIDUODA 2 aukščių me
dinis namas su basementu ant- 
aukščiu. Elektriką ir gasas. Ar
ti parko.

Pamatyk savininką
, 2018 May St.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, .saldainių krautu
vių, keptuvių, bpecialis prirengi- 
mas Sosthciin’s labai tvirta dėl 
keptuves, pigiai. Pinigais arba iš- pigiai. Pardavimo priežastis —
mokėjimu. vyro mįrtis<

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO

PARSIDUODA rakandai-fur- 
niture 3 kambarių, nupirksite

3338 So.Auburn Avė.
2 lubos—------ , --------

ĮPLAUK V
DAUG

Liga priverčia savininką par
duoti puikų 2 aukštų modernišką 
murinę krautuvę ir flatus, 2 karų 
garažas, prie Halslcd ir 54 St. Kai
na $15,500, įmokėti $4,000.

Atsišaukit
CHARLES DETRICK, 

5056 South Halsteų St.

2 APF. po 5 kambarius, sun par
loras, miegojimui porčiai, 2 karų 
garažas, su augšlii. karštu vande
niu šildomas, aržuolo triiningai, 
alyvos burneris, gerame padėjime, 
kaina $18,000, įplaukų $2,190.

Savininkas,
6210 S. Talniaii Avė.'

Tel. Prospcct 3356

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS ruimas vienam 

vaikinui, kuris yra blaivus, 
namas ir šviesus kambaris, prie 
žos Šeimynos, su valgiu arba be 
gio.

Atsišaukit ant 1 lubu.
827 W. 34 PI.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosemė ir

Naujas delicattesen krautuvė, maišytų 
nV}1' tautų apgyventoj vietoj. Išdirb

tas cash biznis, nešantis gerą 
pelną. Parduosiu pigiai.

1406 So. Peoria St.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas. Viršuj 8 kambariai, apa
čioj krautuvė ir 5 kambariai; fur
nace šildomas, beiznientas ir 2 ka
rų garažas. Kaina $12,000, $3000 
įmokėti, kiti ant lengvų išmokėji
mų. '

5366 S. Union Avė.

PROGA TAM, kas .turi lotus ar 
formą, taipgi naują ar mažai var
tota 7 sėdynių automobilių kaipo 
dalį įmokėti; mainysiu namą, ge
ram stovy, medinis, yra 2 pagy
venimai pp 4 rumus, elektra, ga
sas, maudynės, toiletai ir boilerius.! 
Randasi Brigbton Parke, biznio 
vietoj prie karų linijos. Rašyk ar 
ateik vakarais po 6 vai., nedėlioj 
iki 12. Agentų nereikia.

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; augštesnj 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- 
kitė šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted S t., Chicago, III.

RUIMAS rendai dėl vieno arba 
dviejų vaikinų, prie mažos šeimy
nos. Yra maudynė ir elektra. Ga- lietuvių lenkų apgyvento] apie- 
;i,n" 'n<l,y3t30i'wrai.iS2n';r st.'’akar<',.Iink6j> dideli,l dirbtuvių.

arti Kedzie Avė., 2nd*fL Sergu, turiu greit parduoti.

PARSIDUODA restauracija

Galingesni jam jau ir pri
taria,

Tai dar kart lai suskamba 
mano balsas

Gal tad gyvybę ir regėt galė
siu...”

Bridgeport. — Illinois Lietuvių 
Pi^šelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, f
4 d., 8 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3135 So. 
Halsted St. Visi kliubiečiai esate 
kviečiami dalyvauti susirinkime.

A. J, Laauskas, sekr.

Sergu, turiu greit parduoti.
3711 So. Kedzie AW

$4900 A U RAVIMO KAINA
5 kambarių cottage, cementinis 

skiepas, kieto medžio grindys, fur
nace šildomas, vana, 
saugotas nuo ugnies, dideli 
Čiai, geri elektros fixtures, 
vais išmokėjimais.

1091'3 S. Troy St.
Mt. Greenwood, III.

656 W. 18 St., 3 fl. rear

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
šis Amatas Gerai Apsimoka 

Jus gąlite išmokti ši gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigė yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
mokstą daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells St., Chicago.

stogas ap- 
por- 

leng-

MŪRINIS bungalovv, karštu van
deniu šildomas, sun pa doras, grįs
tas augštas. plėisteriuotas skiepas, 
ugnavietė. knygynas. bufetas, 30 
pėdu lotas, kaina $9500, įmokėti 
$3000.

6337 S. Francisco Avė.

IŠSINOMUOJA į šviesus, geras 
balandžio kambarys vienam vaikinui inteli

gentiškoj šeimynoj. Yra elektra, te
lefonas ir amudynė. <

Kreipkitės: '
3159 Lowe Avė. 

Tel. Boulevard 6537

PARSIDUODA Restoranas ir 
Lunch room. Gera vieta, netoli 
naujos rinkos.

'920 W.14th St.

DIDELIS BARGĘNAS 
Parsiduoda 2 aukščių namas, 4 
flatai po 4 kambarius. Namas 
yra pusė muro ir per pusę me
dinis. Kaina tik $4000.0(1 

909 W.19 PI.

2 aukštų naujos 
kam- 
$15.- 
cash,

PARSIDUDDA 
mados mūrinis namas, 5 ir 6 
bariai; 30 nčdų lotas. Kaina 
500; jeigu kas įneštų $9000 
atiduosiu už $15,200.

Savininkas, 
0032 S. Artesian Avo.

Išmokit Murininkystės
Ateikite, pamatykite, 3 instruktoriai 
visuomet; išmoksit namus budavoti; 
mokins jumis kontraktoriai ir archi
tektai. Blue prints skaitymą ir ap- 
skaitliaviihą, j savaitę po $6. VISAS 
MOKSLAS $70. Visi įrankiai dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare.
CHICAGO BRICKLAYING SCHOOL

2029 Indiana Avė., 
Kampas 21st St.

1444 West Lake St., 
Kampas Ashland Avė. 

West Side Skyrius.


