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Lietuva taikantis Lieluva laikosi su .Lenkija, 
sako Varšuva

Aliantai sudraudė Bal 
kanus nuo karo

Bulgarijos teroristy teis-1 Konferencija dėl ginklu 
prekybos kontrolėsmas Sofijoj

9 žmonės prigėrė laivui 
,, apsivertus

su Lenkija
Išsigandus dėl išrinkimo Hin- 

denburgo dabar jau pasiruo
šus bendrai veikti su lenkais

Aliantai sudraudė

VARŠUVA, geg. 2. — Aki
vaizdoj to, kas dabar įvyko Vo
kietijoj, reikia lauktikad Pa
baltijo valstybių ir I/enkijos 

i konferencija, kuri įvyks šį ge
gužės mėnesį, padarys svarbių

Reikalauja, kad Bulgaru/ ir Pie
tų Slavai paliautų vaidus ir 
sudarytų bendrą frontą prieš 
komunistų puolimą

ŽENEVA, veicarija, geg. 2.—Išsprogdintos katedros zakras-
tijonas prisipažino gavęs iš Pirmadienį, gegužės 4, Jautų 
komunistų gerą mokesnį už Sąjungos rumuoąe prasidės tarp 
savę darbą 'tautinė konferencija u_" *__

' -< * 1 < k 1 . k • W I . I ■ • L ■ ,1... ,

Balkanus nuo karo

SOFIJA, Bulgarija, geg. 2. - 
Po to, kai Italijos premjeras 
Mussolini pasiuntė aštrų įspė
jimą Pietų Slavijos valdžiai, 
kad ji susivaldytų nuo karo žy-

Atrodo, kad toj konferencijoj į gi ų prieš Bulgariją ir gyventų 
kjau dalyvaus ir Lietuva, kurijsu pastarąja sandaroj, dabar 
išsigandus llindenburgo išrinki-'panašų įspėjimą padare ir ki

SANDUSK.Y, Ohio, geg. 2.
Erie ežere, ties Pdint Pelee, dėl 
smarkių vilnių apvirto nedide
lis laivas Kelley Island. Iš še
šiolikos jo įgulos žmonių devy
ni prigėrė, kiti septyni buvo 
Kanados žvejų laivo išgelbėti ir 
atgabenti į Point Pelee. Tarp 
žuvusiųjų yra kapitonas, vy
riausias inžinierius, mašinistas 
ir penki darbininkai.

dėl karo 
medžiagų ir ginklų prekybos 

SOFIJA, Bulgarija, geg. 2.— Į kontrolės. Konferencijai pir- 
Karo teisme, tardančiam bylą mininkas Belgijos delegatas 
dėl išsprogdinimo Sveti Krai Carton Dcvvirt.
katedros, kur buvo užmušta 1601 Britų l)al.bo partj ja siunčia 

konferoncijoU,' kaipo ob^ei’vuo- 
tuo.jus, du savo atstovu, buvusį 
parlamento narį, Buxtoną, ir 
General Morkers unijos centro 
komiteto narį, p-lę Carlin.

Tautų Sąjungos sdkretariatui 
pranešta, kad daugelis ginklų ir 
amunicijos fabrikantų atsiųsią 
savo atstovus konferencijos‘kalėjimui? Ten patalpinti kali- 
darbuotei sekti. niai bus skiriami įapdhbimui ak-

menų, kurių via labai daug a- 
TRYS NUSIKALTĖLIAI MIRĖ įlinkės laukuose.

ELEKTROS KĖDĖJ _______  __

žmonių, katedros zakrastijonas 
Petras Zagorski šiandie prisipa
žino, kad už dalyvavimą tame 
sąmoksle jis gavęs 12,000 levų 
(nominaliai 2,316 dolerių). Tą 
sumą sumokėjęs jam Petras 
Aludijey. kuris pristatęs n 

šventoriun. Abadije-

KALĖJIMAI LIETUVOJ 
AUGA

mo ir bijodama, kad vokiečiai 
neužimtų Lietuvos klastų, už
tikrina dabar Lenkiją, kad ji 
esanti pasiruošus kooperuoti, ir 
žada aktinga’ dalyvauti busimoj 

I ’abaltijo valstybių koįrferepci- 
joj.

|ramumams malšinti policijos ir 
dagi kariuomenės pagalba, lė
čiau jokių demonstracijų neį
vyko. Jei jų ir buvo ruošta,! 
sutrukdė stiprus lietus.

ITALIJA

Sovietai grąžina fabrikus 
buvusiems savininkams

Kaip kur buvo švenčiama 
Gegužės Pirmoji

MEKSIKA
M1EKS1KOS MIESTAS, geg. 

2. — Darbininkų manifestacijo
se, kurios čia buvo Meksikos 
Darbo Federacijos suruoštuos 
Gegužės pirmąją, dalyvavo tani 
50 ir 60 tūkstančių darbininkų. 
Del šventės, visos įstaigos bu-, 
vo uždarytos ir šiaip visoks ju» 
dėjimas sustojęs.

Iškilmingą procesiją betgi 
komunistai sutepė krauju. Sep
tynioms mergaitėms važiuojant 
automobiliu parado vieton, pen-

tos santarvininkų valstybės.
Anglijos, Francijos, Italijos Rombas

ir Jungtinių Valstijų ministe-ivas sakęs, kad komunistų par- 
riili Belgrade kreipės į Pietų tija turinti Sofijoj 4,000 gink- 
Slavijos užsienių reikalų minis- luotų žmonių, ir kad išsprogdi- 

W ^er‘-i}-1* ri'ika'audami, kad Pietų nūs katedrą komunistai tuojau 
Slavija susitaikytų su Bulgari- paiimsią j savo rankas valdžią. 

Į ja ir,' ažuot tarpusavio kivirčų, kurią remsią iš provincijos at-■• V ■ f | || 11 * VMljAliKIVlV I\ I V 1 X V > HUHCV AV1IID4CJ 10 |Ji V V (4 VSovietai grąžina fabrikus stengtus sudaryti bendrą fronjvykę ginkluotų komunistų pul- 
, . * . . >. tą prieš bolševikų ofensivą Bal- kai.buvusiems savininkams

Grąžinimui dirbtuvių pritarė 
laikomas dabar Maskvoj su 
važiavimas

KOMA, geg. 2. — Jokių dar- ! 
bininkų demonstracijų Italijoj 
niekur neįvyko, kadangi fašistų 
valdžia buvo griežtai užgynus. 
Roma, Milanas, Turinas, Flo- rnis iš Maskvos, sovietų valdžia 
rencija, Neapolis ir kiti didės- nutarė Visus fabrikus ir įmones' 
nieji miestai Gegužės pirmąja grąžinti buvusiems jų savimu- 

Ibuvo prikimšti kariuomenės ii ikams. Tą svarbų pranešima 
šautuvais bei vėzdais apsigink-j padarė vyriausias sovietų vals- 
lavusių juodmarškinių.

ANGLIJA
LONDONAS, geg. 2. — Ne- 

ki fanatikai komunistai šovė jų žiūrint smarkaus lietaus, apie 
automobilin, vieną mergaitę nū- pora tūkstančių “kairiasparnių” 
šaudami negyvai, antrą pavo- jr komunistų buvo nužygiavę į 
j ingai sužeisdami. Komunistiš- iIyde parka< |š ten.' visi šlapi, 
k i žmogžudos pasislėpė. ' jie bandė žygiuoti į Bulgarijos

Darbininkų šventei paminėti, pasiuntinybę ir reikalauti, kad 
miesto majoras Saracho amnes J Bulgari jos valdžia paleistų po- 

’kalimus, bet policija 
ir demonstrantai išsis-

....------------ --------------j--------- --------------------- -------------- |L>UlgiWI

tavo du šimtu kalinių, pasmerk- litinius 
tų už menkesnius nusikaltimus, 'sulaikė.

DANIJA
JAPONIJAKOPENHAGA, geg. 2. —Da

nijos sostinės socialdemokratų j TOKIO, geg. 2. - ' Tokioj, O- 
ir darlio partijos Gegužinę šven- sakoj, Nagojoj ir kituose cent

ruose šią Gegužes pirmąją Japo
nijos darbininkai šventė didelė
mis manifestacijomis. Tokioj 
parade dalyvavo apie 50,000 
darbininkų, tarp jų daug mn- 

;s’ terų. Policija tečiau > neleido 
• • dainuoti revoliucinių dainų, 

taipjau neleido nešti kitokių vė
liavų, kaip tik baltas.

SOVIETŲ RUSIJOJ
MASKVA, geg. 2. — Gegužės 

Ne. pirmąją Rusijoj visos valdžios 
krautuvės, visos

TOKIO, geg. 2.

tę apvaikščiojo milžiniškomis 
demonstracijomis, žygiavusio.] 
svarbiausiomis miesto gatvėmis 
procesijoj, su muzika ii Vėlia
vomis, dalyvavo apie I 
žmonių, tarp jų ir socialistinės*1 
Danijos valdžios ministeriai. 
Procesijai vadovavo patsai? 
premjeras, d r. Stauning.

Socialistai iŠ anksto buvo pa
skelbę, kad Gegužinės apvaik- ( 
šČiojime jie nieko bendra neno-, 
ri turėti, su komunistais, 
žiūrint to, keli šimtai komunis- įstaigos, visos 
tų nusekė paskui procesiją į di- dirbtuvės buvo uždarytos. Dar- 
džiausį miesto parką. Kai laik- bininkams, be 
raščio Soči ai d emok ra ten i-edak- dienos poilsio, 
torius Kristensenas pradėjo sa- v<> raudonai papuošta, 
vo kalbą darbininkų minioms, 
komunistai bandė trukdyti ir, 
pritykoję, ėmė draskyti profe
sinių darbininkų sąjungų vė
liavas. Darbininkai to jau ne- 
bepakentė: jie puolė komunistė
lius ir išgujo laukan iš parko, 

taip gujo, kad daugiau jie 
nebedrįso rodytis.

VOKIETIJOJ

to, duota trys 
Maskva visa bu- 

Raudo- 
nojoj aikštėj buvo raudonosios 
armijos paradas, kur ties Lėni 
no kapu kariuomenė prisiekė 
savo ištikimybę revoliucijai: 
paskui buvo suruošta milžiniš
ka komunistų demonstracija. 
Procesijoj buvo vežami vežimai 
su pajuokiamomis figūromis bū 
vusio Anglijos darbiečių pi-em- 
jero Rainsay MacDonaldo ir bu
vusio Franci jos premjero Her- 

BERLINAS, geg. 2.— Gogu rioto.
žinė šventė praslinko ganA ra-, 
miai, nors buvo daug procesijų1 
gatvėmis su raudonomis vėlia
vomis. Kai kur tik priemies^ 
čiuose komunistai truputį pa- ( 
triukšmavę. Kituose Vokieti
jos centruose šventė taipjau ra
miai praėjo. Didžiausių demon
stracijų, buvo Kelne.

FRANCTJA

NAUJAS ŠVIETIMO MINIS- 
TERIO DUOSNUMAS

kanuose.
Tų pačių 

liai Sofijoj 
jps valdžią 
viinu.

KAUNAS. — Teisingumo mi
nisterija pirko Bajoruose namą

PARYŽIUS', geg. 2. 
dama, kad Gegužės pirmą ko
munistai su rojalistais nesukel
tų riaušių, franeuzų vyriausybė
iš anksto buvo prisiruošus ne-.mą.

Bijo-

KAUNAS, [LŽ]. Teko su
žinoti, kad švietimo ministeris 
IV-ras Jokantas tautininkų kor- 

iporacijai suteikė 30,000 litų pa
šalpos tęsti nustojusiai jų na
mo statybai.

Ateitininkai taipgi namų sta
tymui tikisi gauti 225,000 'litų, 
nes tokiai sumai patiekę prašy-

KETURI UŽMUŠTI TRAUKI
NIUI SUDAUŽIUS AUTĄOSSINING, N. Y., geg, 1. — 

Sing Sing kalėjime buvo praei- 
Zagorski liudydamas pa pasako tą .naktį nužudyti elektros ke- 

: du broliai 
Tichove, kaip komunistai žade- Diamondai ir John Farina. Ket- 

Iję jį padaryti dideliu žmogum virtas jų sėbras, Anthony Pan- 
nąujoj komunistų valdžioj, tano, bus nužudytas birželio 
kaip jie žadėję išsiųsti jį į so- pradžioj.
vietų Rusiją atsitikime, jei są-' Mirties bausmei visi jie bu- 
mokslas nepasisektų. ' Pabėgti vo pasmerkti dėl nužudymo

Brooklyno 
Barlouo iv

valstybių ininiste- i°‘» t<aip bombos buvę paslėptos dčj trys plėšikai:
kieipėsi į Bulgari- 
su tolygiu reikaUr

BERLINAS, aeg ’2. — žinio-'< Sito ''ncrgimro reikalavimo
pasekmė buvo tokia, kad BuL 

va^^^a. Pranese Fistulą Bulgarijos jie žadėję jam pa- 1923 metais dviejų
Slavijai, j^gei ji niekados neįta- rūpinti Pietų Slavijos paspor- banko pasiuntinių, 

terorizmo ■ McLaughlino.
buvę Į Kvočiamas Zagorski prisipaz/- į Iki paskutinės valandos 

; dar kelias dienas smerktieji gynėsi, kad jie 
anksčiau žinojęs apie sąmokslą eai nekalti. •

nužudyti karalių Borisą, taipr , —-------------

rus, kad pastarieji 
darbai Bulgarijoj butų I
Pietų Slavijos valdžios, ar beni'n() kad 
kurios nors jos šakos, suruošti' 
ai įvykdyti. Bulgarijos val
džia betgi i 
Slavija glaudžianti savo kraš- 

;!ite apie H200 Bulgarijos komu
nistų, per kuriuos Maskva įvy
kinus visus pastarųjų dienų te
rorizmo aktus Bulgarijoj.

Pietų Slavijos valdžia oficia-

"s ekonomijos 'komisaras 
Dzeržinskis., Pasak jo, 8(1 nuo
šimtis dab&r laikomo Maskvoj 
sovietų kongreso narių pritarė 
grąžinimui fabrikų ir dirbtuvių 
pirmykštiems- jų savininkams 
dėl t6, kati valdžia nesugeba 
jų operuoti taip, kad jie duotų 

dno. o ne nuostolių.
‘Kadangi sovietų konstitucija

neleidžia privatinės turto nuo-jliai paskelbia, kad visi bulgarų 
savybės, tai fabrikai grąžinama pabėgėliai komunistai ir kraštu- 
jų pirmyštiems savininkams pa- tinieji agrarai, gyvenantieji 
vidaie betermininės nuomos. O Bulgarijos pasieniu, busią pa- 
kadangi tie fabrikai stipriai su- siųsti į krašto gilumas.kadangi tie fabrikai stipriai su- 
klerinti, tai per trejus metus 
valdžia neims iš jų jokio mo
kesnio, idant savininkei galėtų 
juos kaip reikiant sutvarkyti ir 
pataisyti.

Tatai paskelbus, valdžia su
grąžino Maskvoj daugiau ne 2.- 
000 didelių gyvenamųjų namų 
pirmykštiems jų savininkams, 
ar jų pavežėjams, leisdama 
jiems išnuomoti butus kitiems.) 
be valdžios butų rupinimo komi
sijos leidimo. Iš namų savinin
kų valdžia taipjau neims mo
kesnio per trejus metus.

Išvogė komunistų interna
cionalo turtą

Plėšikai,, suskaldę šėpą, išgabe
nę daug milijonų dolerių ver
tės pinigų ir brangmenų

BERLINAS, geg. 2. — Gau
tos šiandie žinios iš Maskvos 
praneša, kad plėšikai, suskaldę 
saugiąją komunistų Internacio
nalo užsienių propagandą ko
miteto šėpą, pavogę visą auksą, 
lusų ir svetima valiuta pinigus, 
brangakmenius, platiną ir kitas 
brangenybes. Išplėštas turtas 
buvęs vertas daug milijonų do
lerių, liet komitetas atsisako 
duoti smulkesnių informacijų.

Plėšikai savo darbui vartoję 
acetileno ugnį, kuria jie išdegi
nę duryse skylę, pakankamai di 
delę žmogui įlįsti.

šėpa ’buvus saugojama rau
donarmiečių, kurių visą kuopa 
dabar kažin kur dingus.

Nuostoliai esą taip dideli, kad 
šiuo tarpu išlaidos propagandai 
užsieniuse turėsią būt stipriai 
sumažintos, o gal kuriam laikui 
ir visai paliautos.

t

pa-

Jlkicntuj VI inu, f -

nuorodo, kad Pietų jau žinojęs, kad generolas Ge-’ AEROPLANUI NUKRITUS 
įdžianti snvn krnš- __ • i____ __ I a vm*

t
Oficialis oro biuras šiai die

nai pftmaŠauja:

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; maža atmainos 
temperatūroj; vidutinis mainą 
sis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 58' F.

šiandie saulė teka 5:43, 
džiasi 7:51 valandą.'

lei-

PINIGU KURSAS
šeštadienį, gegužės 2, .užsienio pi

nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų ............
Francijos, 100 frankų ........
Italijos, 100 lirų ................
Lenkijos, 11)0 zlotų ....
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų 
Šveicarijos, 100 frankų 
Vokietijos, 100 markių

$18.70 
. $5.22 

$4.09
$19.22 
$16.60 
$40.14
$2.54 

$26.80 
$19.37 
$23.81

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus .Lietuvon per 

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

50 litų .
100 litų
200 litų .

litų .
litų
lity
litų
litų
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25 
bl.'GO 
61.75 
72.00
82.25
92.50

102.75

300 
400 
500 
6Q0 
700 
800 
900 litų 

1000 litų
Prie sitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išlaidų už kiekvieną 
stuntinj Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50^fentų daugiau.

HALLVILLE, Tex., geg. 2.— 
— Texas and Pacific pasažieri- 
nis traukinys sudaužė čia gelž- 

’io kryžkelėj automobilį, ku
riuo važiavo vietos pilietis Kil- 4 
patrick su žmona ii dvejetu vai
kų. Visi jie buvo užmušti.

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI AU- 
TO IR TRAMO KOLIZIJOJ

FRANKFORT, Ind., geg.,2.
vi- Trys asmens buvo užmušti ir 

kiti trys skaudžiai sužeisti, 
tramvajui sukulus automobilį, 
kuriuo jie važiavo.

„ęrgiėy buvęs užmuštas tuo tiks- UŽSIMUŠĖ MERGAITĖ 
lu, įddut sukuopus* bažnyčion 
karalių, kabineto narius ir ki
tus aukštuosius .valdininkus.
Vienuoliai — teroristų padėjėjai

SOFIJA, Bulgarija, geg. 2.
Bulgarijos vyriausybė esami 
susekus, kad komunistų konspi- 
ratoriai savo slaptus mitingus 
laikydavę čeropičę vienuolyne, 
trisdešimt aštuonios mylios nuo 
Sofijos. Generalis prokuroras 
įsakė nusikaltusius vienuolius 
areštuoti.

______ L,___________ i

DEL KO ŽUDOMA?

■ • • „ — „—- NEVVARK, N. J., geg. 2.
j CHAMPAIGN, 111., geg.k 2.— Lekiąs pakalnėn elektrinis tra 
Aeroplanui nukritus iš 300 pė- ravajus iššoko iš bėgių ir apsi- 
dų aukštumos ^.užsimušė juo lė- vertęs trenkė į telegrafo stulpą, 
kusi 16 metų mergaitė, Floren- dešimt pasažierių nugaben- 
ce Feist. į ta ligoninėn.

Kovo mėn. 22 d. 
apie 8—9 vai vakaro pro lan- 
lą pasigirdo pora šūvių į Eino-* 
riti folvarko sąvininkus Lykus. 
šuviu iš medžioklinio šautuvo 
pataikyta Lykui į kairįjį veidą 
ir išmušti keli dantys, o revol
verio suvis sužeidė Lykienę taip 
pat j kairįjį veidą.

Kriminalinės policijos valdi
ninkui Adomavičiui pasisekė 
piktadariai surasti. Pasirodė, 
kad tai butą folvarko darbinin
kų, kurie tardomi prisipažino 
Lykys šovę dėl to, kad jų fol- 
vairkas liko neišdalytas.

ALYTUS. -

J KIEK LIETUVIŲ VILNIAUS 
KRAŠTE į

Lenkų skelbiamomis 
mis, Vilniaus krašte 
esą 25«,655.

Bet reikia atminti, kad len
kų valdininkai daugybę lietu
vių užrašė lenkais, ir jeigu dar 
jie tiek surado, lai reikia pa
sakyti, kad lietuvių esama kur 
kas daugiau.

zinio- 
lictuvių

AMERIKOS PASAŽIERINIS 
LAIVAS SEKLUMOJ

KOBE, Japonija, geg. 1. — 
Laike tirštos miglos jūrėse, ties 
Suma pakraščiu šįryt įstrigo 
seklumon Dollar linijos pasažie 
vinis g*laivis President Van 
Buren. Visos pastangos ištrau
kti jį gilumon buvo, kol kas 
bergdžios. Pavojus laivui te
einu negresia.

Kodėl Per Naujienas
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 

sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėlius Lietu
von ir į kitas (Falis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujienų patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren- 

/ k a savo korespondentais.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
, t
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai

nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.

, Naujienos duoda pilną gsnantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums 
žinią ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu 
laiku ir su mažiausia sugaiščia.

Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų raštinę arba 
j bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
... ,■................................................u.......................................... . ..... ..m   . ■■■



IKORESPONDENCIJOS

WesfriUel Iii.
Viešas knygynas

NAUJIENOS, Cfilcago, UI.

kąsnio duonos, kurį jau taip* 
mažą jie turėjo.

Todėl mes Rochesterio lietu* 
viai, būdami kaip dalis Lietu
vos darbininkų verguomenės 
reikalaujam:

1) Kad Lietuvos valdžia su
stotų tokius nežmoniškus tero
rizavimus, inkvizicijas ir žudy
mus darbininkų.

2) Kad butų duota laisvė žo- 
, džio, susirinkimų ir spaudos.
ųsi 3) Kad unijos (profesinės są

jungos) butų legalizuotos, tai 
yra, kad nebut’baudžianii noriai 
n>. prie unijĄ.

I) Visuotino politinių darbi- 
j ninku kalinių paliuosa^inio.

5) Atatinkamo nubaudimo į- 
vairių šinugelninkų valdininkų, 
kaip tai: kunigo Puryčkio ir ki
tų, kurie aikvojo šalies turtus.

įu> 6) Nubaudimo tų viršininkų, 
lik nnRjiu ka- "lilicijantM ir policistų, kurie 

----- _• kankina areštuotus po- 
kalinius.
Lietuvos valdžia neiš- 
musų reikalavimų ir 

toliau ves tokį nežmonišką te
rorizavimą darbininkų, mes ne
siliausime vedę griežčiausios ko
vos "prieš ja.

J ši rezoliucija nutarta patiek
ti Lietuvos Pasiuntinybei, ponui 
Bizauskui Washingtone ir lietu- 

iviškai spaudai.
I Draugijų Komiteto Rezoliuci
jos Komisija:

B. Bagočiunas, j 
J. (>regalunas, 
P. J. Anderson.

tas i s gindamasis nušovė Hrit 
zu.

Pirmadienis, Geg. 4, 1925

įvairių tautų žmonės, 
pusėtinai daug lietuvių.

Ame-
kita-

klauso 
ir
Daugiausia jame priguli 
rikoje gimę lietuviai ir 

’ taučiai.
Georgetown

Gcor-gctovvn, kuris randasi 
75! apie 6 mylių atstume nuo 
;u-! \\'istvilltfc, lietuviai neturi jo’- ot*H*unizucii<is. tiic? 'vi'iR xi-

• • . Isi priguli We«tvillės lietuvių 

bet draugijose ir sekmadieniais j 
laikomos lik anglų ka?lba kny- bažnyčią važiuoja į WestvillęJ 

dran-''Tonai randasi apie HM) šeimy
nų ir apie tiek pat pavienių.

Georgetov'n, kaip ir West-.

Didžiuma VVestvillės gyven- 
ii jų yra lietuviai. Pasak vieno 
amerikono. Ik tuvių yra 
iiuoA. Visjo W<*Htvi lie jo yra virš G t ii ti»»i gyveni

Randasi ir miesh) viešas kny 
gynas prie State gatvės.

gos. Astuonios lietuvių 
gijos sukūrė savo viešąjį kny
gynėlį. Yra užlaikoma pusėti- ___ „___ ...............r. ... -----
nai gerų knygų ir laikraščių.1 villėj. nėra jokių industriiinių 
Knygynas 
mime 
prie 
būna _____ _ ___ , . . - —. - ,
dieniu ir penktaditnio vakarais, bučernę

saldainių kr
State gaivūs. 1 
atdaras, rodosi.

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-P 
NYTI VISADOS KREIPKITftS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

i. L FABIONAS CD

Yra Patogu
V ažinėtis su Mumis!Kitų liudytojų, apart jų pa

čių, nėra, nes tas atsitiko nak
tį ir niekas žmogžudystės nema
tė. Išpradžių dagi buvo mano
ma, kad Hritzu veikiausia pats 
yra nusižudęs. Todėl bus sunku 
sužinoti, kuris jų ištiktųjų pa
pildė žmogžudystę. Bet jie abu 
bus kaltinami žmogžudystėj, nes 
abu lygiai atsako, nors jęi ir 
butų žinoma, kuris jųjų nušovė 
Hritzu. Abiems jiems gręsia 
kartuves.

Jankauskas yra gimęs Lietu
voj, bet dar vaikas atvežtas 
Amerikon, čia ir pradinę moky
klą lankė, bet kad tėvai .mažai 
prižiūrėdavo, tai daugiau laiko 
praleisdavo besi valkiodamasis 
po gatves. Paaugęs pradėjo dirb
ti, bet kad pragyventi iš darbo 
sunku, tai ir pradėjo jieškoti 
“peln’Ųigt'snio” ir lengvesnio 
“amato”, už kurį dabar gal teks 
užmokėti savo gyvastimi — ant 
kartuvių. •

Tai yra baisus įspėjimas tė
vams, kad jie geriau rūpintųsi 
savo vaikų auklėjimu. Pats Jan
kauskas prisipažino, kad plėši
ku jis liko per tėvus, nes jie 
neprižiūrėjo jo, nemokino jo, 
kada dar buvo laikas. Gįd tai ir 
tiesa, nes tėvai myli naminūlę 
ir tik su ja draugaujami. Taigi 
per savo tamsumą, netik patys 
susilaukė didelio širdies skaus
mo, bet dar ir savo sūnų pra
žudė. i

Žmonės kurie važinėjasi su “I.”, turi tikrą pasil ,j. Jie 
žino, kad Jie bus laiku darbe, pasieks savo namus kol 
vakareinė bus paduota ir jie bus laiku dėl specialių ku* 
sitarimų. Nereikia i vpinti.s -ąpie susigrūdimą . žmonių 
piie “L”.— Jus' pasinaudojate geru nustatymo laiku, 
traukinius gaunate visumnet laiku. Tikrai verta nueiti 
iki *'1/’ stotie:;, nes žinote, kad tikrai busite laiku!

(F *fl Nuolatiniai kostumeriai “L” gali pasinau-
I skV doti specialiai žemomis kainomis. ,Už $1.25, 

neaprubežiuotns “L” pasas nuveža jus kur norite — ka
da norite per visą ' savaitę, ('Chicago-Kvanston-Nil< s 
c’oiit.-r PuMni $2). TranevuojuTni aeiioyoiii ir draugam.-s.

iiKloUitoo pvo«». &i<> k>«Ai'f^er>o tranMportaci jų šiandien. 
Bilo kokioj “L” stoty.

CHICAGO RAPID TRANSIT

809 W, 35111 St., Chic^gofi
Tel. Bodevard 0611 ir 0774 5

PADAROM PIRKIMO IR PAR. j 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į
Parduodam Laivakortei. • f

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

Miglano išdirbysčių; vien
nykios. Randasi tik keletas ^iauytu 
biznierių, tarpe jų ir lietuvių.t ^lnius 
P-as Petras Mažeikis užlaiko

1 ir grosernę. čia lai 
jau išrodo tikra 'Lietuva, ypač 
vasaros metu. Ne miestas, bei 
lietuviškas kaimas Su pulkais 

i vištų, ančių, žąsų, avių, karvių 
! ir kitų gyvtilių. Žmonės gyve-i 
' na be jokio suvaržymo. Jie iš
mintingai gyvena. Nereikia 

I jiems šilkinių rūbų, nė viso- 
."'jkių pudrų. Paprastai, bet šva- 

’: riai apsirėdę, jie neseka did
miesčių išdykėlius, šis mieste-! 
lis yra senesnis už Ghicagą. 
Gyventojų turi apie tris tuks
iančius. Vagysčių negirdėti. 
Bet pirmadieny, kovo 10 <L, 
prie anglų bažnyčios apiplėšė 
kunigą. Atėmė du doleriu, nes 
daugiau nerado, lai buvo ke
liaujantys plėšikai,* kurie ke
liauja aulomobiliais\iš miesto 

miestą. — Rep.

Knygynas 
, pirma-

kuriais būna išduodamos 
gos neštis namo skaityti.

kny-

yVestvillės lietuvių 
draugijos

N>io hcihi laikų yra 
gyvuojanti Susivienijimo 
tuvių Amerikoje 
turi 11*2 gerai stovinčių narių, 
vaikų priklauso vienuolika.!- 
Kovo 1 d. prie kuopos prisi
rašė ‘2*2 nauji nariai, lai bu-, 
vo. taip sakant, medžioklė ant i 
naujų narių. Dirbo kiek kas 
galėjo, vaikščiojo po namus ir 
kalbino, tad vaisiai buvo labai 
geri, \aldvbojt; darbuojasi: už 

p. Juozas Smitas, 
raštininku p-ia K. 
turtų raštininku p. 

Andrius Šiokis, iždininku p. 
Juozas Savickis ir organizato
rium p. Kastantas Jakubaitis.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikine 229 kuopa vru bendra

gerui 
Lie- 

18 kuopa. Ji

Indiana Harbor, Ind.
— Senis Senelis.

pirmininką 
nutarimų

i

Rochester, N. Y.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Jaunas lietuvis kaltinamas 
žmogžudystėj. — Nušovė 
žmogų laike apiplėšimo

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

Globė Upholstering Fumiture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

fur- 
ma- 
ilgU

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojinud. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Jie palys nariai palaiko abi 
draugijos. Kuris prisirašytų į 
vieną šių draugijų bei kuopą, 
turi prigulėti į abidvi. Jie mo
ka dvejus mokestis ir gauna 
našalna ligoie atskirai nuo

Protesto revoliucija prieš terori
zavimą darbininkų Lietuvoje

kiekvienos. Narių randasi 
200. Yra laisva draugija, 
drauHžia nariam būti bažnyti
niais ir neverčia pildyti bažny
čios pareigų.

švento Kazimiero Karalaičio 
yra taip pat bendra 
skirą Susivienijimo

ne-

Draugija 
ir tini
Lietuvių
turi apie 299 narių, kurie gra-

Mes, Rocjiesterio lietuvių de
vynios organizacijos—;DLK. Ge
dimino Draugystė, Liet. Driiug. 
Politinis Kliubas, Simų ir Dūk 
iei'Ų Draugystė, Tėvynės Al vi. 
Draug. 52 kp., ADP. LS. 37 kp., 
LMPS.. 26 kp., ALDU) 50 kp., 
SLA. 69 kp., ACW. of A. 203 
lietuvių lokalus, — atstovaujan
čios virš tūkstančio narių, lai
kytam masiniame mitinge ba
landžio 2 <1., DDK. Gedemino 
svetainėje, 575 Joseph Avė., pri
ėmėme sekančią rezoliuciją,

turi Kadangi Amerikos lietuviai 
-j- iki* šiol rėmė Lietuvos valdžią, 

paskolų bo-

Keletą dienų atgal čia tapo 
suimti du jauni vyrukai — sla
vas Jack Watson, 29 m. ir lie
tuvis Petras Jankauskas, 30 m. 
Juos įtarta keliuose plėšimuose 
ir tik kaipo nužiuro!inus asme
nis areštuota,, nestatant prieš 
juos jokio ypatingo kaltinimo. 
Bet kad čia poy| dienų, atgal 
gatvėj liko nušautas laike api
plėšimo jaunas Andrew Hritzu, 
tai pradėta juos apie tai ka
mantinėti. Jankauskas pasirodė 
labiau patyręs ir užkietėjęs kri
minalistas ir iš jo nieko nepa- 

bet Watson po 
kamantinėjimo 
žmogžudystės.

sau
ir merginos
nfio vyrų • organi-

zaciją. Ji vadinasi Moterų Ap- pirkdami įvairius
Narių turi į nūs ir t.t., bet Lietuvos valdžiai 

u viršum. Jos gana daug drutėjant, >»• Lin
dai buojasi apšvietus labui. Ga- mas Lietuvos

Draugija.
100

na tankiai rengia visokias pra
mogas ir pasilinksminimus.

Nekalto Prasidėjimo Pane*- 
(ės švenčiausios Draugija ne
atsilieka nuo kitų. Joje jau pa
buvę žmonės ir daug senukų 
priguli. Ji petis į petį stovi’kar 
tu laisvume ir knygyno palai
kyme.

Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubas turi suvirs 100 narių. 
Jis turi ir savo chorą, bet da
bar neteko mokytojaus, lodei 
mažai ką gali veikli. Kol turė
jo mokytoją, buvo pasižymė
jęs savo veikimu.

Vaikų draugijėle “žvaigž- 
dpte” sparčiai darbuojasi. Ji 
turi daug gabių •mergaičių, ku
rios 
na 
kn 
du,

augo ir persekioji- 
darbininkų ir 

spaudimas visokio laisvesnio žo
džio. Lietuvos darbininkų uni
jos ardomos, laikraščiai uždaro
mi. žodžiu, Amerikiečių lietu
vių pinigais taisoma aršiausi 
įnagiai kankinimui Lietuvos 
vargšų, palaikomi kalėjimai, j- 
vedamos elektrikinės mašinos, 
kuriomis kankinama areštuotie
ji. Negana to, štai sausio 19 d., 
atėjus Kauno darbininkams prie 
miesto rotužės prašyti pa laiki
nio jiems senų algų (7 litų Į 
dieną), valdžia pašaukė pulką 
ginkluotos milicijos, kuri ir pra
liejo darbininkų kraują. Ir vien 
tik už tai, kad pastarieji drįso 
reikalauti palikimo to paties

kelių valandų 
prisipažino prie

Pasak Watsono, jiedu atvyko 
iš Chicago ir laukė prie 138 ir 
Henilock gatvių bene bus pro-; 
gos ką užpulti.* Jiems bestovint 
atvažiavo automobiliu ten pat 
gyvenantis IhTtzu ir jie nusita
rė ji užpulti. Jam įvežus savo 
automobilių į garažių, jis ėjo 
namo ir tada Jankauskas puo
lęs j j. Bet jis pasipriešinęs ir 
stvėręs Jankauską, tad Jankau
skas ir nušovęs Kritau. Abu plė
šikai po to pabėgę j Whiting.

Watson be to prisipažinosi pa
pildęs keletą apiplėšimų.

Nors Jankauskui parodyta tą 
Watsono prisipažinimą, bet jis 
ilgą laiką vistiek neprisipažino. 
Ir tik kada jį labai nuvarginta 
nepaliaujamu kamantinėjimu ir 
ilgu nemiegu, prašomas moti
nos, jis irgi prisipažino, bet ne 
prie žmogžudystės, o tik pasi
kėsinimo. Jis pasakoja tą patį 
ką ir Watson, tik sako, kad nu
šovė Hritzu ne jis, o Watsonas. 
Esą Watsonas puolęs Hritzu, 
pastarasis gi stvėrė Watsoną ir

ENHERSTEK’

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 
(Virinki t 15 minutų) 

Apyniai ir salyklos 
vienam kene. Klauskit 

jūsų pardavėjo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Rusiškes ir Turkiškos Vanos.
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

SbTl-16 RooseveU R2.
Arti St. Uniis Avė. ,

CH1CĄGD. JLL

Šviesų ir pajiegą suvedamo j senus ir naujus. namus, taipgi dirb
tuvės. Ca»h< arba ant išmokėjimų.

Pirmutine lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THL RRIDGEPORT ELECTRIC CO„ J r. c.

A, Bartkus, Prea.
in'19 W. 47th bi^Tel. Boulcvard 7101, 1892, Chicago

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

< Paštas

Pinigų prisiunčiu $

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

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

(jei nori

suvaidi- 
Borniu- 
nesiran- 
nors ki-

ldi

reikalui prisiėjus 
ir berniukų roles, 
toje draugijėlėje 
tur but jie kuomi 
užsiima. Nariai moka

centų įstojimo ir po 5 centus į 
mėnesį duoklių. Duoklių mo
kėjimas teikia geresnę kontro
lę ir jie būna daugiau prisi
rišę ir daugiau veikia. Vadovu 
šios draugijėlės yra p-lė M. 
Reduliutė.

l'kėsų Kliubas nėra pašelpi- 
nis. Turi apie 70 narių. Jo tiks
las yra gelbėti lietuviams” išsi
imti pilietybės popit ras. Nu
mirus nariui kliubas nuperka 
už $50 vainiką. Jie moka po 5 
centus duoklių į mėnesį. * 

Gyvuoja gerai ir larplautiŠ-
Comunity Club. Jame pri-’

JOHN KUCHINSKAS
L1KFHVIS ADVOKATAS

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

Valandos': 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Ve<la visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Ix>tus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pjrmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. nūs t
ADVOKATAS

11.8. La Šalie SU Room |20(H
Tel. Ilandolph 10<34—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3211 S. habted St. J ei Yard.s 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pi tu y čion.

A P. WA!TGHES Į
Advokatas/

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516
•Telefonai Ilandolph 5584 ir 5585 i 

VALANDOS: Kas dieną, iSski- 
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’b OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377/
VALANDOS: Kas dreną nuo 2 

iki 9; Subatomis viną dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant 
vojimo abstraktų ir 
kontraktų, dokumentų 
popierių. Veda visokius slidus.

egzaminą- 
padarymo 

ir visokių

John Bagdzimias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

.69 W. Washinjtoti St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Rooaevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600 
------------------------------------------------ /

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Scile St., Romn 530 
Tel. Central 6890

V ak. 3228 S. Halsted St., CJricago

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Eive Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelha.

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

' f

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

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

Pinigus reikia siųsti Moncy Orderiais ar banko* kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 
100 
200 
800 
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50

51.75

Telegramų 
....... $6.25 
........ 11.26 
....... 21.50 
....... 81.75 
........ 42.00 
....... 52.25

700 litų
800 litų
900 litų 

. iono litų 
5000 litų

Telegramų 
............ $62.50 

.. 72.75 
83.00 
98.25 

108.50 
514.50

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room >11
* Tel. Central 62W

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 Si. Tel. Cicero 8223 
Aut Bridgt-portn Sevedoj buo 

» T 8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Bowl. 6737

!ww'iT‘. ' 'Z.* ™ ji.. 7 ■ ■■■ 
Tai. Dearborn 9067

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

173!) So. Halsted St., Chicago, Illinois

APVOKATA3
Ofisas vldurnuestyj:

Room
CHICAGO TEMPLE bldg.

77 W. Washinfton St
Cor. V/arkington <k Clark

N.niių Tol,: įlydą fl.'h-t 
--------------------------- —



Tel. Blvd. 31M 
M. Woitkewic» 

BAN1S
AKUSERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie girndy- 
m o, patarimai 
lykai moterim* 
ir merginom*.

"3113 South 
Halsted St.

Pirmadienis, Geg. 4, 1925 NAUJIENOS, Chicago,< III.
ii. ~ ---—-------------------------- - mm ii <■

verdančio vau

grieti

nu

Baltas pyragas Telefonais

nes

IŠPARDAVIMAS

ne

Vollrath’s Enamelioti Indaines

Visas vagonas iš dirbtuvės pirkinys! Sensacinės žemos kainos!

GRUPĖ 1
Tel. Boulevard 0537

Verti iki 39c. kiekvienas

GRUPĖ 2

LIETUVIAI DAKTARAI

GRUPĖ 3

miero

(Vardas ir pavardę)(Vardas ir pavardė)

(Adresas)(Adresas) mito

(Miestas Ir valst.)

puo- 
šaltu

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

cukraus 
vanilos 
saldžios

Gerai 
ši: ngvo

vandens 
sumalto gelali

Vandens uzbonai, 1, 2, 3 kv. 
Sinkų straineriai ........ ......
Kepimui pans, 13, 14 16 col. 
Arbatai puodai, 3/4, ll/> ir

2 kvortų ...........................
Lipped sosų puodai, 2, 3, 4,

5 kvortų ........... ,........ ......
Keptuvai ...............................
Virimui puodai, 3, 4 kvortų 
Verti iki $1.25, kiekvienas

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare 
N< dūidieniais nuo 10 v 

ryto iki 2 vai. po piet.

šaukštuko 
puoduku

DĖLY, UTARNINKE IR SEREIKŲ

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

Mažai mergaitei vasari

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASR
3464 So. H.lswd S». 

Ofiso valandos nuo 1 iki B *• 
pietį} ir 6 iki 8 vakare

Kavos puodai, 81/. ir ll1/** 
kvortų ...................... .

Arbatai puodai, su dangčiu, 
8 kvortos........... ...........

Convex katilai, 12 kvortų .... 
Keptuvai, iki 19 kvortų 

mieros(uždangalas ekstra) 
Indų plovimo bliudas, 18 kv. 
Apskritas indų plovimo 

bliudas, 17 kvortų .......
Verti iki $3, kiekvienas

PAN
GEGUŽĖS 4, 5 IR 6

Br. A. K. Gutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westcm Avė.

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Mes nupirkom 300 skrynių VOLLRATH’S tris syk malevotų enameliotų indų, ži
nomų visame pasaulyje dėl savo gero dėvėjimo. Balti iš vidaus ir iš viršaus. 
Jums bus labai naudinga padabinti savo virtuvę baltais ir. pigiais indais iš šio iš
pardavimo. Uždangalai yra ekstra. Skaitlius yra aprubežiuotas, todėl patariame 
anksti atsilankyti. Neimam orderių telefonu, laiškais arba C. O. D. šis specialus 
pirkinys yra padalintas į KETURIAS SPECIALES GRUPES—

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lirų 

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

Telefonas Canal T912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

10, 12* ir 
mergaitei 
r U yar-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Are„ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Turėk švarias, sveikas akis
Jeiįgu 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. 

Nedėlibmis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St,

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 • dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nedčliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

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

Optometrtot 
Boulevard 6487 

jKj|^B|CT(<649 S. Ashland Ava.
Kampas 47-tc* ant 

2 lubų

želatiną iš- 
vandenyje, 

vanilą. Supilk į

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No..----------
Mieroe_____________ per krutinę

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros ..........................  per krutinę

Gėrimui puodukai, vaikams 
Mugs, visokių mierų ....... ?...

Keptuvai su 1 rankena.......
Del sosų puodai ...................

Skalbimui indai .... '..............
Pudingui puodai...................

Del muilo indai .*........... j...........

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:31 iki 9:30 vakare

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

Kavos puodai, iki 4 kvortų 
Vandens puodai, 4, 6 kvortų 
Indų,mazgojimo kliudai .... 
Prezervų katilai, 4, 5,6, 7,8

9 kvortų ...........................
Arbatai puodai,. 2-VS ir 3 kv. 
Convex katilai, 4 5 kvortų 
(enameliotas viršus ekstra) 
Oatmil katiliukas, su viršų 
Verti iki $2, kiekvienas ....

Oppenheimer — Skiepe

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 Ir 8 iki II.
Nedčlioj nuo 2:81 iki 4:30 po pi*t;

/ • Biuras 4201 Archer A v*.
Kampas Sacramento Ava

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik* 7»3fl 4
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W Beaudette

lą išlarpyk sekamai: 
šokoladą laikydama ji 

lik pasileis pri- 
šaukštus vandens ir 
I mažos ugnies nuolat 

, kad nepridegtų. 
supilk grietine, 1/4 
migdolu esencijos, 

vanilos, miltus 
baking powder ir

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. A-ehland Are., 2 lebog 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Tino 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* Ir Chimtga* 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisu*: 3103 So. Halsted St., Chicag* 
arti 31 st Street

Valandos l—8 po piet, 7—8 *ak. Se- 
(toliomis iš šventadieniais 10—12 dia»

sodos 
aidžios* grieti

2 šauksiu linkinį po»wder
i kiaušinių baltymus
1 šaukštuku migdolų esenci

Health Service Institute
Specialistai —

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

✓
Egzaminavimas ir patarimas 

dykai

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

Tel. Brunsvvick 1717

21 2 puoduko virių, saldžių 
kopusių

i puoduką
duonos
'I puoduką

i zpuoduką
3 šaukštus
4 šaukštus
1 šaukštuką druskos
2 šaukštuku dažnio

Maišyk pakol mišinys 
darys tirštas. Paskui sudėk iš
plaktą grietinę ir pieną. Sudek 
indą j ledus, te^uT stovi d va
landas.

^-DR. HERZMAN*^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
gailiausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

(Ifisa* ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
I.: 9—10 iš ryto ir po* 8 v. v.Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE 

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

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

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

Gerai ištrink išpra.džio.s vie
ną sviestą, pridėk cukrų ir vėl 
gerai ištrink. Pasimainant pilk 
pieną, paskui krakmolų, ba
king povvder, gerai plakdama. 
Ant galo pridėk gerai išplak
tus baltymus ir migdolų esen
ciją., Kepk ne perkarstame 
pečiuje. ♦

Pimk:
I šaukštu sviesto
11/2 puoduko cukraus
1 I puoduko saldžios tirštos 

grietinės
1/1 puoduko vandens
1 2 šaukštuko krakmolo
Išlarpyk sviestą, paskui pri

dėk cukrų, pieną ir vandenį. 
Maišyk pakol neužvir^u kaip 
užvirs, virk 10 minutų nemai
šydama. Nuimk nuo ugnies, 
pridek vanilos ir išplak gerai; 
paskui užtepk ant pyrago.

LIETUVIŠKA APTIEK A 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS
Receptai yra pildomi teisingai 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių 
toileto dalykų ir Ice 
Čionai galim

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588
1 2 puoduko sviesto 
1 puoduką cukraus 
I: šaukštus saldžios

išlarpvl 
ant garų, I 
pilk 1 
virk i 
maišydama 
Ant galo 
šaukštuko 
1 šaukštuko 
išsijotus su 
sodą ištarpylą 1 šaukšte karš
to vandens. Sumaišyk viską 
taįp greit kaip galima ir kaip 
tik mišinys bus gerai išmaišy
tas, supilk i formas gerai iš
lankuotas ir išbarstytas- mil
tais. Kepk vidutiniai karštam 
pečiuje vieną' valandą. Kuomet 
iškeps išimk iš pečiaus 
tepk kokiu nors mišiniu 
kolado ir riešutu.

šokolado pyrago
1 puodukas cukraus 
13/ 1 puoduko

jotų) su
2 šaukštukais

gražių- 
Cream. 

užmokėti ga»o ir

South S'idčs didžiausia dė 
parlamentine krautuvė”

No. 2392 
nė suknelė.

Sukirptos
14 metų amžiaus. 8 mėtų j 
reikia 1% yardo 40 colių ir 
do skirtingos materijos upikaktei ir 
rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą bįankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuatt:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland At*.

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

saldžios grietinės 
vandens
sviesiu
miltų

sos
Sudėk kopusius ir trupi

nius eilėmis. Sudaryk baltą 
dažalą iš sviesto, grietinės mil
tų ir vandens. Užpilk ant vir
šaus ir. kepk pečiuje pakol 
viršus gerai parus.

Makaronų sūrio Ti m hales 
11/2 puoduko virtu makaro-

kiaušinius
šaukštus, sviesto 
plytas šokolado 
šaukštus vandens

plak-ištrink sviestą 
(ėdama cukrų. Pri

dėk, ginai išplaktus kiaušinius 
ir plak 3 mindtes. Paimk puo
duką miltų išsijotų su baking 
poAvderiu. Vartok likusius' mil
tus (3/4 puoduko), kad su
maišius su jau ištarpylu šoko
ladu, kad paskui viską kartu 
Hiimaišvti.

' I puoduko 
1/2 puoduko 

kūniško sūrio
1/2 šaukštuko “\vor.-he 

siti re“ dažalo
2 kiaušiniu.
Paimk pusę grietinės ir 

sę vandens sudėk sūrį ir 
dyk išlengvo pakol suris 
ištiips ir nesusimaišys su 
nu. Pridėk likusią grietinę, 
vandenį, gerai išplaktus kiau
šinius, supjaustyk' makaronus 
j mažus šmotukus išdalink i 
šešias dalis ir sudėk i tam tik
rus puodukus apipilk mišiniu, 
puodukus sudėk j indą su van
deniu ir kopk jM’čiuje pakol 
mišinys sustings ir viršus pa
rus. '

Pyčių ir Ryžių Meringue
Virk vieną puoduką ryžių su 
1/2 puoduko saldžios grieti-

No. 2397 Smagi, madai suknelė 
jaunai mergaitei* ar moterei. Pana
šios materijos gali gauti Šilko ir pa
prasto vasarinio perkalio.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, ^8, 
40 ir 42 colių yer krutįnę.

36 mitrai reikia 8 yardų 36 colių 
Materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą bįankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

vtin- 
va li

ndėk giitdinę, cukrų ir 
Nulupk? orandžius .ir 

lių storumo 
i ištarpytą 

cocoa riešu-

1/2 kvortos saldaus pieno
Išlarpyk šokoladą, • pridfl' 

cukrų ir puoduką, grietinės 
Užkaisk ir maišyk 
veik virš, pridęk 
tarpytą karštame 
cukrų 
dą ir padėk į bliudą 
teduotu Vandeniu.

šokolado Mousse
2 plytas šokolado

, 1/2 puoduko iniltuolo dil> 
raus

1/2 puoduko saldžios griet
nes arba pieno iš blėkinės

1/2 puoduko
3/4 šaukšto

no
3 šaukštus

dens
3/4 puoduko
1 šaukštuką
1/2 kvortos

nes
1 puoduką pieno

1 puoduką vandens pakol ry
žiai išvirs. Virk dvigubame 
puode. Pridėk 3 kiaušinio try
nius, 2 šaukštus sviesto, cuk
raus pagal skonio ii’ cukruotų 
apelsinų luobų plonai supjiau- 
slylų. Kuomet ryžiai išvirs ir 
viskas bus gerai išmaišyta pa
daryk iš ryžių vainiką, o vidu
ry je sudėk pyčes, virtas arba

MUSŲ MOTERIMS
■ ■■ ■ ■ ■ Veda Dora Vilkiene ■■■ ■■■■ ■■■—■

žalias, supjaustytas ir ant vir
šaus apklok ryčiais plaktais 
baltymais, apdulkink cukrumi 
ir padėk į pečių, tegul kepa 
pakol paruš.

Orendžių ir Cocoa riešutų 
Klane Mange 

1/3 puoduko salio vandens 
(> šaukštus cukraus 
1l/2 puoduko karšio van

dens N
1 2 puoduko plonai supjnu- 

stylo coca riešuto.
2 šaukštu sumalto gėlaiino 
11/2 puoduko saldžios

tinęs
Druskos.
2 orandžiu,
Sumerk gėla liną į šaltą 

denį. 'Išlarpyk karštame 
deny ii 
druska c 
supjaustyk 1/1 
riekeles! Slidė,l
gelatiną kartu s 
ėiu. Kuomet pradės stingti 
supilk i stiklus arba stikliniu: 
indus dėl deserlo. Paduok \ 
stalą su plakta saldžia grieti 

padabindama su raudono 
vyšniomis.

| Marquette Pharmacy p -
$ Vienatine Lietuviška Apticka $
k šioje Apielinkėje X Į

į F. A. RAKAS |
0 Registruotas Aptlekorius
$ ir Savininkas Ž
S 2346 West 69th Street 8

arti Wcit«rn At«. k '
d j Phone Republic 5877 - 5831

CHICAGO. ILL <

(Miestas ir valst.)



r|KAtJJJEITOS, CTIeagB, m

Lietuviško tilto atstatymas
SVEIKAS.I (Feljetonėlis)

nėra jokiu radikalų

Klaipėdos kraštas

mos!

KOPERAC1JA TVIRTĖJA

— Pereitais <me-

pažymėjimu 
Neįleidžia-

kai
600

(jo namo 
sulig pasku- 
reikalavimų) 
Vienas buvo 

’ augštaitis,

p. J. 
pra-

18.00
4.00

lHDET.fi GAISRININKŲ 
KATASTROFA

nė h)
“tvar- 

reiš-
Gal

Kuomet pašto viršininkui bu- 
yra 

organizacijos

—     .................. ——t-

FOREIGN LANGUAGE IN
FORMATION SERVICE

NAUJAS ADRESAS

AUTOMOBILIAIS PER 
ŽEMAITIJĄ

viausis būdas sumažinimui ame
rikiečių paramos Lietuvos pa
žangiesiems žmonėms kovoje

mus ne- 
akhimą 

va-

spaudos 
žmonių, 

atsakė, kad

naudingus infpr- spėjo, laiku reikiamai pasisukti 
nuvirto nuo

KAUNAS [LŽ|. Naktį i| 23 
24 kovo Rumšišky kilo gais- 

Iššaukta Kauno gaisrinln-

jūsų 
laikraščio, adresuoto į įvairias 
Lietuvos dalis, šiomis dienomis 
sugrąžinta su 
“GRĄŽINAMA
m a” (RETOUR—Non Admit). 
Yra suprantama iš pažymėjimo

Pirmadienis, 'Got* < 192b’

--------.c------ . ■ welrs Syrup Pepsin paštu. Stampa 
ret viršenybę ant kitų. Mes j'ų ga- nereikalinga. Visiškai dykai.

kalu neturįs žinių ir tik pareiš
kęs, kad miniirti sugrąžinti laik
raščiai yra radikalų organais, 
nuolatos inkrhriinuoja Lietuvos 
valdžią ir eina prieš valstybę i? 
stengiasi sukelti Lietuvoje re
voliuciją. Todėl esą p. Bius

tais Lietuvos Kopvracijos Bell- kini nebūtų nei nuostabu, jei 
drovių sąjungos vartotojų ko-jLietuvos valdžia šituos įaikraš- 
peratyvų apyvarta padidėjo čius uždraustų siuntinėti Lietu* 
25 30 nuos. Likviduotų bend- von. 
rovių skaičius siekia 2'liuoš.
viso vart. kopi raly vii skai- vo pasakyta, kad “Tėvynė” 
čiaits. fratemklės SLA.
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Orderiu kartu su užsakymu.

Musų vidurinėje . arba 
antiškoje” srovėje - yra 

keistų elementų. Auksinio 
vidurio beieškodami, jie 
kartais atsiduria tokiose 
pozicijose, kad žmogus tik 
žiuri ir stebiesi. . • ■

Pernai metais Brooklyno

vo už tautininkų studentus, 
nepaisydama savo “vien
minčių” liaudininkų perspė
jimo. Dabar visai “origina- 
II” vti ird ii r >> > \ 4 t !♦/! t O Iz t «1
Worcester,o “Amerikos Lie
tuvis” spaudos laisvės klau
simu.

Kaip daugelyje kitų laik
raščių, taip ir minėtame 
Worcester’o savaitraštyje 
tilpo žinia apie tai, kad Lie
tuvos valdžia neįsileidžia 
SLA. organo, “Tėvynės”, ir 
ve kokį jisai deda prie to 
pastebėjimą:

(4 4 Lietuvis’ 
‘Tėvynesimpatizuoja

bet kaipo bepartyvis laik
raštis, neturi tiesos kištis 
į partijų (? “N.” Red.) 
reikalus. Jeigu Lietuvos 
valdžia mato, kad ‘Tėvy
nė’ sėja nepageidaujamą 

' pagiežą, turi pilną tiesą 
sustabdyt. Jeigu Lietu-

vos žmonės ir jiems ta 
valdžia gera, tai mums, 
amerikiečiams irgi turi 
būt gera. Jeigu mes ne
norime ten gyventi, tai ko 
mums kištis į jų politiką. 
Pagal musų nuomonę, 
mes tik galime pagelbėti 
Lietuvos žmonėms atsis
tatyme, mokslo siekime, 
prekyboje ir kuom nors, 
kas nesiriša su nepabaig
ta partijų k(fca...”

Tas Worcesterio laikraš
tis, vadinasi, surado, kad 
spaudos laisvė tai — partijų 
reikalas!

Jo redaktorius tečiaus, 
matyt, apie tokį dalykų,

girdėjęs. Jisai sako, kad 
jeigu valdžiai rodosi, jogei 
laikraštis sėja “nepageidau
jamą pagiežą”, tai ji turi 
pilną teisę sustabdyti jį.

Nepageidaujama pagie
ža tečiaus valdžia gali pa
la ik vt kiekviena kritiką, at-

Neįleidžia SLA. Organo 
(Lietuvon

kreiptą prieš valdžią, nes 
kritikos jokia valdžia ne
mėgsta. Jeigu valdžia turi 
teisę stabdyt kas jai nepa
geidaujama, tai tuomet lais
vės nėra! Spaudos laisvė Prie šito reakcinio žygio prisi- 
reiškia teisę skelbti laikraš- tlgj® Amerikos klerikalai ir Lie- 
čiuose ne tiktai tą, kas vai- J tuvos «<«erikaliniai atstovai, 

džiai pageidaujama, bet ir 
tą, kas jai nepageidaujama. 
Kaip gi žmonės galėtų pa
tirti, ar valdžios politika 
yra gera ar ne, jeigu val
džiai butų pripažinta teisė 
stabdyt visa, kas jai nepa
tinka? .

Lietuvos klerikalinė reakcija 
ant tiek įsismagino, kad tiesia 
savo juodąsias rankas net į 
Amerikos lietuvių gyvenimą ir 
jei įmanytų, tai ir Amerikos 
lietuvių pažangiąją spaudą už
smaugtų, kad ji negalėtų lais
vai aįškios teisybės skelbti apie 
žalingus Lietuvai jos klerikali
nių valdonų darbus. Pereitos

Tėvynės” 
gavo iš New 

Yorko pašto pranešimą, kuris 
prisiųstas pašto viršininko 
J. Kiely vardu ir kuriame 
neša sekamai:

“Keletas egzempliorių

organu ir 
laikraščiu, tik’ retkarčiais pakri
tikuoja Uetuvos valdžios dar
bus," tai kalbantis telefonu vir
šininkas stačiai nustebo ir pa
reiškė, kad paštui buvo supran
tama, kad “Tėvyne” yra radi
kalų organu. Taigi iš šito* fak
to yra‘aišku, kad “Tgvynė” bu
vo įskųsta net Amerikos paš
tui, kaipo radikalų organas, kad 
tuo budu padalyti nesmagumų 
ir Amerikos pašte.

MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 
KŪDIKIS

itideliojant duolrpusę arbatinio šauks- 
'Volfu vnhindii 4in i

“Amerikos Lietuvis” tna- savaitės pradžioje 
no, kad, jeigu mes negyve- administracija 
name Lietuvoje, tai mes ne
privalome kritikuoti Lietu
vos valdžią. Jeigu taip, tai 
visai nelogiška iš jo pusės 
sakyt, kad mums turi rupėt 
Lietuvos atsistatymas, mok
slas, prekyba ir kiti dalykai. 
Nes juk aišku, kad šįtie da
lykai žymiam laipsnyje pri
klauso nuo to, kokią politi- ant įvyniojimo viršelio, kad ju
ką veda valdžia. Jeigu, sa- sų laikraščiui 
kyšime, valdžia nenaudin
giems tikslams eikvos val
stybės iždą, tai kaip galės 
toje valstybėje tarpti ūkis 
ir plėtotis apšvieta? Rusi
jos carrZYnas savo netikusia 
politika baisiai sutrukdė to 
krašto progresą ir atVedė jį 
prie tokios suirutės, kad da 
ir šiandie nematyt, kada ji
sai iš jos išbris.
* Ar mes norėtume, kad 
Lietuva susilauktų pana
šaus likimo?

i yra uždrausta 
cirkuliuoti Lietuvos pašte, vie
nok iki šiol šis ofisas dar ne
gavo jokio oficialio pranešimo 
šiuo reikalu.

“Galima pažymėti dar ir tai, 
kad sugrąžinti egzemplioriui 
skirtingos laidos, kas reiškia, 
kad uždraudimas nėra taikomas 
bent kuriai laidai”.

Iš šito pašto pranešimo yra 
aišku, kad Lietuvos klerikali
niai reakcionieriai išsigando 
SLA. organo “Tėvynės” aiškios 
pozicijos stovėti griežtoje Lie
tuvos valstybės reikalų' sargy
boje ir todėl griebėsi jau jiems 
priprastų reakcinio smurto po
litikos ir uždraudžia “Tėvynę” 
įvežti Lietuvon. Matyt jiems 
labai nepatinka, kad “Tėvynė” 
aiškius faktus drąsiai pasako ir 
nevyniodama į bovelną išvadų, 
nurodo gręsiantį Lietuvai pova-

Labai negražu, kad toje 
valandoje, kuomet Lietuvos 1 
valdžia vis dažniau ir daž
niau kėsinasi užimti burnas 
savo kritikams Lietuvoje, jų delei klerikalinių valdonų ve- 
atsiranda laikraštis Ameri
koje, kuris stoja už tai, kad 
ir šioje šalyje gyvenančių 
lietuvių balsas butų už
gniaužtas.

Jeigu mes neklystame, tai 
keletas menesių atgal “vi
durinės srovės” laikraščių 
redaktoriai ir bendradar
biai laikė konferenciją ir 
nutarė suvienodinti savo 
nusistatymą. Tenai daly
vavo ir “Amerikos Lietu
vių” redaktorius. Kodėl gi 
jisai dabar taip navatnai 
kalba? ’ .

Iki šiol mums vis tekda
vo stebėtis, kad sandarie- 
čių spauda nepajėgia išrišti 
klausimą, kas jai yra arti
mesni — ar liaudininkai, ar 
Smetonos partija. Dabar 
gi matome, kad toje spau
doje reiškiasi dar trečia 
nuomonė, su kuria nesutin-| 
ka nei liaudininkai, r_:: 
cionalistai. “Plati” srovė,1

damos politikos, kaip viduji
niais, taip ir užsienio reikalais,
“Tėvynė” įskųsta ir Amerikos 

paštui

! Nesulaukdami pašto prisiun- 
čiant sugrąžintų iš Lietuvos 
“Tėvynės” egz., kurių buvo pa
reikalauta grąžinti administraci
jai, kad sužinojus delko tie grą
žinami egzemplioriai pasirodė 
taip baisus Lietuvos klerikali
niams reakcionieriams, balan
džio 23 d. pašaukta telefonu 
centralinė New Yorko pašto sto
tis ir iš atatinkamo viršininko 
gauta daugiau informacijų tuo 
reikalu. Minimas viršininkas 
pranešė, kad tie sugrįžę egzem
plioriai išsiųstu “Tėvynės” ad
ministracijai kaip 'to buvo rei
kalauta, vienok iki šiol tų eg
zempliorių negavome ir todėl 
negalima pasakyti, kurie nume
riai sugrąžinta ir kurie straips
niai taip išjičjsdino klerikalinius 
valdonus. Matyt sukliuvo kur 
nors pašte ar gal ir visai pra
žuvo.

I Taipgi minimas viršininkas 
nei na- pranešė, kad kai tik paštas ga- 
srovė lyo vi°na maiša sugražintų Aš 

nėra ko bekalbėti; bet kur Amerikos tokrašąų-
ji teka, tai vieni dievai teži
no!

žydų dienraščio “Forvvard” ir 
kitų, kurių tarpe buvo ir 4 ar 
5 “Tėvynės” egzemplioriai skir
tingos laidos ir sugrąžinti iš 
skirtingų Lietuvos pašto stočių, 
tad paštas užklausė Lietuvos 
konsulo p. Bielskio, gal jis žino 

TELŠIAI. -- Nuo pavasario ką daugiau apie sugrąžintus 
kauniškė firma “žudickis ir Gir- laikraščius, kad paštas galėtų 
tautas” atkelia į Telšius savo' jau oficialrs žinias pranešti tų 
automobilių dirbtuves ir 6 auto- laikraščių leidėjams. Bet p. Bi- 
mobiliais mano padarytį nuola elskis esą pasakęs, kad tuo rei- 
tinį susisiekimą nuo Papilės per 
Telšius, Plungę, Kretingą į Pa
langą.

Prikišti nagai klerikalų ir net 
Lietuvos klerikalinių atstovų.
Jau pora mėnesių atgal mums 

pranešė “Tėvynės” draugai, kad 
klerikalai dūksta ant “Tėvynės” 
ir net užtikrineja, kad ji bus 
uždrausta siuntinėti Liętuvon. 
Ir ne tik klerikaliniai vadai 
dūksta, bet net ir klerikaliniai 
Lietuvos Valdžios atstovai vie
šai ir net SLA. nariams girdint 
šukavo, kad esą “Tėvynės” re
dakcijos štabas yra Lietuvos iš
davikai ir tokius žmones reikė
jų tik iškarti, sušaudyti ir t.t. 
Taipgi nespėjus paštui pranešti 
Lietuvos konsului p, Bielskiui 
apie sugrąžinimą kelių “Tėvy- vių laikraščiai. Tai bus efekty-

Vidurių užkietėjimas tai pa
vojus kūdikiams. Prašalin- 

kit tą pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko 

Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin

Auginant kūdikius nereikia daug 
patirimo, kad ^supratus, jog 
maisto liekanos iš kūno siste

mos turi būt tuojaus prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir (labuoju, 
kad kūdikio pilvas butų liuosas. 
Kūdikystės dienose reikalinga liusuo- 
ti vidurius du arba tris kartus j 24 
valandas, o vaikystes'dienose —• vieną 
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- 
jami rečiau, negu tiek kartų, tai ant 
kūnelio pasirodys skauduliai, liežuvė
lis bus aptrauktas, kvapas atsiduos 
ir kūdikis bds neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai; tuojaus nei 
tuko Dr. Caldvve.U’s Syrup Pepsin ir po* kelių valandų Ale apsireiškimai prasi
šalins. z ,
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 j 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 išlikimij nuo darbo ir 
mokyklos. Kuomet jus patirsit, kaip 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin veikia 
an|t jūsų, tuomet jus mesite visas pi
lės, pauderius ir kendes. šitokia gy
duolė, kurios parduodama suvirš 10 
milionų bonkų kas metai, privalo tu- 
1 
rantuojame arba pinigus sugrąžinam.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
'IŠBANDYMUI DYKAI

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

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montięello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa

nes” numerių, tuojaus klerika
liniai gaidukai pradėjo šūkauti, 
kad esą sugrąžinta net trys 
maišai “Tėvynės” iš Lietuvps, i pri^ klerikalizmą, 
o “Tėvynės’^ štabas “tyli kaip 
oisteriai”.

Tai ne pą-aka, ne‘legenda, 
ne milas, tau) sakant niekas, 
arba kitaip sakant viskas. Jei
gu puodą vadinsime, iiu, dalei- 
skim kad ir siela, (atsargiau, 
dabar musų terminologai prie 
to eina, o puodas nelietuviškas 
žodis, nes yra kilęs iš žodžio 
“pudas”, kas reiškia svaru
mą,) geležį dvasia, poperj 

nemarumu, mane - .balsu, 
jus sonetais, idilėmis ar kuo 
Litu ir tt., tai jų nebegakl į 
užčiupti. Žmo-» is gi nučiupd i 
mos daiktą nusigąstą, kad i< 
vagim nepalaikytų, gi k ui* 
čiuptų puodą... o io vietoj pa 
•pirodytų siela, d.tr daugiau iš-^ 
sigąstų. Tai blogai — nykių 
n<aicrialistai. O dabartiniai rmt 
sų kalbininkai prie to eina, iš 
žodžių daro, nu, nė šį, 
arba logiškai - kalbą 
ko”, arba sulig vadinas 
kia stiliumi— “darko”, 
neužilgo materiją musų krašte 
kalbininkai pakeis į dvasines 
būtybes.

Bet tai vis dar ne tema. Vie
ną kartą ėjo būrys galvočių. 
Ir priėjo tiltą. Vienas buvo 
plaukuotas (ilgais gaurais), 
antras storom lupom nuo nau
jų žodžių dirbimo 
kalbos mašinos 
čiausių technikos 
r kiti taip toliau.

žemaitis, antras 
dzūkas ir kili taip toliau. Be
einanti užlipo \ant tilto. Eida
mi kalbėjo apie fonetiką ir 
galop apie didelę raidę. Žemai
tis siute:

- Ik k mim dut 
daugiau židiniu. Pas 
veizdunt in žmonių 
žmonės kalini minestrus 
dindumi dideliom literatam.

Jie. kalbėjo kada rašyti di
deles raides kada mažas. Bet 
tas greit neišsisprendžia. Sulig 
Vieno liežuviu, nustatyti kal
bos taisykles lai lygiai tiek, 
kaip valstybę pripažinti nepri
klausoma. Galų gale įniršo 
kritikai ...ir tiltas lūžo.

Bot ne tai svarbu. Dar prieš 
lūžimą rinkosi susisiekimo re
monto komisija tartis atstaty
mui: jis, mat, stovėjo linguo
damas. Komisijos pirmininkas 
užvedė kalba kad tiltas blogas. 
Vienas komisijos narys kalbė
jo aiškindamas tai, jog tiltas 
fandasi Lietuvoje, antras nuro
dė net apskritį, kurioj yra til
tas, trečias — tiksliau apibu
dino valsčių, ketvirtas priminė 
ir kaimą. Penktasis savo aiški
nimu pilnai pritarė ketvirtojo 
išvedžiojimams, šeštasis tarė 
apie blogąsias tilto ypatybes iv 
apie tai, jog tokius tiltus pa
prastai taisoma. Jo nuomonei 
pritarė net pjrmininkas. Pir
mininkas sutiko su visų nuo
mone ir išnešė nutarimą, kuris 
visų nuomonę ir tyirtinimus pa 
matuoja.

♦

Kaip žinoma, tiltas 
Remonto komisija ir 
nutarė, jog lūžo tiltas. 
nojoxapie lūžimą, nes 
rinkta komisija, kad išgarsintų 
laikraščiuose apie Lietuvą. (O 
daug dar kas apie ją nežino) I

Nutarus komisija kad lūžo, 
dokumentus pasiuntė į seimą, 
seimas pasiuntė į departamen
tą, departamentas į ministeri
ją, o iš čia Aebeišejo toliau. 
Ministcris nutarė visa tai įvyk
dyti gvvcnime ir dokumentus 
padėjo į ...archyvą.

Jaa treti metai slenka, 
Klaipėdos kraštas po ilgo 
motų laiko Jiko /atvaduotas iš 
vergoveto ir prijungtas prie' Di
džiosios Lietuvps. N oi’s Klaipė
dos kraštas išsilaikė • tautišku
mo idėjos vedamas, bet šiandien 
tas tautinis susipratimas eina 
šiek tiek skirtingu rubli abie- 
juos kraštuos. Tos tautybės idė
jos skirtingumu labiausia susi
rūpinę klaipėdiečiai; jie ike
lia tuos klausimus sąvo veda
muosius organuos. Klaipėdiečiai 
taip put yra labai susirūpinę 
apie sušaukimą Liątuvių tautos 
kongreso, kuriame dalyvautų 
visų kraštų lietusiai. O Didžio
joje Lietuvoje susitvėrus tauti
ninkų partijai ir atsilankius jos 
žymesniems veikėjams į Klaipė-

Šitie klerikalų šukavimai pa
sitvirtina tuo faktu, kad kai

Akyvaizdoje šitokių klerikalų kartas “Tėvynė” pirmutinė už-
šukavimų balandžio 23 d. tele- drausta įvežti Lietuvon. Ir jei
fonu užklaustas p. Bielskis, gal Lietuvos klerikaliniai reakcio- 
gi jis žino ką daugiau tuo rei- nieriai išdrįso išeiti prieš -tvir- 
kalu. Vienok ir dabar p. Biels- tai organizuotą arti 20,000 
kis nieko galutino nepasakė it* į Amerikos lietuvių jėgą — Susi
kalbėdamas maišėsi, net užsi
gindamas pirmiau ištartų žo
džių. Pranešė, kad jis užklausė 
Lietuvos valdžios apie sugrąžin 
fus laikraščius ir pakartotinai 
mikčiodamas tikrino, kad “Tė
vynė” yra pavojingas Lietuvai 
laikraštis, kuris “purvina Lietu- Vos planus prieš šituos reakci
jos' valstybę ir šmeižia sau ne- ninku žygius paskelbsime vė- 
patinkamus Lietuvai dirbančius liaus. Tuo tarpu norime pa- 
žmones”. Esą kad ir atsitikime reikšti tik tiek, kad šitas Lie
su kun. Purickio byla kam rei
kėjo šmeižti valstybę (?! “T.” 
Red.). Čionai p. Bielskis net ant 
tiek naiviai išsireiškė, kad esą 
jei “Tėvypei” nepatinka ir yra 
kenksmingi kųn. Purickis ai 
valdžios žmonės, tai gali juos juos gynėme, taip ir ateityje to cijoje prieš Didžiosios Lietuvos 
patraukti teisman, bet negali
ma “purvinti valstybės”. Ir, 
pagaliau, esą negalima tokiu bu
du “šmeižti” valdžios ir valdan
čios partijos žmonių, kaip jūsų 
laikraštis daro. Koumet buvo 
užklausta p. Bielskio ką jis ma
no apie klerikalinės 
šmeižtus pažangių j ų 
tai mikčiodamas 
krikščionys dirba teisingai ir jų 
darbai yra pagirtini.

Taipgi p. Bielskis pakartojo 
ir “Vienybės” ofise, kalbėdamas 
su “Tėvynės” redaktorium ir 
kitiems žmonėms . girdint, kad 
“Tėvynė” ; 
bes “purvintoja ir šmeižikė”. 
Kitokio nusistatymo iš p. Biels
kio ir tikėtis negalima <— juk 
senai Amerikos lietuviams* žino
ma, kad jis yra ištikimiausias 
klerikalų tarnas ir kie.k tik ga
lėdamas apaštalauja savo kleri
kaliniai partijai.

Ateina eilė ir kitiems 
laikraščiams

Netik Brooklyno klerikalinėse 
sferose garsiai kalbama, bet 
net ir žvirbliai ant stogų čirš
ka, kad esą “atatinkamas auto
ritetas” iš Amerikos rekomen
davo Lietuvos klerikaliniai val
džiai ^pirmiausiai uždrausti į- 
leist Lietuvon “Tėvynę” ii’ 
“Sandarą”, kaipo organizacijų 
organus, ir “Naujienas”, kaipo 
dienraštį ir dar socialistinį, nes 
šitie laikraščiai daro didelės į- 
takos į Lietuvos žmones. Kuo
met užsibaig. triukšmus Ame
rikos lietuvių spaudoje ir drau
gijiniam gyvenime delei šitų 
laikraščių, kad tą triukšmą pa
laikius iki pat busimų Lietuvos 
Seinjo rinkimų. Esą keliais mė
nesiais prieš Seimo rinkimus 
bus uždrausta įleisti Lietuvon 
visi pažangieji Amerikos lietu-

vienijimą Lietuvių Amerikoje, 
kuris nėra jokia partine orga
nizacija, tai aišku kas laukia 
ir kitus Amerikos lietuvių laik
raščius, kurie išdrįsta kritikuo
ti Lietuvos valdžią.

Galutinas'išvadas ir musų ko-

tuvos valdonų žygis mus nei 
kiek nėbaugina ir jis nesulaikys dos kraštą--atsirado daug pri
muš nuo besirupinimo Lietuvos tariančių tautininkams ir įsi- 
reikalais. Kaip iki šiol stovėjo- steigė keli Klaipėdos krašte tau- 
me Lietuvos interesų sargyboje tininkų skyriai. Bet dauguma 
ir visais mums galimais budais Klaipėdos krašto veikėjų opozi-

paties kelio laikysimės. “Tėvy- tautininkus. Be to, tautiniai 
nes” redakcija laiko net nema- dvasiai skleisti Klaipėdoje yra į- 
ža garbe sau ir visai organizaci- sikurus “Aukuro” draugija, kū
jai, kad Lietuvos klerikalinio ri visu užsimojimu dirba rim- 
smurto ritieriaj ir juodosios re- tai savo darbą'; tankiai kviečia 
akcijos apaštalai laiko musų iš Kauno Universiteto profeso- 
laikraštį savo užmačioms pavo- rius, kurie skaito mokslinio tu- 
jingiausiu iš visų valstybiniai rinio paskaitas. Veik visos pa- 
nusistačiusių Amerikos lietuvių skaitos, kurios įvyko savo te- 
laikraščių. Vadinasi, “Tėvynė” momis tūri daug bendro abiejų 
suduoda į skaudžiausią vietą kraštų žmonių santykių pageri- 
klerikaliniai diktatūrai ir kovo-niinui. | YBH
j e už Lietuvos žmonių laisvę, šiemet susitvėrė Lietuvos Ju- 
pilietines teises ir gerbūvį eina rų Draugija; josios tikslas dėti 
tuo keliu, kuris yra pavojin- visas pastangas pagerinti da
giausia Lietuvos juodajam kle- bartiniu laiku apleistą uostą ir 

yra Lietuvos valsty- jiikalizmui. Mes tuomi džiaugia- rūpintis juo toliau.
( šiaip Klaipėdos miestas, kai
po nešęs ilgą lakią savo kultū
rą atrodo gana gerai; turi Mu- 

' zikos Mokyklą-Konservatoriją. 
Dabartiniu laiku atidaroma Au
kštoji Prekybos Mokykla, kuri 
jbus tos rųšies mokykla pirma 
Lietuvoje.

| Tiek šį kartą bendrais bruo
žais žinių ią Kalipėdos krašto.

—Klaipėdiškis.

lūžo.

F creign Lariguage Informa
tion Service gegužės 1 d., 1925 
m. persikėlė iš 119 West 41st 
Street, New( York City, į 222 
Fourth AvenUe, NeW York City.

Prie šios organizacijos randa
si sekančių tautų biurai r Čekų, 
Danų, Finų, Vokiečių, Vengrų,! 
Italų, žydų, Jugoslavų, Lietuvių, j 
Norvegų, Lenkų, Rusų, švedų ras 
ir Ukrainiečių. .kai gaisrą likviduoti ir gryžo

Organizacijos uždavinys yra atgal.
perstatyti Ameriką ateiviui ir j šeštame kilometre nuo Kum - 
ateivį Amerikai. Tą darbą at- šiškių Prienų link, prie pasisu- 
lieka siuntinėjant svetimų kalbų kimo kelio, automobilis nesu- 
laikraščianis 
macijinius istraipsnius, ir anglų.ir momentaliai 
laikraščiams, žurnalams, kliu- skardžio, 
bams, organizacijoms, kolegi- ’
joms ir t. t. teisingas infurma- gaisrininkai 
ei jas ir faktus apie įvairias 
tautas. Organizacija asmenims 
irgi teikia informacijas.

[FL1SJ

Automobiliu# sudužo. Trys 
i- Sabaliauskas, Ka

valiauskas ir Fedasenis — už
mušti; šoferiai — Strazdas ir 
Juodvalkis — sunkiai sužeisti; 
yra lengviau sužeistų.

Atstatyjno komisija atlikus, 
“tilto statymą” išsiskirstė. O 
po trumpo, laiko kaimo gyven
tojai susilaukė pabauos už tai, 
kam tiltas lūžo.

Prie progos priminsiu (aša
ros ima' byrėti), jog tiltas bu
vo istoriškas: per jį perėjo pir
mas ministeris. (Duok arčiau 
ausį: iu>r£ kiaules ganydamas 
eidavo kasdien po keletą kar
tų, bet nebuvo likęs iki šiol 
...istorišku.) —šimtakojis.

Garsinkitės Naujienose

lHDET.fi
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rubsiuviy unija padarė 
naują sutartį su 

fabrikantais
Pasiliko visos senosios sąlygos 

ir algos. Tik viena firma at
sisakė priimti sutartį įr veda 
atskiras derybas *

JAN KUBELIU, čechas, di
džiausias jftBųaulio smuikininkas. 
Jis dabar koncertuoja Franci-

ėmęs 25 dolerius imdavę plėši
kui. Cj

VVilIiam Finley, 26 m., 536-1 
South Wells St., liko nuteistas 
kalėjimai! nuo 1 metų iki gyvos 
galvos už užmušimą žmogaus 
muštynėse, kurios ištiko po au
tomobilių susidūrimo.

Ueiiivių Bailiuose.
Ką sako apie mūšy or

ganizuojamą parodą 
serbai.

Dviejų mėnesių derybos tarp 
rubsiuviy Amalgameited Cloth- 
ing Workers or AUnerica unijos 
ir Chicagos rūbų fabrikantų de
rybos užsibaigė atnaujinimu 
pirmesnės sutarties dar trims 
metams. Senoji sutartis užsi
baigė gegužės 1 d. ir nuo tos 
dienos pradėjo veikti nauja su
tartis.

400 rūbu fabrikantų, susivie
nijusių i galionai Clothiers’ Fe- 
deration, pradedami derybas pa
reikalavo iš unijos padaryti nie
kinius nusileidimus, remdamie
si tuo, kad biznis eina labai 
silpnai ir todėl fabrikantai ne
galį savo darbininkams mokėti 
tiek, kiek mokėjo pirmiau. De
rybos, 1 kurioms vadovavo' San, 
Levine, Chicagos joint boaid 
manažeris ir Sidney Hilhnaii, 
generalis unijos prezidentas, 
betgi buvo sėkmingos ir fabri
kantai ilgainiui sutiko atnaujin
ti sutartį trims metams seno
siomis sąlygomis. Ta patarė 
jiems padaryti generalinis fap- 
rikantų Federacijos,.di rektorių s 
prof. W. E. Ilotchkiss.

Visi Chicagos fabrikantai, pa
sirašė naują sutartį, išėmus vie
ną didelę firma Alfred Decker 
and Cohn, 116 S. Krankliu ,St, 
Ji pasitraukė iš fabrikantų Fe* 
deiaacijos ir užvedė atskiras 
derybas su unija, vis dar nepa
liaudama reikalavusi sau tam 
tikrų nusileidimų iš unijos pu
sės. Derybos su ja tebėra ne
užbaigtos, bet ir nėra nutrauk
tos, Ta firma grūmoja iškelti 
savo dirbtuves į mažus mieste
lius, kur nėra unijos ir ten ga
minti diabužius su pagelba ne
organizuotų darbininkų, jei u- 
nija nesutiks priimti algų nuka- 
pojimą.

Atnaujintoji sutartis palie

čia apie 35,000 rubsiuvių, kurie* 
džiaugiasi, kad išvengta streiko 
ir kartu išlaikyta senąsias dar-

' Užsimušė lietuvis
Luis Plesna, gyv. Aštuoniolik

toj gatvėj tarp Union ir Buble 
gatvių, vakar lipdamas laiptais 
i uo stogo, ne nuo aukštai nu- 
1 uolė galva žemyn ir prasimu
šė smilkinį. Mačiusieji sako, 
kad veikiausiai jis nuhižo 
sprandą.

Atvykęs nelaimės vieton pat- 
i )lvežimis kūną nugabeno į li
goninę.

Plesna buvo padorus žmogus, 
i.egerdavęs ir prieš nelaimės 
j tsitikmą nesenai buvęs pare- 
jjs iš bažnyčios nuo pamaldų.

— Reporteris.

e 1921-22 m. paroda apvažia
vo visus didesnius Serbijos ka
ralystės miestus. Serbai gimi
ningi rusams ir atjaučia jų 
kentėjimams.

“Čia aiškiai parodoma Rusi
jos, žmonių tragedija,” — rašo 
vienas laikraštis.

“Kas nežino arba nesupranta, 
kas yra bolševizmas, — tas bū
tinai privalo parodą aplankyti,” 
rašo kitas laikraštis.

“Paroda tiek įdomi, jog kiek
vienas privalėtų ją aplankyti,” 

rašo trečias laikraštis.
Ir žmones ėjo... žiurėjo... ir 

vėl grįžo, ir vėl žiurėjo, nes pa
roda tiek buvo įdomi.

Lietuviu Auditorijoj 
paskutinis šiame sezone 

.• iškilmingas vaidi
nimas.

bo sąlygas ir algas. Todėl penk
tadienio šventimas Pirmosios 
Gegužės rubsiuviams turėjo dvi
gubos reikšmės. Jie užpildy
dami didelę Ashland Auditoriją 
šventė visąpasaulinę darbininkų 
šventę ir džiaugėsi nauju savo 
laimėjimu. Tai buvo jų laimė
jimo diena, laimėjimo jų unijos, 
laimėjimo jų organizuotos spė
kos. Jie laimėjo tik todėl, kad 
jie yra stipriai organizuoti,’ku
rios fabrikantai nesitikėjo nu
veikti ir, todėl turėjo pasiduoti 
darbininkams.

Darbininkai šutaitį ratifika
vo. •

su mes ir adreso ilgumo. 
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bu* 
brangi dovana.

Smulkios Žinios ♦
t

Pereitą penktadienį automo- 
L liai užmušė penkis žmones — 
ūu vaikus, vieną moterį ir du 
vyrus.

Pereitą penktadienį buvo su- 
s reikavę šaitakošės (ice 
c •eam) išvežiotojai. Teisingiau 
j e ne streikavo, bet patys sam
dytojai jiems paskelbė lokau
tų Samdytojai reikalavo nu- 
k ipojimo algų, bet darbininkai 
nenorėjo jo priimti. Po vienos 
d enos streiko betgi susitaikin
ta kompromisu.

Pereitas penktadienis buvo 
d džiausiu kraustiniosi diena. 
Dar niekad nebuvo tokio kraus- 
t mosi, kaip pereitą gegužės 1 
d eną. Spėjama, kad tokio di
rt ;lio kraustiniosi x>vieŽa.stis4" L>n- 
V4> nedidelis rendų nupigiinut> iix 

ž nonės kraustėsi ten, kur jie 
galėjo gauti pigesnę nuomą. 
Spėjama, kad tą dieną persi

Lietuvių Auditorijoj gegužio 
men. 10 d»,' įvyks nepaprastai 
iškilmingas vaidinimas. Vaič
kaus Domios Teatras <4yenčia 
savo teatro premierės P. Ten- 
džiulytės (jubiliejų 8 metų sce
nos darbuotės.

Veikalas “Menas ir meilė,’ 
kurį įi pati sau pasirinko, pasi
žymi savo gražumu.

'lame veikale ji vaidins v žy
miausią rolę Flavijos Tessini. 
Veikalas gražiai nušviečia ar
tistų gyvenimą su visais jų sie
los pergyvenimais ir sielvartais. 
Lietuvių scenoj tai pirmas atsi
tikimas, kad scenoj išvedami ar
tistai. šį veikalą įdomų bus 
pamatyti ypatingai moterims, 
nes jis atidengs daug paslapčių.

Antrą žymią rolę po Tendživi
lytės vaidins seniausia Chicagos 
artistė p. Dundulienė. Ta rolė 
jai ant tiek patiko, kad ji grie
bės jos su nepaprastu užsidegi
mu. Ktiip ji pati sako: kad' tą
soj 25 m. jos darpavimosi sce- 
noj dar tokios artimos jos sie
lai rolės nėra vaidinusi.

Taipgi publika pamatys

Organizacijų suvažiavimas
S LA. 2-ro Apskričio kuopų 

organizatorių suvažiavimas, įvy
ko 26 d. balandžio, Meldažio sve
tainėj, 2244 W. 23rd PI.

3:30 vai. po pietų apskričio 
org. J. Gelgaudai atidarė posė
dį. 'Laikos v dėju išrinkt .s 
M. Kace, ičius. i:Ttinin; J. Gel
gaudas.

Dalyvavo organizatoriai nuo 
šių SLA. kuopų: 36 kp. A. S. 
Bradchulrs, 89 kp. A. Dugnienė 
ir P. šeknis, 122 kp. V. Myko
laitis, 185 kp. P. Barzdis, 194 
kp. J. Gelgaudas, 139 kp. M. 
(Jžusenis, 176 kp. J. A. Povy- 
alitis, 185 kp. P. Barzdis, 194 
kp. St. Zenkus ir K. P. Devei
kis, 226 k p. P. I larmanas, Vi
so 12 organizatorių nuo dešim
ties kuopų ir apskričio valdyba 
— pirm. P. J. Petronis ir rašt. 
M. Bacevičius. 63 kp. organi
zatorius negalėjęs pribūti, ra
portavo M. Bacevičius.

Iš raportų paaiškėjo, kad or
ganizavimo darbus eina pagal 
išgalės. Vienur jau pradėtas 
plačiai, kitur da tiktai ruošiamą- 
si; nekuriose kuopose stoka ant 
vietos darbuotojų, o tolinus gy
vendami, kad ir su geriausiais 
norais negali sėkmingai darbuo 
tis. Abelnai inumt visus ra
portus, galima tikėtis, kad S. 
SL. sulauks gerų pasekmių iš 
2-ro apskričio apielinkės.

Naujuos sumanymuos apkal
bėta agitacija per vietinius laik
raščius. Užgirta rašinėti iš 
kutfpų veikimo ir kitokius agi
tacijos žvilgsniu pratesimus ir 
kad tilptų laikraščiuose. Sių
sti tokius raštus per apskričio 
organizatorių.

Pakeltas klausimas per 36 kp. 
organizatorių A. S. Bradchulį 
kas link silpnai gyvuojančių 
pašelpinių draugijų, ar negalė
tų jos ateitį į Susivienijimą. Tą 
klausimą svarstant dalyvavo 
kuone visi. Pavesta pasiteirau
ti tuo dalyku apskričio organi
zatoriui.

Apsvarsčius Jaunuolių organi
zavimą, nutarta rengti maršru
tą.

Organizatorių susivažiavimas 
nutarta laikyti tris kartus į me
tus.

Apskričio organizatorius per
skaitė informacijas* gautas nuo 
SLA. Centro Sekretorės. In
formacijose gauta gerųų paaiš
kinimų kas link vaikų priėmimo 
ir lc. <1.

Posėdis užsidarė, apie 5:45 v.

po pietų.
Posėdžio rašt.

J. Gelgaudas.

Iš Northsidės Lietuvių
1 Ghronrkos

, I

Kaso Julius Nemunas.
imigracija, kuri pastaruoju 

laiku liko apribotu, mums lie
tuviams yra gana skaudus 
smūgis. Mes. kaipo tania, ei
nam prie laipsniško nykimo. 
Kosmopolitas gali šituo klau

simu pasijuokti, o šovinistas 
keiks šilų šalį, kam nyksta 
lietuviškas jaunimas ameriko- 
nizmo bangose. TeČiaus rimtai 
mąstančiam lietuviui darbinin
kui reikia ieškoti praktiškų 
būdų iš lo užburto rato išeiti.

Jeigu vokiečiai, švedai, nor
vegai ir kitos apšviestos tau
tos nenyksta amerikonizmo 
bangose, taip girnai kaip migla 
nuo saulės šviesos, tai kodėl 
lietuviai negalėtų sekli jų tau
tinį tvarkymus pavyzdį? Lie
sa, mes negalime turėti tokias

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

I)R. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aktą aptemimo, oervuo- 
tumo, skaudamu akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
ta, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regyptę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
ai yda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir nueičiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki I p e

1545 (Vest 47th 8t

«

kraustė apie 70,000 šeimynų.

Mrs, Bessie Glickman, 1948 
N. Savvyer Avė., važiuodama 
Michigan Avė. ir sukdamos! į 
J ickson Blvd., neteko kontrolės 
a it savo automobilio ir įvažiavo 
į brangmenų sankrovos langą, 
išbarstydama už 200,000 dole
rių brangmenų,^ kurių dalis li
ko pagadinta. Ji pati ir kaltu 
sa ja važiavęs vyriškis pateko 
į ligoninę.
2 I 53

i Max Freshman, groserninkas, 
112 E. 41 St., laike pastarųjų 
dviejų metų jau penkis kaltus 
buvo apiplėštas ir kada užvakar 
atėjo negras ir atstatė revolve
ri, kad jį šeštu kartu apiplė
šus, jis nieko dąugiau nebesakė, 
tik pats atidarė registerį ir iš-

(laikinai pasitraukusią nuo 
scenos ir dabar jau grįžusią 
prie pamylėtojo darbo p. Gul
binienę. Kaip girdėti šiame 
veikale pats direktorius Vaič
kus, norėdamas ‘ pažymėti tą 
vaidinimą, vaidins net dvi roles, 
vienai kitai djametraliai prie
šingas. Viena rolė teatro direk
toriaus pilna komizmo, o' kita 
dramatizmo, senio tėvo rolei, 
kuris vedė antrą žmoną, kini 

'labai nepakenčia, .pirmos žmo- 
nos vaikų.

' Be to, šiame vaidinime daly
vauja: Klimaitytė, Adomaitytė, 
Širvys, Krištopaitis, Kareiva, 
Kasparaitis, Auryla, Budrys, 
Preikšą ir kt. Apie juos ir vei
kalo turinį kitą syk.

Į Vaidylų personalas siekia iki 
20 žmonių. —X.

RŪBŲ EKONOMIJA
Kubai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo kaip nauji, jeigu 
užlaikomi švariai ir prašina
mi; prašalina riebumus ir ne
švarumus, ‘panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžina šviežumą audekh 
Duokite savo rubus išvalyti 
nudažyti musų patirtų 
niu budu.

moksli

Mes paimam ir d< dykai

3511 S. ] 
Tel. Yards

Mes

S. Halsted 
0024 — 

įteigta 1898. 
neturime

0436

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems) asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais, čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: !
Perlaidos: 20569—Pranciškai I^kšniutei
11122—Antanui Tamašiunui
3408—Onai Vošylienei
3433—Elenai Majauskienei
3473—Liudvikai Žukauskienei 

20595—Simonui Milašauskui •
3618—Domicėlei Lukošienei
3642—Mateušui Augaičiui
3614—Antanui Urbonui

22186—Petronėlei
11273—Gyd. Abraičiui dėl Elzb.

Abraitienes

Kučinskienei 22189—Onai

11238—Antoninai Puišienei 
3616—Jurgiui Kazlauskui

20615—Marijonai Urbonienei
3602—Onai Baličienei
3690—Ignacui Drobui
3674—Elzbietai Monkiutei
3686— Domicėlei Lubięnei
3687— Barborai Rimeikienei 

Mikulskienei
3668—Julijonai Krasnickienei 
3712—Elzbietai Petrulienei

3665—Barborai Bukauskičnei 
11271—Barborai Maigknei 
20640—Onai švilpienei 
20630—Julijonai Bučienei 
22032—Barborai Baranaitienei I
22033—Juozapui Suginlui 
22047—Jonui Šileriu!

866—Dominikui žukąuskui 
22029—Mykolui Ripkevičiui 
22030— Mykolui Ripkevičiui 
3774—Senam Jonui 'Viltrakiui

Fans Struck—Yca, Bo!
UOUM USltK- AMV MORE feUfF-FRoM 

^00 EltACmtttS-AND 
H CAlli TUt (bAKC- GCT tĄfc?

3718— Domicėlei Bagdošankie- 
nei

3728—Julijonai Podžiukei 
20638—Mortai Kairienei 
24109—Mari j onaj Riškienei

3717r—Juozapui Bernotui
20636—Jonui PeliačiuiT
3719— Valerijai Laugaudienei

20634—Mateušui Daunoravičiui 
20639—Mari.jonai Labanauskie

nei *
3781—Bronislovui Choroman-22036—Jonui Ramanauskui

skiui
J . i ,

3796—Antanui Ričkui
3759—J uozapu i M acc j a usku i

24111—Agnieškai Monkienei
20645—Leonorai Songailienei
3809— Pranciškai Lazdauskie K

nei
11291—Jonui Baniui .

I

3782—Boleslovui Kovaliauskui
3810— Stasiui Lapinskiui

22199^—Marijonai Pašakarniene

3777—Mąteušui Balčiūnui 

3791—Onai čivinskienei
20651—Teodo rai R i m ke v i či enei
3763—Franciškui Zuperko

11329—Zofijai Kuncaitei 
20657- Martinui Kavaliui 
20662—Jokūbui" Barisui
3852—Marijonai 

nei 
11330—Jonui Kiršnitkui ' 
75218—Marijonai Silvenienei 
11321—Mortai Jodienei 
3845—Onai Ascilienei 

20663—Elenai Griciunienei 
3895—Jicvai Macienei 

55112—Onai Vitkienei 
55116—Elzbietai šeputaitei 
55117—Simonui Kaliatkai 
55123—Jonui Zurauskui 
55125-

nei 
11148—Domicėlei Boividienei 
3344—kotrinai Stankaitienei 
3435—Zofijai Radžiūnas 
3569—Jonui Laučiunui

Phone Pnolevard

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas oi. u tų be skausmo, 
ttridge geriausio aukso. Su muši 
pleitom galima valgjn,i kiečiausią maJ 
i;tą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikite savo 
dantis, kad nekenktų juaų *v«ikataL * . • •

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

22039—Antaninai Daugšienei 
22040—Salomijai Valenčeniutei 
22012—Vaclovui Mickevičiai 
22020—Jonui Daugirdui 
55087—Anelei Gricienei 
55089—Uršulei Tarvainienei

38Q3—Adomui Petrui Tamo- 
šiunui

3744—Antanui Rupšiui 
3784—Elenai Čepienei
3778—Benediktui Daktaraičiui

11294----- liosca.li j ai T. Vaitekunai-
tei

3814—Aleksandrai Mandrijau- 
skaitei

20656—Jonui Čekanauskui 
3799—Konstantui Balneviėiui 
3788—Petronėlei Cilavičaitei

Slabosęvipie-11296—Petrui Sabauskiui 
3838—Emilijui Savickaitei 

11320—Onai Vežicnei
20667—N i kodiniu i Balsiui 
3810- Jievai BerŽinskienei 

11327—Mortai Bartašiti.: 
20661—Magdalenai Cukurienei 
3823—Ignui Sindaravičiui 

55113—Efimijai Jakovlevai - 
Jankauskienei

55114—Maksimui Jakovlevui 
55118—Antaifui Čepaičiui

Steckąitei
3884—Tamošiui Reivitui 

20691—Leonorai Deginaitei 
11371—Teklei Puodžiunaitei 
22082—Jonui Pareiko 
22086—Adolfui Jakubauskui

Pranciškai Mikošauskie- 3869—Zuzanai

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

Nedčlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

KlUnpas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptickos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedčlioj nuo 9 iki 11 ryto.

f—------------------------------- -------
PUBLIftKA KLINIKA

Del sergančių žmonių 
Nereikia daktarui mokėti

AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 
UŽS1SENĖJUSIV LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų

Kraujo ir šlapumo egzaimnacija 
tiktai $1. .——-

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu Hudu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenaturuiius nubrgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniška: ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1’657 W. MatlisOn St.

i Kampas l’au'ina St.
Valandos nuo 10 iki s vaį. vakare 

Nedčlioj 10 iki 1

Tel. lAifayette 4223

Pilimbing, Heating
Kaipo lietuvi? lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriauGui.

M. Yuska,
3228 W. 38th SU IU.^
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa am h-to pusi.)

galingas ir skaitlingas organi
zacijas nariais ir pinigais, 
kaip kad vokiečiai, bet šve
dus, norvegus ir kitas kai kiu 
rias tautas mes galime ir turi
me sekti.

Geriausias ir gal vienintelis 
vaisias apsaugai nuo skubaus 
išlautejimo jaunosios genlkar- 
tės yra telktis j dideles orga
nizacijas, kaip lokalus taip ir 

šalies. Tokia organizaci- 
inu-

gyvenan- 
IX) įvairius kampus did- 
Amerikos. Taipgi nema- 
yra mums svarbu turėti

T ......... ............ ...

Chicagos Lietūvių
Savitarpinės Pašelpos kaip tik
tai ir eina prie to, kad sutrau
kus lietuvius į vieną galingą 
savišalpos organizaciją, 
sutraukus čia gimusį jaunintą, | Kliubas yra išrinkęs 
kad sutraukus visus padorius 
lietuvius ir lietuvaites. Chica
gos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašelpos yra skaitlinga 
nariais, turtinga pinigais. Tvar
ka pavyzdinga, vidurinis Dmu-j 
gijos reikalų vedimas de
mokratinis. Draugijos tikslas 
yra sekamas: “Draugija šelpia 
narius ligoje, rūpinasi 
(lojimu mirusiųjų, 
platinimu apšvietus, 
rėmimu dailės ir sporto, reika
lui esant dalyvauja darbinin- 
k išk uose 'apvaikščioj imliose,
pirmeiviškuose susirink imlio
se.“

ja yra !SLA., kuri subūrė 
mis į didelį skaičių 
eitis 
žios 
žian
skaitlingas nariais lokales or
ganizacijas. Bet to negana -r- 
šimtai lokalių draugijų tvėrėsi 
ir mirė, jų nariams, kurie mo
kėjos! po daugelį metų, pakri
kus draugijai, į buvo skaudi 
skriauda, nes eiti naujon drūti; 
gijon buvo peršeni, nieks jų 
nenori priimti, o Į Amerikoniš
kas apdraudos organizacijas 
jeigu įstoja, tai turi 
brangiai mokėti.

Tai yra 
ateičiai. J 
reikia but 
Draugijoms 
skaičiumi,
joms gyvuoti, 
kioms draugijoms 
mybės ilgai gyvuoti, 
tvarka nėra tinkamai 
ir nesiranda 
žmonių 
vedus, 
goję yra gana daug, kurios už 
poros metų ar biskį už ilges
nio laiko aUisveikins su šia 
ašarų pakalne. Geriausis ši
tokioms draugijoms 
j i mas, tai vieity'ts 
(’raugijų, sudarant 
kimų. *

Didelėse lokalėse

Brighton Park
Keistučio Kliubo susirinkimas.

Draugija Antanas OŽolas, Jonas Kond- 
roška ir Ignacas Sholtmanas. 
Visų pirma buvo alkiausia 
valdybos, ar randasi tokia ty

kai! rinėjiiho komisija ir ar ją 
tyrinėti 

A. .lusą (korespondentą). Pa
sirodė, ’ kad tokios I 
nėra ir jos niekas nerinko. Tie
sa, buvo išrinkta komisija ištirti 
kiek J. Aleksandravičius gavo 
“komi ši no“ iš Lietuvių Audito
rium, liet ta komisija užbaigė 
savo darbą po išdavimui ra
porto pereitam susirinkime, 

palai- kovo 1 d. Taigi tokios, ar tam 
Rūpinasi panašios komisijos nėra ir, 
rupinasi manau, jiems ne komisijos, 

bet kokios šventos traicės Var
das geriau pritinka. Negalima 
suprasti ko jie nori; juk tam1 
laiške nėra tikro įrodymo, ką1 
ir kada aš bučiau neteisingai 
aprašęs. Aš visuomet rašau 
apie* Kliubo stisirinkimų įvy
kius ir jeigu kas butų netaip 
parašyta, tai aš, kaipo kores- 
pondentsa, visuomet esu už 
savo darbą atsakomingas tik • • • • l ’

«!*!

APSIVEDIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

labai

VYRŲ

tinkama 
draugiją 
gana

su 
nėra

pamoka 
stojant 

atsargiam, 
mažu nariu

Lietu viu Keistučio Pašclpi- 
nio Kliubo susirinkimas ivvko 
balandžio 5 d., McKinley par
ko svetainėje. Susirinkimą 
atidarius buvo priimami nau
ji nariai; prisirašė viso ^epty- 

trvs motervs ir kelini! 
Protokolas skaityta ir 

Proto-1 
. Aleksandra v i-1

PAIEŠKAI) MERGINOS APSIVE
JAMU I nuo 211 iki 25 metų senumo. 
Meldžiu su laišku prisiųsti paveikslą. 
Aš vaikinas 36 metų; turiu' savo pra- 

knYYiiciiaą pertę ir moku gerą ir pastovų darbų. Komisijos ( u.šku Nuujie 1789 SQt Ha|s. 
tėd St. Box 632

REIKALINGI pardavėjai muzika- 
liškij instrumentų, alga iv komisas. 
Garantuojama uždarbis iki $6(1 | sa
vaitę. Atsišaukite ypatiškai iš ryto 
iki 12 dienos kas dieną.

MILLER BROS.
11241 So. Michigan Avė.

GROJIKUS PIANAS/ BARGENAS
Iš priežasties apleidimo miesto par- no..,!.,r t,, .^.t duosiu tiktai Už -«l 10. 1 l’ardavimtu 5 kambarių niunnC
Su benčiumi’ ir 150 rolių. Geriems,cottage, karštu vandeniu šildo- 
mTpadėjimr’^ yra e,ektra» vana- At‘s'-

812U W. 63-rd St., 1-st floor šaukite
3125 So. Wallace St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malcvą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMAN010NIS, Prez..

REIKALINGAS džiahitoriaus 
pagelbininkas, turi būt patyręs 
prie to darbo ir norintis dirb
ti. Valgis, kambarys ir gera mo
kestis. Drexel 6929 J. P.

662 E. 46th St.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
notions, delicatesen storas ant kam
po; visokių tautų apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas per daugelį melų; 
pigi renda su keturiais gyvenimui| 
kambariais. Parduosiu pigiai. • 

1091 S. \Vetls St.
Vienas blokas į Vakarus nuo 

\Venlvorth Avė.
-------------------------- ------ —

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

‘Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd’. 1969 res.

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
katras1 supranta hnlclio darbą, tai
symų lovų ir plovimų grindų. Val
gis ir kambarys ant vielos. Mo
kestis nuo $15 ir augščinu į mė
nesį. Katras geria munšainų tegul 
neatsišaukia.

1606 S. Halsted Si.

NAMAI-ŽEME
Geras Bargenas 
Brighton Parke

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
faunas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

4 kambarių Cottage, kaina 
$2,750, $750 įmokėti. Kitus kaip 
rendą.

6 kambarių Cottage, < kaina 
$4,500, pusę pinigais, kitus kaip 
rendą.

. 2 šeimynų Cottage, 4-4 kam
barių, kaina $3,850, išmokėji
mais. t

2 flatų, 66 kambarių, lotas 
55x125, kaina .$5,850.

2 flatų, 5-6 kambarių, lotas 
55x125, kaina $9500.

2 flatų — 5-5 kambarių, 2 lo
tai, kaina $11,250, pusė pini
gais.

3 flatų, 4-4-4 kambarių, kaina 
$8,600 įmokėti $3,500.

Taipgi kampiniai ir viduriniai 
biznio lotai. Mes taipgi turime 
kampnių ir vidurinių biznio lo
tų ant Archer, Kedzie, Craw- 
ford ir 47 St. Vienas geras in- 
vestmentas vertas visų metų 
darbo.

J. N. ZEWERT & Co., 
4377 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5313

REIKIA vyrų prie dirbtuvių 
darlty, 44c. ir 50c. j valandų.

Atsišaukite
30 S. Canal St.

2nd floor.
Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingus patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yaids, 1571

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
m-ieš kliuba, o šu truicc nieko1 l'el groseiniy. btičernly, deliknte- 
bendro neturiu. Nepavyko 
jiems .1. Aleksandravičių ap
šaukti grobiku, taipjau nepa
vyko ir šis jų žygis, *nes tapo 
didele didžiuma balsų nutaria 
korespondencijos neliesti, va-l 
dinas korespondentas ųarašė 
kas reikėjo parašyti teisin
gai. Ką jie dabar darys? Juk 
jie be darbo negali būti. (Mi
siūnas aiškino, kad Jusas poli- 

išrinktas tikl> Per “Na"Ji™“”” varinėja.
o W. Strygas tai gražiuoju pra- 

i šė, kad A. dusas koresponden-

Į šen, lestaiiriicijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET , 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

REIKALINGA 20 KARPENTE- 
RIŲ. Suprantančių gerai darbų prie 
naujų biklingų, darbas ant visados. 
Unijos mokestis.

Kreipkitės:
2001 So. Halsted St. po 6 valandų 

vakare

REIKIA atsakančio bučerio. 
Atsišaukit tuoj. Kuris supranta 
darbų lietuviškoj bučernej.

Kreipkitės adresu:
. 858 W. 33 Str.

Mes parduodame olselio kaihomis 
visiem;?. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATINC SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymnrket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

m, — 
vyrai, 
priimta be pataisymo, 
kolą priėmus J 
eitis, kuris buvo pereitam susi
rinkime, kovo 1 d., i_.......
pirmininku, dabar užėmė pi 

. Tai tas pats J.
. rotai,atiauktV- 

nustoja buvęs šio ‘Kliubo pi r-į Mėnesinių ir įstojimo šiame 
mininku, o jau bus keturiolika| susirinkime įplaukė $360.75. 
metų kaip šis Kliubas jo paties1 —Ant. Jusas.
suorganizuotas pasekmingai' 
gyvuoja. Nebcreikalo jis yra 
didžiumos Kliubo narių ger
biamas žmogus. Raportuose 
apie ligonius pasirodė, kad 

stipresnį šiuo laiku randasi apie astuo
ni sergantys nariai ir trys mi- 

Nuo mirties sunku išsisu- 
turėti 
korės-!
viešą 

komi-' 
komi-'

taipgi ir lo-
nėra gali- 

kuriose* r___ „
vedama mininko vietą.

gana tinkamų j Aleksandravičius, |kuris
kad tinkama tvarką j------x ~ ’ w‘ •
Tokių draugijų (’hiea-

draugijose 
netiktai, kad pašelpa ir pomir
tine visuomet nariams yra už
tikrinta, bet sykiu tokios drau
gijos galės vesti tinkamą kovą 
su išimi įėjimu. Tokios draugi
jos gali įsteigti lietuvių kalbos 
klases, atletikos kliubus, dra
mos skyrius, chorus ir tl/Taip 
kad tą čiagimį jaunimą, kuris 
ateina i draugijas, tik tokiu 
hudu yra galima palaikyti. 
Mes į kitokias draugijas apari 
pašelpinių, čia gimusio jauni
mo vargiai įtrauksime, vargiai 
juos tinkamai užinteresuosime. 
Savišalpos draugijos yra tin
kama viela j kurias turime 
masinti jaunimą. Bet atėju
siam jaunimui mes turime duo
Ii viską tą, ką jis gali gauti i- 
vairiose amerikoniškose- orga
nizacijose. Kada musų lokales 
draugijos bus skaitlingos na-į 
riais, turtingos pinigais, mes 
a lt i tinus svečius užžavėsime.' 
Jie pamyls mumis kaipo lietu
vius, jie pamyls musų įstaigas 
ir jie sykį pradėję dirbti pas 
mus, liks nuolatiniais tautos 

eidami 
švedų, 
nes į

neleidžia

mes seksim pavyzdį 
norvegų, cechų ir kitų, 
juos amerikonižmas 
šaknų taip giliai kaip į tas tau
tas, kurios neturi tokių stipri;! 
organizacijų.

tė- 
pa- 
m. 

Pa-

PETRAS EIČIUS 
Metinės sukaktuvės

Musų mylimas vyras ir 
evlis persiskyrė su šiuo 
šauliu geąužės 3 d., 1924 
Turėjo 12' metu amžiaus,
ėjo iš Gauriškio valsčiaus, 
Balandžio kaimo. Liko palai
dotas gegužės 6 Q. Šv. Kazi
miero kapinėse. Pamaldos at- 

\ sibus seredoj, . gegužės 6 <1., 
J 1925, šv. Kryžiaus bažnyčio

je. Prašome giminių, draugų 
ir pažįstamų dalyvauti pa
maldose. Mes tave mylime ir 
amžinai neužmiršime.

j Nuliūdę moteris ir vaikai
i Petras, Antanas

ir Stasius.

Tel. Lafayette 5153-6438

REIKIA —
patyrusių boilerių prie elek

trinio preso į junk šapų.

---- T

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.
NAŪJIEN

PIKNIKAS 
CALUMET GROVE 

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

ir
i • 
kli, o sergantys, reikia 
vilties, kad pasveiks ir 
pondentas siunčia jiems 
užuojautos žodį. Įvairių 
sijų raportai: Apšvietos
sijos, Dramos Skyriaus komisi-' 
jos, Spulkos delegatų, rengia
mo vakaro komisijos, Kontro
lės Komisijos ir Valdybps ra
portai priimti, išskyrus iLictu-' 
vių Auditorijos delegatus. §ic
visai ir susirinkime nepasiro- Bridgeporto lietuviams žinotina, 
dė; nicikurie jų visuomet kai-1 Y’sl norint‘ n?imnnsė
ba, kad girdi, “Auditorijai nė-( — .apie tai malonėkite pranešti 
ra lvnrkn«” n kuin lankvlk i “Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted ta ixatKos, o kaip lankytis ijgt Te| Bou|evard 9663 jei
Auditorijos delegatų susirin- tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
kimus ir parvykus Kliuban iš-' Sąuti ir kitą laikraštį, prane.- 
duoti raportus, tai jų nėra. 
riau nors nekalbėtų apie nebu
vimą ten tvarkos, 
maitės paminklui komisija li
ko perorganizuota ir išrinkta 

‘šie nariai: J. Pabarška, A. Ju- 
sas ir W. Strygas. Išrinkta 
darbininkai vakarui, viso 22. 
Nutarta paskirti valdybą per-! 
žiūrėjimui knygų c IL, \ 
pirmininkas ir iždininkas apsi-1 
maino. M. Dundulienė, , kuri 
buvo pereitam susirinkime iš
rinkta iždininke, j šį susirinki
mą neatsilankė ir liko atšauk
ta; jos vieton išrinktas Kaz.. 
Vainis. Nutarta, Kliubo pini-' 
gus, kiek randasi pas iždinin
ką, apdrausti, kad kartais kas

MORTGEClAl -PASKOLOS

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

DOMEI BRIDGEPORTIEČIŲ

šiuomi pranešam, kad mes ati
darėm valgyklą, kur gaminsim 
tikrus lietuviškus valgius. Vi
sus kviečiam atsilankyt ir per- 
sitikrint apie skanumą musų 
pagamintų valgių.

Peeoples Restaurant
734 W. 35th St.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON 6 šviesus kamba

riai, garu šildomi, šalę Lietu
vių Auditorijos.

3129 S. Halsled St.

1017 .So. Fairfield Avė.

REIKIA
patyrusio barberio.

Darbas visada.

3825 Archer Avė.
—r

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 ruimu rakandai 

(furnitūroj už gana prieinamą kai
ną. Kam reikia įsigyti gerus ra- 
dankus ir tinkamą rendą, pasisku
binkite. Prihžrtštlš pardavimo su
žinosit vietoj. Laikas iki 10 vai. 
ryto ir vakarais nuo 6 vai. iki 8 
vai. Kreipkitės /

Miss A. Drinidziutė, 
3301 S. Halsled SI., 2 lubos užp.

PARSIDUODA ūkė, 40 akrų. 10 
dirbamos, kita gera ganykla. Yra 
namas ir barnė, prie gero kelio, 
arti miesto, tik Pfc mylios. Parsi
duoda pigiai. Pardavimo priežas
tis — pavienis. Kaina $1,21)0, ant 
išmokėjimo.

yVolter Nasakaitis, 
Goodman, VVis., P. O. B<»x 28 

__________ l---------------------------------

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI auksinių daiktų 

krautuvė, biznis išdirbtas per 12 
metų. Geroj vietoj — tar|)e mai
šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, dei kurios turiu ap- 

Chicago. Atsišauki! į Nau- 
, 1739 S. Halsled SI., Box 522

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow, kaip nauja. Yra sun 
parlor, 12 colių skiepo sienos. Yra 
ugnavietė, knygynas, kieto medžio 
trimingai, lamas šildomas, weather 
strips, gasinis pečius ir gas plate, 30 
pėdų lotas. Jardas ištaisytas ir ap
tvertas, o iš fronto medukų tvora, 2 
karų garadžius su cemento grindi
mis, šviesa ir vandeniu. Cementinė 
ėlė. 
lauko ir vidaus. 
$3000 
$1,300 
pigiai.

šviesa ir vandeniu.
Namas naujai išdekoruotas iš 

Pirmas morgičius, 
ant 6%, antras morgičius, 

Savininkas parduoda labai

leisti 
j ienas

6421 So. Rockwell St.

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

. CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

| kitę irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 

\Musu žmogus patyręs tame darbe,1 
( jis nuo 5-kių iš

A. a. Ze- rūpinti savo kostumerius 
.......... noms”. —Aušros Knygynas.

ROSELAND — Gegužio 5 d. 7:30 I 
vai. vakare Aušros kambariuose, ' 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Lietu
vių Improvement ir Benefit Klivb) 
susirinkimas. Kliubo nariai, kurie 
persikėlėte gyventi kitur priduokiie 

y “ > Visi Kliubo
dėlto, kad i nariai atsilankykite paskirtu laiku, 

I nes yra daug svarbių reikalų, kurio 
turi būti apsvarstyti.

—J. Tamašauskas sekr.

RENDON KRAUTUVE ir gyveni- 
ryto pradeda ap- mui kambariai, 3149 So. Morgan St., 
tumėmis “Nnujle- vie|a tinkama^ aptiekai. čia buvo 

I aptieka per daug metų.
Ignatius Chap and Co., 
31-st and Wallace Sts.

“Birutes“ vaidybos nariai laikys 
susirinkimą, utaminke, geg. 5, š. m. 
Raymond Chapcl. Pradžia 8:30 vai. 
vakare. — Sekretorė.

7:30 
158 

gi., kampas Indiana avė., 
Lietuvių Darbiųinkų Namo 

šerini nk v susi rinki mus.

Roseland. — Gegužio 4 d., 
vai. vakaw K. Strumilo svet 

_____ _______ ( E. 107, gi. 1 
neapvogtų ir nepadarytų Kliu- L. . JT . ~ . i Bendroves ........... ................. ..........
biu nuostolių. Nutarta Kliubot Sėrininkai ir šfirininkCs ateikite at- 
pinigus; kurie randasi mieste siimti sertifikatus, kurie dar ncat- 
1 ” i atėmėte. Taipgi persikėlusieji gy-

1 venti kitur priduokite savo tikrus 
antrašus. Reikalui esant reikia ži
noti kur kreiptis. 

—J. Tamašauskas, sekr.

banke, perkelti į kurj nors 
lietuvių bankų. Nutarta, kad 
iždininkas užsistatytų tūkstan
tį dolerių kaucijos.

Laiškų skaitymas.
nuo
III.,
tas.
mat

Gasiunas 
“Gerbia- ■ 
nes dar 
svarbus

Chicagos Lietuvių Auditorium 
B-vės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 4 d., 8 vai. .va
kare, Auditorium svet., 3133 
Halsted St. Gerb. direktoriai 
draugijų atstovai malonėkite virti 
laiku pribūti, nes turim daug svar
bių reikalų dėl aptarimo.

—K. J. Demereekis, rrtšl.

Laiškas
Malaloa iš Waukegan, 
reikale 10 dolerių, priim- 

• Susirinkimas mažėja; 
kaip kuriem norisi pareiti

anksčiau namo. .1. 
ėmęs balso, pareiškė: 
mieji, nesiskirstykite, 
čia yra vienas labai 
dalykas’’ ir rodydamas ranko
je laišką: “Aš turiu jums dar 
perskaityti“. 
Laiške sakoma, kad A. J ūsas po Gedučio iš Viekšnių. 16 metų 
“Naujienose“ netiesą rašo J r atgal gyveno Chicagoje, 969'W. 
reikalaujama, kad A. Jūsas 22 St. Jie patys ar kas juos ži- 
atšauktų tą ką jis parašė. Po no labai prašau pranešti man. 
laišku gi pasirašo kokia tab KAZIMIERAS SERBENTAS, 
“Tyrinėjimo Komisija“ t 903 Newton St., Chicago, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON 

apielinkėje, 
mu.

10530

kambarys, geroje 
su privatiŠku

Wabash Avė.
2nd Floor 

Pullman 5225

jeji-

■ i

IŠSINUOMOJA DIDELIS ir švie
sus kambarys dėl Vyro ar merginos 
su valgiu ar be valgio. • Karšto van
dens šilima, randasi labai dailioj 
vietoj netoli Marųuette Parko.

So. RockSveil Str., 
Chicago.
■.-“J.-". ' 1 ■■■ Į-L I" ...

. (>637

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo dėl prižiūrėjimo 1 metų mer- 

ir gaitės. Geistina iš apielinkės, kad 
galėtų gyventi sykiu nors porą savai
čių. Duosiu valgį, kambarį ir 10 do
lerių. j savaitę— Atsišaukite greitai. 

3402. So'. Auburn Avė.
2 fl. iš užpakalio.

___  PAIEŠKAU savo brolio An-
Na ir perskaitė.’tan0 Serbento ir draugo Juoza-

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

■»WI^WW**^*<^*WWWK#W*^^W«> I#%-«***W***^<**#*^*%**^^****I^|»^*WW

REIKALINGAS kriaučius ar
ba partneris. Darbas ant visa
dos, biznis eina gerai. Būtinai, 
kad atsišauktų Damijonas Bu
čius.
Point

BERNARD TAILOR, 
Marion, Pa. Box 676.

PARDAVIMUI GROSERNL 
PARDUODU PIGIAI 
ATS1AAUKIT

3336 So. Lowe Avė.

PIANA$ IR‘FONOGRAFAS
GRAŽUS Riešuto medžio Pla- 

yer Pianas už $175.00 su ben- 
čium, 50 rollių ant lengvi ų iš
mokėjimų.

PIIONOGRAFAS Counsole 
naujas $59.00 su 25 rekordais.

3343 So. Halsted St.
pirmos lubos

PARDUODU bučernę it grq- 
sernę, arba mainysiu į automo
bilį.
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 

Box 580

MAINYSIU ai'ba parduosiu mažą 
Dry goods iy čevėrykų krautuvę. Ge
ra vieta dėl kriauČlaus, mainysiu ant 
loto, automobilio arba namo.

Atsišaukite tuojaus:
4245 So. Kedzie Avenue

* PARSIDUODA grosernė ir .delica- 
tessen krautuvė šalę didelio parko ir 
mokyklų kito tokio biznib nėra per du 
bloku. Rendos už krautuve ir 7 kam 
barius pagyvenimui $60.00. Turiu 
greit parduoti.

1413 E. 58 Str.
Tel. Fairfax 2619

GROSERNfiS 
nes

PARSIDUODA 
krautuvės fixtures, labai pigiai, 
turi būt parduota greitu laiku.

Kreipkitės:
K. Masiukas 

4501 So, Troy Str.

PARSIDUODA Soft Drink Park
ris. Gera biznio vieta, lietuvių apgy
venta apielinkė. Kaina $1300.00 Ge
riem 
mo.

žmonėm duosiu ir ant išmokoj!-

Bdx 581 Naujienos, 
1739 So? Halsted St.

l’KĖ ant pardavimo. Parsiduo
da 72 akrai ž<*tnės! 50 akrų aria
mos, likusi dalis gera ganykla. Vis
kas tvora aptverta. Yra 5 kamba
rių namas, tvartai. Fąrnia randas 
2 mylios nuo miesto, U mylios nuo 
mokyklos. Parduosiu pigiai 
mainysiu'ant loto arba gero 
tomobilio.

2138 XV. 45th Place 
Tel. Lafayette 8651

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S, Vai. Istorijos 
Abelnos istorijos 
Geografijos

MOKSLO

arba
au-

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietą ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

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

ir moteris mokiname dykai.

Roselandiečių atydai
Parsiduoda 2 flatų mūrinis na 

mas nebrangiai arbr priimsiu lotus I 
mainus.*' Namas randasi ant 9623 
So. Forest Avė.

' Savininkas
6504 So. Maplewood A ve. 

Republic 7553

Aš TURIU lotų ant pardavimo 
arba ant mainymo ant Chicagos 
praperčių arba ant laimų, grosor- 
nių arba ant automobilių. Lotai 
yra geroj vieloj, ant kranto ežero, 
gera vieta dėl vasarinių resursų, 
Fnxk Lake, Mich,

Sąvininką 
nuo (i,

galima matyti vaka
rais! nuo <», necjC-lioj iki 12, suim
tomis nuo 1 P«' pietų. Savininkas 
gyvena ant pirmų lubų iš užpaka
lio. i

J. G.
į 4501 S. Washtenaw Avė., 

Chicago, III.

PARSIDUODA NAUJAS NAMAS 
ir soft drink biznis. Namas 3 
senumo, garų šildomas. Gera 
bizniui.

Naujienos, 1739 So. Halsted 
Bos 533

metų ‘ 
vieta !

Str

REIKALINGI LOTAI, kas tik tu
rit kokį lotą ant Brighton Pąrk ar 
South Side, atsišaukite pas mus. Mes 
turime keletą laukiančių pirkėju. • 
Taipgi turime gerų namų mainyti 
ant lotų bile kur. Atsišaukite

I Joe. Vilimas,
4405 S. Fairfield Avė.

PADAVIMUI NAMAS 
IR LOTAS 
KAINA, $4,000.

909 W. 19th PI.

REIKIA VYRŲ 
LAKE ST. ZJARAGE REIKALAUJA

Išmokti tikro ir praktiško garadžiaus 
darbo, automobilių mazgojimo, palj- 
šavimo, simonizing, aliejavimo ir 
draivinimo. Po keturių savaičių pa- 
simokinimo garadžiuje.

daĮrbAi
apsimoka nuo $4 1 iki $60 j savaitę. 
Nereikia mokintis iš knygų. Nerei
kia išlikti iš darbo. Nėra ‘slack’ se
zono. Atdaras dienomis ir naktimis.

LAKE STREET GARAGE
. 2815 West Lake St., 

Netoli California

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimų ir pir- 
mybę. Anglu kalbos, aritmetikos, 
knygvedystesf pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kanp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

K ■ *

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL 

1507
AUTO ENGINEERTNG 
W. Madison St.


