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Sovietai remsią privatinę 
pramone ir prekybą

Painlevė pakviestas Francijos 
valdžiai sudaryti

Mexika užgynė švęstą vandenį 
bažnyčiose ir bučiavimą 

dievomukų
Sovietai atsteigia priva-f 

tinio kapitalo teises
Kviečia verslininkus steigti pri

vatines kompanijas, žadėda
mi joms finansinės paramos

RYGA, Latvija, bak 11.—Ru
sijos sovietų valdžios pastarasis 
nutarimas dėl naujos politikos, 
būtent, nutarimas stengtis atgai
vinti normalią prekybą ir pra
monę, keliant privatinį verslą, 
paleidžiant iš kalėjimo pirklius 
ir nepmanus (spekuliantus), 
kviečiant Rusijos užsienių kapi
talus ir tt., padarė nemažo sąjū
džio. ] visa tai žiūrima kaip į 
bolševikų, ypač karingųjų ko
munistų kapituliavimą privati
niam kapitalui. A _ \

Buvusius verslininkus 'sovietų 
valdžia ragina vėl imtis verslo, 
steigti pramonės ir prekybos 
kompanijas, kurioms valdžia ža
da duoti finansinės ir kitokios 
paramos.
Verslininkams žadama valdžios 

finansinės paramos
Privatiniams pirkliams duoda

ma žinot’, kad jiems bus suteik
ta finansinė parama; sovietų bau 
kai instruktuota finansuot i pri
vatinę prmonę ir prekybą, dis
kontuoti sąskaitas; sovietų mo
kesnių departamentui įsakyta 
peržiūrėti ir sumažinti sunki
nančius privatinį biznį mokes
nius; žymiai sumažinama nuo
ma privatinio biznio namams ir 
rezidencijoms.

žodžiu, sovietų valdžia daro 
visa, kad privatinius biznierius, 
kurie ini šiol buvo aštriai perse
kiojami, paskatinus vėl imtis 
biznio, idant atgaivinus suirusį 
Rusijos ekonominį gyvenimą.

Verslininkai abejoja
Aukštos klasės biznję žmonės 

tečiaus elgiasi labai atsargiai. 
Jie abejoja, nepasitiki dabarti
nio bolševikų nusistatymo nuo
širdumu.

Aplamai yra manoma, kad be 
uąsienių kapitalų ir pagalbos 
nėra galimybės ką nors geresnio 
atsiekti, o todėl laukiama, kad 
greitu laiku bolševikų politika 
su užsieniu taipjau žymiai paki
tęs.

Oficialėse sovietų sferose rim
tai svarstoma klausimas dėl ati
davimo didelių valdžios pramo
nės įstaigų, kasyklų etę. į priva
tines rankas. Manoma taipjau, 
kad kai kurios sovietų pramonės 
įstaigos bus neužilgo pasiūlytos 
užsienių kapitalistams.
Sovietų vadai svarsto valdžios 

reformų reikalą

- Visi žymiausieji sovietų vadai, 
tarp jų Stalinas, Rikovas, Ka- 
menevas ir Dzeržinskis, dabar' 
plačiai svrsto reformavimą val-| 
džios, įvedant racionalesnę siste
mą. Visi jie sutinka, kad taip,

Visiškas ekonominis krašto 
suskurdimas. badas, neramu
mai, riaušės ir spatčiai auganti 
valstiečių ir darbininkų opozici
ja gresia dideliu sovietų režimui 
pavojum, o todėl verste verčia 
daryti pamatinių reformų.

Ruošiama jau naujos konsti
tucijos projektaas, ir netolimoj 
ateity laukiama įvykstant Rusi
joj didelių'atmainų.

NULEIDIMAS AEROHIDROPLANO J VANDFNJ NUO KARO LAIVO

išvvkstant
Fotografija nuimta San Diego uosle, 
Jungt. Valstijų karo laivo California prieš

pagalba aerobidroplaną nuo 
į laivyno manevrus Havajų vandenyse

Užgynė švęsto vandens 
indus bažnyčiose

Lenkę laivyno viršininkai 
traukiami tieson

Fašistai graso mirties 
bausme savo priešams

Painleve pakviestas su- Nauju Meksiko? įstatymu drau- . .. r •• i i > ■ I džiama taipjau bučiuot “mu-daryti Francuos kabinetą. •‘os- ir kitns -wnicnybė.-

Briand skiriamas užsienių reika
lų ministeriu; valdžioj daly
vauti kviečiami socialistai

PARYŽIUS, bal. 12. — Fran
cijos respublikos prezidentas 
Douincrgue vakar pakvietė Pau
lą Pailevę, atstovų buvo pirmi
ninką, sudaryti, naują valdžią, 
vietoj praeitą penktadienį atsi
statydinusio premjero Herrioto 
kabineto.

Painlevė pakvietimą priėmė. 
Jis tuojau kreipėsi j pirmiau bu
vusį premjerą Aristidą Briandą, 
siūlydamas jam užsienių reika
lų ministerio portfelį. Briand 
priėmė.

Apsibūdamas būti premjeru 
Painlevė išsiderėjo, kad savo ka
binete jis turėtų keturis susivie
nijusių socialistų narius, idant 
dalis valdžios atsakomybės tek
tų ir jiems. Susivienijusieji so-l 
ciakstai tuojau sušaukė nacio- 
nalio komiteto mitingą išspręsti 
klausimui, ar dalyvauti valdžioj, 
ar ne.

Jei socialistai atsisakys daly
vauti, — o jie veikiausia atsisa
kys, — tai Painlevės kabineto 
kombinacija nepavyks. Tokiu 
atveju prezidentas Doumerguc 
veikiausia naujai valdžiai suda
ryti kvies Briandą. Valdžios kri- 
zis'gali pasitęsti keturias ar pen-l 
<ias dienas.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
11. — Meksikoj šiandie tapo 
paskelbtas naujas įstatymas, 
kurs kunigams ir tamsiems ti
kintiems žmonėms pasirodys 
“baisus” ir “bedieviška*”. Įsta
tymas būtent reikalauja, kad 
iš bažnyčių butų pašalinti vi
si indai su švęstu vandeniu, 
kuriuo ateiną i bažnyčią žme
nė* paprastai, pirštus pasida? 
žydam i, trinasi sau kaklas ir 
lupas.

įstatymas taipjau užgina bu
čiavimą krvžiaus “muku“ ir 
kitokių “šventenybių“.

Kunigai • ir vyskupai turės 
žiūrėti, kad įstatymas butų pil
domas, kitaip jie bus traukia
mi atsakomybėn.

Įstatymas sako, kad laiky
mas bažnyčiose indų su švęs
tu vandeniu, kuriuo žmonės, 
niištus pasimirkydami, “šventi- 
nasi“, o taipjau sveikų ir ligo
tų po kits kito bučiavimas 
dievomukos ir kilų daiktų, yra 
nesveika, nes tuo budu žmo
nės užsikrečia įvairiomis lim-* 
pamomis ligomis.

Verčia svetimšalius būti 
ūkininkais

bal.

Kaltinami dėl grafto

VAISI VA, Lenkija, bal.

ROMA, Italija, bal. 11. Del 
įvykusių .pastaromis dienomis 
įvairiuose Italijos miestuose,

Lenkų vyriausybė, po ilgo- ypač Bolonijoj ir Faenzoj, kau
kų lirinčjimų savo laivyno sąs- tynių ir žudynių tarp fašistų ir 
kaitų, kadangi kai kurie aukš~Jf 
t i laivyno valdininkai 
kaltinami dėl suktybių,, suse
kė, kad gralio butą stambaus.1 jis 
Laivvno konumduotojas Bar-

* 1 I
toševič dėl lo buvo areštuotas, 
6 vice-atlinirulas Prtrembški, 
lenkų laivyno viršininkas, 'su
spenduotas. Kiti devyni aukšti 
laivvno departamento valdinin
kai pašalinti iš tarnybos arba 
degraduoti.

Laivyno komanduotojas Bar- 
toštvič, kurs pirmiau tarnavo 
Rusijos laivyne, kaltinamas 
dar dėl valstybės išdavimo,

Ex-kaizeris afpalaidojo 
Hindenburgą nuo ištiki

mybės priesaikos
BERLINAS, bal. 12. — Vokie

tijos nacionalistų monarchistų 
kandidatas j respublikos prezi
dentus ateinančiuose balandžio 
26 rinkimuose, feldmaršalas 
llindenburgas, kuris -buvo pri
siekęs buvusiam ^Vilhelmui išti
kimybę, nuo tos priesaikos iki 
šiol nebuvo atsipalaidojęs. Kai 
dabar monarchiatai nutarė sta
tyti jo kandidatūrą į preziden
tus. Iliųdenburgas atsidūrė keb
lioj padėty. Jeigu jis butų — 
rnonarchistai tikisi, kad jis bu
siąs išrinktas respublikos pre
zidentu, jis turėtų prisiekti sa
vo ištikimybę respublikos kons 
titucijai, tuo tarpu kai jį riša 
ištikimybės priesaika duota kai
zeriui. Prisiekdamas respubli
kos konstitucijai jis tuo budu 
padarytų kreivą prįesaiką. llin
denburgas, kaip' senas karinin
kas, tokio nusikaltimo negalėjo 
padaryti, o todėl ir kandiduoti j 
prezidentus- atsisakė, kol nebus 
laisvas nuo piimykšcios priesai
kos.

Ištremtas ir Doorne, Olandi
joj, gyvenąs ex-kaizeris praeitą 
antradienį fomnaliai atpalaidojo 
gen. Ilindenburgą nuo* duotos 
jam ištikimybės priesaikos, ir 
tuomet ištikimasis Hohenzoller- 
nų tarnas sutiko monarchistams 
kandiduoti. " *

6 oficierai atiduodami 
karo teismui

VVASIIINGTONAS, bal. 11.
Laivyno sekretoriaus \Vil- 

buro įsakymu karo teismui 
atiduodami šeši Jungtinių Val
stijų laivyno oficierai: trans
portinio laivo Beaufort koman- 
dnolojas Fullęr, įeit. Hill, įeit. 
Rohovv, įeit. Baker, mašinis
tas Hendricks ir kasininkas 
Gallagber. Visi jie kaltinami 
dėl degtinės šmugelio.

Transporto laivui Beaufort 
kovo 21 dieną atplaukus iš 
Vakarų Indijų i llamplon 
Roads laivyno bazę, laivyno 
vyiiaiisybė padarė kralą ir ru
do jame nemaža parsigabentų 
svaigalų.

PERSŲ MINISTERIS ROMOJ 
PERKELIAMAS Į U’ASII-

INGTONĄ

TEHERANAS. Pcssija. bal. 
11. Džalal Saitam b, Persi
jos ministeris Romoj, tapo pa
skirtas ministeriu AVashing- 
tone. Prieš tai jis per dvide
šimt nyetų buvo Persijos Ic- 
gacijos ‘Londone narys.

25 METŲ JAUNIKIS VEDA 63
METŲ MOTERĮ

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:'
Chicago ir apielinkė. Niauk

stosi; nedidelė atmaina tempe
ratūroj: vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 57° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 6:27 valandą.

Pailevės kabineto sudėtis.
Laikraščio Matin žiniomis 

Painlevės ministeriu kabineto 
sudėtis numatoma tokia:

Teisingumo ministeris, Ana- 
tole de Monzie. '

Užsienių reikalų ministeriu 
Aristide Briand.

Finansų, Paul Doumer.
Karo, Paul Boncour.
Laivyno, J. L. Dumesnil arba

De Kerguezec arbaa M. Lemery. (
Vidaus, Camitle Chautemps 

arba M. Schramek.
švietimo,/Leon Blum arba I)a- 

niel Vincent.
Kolonijų, M. Deladier.
Viešųjų darbų, A. Varenne.
Darbo, Pierre Lavai.
Prekybos, Daniel Vincent ar-

Atvaduotųjų kraštų, Dalbiez? 
žemės ukm. Queille arba Da- 

riac.
Paul Boncour, Leon Blum ir 

kaip dabar dalykai kad yra, to- Alexandre Varenne yra socialis- 
liau tęstis nebegali. tai.

MEKSIKOS MIESTAS, 
11. Chiapas valstijos guber
natorius išleido dekretą, kuris 
nusako, kad svetimšaliai, besi- 
verčia irtieji 
riti verslu, 
pitalo 
ūkį.

PINIGU KURSAS

turi

toje valstijoj įvai- 
30 nuo.š. savo ka- 
invest'.iuti j žemės

valstijoj priviso ypai 
kiniečių , ir japoniečiųdar r 

užsiimančių smulkiu prekiavi
mu miesteliuose. Naujo Įstaty
mo tikslas priversti juos 
imtis produktingo darbo, ūki
ninkavimo.

Chiapas valstija turi milrjo
nus akrų puikios ūkiams 
mės, bet net dešimta didis 
dar nenaudojama.

Šežtad eny, bal. 11 <1., užsienio pi
nigų ne niažiaus kaip už $25,000 do
lerių bąnkų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ... 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų ..... .....
Francijos, 100 frankų ......
Italijos, 100 lirų ..........
I/Cnkijos, 100 zlotų ............
Norvegijos, 100 kronų.......
Olandijos, 100 florinų .....
Suomijos, 100 markių ......
Švedija, 100 kronų ........

. $4.79 
$5.08 

$18.41 
$5.14 
$4.15 

$19.25 
$15.98 
$39.90

$2.53 
...    $26.95 

šveienriios, J00 trunku .» $19.29
—,----------------------- L

tariamų • komunistų, generalis 
buvo fašistų partijos sekretorius Fa- 

jrinacci išleido proklamaciją, kur 
graso, kad fašistai pavartosią 

savo priešams aštriausių priemo
nių — mirties bausmę ir ištrė
mimą.

Mirties bausmė Italijoj yra 
panaikinta, bet ji busianti iš- 
naujo atsteigta fašizmo prie
šams bausti.

1 ' 1 * •
Į Farinaccį, kurs yra pirmoji 
diktatoriaus Mussolinio ranka, 
savo atsišaukime sako:

“Be mirties bausmės atsteigi- 
mo mes reikalaujame dar versti
no trėmimo [tai yra išdangini- 
mo į kurią nors Italijos salą] 
tiems, kurie bus įtarti dėl kraŠ- 
tutinybių. Reikalausime, kad 
butų ištremti senatorius Alber- 
tini, buvęs ministeris Amendola, 
socialistų vadas parlamente, Tu- 
rati, o taipjau kad butų tuojau 
suimti Aventino opozicijos va
dai, kaltinami dėl kriminalio su 
sibendravimo, prieš valstybės 
valdžią. Kol fašizmas laiko galią 
savo lankose, jis negali palikti 
nenubaudęs žmogžudybės darbų. 
Valdžia turi veikti dvidešimt ke
turių valandų laiku.“

Buvęs ministerisf Anhendola 
yra visos opozicijos vadas. Opo
ziciją prieš fašistus sudaro pen
kios politinės partijos, kurių 160 
atstovų parlamente streikuoja 
jau devyni mėnesiai: nuo laiko, 
kai fašistų lyderiai, su žinia pa
ties, sako, diktatoriaus Mussoli
nio, baisiausiu budu paskerdė 
parlamento atšt., socialinių Mat- 
teottį, visi opozicijos atstovai 
nedalyvauja parlamento posė
džiuose. .

V"1—"
Lietuvos PinigŲ Kursas

SUSIKROVĘS LAUŽĄ BANDĖ 
SUSIDEGINTI

UNIVERSITETU DIPLOMU 
TEISIŲ PRIPAŽINIMAS

RYGA, 21, III. Estijos vy
riausybei pasiūlius, Latvija su
tiko tarpusaviui pripažinti abie
jų valstybių universitetų diplo
mus. Tariamasi ir dėl viduri
nių mokyklų diplomų pripaži
nimo. ,

GERAS BIZNIS Iš GEMB-
LERIŲ

PARYŽIUS, bal. 10. — Kom
panija, kuri laiko garsųjį Monte 
Carlo casino — gembleriavimo 
įstaigą, kaip parodo paskelb-

VVASHINGTONAS, bal. 11. 
— Flora Rittir Cortner’ienė, 
63 motų našlė, išteka už jauni
kio, Carvcro Eoriesto, kurs 
yra tik 25 metų amžiaus. Jis 
yra muzikantas. C.orlnerie- 
Uč gi yra labai turtinga boba.

žEMŽyT DREBfiJIMĄS

WASHINGTON\S, bal. H.
(ieorgetoiwito universiteto 

seismografas įregistravo smar
kų žemės drebėjimą, turėjusį 
atsitikti kur nors atokumo 
6,500 mylių nuo Washingtono. 
Drebėjimas tęsės nuo 6:02 iki 
8:35 vai. ryto.

Rumanija importuoja kviečius

BUCIIARESTAS, Rumanija, 
10. — Rumanijos valdžia, kuri 
iki šiol buvo uždraudus .mporta-

‘tas šiandie pranešimas, per.ving^ javų iš užsienių, dabar už- 
1921 metus padarė iš gemble-'sakė užsieniuose 15,000 tonų
rių pelno 60 milijonų frankų, kviečių.

Pinigai 
Rusijon

I

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero- 

k mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau- 
,i. ni žinių apie išmokėjimą pinigų; jau nerei

kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebū
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
' į Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 

nuoširdų patarnavimą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, ni.

CLEVFXA'ND, Obio, bal. 11.
Hiram miestelio pašto vir

šininkas Eitis Reed, 50 metų, 
pasidarė daužą, sulaistė jj ir 
savo rubus kerosimi ir, atsi
gulęs ant laužo, padegė. Vyro 
skausmo riksmas pažadino jo 
žmoną, kuri atbėgus ištraukė 
jj iš ugnies, bet nuo ąpdegimč 
jis tuojau mirė. Per •'pustaruo- 
t;us trejus melus jo sveikata 
buvo pairus, ir nesenai jis bu- 
vo sakęs savo žmonai, kad gy
venti be sveikatos jis nenorįs.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
4.v-- Naujienas Lietuvos litu kursas skąi- 
loy'tant Amerikos doleriais yra skaito

mas šitaip:
50 litų ....

100 litų ...
200 jitų ....
300 litų ....
400 litų ....
500 litrų ....
600 litų ....
700 litų ....
800 litų ....
900 litų ....

1000 litų ...

že- 
jos

DIDELIS GAISRAS RERGJĘNJB

...... <5.50
...... 10.50
...... 20.75
...... 31.00
.....  41,23
...... 61.50
....... 61.75
..... 72.00
...... 82.25
...... 02.50

„  .J....... . .... 4... 102.75
Prie Šitos sumos neikiu pridStiY25

OSLO, Norvegija, bal. 11^- 
Bergeno mieste kilęs vakar 
gaisras pramoningoje daly su
naikino šešiolikę triobesių. Ug
nies padaryti nuostoliai siekia'c®ątąi Tajto ijlįįjl kjekvjeną 
apie 640,000 dolerių. _ ,)n.,r>n rentų dauriau.-• dai; 50 centų daugiau.
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Indiana Hartror, tad.
Iš SLA 185 kuopos veikimo

SLA 185 kp. laike savo mė
nesinį suisrinkimų bal. 5 d. Su
sirinkimas nebuvo labai skait
lingas, bet labai turiningas, 
kaip yra sakoma, kati keletas 
rinktinų padaro tiek darbo, 
kaip dešimt paprastų. Buvo la
bai daug svarbių įnešimų ir 
labai daug naujų sumanymų. 
Buvo net keletas laiškų skai
tyta nuo 2-ro SLĄ Apskričio. 
Apskritis šaukia ? 
ričio organizatorių 
mų balandžio 26 d. 
žio svet. J suvažiavimų, kaip UĮ 
organizatoriai, taip ir kuopų 
veikėjai yra kviečiami dalyvau
ti.

Nutarta buvo, kad SLA 185 
kp. sušauktų visas lietuvių 
draugijas bei kuopas ir kliu- 
bus pasitarti apie bendrą vei
kimų. kad galėjus nuveikti di
desnius ir naudingesnius dar
bus dėl lietuvių.

Sveikatos Dalykai
UŽLAIKYMAS VAIKŲ SVEI

KATOS.

Užlaikyti vaikų sveikatų, 
kad jie normaliai augtų ir 
kūnai tinkamai išsivystytų, tu
rime apsipažinti su kitais da
lyku is apart maisto, miego ir 
pusimankštinimo. Juos privalo
me apsaugoti nuo visokių už- 
puolimų ir įžeidimų, ir apart 
fiziškų trukumų vaikai turi 
būti apsaugoti nuo visokių už
krečiamų ir paprastų ligų ir 
nelaimingų atsitikimu, ‘asm e t 
tu mokyklos atidarymu, pasi
rodo daugelis įvaiiių ligų ir 
nu.tinus tiki kad jų vaikai tu-

suvažiavi-'ri tomis' h«omis
M. Meldą- wu hlri lai Juo ^f^ciaus 

apserga ir pasveiksta, tuo ge
rinus. Bet tie visi motinų įsi- 

I tikinimai yra klaidingi, ir, vi- 
(su pirmiausia, pačios motinos 
turi tuos įsitikinimus prašalin-

pačioj vietoj, kur 
ėjusiais metais, 
Ind.

Tie nutarimai

NAUJIENOS, UHfflgO, DL
- - --------------- ------- ------------- — ■■■■ —

a. apsisaugoti nuo segan
čių, ypatingai kurie kosti ir 
čiaudi.

b. nedėti gųmų, paišelius ir 
kitus daiktus, kitų vartojamus 
į savo burpų.

c. nevartoti kito asmens 
skepetaitę, abrusų, dantų šepe
tukų ir kitus daiktus.

d. nusiprausti rankas prieš 
kiekvienų valgį ir imti maistų 
tik švariomis rankomis.

<8. Nevartoti alkoholinių gė
rimu ir tabako.,

. Vaikai turi palys save 
riai užsilaikyti dėl dviejų 
žasčių, būtent, jog daug

Pirmailįęnis, Bal. 13, 1925

sva* 
prie* 
link

samiau gyventi ai ^vartais žmo 
n^mis ir jog švarus kūnas yra 
reikalingas sveikatai, Nira rei
kalo patarti .kiek sykių | sava i į 
te reikia vaiks maudyti, bet 
reikia nors sykį į aavaitę jį 
maudyti šiltame vandenyje su 
muilu. Kartais du sykiu. Tytks? 
tančini vaikų neturi patogių 
pasimaudijimui vielų, ir todėl 
jiėms yra sunkiau užsilaikyti 
švariai. Nekuriuost miestuose 
randasi vietinės pirtys, kurias'

tikrų “shoAver” maudynę, gali
ma pasistatyti medinį čeborį ir 
virš galvos pastatyti kokį van
denio pihiu indų arba puodų, 
kurį galima povaliai versti 
traukiant šniūrų. Toks pasi
maudymas yra labai geras, ypa
tingai vaikais, nes yra labai 
sveikas kunui. (PUS)

turi pakol kitaip pranešta 
vykti j Sub Treasury Building, 
kuris randasi ant kampo Nas- 
sau ir Pine gatvių prašyti 

Tas liečia moteris, 
dukteris, kurie tapo 
per natūralizacija

pa
su
pi“ 
sa-

Yra lengva ir pigu namuose 
įvesti lytaus maudynę “sho- 
\ver” bath”, kur ncgAlima |ve*t

S3S

Pa sportų 
praneša,

NEW YORKIECIAMS PAS
IIRTŲ REIKALU. .

Jungtinių (Vlstijų 
agentas Ncw Yorke
jog po kovo 30, 1925 m. visi 
asmenys, kurie tapo Amerikos 
piliečiais per natūralizacijų,

nūs ir 
licčiais 
vo vyrų ir tėvų.

4įion gimę Amerikos pilie
čiai privalo vykti į (aistom 
Housc. Dabartiniu laiku labai 
daug žmonių keliauja užsie
nin: ir (aistom House negali 
prižiūrėti didelius skaičius ap
ykantų, todėl teko padaryti

(FLIS)
—•

Vožnzoferže Lietuvon į Svečius

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-fi 
NYTI VISADOS KREIPKlTfiS" 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO

809 W. 351h SI., Chicagoį 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 4 
DAVIMO RASTUS. ?

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes. • j

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn 8t„ Room 1111-U2 

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

3323 J}0. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.00 Kelione iš New Yorko 
Klaipėdon ir Atgal

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

333$ So. Halsted St. 
Po.piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

nis apsaugoti savo vaikus nuo 
iijrų. Geriausias apsaugojimo 
būdas yra neprileisti ligų ge
malus prie sveiko kūno.

Vienas iš svarbiausių dalių
i piknikų toj apšvietimo yra pripn.-
buvo ir nra- tinimas prr? kasdieninių svei- 

St lolin 1 katos papročių. Daugelis au- 
I irusiųjų ligos ir silpnumai pri- 
1 guli nuo netinkamų jaunystes 
1 pi įpratimų. Motinoms yra šun 
ku mokinti vaikus tinkamai 
prižiūrėti savo kimus, bet su 
nuolatiniu atkartojimu niekuo 
mot vaikai nepamirš motinos 

(|el pamokslus.
Į Bet pirmiausią motinos turi 
pačios apsipažinti su sveikatos 
reikalavimais ir todėl ne pro- 
šalį yra paduoti sekančius 

'svarbiausius sveikatos reika
lavimus:

1. Mes visi suprantame vpl- 
Igio svarbumų. Privalome po- 

i valiai, regulir.riskai ir užlekti- 
j.ai pavalgyli. > ,

Kasdieninis vidurių paliuo

dar netaip

keletas savaičių ar mėne-l 
Brt vienas iš nutarimų 

įvykintas už kelių dienų.bus
Tik pasiklausykit kas tas nu
tarimas. Ar tik nebus u,. 
Dzimdzi Drimdzi? Taip ir yra. 
Dzimdziai bus pas mus, India- 

15 d., 
139 ir 
antras

na Harbor, balandžio

Buttcrnut gt. Tai bus 
jų apsilankymas. Bet šis bus ir 
paskutinis, nes Dzimdziai jau 
apleidžia mus gal ir ant visa-' 
dcs. Tai yra prega paskutinį 
karta mums harboriečiams ir. 
apielinkės lietuviams pasiklau- 
syti Unksmių dainelių. Kaip'imas yra mkalmgas. 
girdėjau, jie žada sudainuoti 
apie penkiasdešimt dainų; ža
da padainuot apie Eordukų.' 
Stokjaidus ir visus kitus ga
lus. Beiškia už keturius kvo- 
terius bus galima išgirsti dau
giau negu operoj už penkinę. 
Žada prasidėti kaip 7:30 vai. 
vakare. Kas lik norite girdėti 
gražių dainelių, bukit laiku, 
kad kariais nereikėtų eiti na
mo negirdėjus ir nemačius.

—Mylintis Dainas.

3. Patartina kasdien ant lan
ko mankštylis, ir namut laiky
ti gerai išvėdintus.

L Kūnas rjikulauja imkamo 
ilsio, luome! kasdien teikia 
įkirta skaitlių ‘alaudų mie-

Kasdien prižiūrėti dantis.
6. Kad išvengti nelaimingų 

I atsitikimų, turime apsipažinti
i u saugumo taisyklėmis.

7. Nukreipti ligas turime

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

D f1 r

I

xy.

•T

lt.

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbčjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbą ir 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furnitūra Go.
6637 South Halsted Street

Telephojie Wenbvorth 6890

fur-, 
ma-. 
ilgu j

* |

k

i

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtų, kurio kulturinč vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Fivn Foot Book Sbelf” išleistu Harvardo 
universiteto prof. pagelba. •

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

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

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

J

Naujienų Eskursija 
LIETUVON
Gegužio 2-trą

v.\

k

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS >

2221 W. 22nd St., afti Learitt SL 
Telęphone Canal 2552

Valandom 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 arįa parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
X

A. A. OLIS
U.S. LINIJOS LAIVU ADVOKATAS

La Šalie Si., Roam gC(Il 
Tet>?ltandolph lojj—Vai. nuo '9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St», Tel. 31td. 6775 

6-8 ▼. v. apart: Panediiic ir 
PČtnyiMęs.

— .. j---------- ------ . .....

i

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir, pagirtu 
per Nau jienų ekskursan-
tus

LRIE R. R. Pakeliui į NIAGARA FALLS
Priežiūra

ši ekskursija Yus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilnų garantijų saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas f
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabranginusios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiauj gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupyr 
šit $53.50.

Pakeliui į Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis/ iš Chieagos 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenu t 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletu valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiųjų vandenpuolį. Apžiūrėję vandeųpuolj 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus Ncw 
Y orkan.

is 
ki-

Bandoma gauti speciali traukinį
Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speeialį 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Ohicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės, šią progą gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentu- • 
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 prašyrnų sugryžimui,

mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumen
tus 'užtikrinančius sugryžimą.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

NAUftENOS
1739 South Halsted Street, Chicugo, Illinois

=—-•

J. P. WA!TGHES
Advokatas

MIESTO OFISĄS:
127 N, Dearborn Street;

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph "5584 jr 5585 
VALANDOS: Ąas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6877
VALANDOS: Kae £'?ną nuo 2 

iki 9; Subatonils vh-ą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

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

—

i

John Bagtfznnias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington ,S'L, Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

Vakarais; 2151 West 212 Street 
Telephone Ro<»wevelt 9090

Narnų Telefonas Republic 9600 [

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Habted St^ Chicaąo
Tel. Yards 4681 i

Tel. Dearborn 9067

A. A. SUKISP t
ADVOKATAS

Ofisas vidui 'liieatyj:
Kuom 17B6 

CH1CAGO 1 EMFLE BLDG.
W. WaHhmglon St
VH'.iington A ' iair

77
Cor.

7 <•).; i. i ark 5 i
X
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MUSŲ MOTERIMS
>— — Veda Dora Vilkienė . ■ *

dėk krakmolą ir virk. Supilk 
j gražią formą, atšaldyk ir 
paduok j stalą su picų uarba 
grietine.

ne sumaišyto su trupučiu va
niles.

Ryžiui rusišku budo prirengti

Kį IR KAIP VIRTI
Virta višta (su Caserole)

1 Jaunę vištą
2 šaukštu sviesto
2 šaukštu taukų . s
druskos ir pipiru
Vo kvortos karšto vandens
1 puodukų saldžios grietinės
1 šaukštą sukapotu petruš- 

kų
2 puoduku sukapotu grybų 
Perpjauk vištą per pusę, su

dėk į puodą nugara žemyn. 
Uždėk sviestą, pipirus, druską 
ir užpilk karštu vandeniu. 
Virk daugiau kaip valandą lai
ko. Kaip beveik bus išvirus su
dėk petruškas grybus ir grie
tinę virk 20 minutų. Paduok 
puode ant stalo, (laiima kar
tais vartoti oisterius vietoj 
grybų.

Yum Yum kumpis
Nupjauk vieną storą riekę 

žalio kumpio. 'Užpilk lygią 
dalį kenuoto pieno su vande
niu tiek, kad apsemtų. Ąpden- 
gus virk pečiuje nuo 3 1 iki 
2 valandų luiko. Paduok j stu
la su bulvėmis, a »

Angliška beždžionė.
1 puodą baltos duonos tru

pinių
1/2 puoduko saldžios grie

tinės *
l/2 puoduko vandens
1 kiaušinis
1 šaukštas sviesto

1 2 puoduko tarkuoto* sūrio 
‘•j šaukštuko druskos

truputį raudonų pipirų 
Karštą “toasled” duok.
IMirkyk duonos ttrupin'iuls 

piene apie 15 minutų. Ištarpyk 
sviestą ir pridėk surj. Kuomet 
suris išsileis sudėk trupinius 
ir druską ir pipirus Ir išmai
šyk. Paskui sudėk plaktą kinu 
šinj. Virink 3 minutes, o pas
kui užpilk ant ”toasf'. Pa
duok i stala dar karšta. <4 •

Skanus valgia iš kiaušinių
8 kiaušinius, riekelėmis su

pjaustyk
V2 puoduko trinto sūrio
1. 8 šaukštuko pipirų
3 šaukštai sviesto
1 šaukštukas druskos
1 puodukas saldžios grieti

nės
1 puodukas karšto vandens-
3 šaukštus miltų
Iš laipink svięslą, sudėk 

miltus pipirus ir druską. Virk 
tris minules išlengvo pilk grie
tinę. Sudėk į puodą arba mo
linį bliudą eilėmis kiaušinius 
ir užpilk Viršimnėlu mišiniu, i 
kurį sudėk sūri, ant viršaus 
uždėk keletą riekelių baltos 
duonos, apibarstyk sūri u. 
Kepk pečiuje pakol viršus pa- 
rus.
šokolado ir krakmolo pu

dingas.
1 šmotas kartaus šokolado 
y2 puoduko cukraus
1 puoduką vandens
1 puod. saldžios grietinės
1 I puoduko krakmolo
Ištarpyk šokoladą dviguba

me puode ir išlengvo dėk cuk
rų ir pieną. Duok užvirti. Pri-

1 piKMhikas vyžiaus
1 Va puoduko pieno 

konservuoto pieno
1 puoduką vandens
1 smikšt^L cukraus

arba

J 2 šaukštuko vanilos
1 puoduką suplaktos, 

.žios grietinės
*2 puoduko vaisiu amkos.

Rūgščios Smetonos daughhuts

Gerai išplak tris kiaušinius 
po truputi pridedant cukraus, 
cukraus pridėk I puoduką. Pri 
dėk du šauksiu i.štarpyto svi<<< 
sto ir 11/4 puoduko įrištos 
rūgščios smetonos, pakeisda
ma, tai smetonų tai miltus, su
pilk 3'/a tuoduku miltų su- 
maišvlu su 1 šaukštuku sinlos, • *

va
šu maišyk. 

Jeigu tešla

U šaukštuko baking powder, 
1/2 šaukštuko druska sir 3/4 
šaukštuko nutmego. Pridė) 
nikis. Gerai viską 
ir atvaldyk tešlą, 
bus per minkšta
daugiau miltų, bet žiūrėk kad 
nesudėtam daugiau kaip vie
ną puoduką. Iškočiok tešlą 
1 •/» colio storumo ir išpjauk 
doughnutsą su tam tikra for
ma. Virk karštuose taukuose ir 
išėmus apibarstyk su cukrum.

s
3
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PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzmau per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. Į

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^

MarqueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 
. šioje Apiclinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Aptiekorius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti \Va.tern Avė.

Phone Republlc 5877 - 5831 
CHICAGO. ILK.

Tel. Blvd. 3188 
M. VVoitkewie» 

BANIS 
AKUiERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauju mote- 
•ims prie gimdy
ti o, patarimai 
ivk.'ii moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

saki-

MADOS.

No. 2082 šią suknelę sukirpti į 5 
minu ta s ir pasiusi į pusę valandos, 
o smagumo turėsi už šimtą dolerių, 
nes karštam orui atėjus ji bus pa-, 
togiausias rūbas.

Gali ją siudinties iš šilko, vilnų ir 
paprasto perkaJio, ji vis bus graži.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40. 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3 yardų 40 colių materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą, blankutę arba priduoti pa- 
Srzdžio numeri, pažymėti mierą ir 

šilai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba kraoos ženkleliais kartu su už

sakymu. Laiškus reikia adresuati: 
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.

pridek vimdą, pinklų grietinę 
ir vaisių sunką. Paduok į sta
lą kaip atauš.

Maplc Tapioca kremas

{mirkyk 1 2 puoduko tapio- 
kos į vaitą vandenį ir laikyk 
per naktį nupilk truputį va-n 
dens ir virk dvigubame puode. 
Pridgk puoduką saldžios grie
tinės ir i/j puoduko cukraus, 
1 puoduką maple cukraus, 
(rudo cukraus) ir t 2 šaukš
tuko druskos. Virk pakol iš
virs. išlengvo įplak 
nių plaktus trynius 
keletą minutų. N 
ugnies ir išlengvo 
plaktus baltymus, 
formą ir paduok j 
su grietine.

2 kiauši- 
ir parink 

hiimk nuo 
sudek iš- 

Sudėk į 
stalą šaltą

švelnus pyragas.
Suplak 2-3 puoduku sviesto 

su 2 puodukais cukraus pakol 
pavirs į grietinę. Pridėk try
niu® 3 kiaušinių, pusę puodu
ko saldžios grietinės, pusę 
)Aioduko vandens, 4 šauktus 
baking po|\vder sumaišytą ir 
išsijotą su 3 puodukais miltų. 
Pridėk vanilos arba citrino 
skarelių trinių. Ant galo su
dėk išplaktus baltymus. Iškepk, 
du pyragu, viršų

STJTRAUKA raporto musų bankos stovio balan
džio 6,1925, suteiktas Auditoriui Publiškų Ap- 

skaitKavimų, kaip reikalauja, įstatymai, tarpe kitų 
skaitlinių yra sekamos: 
šėrininkų investmentus 

(Kapitulas, Surphis ir neišdalintas pelnus) .......
Rezervus (dėl Takių, Apdraudos, Palūkanų, ir t. t.) 
Rediscouts ......................... ........................................... .........
Dėpozitų .................................................... ...................... .......

$1,229,675.26 
.....  <19,721.49 
.. 250,000.09

8,854,601.41

LIETUVIŠKA APTIEKA 
VVEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS” 
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių 
toileto dalykų ir Ice 
Čionai galima Užmokėti 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

J. S. Žilinskas, R. Ph.
2059 W. 22nd St.

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

gražių- 
C'rėam. 
gaso ir

Viso 
Yra investuota kaip seka: 
Paskola ir Discount 
Valdžios ir Kiti Bonai 
Bankos Namas ...................
Kiti Resursai ......................
Pinigais ..........................

$10,503,998.16•
$8,116,115.31 

.... 594,522.50 
..... 599,987.87 
...... 44,753.55

1,148,619.43

Viso ....... :..................   $10,503,998.16
Atsargus, bet nuoširdus bankinis valdymo budus, tai yra pasekmė 
dvidešimtis metų bankinio biznio, absireiškia ŠVARUS stovis šios 
bankos — tas stovis saugiai yra dabojamas ir vedamas sekamų

DT REKTORIŲ:
OTTO .1. HARWIG, Chairman, 

Drugs.
BERNARD BROZOWSKI 

Attorney.
S1DNEY S. DAVID, .

Treas. David Fireplroof Warehouse 
JAMES DAVIS, 

Wall Paper and Paints. 
JOHN S. EDVVARDS, 

President Armitage Clothing 
J. F. FISH, 

Northvvestėrn Business College.
OLE GULLICKSEN, 

President Churchill Cabinet Co.
FRANK W. HAUSMANN, 

Vice President.
JOSEPH) F. JOHNSON, 

Treasurer Johnson Chair Co.
JOSEPH P. MALLEK, 

Sec. Father Gordon Bldg. & 
Ix>an Ass’n.

Co.

G. V. NIEMAN, 
Teas and Coffees 

JOSEPH! R. NOEL, 
President.

PETER P. REI SENKUS, 
President American Glove Co. 

EDVVARD C. SCHOEN, 
Pres. Columbia Hardwoo<l 

Lumber Co.
J. F. SCHIFFMANN, 

Schiffmann Motor Sales Co. 
THĖODORE SHELDON, 

Investments. 
FRANCIS E. THORNTON, 

Physician. • 
JOSEPH WEISSENBACH, 

Weissenbach, Hartman, Craig
& Okin.

CHARLES J. ZAHN, 
Investments

FRED ZIMMERMAN, 
President C. I. & W. Ry.

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Už dyką pata 
grimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1D25 W. 
18th StM netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vk- 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namą, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai 1

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimas

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

čekiais
99

Vaisių pyragas.

b to ant storos spaur 
dėk lygiai j/įrįim 2 
rusvo cukraus, dar ant viršaus 
sudek džiovintus aprikosus, ar
ba kokius kitus konservuotus 
vaisius. Ant viršaus supilk 
šią kaip dėl sponge pyrago

uz-

te-

Čiuje 30-35 minutes. Kaip 
keps išimk ant didelio bliudo 
apdėk saldžia, suplakta grieti-

is-

Noel State Bank
MILWAUKEE AND NORTH AVENUES 

Nariai Chicago Clearing House Nariai Federales Reservo Synteinos 

Jei1 daugiau apsaugos butų kada nors įvesta
Noel State Bankas turės ir ją

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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.

k

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 Sp. Ashland Aven 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:34 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yardu 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją nuims su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

turi gaut Liėtuvoj litais (jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos I 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIE 
tu kursas siunčiant Paštu ir Tel

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

NAUJIENOS
1739 So, Halsted St Chicago, Illinois

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropini 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. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Varde 1699

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

8404 So. Balatod St.
Ofiso valandos nuo 1 iki S pa 

pietų Ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989 
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
Ir 6:84 iki 9:30 vakare

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

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

Tel. Kcnwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. M. J. SHĖRMAN
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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietą.
........... .........— i Ai. .......................

nuo 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
R»Hae Gydytoiars Ir CZTlaijrvr vsmb 
Specialistu Moterlfclr^, VyrlUr^ 
Vaikų ir visų chroniiką ligą, 

Ofisas: 3108 So. Halsted SL, CMeage 
arti Slot Street

Valandos 1—8 po piet, 7-r8 ilk. Ną- 
deltomis iš šventadieniais 10—12 dian

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

Optometrist 
Tai. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tcs ant 

2 lubų 
...... . .............-

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

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

Namtj telefonas Spaulding 8633
-

Dr. Benedicl Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Pitone 
Lafayette 0075. Valandos 2-—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, ehroniB-

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Gydo su pagelba naujausią metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

'Telefonas Canal D464
Valandos 2:00 iki 4»80 ir 8 Iki II.
Nedėlioj nuo 2:38 iki 4:38 pa piat;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:30

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W„ Beaudette
..................... ............................ .......
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Savaitei ......................  18c
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. 8.50

1.75
1.25

.. .75

Radikalo Herriot’o kabi
netas griuvo. Reikia pasa
kyt, kad tame yra nemaža 
dalis jo paties kaltės. Jisai 
neturėjo, pakankamai drą
sos išrišti pamatinį Franci-

finansų klausimą.
Ažuot ėmęsis griežtų prie

monių tuoj po to, kai Fran- 
cijos piliečiai gegužės mė
nesio balsavimu pakvietė 
valdžion Nacionalistų prie
šus, premjeras Herriot ir jo

lifit ilgiaus atitolinti “kar
čiąją taurę”. Kapitalo kon
tribucija, kurios reikalavo

ta tol, kol valstybės iždas 
neatsidurė arti bankruto.

lios, priversta tą pasiūlymą 
padaryti parlamentui, tai 
išėjo aikštėn, kad jau nuy 
pradžios sausio mėnesio val-

varton daugiau popierinių
• pinigų, negu yra nustatyta 
įstatymu. Šis neteisėtas 
banko elgėsis, su valdžios ži
nia, diskreditavo Herriot’o; 
kabinetą ir suteikė naciona-.
lietinei opozicijai ginklą• • • pnes jj.

\ _______

Naująją Franci jos vai- įtempta padėtis Chicagoje, Nęw 
džią todėl teks sudaryti 
tiems, kurie sutinka vykinti 
tą finansinę reformą, kurią 
prieš pat savo puolimą pa
siūlė Herriot’o kabinetas. 
Šioje valandoje jau kalba
ma, kad premjeru busiąs 
radikalas Painelevė, kuris 
savo kabinetan pakviesiąs 
ir trejetą ar ketvertą socia-

Yiorke ir Baltimorėje. Nuo to, 
kaip darbininkams pasiseks šioje 
valandoje, priklausys jų atei
tis ilgesniam laikui. >

Svarbiausias rubsiuvių įran
kis kovoje su “darbdaviais,” ži- 
nonut, • yra organizacija, unija.' qaį 
Jeigu darbininkai neturėtų urų- 
jos arba jeigu unijos veikimas 
butų suparaližiuotas, tai jie, bo 
abejonės, butų sumušti: dirbtu
vėse sustiprėtų samdytojų galia, 

lįstų. Tuo budu naujoji vai- darbo valandos butų pailgintos, 
džia butų dar kairesnė už darbininkų algos butų nukapo- 
tą, kurią nuvertė atžagarei- u • 
v« j \ | | Prie šitokių aplinkybių, rodos,

’ . . .. . '. .. ,. kiekviemus žmogus, turintis bent

tuojaus paaiškėjo, kad Hill- 
mano veidmainiauta...”
Po to eina visa litanija apie 

prezidentą Ilillmaną, — kaip ji
sai viena ranka “mu&i” progre
syvius unijistus, o antra dalo 
“buržuaziškus” biznius; kaip ji
sai su savo sėbrais “naikina’’ 
klasių kovą ir “loja” ant nepri
tariančių jam darbininkų.

Amulgameitų unijos viršinin
kas, vadinasi, yra “razbaininkų” 
vadas, “veidmainis” ir “lojantis 
šuo!”

Rusų siuvimo fabrikantai ga
lėtų užmokėt po šimtą dolerių 
už kiekvieną to “Laisvės” edi- 
torialo žodj. Bet mes stebimės,

GYVENIMAS VISUOMET YRA VERTAS GYVENTI, 
JEIGU SENI ŽMONES JAUČIASI GERAI

Rot annioliatoi erai; «tKn ilonaio zocįBet mes steoimes,Bet bociaiibtai gan atua _klek slmpatjjos darbininkams, kaip lietuviai darbininkai gali 
kyti dalyvauti valdžioje, turėtų stengtis paremti darbi- ,................... — ■■ ■
Tuomet padėtis butų kebli, ninkus ir jų organizaciją. .Tuo drąsiai 
Artimoje ateityje butų nau- tarpu mes matome, kad ko- klasei.

munistai daro visaį ką kitą. Chi-1 
cagoje tuo pačiu laiku, kai Amai-

. . .. . gameitų unijos vadai stojo į de •
Dabartinis rrancijos ku- rybas su “darbdavių” asociaci-

zis rodo, kokia nesąmonė ja dėl atnaujinimo sutarties, ko- 
yra dveji parlamento rū
mai. Herriot’o kabinetą nu
vertė senatas, kuomet atsto
vų rūmai tik-ką buvo išreiš
kę jam pasitikėjimą. Jeigu 
dabar butų sudaryta vai- mesti pustuzinį komunistų, 
džiai, kuriai pritaria senato T1’ —
dauguma, tai ją veikiausia 
nuverstų atstovų rūmai, nes 
juose turi daugumą kairio
sios partijos.

Ir šitoks nesutikimas tar- nina; ji yra juo pavojingesnė 
pe senato ir atstovų rūmų iš^na p!čių‘
gali visuomet būti. Tam 
keblumui pašalinti yra tik
tai vienas išmintingas bu-

ji visuotini rinkimai.

munistai ėmė platinti tarpe rub- 
siuvių lapelius, kuriuose purvi- 
niausiai šmeižiama unijos va
dai! Vienas unijos skyrius, 39- 
sis buvo priverstas už tą šlykš
tų darbą net iš organizacijos iš

Ir mažas vaikas gali suprasti, 
kad jeigu, einant deryboms tar
pe unijos vadų ir darbdavių, ata
kuojama unijos vadai, tai yra 
teikiama pagalba darbdaviams. 
Nes' ta ataka unijos vadus silp-

' pakęsti, kad tas šlamštas šitaip
i tarnautų išnaudotojų 

(...... — Nuostabiausia yra tai,
kad to šlamšto redakcijos štabe 
randasi asmuo, kuris redaguoja 
oficiali Amalgameitų unijos or
ganą, “Daarbą.” Diena iš dienos 
p. Pruseika “puošia” savo/vardu 
“Laisvės“ editorialų skyrių, ku
riame Amalgameitų prezidentas 
yra lyginamas prie razbaininkų 
vado ir šunies^ ir kartu Amalga- 
meitų unija paveda jam. tvarky
ti savo oficialį organą!

Tai yra negirdėtas dalykas 
darbininkų judėjime. Nesvarbu, 
kad tas “dvirankis“ gaivalas pa-, 
rodo savo moralj supuvimą, 
šliaužiodamas prieš tą patį Kili- 
maną, kurį purvais drapsto jo 

rub- 
ant

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniško vidurių užkietėji- ,
mo. Geriausias liuosuotojas 

dėl senų žmonių yra Dr.
CaldweU’s Syrup ■■

Pepsin.
J£UTŲ didele nauda seniems žino- .

nienis, jeigu jie suprastų, kad 
didžiuma jų ligų bei nusiskundimų 

nuo vidurių užkietėjimo, 
vidurių užkietėjimas su ipaisto ne- 
virškinimu atsiliepia j smegenis, nėr- 
vus ir j visą, muskulų sistemą. ■■■■»,.??' •
Atsiranda galvos skaudėjimas, pradeda varstyti skausmai, ir reumatizmas 

palieka nepakenčiamas. Jeigu jus mokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuodų, 
jus jausitės laimingesni, nes kuomet nėra jokių nesmagumų, senatvė nė
ra prikli.
Faktas yra, kad seni žmonės reika
lauja gero ir paprasto liuosuotojo. 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin malo
niai veikia ir be gripų. Tai yra 
Egyptiškos daržovės senna sultys su 
pepsino aromatu. Vartokit j j nuolatos, 
o "nereikės jums jokių kitų gyduolių.
Dr. Caldwell’s Svnip Pepsin nėra_ jo- 
kis experimentas' seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marketo per suvirš 
trisdešimts metų ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kokia nors kita 
gyduolė >viete. Virš 10 milionų bon- 
kų parsiduoda kas metai. Pirkit jį 
tuo supratimu, ką mes sakome arba 
jūsų pinigai bus sugrąžinti, jeigu pa
sirodys kitaip . ’

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresų ir pa
siunčia i

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Štam
pu nereikalinga. Visiškai dykai.

Kaip Lietuvos1 klmkalai smaugia 
Realinę Mariampolės gimnaziją

darbininkų pusės, nes tuomet 
susidaro •įspūdis, kad unijos va 
dai neturi autoriteto met organi- 
zaacijoje, kurią jie atstovauja, 

das: panaikinti senatą. Juo mažiau autoriteto pas uni-
Kam, ištiesti, reikia dvejo* jos vadus, tuo lengviau yra 
pos atstovybės?

Lietuvos tautininkai — 
Voldemaras, Smetona ir k. 
— senai dejuoja, kad Lietu
va padariusi “klaidą”, 
įsteigdama tiktai vieną Sei
mą, be senato. Bet dabarti
nis konfliktas Francijoje 
duoda visai priešingą pa

“Laisvė.” Bet yra gėda 
siuviams laikyti tokį šašą 
savo organizacijos kūno.

Įvairenybės
darbdavianis priešintis jų reika
lavimams.

Komunistai tatai irgi labai ge
rai supranta. Kodėl gi tat jie 
šitaip elgiasi? Aišku, kodėl: 
jiems rupi kad ir čia dar taip 
suduoti sniupį darbininkų orga
nizacijos viršininkams, nes jie 
patys nori įsiskverbti į tų virši
ninkų vietas. šitą gi kritišką 
valandą unijai komunistai pasi- 
linko savo atakoms dėlto, kad 
tai yra patogiausiaas laikas už
puldinėti unijos vadus. Juk ži
note, kad tume momente, kai du 
susikibę imasi, stengdamiesi 
vienas antrą parblokšti, tai ma
žas šunytis, kąsdamas į blauzdą 
vienam besiimančiųjų, gali jam 
daug pakenkti. Taip ir dabar, 
kuomet unijos viršininkai “ima
si“ su 1 darbdavių atstovais, 
stengdamiesi išgauti iš jų kaip 
galint geresnes sąlygas darbi
ninkams, tai komunistinis šuny
tis mato puikią progą suleisti 
savo dantis į blauzdą unijos vir- 

( šininkams.
“Praeityje mes turėjome šitoks šuniškas užpuoli- 

daug žmonų dirbančių, bet mas anį Amalgameitų unijos 
ne dėl musų Lietuvių naudos, viršininkų gali pakenkti darbi- 
bet dėl Maskvos.

“Grigaitis dirbo išsijuosęs 
per ‘Naujienas,’ o .tavorščiai.' 
iMaskvos agentai; gelbėjo jam, 
ir kada tas žmogus šaukė pil
nu balsu: ‘Nei cento Lietu
vai!’ tai...“

... ----- ---- j
Apžvalga]
b RA KVAILESNIŲ IR Už 

BOLŠEVIKUS.

Lietuviški komunistai yra la- 
’ ai žiopli, bet musų tautiškuose 
dirvonuose randasi da ir žioples- 
mų už juos elementų, štai, vie
nas Chicgos sandarietis rašo 
tautininkų laikraščiui Clevelan- 
de:

ŽMONIŲ TURTINGUMAS

įdomu bus ne vienam žino
ti km* žmones iurtingiiu'isi, 
kurivj šaly vienam žmogui 
atatenka daugiau turto. Pasi
rodo/ kad turlingiausi žmonėm i 
yra Amerikoje, kur, 
dabartiniais lenkų auksiniais, 
kiekvienam žmogui tenka 12,- 
OOO auksinų. Toliau : 
lija, kur kiekvienam 
tenka 9.750 auksinų;
— 9.500 auksinų 
Prancūzija — 5.750 
žmogui; Šveicarija 
auksinų žmogui. Iš

1918 meia.s, baigiantis didžia- Į vus nuo gimnazijoj prieš pat 
jam/karui, daugelis buvusių (naujų mokinių priėminu, paine- 
Rusijoje lietuvių skubėjo sugrįž
ti Lietuvon, kad čia statyti su
griautą ir sunaikintą gyvenimą. 
Da esant Lietuvoje vokiečių oku
pacijai keletas pažangiųjų inte
ligentų, ūkininkų ir grįžusių tuo 
metu Lietuvon mokytojų, maty- 
darni, kad mokyklą jau naudoja 
savo tikslams ir okupantai vo
kiečiai ir jų pataikunai-kunigai, 
ryžosi sukulti tokią mokyklą, 

įkuri paruoštų sunaikintam 'kraš- 
Įtui ne klerikalų pakalikus, viso- 

. .. kių monų šalininkus, o sumanin- skaitant 1

bandė įeiti į R. gimnazijos di- 
Tačiau-sužinoję, kad nesant na
mie. Nėra reikalo aiškinti, ku
lis čia tikslas norėta pasiekti. 
Tačiau sužinoję, kad neasrrt na
mie direktoriaus jiems nevyks 
šeimynink'auti, vėliau čia nesiro
dė. Kadangi ir namai, kuriuose 
yra Realinė gimnazija, gimna
zijos administarcijos stropiai 
saugojami, rakinami, kad joks 
pašalietis negalėtų be žinios į 
namus įeitų todėl klerikalų po
licijos slapti ir neslapti agentai 
savo dėmesį ir veikimą nukreipė 
į “žiburėlio” bendrabučio na
mus, kuriuose gyvena ir Reali
nės Mariampolės gimnazijos 
mokinių. 1918 metų pabaigoje, 
baigiantis vokiečių okupacija’ 
Lietuvoje, Mariampolės pažan
gieji žmonės, norėdami padėti 
eiti mokslą Lietuvos jaunuome
nei, kuri dėl karo ir okupacijos 
buvo likusi be lėšų ir galimybės 
tęsti mokslą, įkūrė moksleivių 
bendrabutį Mariampolėje, tuo 
budu atgaivindami Lietuvoje 
“Žiburėlio“ dr-giją mokslei
viams šelpti. Bendrabučiui bu
tas buvo gautus iš okupacijos 
metu ten buvusios rusų belais
vių stovyklos. Tame name ligi 
tol buvo stovyklos sandėlis. Ka
dangi namas buvo vokiečių pa
liktas be durių ir be langų, tai 
“žibuielio” dr-ja, padariusi rei
kalingiausią bendrabučiui re
montą, apgyvendino jame apie 
20 mokinių. Del lėšų stokos 
kaikurie lauko įėjimai į bendra
bučio namus, į namų viršaus

žnfogui

gus laisvos minties piliečius. 
Buvo prašyta vokiečių okupaci
nes valdžios, kad leistų atidary
ti Mariampolėje Realinę gimna-

Kanada Tačiau Mariampolės vokie- 
žmogui; ^*9 viršininkas (Kreishauptma- 
auksinu nus) pareiškė, kad kunigai to- 

5.000 ki°s mokyklos nenori ir dėl to 
neturtin

giausių šalių yra laikomos KP 
nai, kur vienam žmogui ata
tenka 500 auksinų ir Rusija, 
kur atatenka 87 auksinai vie
nam žmogui, čia žinoma nerei- vokiečiai leidimą atidaryti Rea- 
kia manyti, kad Amerikoje linę gimnaziją davė ir susikuru- 
arba Anglijoje visiems yra ge-'si Vilniuje pirmoji jau Lietuvių 
ra gyventi ir 
pakankamai.
daugybė varguolių, nes tuvius šio 10 dieną ir tuo budu pirma-
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jis negalįs leisti ją atidaryti. Tai 
buvo pirmoji da neįsikururios 
Realinės gimnazijos pažintis su 
Lietuvos klerikalais. Nugriovus 
kaizeriui, išeidami iš Lietuvos

visi turi pinigų i Valdžia tą leidimą patvirtino. 
Ne. Ir ten yra Mokykla atsidarė 1919 m. sau-

ltą mokyklą. Kviečiamas trečias 
tikybos mokytojas ir pusei me
tų praslinkus, Vyskupijos ski
riamas gerai Amerikoje žino
mas kun. Česaitis. Šitąs kunigas 
mokytojaudamas reiškia didelio 
nepasitenkinimo mokyklos tvar
ka, 1 mokiniais ir mokytojais, 
mėgina panaudoti mokinių tėvų 
visuotinus susirinkimus mokyk
los pertvarkymui, tačiau išklau
sęs net katalikų žmonelių papei
kimą dėl savo siūlymų, pameta 
mokyklą 20 metų kovo mėn. Kle
rikalai skelbte skelbia, kad Rea
linė gimnazija yra tikrai bedie
viška, kad nė vienas katalikas 
neleistų Į ją savo vaiko, nes Trys 
kunigai negalėjo ir atsisakė jo
je mokytojauti. Ir šitas darbas 
nepasiekė tikslo, nes gimnazijos 
mokinių skaičius nesumažėjo. 
Tuomet, kai Steigiamasis Lietu
vos Seimas paskelbė konstituci
ją, kurioje yra pasakyta, kad 
tikybos mokymas mokykloje yra 
visiems mokiniams privalomas,
1923 metais rugpiučio mėnesį 
buvo R. gimnazijai paskirtas 
ketvirtas tikybos mokytojas, 
kuris išbuvo ligi spalių mėn.
1924 m. ir pasitraukė dėlto, kad 
R. gimnazijos salėje buvo d-ro 
J. šliupo vieša paskaita “Lais- 
vamanybė”. Klerikalai, maty
dami, kad, mokyklos subedievi- 
nimas neduoda tokios naudos* 
kokios jie norėtų, imasi da stam
besnių mokyklai griauti priemo
nių ir nusistato Realinę Mariam
polės gamnaziją subolševikinti, 
kad galėtų be aiškinimosi mo
kyklą likviduoti. Čia jie naudo
ja jų rankose esančius, jų rei
kalam pataikaujančius policijos 
ir kitus valdininkus. Metas į 
metą daromos kratos, tardomi ir 
areštuojami mokiniai, bylos ati
duodamos teismui ir nors iš ke
leto šimtų gimnazijos mokinių 
įau buvo areštuotų ir tardytų 
keletas dešimčių, tačiau ligi šiol 
nė vienas R. gimnazijos mokinys 
da nebuvo teismo pripažintas 
kaltu. Gimnazijoje, net pamo
ku metu, ginkluoti granatomis 
ir šautuvais policininkai velka 
mokinius' į kalėjimą, tardydami 
muša kumščiomis, išvilkę nuo
gus ir pridengę šlapiu maišu,' 
kad nebūtų žaizdų, muša šautu
vų šompaluis (plieniniais virba
lais, leidžia pro smagenis, kru
tinę elektros srovę ir 1.1., žo
džiu elgiasi nelbogiau, negu 
šventosios inkvizicijos ląikąis. 
Visa tai daro mokiniams užrišę 
akis, užėmę burną, ir mušimu 
^priversdami mokinius parašyti 
ir pasirašyti* protokoluose, kad 
tardymo metu jokios ^kankina
mosios priemonės nevartotos.. 
Taip, pavyzdžiui, buvo kankina
mi III ir IV klasių vaikai bro
liai Mažeikai. Gruodžio mėnesį 
21 metų slapti policijos agentai

viri. Vėliau lėšų stoka privertė 
“žiburėlio” d-ją bendrabutį pa
siaurinti ir namų apačią išnuo- 
muoti. čia dabar gyyena d-ro 
Matulaičio ir menininko Šinkū
no žmonos. Jau šešetas metų, 
kaip “žiburėlio“ bendrabutis 
šiuose namuose gyvuoja ir yra 
laikomas ypatingoje policijos 
priežiūroje. Nebuvo metų, ku
riais čia policija nebūtų dariu u 
kratų ir nieko įtariamo niekad 
nerasdavo. Vasaros atostogų 
metu šis namas esti pilnoje ben
drabučio šeimyninl$ės' davatkos 
Onos Grigailytės žinioje, pas ku
rią atostogų metu lankėsi politi
nes policijos agentai. Čia vasa
ros metu gyvendavo ir įvairus 
kursų lankytojai, šių metų 
sausio 12 dieną klerikalai per 
savo agentus ryžosi gimnazijai 
duoti paskutinį smūgį. 12-tą 
nakties valandą įsiveržė į “žibu
rėlio“ bendrabučio namus, darė 
kratą Realinės gimnazijos mo
kytojo d-ro Matulaičio bute ir 
bendrabučio kambariuose, ku
riuose gyvena Realinės gimna
zijos mokiniai. Bute d-ro 
Matulaičio ir bendrabučio kam
bariuose nieko baustino įstaty
mais nerasta. Bet d-ras Matu
laitis ir 4 Realinės gimnazijos 
mokiniai buvQ areštuoti. Kele
tui valandų praslinkus po šio 
įvykio, policija vėl grįžo ir įėju
si į niekad nerakinamą vigiems 
net pašaliečiams įeinamą “ži
burėlio“ bendrabučio namų vir
šaus pastogę, prie, pat įėjimo iš 
karto 
vados 
liečia i 
vardę
žmogaus, kuris tas granatas čia 
padėjo. Jeigu prie šių žygių 
pridėti klerikalų vedamos švie
timo Ministerijos jau žinomą 
elgesį su Realinę gimnazija? ku
ri dėl atimtos pašalpos liko be 
lėšų, klerikalų laikraščio “Ry
to” ir kitų pramanytus rašymus, 
tai bus suprantama, kokį baisų 
gyvenimą gyvena dabar pažan
gioji Lietuvos mokykla.

Šitoki darbai jau yra nepa
kenčiami. Ir kiekvieno žmogaus, 
net padoraus klerikalo širdis 
dėl to turėtų sudrebėti, o kiek
vienas pažangusis lietuvis tarė
jų dėti visas pastangas, kad 
greičiau ateitų galas juodosios 
klerikalų sauvaulės.

sa iklerikalų žygis nuėjo nie
kais. Matydami turį didelę įta
ką į kaimo žmones iš' sakyklų ir 
visose kitose jiems prieinamosė 
vietose klerikalai šmeižia nau
jai atsidariusią mokyklą ir įkal
binėja žmones, kad neleistų vai
kų. Tačiau mokykla dviejų są- 
vaičių Jajkotarpyje jau • turėjo 
pilnas visas septynias pagrindi
nes klases ir 19 m. sausio pabai
goje verčiama buvo atidaryti 
net tris priedines klases dėl di
delio skaičiaus norinčiųjų moky
tis. Ir antrasai jau mokyklos 
šmeižiamas klerikalų žygis ne
vyko. Gimnazijos steigėjai nu
sistatė neversti mokyklos tiky
bos tuos vaikus, kurių tėvai to 
nenori, ir tokioms sąlygoms bu
vo kviestas katalikų tikybos mo- 
kytojasi. Manydami turėsią 
žmonėse pasisekimo,, klerikalai 
nusistatė Realinę gimnaziją su- 
bedievinti. Tuo reikalu pasiun
čia i gimnaziją mokyti vaikus 
tikybos jau žinomą, rodosi, ir 
Amerikoje vienuolį kunigą Kazį 

i Rėklaitį, kuris atėjęs į mokyklą, 
pauostęs raštinęs sienas, net 
nebuvęs nė vienoje klasėje, išei
na ir raštu pareiškiu, kad Rea
linėj e gimnazijoje kunigas nega
li dirbti. Norintieji savo vaikus 
mokyti tikybos tėvui, gimnazi
jos administracijos padedami, 
^kreipiasi į Vyskupai, kad skirti} 

U. seKi’ctorilim tikybos mokytojų. Prieš pabai- 
dento gen. Gailos, Igą mokslo metų buvo paskirtas 
yra pirmutinė mo- mokyti tikybą antras, kun. Bb- 
kuri užėnlė tokią risevičius., kuris kad atbaidyti 

f naujai stojančių moksleivių te

laiko suėmę j savo rankas mi- 
lionieriai.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugų — 
skaityk Naujienas.

ninkams rubsiuviams, tai kdhw- 
nistai nepaiso. Darbininkų rei
kalai šitai humbugierių šaįkai 
niekuomet nerūpėjo ir nerupi. 
Jiems visuomet rupi tiktai savo 
asmeniški ir partyviški tikslai.

lietuviai darbininkai turėtu 
atkreipti savo domę į tai, kaip 
šitoje situacijoje elgiasi vadina-

Valdžios nuvertimas te- 
čiaus palieka finansų klau
simą neišrištą. P-as Poin- 
carė ir jo sėbrai sugebėjo 
sumušti radikalus senate,
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bet plano sutvarkyti \ aisty - o tas sandariečių kūdikis švokš- moji “vienintelė darbininkų

Grigaitis sakė “nei cento aižu 
areiviškąi Lietuvos valdžiai,’

rado 12-ka grannatų. Iš- 
aiškios: Mariampolėje pi
kai ba ir pasako net pa
tu rinčio ryšio su policija

kės, iždą jie neturi. Jeigu čia, kad Grigaitis raginęs neduot 
jie butų pakviesti valdžion, llei “llto Lietuvai. Ir jam dal
iai jie galėtų tiktai padidin- ‘°."eg*na;. ^ai-
t, v 1 ,__ . tj dirbančiu dėl Maskvos,' o ko-

GGgaičio pagelbi-ti tą skolų naštą, po kurią munistus _ 
šiandie klumpa Francijos 
valstybė. Skolas sumažln •' 
ti tegalima tiktai apkt'įiu- 
jant dideliais mokesniais : 
tuos, kurie turi pinigų,—ka-

tarytoja,,” “Laisvė.” Ar ji su
draudžia tuos begėdiškus gaivą- 
lus, kurie daro keblumus Amal- 
gameitų unijai taip svarbiam 
momente? Ne, ji ne tiktai ne- 
sudraudžia jų, bet dar kursto

suma 
panai 
budu

niukins!
Ir tautininkų laikraštis visa juos, kad jie atakuotų unijos va

tai deda i savo spaltas, kad jo dus. Ji pati duoda jiems pavyz- 
kaitytojai “apsišviestų.“

O betgi tos srovės žmones no
i i, kad visuomenė su jais rimtai
skaitytųsi.*

Galinia, beje, jas 
žinti (arba ir visai 
kinti) da ir kitokiu 
infliacijos keliu — prispaus- 
dinus daugybes popierinių 
pinigų ir jais “atsilyginus” 
su kreditoriais. Taip pada
rė Vokietija. • Bet Francija

UNIJOS DEMOKAJJZA-
I ORIAI

Rūbų industrijoje organizuo
tiems darbininkams dabar atėjo 
svarbus laikas. Kai kur baigia
si gyvavusios tarpe samdytojų 
ir darbininkų šutantys, ir Teikia 
jas atnaujinti, žiūrint, kadsą- 
lygos drbinmkams nebūtų pablo
gintos. Kitur samdytojai eina 
atakon prieš darbininkus, ir pa

stiprią ir įtakingą vidurinę
klasę, kuriai franko kurso
nusniukimas reikštų ekono- įtariesiems tenka gintis strei-
minę pražūt/. ku. Tuo budu susidarė gani’

dį, kaip tatai reikia daryti. Ko
vo 30 d. “Laisvė” paskelbė re
dakcinį straipsnį apie Amalga
moj tų uniją, kuriame ji visus u- 
nijos narius padalina į dvi frak
cijas — “kairiąją“ ir “dešinią
ją,” ir ji sako, kad “dešinioji” 
frakcija tai — nachalai, veid
mainiai ir razbaininkai. Toliau 
ve ką mes skaitome tame straip
snyje:

“Dešįniąjam sparnui vado
vauja p. Hiiimanas, unijos 
prezidentas. Tasai žmogus 
paskutiniam unijos suvažiavi
me pereitą vasalą atvirai pa
sisakė, kad jokiai partijai ne
priklausąs ir jokios partijos 
dikt ituiiks’ nepripažįstąs. Bėt

praminimu “Cholita
paskirta 
Meksikos 
darbiečio. Tai 
leris pasauly, 
augštą vielų.
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Didžiausias ir geriausias 
siuvėjas West Sidėje

■ didelį pasirinkimų pava- 
muterijolų dėl vyriškų siu
tų. Išpildomų ordrriu grei- 

ir gerai.

J. MILKEVICZ
670 W. 18 Street. Chicago

i ei. Ganai 0334

Turime 
sarinių i 
tų 
tai

. v.



CHICAGOS 
ŽINIOS

Shepherd reikalauja 
teisino

Jaunojo McClintock motina taip
jau nunuodyta.

G ĖSTAUTAS TVIRTINA, 
JIS LAIMAS

NAUJIENOS, Cldeagc, UI.

Kas Dedasi Gegužės
JOG

Kistynėms besiartinant, 
tautas vis darosi smarkesniu 
ir smarkesniu. O tai gal del
bi, kad gavėnia pasibaigė. Kaip 
ten nebūtų, bet jis sako, jog 
Požėla šį kartą bus privary
tas prie “pakaros* 

“Savo ‘triksais’, 
tautas,

SAKRAMENTAI Už PINIGUS

“Dzimdzi-Drimdz;
mėnesį lankysis šiose
kolonijose:
Grund Bapids, Mieli.
Delioil, Mich.

(leš-

sako (leš-
Požėla gali ‘sutūlin-

apsi-

2 ir l
5 ir (
8 ir b Clevtland, Ohio. 

Boehester, N. Y.
12 Ąmslerdam, N. Y.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

DR VA1TU8H, O. D.
UETUVIS AKIŲ 8PECIAU8TA

10

Advokatas Shepherd, kuris 
kaltinamas užkrėtimu jauno mi
lijonieriaus McClintock tyfo 
bakterijomis, kad jį numarinus 
ir pasisavinus nuo jo turtą, vėl 
pralaimėjo savo kovą už pasiliuo 
savimą iš kalėjimo. Jis du sy
kiu reikalavo paliuosavimo už 
kauciją, bet abu kartus jo rei
kalavimas liko atmestas. - Tada 
jis atsikreipė prie kito tiesėjo,' 
bet ir ten pralaimėjo. Po to jis! 
kreipėsi į Valstijos aukščiausi 
teismą, bet ir ten nieko nepelnė. 
Dabar jis pareikalavo, kad jo by
la butų kuogreičiausia nagrinė
jama.

O skubintis su bylos nagrinė
jimu jis turi pamato, nes išei
na aikštėn naujų jam 
nių dalykų, dėl kurių jam vei 
kiaušiu teks teisintis ir gal iš 
naujo 
suole 
Clintock motinos. 
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Nesenai buvo atkasti AlcC Ii n- nedarnas urnų susirgimą David 
tock,motinos ir Dr. Olsouo, ar- ’Cunnigham, 24 m., kuris dabar 
timo šeimynos draugo, lavonai. yln Columbus ligoninėj. Jis yra 
kad ištirti, ar jie ištikrųjų savo nr(j mirties nuo užnuodijimo 
mirčia mirė, nes abiejų įnirtis arseniku. Iš didelės šeimynos, 
buvo gana ūmi. Dabar gi koro- .tėvo, motinos ir penkių vaikų, 
nerio chemikas Dr. McNally pa- dabar beliko tik motina ir <luk- 
skelbe, kad jis Mc( lintock moti- tė; David gi veikiausia mirs. Ki
lios viduriuose rado labai daug 
gyvsidabrio, kurio užtektų dvie
jų žmonių nunuodi iimui. Tas 
gyvsidabris buvo suduotas ne 
vienu kartu, bet per kelis kartus, 
kas ir neleido daktarui įipatyti 
nu nuodijimo ir prisiėjo spręsti, 
kad ji mirė nuo širdies ligos. 
Paskutines dienas McClintock 
motina gyveno su Shepherdais 
Texas valstijoje. Ten bebūda
ma ji sunkiai susirgo ir tik po 
kelių dienų ji liko išvežta Chica- 
gon.
ir pasimirė.

ČEMPIONĖ. Katherine Hay- 
\vood, pasaulinė biliardo čem
pionė moteris. Jos vyras Ary 
Bos yra Holandijos biliardo 
čempionas.

nerruilo-

Neišaiškinti lankys 
mirimai

l’enki nariai vienos Gary šei-atsisėsti kaltinamųjų
už nunuodijima . Mc- "1V,1OS mil'6 P° trumpos ligos 

bėgyje pastarųjų .šešių metų. 
! lai patyrė koroneris Wolf, tyri-

t i visi išmirė. Išmirė taipjau 
prie gana nužiurėtinų aplinky
bių ir po trumpos ligos. <Pats 
David susirgo šešetą savaičių at-

)vėje. Sunkiai pasirgęs keletą 
savaičių, jis pasveiko, bet porą 
savaičių atgal jis pavalgęs vaka
rienę vėl sunkiai susirgo. Ka
dangi vietiniai daktarai negalė
jo atspėti ligos, jis tapo atvežtai 
j Chicago ligoninėn, kur ir su
rasta aršeniką. Aršenikas yra 
tiek susilpninęs kūną, kad ne
žiūrint visų pastangų ir dapil- 

įdimo kraujo, nesitikima, kad pa- 
j cientas pasveiktų.
| na tyrinėti visas tos

Vos atvykus į Chicago ji 
Kadangi nieko dau

giau, apart Shepherdų, prie joSjCjjnio kraujOt nesitikima, kad pa- 
nebuvo, tai visą nuožiūra dabar! cientas pasveiktų. Dabar keti- 
ir puola ant jų. na tyrinėti visas tos šeimynos

l>r. Olson viduriuose irgi ras-'kirtis ir jieškoti priežasčių tų 
ta gyvsidabrio, bet nedaug. Pas- mirčių. Likusi nariai šeimynos 
klausias žmogus, kuris matė Dr. skursta, nes dabar netenka pas- 
Olsoną prieš mirtį, buvo • She-1 kutink) maitintojo.
pherd. - -------- -  . . ..... .. ... ,.........

Wennersten’s
Bohemian Blend

^NNERST^

yra lengviau pruen 
gti ir jis turi geresnį skonį 
Jys pamėgsi te jį!

Hlnning Wennersten Inc 
2990 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

VVENNERSTCNS

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
Phonografas su 25 rekor
dais vertė $125 už.........$48

Jos. F. Budrik
3313 So. Halsted Št.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms Ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Uętu- 
▼os žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
^mėgsta.

Aš jo triksus dabar gerai ži
nau, ir esu tikras, jog jis ma
nęs tais triksais nebejvcikft. Aš 
mokėsiu šj kartą Apsisaugoti 
ir savo spėka turėsiu įveikti 
ji”

Taip kalba Goštautas. Ar jis 
teisybę kalba, ar ne, — paro
dys sereda, balandžio 15 d., 
kuomet jis susitiks su Požėla 
ant mat.*aso School Dali sve
tainėje, 18 ir llonore

Jųdviejų ristynėš 
apie 9 vai. vak. Be 
dar Bancevičius su 
Katan&kas su Šilką ir 
We<lzcs su J.- Masonu

Sts..
prasidės 
to, risis 
SandtHv, 
Adomas 
—N.

DIDELES RISTYNES
Šaradoje, Balandžio

15 d. 1925 m-.
School Hali Svetainėje,

48 ir Honore Sts

su
J. Geštautu 

'J. Bancevičius .
• su

8ai\dow 
■P. Katauskas

SU

R. Šilką
Adomas Wedzes

* SU

J. Masonu
Pradžia 8:15 vai. vak.

Kainos $1.10 ir aukščiau.
Ti kietai parsiduoda Beno* 

šiauš aptiekoje, Aušros Kny
gyne, Naujienose ir Universai 
Atletikos Kliube.

iTASTELESS CASTOR OIL
Labai geras castor oil pa- -J 
darytas dėl medikalio var- * 
tojimo. Be skonio. Stipru- j 
mas ir grynumas nešimai- .j 
no. Prašykite- Kellogg’s I 
butelukuosę ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

i ‘ j

PAKUONIS, Kauno apskr. 
[LUJ. Sabalėnų kaimo Jonas 
Juodžjiailis, norėdamas 
vesti, 1921 m. lapkričio meų.
nuvyko užsirašyti pas Pakuo
nio parapijos kleboną J. Niri
mą. Nors poterius gerai mo
kėjo, -bet j jo įvairiausius klau
simus nealsake. lai užtai kle
bonas pąreikalavo užstato 100 
litų ir prižadėjo sugrąžinti, 
kaip išmoks atsakyti į minėtus 
klausimus. Bet kada sutartam 
laiku, po šliubui, Jonas Juodž- 
'balis nuvyko atsiimti užstato 
100 lt., tai klebonas pareiškė, 
kad jau tuos pinigus paskyręs 
bažnyčiai. Kaip galima įver
tinti toks klebono pasielgimas 

spręskite patys.

15 Ne va r k
16
17

20

25

Scrnnton, Pa. 
\ViIkes-Burre, Pa„ 
Pittslon, Pa. 
Slienandoah, Pu.' 
Philadolfiliia, Pa. 

ir 23 Balti more, M d.
VVashington, D. G.

Driindzi 
vaidini-

Lietuviu*■

Paskutinis Dzinidzi 
artistų atsisveikinimo 
mas Chicagoje įvyksta 
1 dieną, penktadieny,
Auditorijoje^ Bridgi porte. Bus 
statortla “Pinigėliai”, S. Čiur
lionienės 3 veiksmų komedija.

—Reporteris.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

» i

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, Iii

=

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka debdaug pirki
nių ir dėl mąžai. Jie 
tinka, .kožnai šeimi
ninkei, ' kuri 'perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1789 So/Halsted Stf Chicago, ffi.

Hitt and RlttlflMHurrah! Now Wc'Know Who Had to Turn
.SV.ku.T’- J04’ wift ■> PKKKt

i AaLCKA* i tJUcAi
aMt H01 U\/I

I ^iSC • Ut ‘’iA’T 1H1V 
MOHttfl AlR&TlNt F-QR MjU T0

(JJ0U4I

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų., 

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-eias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškaba.

Valandos nuo 9 ryto iki 8<30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Palengvink akiu įtempimų, kutu 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
lunųo. skaudamą akių karšt j, ati- 
talso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 

Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mai, daromas su elektra, parodau- 
Čia mažiausias klaidas. Specialii vin . Airtiuiin.

,atyda atkreipiama i mokyklpu vai
ku?. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 Iki 1 p. »

1515 West 47th St
Phnn* FU>ii1<»vfcrr1 7A25I

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be nkauacno. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą buvo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų •valkatai.

1545 West 47th Street
Netoli Akkdanrf Avė.

M
- ................ r 1 — ■

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori dąugiau turėti ifi- 

Visoao aptiekose-—35c ir <Sc puodukas ir .ti'lų. .

dudslo. children’s Mu.tarole (lcn*vss- Mes todėl pasiiyzome gydyti visai 
nl forma) 35c. dykai kiekvieną sergantį kurie pas

Geresnis nei Mustard Plaster. mus atsilankys laikė šešių savaičių 
■ n ■ ——.i 11 ....... 11 ■ ■ y    nuo šios dienos iki pat, užganėdinan-
_____________________ čių pasekmių. *•

( Kad užtikrinus gurą gydymą mu- 
m * įsų specialistai, pirmučiausiai ištirs

A ■ 1 j jusų ligų be rpcliojiinų su pagelba
ZJk TąLJr^jSB ■ . r.aujau.sių ir geriausių Europinių ir

A i Amerikoniškų metodų kuriuos mes
turime pas save.

W C - • • I Musų X-Ilay aparatas yra vienas
H n TI WFH Į 1 geriausių mieste, per kurį galime ju-
■ 41 L Permatyti be skausmo ir nosma-

gumų, net nereikia ir nusirengti. »O 
- ------------ musų prirengimas dcl išmieravimo ir 

__ , _-i\<«spaudini.) kraujo niekuomte neapvilia. VicnUOlynO arba, Mdl (juet- Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
te Parko ir Brighton Parko būna jums dar ten būnant.

Geresnis nei Plaster.

apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui. •

Norip tieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ !
6752 S. Campbell Avė.

. Tel. Roosevelt 8500 I

NUPIRK
Typevriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryti did«H tmagumt 
pati tau, savo ginūnftiua ir drau- 
ganifi au kuriais ausi rašinėji ir 
greičiau gal ši i parašyti laišką ar. 
ką kitą, pegu su ranka. Geriau- 
aia, parankiausia ir dalikatniaua^a 
mašinėlė au lietuviškomis raldimia 
pataulyja. Gadina ir angliškai 
•ytl.

Gaunamas .

NAUJIENOS
1739 S Halsted Str, 

Chicago, IH,

the Washer on Washday!
t 3uST came / 

ckm 't am b j alouč - '—■
AN U lUCOQ£ w AMOuNT 
\ o* WT)^rT*Ak n - j--------

Minyiiiii!
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TM^ AįnT nO

ra-

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
i visai tlykai be jokios jums at akomy- 
bės. Maloniai kiekvienų sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš- 
sisukinejimų.

“Kraujas . yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi- 

• šokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta-
■ rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą <iel studijavimo, aiškina, kad be-

i veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
sioj1; j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesbriaus Einliciio, 60G ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

■ Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti j darbą arba į biznj netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir pertatikriakite, 
nękeatėkite ilgiau.

I Cylonie kibai pa ekrnini’ai ir vNr fi.’.si- 
son.'jusuts ir konifl.kuotns »•* musų
įstaiga yni prirengta verinusiais Europiniais 
ir Ainerlkotiibkai.i (tai: yinilif. ir gyili.olemift.

I'.itras kraujo, reiini-U izni^, iK-rviiiKunią. 
užkietė JiiTiią vidurių, krutm's ir fonų skau
dėjimą. Riilvo.ilil; o, uulieainu, Kraujo pūč
iui-.. ili'il.inui pinikų. .•tal.a'>- >vitr--, ncnui- 
lonų kviipa ir kiu> lipo. >.a m..-- 
lunri.u, per '_’h met i.-.i

Vyrai u niotervH, kurie ser^a, te 
lanko | mu.<ų ofi-a ir .'nsi/.ii 
jiuiaį gydymo bimij Loiuiilų, 
atima t>)>čką ir eiiciyl.i^. 
tančiami k< nciuin'ių atgauti 
1r laimi?, todėl yra i?

; atidėliokite, atiilėliojima.s

j The Peoples. Health 
Institute

DR. GILU -Specialistas
40 N. Wells St., 

kampas Watfhington St. 
vftlandoi: Ketveri*. aeredij ir tūba-

Nedėlioj ir 
po pietfi. Pa-

ii atsi- 
<* *i iv niui- 
kurie greitai 

1'agcllHjjotn tuksi, 
savo uvcikutų 

dėl jūsų viltis. N<J^ 
yru neLiiininuas.

' Ofiso 
toj nuo '» ryto iki 8 vakare. 
Šventadieniais nuo JO iki 1 . . _______
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai vakare.

BY HITT

□O DteR ----Nicrtr vuuat

pomd^om- JOB 1—
ano ♦lElv <įptvf INSURANCE 

--------- > Two WAYS t--------

/
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Lietuvių Rateliuose
Dzimdzi-Drimdzi

ir įvertinti) puolė man į galvą . 
mintis: ką musų mylimi “Dzini
dziai” davė nuims ir ka mes 
jiems davėm?

< hiragieriai alsuoja jų 
dainomis

t

NAUJIENOS, Chicago, III.
■L . .. ............... I----------  ------------------------------------ --------- --------------------------

Pirmadienis, B ai,’ 13, 1925
..II III—...................U. ,.■< I I. r .1
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Ką davė “ Dzimilzi'* artistai 
chicagiečiams ir ką chicagie* 
čiai davė dėl “Dzimdzi”,.

Pastebėjus laikraščiuose, kad 
Lietuvių Auditorijoje chicagir- 
ėių bendra komisija rengia 16! 
<1. bal. Dzimdzi Drimdzi išlei
stuves, kur jų pagerbimui da-l 
lytau ja visi musų vietiniai žy
mus artistai ir (lw« abejo, mes

Rl’Cl- 
liau- 
nieskuriomis 

ir visur 
nenueisi, ar tai

ar kur nors 
visur iš-

riją jų pagerbti ir parodyti, 
kad mes juo* n fokam suprasti

Kaip lik jie įvažiavo į 
cagą gruodžio 16 d., žaibo 
tumu pasklido tarpe mus 
dies melodijų, 
visi alsuojame 
n liejamo. Kur
į Golfo Kliubą, 
privačiuose namuose,

niiirtiiiojanl ar lai “Mai- 
ar ‘‘laitiisį*’, “L.aiskil į 

ne”, “Valsą” ar kibi k’iin • 
malonia dainelę. Reiškia.

i “Dzinidziai” atgaivino

sa .
Tev\

musu
nelik musų sielą, bet ir dainą, 
kuri buvo labai tarp musų ap- 

I mirusi.
Dzinidziai

KAZIMIERAS 
NAGLEVIčIUS

Norintiems Važiuoti
* Lietuvon

APSIVEDIMAI
nos

pa-

Naglevi-
Pragyveno Amerikoj

Priklausė prie

Persiskyrė su šiuo 
šauliu Balandžio 10 dieną, 
1925, metais 12:40 po pie
tų. Lakeside ligonhutyje. 
Turėjo amžiaus apie 47 
metus. Paliko didžiam nu
liūdime moterį Uršulę ir 
tris sūnūs: Joną. Kazimie
rą ir Edvardą ir vieną duk
terį Ksaverą — 
čius.
apie 15 m.
Simano Daukanto draugi
jos ant Bridgeporto.

Paėjo iš Lietuvos. Kau
no rėd., Panevėžio apskr., 
Molainių kaimo.

Laidotuvės įvyks Balan
džio 13 d.» apie 2 vai. po 
pietų iš namų, 2715 W. 36 
St. į Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

l’žkviečiam visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

MOTERIS, SUNAI 
IR DUKRELĖ.

Laidotuvėm patarnaus 
grabelius A. Masalskis, 
Tel. Bouelvard 4139.

M A K( IJON A šEŠT()KIEN ft 
įm> tėvais Leščiunaite

Musų mylima motina 
skyrė su šiuo pasauliu 
kusi 45 metų mažiaus,

persi- 
sulau- 
balan- 

džio mėn. 11 dieną, 1925, 6 vai. 
ryte. Paėjo iš Šeduvos mieste
lio, Panevėžio apsk. Ameriko
je išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnūs: Juozapą ir Joną ir duk
terį Kotryną, žentą Dambraus
ką. Kūnas pašarvotas randasi 
.3602 S. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 14 d., 8:00 vai. iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio bažnyčią, 
o ii ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Taipgi bus perkeltas musų 
tėvelis Petras šeštokas iš Tau
tiškų kapinių i šv. Kazimiero 
kapines tuo pačiu laiku.

Virus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinj 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Simai, Dukterys ir žentas.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yaifls 174 L

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating

Kaipo lietuviu, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chieago. R).

■- " 1 i —*

Naujienų Spaustuve 
yra Unijine Spaustuve.

Vietinė

atgaivino ir musų 
Birutę

Birutė atsidūrė la
bai keblioje padėtyje, kada jo
sios pagarsėjęs vedėjas A. 
Kvedaras apleido ją. čia 1 komp. 
Vanagaitis su savo draugais 

; situaci ją išgelbėjo, surengė 
1 neužmirštiną “Koncertų Kon
certą” į dvi savaili laiko, kur 
jų pasigerėti susirinko suvirs 
1,300 žmonių.

Jie davė savo spektaklius 
parapijonams, vaikučiams, drau
gijoms, vienuolynams, mokyk
loms, laikraščiams — visiems, 

įkas tik juos kvietė, kitur vel
tui, o kai kur su nepaprastai 
mažu atlyginimu.

Atgaivino dramą

AUSTI N 
dabartinis 
reikalų minisleris.

CIIAMBERLAIN, 
ngliios užsienio

fakto, kad
pastatydami

■ kaip išliesų 
mi veikalai

' chicagiečiai

I tik “Dzimdzia”' 
“Potašą”, parodė 
Kaune yra stalo- 
arba dramos, ir 

turėjo progos jais

tani scenoje tikrą profesiona
lų vaidinimą.
Dabar pažiūrėkim ką gi mes 

jiems davėm
Nors nemalonu, b<*t reikia 

J prie tiesos prisipažinti,, kad 
mes juos priėmėm ne kaip sve- 
čius-irtistus, kurie žftstovauja 
Lietuvos teatrą, bet kaipo, pa
prašius imigrantu. Niekas jų 
čia nepaisė. Išpradžių blaškėsi, 
nabagai, po Cbicagą ir tik. po 

1 kelių savo pasirodymų sceno
je pradėjom mes sukauti, kad 
“vyrai, mes jus mylim!” ir ant 
lo užsibaigė. Ta inusų meilė 
jiems gyvybes nepriduos, o 
energiją ir ambiciją veikli tar
pe musų visiškai užmuš.

Patikrinkim tą savo meilę
taigi mes žinom visi, kad 

bal. 16 d. Lietuvių Auditori
joj, chicagiečių bendra komi
sija rengia jiems išleistuvių 
vakarą ir duoda mums progos 
patikrinti ant kiek ta musų 
“meilė” yra tikra ir širdinga. 
Musų yra šventa priedermė 
savo užduotį, kaipo lietuvių, 
atlikti. Jie yra musų artistai Vilniaus ‘ 
ir mes juos privalom remti,] riui, 
jiems priduoti energijos, gero 
noro tarpe musų skleisti me
ną. Tad visi, be skirtmpo, su
sirinkime ir parodykime, kad 
mes visi ištiesų mylime savo 
“dzimdziukus”, kitaip jie mums 
nepatikės. Lai 16 d. baJ. būna 
“Dzimdzi” diena! —A. ir

nepasekmingas gal todėl, kad 
šėrininkai patys mažai lankė
si į vakarą, lodei ir pelno nuo 
jo nebus. Vajaus komisija pra
nešė, kad nieko dar neveikusi 
lodei, kad negalėjusi suspėti 
aplankyti draugijų metinių su
sirinkimų. Dabar ji turėsianti 
laukti pusmetinių susirinkimų. 
Jos vienas narys rezignavo; pa
raginta likusiems darbuotis 

.vajumi po drauguas. Planų 
komisija pranešė, kad namo 
planas jau padarytas. Nutarė 
jį neimti kol kas nuo arebitek- 
toriaus. Susirinkimas buvo ne
visai skaitlingas, liet iškeltus 
klausimus svarstės rimtai. Pa
tarčiau šėrininkams ir šėri- 
ninkėms skaitlingiau lankyti 
bendrovės susirinkimus, nes 
juose sužinosite jos visą sto
vį. Bendrovės susirinkimus ga
lite sužinoti laikraščių prane
šimuose, lodei nepamirškite 
peržiūrėti tuos pranešimus

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

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

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. .

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

Roseland

kasdie.
—LDNB Korespondentas.

Iš Birutės
į

bal.
8 v.

('.boro pamokos j vyks 
1 I d., antradienio vakare, 
vak., Raymond Cbapol, 816 W. 
31 SI. Nekurie dainininkai ir 
dainininkės biski Reitingo lan
kytis į painokas. Birutės” ve-

valdyba prašo, kad visi daini
ninkai lankytus į pamokas pa
skirtu laiku, nes turim 
prisirengti gerai prie musų 
rengiamo “Po-pu-ri”.

—Valdyba.

DR. BASANAVIČIAUS
LAIŠKAS

Žinomas Lietuvos 
Dr. J. Basanavičius, 

‘‘Naujienų” 
prašydamas 

dienraštyje sekantį pranešimą:
I Chicagos lietuvių 

labdarius

JI'šKAl apsivcdimiii lmcrgi-1 
ar našles, mokančios angliš- 

i aš\ Ii, uim 18 iki 10 melų. Aš 
vaikinus 36 inelų. Turiu far- 
luiiiią ir biznį svatilmiakcrj 

and engraver. Taipgi iiirr-

('SU 
mų, 
je\velei‘ 
gina turi lurėl pinigų apie du laks
tančiu dolerių dėl padidinimo biz
nio. Su pilimi laišku prishjsk pa
veikslų. Platesniu informacijų su
teiksiu laišku. .1 .F. Z.

P. O. Bnx 21, Eolcy, Ahdiama.

REIKIA DARBININKU
■ VYRŲ

REIKALINGAS buČeris, pa
tyręs lame darbe. Biilą gerais 
kad galėtų kalbėli lenkiškai ir 
slavokiškai.

627 \V. 1X1 h St.

Henry Ford ir J. V. valdžia

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS. '

MOVŲMG, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EM’ERTS 

lx>ng (iistance handling. 
Turime daug metų patynmą.

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

Mes parduodamo olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING &
* HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

• Sulcikilc mums progų, su kurios 
piigelb.i galima uždirbi! daug pi
nigų. Patyrimas nereikalingus. Ga 
raniaot.is j algos kontrnklsii me
lams $15(111, Norinti dirbti ir nuo
lat dirbanti gali uždirbi i daug 
daugiau. . P.i umafvkil su M r. Biish. 
Hoom 501), 7*20 N. Mieliigan Avė.

REIKALINGAS darbininkas 
su mažu patirimu ant ūkės. Del 
gero žmogaus gera vieta. Atsi
šaukite nuo 5 iki vakare.

2141 W. 23ęd, Pi.

_ _ NĄMAI-2EME
Ka.* nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
ki tęs pas

<\ P. SUROMSKIS & CO.
Real Entate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641

STOGDENGYSTfi
Ju.sų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už* $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir aple- 
linkėj. įstaiga f!4 metų senumo. Di
džiausia įr geriausia stogą dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkui samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co.» 3411-13 • Ogden Avė., 
Phone l.avvdale 0114.

KARPENDERIS ir painteris 
ant kontrakto ar nuo dienos.

FRANK MACHAUSKI
4623 S. Springfield Avė.

Tek Lafayettd 7543

1* A RIMOS! FA.RMOS!
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti larmą. Geriausios far- 
mos yra šiose apięlinkėse: 
Hart, Pentvvalcr, Ludington, 
Custer, Foliniam, Iron ir Scott- 
ville, Michigan. O pirkdami far- 
mą kreipkitės pas \V. Pilypų; 
pas jį jus nupirksit pigiau ir 
teisingai. Kas kokių farmų no
rite rašykite luojau ir visiems 
bus suteikta patarimai dykai.

Wm. Pilypas, 
B 2, Box 83 

Scollville, Micb.

AUTOMOBILIAI
$25 rki $300 įmokėti

Tel. Yards 7282 
11RIDGEPORT PAINTING 

& H1)W. CO.
Male.vojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS. Prez.

Tel. Lafayctte 5153-6438

Už-

Kilus po $5 į savaitę. 50 gerų 
vartotų karų nuo $50 iki $1000.

Firma įsteigta jau 8 metai. 
Klauskit bile banko l£nglewoode.

ENHLFAVOOD OVERLAND CO.
• 5952 S. Halsted St.

Tel. Wentworth 8257
Atdara nedėlioj 
ir vakarais.

Meldžiamo visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
(ų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus isitėmyti šias taisykles.

1. Nuo lapkričio 15 d. š. ių. 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. apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu. ,

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikčįimiškų sektų reika
lais visokių bb.niškų 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 neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditų reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal-

Einti i sekamos dienos laidą turi 
ut priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzic Avenue 

CHICAGO.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, buėernių, delikatc- 
šen, restauraciją, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prlrengl- 
mas Soslheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
alhambRa store fikture CO.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Rl’IMAS i’ėndni dėl vieno arba 

dviejų vaikinų prie mažoms šeimy
nos. Yra maudynė, elektra ir te
lefonas. 3159 S. Halsted St. Kam
pinis namas prie 32-ros gatvės, 2 
lubos, duris įcianmos iš fronto.

P. Urbenis, midsvife

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RAKANDAI
PARSIDUODA visokios rųšies 

nauji ir palaikyti furničiai, labai 
pigiai. Noriu parduoti, nes išva
žiuoju j Lietuvą. Valandos nuo 12 
iki 6 vakare.

3349 Auburn Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMLfr per savininką 

krautuvė ir 4 kambarių flatas, 
kaina $10,500, išmokėjimais. 
Matykit vakarais ir nedėlioj. 
II. Č. Boesch, 1607 So. Halsted 
St., 3rd 11. Phone Canal 3076

PAHSIDUODA bučernė ir gro- 
serne, maišytų tanių apgyventoj 
apitdinkėj. Biznis gerai išdirbtas, 
vien lik cash. Parduodu, nes nega
liu apsidirbli; turiu du kitu bizniu

Kampas 69 gi. ir Morgan St.

veikėjas, 
rašo iš

redakto!
„H,*-: — npie l,u UlUJOiivmic jihiiiv.mi

pask( Ibtl j “Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted

Gerbiamieji!
I.š Ccntrla Aia^ufacturing 

) District Bank. Chicago, Ilk,A.

Balandžio 6 d., K. Strumilo 
svetainėje įvyko Lietuvių Dar- 
Įbininkų Namo Bendrovės šė- 
rininkų susirinkimas. Priėmus 
protokolą sekė raportai. Pir
mininkas pranešė, kad praei
tas šeri n inkų susirinkimas ne
įvyko iĄ priežasties mažo šė- 
rininkų atsilankymo. Iždinin
kas pranešė, kad įplaukė ke
letas desėtkų dolerių už se
rus. Sekretoirus pranešė
pasiuntęs) bendrovės metinį ra
portą draugijoms, kurios pri
klauso prie, bendrovės. Kont
rolės komisija pranešė, kad 
šėrų pardavėjai pradėjo stro
piai darbuotis pardavinėdami 
bendrovės sūrus. Vakaro rengi
mo gaspadoriai pranešė, kari 
vakaras įvyko, bet jis buvo

kad

Bridgeporto Hetuviattis žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— anie tai malonėkite pranešti

St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums7— mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerfus “Naujie
noms”. —Aušros Knygynai).

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie namų darbo. Geis
tina kad suprastų apie valgio 
gaminimą. Atsišaukite tuojau.

Mrs. M. .1. Kiras
3335 S. Halsted St.

PARSIDUODA kendžių storas ir 
kitų mažų daiktų ir 6 kambariai 
užpakalyje dėl pagyvenimo.

Kreipkitės:
1707. S. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.

PARDAVIMUI pigiai krautuvė, 
saldainių, tabako ir visokių smul
kių daiktų. Yra trokas dėl expreso. 
Gali troką pirkti atskirai arba su 
kra'utuve. Biznis išdirbtas per 16 
metų. t Atsišaukįt z

150 Kensington Avė.
Kcnsington, III.REIKIA moterų virėją, $30 i sa

vaitę. Indų plovėjų, $16 į ^ayaitę, 
4 merginų i virtuvę, nuo •, 
vakare, l 
pcntrėSj 
ir valgis. __ „ , . ,
j savaitę. Merginų prie labdaringų 
įstaigų, ' “ ' 
valgis, zPr._ ....... . .. .
Antrarankių virėjų, $18 j savaitę.

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalovv, 

moderniškai įrengtas. $5390, įmo
kėti $11)00, kitus išmokėjimais. 2 
fialų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

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

Tel Bepublic 6200_________ '
$1000 CASH

kitus kaip rendą, nupirksi te 6 
kambarių cottage, cementiniu 
pamatu, furnace šildomas, elek
tra, ąžuolo trim., dabar male- 
vota, 74 ir Aberdeen St.' 
Hayden & Stone, 738 W. 64 St.

PARDAVIMUI 5 kambariu me
dinis namas, cemento ir bloksų pa
matu, su stiklais ir sieteliais už
pakaliniai porčiai, su grindimis 
augštas, bloko iki Marquette 
Parko. Bargenas.

7142 S. Fairfield Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiųs 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South’ Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

V ‘A LENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE

2407 Madison, Chicago, IU.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager 
k ■ ■ ->

PAMOKOS
Pilietybės 
DailraŠystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

Anglį] Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO

PARSIDUODA grosernė ir auto
mobilius Buick,. mažai vartotas. 
Mainyčiau biznį ir namą ant ma
žesnio namo. Benda pigi; gausit 
bnrgeną.

Kreipkitės:
3321 S. Morgan St.

> 4 iki 9 
$1 I j saaitę. Merginų prie 

$51) į mėnesį, kambarys 
Mergipų į dirbtuves, $16 

.J 
$55 į mėnesį, kambarys ir 
‘rie landres, $17 j .savaitę.

Janitorkų, $18 j .savaitę. Prie namų 
darbo, $15 j savaitę, valgis ir kam
barys. Veiterkų, $18 į savaitę. Taip
gi ‘turime daug kitokių darbų.

South Park Employment Agency 
1191 S. Halsted St. 2nd fl.

Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
GROJIKLIS PIANAS

Su benčiumi, kabinet, 90 rolių, 
trijų tūbų radio ir fonografas. 
Kaijia| už visą įrengimą, $110. 
Turi būt parduota prieš balan
džio 18. Išmokėjimais po $10 į 
mėnesį atsakantiems žmonėrns. 
Mr. Ferris, 812 W. 63 St., pir
mas augštas.

NAMAI-lEME
NAMAI. Mt. ureenwood. Kai 

na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių^ stucco, $5,500. Gera 
transportacija. Vniversal

Phone Beverly 1675

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
; susirinkimas atsibus 

balandžio 14 d., 8 vai. 
__ Raymond Chapel-816) W. 31 
St. Visi atstovai kviečhęni pribūti.

— Valdyba.

atsiųsta maną vardu per “Pow- rjs mėnesinis 
sžeclmy Bank ;
Polsij.', zaklad glowny \v Kra- 

šimtas (1<K>) dolerių 
koridos dar kovo 5 dieną es- 
ml gavęs. Sulig šiol dvi savai- 
ti laukiau iš Chicagos laiško 
su pranešimu, kam ta suma 
gerbiamųjų aukotojų buvo ski
riama. Nesulaukdamas n<3 ko
kios žinios, dabar per dauge
lio chicagiečių skaitomąjį

si į aukotojus prasimu, ne ii-Į JJ'Vfe ^yetąi”ėj> Vį!uie<l, 
gai trukus, man pranešti, iš 
kokių versmių yra tie pinigai 
išplaukę, keno atsiųsti ir ko
kiam tikslui paskirti. Iki atsa
ko į šituos, labai mums reika
lingus ir svarbius klausinius 
nebus gauta, pinigai negalės 
būt suvartoti.

Mano adresas*:
Wilno, Gimnazialna No. 4.

Su tikra pagarba,
D-ras J. Basanavičius.

ZAvjązkohvy \v. antradienyj, 
ii J 17 I vilk. Rayn

3106 So. Halsted St., Chicago, III.
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.
i k<Avi

Roseland. — Balandžio r 
vakare Aušros kambariuos!
Michigan Avė. įvyks Draugijų Są
ryšio delegatų susirinkimas. Jame 
bus svarstomi Sąryšio reikalai. Dele
gatai iiį. delegatės atsilankykite pa
skirtu laiku. J. Tamašauskas, sekr.

<L, 8 vai.
10900 S.

REIKIA —
'• MERGINŲ DIRBTUVĖS 

DARBUI.
GOLDEN ROD ICE 

CREAM CO. 
937 W. 21 St.

Svarbus susirinkimas Susiviėnyji- 
,_T .. „ v.. , . . lino L. R. K. Peš. Draugiją valstijos
Naujienų dienrastj krapino- ni.. bus balandžio (Aprii) 14 d., 1925, . . ... V. X .. 1 »*•! 1 __ n, m o C*

I Meldžiam visų draugijų, kurios po
guli ar nepriguli pribūti.

Kviečia Valdyba.

REIKIA DARBININKU.

/ .............. . ...................... s
VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES

šis Amatas Gerai Apsimoka
Jus galite išmokti šį gerą amatą 
j trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

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

VYRŲ

ASMENŲ J1ESK0J1MAl
IEŠKAU Fridos Paplauskienės, 

paėjo iš Rygos. Chicagoje gyveno 
jMistaruoju laiku 4636 S. Paulina 
St. Balandžio 8 d. 1925 m. ji ap
leido savo buveinę ir nežinia kur 
dingo. Prašau žmonių kas apie jų 
žino pranešti. Duosiu $10 dovanų,

Theodor Walteris,
535 37 St., Chicago.

Tel. Yards 3531

REIKIA vyrų inžinierių j ligon- 
bučius, z$150 j • mėnesį, valgis ir 
kambarys. Inžinierių, $130 j mė
nesi. Vyrų visokiam darbui, $28 į 
savaitę. Vyrų prie namų darbo, 
$50 j mėnesi, kambarys ir valgis. 
Janitorių j mokyklas, $5 j dieną. 
Darbininkų, 50c. j valandą. Prie 
bačkų dirbimo, 70c. j valandą. Ma 
šinistu, 75c. j vai. Velderių, 80c. į 
valandą. Prie medžio darbo maši
nų operatorių, $30 j savaitę. Taip
gi daug kjtų vielų dąbar mes tu
rime.

‘ South Park Employment Agency 
1191 S. Halsted St., 2nd fl.

MŪRINIS BUNGAI,OW
5738 Ida St.

6 kambarių, furnaco šildomas, 
nržuolo grindys ir trimingai, mo
derniškas phimbingas, gražus augš
tas, garažas, cementinė ėlč, atda
ras dėl apžiūrėjimo. Lengvais iš 
mokėjimais.

Blackford and Kussman
752 W. 69 St. Wentwortfi 0179

MURININKYSTfi
(Mokina nauju, lengviu budu. Leng
va išmokti. Greitai galima už
dirbti. Ateikite mokyklon kur jus

GAUSIT DARBĄ PRIE NAMU 
Visi įrankiai suteikiami prie kur
so. Lengvais savaitiniais išmokė 
įimais, Y-r» Visas

mokslas, $65. Jums reikia turėti 
tik $25. Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

Chicago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kaniims 21 St.

West Side Branch
1144 W. Lake St., netoli Ashland X. - j

*


