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Sovietai grąžina žemą val
stiečių nuosavybėn

Bandė nužudyt Bulgarijos 
karalių

Susekta slapta militarė Rusų- 
Japonų sutartis

Sovietai žada valstiečiams Pasikesymas nužudyt 
žemę nuosavybėn Bulgarijos karalių

BERLINAS, bak 15. — Gau 
ti iš Maskvos pranešimai skel
bia. kad sovietų valdžios vadai 
sušaukę Maskvon visos Rusijos 
valstiečiu atstovus ir prižadėję 
jiems tokių reformų, kurios, jei 
butų įvykintos, reikštų, iš tiesų, 
atsteigimą privatinės nuosavy
bės. o todėl visiška atmaina eko
nominiame Rusijos gyvenime.

Valstiečių mitingas buvo su
šauktas todėl, kad statistikos ži
nios parodė, jogei ūkininkai kas 
metai vis labiau ir labiau aplei
džia savo ukius, nedirba jų, ’ir 

. plotai kultiviruojamos žemės 
vis mažėja. Į priekaištus, kad 
ūkininkai blogai darą savo lau
kų nedirbdami, pastarieji atsa
kė, kad jie, ūkininkai, nematą, 
interesto dirtbti žemę, kuri ne 
jiems, bet valstybei, priklauso.

Tada komunistų partijos 'Vir
šila, Stalinas, iškilmingai parei
škė, kad busią išleisti specialiai 
įstatymai, kuriais bus suteikta 
ūkininkams teisė ukius, kuriuos 
jie dirbs, laikyti kaip savo per 
dvidešimt, o gal ir keturiasde
šimt metų. Jei tatai bus gera, 
valdžia “visai atiduos žemę val
stiečiams, tuo budu atsteigdama 
privatinės nuosavybės teisę.“

“Mes rašėm konstituciją“
Valstiečių atstovams netikint, 

kad tai butų galimas daiktas, 
Stalinas nuramino juos pareikš
damas: “Mes rašėm konstituci
ją, mes galime ir pakeisti ją. 
matydami reikalo.“

Matydami, kad valdžia pasiry-. 
žus daryti didelių nusileidimų 
valstiečiams, idant tuo budu pa- 
skatinus juos dirbti įmanomai 
didesnius laukų plotus, valstie
čių atstovai pareikalavo, kad "bu
tų padaryta rinkimų sistemos 
reforma, nes kaip dabar kad 
yra, nežiūrint visų skelbimų apie 
“prolętariato lygybę,“ valstie
čiai traktuojami kaipo antraei
liai piliečiai, — jiems neleista 
užimti jokios oficialės vietos, iš
skiriant provincijų komisijose. 
Tuo tarpu kai miestai renka vie
ną atstovą nuo kiekvieno 25,000 
gyventojų, valstiečiai turi teisės 
rinkti tik vieną atstovą nuo 
kiekvieno 40,000 gyventojų.

Stalinas prižadėjo pakeisti ir 
rinkimų įstatymą, tuo budu pri
imdamas visus valstiečių refor
mų reikalavimus, a

Mato galą diktatūrai
Politikai mano, kad šitokios 

staigios reformos pareina, vie
na, iš sovietų baimės nederliaus 
šiais 1925 metais, antra, komu
nistai norį pagerinti darbo sąly
gas koncesijų savininkams, kad 
tie drąsiau ir didesnių kapitalų 
atgabentų Rusijon.

į tokį atsteigimą teisės priva
tinei turto, žemės ir derliaus 
nuosavybei, politiniuose rate
liuose žiūrima kaip į pirmą Mas
kvos valdžios didelį žingsnį de
mokratijos linkui ir partijos dik- 
taturos pabaigą.

Karalius išliko sveikas, bet kiti 
du su juos važiavę asmens bu
vo užmušti

SOFIJA, Bulgarija, bal. 15.-- 
Vakar buvo padalytas pasikėsi
nimas nužuydti Bulgarijos kara
lių Borisą. Jis ištruko sveikas, 
bet du kitu asmeniu, važavusiu 
su juo automobiliu,' buvo užmuš
ti, o jų šoferis sužeistas. Taip
jau Sofijos gatvėse buvo užmuš
tas generolas Georgiev, vienas 
vadų judėjimo, kurs 1923 metais 
nuvertė Stambuliskio valdžią.

Karalius Borisas važiavo keliu 
tarp Sofijos ir provincijos mies
to Orchanie. Automobiliui bė
gant siauru tarpkalniu, staiga 
ėmė tratėti šūviai. Automobi
lio stiklai subiro, važiavusia su 
karalium jaunas gamtininkas 
llčev, nacionalio nnizęjaus direk
torius, susmuko negyvas, taipgi 
krito negyvas karaliaus tarnas, 
šoferis buvo sužeistas.

Iššokęs iš automobilio kara
lius su savo palydovais ėmė šau
dyti atgal į puolikus, kurių buvo 
šeši, bet tuo tarpu prisiartino 
autobusas, bėgęs į Orchanie. šo
kę į jį karalius su savo likusiais 
žmonėmis ištruko.

Užpuolime karalius tiek nu
kentėjo, kad neteko vieno ūso, 
kuri jam priešo kulipka nusky
nė.

Kas buvo užpuolikai, nežinia, 
bet, kaip dabar paprasta, kalti
nama komunistai.

AEROPLANAS SKRENDA BE 
ŽMOGAUS, FOTOGRAFUOJA, 

BOMBAS METO

PARYŽIUS, bal. 1 I— Fran- 
cijos karo aviacijos departa
mentas beveik jau pabaigė sa
vo bandymus su aeroplanu, 
kurs, valdomas nuo žemės pa
galba radio, gali skristi, kur 
reikia, be žmogaus. Aeroplanas 
manevruoja, mėto bombas, da
gi nuima fotografijas — be 
žmogaus pagalbos.

TAISYKLES BEVIELINEI 
TELEGRAFIJAI

ŽENEVA, Šveicarija, bal. 15. 
— Vakar čia susirinko Tautų 
Sąjungos komisija kurios užda
vinys yra išnagrinėti telegrafi
nius klausimus. Komisija ap
svarstys planus konferencijai, 
kuri turės nustatyti tarptauti
nes bevielinio telegrafo taisyk
les.

NAUJASIS KUBOS PRE
ZIDENTAS ATVYKO 
WASHINGTONAN

WASHINGTQN, bal. 15. — 
šiandie čia atvyko su vizitu nau
jai išrinktasis Kubos preziden
tas Machado su savo svita. Sve
čias pasitikta su visoms diplo
matinėmis ir karinėmis ceremo-
n i jomis.

Slapta militarė Rusų su 
Japonija sutartis

— - ■» ...—MWHI1.Hi

LONDONAS, bal. 15. — Bri-' 
tų valdžia sužinojo, kad prie Ru
sų-Japonų sutarties yra prikerg
tas slaptas protokolas, kuriuo 
nustatoma militarinis, ypač oro 
jėgų kooperavimas tarp tų dvie
jų valstybių.

Sovietų valdžia sutinka nelei
sti jokiam karo aeroplanui, pri
klausančiam kariaujančiai su 
Japonija valstybei, nusileisti, ap
sistoti, gauti reikiamų daiktų ar
ba pasitaisyti sovietų teritorijoj, 
ir prižada kiekvieną 'nusileidusi 
aęroplaną internuoti iki karo pa
baigos. Sovietų valdžia taipjau 
prižada neleisti savo žemėj tai
kos laiku nė vienai t iečiai vals
tybei steigti rezetos deją) ar 
kuro sandelius ir pasižada infor
muoti Japoniją apie bet kurį ae

roplanų judėjimą, kurie grėstų 
Japonijai.

Antru slaptu protokolu sovie
tai sutinka leisti Japonijos žve
jybos laivams turėti bevielinius 
telegrafus, operuojamus Japoni
jos laivyno žmonių, ir laisvai su
sižinoti sovietų vandenyse. Taip
jau duodama japonams specialių 
patogumų Vladivostoko laivyno 
dokais naudotis, •

Japonija sutinka nepripažinti- 
atidavimo Besarabijos Rumuni
jai ir aplamai nepritarti bet ku
riems teritorijų pakeitimams 
Europos Rusijos sienose, ku- : 
riems sovietai priešinas.

Japonija sutinka remti sovie
tų interesų Tautų Sąjungoj, 
ypatingai sovietų reikalavimą 
grąžinti jiems tą Baltgudijos 
dalį, kuri užleisti! Lenkijai ei
nant Rygos sutartim.

Japonija taipjau gauna speci
alių privilegijų kasykloms išvys 
tyti ir žvejybai Rusijos vande
nyse. ' *

Painlevė apsiėmė sudaryt 
Francuos kabinetą

Socialistai nutarė remti jo val
džią, bet patys dalyvauti val
džioj atsisakė

PARYŽIUS, bal. 15. Atsto
vų buto pirmininkas, Paul Pain
levė, respublikos prezidento pa
kviestas, šiandie ėmėši daibo su
daryti naują ininisterių kabine
tą.

Iš karto buvo manoma, kad 
šocialistai, kurie griežtai buvo 
atsisakę turėti ką nors bendra 
su Briand’u, sutiks dalyvauti 
premjero Painlevė’s valdžioj, i< 
todėl pastarojo uždavinys suda
ryti kabinetą nesutiks didelių 
keblumų. Vėliau betgi naciona- 
lė socialistų partijos taryba nu
tarė laikytis pirmykščios šavo 
politikos: remti valdžią, tečiau 
patiems valdžioj nedalyvauti.

Kalbama, kad užsienių reika
lų mnisteriu busiąs pakviestas 
pasilikti buvęs premjeras ir kar
tu užsienio m misteris Herriot. 
finansų gi ministeriu .loseph 
Caillaux.

Paktas su Banku patvirtintas
Franci jos atstovų butas šian

die 325 balsais prieš 29 patvir
tino konvenciją su franci jos 
Banku, kuria legalizuojama pa
didinimas popierinių pinigų cir
kuliacijos nuo 41 milijavdo iki 
45 milijardų frankų.

TRYS UŽMUŠTI EKS-
PLJOZIJOJ

MORRILLTON, Ark., bal. 15. 
— Indui su dviem galionais ga
zolino eksphodavus Wallac<? 
Brown namuose, trys asmens 
buvo užmušti, o ketvirtas sun
kiai sužeistas.

KUNIGAIKŠTYTE IŠTEKĖJUSI Už ŠOFERIO

Dabar toki laikai, kad kunigaikščiai veda paprastas mergaites, 
o kunigaikštytes teka už paprastų darbininkų. Paveikslėly štai 
matote Indijos kunigaikštytę Anitą Moreno ir jos vyrą, Plu- 
merą Gardn-erą, profesija šoferi, kurių vestuvės Įvyko Los An
gelėse balandžio 1 dieną.

Turkai suėmė kurdu suki
lėlių vadą Saidą

24 sukilėliai nužudyta ,

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 15. — Pranešama, kad 
sukilusiųjų kurdų vadas, šeikas 
Saidas, tapęs turkų kariuomenės 
suimtas.

Pasak gautų čia pranešimų, siems nuo Romos ir įsteigusiems 
Diarbekire turkai nužudę dvide- Meksikos katalikų bažnyčią),
šimt suimtų maištininkų, o Bit- hutų vėl grąžinta Romos katali- 
lise buvę nužudyti dar keturib ikains. Sekretorius pareiškė,

Oficialia oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė i— Apla
mai gražu; nedidelė atmaina 
temperai liroj ; vidutinis šiaure- 

ryčiu vėjas.
Vakar temperatūra vidutinai 

siekė 49° F. »
, šiandie saulė teka 5:09, lei

džiasi 6:31/valandą.

PINIGŲ KURSAS
•

Vakar, balandžio 15 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Angliios, 1 sv. sterlingų ....... $4.79
Belgijos, 100 frankų .... $5.08
Danijos, 100 kronų ..............  $18.41
Franci jos, 100 frankų ..........  $5.14
[talijos, 100 lirų .................. $4.09
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 1 tonų . .... $16.00
Olandijos, 100 florinų ..... $39.90
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
tAfciiijL- 10e kronų .......... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ..... $19..”>2
Vokietijos, lOOunaikių ..... $23.81

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ....... ?.......................... $5.50
100 litu ................................... 10.50
200 litų ................................... 20.75
300 litų ................................... 3L00
400 litų ............ ’...................... 41.25
500 litų .................................... 51.50
600 litu ....................................... 61.75
700 litų .................................... 72.00
800 litų .................................... 82.25
900 litų ........................ :............ 92.50

1000 litų .................................. 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išlaidų už kiekvieną 
siuntinj. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

Kova Romos su Tautos 
Bažnyčia Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, b. 15.
Vidaus reikalų sekretorius 

Velenzuela pasiuntė Tabaseo 
valstijos gubernatoriui Gerridui 
instrukcijas, kad katedros baž
nyčia Vilią 1 termoso j, kuri bu
vo perduota Meksikos tauti
niams katalikams (atsiskyru- 

kad galia paimti bažnyčias su
teikta išimtinai respublikos pre
zidentui.

Meksikoj dabar eina nemenka 
bažnytinė kova. Dalis katalikų 

'dvasiškijos, nenorėdama “sveti- 
iiniems dievams,” o todėl ir šve
itimam Romos papai tarnauti, 
atsimetė nuo Romos ir‘įsteigė 
tautinę Meksikos kataliku baž
nyčią. Pasilikę dar Romai išti
kimi kunigai kovoja prieš tauti
nius katalikus, kursto prieš 
juos žmonėms, tečiaus tautinė 
Meksikos katalikų bažnyčia ran
da žmonėse vis daugiau ir dau
giau pritarėjų. Nėr abejonės, 
kad vyraujanti bažnyčia ateity 
čia bus ne Romos, bet nepriklau
somą nuo jos tautinė Meksikos 
kataliku bažnyčia.

SUĖMĖ DEGTINES KON
TRABANDOS LAIVA

NEW YORKAS, bal. 1L 
Pakraščių sargybos laivas Se- 
minule, ginęsis 150 mylių van
deniu britų tristiebį škunerj 
Madeline Adams, sugavo jį il
su visa įgula hei brangiu gro
biu pargabeno į Nc\v York o 
uostą. Tas brangus grobis tai 
kontrabandos degtinė, vertės 
viso už 500,000 dolerių.

DIDELIS GAISRAS

REDW1NG~ Minu., bal. 13. — 
Šiandie Čia siautė didelis gaisras, 
sunaikinęs Bedwing ginklinę ir 
Masonic Hali triobesj. Nuosto
liai siekia apie 100,000 dolerių.

NEW YORKAS, bal. 15. —šį 
rytą sudegė Šv. Trejybes episko
pai ų bažnyčia Lenox gatvėj. Pa
daryta apie 500,000 dolerių ža
los. •

Visuotinis angliakasiu 
streikas W. Virginijoj

WIIEELING, W. Va., bal. 15, 
Rytų Ohio distrikto Kasyklų 

Darbininkų Unijos prezidentas, 
Frank Ledvinka, atvykęs čia 
įsteigė savo būklę. Daroma pla
nai paskelbti visuotinį kasyklų 
darbininkų streiką West Virgi
nijoj.

! Prezidentas Ledvinka pareiš
kė, kad bus vedama energinga 
kampanija suorganizuoti visus 
West Vii gini jos kasyklų darbi
ninkus. Unijos vadams ir or- 
ganizuotojams duota instrukci
jų vejkti taip, kad heperžengtų 
“injunction’o,“ kurį \Vlndsor 
Po\vor llouse Coal kompanija 
praeitą savaitę gavo iš teismo 
prieš unijos darbuotę toje ka
syklų srity.

Prašo atšaukti miliciją
Unijos vadas sako, kad jis 

kreipęsis i \Vest Virginijos gu
bernatorių prašydamas, kad val
stijos valdžia ištirtų padėtį ir 
atšauktų valstijos miliciją, kuri 
prieš keletą dienų buvo į tą dis- 
trikta atsiusta.

I šiuo tarpu kasyklos. Marshall 
kauntėj beveik visai sustojusios, 
o Ohio ir Brooke kauntėse jos 
veikia, bet labai menkai.

Areštuota 14 angliakasių
i MORGANTOWN, W. Va., bal. 
15. — Milicija suėmė keturioli
ka anglakasių, unijos narių, kal
tinamų, kad jie pagaliais ir ak
menimis puolę dešimtį streiklau
žių, ėjusių dirbti į Rosedale ka
syklas. Visi areštuotieji nuga
benti kalėj i man.

Rosedale kasyklos yra šiauri
nės West Virginijos kasyklų sri
ty, kur Kasyklų Darbininkų U- 
nija balandžio 1 dieną paskelbė 
visuotinį streiką.

PERVARTO SĄMOKSLAS KO
LUMBIJOJ NEPAVYKO

BOGOTA, Kolumbija, bal. 15.
Praeitą sekmadienį atidengta 

revoliucinis sąmokslas prieš val
džią. Suimta grupė armijos o- 
ficierių, kurie planavo pulti vy
riausybės įstaigas, suimti valdi
ninkus ir paimti valdžią į savo 
rankas.

Pinigai 
Rusijon

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, H!

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
Ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 

‘ ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ii* trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
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 
j Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

Lietuvos žinios.
I.IETIIVOS KLERIKALŲ VAL
DŽIOS “GRIEš^rA POLITIKA“

KAUNAS, kovo 17 fl.Ž]. — 
Del Liet. Universiteto studen
tų “Varpo“ draugijos suruoš
tos paskaitos Baltosios Gulbės 
salėje vedamas tardymas są- 
ryšyj su publikos reikalavimu 
priimti rezoliuciją Vilnijus 
krašto reikalu ir dėl Romos ir 
Varšuvos konkordato. Kovo 16, 
3 vai. po pietų 1 nuovados po
licijos atstovas tardė studentų 
“Varpe“ valdybos narį studen
tą Jokubą Kregždę, kurs buvo 
paskaitos atsakomingas tvark
darys.

Tenka palirli, kad bus tar
domi j’<rl). prelegentai, pirmi
ninkavęs ir apsčiai iš publikos,' 
ių tarpe įr koletas opozicijos 
'Seimo narių, nes, mat, paskal
iai pasibaigus kas lai iš publi
kos buk įžeidęs policijos atsto
vą nuovados viršininką, o tai
pogi vienas prelegentų citavęs 
šventąją evangeliją, kas taipo
gi “laisva mintis“ krašte laiko
ma nusikaltamuoju darbu...

VALDININKAI TRAUKIAMI 
TIESON

KAUNAS [LŽ]. Svarbioms 
byloms Teismo 'laidytojo nu
tarimu areštuotas Miškų De
partamento skyriaus viršinin
kas Gorodeckis.

Matyti, kad Miškų l)-te bu
tą j<o ners negero, n.s ir di
rektorius Vaitkus ir skyriaus 
viršininkas Lapinas jau yra se
niau patraukti Teismo alsako- 
mvbėn.

P. Vaitkus eina ir toliau De
pai taemnto Direktoriaus parei
gas, p. Lapinas taip pat tar
nauja Žemės t kio Ministeri
joj.

DOLERIŲ IEŠKOTOJAS

KAUNAS. — Kovo mėn 16 
d. Kauno pašto įstaigos laiški
ninkas Z. lydėjęs paštą garlai
viais, Įtariamas laiškų plėšime, 
areštuotas. 'Kardant prisipaži
no save kaltu ir perduotas kri
minalinės policijos žinion.



FIRMAS PO VELYKŲ

Balius su Perstatymu
Rengia

LIETUVIŲ PAš. KEISTUČIO KLIUBAS 
Stato scenoje 2-jų aktų komediją

“Vargšas Tadas”

>
•t

Sukatoj, Balaudžio-Aprtl 18 d,, 1925 m.
CHIGAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3131 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites ant šio 
pirmo po Velykų Baliaus ir perstatymo, kur visi tu
rės progą linksniai praleisti vakarą, ir viens kitą 
pasitikti gražioj lietuvių AUDITORIJOJ. Keistu
čio Kliubas yra pasirengęs visada visuomenę paten
kinti. Kviečia KOMITETAS.

‘Demand?

TRULAX
Vrue Chacolate LAXAT1VE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadini skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
P* it rdu jūsų
niškoj krautuvėj LUc.

25c. ir 50c. mieros.

TRU LAX MFG. CO.

MES NORIME GAUTI
Keletą inteligentiškų vyrų ir moterų kurie kal
ba angliškai. Jie gali uždirbti nuo $200 iki $500 
i mėnesį.

THE PROVIDERS LIFE ASSURANCE CO., 
1530 N. Robcy St., Chicago, 2nd Fl. 
Pasimatik su agentūros užveizda, J. J. Dubourg 

nuo 2 ryto iki 1:30 po pietų.

■?--------------------------
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KORESPONDENCIJOS DOVA NOMIS $600

Detroit, Mieli.
Ncdėlioj, balandžio 19 d., 

Lietuvių Svetainėj, Lietuvių Pi
lietinis Kliubas rengia viena iš 
puikiausių vakarų, kuriame 
bus |MTslatytas vienas iš ge
riausių veikalų “D 
gas”, trijų veiksnių
Veikalas yra gana Įvairus 
vaizdiną 
laikus 
iš mus 
džiovų 
laikais
baudžiauninkais. sis 
mus 
vų tų hųkų 
nuo pradžius iki galo yra gana
žingeidus. Taipgi yra nemažai 
juokų ir liūdesio. Pasakykit 
apie ta vakarų iV savo drau-

drama

praeitus baudžiavos 
Lietuvoje, Gal daugelis 
esame girdėję apie bau- 
.Liutuyoj ir kaip Įais 

ponai elgdavos su savo 
perstuty-

kaip tik ir atvai.zdina gy- 
Veikalas

Kenosha, Wis.
susi-, 

.ystčs Lietuvos 
numažinti Įsto

jęs
pasiturinti pi-

Komi 22 d. laikytame 
1 inkime.

jinių iki 26 d. balandžio
I >raugystū
nigiškai ir nariais, bei dauge
lis vis laukia progos kąd įslo-

mo
vai k i-

vyrųms
ir

proga dū
kas prisi-

kenoslucėiams
leri.ms, merginoms
nams geriausia
Inu* prisirašyti, ne 
rašys, turės dvi gi

pirma, prigulės prie laisvos 
draugijos, antra, bus suteikta 

visiems nariams vaka- 
ir šokiai prie geros mu-1 

turės ir 
Mitingas

rietu"

tie, kurie
atsibus bal.

;s Schlilz s vėl..’ o vakarienė 
- 4- vai. po pietų Tarta svet.

Rali
s,lūs Lietuvos BuLso, už pu
sę jslojimo galima prisirajyti 
daugiau:; tos progos nebebus, 
li,k tas mėnuo.

p Braževičius

Detroitiečiam Naujiena
Istoriškas Veikalas 

Iš baudžiavos laiku Lietuvoj.

‘DOROS SARGAS”
Trijų aktų dramų, stato scenoj 

Lietuvių Pilietinimo Kliubas.

Ncdėlioj, 19 d. Balandžio- 
April, 1925 m.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
DETROIT, MICH.

Lošimas prasidės lygiai 5 vai. vak. 
Po programų šokiai prasidės 8:30 
vai. vąkąre prie geriausios Lorenzen’s 
Orchestros.

$600

Milžiniškas Maskaradu Balius
Sukatoje, Balandžio 25,1925
LIETUVIŲ AUDITORIUM

3133 So. Ha luted St. ,
RENGIAMAS JAUNŲ LIETUVIŲ AMJERJROS TAUTIŠKO KLIUBO

Pradžia 7:30 v. v.
Taigi kviečiame visus dalyvauti, nes tai bus vienas iš puikiausių Maskaradų Balius. Bus duo

damos didžiausios dovanos: 1 dovana — $30; ‘.i — $25; 3 — $20, ir t. t. Bus išdalintos grupėms ir 
pavieniams, nes apart pinigų yra labai daug ir brangių dovanų, kurios bus išdalintos tiems,, katrie 
bus gražiausiai pasirėdę. Taigi visi rengkitės įvairiausiais kostiumais. Kviečia KOMITETAS. •

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I c
k. Bartkus, Pres.

1G19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IK PAŠ 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALU 
NYTI VISADOS KREIPK1T6S ' 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. f|

S. L FABIONAS Cb

809 W. 351h St., Chicago i
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 4 
DAVIMO RAŠTUS. ’ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir f 
Parduodam Laivakortes. • F

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
T

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894

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

JOHN KUUHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Ix>tus, 
Namus, Famias ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

1,1 55. Ga Sulle — |2OO1
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

6-8 ▼. v. apart Paned&lic ir 
Pėtnyčios.

3301

J. P. WAITCHES
« Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSRLAND’O OFISAS: 
10717 S. Indianą Avenue, 

Telefonas Pullmpn 6377
VALANDOS: Kas d.Gną nuo 2 

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

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

Lošimo programą išpildys Liet, 
prog. Dramos Draugija.
GERBIAMIEJI LIETUVIAI!

Gal daugelis iš musų esame girdė
ję apie baudžiavos laikus Lietuvoj ir 
kaip tais laikais ponai elgdavos su 
savo vergais, šis veikalas kaip tik 
ir atvaizdina gyvą vaizdą tų laikų 
istoriją. Paeiąni veikale yia riein.-,- ♦ 
žai juokų ir liūdesio, 'lodei nepa
miršk matyti scenoj.

Kviečia L. P. KLIUBAS.
" .......... 111 1,11............ ........

Prakalbos
Su paveikslais iš Biblijos 

istorijos
šį vakarą

16 d. Balandžio
MILUOS SVET.,

3142 Halsted St.
Pradžio nuo 7:30 v.

Kalbės
S. J. Beneckas

P. S. Visi lietuviai tos upielinkes 
nonralcislute savo progos, uos tyri
nėtojai neilgai bus ant Bridgeporto, 
nes jie žada persikelti j kitas vietas.

Nėra kolektos.
[žanga liiiosa

IMPERFECT IN ORIGINAL j

Vardas ir pavardė ................................................. .................... ................................
*

I

Kaimas ...................... ............... .............. Valsčius ....................................... ...........

Paštas ...................................... ............... Apskritis............... ............... ...................

Pinigą p risiančiu $................turi gaut Lietuvoj litais ...........................   (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo pąrąšas..................... ........... ........................................ .......... ............. .......

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

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasįeri.aųs čekiąis.
REIKIA JRAŠYTI VARDU “NAUJIENOS"

\
Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų »

50
1OO
200
300
400
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

’ąštu
$5.75 
J 0.75 
2t.Q0 
8U5
4T,50 
51.7b

ramu 
$6.25 
11.25 
21.50
81.75

Paštu Telegramų
600 litų ........................  $62.00 ....................... $62.50
700 litų ............................... 72.25 .............................. 72.75
800 litų ........................ 82.00 ....................  *3.00
900 litų ........................ >2.76 ........ ..... 93.25

J.OOO litų ......................  103.00 ......... ............. 103.50
,5ąw) litų .............  51^00...;...... .............. 514.50

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

U j

1739 So. Halsted St., Ciiicago, Illinois

Tai. pearborn 9067

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Centrui 6390
Vak. 32?3 S.

A. E. STASULANI 
’ ADVOKATAS ♦

77 W. VVaahington St. Room Sll 
Tel. Centrą! 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. H St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto §ere<loj *uo 
6-8 r. ▼. Subutęj nuo 1-7 v. v, 
3236 S. HaJatcd St. T.J&oeL 6737

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. VV^shūiglon St., Ruoni 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: .2151 Weąt ZV Street 
TelepUone Roosevell 9090

Namų Telefonas Republic 9600

/ ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:

Room 17126
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashington St
Cor. Wauhington A Clark I

i
Namų Tel.: Hyde l’a«fc 88L» 1
---------------------------------- - „J
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Visi šiam skyriui raštai reikia siusti A. žymontui, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ži-
žmonių ir 

mokančiu 
bot. nejau

Pagaliau

^Kooperacijos Departamento 
Direktorius P. balčius. 

** 4*

“Kuliu ros“ Bendrovė

menkos lietuvių darbuotojas.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, (138 \rclier Avė.
J. šmotelis, 10604 Edlirooke Avė, 
A. Vilis, 22-11 N. VVe-’lern A\r.
.1. Vilis, 1311 \. \Voo<l SI.
M. .lurgelioiiienė, 1739 S. Halstoil SI.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. (irvbclis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilią, IMI North 
Wood St., Chicago, III.

Sekretorius M. G, Mauricas, 1333
S. l*'airfiel<l (Jiic.igo. III.

Einunsų sek r. - O. Banienė, 1729 W.
Monro? St., Chicago, UI.

Kasierius .1. Kondratavičius, ItNilI
Edbrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. KrikSčiunas, 1311 So.
50lh Ct., Cicero, III.
Nariai *- A. Kemėža, A. Vilis.

supranta, nemoka ‘ galvoti apie 
jas, nesugeba samprotauti; 
kitas kad iir samprotauja, 
klaidingai, nes jam trūksta 
nojimo; dar yra 
daug žinančių ir 
samprotauti, galvoti, 
Irių, surambėjusių.
yra žmonių ir žinančių, ir iš
manančių, ir jautrių, liet ne
veiklių, kurie greiti pasakyti, 
bet ne padalyti. Veikla ir yra 
tikrasis gyvenimas, be jos 
sas išsilavinimas, 
las — niekniekis.

10. Tad šiai 
įeikia apsirinkti,

vi- 
visas moks-

norint pasi-

žmogum, šviesuoliu: Įgyti kuo 
(įauginusia žinių, išmokti kiek

protauti, padaryti savo 
kiek galini jautresnę, o

turi 
tikslą padėti savo narių kul- 
Iminės ir medžiaginės geroves 
plėtotei, aprūpinant juos įvai
riais spausdiniais, rašomąja 
medžiaga, organizuojant tam 
tikslui įvairins įstaigas ir įmo
nes.

Gi bendroves įstaigomis ir 
įmonėmis gali naudotis paša
liniai (ne nariai) visuotino 
susirinkimo' nustatytomis sąly
gomis. '‘Kiilluros’’ b-vė apima 
visą Lietuvos Respublikos plo
tą. Joj<‘ susispielus visu pažan
gioji 
kaip 
ei us, 
ii nišų
Venslauskss, Dr. J. šliupas ir 
daugelis kitų 
jų inteligentų 

šie žmonės 
kad kovot su
lovoje būtinai reikalinga nešti 
r apšvietę i Lietuvos piliečių 

bai
ki •'> 
nes

I .ietuv'os i n Ietį i gentį ja 
tai: Biržiškos, šleževi- 
Žygęlis, Smnulaitis, Bie- 
Bražiškis, Būgai liškis,

Kam ir kaip reikia skaityti 
knygas

perskaityti
ir
bet tas. kad irtos » reikia per

ir išnagrinėti tiel 
tūkstančių puslapių

na, kur ir

gium sa vo

jis gabus ar ne. 
nokslinlu, šviesiu 
galima pasidaryti 
imis ir nedidelei!

laidomis, ir ne tik p*u 
k< kiems mokytojams ir moky
kloms, bet ir be jų pagalbos. 
Tatai rodo savamokslių prily- 

kuriu vra šimtai luks-rimas 
tančių įvairiose
tarp kaimiečių, miesto 
ninku ir kareivių.

nėjimas per 
1X89 iki 19 
mus su jais

no paties pažinus su 
savamokslių, jų tyri- 

7 melus (nuo 
) ir susirašineji- 
ų lavinimosi rei- 

man tvirlinti: 
net visai lie
ti umpu laiku

mažamoksliai ir 
mokšai dažnai 
virsta išlavinti 
žmonėmis. — vyrai ir moterys, 
jauni ir st ni. — visokių luo
mų ir verslų asmens.

I. Pasidaryti per trumpą 
laiką išmokslintu šviesuoliu 
gali ne lik labai gabus, bet ir

gabumo žinomų, 
nas žmogus gali

geni i ilgesnis 
buvo.

pirma

ir per
trumpą laiką galima labai pa
prastomis, prieinamomis ir pa
togiomis priemonėmis — tomis 
pačiomis, kurios yra sugalvo
tos įvairių savamokslių. los 
jų priemonės ištirtos, ištobu
lintos, ir kiekvienas gali pasi
naudoti jomis. Apie tai ir 
bus čia kalba.

šviesuo- 
išeiti 

daugvbę Įvairių mokslų ir per- 
knygų.

visai nėra

skaityti šimtų šimtai 
Ištcitų mokslų ir perskaityti, 
knygų daugumas dar nepada
ro iš žmogaus tikrojo šviesuo
lio inteligento. Tas tikslas ga
li Imti pasiektas daug leng
viau, bu lėni, perskaičius išna
grinėjus ir gerai, giliai apgal
vojus iš viso 50 7.i 
knygų ( <’ia neskaitomi 
nai, apsakymai ir eilė

b(‘iil po 300 puslapių kiek
vieną, — taigi apie Li — 30 
tūkstančių puslapių. Ne dau
giau išeiną ir vidurinėse bei 
aukštesnėse mokyklose. Su
prantama, tuo bildu tiktai pa
grindas tebus padėtas mokslui, 
bet las pagrindas tiek duos 
žinių, liek išmiklins supratimą 
ir išlavins žmogų, jog jis jau 

laikomas šviesiu 
žmogumi. Išstudijuoti, (išna
grinėti) 15 30 tūkstančių 
puslapių, išstudijuoti kaip rei
kiant per vienus metus, — tai 
išeina išstudijuoti iš viso po 
10 65 puslapius kasdien. Tiek 

žmogus gali 
kasdien 

vidutinio 
po 4—5

Žmogus 
gali rasti sau mažesnių ir len
gvesnių knygų, ir taip pat iš

mokslo
romą-

linti

puslapių gabus 
Įveikti, mokydamasis 
bent po dvi valandi, 
gabumo žmogus — 
valandas. Negabus

7. Bet svarbiausias dalykas 
lavintis yra ne tas, kad reikia

tarti žo

primini i 
lietuvių 

dar yra

kitų lame susirinkime 
džiai vra tikra tiesa.

Dabar aš dar noriu 
gerbiamai Amerikos 
visuomenei, kurioms
noras padėti Lietuvos žmonėms 
pasilituksuoli iš po tos klerika
lizmo letenos, kuriems dar no
risi matyti lUietuvą tikrai de
mokratinę ir laisvą netik nuo 
svetimtaučių, bet ir nuo savos 
tautos farizėjų.

O aš manau, kad pas 
Amerikos lietuvius lokių

0 ■ "

MarąueHe Pharmacy
Vienatinė LietuviAka Aptinka 

šioje Apielinkčje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptielforius 

ir Savininkas 
West 69th Street 
irti We»tern Av«.

Republlc 5877-583! 
CHICAGO. ILL.

2346
Phone

mus 
yra 

Inos 
nar-

bu ne i galvą sukimšti jų tu
rinys, bet i sielą ir širdi; svar
bu apgalvoti ir pergalvoti taip, 
kad lai, kas 
nelyginant tavo kurni i 
Į u, ir pasiliktų tavyje 
tvirtai. Kad neimlų falai pana-

išmoki a, virsiu 
ir krau- 
ilgai ir

savo 
kūną — veiklesnį, kad galėtų 
jis perdirbti ir savo ir kitų 
gyvenimą. Taigi tasai tikslas 
ne paprastus, bet ketveriopas. 
Tačiau lie visi keturi tikslai 
yra glaudžiai .sujungti su vie
nas kitu. .Jie siekiami ir turi 
Imli pasiekti kartu, ir siekimas 
vieno iš i u padeda siekti ir

Lietuvos žymių- 
ir mokslininkų.

gerai suprato, 
klerikalizmu Lie-

yra 
įrgų

Tel. Birt], 3138 
M. Woitkewie»

BANĮ S 
AKUSERKA 

Pasekmingai pa* 
tarnauju moto* 
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
lykai moterimi 
ir merginom®.

3113 South 
Halsted St.

įsidėmėti, jog įsmoKsiintas ir 
šviesus yra ne tas. kas mėgsta 
rodyti savo mokslą: beria kur 
eikia ir kur nereikia mokslo 

žodžius, kartoja nesuprastus 
kaip reikiant pasakymus. — 
didžiuojasi savo mokslu. Tik
rai išmokslintu žmogum, inte
ligentu. tą tegalime pavadinti.

intoli-

tėra

reiškia savo mokslą ir 
geni iškurną ir didžiuose 
kuose ir mažmožiuose, šiokio
mis dienomis ir per visą savo 
gyvenimą. Kurs dargi nė ne
guli kitaip elgtis. Negana pa
sidaryti išmoksiinhi inteligen
tu. dar reikia paprasti liuli 
tokiu. Jalai itin svarbu. Juk 
papratimas yra vis tiek, kaip 
prigimimas.

H. Vien liktai proto lavini
mas negali tikrai 
žmogų. Protas 
gyvenimo dalele. I
tai valdo jausmai, norai, geis
mai, siekimai, rt ikalai, versda
mi ji pateisinti ir patenkinti 
iuos. Tikru inteligentu tegali 
būti vadinamas tas1, kurs visų 
pirma turi žinių, žinojimo, pa
skum -• supratimo, toliau, yra 
jautrus, sugeba užjausti 
ir pagaliau yra veiklus,

Žiniomis, žinojimu 
vadinti pirmiausia faktų 
jimą. Gi faktais vadina 
tai, kas tikrai 
yra buvę.

Supratimu 
ma nagrinėti 
juos, apgalvo
įima savo proto ir samprotavi
mo pagalba susivokti kiekvie
nu melu, kiekvienoj vietoj ir 
visokiose aplinkybėse.

.Jautrumu ir užuojauta vadi
na sugebėjimą jausti, 
ne tiktai matyti ir 
aplinkumos gyvenimą, 
pergyventi jį
užjausti tuos žmones, 
riais tenka gyvenant 
ir susidurti, užjaus 
vargą ir džiaugsmą, 
žmogus nedarys

reikia 
žino- 
visa 

v ra ir kas tikrai

vadina sugebi" j i-

ir 'mokė

vadinas, 
suprasti 

bet ir 
mokėjimą 

su ku- 
susitikti 
svetimą 
Jau Irus

niekam to, 
ko nenori, kad jam kiti dary
tų.

Veiklumas — tatai mokėji
mas veikti, parodyti savo dar
bais ir pasielgimais save, savo 
sielą, protą, jausmus ir sieki
mus. Veiklumas — tatai mokė
jimas darbuotis', perdirbti ap
linkinį gyvenimą, 
svetimą, 
tikslams, 
visokiais 
pašalinti
mokėjimas varyI i 
gyvenime.

9. Kiekvienas 
žmogus, inteligentas, 
privalo visų tų keturių daly
kų: žinoj’imo, supratimo, jaut
rumo ir veiklumo. Jei jam 
trūksta bent vięno iš jų, tad 
jo nebegali vadinti išmokslin
tu žmogum, inteligentu. Ir tik-

Kiekvienmne žmoguje tikrai 
paslepiu, lyg miegančių 
.los paprastai nueina nir- 
joi jų kas uesužadinn. 

uičios jėgos panašios iMieg 
parako sandėlį: reikalinga kad 
ir mažutė, bet karšta kibirkš
tėlė joms pažadinti. Kiekvienas 
žmogus turi žadinti visas savo 
ir kilų žmonių miegančias jė
gas. Pabusti joms padeda di-

Ir kad pa- 
pasidaryti 

intelli gontu, 
norėti to, 

bet dar didžiai norėti. Kuo di
džiausiai. Visa savo būtybe.

ir
minias, kad jie kovoje su 
šiaušiu Lietuvos nevidonu 
rįkalizmu, butų sąmoningi, 
kitaip kovos neatlaikys.

Tad Lietuvos progrosiviško- 
ji inteligentija visa tai numa
tydama ir sukorė “Kultūrą“ 
per kurią jau penktas metas 
kaip pradėjo skleisti apšvielą. 
Ir reikia pasakyti, kad per 
taip trumpą laiką ‘‘.Kultūra“ 
įstengė išaugti į milžinišką įs
taigą, kuri jau skaito apie

laikąs, kaip smarkiai ir 
šiai mes kovojome už Lietu
vos nepriklausomybę. Tąd aš 
nematau klinties, kodyf inesJ 
sustotume ant pusiaukello t. y. 
neidami į paskutinį mūšį t. 
y. su vidaus priešais, klerika
lais; o su jais kovot mes tik 
galime per apšvietę ir mokslą.

Tad kiekvienas progresyvis 
Amerikos lietuvis turėtų bū
tinai įsigyti nors' po vieną 
“'Kuliui ’os” bendrovės pajų-šė- 
ią, kuris kainuoja tik $5.00 ir 
$50c. įstojimo duoklė. šč,rų 
galima užsisakyti pas mane. 
Darykite tai šiandie, nes Lietu
vos

LIETUVISKA APTIEKA 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS” 
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių 
toileto dalykų ir Jcr 
(Nonai galima užmokėti 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

gražių- 
('ream.

PRANEŠIMAS
Praneiame, kad Dr. Herzmaa Mr- 
sikėlė nuo 3410 So. Ralatrd St. |

3235 S. Halsted St.

'MR. HERZMAN^»

žmonės jūsų paramos lan-

—P. B. Balčikonis 
“Kultūros” atstovas, 
20 Ouary Avė.,

siektu, išsilavinti, 
šviesiu žmogum, 
— reikia ne liktai

is N. A. Rubakino.

“Kultūros” B-vė
(Jgaliavimo nuorašas)

Šiauliai, Dvaro

Įgaliojimas, 
ros*, bendrovė

2S

valdy
mui įgalioja P. B. Balčiko- 
rinkti “Kultūros” bendro- 

priiminėli įdė-
už nuošimčius, platinti 

bendrinės išleis-

vii pajininkus
bus
“Kul t liros
las knygas ir atstovauti “Kul
tūros” bendrovę kitais reika
lais Jungtinėse Amerikos Val-

jau pajėgia išleisti apie 40 
įvairaus turinio knygų-veika- 
lų, kurių tarpe yra daugiausia 
moksliško turinio; jų tarpe 
daug mokykloms vadovėlių ir 
mėnesinis žurnalas “Kultūra”. 
() kiek suruošta paskaitų, pra
kalbų ir kitokių apšvietos va
karų. Tai tik pradžia, o taipgi 
reikia pasakyti, kad visa tai 
pradėta su mažu kapitalu ir 
jeigu jo butų daugiaus, negu 
šiandie b-vė turi, tai neabejoju, 
kad klerikalai jau nebandytų 
Lietuvos kinkyti į Romos bei 
Įlenk i jos vežimą. Ir dabar jau 
daug vietų organizuojasi “Kul
tūros” būreliai, kurie sėk
mingai patys šviečiasi ir pla
tina tą mokslišką * literatūrą 

• taip, kad Į pusmetį laiko po 
išleidimo 
išsibaigia i 
kurių veikalų išleisti po kelias 
laidas.

Bet’ jeigu pinigų butų, dail
iai ir tas laidas galima 

taipgi

kokio veikalo^ laida 
ir esti verčiami kai

Iš LSS. Veikimo
Lietuvių Socialistų Sujungus 

Aštunto Rajono Cen tralinio 
Komiteto susirinkimas atsibu
vo ketvirtadieny, balandžio 2

Mis. MICHNIEVIGZ - VID IK IE N E
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yarda 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

akuše- 
kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visoklo-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 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: 1025 W. 
18th St„ -netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St.

VaL: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Speciali Nedaliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonaii

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Ba-
Vi-

ko-

sti jose.
(Antspaudu)
“Kultūros” B-vės-

(Parašai:) '
P. Bugailiškis,
K. Brašiškis

. “Kultūros

Gerbiamieji Amerikos 
Lietuviai:

B-vė.

giaus, 
butų išleisti didesniai, 
daugiaus ir veikalų.

Visa tai suėmus j galvą ir 
apsvarsčius, prieini prie išva
dos, jog tai vienintelė organi
zacija, kuri tiek daug naudos 
neša tai jaunai valstybei, Lie
tuvai ir josios piliečiams. Ir 
kur taip sąmoningai
mat ingai švietimo darbas pa
statytas ant tvirto pagrindo ir 
kur visa pažangioji lietuvių 
visuomenė ne taip santaikoje

ir siste-

susipažinti su ta ja 
lietuvių apšvietus 

y. “Kultūros”, bend- 
Daug jau mes esam 

“Kultūrą”, bet 
ant kiek 

reikalinga 
švie-

Viršni telpa mano įgalioji
mas, kurį suteikė man ^Kultū
ros” bendrovė. Rugpiučio 28 
d. 1924 m. man būnant* Lie
tuvoje ir 
se teko 
rimčiausia 
įstaiga t. 
rovė,
girdėjo apie 
mes neįsivaizdinąm 
ji yra naudinga ir 
lietuvių tautos gyvenime 
sęsnei ateičiai. Taipgi mes ne
labai daug žinom kas joje dar
buojasi ir kas joje priklauso. 
Jeigu mes Amerikos lietuviai 
visa tai žinotume, mes kitaip 
tai įvertintume.

Tad aš čia šiuo sykiu ir 
padarysiu pradžią, o toliaus 
kartas nuo karto painformuo
siu plačiąją Amerikos lietuvių 
visuomenę apie tą kalbamą 
bendrovę.

“Kultūros” bendrovė susior
ganizavo 1920 metais. Įregis
truota Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos Koope
racijos Departamente 1920 m. 
lapkričio mėn. 26 d. Už Finan- 

rai, kitas žmogus žinoti daug sų Prekybos ir Pram. Minis- 
žino, bet menkai savo žinias) terj (parašas)

ir savų ir 
pritaikinti jį savo 
mokėjimas kovoti su 
gyvenimo varžymais, 
arba aplenkti kliūtis, 

savo vaga

išmokslintas 
būtinai

Dopkevičius.

vių (auta eina prie to prakil
naus tikslo—apšvietos.

Kuomet aš buvau Šiauliuose 
ir pakliuvau tarp gražaus bū
relio “kulturiečių“, tarp kurių 
buvo ir Dr. Jonas šliupas ir 
kuomet jis buvo paprašytas 
pakalbėti, tai jis atvirai pasa
kė, kad ateina laikas kad Lieu 
tuvos laisvosios minties spau
dai vėl prisieis neždintis į už- 
rubežį, arba slėptis po žeme, ir 
prašė manęs, kad kuomet aš 
pagryšiu į Ameriką, tai pasa
kyčiau visai lietuvių visuome
nei, kad jis taip sakė ir kad 
jis šliupas nekovojo už, tokią 
Lietuvą kokia ji šiandie yra. 
Jis kovojęs už laisvą irtdemo- 
kratingą Lietuvą tik ne už kle
boniškai špitollišką ir prašė pa
sakyti, kad jis norėtų matyti 
Amerikos lietuvius stojančius 
į “Kultūros” bendrovę, kuri 
jo manymu, geriausi apšvietos 
įstaiga lietuviškame pasaulyje.

Taipgi prašė., pasakyti, kad 
Amerikos lietuviai sykį ant vi
sados nustotų aukavę savo 
centus V‘kliošltoriams” statyti, 
nes jau ir dabar perdaug yra 
aprėpę gražiausias Lietuvos 
Vietas. Tai taip maždaug kal
bėjo Dr. J. šliupas buvęs A-

Halsted St., Chicago, III.
Susirinkimą atidarė VIII 

jono organizatorius drg. J. 
lis, kaip 8:30 vai. vakare, 
si rinkime dalyvavo penki 
miteto nariai: J. Vilis, >
Mauricas, O. Banienė, A. Ke- 
meža ir M. Krikščiūnas.

Skaityta tarimai iš pereito 
komiteto susirinkimo; liko j 
vienbalsiai priimta. Nutarta 
surengti prakalbas penktadie
ny gegužės 1 dienoj.

Kožnas darbo žmogus turė
tų rinktis į šj apvaikščiojimą. ' 
Komitetas mano suruošti gra
žų programą.

Sekanti VIII Bajono konfe
rencija nutarta sušaukti sek
madieny, gegužės 3 dieną, Nau
jienų name, 1739 So. Halsted 
St. kaip 11 valandą iš ryto.

Dar apkalbėjus vidujinius 
Rajono reikalus, susirinkimas 
liko uždarytas per Rajono or
ganizatorių kaip 9:45 valandą 
vakare.

N. J. Mauricas,
LSS. VIII Rajono SeRr.

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. 

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

Telephonc Yards 0994

DR. MAURICE 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.

Socialistų Partijoj
Soclialistų 

didesnis1

subruzdo

NAUJOJI ANGLIJA
Kuomet visoje 

Partijoje prasidėjo 
veikimas, Naujosios 
draugai irgi labiau
veikti. Drg. Fitzgerald, Naujo
sios Anglijos Distrikto Orga
nizatorius praneša, kad 
rowo-Nearingo debatai

Par
davė

Health Service Institute
Specialistai —(

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

dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bi«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarų.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWTAT—SASS

1707 W. 47»b St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boslevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 >• 
pietų ir 6 iki 8 vakaro

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

pelno ir dabar Naujosios Ang A I nAVIFIONIS M 0. 
lijos socialistai neturi jokių UnlIUUmvj Im U

neturi savo ižde sko

Baker Le\vis 
grižo iš Ęuropos ir

savo paprasto 
organizavimu Socia- 

Jo organizavi-

skolų. Tai pirmu sykiu istori
joje, kad Naujosios Anglijos' 
draugai 
lų. Į

Drg. ARred 
nesenai 
jis dabar su visa savo energi
ja, vėl1 imsis 
darbo
listų Partijos, 
mo darbas visuomet neša gerus 
vaisius. A. J. Parker imsis 
tuojau organizuoti Jaunų So-

Visi planai jau yra sudaryti 
dėl Pirmos Gegužės apvaikš- 
Čiojimo. Tenai ketina važi no 
ti d. Debsas, galbūt todėl Nau
josios Anglijos draugai ir ima
si taip stropiai prie veikimo. 
Nori pasirodyti d. Debsui, kad 
jo viltys 4r planai, atgaivinti 
Socialistų Partijų duoda ge
rų vaisių.

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1579 Milwaukee Are., Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswięk 4983 

Namų telefonas ‘Spaulding 8638

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

Tel. Lafayette 4143

j DR.M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso tek Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. DrezeI 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojai ir Chirufas 
Specialistas Moteriškų, Vyrukų 
Valkų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU, Chfeate 
arti 81st Street

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

’ Optometrist
Tel. Boulevard 6487

S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tcs ant 

2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie. Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraejo, odos, ehronil*

Gydo su pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant
▼iriaua Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 Ir 8 Iki II.
Nerišlioj nuo 2:80 iki 4:80 po plot;

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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VATIKANAS IR FRANCIJA

Vienos laikraštis "Arbeitčr 
Zeitung” sako, jog kataliku 
bažnyčios galva niekuomet ne
buvo prielankus Francijos res
publikai. Papa Leonas XIII 
1893 m. turėjęs pasikalbę j imi) 
su kaizeriu \Vilhclmu ir kan
cleriu von Marscbalhi. I <is pa
sikalbėjimas rodo, jog Vatika
nas yra monarchijos šalinin
kas.

Slaptas to pasikalbėjimo ra
portas surasta vokiečių vald
žios archivuosc. štai kas lame 
raporte sakoma:

“Leonas XIII užginčijo, 
kad jo atsitiesimas - link 
Francijos galėtu pakenkti 
Europos monarchistų prin
cipams. .lis skaito save mo
narchu. kuris. nevaržomas 
jokiomis konstitucinėmis įs
taigomis, gali savo ofisą 
tvarkyti kaipo absoliutinis 
valdonas.

“Monarchistinės valstijos, 
jų valdovai ir valdžios vi
suomet gali tikėlis susilauk
ti iš papos speciales protek
cijos, lx*oiias .\IIR>ureiš- 
kė.

“Kur lik tarp monarchis- 
linių ir respublikoniškų priiu 
cipų Įvyks susidūrimas, jis 
visuomet palaikys monarchi
jos pusę.

“Nesenai jis tą savo pasi
žadėjimą patvirtino Portu
galijoje. Ispanijoje jis irgi 
laikėsi tos pačios politikos. 
Net Vokietija su protestanti 
šku valdovu negali tuo at
veju dėl jo politikos nusi
skųsti.

“Bet Francijoje dalykų pa
dėtis yra skirtinga, šiuo mo
mentu nėra jokios vilties 
Francijoje monarchiją atstei- 
gti. Nors Francijoje mo- 
narchistinis judėjimas yra 
stipresnis ir intensyvesnis, 
negu žmonės paprastai ma
no, tačiau ten nėra ulfttin- 
kamo kandidato.

Tenka susitaikinti su tuo 
laktu, kad i espublikoniška 
valdžios forma Francijoje 
dar gyvuos ilgoką laiką. 
Vatikanas privalo tatai lai
kyti galvoje. Papa Leonus 
XIII yra įsitikinęs, jog jo 
pas i rinktasis kelias yra tei
singas.

“Tuo bildu jis patinuke 
didėlę masę Francijos žino4 
nių savo pusėn ir sustiprino 
katalikizmą iki tokio laips
nio, jog bedieviški ir anar
chistiniai Francijos valdovų 
darbai nebegali jo nusilp
ninti.

“Francijoje tebuvo tik du 
lageriai, su kuriais reikėjo 
skaitytis: religinis lageris, 
sutampę® su katalikų bažny
čia, ir antireliginis lageris 
kuriam priklauso visokie 
anarchistai ir socialistai.

“Tąs faktas, kad papa. tė
viškai atsineša j Franci ją, 
dar visai nereiškia, Jog jis 
užgiriu respublikonišką val
džios formą ir jos dabarti
nius čempionus. Francijos 
žmonės tatai labai gerai su
pranta.

“Papa tikisi, jog jo tokia 
politika, kurią jis ryžusi ir 
toliau tęsti, su laiku tą ka
muojamą šalį prives prie 
monarchijos. O iki to laiko 
jo tikslas bus ugdyti reli
ginį sentimentą.

“Pirmiausias uždavinys 
tam atsiekti yra įtikinti 
Francijos žmones, jog kata
likų bažnyčios galva yra 
su jais.

“Papa pareiškė kancleriui 
von Marschallui, jog jis jau
čiasi esąs italas ir širdingai 
sšnKpatizuojąs Italijos mo
narchijai. Bet jis negalįs 
suprasti, kodėl karalius Vm- 
berto negalėtų apsigyventi 
kuriame nors kitame mieste, 
o ne Romoje*,. pavyzdžiui, 
Florencijoje.

“Romos miestas privaląs
priklausyti katalikų bažny
čios galvai. Tatai nė kiek 
nepakenktų Italijos vieny
bei.”
“Arbeiter Zeitung” sako, jog 

ir šiandie papa geidžia Franci
joje alsteigti monarchiją. Jis 
ir šiandie dar taip jau atkak
liai prieš respubliką tebekovo
ja, kaip ir jo pirmtakunai.

šiandie Vatikanas pasidarė 
atsargesnis, liet esmėje jis pa
siliko tas pats: aršiausias res
publikoniškos valdžios priešas. 
Del tos lai priežasties Franci- 
jes, Bavarijos, Vengrijos ir 
kitu tautu reakcionieriai yra 
geri Vatikano bičiuliai.

BOLŠEVIKAI PRITARIA AR
DYMUI MITINGŲ.

Ne kartą jau buvo rašyta 
apie lai. kokių chuliganiškų 
priemonių bolševikai stveriasi 
ardymui Rafael Abramovičiaus 
prakalbų. Neįvyko beveik nė 
vienų prakalbų, kur jie nebū
tų bandę sukelti triukšmą, 
kad neleidus Abramovičiui kal
bėti.

Akivaizdoje viso to, Ameri
can Civil Liberties Union pa
siuntė Darbininkų Partijos Pil
domajam Komitetui sekamą 
paklausimą:

“1. Ar jus pritariate tam, 
kad oponentų mitingai butų 
ardomi pagalba demonstra
cijų?

“2. Jeigu jus nepritariate 
tokiai taktikai, lai gal šil
ti rausite savo sekėjus, kad 
jie susitaikytų nuo ardymo 
mitingų?

“3. Ar Partija faktinai ir 
iš principo pripažįsta to
kias jau teises savo oponen
tams, kokių ji reikalauja 
sau?”
Po paklausimo pasirašė Dr. 

John Haynes Holmes, Oswald 
Garrison VVil'lard, Elizabeth 
Gurk y Flynn, Roger N. Bald
ui n ir prof. Kobert Morss 'ko
vėti.

Paklausime dar sakoma:
“Jus prašote American 

Civil Liberties Union pa
galbos kovai už jūsų civili
nes teises, o tuo tarpu jus 
paty.v nepripažįstate tų lei
siu kitiems*” c

Toki padėtis, sako pasirašiu
sieji, yra nepakenčiama.

Reikia pasakyti, kad lai jau 
antras paklausimas. Į pirmą
jį paklausimą Darbininkų Par
tijos * Pildomasis Komitetas 
atsakė, jog jis mitingų ardy
mui nepritariąs, tačiau rezer
vuojąs sau teisę rengti prieš 
oponentus tokias demonstraci
jas, kurios praeityje pasirodė 
esą praktiškos.

Pasisakyta gan atvirai: va
dinasi, bolševikai tiesioginiam

savo oponentų mitingų ardy
mui nepritaria, vienok rezer
vuoja sau teisę rengti tokias 
demonstracijas, kurios turi 
praktiškos vertės, t. y. nelei
džia oponentui laikyti mitin
gus I

“Krikščionim?? 
visur nesiseka.

Kaip vyko “krikščioniškosios 
koperacijos kongresas”. %
(“LŽ”] “Krikščionių vadas” 

Adomas Vilimas, pasivadinęs 
save gene raliu koperacijai 
“remti” komiteto sekretorium, 
pereitais metais Šiaulių Sr. 
Vart. Bendrovių Sąjungos ir 
Lietuvos Koper. B-vių sąjun
gos suvažiavimuose visu kuni
gišku įnirtimu puolė griauti 
kalbamas čia sąjungas. Vilimo 
tikslas buvo suardyti kopera
tyvų atstojvų vienybę ir pasi
naudojus tuo, perduoti Kope
ratyvų Sąjungų reikalus | ku
nigų ir jų pakalikų rankas. 
Bet* kuomet pamatė, kad tas 
jo, .“generolo” kun. Vilimo žy
gis visai nenusisekė, tai “krikš
čionys” sugalvojo kitą būdą 
koperacijaj griauti. Jie prade-
jo visaip koperatyvus šmeižti 
spaudoje ir iš Seimo tribūnos*. 
Pagalios, “ūkininkų” sąjungos 
liaudies bankai savo centro nu
rodomi, dalyvavo ' visų Lietu
vos Koperalyvų kongreso 11)24 
m. gruodžio m. 14—16 d. 
“Krikščioniškos ūkininkų” są
jungos koperatyvai atsisakė 
dalyvauti* bendrame visų Lie
tuvos koperatyvų kongrese buk 
tai dėlto, kad esą jie ne
gali su s(H*ialistiškais nekatali
kiškais koperatyvais bendrai 
koperacijos reikalus aptarti. 
Vadinasi, “krikščioniški ūki
ninkų” sąjungos liaudies ban
kai monopolizavo sau krikš
čionių katalikų vardą, nors jie 
gal mažinu turi teisės vadintis 
krikščioniškais vardais, nei 
daugelis kitų koperatyvų.- Bet 
dalykas tame, kad tie kopera
tyvai, kurie laikosi politinio ir 
tikybinio neutraliteto, t. y. ne
siduoda globoti nei “ūkininkų“ 
sąjungai, nei “krikščionių de
mokratų”, nei darbo federaci
jos partijoms, — tie apšaukia
mi bedieviškais, cicilikiš'kais.. .

Taigi, tie “krikščioniškų ko
peratyvų’’ vadai neva nemokė
dami dalyvauti visų koperaty
vų kongrese dėl jo “cicilikiš- 
ko” sąstato, ištikrųjų sarmati
jos! pasirodyti bendram kope
ratyvų ’ kongrese, nes jautėsi 
busią žymioj mažumoj ir ne
pajėgsią koperacijos griovimo 
darbo tinkamai atlikti. Jie sa
vo nešvariems uždaviniams at
likti sugalvojo kitokį planą. 
Jie š. m. vasario m. sukvietė 
“krikščioniškųjų” koperalyvų 
kongresą. Šiuo budu galvojo 
sugriausią esamą koperacijoj 
vienybę. Bet... bet šiuo atve
ju “krikščionims” visai nepa
vyko. J jų sukviestą kongresą 
atvažiavo vos keletos kopera
tyvų atstovai. Koperacijos laik
raščio “Talka” korespondentas 
apie “krikščionių” koperalyvų 
kongreso “gausumą ’ šiaip ra
šo: “Mandatų komisijos pra
nešimu kongrese dalyvavo 11T) 
atstovų nuo tiek pat bendrovių 
(kurių rusių — nežinia), ta
čiau iš vakaro, dalyvavusieji 
ūkininkų sąjungos suvažiavime 
atstovai tik įregistravo, o pas
kui išvažiavo apžiūrėti eleva
toriaus ir “Maisto” fabriko ir 
išvyko namo. Pirmą posėdį sa
lėj buvo nedaugiau, kaip 75 
žmones, jų tarpe, kaip manda
tų komisija pranešė, apie 60 
svečių. Balsavimai vyko tik 
antrą posėdį. Pirmininkas vie
ną kartą pareikalavo balsuoti 
kortelėmis, bet jų pasirodė la
bai maža ir toliau balsavimai 
vyko rankų pakėlimu, pirmi
ninkui laip prašant. Tik vieną 
kartą balsai buvo skaityta ir 
pasirodė jų už ir prieš 77 
(66 j 11), bendrai kortelių ir 
rankų.”

Taigi nepaisant tu, ktid 
“ki’ikščioyių” koperatyvų kun-'

MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 
KŪDIKIS SVEIKAS.

Vidurių užkietėjimas tai pa
vojus kūdikiams. Prašalin- 

kit tą pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko 

Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin

Auginant kūdikius nereikia daug 
patiri mo, kad supratus, jog 
maisto liekanos iš kūno siste

mos turi hut tuojaus prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir dabuoja, 
kad kūdikio pilvas butų liuosas. 
Kūdikystės dienose reikalinga liusuo- 
ti vidurius du arba tris kartus į 24 
valandas, o vaikystės dienose —• vienų 
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- 
jami rečiau, negu tiek kartų, tai ant 
•kūnelio pasirodys skauduliai, liežuvė
lis bus aptrauktas, kvapas atsiduos 
ir kūdikis bus neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus nei 
tuko Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin ir po

tidčliojant duok pusę arbatinio šaukš- 
kelių valandų tie apsireiškimai prasi-

Tai yra vidurių liuosuotojas labai tinkamas šeimynos reikalams, nes jis vei
kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei nar
kotikų. Duok pusę arba pilniu šaukštuką, atsižvelgiant į kūdikio amžių, nuo 
vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito praradimo, vidurių išpūtimo, nuo
peršalimo ir šalčio krėtimo. Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var
tojimo svaiginančių vaistų.
Vartokit jį sau ir duokit užaugusiai 
šeimynai. Tuomet bus mažiau susir
gimų, mažiau išlikimų nuo darbo ir 
mokyklos. Kuomet jus patirsit, kaip 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin veikia 
ant jūsų, tuomet jus mesite visas pi
lės, pauderius ir kendes. šitokia gy
duolė, kurios parduodama suvirs 10 
milionų bonkų kas metai, privalo tu
rėt viršenybę ant kitų. Mes ją ga
rantuojame arba pinigus sugrąžinam.

gresas pritaikintas “ūkininkų” 
sąjungos suvažiavimui, kad 
daugelį “ūkininkų” s-gos su
važiavimo dalyvių užregistra- 
vo, kaip kongreso dalyvius, ne
paisant to, kad “ūkiniu.” s-ga 
skelbiasi turinti apie 130 savo 
liaudies bankų< nepaisant net 
to, kad “krikščioniškas” kope
ratyvų kongresas buvo plačiai 
reklamuojamas, — visgi nenu
sisekė. Jame dalyvavo v lik ke
letas iki šiol buvusių neitralių 
koperatyvų ir kdiosdešimtys 
“ūkininkų” s-gos skyrių atsto
vų. Nežiūrint į visą tai, šį cr- 
zackongresą gausiai sveikino 
valdžios ir Seimo prezidiumo 
atstovai. Tuo tarpu bendras 
visų Lietuvos* koperatyvų kon
gresas, kuriame dalyvavo 280 
atstovų nei iš vyriausybės, nei 
iš Seimo prezidiumo pasveiki
nimų negavo. Tik -Valstybes 
Prezidentas per savo kancelia
rijos , viršininką bendrą visų 
koperatyvų kongresą sveikino. 
Čia, savaime suprantama, ne 
pats sveikinimas svarbu, bet 
iš to nesunku padaryti ’ išvadą, 
kad nei Seimo prezidiumui (vi
so “krikščionių” * bloko) nei 
Min. kabinetui nerupi kopera- 
cija, nerupi šalies gerove, bet 
tik krikščioniškojo bloko parti; 
jų reikalai.

Jeigu dar prie to, kas čia 
pasakyta, paniinėsim faktus: 
1) Koperatyvp “Parama” at
stovo neįsi leidimas į “krikš
čionių” koperalyvų kongresą, 
vien dėlto, kad buk lai “Pa
rama” “nekrikščioniško” nusis
tatymo, nors “Parama” oficia
lų kvietimą f kongresą• buvo 
gavusi, 2) uždraudimas dalin
ti koperac. laikraštį “1 aflia” 
“krikščionių” koperatyvų kon
greso dalyviams, tai bus vi
siems7 .aišku’, kad “krikščio
nims” ne kopt racija, bet nesu- 
sipratusiems žmonėms akis 
muilinti rupi. Jie jautė, kad 
koper. “Parama” atstovas ga
lįs pasakyti kongreso dalyviams 
tiesą — ir kongresas visai bu
tų suiręs, dėlto jie “Paramos” 
atstove/ neįsileido. Del tų pat 
motyvų neįsileido ir koper. 
laikraščio “Talka”, kuriame 
buvo nušviečiama objektyviais 
dayjniaiis “krikščioitfų” norHS 
visus koperatyvus paversti sa
vo imrtijos kromeliu. Beje, 
šiame “kongrese krikščionys” 
nutarė steigt vyriausią Lietu
voj Koperacijos Čentrą t. 
y. Vart. B-vių Sąjungą. Žmo
nes vis labiau pradeda suprasti 
“krikščionių” tikšlus užtat 
“krikščionims” nesiseka, bet 
vis dėlto jų “darbai” ‘Lietuvos 
Koįieracijos išsivyslyniui J ken
kia, daug žalos daro. Už tai 
“krikščionys” prieš tautą at
sakys. O mes “krikščionių 
darbelius rūpinsimės parodyti 
tikroje šviesoje mūšų tautai ir 
užsieniams. — P. P.

P. čiučelis.

VIENA DIENA
(Tęsinys)

“Abejoju vaike,” įsimaišo iki 
šiol tylėjęs dėde. “Sunku labai 
sunku alkaniems vilkams pasi
dalyti grobis, nes jis liesas kau
las. Jie dar draskysis daug ir

bę primerktos juodos akys ir su
gniaužęs kumščius tęsė nebežiū
rėdamas ar aš klausaus ir gird
žiu. “Jauni jus esat, taip tik iš 
jūsų belieka laukti pasauliui at-

kruvinai. Daug žiauresnė vergi
ja išsižios skurdo nasrais ant 
karo griuvčsių. Sunku, ilgo pri
sirengimo reikė® ją pasmaugti.

gimimo. Eikit sukurkit naują ir 
švarią žemę. Mes senai laukėm, 
laukiame ir dabar. Pavargome 
mes, perdaug iščiulpė viską gy-

Prieš akis dar kalnai nelaimių, venirno žiaurumai.

KUPONAS VIENOS’ BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

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

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald
vvell’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.
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Naujas Latvių Seimo 
pirmininkas

Buvęs Seimo pirmininkas p. 
Vcsmanis paskirtas Anglijoj 
Latvijos atstovu. Seimo pirmi
ninku išrinktas Dr. Kalnius, 
senas latviu socialdemokratų 
organizatorius.

Sprogdino parako sandėlius 
Lvove.

Lenkų laikraščiai džiaugiasi, 
kad policijai pasisekė įspėti 
parako ir amunicijos sandelių 
sprogdinimą. (Rasta plona vie
la, laku izoliuota, jungusi pa
raką su amunicijos sandėliais. 
Jei pavojus nebūtų laiku įspė
tas, tai Lvove butų buvusi bai
sesnė diena, negu rumunams 
Buchareste. Suimta du įtaria
mi asmenys, pas kuriuos ras
ta rusų raštų, pinigų ir gaba
las panašios vielos. Iš ko spė
jama, kad sandėlius susprog
dinti siuntę rusai.

Lenkų baimės manija.
Visa lenkų spauda kartoja 

iš latvių' paimtą gandą, buk 
Lietuva energingai didinanti 
savo ginkluotas pajėgas. Jau 
gavusi 50,000 šautuvų trans
portą iš Neapolio ir be to už
sakiusi karinio tipo orlaivių 
Čekoslovakijoj. Jei orlaiviai 
pasirodysią tinkami, lai lietu
viai pirksią ten pat ištisą es
kadrilę.

Lenkijos “sčelcų” suvažia
vimas.

Kovo 8 d. Varšuvoje, miesto 
rotušėj prasidėjo Lenkų karo 
rifintisterijos organizuotų ir 
apmokamų, vadinamų, laisvų 
šaulių suvažiavimas. Dalyvau
ja nemaža dalyvių, kurie, kaip 
matyti iš atvaizdo “Kurjer 
Codz. II.” tipingiausi banditai 
su užkietėjusių Meksikos gal
važudžių veido išreiška. Svar
biausi suvažiavimo uždaviniai: 
reorganizacija visos organiza
cijos iš pat pamatų, kurinis 
paruošimas ir pilietinis auklė
jimas.

Anglų karalius Italijoj.• •
Anglų karalius Jurgis atvy

ko į Genua pataisyti sveika
tos. Drauge slt juo atvažiavo 
karalienė ir sosto įpėdinis Va
li jos princas.

Tugut pasilieka tvarkyti
? p “krėslas” /

Žinonuus lenkų oku,puolų lie
tuvių, gudų ir ukrainiečių že
mių “tvarkytojas”, Tugut ne
senai j įteikęs alsistatydinuno 
raštą, apsiniąslęs vėl jį atsie- 

liue.

kruvinų ašarotų bėdų.”
“Aš vistik manau dėde, kad 

šios krauju apskretę kančios, 
keiksmai, ašaros ir bėdos pri
vers gaiop žmogų dusiprasti. 
Ims varyti iš jo gyvulį. Nugydys 
jo sielos ir kūno votis, keršto 
gobšumu ir nekautos pūliais pa- 
sriuvusias. »TobUlės žmogus tik 
per kančias, per kančias jis pa
sidarys jaunas švarus ir tyras, 
kaip vasaros ryto rasos lašelis 
žolyno žiede, čia atgaila jo, jam 
kerš’ja gamta gydydama ir va
lydama. Atsitolinę buvo žmonės 
nuo gamtos. žudė viens kitą, 
draskęs, apgaudinėjo, spekulia
vo.. Bažnyčia gi nemokėjo į tai 
tinkamai atsiliepti eidama lygia
grečiai su visokių valdžių nedo
rumais. Uždegė laužus baisius 
tiesos pažinimui. Ir šit viskas tai 
privedė žmogų prie šio baisaus 
įvykio. ^Jis dabar prie ribos priė
jo. Jam. liko viena išeitis tai 
plauti krauju amžiais surink
tos votyą ir nenurimti keršte, 
kaip rūsčios marių bangos, kol 
įsiveržia į laisvą krantą, arba 
šaltos uolos suskaldis tavo kru
tinę. Taip, dėde, mes prieangy 
visai kitų laikų. Jie jaučiami vi
siems kas tik neužsimerkęs gy
venimo kūryboj. Mes šiandien 
matome, kad ir taukais uždribę 
akys tą pamatė, žada jie dabai 
daug, kad tik sulaikius įsiūbuo
tas v.lnis žmonijos Darbininkai 
ir darbininkai skamba žodžiai
net ir šiltuose salonuose. Laisvė 
tautų, girdi, kurias jie smaugė ir 
dabar tą patį mano daryti kiek 
atsikvėpę. Visi buk už darbo 
žmonių ir tautų laisvę išėjom ka
ram Tačiau jau ryškiai viskas 
matoma. Ir veltui aušinimai bur
nų gražiomis frazėmis, bereika
lingi važinėjimai gudriųjų diplo
matų. Nėra jėgos sulaikyti že- 
m'ės bėgimą, nesulaikyti ir atei
tis. Kruvinos dienos atsiguls į 
karstą ir niekas jų netik daino
mis neminės, bet laikys nuodė
me jas žinoti. Nauja, graži visus 
vienodai šildanti saulė patekės 
gražiu pavasario rytu ir savę 
švelnučiais spinduliais prikels 
miegalį žmogų”.

“Duok Dieve Juozi”, bevil
čiai numoja senis ranka. “O kaip 
senui, kaip daug apie ateitį pri
kalbėta, vienok kalbos vis kalbo
mis lieka. Kovot reik kovoti ir 
kovot. Tik kova be poilsio ne per
traukiama kova viską padarys. 
Kaip tu velnio nepraustom, jis 
vis juodas, sako žmonių patarlė 
ir ji labai teisinga. Neatsikraty
si jo geruoju. žmonės ne sau 
žmonės, ot kas juos žudo. Vieny
bės neturi, burtuose tebėra pas
kendę, patys juk patys' gaujo
mis bėga pražūtim Neatskiria 
vis dar tiesos nuo melo, o tą tie
są mažai, o kaip mažai jiems ro
do. Jie tik girdi nuo lopšio, kad 
karaliai, karai ir nuosavybė viš 
tai Dievo nųpaliečiamas padaras, 
kad už viską karšta ugnis kure- 
iųas lainigų išgalvotoj pekloj. 
Vargšai, nelaimingieji žmonės. 
Motinos gimdo kančiomis, ne- 
jniega naktimis daboja kol užau
gina grakštų it girios ąžuolą au
gių. ’v kam? Kanuolėms maistui. 
jMėsai tų plieno nasrų. Baisiau- 
isiam išjuokimui ir išniekinimui 
(jos vargų, o ji, ji vis nežino, ko- 
,del tas daros. Argi ir jai butų 
atgaila? Ne nėra jos nelaimin
goms motinoms, našlaičiams ir 
kitiems nuskriaustiems, kurie 
nemato giedrios minutės savo gy 
[Venime. Yta kerštas vistiek koks 
ir kam. Nors ir šiai, kultūrai, 
mokslui; Dievui, vistiek kAm,’' 
kalbėjo senis prisimerkęs tar
tum nenorėdamas matyti vaiz
dų, kurie pasiekė jau ir jo rainų 
kampelį Maciau, kaip trukčiojo 
jo smaili kaulų pečiai, degė jdų-

Dabar jus
sukurkit naują žmogų, kuris ne 
karų ne vargų nepažintų. Susi; 
rinkit minios milžinų dvasios 
ir ir sukelk, t miegančius vergus, 
kaip kad audra sukelia rustybėn 
senosios Baltijos vandenis. Jus 
surikit balsu, balsu nuo kurio 
griūtų nelaimės ant žemės iki 
šiol gyvenę lai nuo jo nutiltų ka 
nifolių perkūnai. Ir žmonės te
pritaria, kad gana žudyti broliui 
brolį dėl žiupsnio pinigų, gana 
kraujo ir ašarų. Taip, taip išmo- 
kinkit meilės, doros, tepažįstu 
visi grožę pavasario, te pamato 
karą iš visų velnių baisiausį ri
jantį tik sveikų žmonių mėsą ir 
gerentį jų kraują. Kitas knygas 
išsklciskit žemės patamsiuose, 
uždenkite fakelus šviesos ir už
sibaigs diena kruvinoji. Nu
džiugs nelaimingoji žemė ir dan
gus nusilenks jūsų dkrbams. 
Vargše motina žemė. Ji taip pla
ti, toki turtinga. Tiek grožės, lai
svės ir turtų joje, o žmogui vis 
dar ankšta gyventi. Ech vaike, 
kas be jūsų padarys, kad gyve
nimas nebebūtų inkvizicija? 
Uhu, seni, seni plėšikai nenusi
leis geruoju,” — kalbėjo pakeltu 
balsu ir garsiai kriokdamas se
nis. “Kur mano koja, a? Už ką, 
už ką taip nuskriaudė mane 
žmonės. Kurgi Dievas, kur teisy
bė?”, — tęsė sumažinęs balsą. 
Jo galva nusviro ant įdubusios 
krutinės, o pailgais raukšlėtais 
veidais nubėgę kebos karštos a-
šaros dingo pražilusioj barzdoj. 
“Tėvynė, sakė reikalauja, Die
vas ir dar kas tai, bet kurgi jie. 
Ką blogo aš padariau, kad atėmė 
koją. Aklas ubagas mano tė
vas iš terbos žmonių suvaluzo- 
tais trupiniais mane užaugino. 
Motinos visai nepažinau. Neži
nojau, kas tai yra motinos krūti
nė, jos meilė ir geras žodis. Kur, 
koki čia tėvynė. Paskui paleido 
ir eik šunų lodyti. Jei ne šie geri 
žmonės laikytų, gal senai patvo
rio griovy bučiau padvėsęs. Nėra 
man tėvynės, dėl manęs ir Die
vas koks tai aklas nebylys. Kam 
meluot, kam taip? negražiai ty
čiotis iš bejėgių tamsių žmonių. 
Surado paskui”, — tęsė sunkiai 
atsidusęs senis, braukdamas 
nuo kaktos rupius prakaito la- 
ąus. “Surado kai iš terbos už
augau. Išvežė karan. Koią atėmė 
ir paskui paleido. O kiek jau lai
ko, kiek dienų kiek metų. Vis tie 
patys melai, tie patys gražus žo
džiai su pritaikintais šioms bai
senybėms mokslais su jų aukšta 
kultūra. Baisu, Juozi, baisu ii 
griaudu. Tik pažiūrėk dabar, 
kuomet aukštas mokslas, kai 
žmogus kopia į dangų ir žino 
okeanų dugną vistiek prarijo 
kaimus karo liepsnos. Kur lau
kai vis gyvenimu kaimiečio, į 
kuriuos jis pylė savo prakaitą ir 
darbą, kur tie vyrai sveiki pa
rinktieji ąžuolai. • Nieko nėra. 
Viskas dingo ir žuvo. Vargšai, 
vargšai. Vis dar užsimerkę jie, 
nors kieta virvė traukte traukia 
į pražūtį, bepročius verčia.”

/Bus .daugiau)
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P. Miller, pradžioj gegužės 
mėn., kartu su Naujienų eks
kursija išvažiuoja 
paviešėti. Sugryšii 
nį. .

Lietuvon 
tik į rude

Vyčiais.
arti

Boetius H. SuRivan paskel
bė, kad jis savo tėvo atminčiai 
sutinka 
stotis 
I )ame 
kad iš 
mos lekcijos tiems, kurie 
gali universitetų lankyli. Esu 
jo tėvas negalėjęs lankyti mo
kyklos ir lodei jam* teko pra
simušti į geresni gyvenimų per 
didžiausias sunkenybes. To$lel

Daug vakarų.
Ateinantį sekmadienį bus la

bai daug vakarų. Vakarų my
lėtojams bus iš ko pasirinkti

pabiulavoti dvi radio(ir eiti ten kur jam labiausiai 
IX) $1OO,(MH> dėl Notre' patinka, 
ir Illinois universitetų, 
tų stočių b 

lekcijos tii'ins,

Štai keli jų:
Paskutinis Dzinidzi Drimdzi 

ne- pasirodymas Town of Lake
Scbool Hali.

“Neturtas ne yda” Meldažio

tojai Artistai).
Liet. Moterų.

“Bunco Parį v”

Komunistai su
Komunistai vis labiau 

naši prie Vyčių. Tarp jų dide
lių principinių skirtumų nėra; 
yra skirtumas tik asmenų gar
binime. -Vyčiai garbina Kris
tų, o komunistui Leninų; 
vyčiai žiuri į Romą, o komuni
stai į Maskvą. Bendras gi 
ębėjų tikslas kovoti su so
cialistais ir abelnai su visu 
progresyviu lietuvių judėjimu.

Dabar jie dar labiau susiar
tins
tuvės įvyks komunistų koncer
te. Jis rengiamas komunistų 
gazietos naudai; o dalyvaus 
jame ir visų programų išpildys 
Vyčių artistai J. Ramanauskas, 
V. Volterui tė ir S. Laurai t ienė.

.Po sužiedoluvių, Žinoma, tik 
žingsnis ir iki tikrosios 
jos.

susižieduos. Sužieduo

Vieni bėrė kauliukus, kad pri
zą laimėjus, kili lauke sand
vičių ir alaus, kurio jie tikėjo
si. Jau, jau alus su sandvi
čiais buvo visai arti, tik ka
žin kas sušnabždėjo: mušasi, 
atvažiuoja policijos vežimas ir 
t. p. Užsikimšo durys. Bėgsi 
per frontų pataikysi į poli
cijos vežimų... Per užpakalines 
į ėlę duris, kaip durnai iš ka
mino, veržėsi svečiai. Kur sky
lę rado, ten ir lindo; pateko ir 
Šuns budon; o jau tam šune
liui lai ko sprando ne nusuko. 
J.is laikė ištempęs savo retežį, 
o svečiai šoko per 
kau vienų vienas 
man vienam paliko 
čiai ir alus. Labai
po vakarienės nuėjau, tai vis-

lį. Pasili- 
stuboje ir 

visi sandvi- 
gaila, kad

tų lavintis net ir negalėdami 
lankyti mokyklų. Tos stotys 
galės būti vartojamos liktai 
švietimo tikslams, o ue komer
ciniams. ,

Max Styrulski, 3611 Diver- 
sey Avė., prisigėrė munšaino 
ir pradėjo pulti savo naujuo-

Mildos svet. 
viešo knygyno 

vakaras Liuosybės svetainėj.
Ir daugybė kitokiu. .

* §. § 
šeštadieny irgi bus

karai:
Birutės šeiminiškas 

lis- Liet. Auditorijoj.
Jaunuolių Orkestro

Wbitc Sq. parko s v.

va-

vakarė-

koneer-
tas Mark

dėl jam nepaliko. Jis bandė ir 
šauti, bet revolveris neišsi
šovė. Už lą Stylurski atsidūrė 
belangėj ir turėjo užsistųtyti 

kaucijos.

Lietuvių Rateliuose
Pirmą kartą

vaka-

gi bus Dzinidzi 
išleistuvių koncertas 

. Jie po to

šiandie 
Drimdzi 
Liet. Auditorijoj, 
duos dar porų vakarų ir visai
apleis Chicago, mažiausia iki 
ateinančio rudens. Olšauskas 
ir Dikiniene išvažiuos į Lietu
vą. Vanagaitis ir taikinis į va
karines valstijas, 9 Dineika va
sara veikiausia praleis 
goj •

Chica-

Ateinančio nedėldienio
re, bal. 19 d., 7 vai.. Lietuvių 
Moterų Apšvietus l)r-ja rengia 
Bunco party. Mildos svetainėj, 
ant antrų lubų, 
yra rengiama, 
visas nares ir
pažaisti, pasilinksminti ir 

valandų
Liet. Moterų 

nuoširdžiai
prašo visų narių ir svečių da
lyvauti, nes bus įvairių dovanų 
ir skanių užkandžių.

— Busianti.

nia
Dabar vakarų yra 
daug daugiau, negu 
vakarus ątgaivino 

artistai. Pirmiaus
Bunco |tarty 

kad sukviesti 
visoms kartu 

pra-

rengi a- 
pirma. 
Liėlu- 

vakarų
buvo rengiamu daug mažiau, o 
ir tie nesėkmingi būdavo, o da 
bar jųu daug geriųu sekasi.

kisti keletą 
bendrai. Todėl

ateity irgi

premjerė

bus
Dra-
Pola

Vaič-

GarfieM Park
žieMusų kolonija per visų 

mą jokio veiklumo neparodė. 
Bet su pavasariu pradeda ir ji 

stojo darban 
kuri rengia 

19 d., 7 vai. 
tainėįe, 1158

Pi ripoji
vaikų draugijėlė, 
vakarų 
vak., 1 
\V.
Bus vaidinama vieno akto ko
medija “Daina be galo.” Vai
kučiai yra gerai išsilavinę ir 
nėra abejonės, kad vaidinimas

balandžio
Medoro sv

Vau Buren St., ant 2 lubų.

ir daug naujų
dainelių, kurias išpildys patys 
vaikai, vadovaujami A. Slul-

PiLskui bus šokiai prie tik 
lietuviškos muzikos.

—Vaikų Draugas.

gos.

DZIMDZI IŠLEISTUVĖMS bi 
lėtai gaunami šiose vietose: —

“Naujienos,”
“Draugas,”

hutės” chore,

Nusipirkit i^ kalno ir užtik- 
rinkit sau vietą. Už tų pačią 
kaina bus galima ir pašokti. Po
puliais kainos—$1.50 ir $1.00

—Komisija.

MOTERYS GIMUSIOS 
1873 IKI 1881 

' - I

Dabar yra kritiškas lai
kas. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound sau
giai jums pagelbės ligose.

Convoy, Ohio. — “Laike permainos 
mano gyvenimo aš buvau silpna Jr 
........ .  ".......  serganti ir labai 

sunkiai galėjau at
likti savo darbą. 
Skaitydama jūsų 
apskelbimus, suži
nojau daugiau apie 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir tos 
gyduoles pagydė 
iftane ir aš dabar 
esu kaip nauja 
moteris Tuo laiku

veseli-

Tai buvo skandalas ant uly- 
čios, kurį, sako, pakėlė jauni 
“zibrikai”. Nespėjau sužinoti, 
jokios tautos jie buvo. Jie 
.dų garbingų puota auj, bom 
nuvedė ir visas dievo dovanas 
pazgordzijo. »

— Bonko.

Jei reikalauji vaisto, tai 
privalai vartoti geriausią - 
Oro Kilmero Swamp-Rool?

DR VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AK J U SPECIALISTAI

Naudojasi “prakeikta” sve
taine.

Kada buvo budavojama Lie
tuvių Auditorija, tai knn. Ru
mšas ir visi kiti klerikalai at
kakliai prieš ją kovojo, sakė, 
tai busianti “prakeikta“ “be
dievių” svetainė. O kada pabi^ 
davojo, tai pats K. Pakštas iš
niekino svetainę ir pasakė, kad 
ji yra “šaučių“ budavota. Da
bar pats Pakštas, Draugo re
daktorius, rengia savo išleis
tuvių vakarą toj ’ “prakeiktoj” 
“šaucių” pabudavoloj svetai
nėj. Žinoma, ten bus ir kun. 
Rumšas. Ir kaip jis savo “ka
talikiškomis” kojomis galės 
įžengti į “bedievių” svetainę? 
O gal tada savo katalikybę pa
sikabins ant laktos?

P. Grigaitis išvažiavo.

(iqs?. ant b-to pusi.)

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at- 
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausius pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS- 
BURGlt siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Smithampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Naujienų Kedaktorius <1. J>. i Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
... ‘ . tą arbaGrigaitis išvažiavo į rytines 

valstijas, kur aplankys dau
gelį miestų ir pasakys visą 
eile prakalbu. Sugrvš i Chica-

Rengiasi
Netolimoj 

gerų vakarų, 
mos leatro
Tcndžiulytė, iiadcdama J. 
kaus ir kitų artistų, visu 
pumu rengiasi prie pastatymo 

I veiksmų 
Meilė” gcg. 
di tori joj.

Vilniaus 
tas rengia 
lietuvių našlaičių naudai geg. grąząus jr malonaus kvietelio 

skaičiuje apie trisdešimts asa- 
bų abiejų lyčių. Suėjo paval
giusių ir pusėtinai alkanų.

WH1TE STAR 11NE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III,

p j e,sos “Dailė ir

go už poros savaičių.
— Viešint iškis.

Man viskas pasiliko
Visai nesenai ’Brighlon i’ar- 

\ adavimo Komite->(ke vienoje gražioji' grintelėje 
koncertų Vilniaus įvyko Bunco party. Suėjo gana

17 d., irgi Liet. ĄiiAUlorijoj. 
Kviečiami yra visi geriausi Sė
tuvių artistai, kurie* tik puo
lės ir sutiks prie to labdarin
go ir svarbaus darbo prisidėti.

Birutės choras visu stropu
mu rengiasi prie savo Po-Bu- 
Ri bal. 26 d. Liet. Auditorijoj, 
lai Rūsius malonus siurprizus 
visiems ebieagiečiams.

lai rodo, kad lietuvių teat
ras Chicago  j.e pradeda atgyti, 
atgyti dar gražesnis, geresnis 
ir tobulesnis, negu kad buvo 
pirma, 'lai yra labai geras 
ženklus, nes menus keliu žmo
nes, teikia dvasinį pasitenkini
mą, žadinu iš apatijos, j kurių 
chicagicčiai buvo įpuolę 
liais pastaraisiais melujs.

Išvažiuoja Lietuvą.

Ret savo geriausios artistės 
mėgėjos, p-ios P. retrąičiutės- 
Miller, cbicugiecįams šį sezonų į 
jau nebeteks matyti. Ji su sa-i 
vo vyru, žinomu darbuotoju

HV FsutND-.i’M pfeit ęr A 
QF FWE APPOJUIVD

Įb TAKE UP SQBSCR\J?TIOU8
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KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike- To
kiame atvejyje

Sevara’s 
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvinimą', 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio -pa
vojingų ligų.

Kainos: 25 et. ir 50 et.

Gaunamas pas jusu aptiekorių.

LAS CK

aš išvartojau aštuonius butelius, aš 
pasveikau ir galėjau dirbti farmų 
darbą be jokio trųbelio. Aš reko
mendavau jas savo sunaus pačiai po 
Jos gimimo antro kūdikio ir jos pa
gelbėjo jai labai gerai. Aš sakiau 
jai, kad ji pabandytų ir jeigu jos ne
pagelbės, aš užmokėsiu už tai ir pirm 
vartojimo vieno butelio, ji man pasa
kė: ‘Jums nereikės mokėti už tai! 
Jos pagelbėjo man labai gerai!’ Ir ji 
išvarto jo jų tris butelius. Jus galite 
vartoti mano paliudymą, jeį norite”. 
— Mrs. Elsie Acerman, Convoy, Ohio.

Apsvarstykite gerai Mrs. Acker- 
man’s laišką. Jos patyrimas turėtų 
jums pagelbėti. Ji pasako bandy
mus vidutiniame savo amžiuje ir ko
kias puikias pasekmes ji gaVo iš Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Ar kuomet sustojai pagalvoti, ko
de! yra tiekis gaminių, kurie brangiai 
garsinama, ir visi staiga pranyksta iš 
akių ir staiga užmirštama? Prie
žastis yra aiški — daiktas nepadarė 
to, ką jo išdirbėjus žadėjo. Tas ypa
tingai tiesa apie vaistus. Vaistinis 
preparatas, turįs tikrą gydomąją ver
te beveik pats save parduoda, kadan
gi panašiai begalinei grandinio siste
mai, vaistą rekomenduoja tie, kuriems 
pagelbsti, tiems, kurie jo reikalauja.

jžymus aptiekininkas sako: “Paim
kim pavyzdžiui Dr. Kilmero Swamp- 
Rootą, preparatą, kurį aš pąrdavinč- 
iau per daugelį metų ir niekuomet ne
bijau rekomenduoti, nes beveik kiek
vieną kartą jis duoda puikių rezulta
tų, ką paliudija daugybė mano kostu- 
nverių. Jokis kitas vaistas nuo inkstų 
ligos nėra taip plačiai „parduodamas.”

Prisaikintais pareiškimais ir patik
rintais liudymais tūkstančių, kurie 
vąrtojo tą preparatą, Dro Kilmero 
Swamp-Roo|o klotis pareina nuo to, 
kad tiekas žmonių sako ji išpildžiusiu 
mažne kiekvieną pageidimą inkstų, 
kepenų ir pūslės ligoms išgydyti, šla- 
pininėms kliūtims atitaisyti ir surtei- 
tralinti Šlapiminę rukštį, kuri suke
lia reumatizmą.

Galite gauti pavyzdinę bonką 
Swamp-Rooto pakiniu paštu. Adre
sas: Dr. Kilmėr & Co., Binghamton, 
N. Y. įdėkite dešimts centų; taipgi 
paminėkite šitą laikraštį. Didelės ir 
vidutinio dydžio bonkos gaunamos vi
sose aptiekose.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augftčiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th St
Pbone Boulevard 7589

Wennersten’s
Bohemian Blend

WENN€RSTEN'S 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsi te jį!

HenningWennersten1nc.
2960 LAWRENCE AVE„ CHICAGO

> y< -R '

Nuga-Tone
20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

11-4-24 
ŪU). 500 
12in.

PINIGU NEŠIUSKITE!
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- 

miau paduoti) kuponą! Tai visa, ką, 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20kkJtair 1 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių1 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų- jį 
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai Jįk 
atlikti tų darbą, kuris jai paskirta pačios Įfc 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje f
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudonol^^^^^HAt \ 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris laba j svarbią rolę lošia musų kūne. Prie \
viso to Nuga-Tone dar turi Seiis kitus 
dingus dalykus. Tie pulkus vaistai yra varto- 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigclbe- 
jimui ghmtai ir sustimrinimui kūno.

Nuga-Tone yra "daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių < 
suviršutn metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų ' ’ 
ir moterų labai giriu Nuga-Tone. nes tas vaistus suteikė _>v,
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra' tikrai geras vaistas ir turi pagolboti jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nclcainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliacijų ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
'stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmų garina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą k ga^us, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odų, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų, NUR**'Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainų—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponų, kad 

galėtute ir jus išbandyto Nuga-Tone gerumų. Jis 
j rodė savo gerumų tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumų jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu jr nutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutarti ant kiekvieno paketuko.

--------------20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS--------------
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. SO* 1018 S. VVabash Avė., Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbanymut Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jj 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai'likusių paketuko dulj aš sugražinsiu jums ir nieko 
neniokelaiu. («ę
Vardas...............................................................
Gatvė ir No. arba R. F. D............
Miestas Valstija

. 11 ............

ŠUREW STRAUG^SOO 
\ftfiuc RtfcPoMD v^rru 
MIGDYTO SUCVA M 
> tVUMLHT NEED-SANj 
\rim CUTS^J

VUXĮ Fme.ND DiD A 
LlTTie GUY 'NITU 
CUlU
> TU t S ? f'

į AROUHb TUE \

py-

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

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau.

Traukimai dantų be Bkaugmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mu*e 
pleitom galima valgyti kiečiautią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, Ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų juių sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Aaklaod Avė.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St

Kraujo Suirimai
Slaptos J Užkrečiamos 
Ligos M Ljgos

Gydomos' geriausiu ir pasekniingiau-
siu metodu

ir Luescide gy
dymai yra ge- 
liausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydyme 

____ tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas 
nuo

Dr. B. M. Ross
35 S. Jk'arbom St

__ '■ Nauji

*

SOUTH SIŪE PAINTERS
" AND

DEGORATORS
Maliavojome, popieruojame, kalso- 
mainuojame ir dekoruojame na
mus, taipgi apsiimame darbus 
statant naujus namus. . »

S. JOKUBAUSKAS ir 
J. MOZGERIS

6608 SO TA LMA N AVĖ.
Telefonas Hcmlock 1292 $12.50 iki $5.00 

j Dėlei pasekmingų rezultatų ir labai 
j žemų kainų, atsilanko labui daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę

North America Accordion Mfg. Co.
■^l' Vieta serų 

| ir lencvių r t
armoniką Dešimtis gydymo I

I jungt. Vai- skirta dėl sergančių.I sUjo.se. Mes. -------- - ------
I nevartojame Į 
I importuotų ar-.
I inonikų; visi 
I tnusų {"•Mo

mentai 
' padaryti 
| na i, 1
| Ko j. 
i darbas 
1 kainart _ . _ _

komis iš ge- ti geriausi gydymą nuo tu ligų. armonik'VH mainom I — *■ -
armonikos garan- į 

metams. Reikalaukite musų kata-

ica Accoulion Mfg. Co. 
I St., Chicnro. III

riausio materiolo. Senas 
j naujas. Mu.ui naujos 
tuotes S 
logo šiandien.
North Anų

926 So. iLlot

kambarių yra pa-

instru- 
yra

i čio- 
Chica- 
Visaa 
atlie- 
ran-

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus §akot yra 
ir verti daug daugiau pegu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wia.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena •daugiaits kaip 
per. Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šą.lti, katąra, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tąbjętųose ir kąip skystimas

SPECIALUS GYDIMAS 
už PUSE KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai jrengtų institucijų 
<lel gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau-

Pastebekite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialls Jntervenous Gydymas, $5 iki 
$10. Laboratorijos ir X-Kay Egzami- 
nacija už tą pačią kainą. Lynų*h Sė
jom Gydymas Silnų Vyrų, $5. 
Raumenų ir Nervų Gydymas, 
$5. Gydymas Odos Ligų - — 
Rays, $8. Rio-Chcmic Kraujo 
Gydymas, $10.
I’asilarimąs ir EgzaminucijJi

Kaulų, 
$2 iki 
Actinc 
Scruni

rasilarimąrf ir Egzaininucija Dykai 
Reikalaukite knygeles dcl Specialių 

Ligų —be jokios atsakomybės
Vyrų priėmimo kambarys, 5(16—Mo
terį! priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokia kalbas.

I DR. B. M. ROSS
35 S. Dvarborn St., kamp. Mu^iroc, 

Chicago.
reliktas aukštas, (’iilly N'umas

25 metai Na^c
V^LĄNpo.S:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

iPauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

i sumos ir adreso ilgumo.
j Siųskit Naujienas
Lietuvon — tau bps 
brangi dova^ia.

ADVICE TO THE 
FORLO^N 

«
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Ketvirtadienis, BmI. 16, 1925

Lietuvių Rg’eiiuose.
(Tąsa nuo 5-to pud.)

Dzimdzi Drimdzi

Pranešimai
NAUJIENŲ
PIKNIKAS 

CALUMKTGROVE

ĮVAIRUSskelbimai

Paskutinis žodis nuo rengimo 
komisijos

Taigi šį vakarą, punktualiai į 
kaip 8 vai. vak. prasideda visų! 
klūkiamas Dzimdzi išleistuvių! 
vakaras, kurį surengė bendra 
chicngiečių komisija. .Ii prašo,I 
kad |\ isi tenai butu, plotu, lin-Į 
ksmintusi. na ir atgaivinę sa
vo dvasią gražiomis dainomis, 
laippal savo atsilankinm pa
rėmę artistus, parėję namo 
galėtų sau tarti, kad ši vakarą 
gerą darbą atlikome.

Teikdami jums, chicagiečiai, 
šį paskutinį žodį, tikimės, kad 
jus supratot gerai musu norus 
ir netik patenkinai! musu pas 
langas, bet ir gero padarysite 
musų Dzimdziukams. 'tikimės 
. u vis lis pasimatyti šį vakari;, 
kaip 8 vai vak.. Lietuvių Au- 
dilmijume, kur mes jūsų lau
ksime su savo <M jūsų patar- 
ravimu.

—Ben<’ra Komisija

North Side

Bluc Island, III.
Nedėlioj, Gegužės 24,
Pradžia 10 vai. ryto.

Lietuvių Tautiškų Kapinių vi
suotinas susirinkimas įvyks neda
lioj, balandžio 1!) d., 1 vai. no pie- 
lu, C.lucngos Lietuvių Auditorium 
svetainėj, 3135 S. Ilalsted SI. Visi 
lotų savininkai ir x draugijų atsto
vai esate kviečiami dahvauti su 
sirinkime, nes bus daug reikalų 
apši ursi vitiui kas link Deeorat ion 
dienos M.iv 30 apvaikAčiojiino.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Valdyba.

Birutės Choras rengiu šeimynišką 
vakarą balandžio 18 d., Šeštadienio 
vakare, 8 vai. pradžia, Lietuvių Au
ditorijoj, abiejose mažosiose svet. 
Bus žaismių, šokių, gardžių užkan
džiu ir kitokių linksmybių. “Birute” 
kviečia visus savo rėmėjus ir’ svečius 
atsilankyti. “Birutė”.

Roseland. — Penktadieny, balan
džio 17 d., 8 vai. vak., “Aušrds” kam
bariuose įvyks paskaita tema “Prasi
kaltėliai ir prasikaltimai”. Prele
gentu bus K. Augustinavičius. Pas
kaita rengia “Aušros” knygynas. .

— Rengėjai.

Aušros Spaudos Bendrovės me
tinis susirinkimas įvyks nedėlios 
rytų, tu vai. balandžio lt) <1.. M. 
Meklažio svet., 2241 \V. 23rd PI. 
Visi dalininkai bukit laiku susi
rinkime. —sP. Miller, B-vės Sekr.

BAGDONAS BROS.
MOVING, b:\PRE.SSING & COAL 

PIANO MOVING lAPERTS
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 -— Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

190 Milwauke Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221 v *

Tel. l.itfayette.RI 53-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kcdzie Avenue 
CHICAGO.

LITIICANIAN Mercantile (’.om- 
pariy namas, <8(11 Markei si., De 
Kaili, Illinois, yra parduotas. Kas 
turit Šerus, lai prašome prisiųsti 
dabartinj antrašą ir cerlificnle, 
tai gausit pinigus. Siųskit pas:

John Karėta,
5K> N. 71h SI., De kaili, III.

IŠRENOAVOJIMUI

REIKIA DARBININKŲ
VYRV

u -tr-ur ir-urlr >rVr

REIK ALINGAS antraranlds
— duonkepys. Mokestis gera 
darbas ant visados.

Atsišaukite
Tel. PuIIman 5444 

Po piet

REIKALINGAS vedęs žmo
gus patyręs ūkę vesti, geras už
mokestis. Taipgi reikalingas ne
vedęs ūkės darbininkas, kuris 
moka karves melžti. 668 VV. 18th 
SI. J. E. RA DŽIUS.

AUTOMOBILIAI-’
$25 iki $300 įmokėti

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

Firma Įsteigta jau 8 metai. 
Klauskit bile banko Engle\voode.

ENGLE\V()QD OVEHLAND CO.
5952 S. Ilalsted St.

Te!. \Ventworlh 825/
Atdara nedėlioj 
ir vakarais.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
SVARBU KRIAUČIAMS 

nedirbantiems šaposo, 
yra ditlelė sunkenybė 
O kam boti be darbo.

I /.'ibiauslai 
šiais laikais 
gauti darbą.
Štai žiūrėk ir bandyk įsigyti kriaučių 
bianj; gera viela, Išdirpta per 15 me
tų; tamsta liksi užtikrintas savo 
pragyvenimu. O ka turi uždirbęs, 
liks čielybėj. Taipgi renda nebran
gi; reikalingam yra ir kambariai.

Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis, važiuoju j Lie
tuvą. Norinti pirkti, skubėkite

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis hungal(*wf 

mbderniškai įrengiąs, $5.3911, įmo
kėti $HllMl, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, gafu šildomas, $1100(1, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

laikės tamstruetion VVorks 
Kampas 58th & So. Bobey Sis.

Tel, Republic 6200

nori pirkti, 
loti, arba

Norinti pirkti, skubėkite 
Naujiena Skyrius, 

3210 So. Halsted St.
No. 214

(il'BHrSIS BARGF.NAS

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6-6 kambarių, yra vanos, ge
rame stovyje, pečiais šildomas, yra 
elektra, La Fayette Avo. 
(lietu vitj kolonijoj). 
.76500, cash $2000.

H. J. COLEMATT & 
5857 So. Stato St.

I’hone -- Normnl 0796

mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip- 

Įj kites pas
ir 61 St., 
Bargenas,

co.

Parduodu greitu laiku ice crea- 
mo Ir cigarų šlorą. geroje violoje, 
visokių tautu apgyventa. Biznis 
Herai eina. fltiiinni prie krautu
vas, renda pigi, lysas ant 2’£« mo-. 
tų, nlidll.'Miii už $600. Aš turiu ki
tą bizni. Atsišaukit šiuo adresu*.

2241 N. Carver St.

AR JUS GALIT SUDĖTI šIT/>?

tarpe Avė.

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUčERIŲ. Pilnus bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jj galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.

2113 Archer Avė.

Aukščiau pažymėtos raidės 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytai nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

PARSIDUODA 
gera vieta 
taisoma.

C. P. SUROM8K1S & CO. 
Real Estai e 

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
TelABaulevard 9641

Kas nori na
mų bargeną, 
pirkti, par
duoti a r b a 
mainyti. 'Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

S CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Liet. Scenos Mylėtojų Artis
tai vėl rengiasi prie gražaus 
vaidinimo. Kiek žinau, lai ba
landžio 19 d. (Atvelykio vaka
re) M. Meldažio svet. jie vai
dins labai juokingą komediją: 
“Neturtas ne Yda’*, šią kome
diją aš mačiau vaidinant rusų 
teatre, lai jau, broleli. — juo
ko gardaus, skanaus juoko.

Dalykas tinkas tarp rusų 
aristokratijos. Turtingas pirk
lys (iordiejus Karpio Torco- 
vas labai pamyli Maskvos 
aristokratijos būdą, na ir su
sipažinęs su Maskvos fabri
kantu Koršunovu stengiasi ap
vesdinti savo vienatinę dukte
rį Liubiuška su juo. nieko ne
žinodamas, kad jaunas našlai
tis Milė, jo paties kontorinin- 
kas: yra tam konkurentas. 
Vieną Kalėdų šventės dieną 
Torcovienė pasikviečia būreli 
jaunimo; būna ten visokių: 
maskuotų persirengusių Wu 
bondurkom, gitarom, manda- 
linom ir armonikom, žeidžia, 
dainuoja, groja; skamba visas 
namas nuo muzikos, vaikinai 
Kiškutį jsikaušę, apie merginas 
sukinėjasi, vienas smagumas 
visuose namuose.

Ir lik koks perkūnas audrai 
nepakilus, sugryžta iš Mask
vos piktasis Gardiejus, parsi- 
vesdamas su savim Merginin
ką — seni Koršunovą. Garde- 
jus varo lauk jaunimą, bara 
savo pačią, kodėl ji nepasi- 
samdė didelės kopelijos, kam 
leido tik paprastam jaunimui 
susirinkti ir tuoj aus pačiai 
pristato Koršunovą kaipo žen
tą, kuriam jau jis pažadėjęs 
(lukteri Liubuška. Tokiu keis-; 
tu tėvo pasielgimu motina iri 
duktė labai nepatenkintos, bet 
priešintis tėvo valiai neturi 
drąsos ir pagal tėvo komanda 
Liubuška butų ,turėjus tekėti 
už ištvirkusio senio Korsuno- 
VO. » Bet staiga atsiranda Gar- 
diejaus brolis Liubimas. kuris 
buvo pasidalinęs tėvo turtą su 
Gardiejum ir nuvažiavęs į pa
garsėjusią Maskvą, viską pra- 
uliavojęs, paliko gatvės nudrį-' 
skėlis, ir algeta. Taigi šitas jau 
užmirštas Gardie j aus brolis 
randa čia savo seną draugą, su 
kuriuo jis praleido visą savo 
dalį. Žinoma, senai nebesimatę; 
draugai pradeda kalbėtis, pra-[ 
deda pasakoti praeities nuoti-l 
kilis; Koršunovas kaista ir* 
netekęs kantrybės smunka ten, 
iš kur atsibaladojo. Gardiejus 
jau nebe pyksta, o Liubuška 
tenka Mitei.

’ Bet kiek čia gardaus juoko 
kol šis painus dalykas išsiais-, 
kiną, tai jau ištikro šonus 
paskaus besijuokiant, ir ne
kartą reikės ašaras apsišluos
tyti. O juokas tai žmogui ant 
sveikatos. Ir nežiūrint oro, 
koks jis ten bus, lis ar snigs,, 
o aš tai jau eisiu pasijuokt* 
būtinai. —Kūmas.:

Draugystė Teisybės Mylėtojų ren
gia pavasariui rožinį balių nedėlioj, 
balandžio 19 d., Lietuvių Audito- 
rijoj. Ęradžia 6:30 va', vak. Bus 
vienas K puikiausių balių. Kvie
čiame vi us skaitlinga! atsilankyti 

—Komitetas.

North Side koncertą ir balių ren
gia North Sides Draugijų sąryšys 
dėl naudos Viešo Knygyno, nedėlioj, 

Į balandžio 19 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Pradžia 7 vai. va
kare.

'Tai bus paskutinis šiame sezone 
toks gražus ir linksmas pasilinksmi
nto vakaras.

Atsilankvkit kuoskaitlingiausią, c 
savo atsilankymu paremsit Viešąjį 

! Knygyną. Komitetas.

Garfield Parko Lietuvių vaikų 
draugijėlės pamokos dainų ir kome 
dijos “Daina be galo” įvyks pėtny- 
čios vakare, visi nariai yra kviečia
mi dalyvauti, nes koncertas ir per
statymas įvyks nedėlioj balandžio 19 
d., 7 v. v. Medora Hali, 4158 Wcst 
Van Buren St. Komitetas.

Detrcit. Mich., L. M. G. K. narių 
Jomei. Lietuvos Moterų Globos Ko
miteto visuotinas susirinkimas įvyks 
nedėlioję balandžio 19 d., 1925 m. 
4 valanda po pietų, Lietuvių Svet., 
(direktorių kambarys).

Visa valdyba ir visi priklausan
tieji taipgi pritarenti šiam darbui 
Malonėkit ateiti Miku, nes yra svar
bių reikalų, taipgi bus išduota visa 
atskaita. Sekr. P. Kaušius.

Westville, III. Malonėkite atsilan
kyti ant. susirinkimo, 19 d. balandžio 
(April) A. Šlakio svetainėj, 6:30 vai. 
vakare, bus daug.įdomių aiškinimų 
apie ateinančius rinkimus j miesto 
valdybą. Lietuvių Ukėsų Kliubas.

ASMENŲ JIESKOJIMaT
PAJ1EŠKAU draugo Povilo Augės, 

turiu svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti ar ka.s apie jj žinote, pranešti; 
pirmiau jis gyveno Detroit, Mich. 
2832 VVinevvood Avė.

K. KLASTAUSKAS, 
3204 S. Emerald Avė., Chicago, III

PA.IIEŠKAU Joe Kriščiūnas, pa
eina iš Lietuvos iš Kauno gub. ko
kie 7 mėnesiai atgal gyveno Cicero, 
III., dirbdamas prie maliavojimo ba
rų, 1918 metais. Buvo Suv. Valsti
jų kariuomenėj. Prašau jo paties 
arba kas apie jį*žino atsišaukti. V ra 
svarbus reikalas. V. B., R. 2, Box 
114, Hart, Mich.

JIESKO PARTNERIU
IEŠKO PARTNERIO

Del krautuvės, kurioje užlaiko
me vyrų ir moterų apredalų. Arba 
parduosiu ar mainysiu ant namo. 
Krautuve randasi labai geroj vie
loj./ Lietuvių apgyventa.

Atsišaukite:
John Shaltis Toggery, 

4934 W. 14th Street 
.Cicero, Dl.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

A

RENDON krautuvė garu šil
doma, yra elektra ir 5 kamba
riu flata-, prie Ilalsted St'., 50 
pėdu nuo kampo 35 St., prireng
ta dėl graboriaus, arba tinka
ma dėl aptiekus arba bile kitam 
kokiam bizniui.

717-MaxwelI St. 
Tel. Canal 1728

PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų, 5 pasažierių touring; kaina
vo $2000, parduosiu už $275. šitas 
karas yra pertaisytas, gvaruntuoju 
goriausiame padėjime. Matykite 
vakare po 6 vai.

4.357 S. Waslilcnaw Avė.

PARDAVIMUI Hudson au
ti.mobilius, uždarytas; arba 
mainysiu ant patinkamo loto. 
Gausit bargeną. 2 lubos.

3300 S. Union Avė.

kriaučių 
dirbama naujus 

Priežastis pardavimo 
Atiduosiu už pirma 

yimra pasiūlymą.
Kreipkitės prie savininko 

625 W. .31 St. . 
Tel. Roulevard 4639

storas, 
senus 

la- 
tei-

Standard Land AssoCjiation

105 W. Monroe St. Suite 13' 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI groserne ir deli- 
katesen, ice cream, saldainių, uo
li.ms. Biznis geras, turiu parduoti 
greitai ir pigiai, yra 
ihui kambariai. Randasi 
morg.rn St.

964 \V. 37 Place

pagyveni- 
nctoli

NAMAS ant pardavimo, gražioj 
apielinkėj, vienas blokas nuo West- 
ern Avė., puse bloko iki 63 St., na
mas 5 ir 6 kambarių ir garadžius, 
dėl 2 mašinų. Kaina $11,500, ran
dos $1692 j motus.

Atsišaukite pas savininką
D. BABILIUS, 

4554 So. Western Avo. 
Ist fl., vakarais ir nedėlioj.

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis buiigalovv, F> kambarių, stikliniai 
iš užpakalio jlorčiai, aržuolo grindys 
ir trimingai, furnace. šildomas, ce
mentinis skiepas, 2 kaių garadžius, 
Wabash Avė., netoli Marguette Bul
varo (6*A St.) Bargenas, $7500, $2750 
cash, kitus kaip renda.

H. J. COLEMAN & CO.
5857 So. State St. i

Phone —• Wentworth 5702

PARENDAVOJIMUI pieni
ninkystė* farma su visais gyvu
liais ir mašinomis. Ant labai 
lengvų išlygų. Atsišaukite Nau
jienos, 1739 So. Halsted Street, 
Box No. 506.

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
RUIMAS rendai dėl vieno arba 

dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nas. Yra maudynė, elektra ir te
lefonas. 3159 S. Halsted St. Kam
pinis namas prie 32-ro.s gatvės, 2 
lubos, duris Įeinamos iš fronto.

' P. Urbanis, midwife

*
K A M B A RIS pa renda v o j i m u i 

dviem vaikinams, visi vėliau
sios mados pagerinimai.

1202 (’ampbell Avė.
Brighlon Purk

RUIMAS rendai dėl vieno arba 
dviejų vaikinų; su valgiu ar be
valgio. Ruimas su visais patogu
mais; yra maudynė ir telefonas.

16.38 N. Bobey SI.
1 lubos iš fronto

Tel. Ilumboldt 2868

JIESKO DARBO
PAJIEŠKATJ darbo ant far- 

mos, kaipo gaspadinė. Geistina, 
netoli Chicagos.

/ NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 507

REIKIA DARBININKĮĮ
_______ MOTERŲ_______

REIKIA merginų abelnam 
namų darbui, nuo 5)510 iki $18 
j savaitę. MIDWAY EMPLOY- 
MENT AGENCY, 736 E. 63rd 
St., Room No. 7. Tel. Midway 
2711.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ

REIKIA vyrų prie dirbtuvių 
darbų, 44c. ir 50c. į valandą.

Atsišaukite
3Q S. Canal St.

2nd fl.

REIKALINGAS geras kriaučius 
prie moteriško kostųmęriško rūbų 
siuvimui; reikia dirbti kautus, siu
tus ir dreses. Geras užmokestis, 
nuolatinis darbas.

VVicker <Park Ladies Tailor, 
2006 Fowler St., Chicago 

J. Stasionaitis

REIKALINGAS patyręs bu- 
čerys ir virėjas. Darbai nesun
kus, mokestis gera. Turi mokė
ti lenkiškai ir angliškai.

569 W. 18th St.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai: pečiai, lovo§, krėslai, karpetai ir 
t. t. Parduosiu dalimis arba visus 
sykiu. Noriu parduoti greitai, nes 
išvažiuoju i farmas.

ED. REMEIKO,
21.35 W. 22 PI.

PARDAVIMUI) moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti už 
didelį bargeną. Visus sykiu arba 
dalimis. Parloro setast valgomo 
kambario setas, miegamo kamba
rio setas, karpetai ir fonografas ir 
grojiklis pianas.

5601 S. Wipchester Avo.

PARDAVIMUI
■PARDAVIMUI per savininką 

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

PARDAVIMUI pirmos klfe- 
sos grosernė ir bučernė, vaisių 
ir daržovių krautuvė. Daromas 
geras biznis, šaukite telefonu

Lafayette 0892

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgj'ventoj apy
linkėj. Biznis seniai išdirbtas, cash. 
Pardavimo priežastis, turiu apleisti 
miestą.

4401 So. Richmond St.

PARSIDUODA kriaučiškas biznis, 
didelėj Lietuvių kolionijoj ant Town 
of Lake. Daug seno ir naujo dar
bo. Atsišaukit greitai, ba parduo
siu pigiai, arba priimsiu į partne
rius.

L. GELEŽINIS,
1748 W. 45th St.

PARDAVIMUI, groserne, ice 
crcam, saldainių ir kitokių smulk
menų krautuve. Apgyventa lietu- 
vių ir lenkų, netoli nuo bažnyčios ir. 
mokyklos. Senas biznis. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoj'u j kitą mie
stą.

4601 So. Hermitage Avė.

Pardavimui groserne su namu 
ar atskirai, mūrinis namas. Biz
nio vieta gera, garadžius 2 maši
noms, 6 kambariai gyvenimui. 
Kaina prieinama.

3150 Emerald Avė.

-L' ■ '■ * b* ■ '.1. . Ui. ; UU

PARSIDUODA 2 storai Ice Cream 
Parlor, vienas randasi 657 W. 47 St., 
Antras 3990 Archer Avė., bizniai iš
dirbti gali pasirinkti katrą tik no
rite. Nupirksit pigiai.

3990 Archer Avė.
/ Tel. Lafayette 2428

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su elektra varomos mašinos, 
lietuvių apgyventoj apielinkėj. Vie
ta gerai išdirbta, neša gerą pelną. 
Fardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4565 Wentworth Avė.

Parsiduoda arba apsimaino duonos 
kepykla su namu arba be namo. Mai
nyčiau ant 2 augštų namo. Biznis 
gerai eina, net*.yrą išdirbtas per 20 
metų. Nėra kredito,- vien cash.

Valandos po pietų.
Tel. Pullman 54’44

PARDAVIMUI bekemė, ran
dasi geroj vietoj, lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj. Turi būti 
parduota trumpu laiku. Priežas
tis pardavimo, važiuoju ant 
ūkės. 4530 So. Honore St. Tek 
Lafayette 8583.

PARSIDUODA groserne ge
roj vietoj. Lietuvių1 ir lenkų ap
gyvento] vietoj, 4 kambariai’ dėl 
pagyvenimo. Renda pigi. Prie
žastis pardavimo einu į kitą 
biznį. 4422 So. Honore St.

NAMAI-ZEME
Nauja Brighlon Parke 

kolonija
12 naują namą dabar yra pa

statyta. Galite tuojau apžiūrė
ti. 2 flatų mūriniai, 4—4 kam
barių. Moderniški visais atžvil
giais. Bungalow stogai, kamba
riai ’ ekstra dideli. Netoli mo- 
kyklų, bažnyčių ir krautuvių, 
1 blokas iki karų linijos. Kai
na $9,600, 
tus po $50 
labai geri 
greit.

J. N. ZEWERT & 
4377 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5313

įmokėti $3,000, ki 
į mėnesį, 
bargenai.

Tai yra
Veikite

co.

PARDAVIMUI Gaujas muro na
mas , Ciceroj, 2 flatii po 5 ir 6 kam
barius bungatovv stogas, stikliniai 
porčiai, aržuolo visi trimingai, vande
niu šildomas, kaina $14,500.

SOUTH SIDE bargenas 3 flatii po 
6 kambarius, gaiar šildomas, randos, 
$225 į mėnesj, kaina $15,500.

BARGENAS ANT BR1DGEPORTO 
2 augštų muro namas, garu šildo
mas, ant 1 fl. 7 kambariai ant antro 
2 po *4 kambarius, kaina $7,500.

BRIGHTON PARK, 8 muro namai, 
2 augštų po 5 kambarius, kaina 
$12,500, su bungalow stogais.

JOS. AUGAITIS, 
3992 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2797

po

$1000 ĮMOKĖTI. Modemiškas 6 
kambarių stucco rezidencija, naujas 
3 karij garadžius, gražioje apielin- 
kėje, 2 blokai nuo, mokyklos, kaina 
$7000, kitus kaip vendą.

8828 So. Wabash Avc.
Triangle 1011

PARMOS
Esu priverstas parduoti ūkę, 80 

akrų, 30 akrų dirbamos, 8 meldžia
mos karves, pulkai veršių, 2 areliai, 
pulkai vištų, visokie padargai. Far
ma gerame stovyje, netoli nuo sto
ties, prie gero kelio. Parduosiu su 
visu steku už $4,200, lengvais išmo
kėjimais. Priežastis pardavimo, nė
ra šeimynos. Platesnių žinių su
teiksiu laišku.

. ' J. MIKĖNAS, 
Box 34, Irons, Mich.

PARDAVIMUI 6 ruimų muro nau
jas bungalo 1 blokas nuo 63rd gatvės 
arti mokyklos, bažnyčios ir štorų, 
garu šildoma, tuojau galit eiti gy
venti, reikia $2000 įmokėti, o kitus 
$60 j mėnesį, kaip renda mokėt 

3743 W. 62 Place 
Savininkas 6338 S. Mozart St.

PARDAVIMUI 2 aukštų 
kambarius medinis namas 43 
Wallace St. Namas visas 
elektra, maudynes. Rendos j 
$852.

Kreipkitės prie savisinko 
814 W. 51 St.

po 7 
PI. ir 
geras, 
metus

BARGENŲ JĖŠKOTOJAI 
ŽIŪRĖKIT ŠITĄ

Tiansferinis kampas 69 St. , ir 
Westem Avė., lotfis 91x125, 2 augš
tų, mūrinis, su krautuve namas ir 6 
kambarių flatas. Gėriausis transfe- 
rinis kampas į pietus nuo 63 St. 
Vertas $125,000. Jei pirksite prieš 
gegužio 15, parduosiu- už $95,000. 
Reikia biskj įmokėti, kitus išmokėji
mais j)er- kelis metus.

PARDAVIMUI 2 aukštų nau
jas mūrinis* namas, paties sa
vininko statytas, stikliniai por
čiai, moderniškas įrengimas. 
Muro garažas dėl 2 mašinų. Nu
pirksit prieinama kaina. Tu- 
rointieji lotus ir norintieji sta
tyti namus- atsišaukit

6719 S. Bockwell St.

MORTGECIAI -PASKOLOS
f ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORPORATION 

3804 South Kedzie Aveo 
Lafayette 6738.

prie M ne
vienas j 
užlaidos, 

iui, sandeliai,
Viskas moderniška vi- 
. Turit pamatyt, kad 

Įmokėti, $4,000, kaina

2 flatų mūrinis namas 
quette bulvaro, 2 furnace, 
kožną flatą. Yra langų 
rods, ice baksiai, peČiair 
anglinyčios. 
sais, atžvilgiais, 
įvertinus. [ 
$14,500.

FLOORSCH 
2344 West 69th St. 
Tel. Prospect 0760

PARSIDUODA naujas namas, me
dinis, 4 kambarių, labai pigiai; vieni 
metai kaip statytas; maudynes, 
elektra, gezas; tiktai už $3,500 ant 
4709 So. Hamlin Avė. Savininkas 
randasi, 4035 So. Artesian Avė. Tel. 
lafayette 2072, galima telefonucti 
po 6 vai. vak. Frank Stancellis.

PARDAVIMUI namas, mūrinis, 
naujas, 4 pagyvenimų po o kam
barius ir 4 automobilių 'garažas iš 
šono įvažiuojamas. Naujoj koloni
joj. netoli vienuolyno, bloko nuo 
bulvaro ir parko. AtsiSaukit 
savininko. * P. Adomaitis, 

6630 S. Talman Avė.
Tel. Prospect 3938

MŪKYKŲJS
>" ■.■■■■■■■ . ........... <

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE .

2407 W. Madison, Chicago, FU.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

P’

PARDAVIMUI puikus mūrinis na
mas ant 2 lubų, puikioj vietoj, netoli 
Vienuolyno, su mažu įnešimu. Grei
tu laiku turi būt parduotas.

Atsišaukite
MIKE JONUŠAITIS

7027 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 9275

PARSIDUODA 3 augštų mūrinis 
namas iš 6 flatų. Rendos neša $90.00 
į mėnesj. Parduosiu už $9500 arba 
mainysiu į mažesnį namą, lotus arba 
farma iš 10 akrų.

JOE PLASHTKA 
1625 So. Jefferson St.

Priverstas parduoti. Turiu 3 
faftuas, 130 tikru ir 40 ir 20 akrų 
su gerais biidinkais, sodnas ir miš
kas; daili žemė; noriu dvi par
duoti kuopigiausiai. Malonėkite 
rašyti, duosiu plačias žinias.

P. Jagielo, 
Box 91, Roiute 2 

East Orwell, Ohio.

PENKIŲ, kambarių bungalow, 
ant plačiu loto, netoli lietuvių baž
nyčios ir mokyklos ir krautuvių. 
Aržuolo triniingai, furnace šildo
mas, imuryta vana, yra bufetas 
tilę grindys maidynėj, kaina 
Turi turėti $3,000 cash. 6518 
Talman Avė. Tol, Rcpublic

$8750.
South 

4781

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Cnicago, III.

/" 1 . ......... ■....... ............
VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 

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

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

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien. leng
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ii 
augščiau.

Chicago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St., 
West side Skyrius, 1444 W. Lake St., 

netoli Ashland Avė.


