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Lietuvos žinios.
. NUMIZMATINIS RADINYS

“Geresnio siuntinių adre
savimo savaite”

WASIIINGTONAS. geg. 5.— 
Generalis pašto viršininkas 
Ne\v paskyrė birželio mėnesio 
pirmąją savaitę — birželio 1 
iki 7 — kaipo “geresnio siunti
nių adresavimo savaitę.’’

I Visame krašte < bus vedama 
stipri kampanija pamokyti 
žmones, kad laiškai ir kiti siun
tiniai reikia rūpestingai, teisin
gai adresuoti ir ant savo laiškų 
bei kitokių siuntinių padėti ir 
savo adresas, idant siuntinys, 
jei nepasiektų adresato, galė
tų būt pašto atgal siuntėjui su
grąžintas.

'La pamokomoji ^‘^gerifius 
siuntinius adresuoti“ kampani
ja bus vedama per krųtahiųjų 
paveikslų teatrus, per laikraš
čius, pef visokias prekybos įs
taigas, visokias visuomenės or
ganizacijas, kliubus, draugijas, 
etc.

AMERIKOS ARAS. —Puiki fotografija skriejančio pa-

SOFIJA. Bulgarija, geg. 
Byla Bulgarijos teroristu 
su išsprogdinimu Sveti 

j katedros, kur buvo užmušta 160 
'asmenų, vis dar tebesitęsia. 
Tardoma keturiasdešimt šeši 

'asmens, tečiaus svarbiausių jų 
liudijimų nėleidžiama visuome
nei žinoti ir tardymai dažnai 

!daromi uždarytomis durimis.
Diibęs viename vietos banke 

francuzas. Eugene Leger, vakar 
prisipažino, kad j4s turėjęs pi
niginių reikalų su kai kuriais 
konspiratoriais, ypač su kapito
nu Ninkovu, kurs buvo arešto

Motery 8 valandy darbo X
įstatymas neperėjo i"'ic st!n’ok8li,’inkų 

! Moteriškė Ninkųva, kuri nuo- 
Priimti betruko vieno bąlso; Į- ln0jo sąmokslininkams kambn-

Milijonams kiniečių gre-1 
šia badas

Moterų 8 valandų d 
tymas Illinois nĄ

Lietuvoj susekta didelė 
Lenkijos šnipy orga

nizacija
KAUNAS, Jial. 18. — Politi

nė, policija praneša, kad šių me
tų baalandžio pradžioje ties de
markacijos linija Lietuvos pu
sėj sulaikytas lenkų poručny- 
kas Richardas Grzibovskis, len
kų karo žvalgybos viršininke 
padėjėjas Vilniuj, vadovavęs 
Lietuvoj visai lenkų šnipų orga
nizacijai.

Byšy su jo sulaikymu politi
nė policija iškėlė seniau įtaria
mų ir sekamų šnipų didelę by
lą. Suimti 9 asmenys, kiti ieš
komi. Areštuotų šnipų tarpe 
yra trys dvarininkų sūnūs, mui
tinės valdininkas. keli kariškų 
įstaigų raštininkai ir lenkų 
liaudies mokytoją^. Tardymas 
tęsiamas.

arbo įsta 
perėjo

statymo sumanymas bus ie* 
gislaturos iš naujo svarsto
mas

SPRINGFIELD, 111.. geg. 5. 
— įstatymo sumanymas apribo
ti moterų darbą Illinois valsti
joj 8 valandomis dienoj. Illi
nois legislaturoj nepraėjo. At
stovų bute už įstatymą padu o 
ta 76 balsai, prieš 57. įsta-f 
tynnui priimti reikėjo gauti 77 
balsai, taigi truko tik vieno.

įstatymo sumanymas tečiau 
nėra galutinai atmestas; atei
nantį trečiadienį jis bus is nau
jo svarstomas.

Astuonių valandų motoru 
darbo įstatymo sumanymo au
torius yra atstovė Mrs. Lottie 
O’Neill.

rius, taipjau buvo tardoma už-\ 
darytomis durimis. I
Du bulgarų pabėgėliai nušauti

SOFIJA, Bulgarija, geg. 5.-. 
Telegramos praneša, kad Bulga
rijos ir Pietų Slavijos sienoj 
ištikus kova tarp sienos sargy
bos ir bulgarų pabėgėlių. Vie
nas pastarųjų buvęs negyvai 
nušautas, antras mirtinai su
žeistas.

Piety Slavu karaliaus bro
lis internuota .

■' f ,|r'

Buvo labai patvirkęs, ir komu
nistai handę Jį pavartoti įna
giu prieš valdžią -. <•-

dangėj Anlerikos aro—Golden 
ant pinigų.

Trockis pirkęs istorinę 
pilį San Hemo

Eagle, kurio paveikslą matote
’ . S""

Streikas transportacijos 
darbininky Paryžiuj

PENKI ASMENS PRIGĖRĖ

Milijonams Kiny žmonių Vokietijos komunistai ruo- 
gresiMas šiuši streikui

Pranešimai iš Sečuano provinci
jos sako, kad 200,000 jau da
bar kritingoj padėty

Streiku komunistai pasveikins 
Hindenburgą, kurį jie padėjo 
monarch totams išrinkti pre
zidentu

PEKINAS, Kinai, geg. 5. —
Telegramos iš svetimšalių.
esančių Sečuano provincijoj 
Kinų gilumoj, praneša, kad ta
me krašte gresia bado pavo
jus dešimtims milijonų žmonių 
ir kad jau dabar apie dti šim
tu tūkstančių kiniečių yra kri
ti ngoj padėty.

.Jeigu užderėjimas nebus vi 
sai blogas, tai badmetis po pen
kių mėnesių praslinks, bet dėl 
sausmečio sunku laukti paten
kinamo užderėjimo.

Kad per tuos penkis mėnesius 
suteikus šiokios tokios pašal
pos badaujantiems, reikėtų, sa
ko, mažiausiai bent trijų milijo
nų dolerių.

Padėčiai ištirti Tarptautinė 
baduolių šelpimo komisija siun
čia į Sečuaną tirinėtojus.

Tūkstančiai žmonių nu
kentėjo ' dėl gaisro 

Korėjoj
'LOKIO, Japoniją, geg. 5. — 

Telegramos iš Seulo praneša a- 
pie didelius girių gaisrus Korė
joj. Gaisrai prasidėjo netoli 
Kanijo, Ilokudo provincijoj, ir 
siausdami, savo kely sudegino 
daug kaimų ir kiemų. Tukstan-
čiai žmonių liko be pastogės.

BERL1NAS, geg. 5. - Vo-
t kieti jos komunistai, kurie savi' 
(balsais’ netiesioginiu būdu pa
dėjo monarch i starų#* išrinkti 
feldmaršalą Hindenburgą Vo
kietijos prezidentu, nutarė pa 

'daryti dvidešimt keturių valan
čių streiką tą dieną, kai Hin- 
denburgas atvyks į Berliną pri
siekti, kaipo naujas prezidentas, 
respublikos konstitucijai. Tatai 
turės Įvykti ateinantį pirmadie 
nj.

V1LLANUEVA IŠRINKTAS 
BOLIVIJOS PREZIDENTU

BUENOS AIRES, Argentina 
geg. 5. — Laikraščio La Nacion 
'gautomis žiniomis, įvykusiais 
‘praeitą šeštadienį rinkimais Bo
livijos respublikos prezidentu 
tapo išrinktas Jose Villanueva, 
o viceprezidentu Abdon Saave- 
'dra. Abu priklauso respubliko
nų partijai, kuri ir dabar yra 

'galioj.
Vakar įvykusiais parlamento 

rinkimais laimėjo taipjau- res
publikonai,,/ gaudami didžiumą 
vietų abiejuose parlamento bu
tuose.

19 DEGTINES ŠMUGELNIN- 
KŲ INKRIMINUOTA

DĖS MOTNES, la.. ge*. 5. - 
■ Fedoralė grand jury šiandie

NIEKO SAU POLICININKAS inkriminavo devynioliką asme- 
------------ nų iš Peorijos, III., ir Dės Mai- 

LOS ANGELES., Cal., geg. 5.'nes. Kaltinami dėl gabenimo
— Patrauktas tieson vienas Be- degtinės iš Peorijos pilstytuvės 
Verly Hill priemiesčio policinin- į t)es Moines. fiktingoe kompii-
kas, Ray Bower, prisipažino, Bijos adresu. Tarp inkiimi- 
kad eidamas tarnybos pareigas nuotų yra ir federalės valdžios 
jis piešdavęs namus ir vogda- valdininkas, Peorijos pilstytu
vės automobilius. * vės prižiūrėtojas.

BELGRADAS, Pietų Slavija. 
geg. 5. —• Girtuoklis ir šiaip 
patvirkęs kunigaikštis Jurgis, 
vyresnis Pietų Slavijos kara
liaus Aleksandro brolis, kara
liaus pasirašytu dekretu tapo 
internuotas. .Buvę susekta, kad 
komunistai, naudodamies kuni
gaikščio palaidumu,, bandę pa
vartoti jį kaipo įnagį savo ko
vai su karalium ir Pietų Slavi
jos valdžia.

NORVEGŲ kArAI.IUS ATSI- 
SAKĖ VYKTI AMERIKON

Atvyksta betgi premjeras, par
lamento pirmininkas ir daug 
kitų norvegų

OSLO,, Norvegija, geg. 5. 
Norvegijos karalius llaakonas. 
ministeriai, parlamento nariai, 
universitetų rektoriai ir deka
nai, spaudos draugijų atstovai, 
įvairiausių pramonės-prekybos 
ir visuomenės organizacijų at
stovai gavo pakvietimą daly
vauti Ajnerikos norvegų ruošia
mose šią vasarą Minneapoly. 
Minn., milžiniškose iškilrrlesc 
šimto metų norvegų emigraci
jos Amerikon sukaktuvėms mi
nėt j.

Karalius llaakonas atsisakė 
vykti Amerikon, bet šiaip nor
vegų žada gausiai iškilmėse da
lyvauti. Premjeras Mowinckel 
ir stortingo (parlamento) pir
mininkas Lykke jau rytoj iš
plauks į Jungtines Valstijas, 
lydimi spaudos associacijos pir
mininko Prysefo.

MILICIJOS KOVA SU BANKŲ 
PLĖŠIKAIS MASKVOJ

MASKVA, geg. 5. šiandie 
įvyko milicijos kova su banda 
plėšikų, bandžiusių apiplėšti 
valstybės banko skyrių Maskvos 
priemiesty. Milicijai galų ga
le pavyko apsupti banditus /ir 
suimti. Vienas banditų, neno
rėdamas pasiduoti, nusišovė. 
Du milicininkai buvo sužeisti.

KAUNAS jL-va], Alytaus 
apskrities policijos vadas pra
neša Valstybės Archijologi jos 
Komisijai, kad Duškonių kaime. 
Dangų valsčiuje. Ona Sabanie 
ne kovo 3 d. savo sodybos kič
ine rado numizmatinį radinį, 
susidedantį daugiau kaip 231 
štukų įvairių sidabro monetų 
86 gr. svorio. Iš pridedamo 
prie pranešimo šio radinio mo
netų sąrašo matyt, kad mo
netos yra XVIII šimtmečio 
1747—1790 metų. Ar tai Ru
sijos ar Lenkijos monetos, i£ 
pranešimo negalima įspėti.

HERBAČAUSKĄ VĖI * 
PERSEKIOJA

GENUJA. Itąlija, geg. 5. — 
Laikraščių žiniomis, Rusijos so
vietu vadas, Leonas 'Trockis, 
nusipirkęs San Rėmo istorinę 
pilį, kur 1920 metais buvo lai
koma santarvininkų konferen
cija. j

ASTRONOMAS PALISA MIRĖ'
—k__  . |

VIENNA, geg. 1. — žinomas 
Australijos astronamas, Vien-j 
uos univeiis'teto observatorijos 
direktorius, Drf Jahann Palisa,, 
mirė. .lis, be fotografijos pa
galbos, yra suradęs 124 plane
tas. Jis taipjau buvo autorius 
astronominės enciklopedijos.

BOMBOS SPROGIMAS POR-. 
TUGALI JOS SOSTINĖJ

LISABONAS, Portugalija, g. 
5. Miesto tramvajų direkto
riaus sode vakar sprogo neži 
nia kieno mesta bomba. Sprog’- 
mo niekas neužgauta.

Oficialūs oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; maža atmainos 
temperatūroj; vidutinis, didžiu
moj vasaros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 47° F.

šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 7:53 valanda.

PINIGŲ KURSAS
*

Vakar, gegužės 5 d., užsienio pi
nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.84
Belgijos, 100 frankų .... $5.08 
Danijos, 100 kronų ........... $18.70
Franci jos, 100 frankų ........... $5.22
Italijos, 100 lirų .........   $4.09
Lenkijos, 100 zlotų .......... $19.22
Norvegijos, 100 kronų ....... $10.60
Olandijoj 100 florinų ....... $40.14
Suomijoj 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.80
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.37
Vokietijos,'100 markių ......... $23.81

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų .... ,................................  $5.50
100 litų ............................  10.50
200 litų ...............  20.75
300 litų ..............  31.00
400 litų ...................................... 41.25
500 litų .....................   51.50
600 litu .............     61.75
700 litų ..... ...................   72.00
800 litų ...................................... 82.25
000 litų ....................................... 92.50

1000 litų .J..........................   102.75
Prid šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išlaidu už kiekvieną 
siuntinį. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

Susisiekimas mieste paralizuo- 
tas; kąriuomenė daboja jė
gos įstaigas

PARYŽIUS., geg. 5. šian
die Paryžiuj kilo transportaci
jos — tramvajų ir autobusų— 
darbininkų streikas. Susisieki
mas mieste paializuotas.

Streikas paskelbta dėl to, kad 
tų susisiekimo priemonių admi
nistracija paleido iš darbo tuos 
darbininkus, kurie Gegužės pir
mą dieną šventė.

Tramvajų daržines ir jėgos 
įstaigas daboja kariuomenč. 
Tramvajais, kurie dar operuo
ja, važinėja policijos sargyba.
Belgijoj laukiama didelio ka

syklų darbininkų streiko
BRIUSELIS. Belgija, geg. 5. 

— Mons srities kasyklų darbi
ninkai, skaičiumi 16,000, nubal
savo skelbti streiką, jeigu ka
syklų savininkai išpildys savo 
nutarimą nuskelti algas 10 
nuošimčių dabar, ir kitu 10 
nuošimčių birželio mėnesį.

Kasyklų darbininkai sutinka 
priimti nuskėlimą algos 5 nuo
šimčiais, bet taja sąlyga, kad 
birželio mėnesį jokio algos nu- 
mušimo nebebūtų.

PO VIENĄ IŠGĖRĘ TRYS 
ŽMONĖS MIRĖ, KETVIRTAS

VOS GYVAS

MINNEAPOLIS, Minn., : geg. 
4. — William Maher, šeiųiinin- 
kaas, ir du jo svečiai pąsta už 
kas, ir du jo svečiai rasjįa už 
stalo besėdinčius negyvus.] Tre- 
Ant stalo stovėjo butelis ^aria
mos degtinės, kurios jiejtįk po 
vieną stiklelį tebuvo išgėrę.

PAJAMŲ MOKESNIAI Ų>ALI 
BŪT VIEŠAI SKELBIAMI

■»■■■. .......... t ■ I

WASHINGTONAS, geg.- 4.— 
Kolumbijos Distrikto Apeliaci
jų teismas išsprendė, kačr kon
gresas turėjo konstitucinės ga
lios priimti pajamų mokesnių 
įstatymą su jo provizija, dėl 
viešo, pajamų mokesnio skelbi
mo.

DIDELĖ LATVIJOS RALTGU- 
DŽIŲ BYLA

RYGA. — Rygos apygardos 
teisme prasidėjo politinė Latvi
jos baltgudzių bylą. Kaltina 
ma grupė asmenų sudarome ne
tegalės oragnizacijos, tikslas ku 
rios esąs atskirti nuo Latvijos 
Dinaburką ir kitas apskritis ir 
prijungti jas prie Baltgudijos.

FAIRPORT, la., geg. 4. Va
kar, besivažinėjant motoriniu 
laiveliu Mississippi upėj, užėjo 
smarkus vėjas ir apvertė laive
lį. Buvusių jame septynių as
menų, vienos šeimynos narių, 
penki prigėrė, o dvi mergaites 
buvo išgelbėtos.

MUŠTYNĖS SU KLANIECIAIS

BERLIN, Mass., geg. 4. — 
Brewers lauke vakar įvyko mu
štynės tarp laikiusių ten savo 
mitingą trijų šimtų ku-klux- 
klaniečių ir priešingų jiems 
vietos žmonių, didžiumoj jau
nimo. Besi mušančius policija 
išvaikė.

KAUNAS, bal. 18 LžJ. — 
P. Herbačauskui per Kauno ap
skrities viršininką Mariampolės 
apskrities viršininkas Dijokas 
įteikė savo nutarimo nuorašą, 
kuriuo p. Herbačauską jis. 
remdamos policijos vado prane 
Šimu, nubaudęs “už valdžios 
šmeižimą“ 1000 litų pabaudos 
ar 1 mėnesiu kalėjimo.

Be to vakar dieną Kaune kas 
tai kokiu tai tikslu platino gan
dus, esą p. Herbačauską nušo
vęs koks tai ateitininkas laike 
ginčo.

DIDELĖ ANGLIJOS LAIVŲ 
KOMPANIJA BANKROTAVO

LONDONAS, geg. 5.^— Ban 
krotavo didelė Gould Steam- 
ship and Industrinis, Ltd., kom
panija, su kapitalu 3,000,000 
svarų sterlingų (15 milijonų 
dolerių). Kompanijai paskirta 
“resyveris.’
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išvirto A

Borden’s Išgaraudintas Pienas yra du $yk 
riebesnis negu paprastas pienas. Jei nori 
vartoti kaip paprastų pienų, tai turi imt pu
sę Borden’s Išgaruodinto pienol ir pusę van
dens. Jei turi kokį savo receptų kur reikia 
Smetonos, imk tiek Borden’s Išgaruodinto 
pieno, kiek sako imti Smetonos.

po kitos, 
sužinojau, kad esu iš- 
iš kriksioniškpjo zuparo 

paskou iš blaivybės 
ikcijonierių, dar pa-

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Vo kun 
Klausiau.

7clf Lafayette 4228
Phimbihg, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam" visados 
patarnauji’ fcuogerhuplai.

M
W<h .Si., < he ’t#u* Ui

te n 
susi

vyta pamislijau,
Aeni padėkavoje, 
sisėdę išvažiavn.

Neilga trukus 
atpite į valsčių, 
tis pakiš popierėlių

Apie pavojų iš priešakio 
ir iš užpakalio.

Svies* ir pajiegą suvedamo i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje,
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO,, I n c.

A. BARTKUS, Pres.
it>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Prof. Padauža anądien susir
go šalčiu. Bešniukštinėdamas 
įpie aptiekus langus, jis pama
te štai kokį pagarsinimą:

“Chininą (ųuinine) prigelbsti 
ialčiui. Nusipirk, tai pasveik-

’JNSVVEETENED
^APORATB5 

milk

Mėgėjai aktoriai, mėgėjai ir 
korespondentai (jie nerašytų, 
jeigu nemėgtų). Pastaruoju lai
ku reporteriai pradėjo viens ki
tam akis draskyti, norėdami

klauso
»ks rašts parėję iš Kau- 
itsakė viršatis.
r ir ten muni žiną? pa

klausėt! nustebęs. ; ,
O, tėp! saka* : rrifr 

ta, koks garsus pastoje.
— Vo kun aš esu padaręs? 

paklausėt!.
— če zakristijonu klausk, at

sakė viršatis.
Palaukit, šėtoną, pamisli

jau: kad jus muni ir Kaune iš- 
garsinot, matyte, kad aš nebe
su toks dums, kap išrodau. Vot 
aš jums ir iširodysiu. Ir nuta- 
reu par Velykų šventės. nuva
žiuoti j patj Kaunu, paveizėto, 
kame daly-ks.

Kap pavyks, papasakosiu kitą 
karta.

Kainos laivakorčių:
| Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-eia-klesti $107; 2-ra $132.50

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog* nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
nieių. Mes galimi .
terijoln garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas,

Sekantis išplaukimas iš Nvw Yorko

Laivas “Lituania”, !) <1. Birželio

Globė Upholstering Funūture Co.
6637 South Halsted Street 

Telephone Wentworth 0890*

Jei nori žinoti kaip virti.su Borden’s Išgaruodintu 
Pienu, išpilti y k kuponą* paženklindamas. kurią re
ceptų nori, ir mes juos prisiųsim dykai.

ryba nutarė, 
brau kėnis iš 
narių.

— Kodėl,

Nors Valpo. iš TuleHo padare 
Tūlį, bet jis liko “a bigger 
goosv than ever”...

Nelabai senai Tuleįis-Tulys 
rašė apie tai, kaip žmogus ka 
lę gali mylėti... O kuomet pra 
dėta iš to gan negražus iuokaj 
krėsti, tai jis paaiškuio. jog jis 
turėjęs galvoje ne fizišką mei-

saka, viršatis: ta- 
kad tamsta esi iš- 
valsčiaus tarybas

Kiek kartų j metus galima iš
sivystyti iš vieno kailio į kitą, 
tai priklauso nuo tautiško arba 
kitokio krutėjimo. Be krutėjimo 
niekas nesidaro. Paimkime mu
sų bolševikus, kurie kruta, kaip 
skruzdės urve, o vienok rezulta
te gauname tiktai zero.

Bei -čia bolševikams gamta 
ateina į pagalbą. Laikas ir ap
linkybes palenki 
rion nors pusėn 
gon. Profesoriškai kalbant, iš
eina taip, jog pupa išsivystė iš 
žirnio, kiaulė iš žiurkės, 
lapės, moteris iš Adomo 
etc. Japonų tauta paeina 
tuvių veislės. Lietuviai 
iš nordikų (kitaip ir būt nega
li, nes lietuviai gyvena netoli tos 
vietos, kur seniau nordikai gy
veno).

Jau užtektinai esaipe girdėję 
apie visokius išsivystymus, ku
riems ima šimtus ir tukstan- 
čiūs metų, kol gyvūnai atsimai
no arba civilizacija išsiplečia. 
Bet musų laikais taip nėra — 
viskas darosi greitai. Bolševi
kai išsivystė iš katalikų j socia
listus (o gal ir tiesiog nužergė), 
vėliau į kominternus, dai 
liau į darbiečius. Pagalios 
pasidalindami dėl kokių 
“šventų” tezių ar burtų, 
skaldė į frakcijas. Dabar 
pradeda rodyti palinkimą 
šislus, nes Maskvos poterius 
kalba.

Kas sako, kad bolševikai ne
tiki j evoliuciją? Ir kad. jie ne
turį kantrybės laukti, kol “kep
ti karveliai atskris?”

Nestebėtina, jog jie poterius 
4<alba, nes ir papos vaikai tą 
patį daro. Toks su tokiu!

prirodyti,-jog lošimas išėjo ge
rai ir blogai.

štai, nesenai vienas reporte
ris davė labai gerą formą, anot 
jo, “recenzijoms” rašyti:

“Lošimas išėjo labai silpnai, 
bet galima jį priskaityti prie 
klasiško teatro. N N dar tiktai 
pradedą lošti žmonės, bet sar
matos nepadarys pastačius juos 
tarp pirmaeilių profesionalų ar
tistų”.

Vadinasi, reiškia, turi 
dideli genijai, jeigu vos tik 
dedą lošti, bet pastačius 
tarpan profesionalų, ir tai 
maeilių. nepadarys sarmatos

“P-ia N lošė
lošė blogai 
mas keline 
ir kraipėsi 
berniuką ...

Pirma pagyrui, o paskui iš
peikei, — tai geriausias recep
tas. Nei vienas pyks, nei kitas 
džiaugsis. Ginčai ir polemikos 
bus užmirštos.

Buvau.
Jau kun dvasiška 
tas mon būva 
Bet vieną kartą 

pagunda. Del
Vo būva tep^ Susispori- 

i zokrastijonu dėl gazetų. 
skai

tau. Sakau, viskou, kas tik po 
roukas pakliun.

No tad, sako zokrastijons, 
tu eisi į peklą!

Tu pats ek* į peklą, kad 
nori — aš anam sakau: aš nie
kam nieką bloga nepadareu.

tad skaityk “Vieny- 
zok rastijons.
ten nieką neraša, sa-

Baltic America Line
120 N. Ln Šalie St r., Chicago,

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

l’agalam veiną deiną klau- 
d'zin dzin atskamba- 
kokių ponų vėžinis 
Visi tokei žvaizdėti, 
pažįstami ii- nepažį-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ...

Tel. Kadete 8902 -

kada pa šėmi vo- 
redaktorius va- 
Ne jį kas taip 
pats save taip 
kiek\ laiko ii 
A. Tuliu. Tas 

transformizmas įvyko po to, 
kai Tuielis nuvažiavo į Valpa- 
raiso mokslo pasisemti. ‘Vienok 
su juo atsitiko tas pats, kas 
“with that gosling vvhich flev’ 
over the Khine to get ‘polished 
ud* in France, and returued 

bigger goose than

Dabar lulys rašo, jog ex 
dentistas. atsistojęs “Sandaros 
priešakyje, pasidarysiąs “Nau 
j ienoms” pavojingas, 
ir tapo Padaužos 
kad “nunakiiiti” 
žmogų, o pravesti i 
kus jiems patinkamą

Regis, vokiečių r»at 
jog reikia bijotis asilo iš užpa- 
kiŪio! ji ratiisic hadyc > ožio iš 
priesaku , o niovus kr.'.u iŠ prie
šakio, t;tp Įr i> užpakalio...

Iš kurios 'pusės — - i s prieša
kio ar :š uzpakaho runijant- 
tis į ‘ -daros prizuiejitus 
eJC-dentistas yra pavojingesnis, 
—Padaužos nežino. Padaužoms 
jis neri pavojingas nė iš prie
šakio, ne iš užpakalio, nė iš 
abiejų šonų...

ketinis. Bet šendeną pasakė, 
kad eičio nomei ir teik ..

— No kun bapadarysi, sakau, 
eik ton talpu išvaryk aveles pa 
gainioti po skynimą, vo aš nu
ėjęs rekalą ištirsiu.

Pasirodė, neapsirika mona pik 
ti /nujautimu. Nuo tos deiuos 
kap Jobo u pradėjo ant galvos 
kristi veina nelaimė 
Greita 
mests 
draugijos, 
rastorana 
skinu nuvažiavus kūmose ap
krikštyti susieda vaką, klebons 
nepasišveikina, vo nunešus už 
bobutės devyutines pazvanus, 
varpininką sesou šuniuku už- 

buti siundė.
pra 
juos saus, tik 

)ir- lou kažin 
i prisėdės.

labai gerai. Tik dziegelioti 
Tai pateko į sveti- 

: spardėsi, šokinėjo 
norėdama nuduoti

Baltijos Amerikos Linija
Prisidėkite prie Ekskursijos

Gegužės 19 d. laivu ‘Estonia
Tiesiog i Klaipėdą visu keliu vanile 
iiiu, kuriai vadovaus žinomas taulie 
tis ir pilnai patyręs palydovas

p-nas (’. (». LUKŠIS 
lektorius ir paveikslų rodytojas.

THE; BORDENiCOMPANY 1 I
Borden Building NewlYoric

Puikus plaukai turžtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

R&ffles
yra pleiskanų mirtinuoju prieiu. *

Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir gai
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų gajvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratiyijos.

F. AD. RICHTEIV& CO. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

DYKAI GYDYMAS
Paaukoji) per mėnesį, tiktai su 

išėmimu gyduolių. Nesena* įsteigta gy- 
dynyčia, Lincoln Medical Institute, po 
priežiūra vieno žinojno ir gabaus spe
cialisto, daktaro Bowes kuris turi Eu
ropinį ir Amerikos mokslą ir labai di- 

edelę praktiką ligoninėse-

Serganti žmonės
Prisiartino valanda, kuomet kiekvie

nas iš jūsų gali lengvai atsikratyti 
_________—-savi) silpnumo, nes 

šio instituto 
timi yra: 
Visokios 
Igas, kad 

I_________ užlaikyti
N geriausioje

V -A. J*’1 Gera
' i / lemia gerų
/ / dfl d I Dabartiniu

■ / J galima
Jįj kti be didelin

”^<7 kenybių jeigu tiktai
' sergantis randasi 

globojo sąžiningo, 
atsakančio ir gero 

tyrinėjimas per« 
ligos, su labpi 

visai išgydyti 
naujo medikalio 

yra leidžiamos 
gydymas suteikia 
ilgos yra gydo- 

be trugdyino laiko,

daktaro,. Daugelio metų 
tikrino, kad visokios 
mažu išėmimu, galima 
su pagalba atsakančio 
išradimo kur gyduolės 
tiesiai J kraują. Tas i 
pastebėti mis pasekmes, 
mos be skausmo 
jeigu tiktai gydytojas žino kaip jas rel 
kiu vartoti. a

Visi tie budai gydymo, o taipgi ži 
nomo vokiečių profesoriaus

Erhhcho 606 ir 914
visuomet raminsi musų institute, < 
vyriausias daktaras Bowes, žinomas yi 
šunie pasaulyje tarpe gydytųjų 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje gydykloje visos 
yru ištiriamos atsakančiai, nes pas 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turimi* nuosavą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraują, šlapumą ir tas iš
bandymus yra tikrai per nesenai atvy
kusį iš Europos specialistą.

Musų X-Ray mašinos perinatys ju
mis kiaurai, o musų instrumentas dėl 
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 
jumis neapvils.

Tas egzaminavimas yra be skausmo ir 
su vipufo patarimais yra visai dykai.

Gydome labai pasekmingai visokias 
užiirenėjusius ligas, u?.nuodijhną krau- 
<o. skilvio ligas, besisukimą ir skaudė
jimą gaivos, slinkimą plaukų, prakaita
vimą ir nemalonų kvapsnį kūno, nusil
pusios inkstus, pūslę. reumatizmą 
skausmus krutinėjo, pečių, šonų, nubė- 
gimus kraujo, išeinamąją žarną ir ki
tas privatines ir slaptas ligas, tai yra 
musų tipeeiatumas per daugelį metų.

Todėl serganti daugiau nekentekite 
bereikalo, tiktai ateikit-- J musų gydyk
lą, be tolimesnių atidėliojimų, su pijnu 
įsitikinmu, tikrai gausite pagelbą la
bai greitai. Musų įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir geriausiai- instru
mentais ii

Kalbumo 
kalbomis. 
I'ancdčly, 
-J vai. 
seredoj 
vakare, 
nuo 10 ryto iki 12 dieną.

JLmcoIn Medical Institute
Dr. Huwo» Specialistas

8 So. Clark St.- 
Kampas' Mutlisbn St.

virįaįis 'rriuiiglc restauraiio, 
Morrisim viešbuti.

staiui.
Mon širdis kažkap susispau

dė. Sutikęs kieme klausu, kas 
svetelius tokes puivinas kekes 
tep tolei nešė.

-r- Mes, saka, su reekalu. Ar 
turi bolševikų kningų, gazetų, 
bombų ir kitokių daktų?

N i matyte neesu matęs, 
sakau.

Tad mes tavi iškratysem, sa
ka poną, ir pačiupinėjo kišenes. 
Paskou sueje j 'Vidų, iščiupinė
jo visus pašalius, sujaugoje 
šeiną, pašarus; net iš kūčių mė
šlus išvežė laukon. DArbštus 

daviau peitus. 
pavalgė ir su-

— Kad 
kau: aš noriu žinoti, kas pasau- 
lej dedas, kun muša poną mi
nistrą dirb, kap muša savival
da sekas, vo ten nieką to nėr, 
sakau.

Vo kam tau to rėk žino
te, atrėžė zokrastijons: durnis 
buvaa, durnis ii’ paliksi, saka.

Ne, atšavdu: tu pats esi 
durnis, kad nieką nenori žino
ti. Dabar neb tie laikaa, kad ne
priklausomas nespublikas pilie
čiui užtektų arti, akėti, unt po
liaus gulėti ir kumele pro au
sis veizėte.

— Tad tu esi 
rika zokrastijons.

Nu tokio aš
— sakau.

Aš pasakysi!
Sakyk, nors 

dinei, sakau.
Tep ir parsiskyrėv.
Parėjau numei. Nieks nieką, 

vo šiidis kažin ko nevieno. Če 
zuikis par kelį išbėga, ten da
vatka po taka pasivčlė, kitur 
juoda katė pasismaikštė. Ne
bus dorybės, pamislijau, eida
mas tvorų tverti.

Tep ir būva.
Pinniause bapareinos vaks iš 

mokyklos. Toks nusirėkęs.
— Kas nutika, Jurgi? paklau- 

seu susirūpinęs. _ •
Pavarė iš mokyklos — at- 
vaks užsikukčiodams.
Vo tu gal padla bloga mo- 
buvau bepradedons pyk-

guusito

genuiibiiiis 
budais.

kitumirt slavų 
valandos yru sekumos: 

ir pėtnyčioj nuo 
10 vakare. Ketverge, 
nuo 9 ryto jki 8

KUPONAS

6

Duona 
Saldainiai 

.Žuvis,

k Rašalai
Mėsos
Košelės

Pajai 
Pudingai 

' Sriubos

Adresas ..... .... (Lithuanian)
__  » > • v ___
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NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO

809 W. 351h St, Chicago į 
Tel. Bo’jievard 0611 ir 0774 5

PADAROM PIRKIMO IR PAR I 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ‘ 
Parduodam Laivakortes. • ?

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1(2 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

r— e
JOHN KUCH1NSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.

Telephone Canal 2552’
Valandose- 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Ssrkant arba parduodant Lotus, 

amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

( lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS«
, ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Roem 12901 
Tel. Randolph 1084—.Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3211 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Pancdėlio ir 
Petnyčios.

V. N,..-........... ■ ,

J. P. WAITGHES ’
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

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

riant Subafcas ir .šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
1071,7 S. Indiana Avenue,

Telefonas Tullman 6877
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS egzaminavo- 
jime abstraktų ir nejudinamo 
turto teisėse.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 212 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600
____________________________ _____________ V

virti.su


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KORESPONDENCIJOS

«-0R, HERZMAN-®

Telefonais:

liet u-

dabar

J

l

LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. Benedict Aion

/

1t Tfr.

nes yra pradėta įkasti didelė

Indiana Karta, ta.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Del permito ir kitų informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie x

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chicago, III.

biaTKlS.
Marine Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Cliicago

Telefoną* Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandoa:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:Se iki D:90 vakare 

4608 S. JLstuland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

0

Lietuviai miesto politikoj. — 
Miesto augimas. — Reikalin
ga lietuvių inteligentu.

Mes 
bal

savo jų

Lietuviai pradeda dalyvauti 
politikoje. Nors (ir pirma daly
vavo. bet ne tokųi smarkumu. 
Prieš inksto valdininkų rinki
mus lietuviui kuone pirmą vie
ta užėmė. Nors kilu tautu yra 
dauginus, bet kad jų mažesnis 
skaičius turinčių pilietybės po
pieras, lai jie nors ir norėtų 
pasirodyt, kad ir jų čia yra 
b( t kad neturi teisių ‘balsuoti, 
lai kandidatai i valdviptes įva
žai kreipia domės į juos, 
žino kad čia ivdkalingas

; Lietuviai ladgi
(lietuvių) nestatė nė į jokį u- 
rėdą. lai dėlto, kad neturime 
lokių žmonių, kurie galėtų už
imti kokia viela ir atlikti dar- •
bą. nes mes neturime Jokio pro 
lesionalo pč daktaro, ne ad
vokato, nė jokio kitokio, kuris 
iš profesijos sau duoną darytų.

Mano supratimu, kad apsi
gyventų čia daktaras, denlia- 
tas, vaistininkas, 
galėtų pasidaryt 
pragyvenimą, nes 
gautieji turi kreiptis pus 
tauti; nors yra nesmagu, 
kad reikalas verčia, 
atlikta; vyrai dar 
bet kad priseina 
relėms, 
smagumų 
taip, kad viena 
skaudantį dantį.

viskas. Bet kad pasigauna 
slavą, lenką ar vengrą, tai 
išlaiko net |M) pusę valandos ir 
paleidžia pasimokinti ir ateit 
už trijų mėnesių ir tik tada 
gąus papieras, jeigu mokės ir 
pažins .1. V. Konstituciją. Iš 
virš minėtų tautų laimi mažai 
gauna pilietybės popioras.

Keičias melų atgal, kada aš 
atvykau ir apsigyvenau Ind. 
I l:ii bore, miestelis buvo beveik 
panašus į smiltini tyrlaukį, lo
tus buvo galima gaut po 5 ar 
Ii šimtus ir lai niekas nenorėjo •
pirkti. Bet dabar kad ir norė
tų nusipirkt sau lotuką dėl 
pasistatymo namo, lai už tuos 
pačius lotus reikia mokėti jau 
ne šimtus, bet tuksiančius, 
bet ir lai sunku gauL Jei kur 
ir yra, lai jau yra pirklį ir 
parduoti bent po dešimtį kar
tų. Lietuviai stato puikius 
namus. Nesenai vienas
vįs užbaigė namą vertės $50,- 
(IOO. Antras gj lietuvis stato 
kampinį namą, sako, busiąs 
vertas apie $75,000. O taip pa
prastų naipų, nuo *$10,000 iki 
$20,000, lai jų yra nemažai 
beveik kiekvienas turi.

advokatas,L 'Matoma, kad miestus auga 
ir dar augs, o tai dėlto, kad 
randas milžiniškos plieno lie
jyklos. Kaip apskaitliuojama 
iš samdytojų sąrašo, tai ^pusė 

turi būt darbininkų yra iš kitų miestų, 
susikalba.daugiausia musų.’ kaiminės 

musų diote-iChic 
lai jos turi daug ih- 

pakelti. Pasitaikė 
moteris lurėjc 
o mažai susi-

koma, kad bus galima iš In
dianos llarboro nuvažiuoti tie
siai j Europą, (lai galėsime 
mes, lietuviai, vandeniu tiesiai 
ir j savo gimtinę parvažiuoti.

Skaitome laikraščiuose ži
nias, tai vienur, tai kitur atlei
do, numušo algas darbinin
kams. Pas nms dar negirdėti, 
kad butu taip prastai, kaip ki
tur kad yra. Tiesą pasakius, 
yra be darbo ir pas mus, bet 
daugiausia negrai arba meksi- 
konai, kuriuos kompanijos 
parsitraukė iš kitu kraštu ir 
paskiaus kad skubusis darbas 
yra užbaigtas, tai juos paleido 
iš darbų. Bei kad butų užtek
tinai baltų darbininkų, tai 
nereikėtų kompanijoms ieškot 
kitur.

Dirbtuvėse darbininkai yra 
meorganizuoti. Bet statybos
darbininkai yra visi orgairizuo
Ii ir gauna unijinių 
Prie slatvbos viav « «

patarnavimo
Amerikos telefonų reikala- 
plrmyn. Darbas prisiren-

Marquetfe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apiehnkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Aptiekorius 

ir Savininkas
2346 We»t 69th Street

•rti W««t«rn Avė,
Phone Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL

Tel. Blvd. 31M 
M. Woitkewie» 

BANIS 
AKUSERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rim g prie gimdy
ta o, patarimai 
tykai moterim* 
ir merginom*.

3113 Soath 
Halated St.

mokestį, 
trukumas 
labiausia
phimbe- 
Nes (la

pie

mūrininkų, dailydžių, 
rių ir eh ktrikininkų, 
bar yra visu smarkumu 
dėta statyba; niekurio.se vielo
si* yra statomi net ištisi blo
kai. Bei nespėja užbaigti, ir 
Inoj šeimynos kraustosi, kad 
ir da nėvisai užbaigtas namas.

— Senas Gyventojas.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų k abi eg ramų o

ištraukė sveiką
skaudamo. Advol
padaryti geriąusj

dantį, vietoj 
itas. galėtų 

pragyveni
mą, nes ir čia lietuviai darė

dais. nės lietuviai pastaruoju 
laiku labai perkas ujamus ir 
lotus; nt kurie turi apsipirkę 
nei po visa bloką lotų. Juk čia 
reikalingas advokatas, kad pa
darius teisingas popieras. Beto 
jei apsigyventų čia advokatas, 
paskui lietuviai galėtų statyti 
kandidatus i miesto valdžią. 
Bet kad- neturim jų. mes lietu
viai piliečiai, turim atiduot sa- 

. vo balsus už kurį mq gal ir 
nenorime balsuot.

lL. B. D. Klinikas laikė pap
rastą savo mėnesinį susirinki
mą kovo 22 d., tai kad prisirin 
ko kandidatų, norinčių gaut 
darbą valdžioj tiek daug, kad 
sunku ir atmint. Į mayorus 
nei trys ir visi žadėjo lietuvius 
neužmiršt, jei tik jie balsuos 
laike rinkimų, liesą pasakius, 
lietuviai turi gerą vardą. Lai
ke išdavimo pilietybės popierų 
teisėjas ir klausinėtojas lietu
vių visai nieko neklausia, tik 
paklaus, ar tu esi lietuvis ar 
nori pilietybės popierų, — ir

Ten ir atgfal tikietas 
nužeminta

JOINT SERVICE

HAPAb

Iš New Yorko 0Qnn 
XalKa"”° " wUJ 

Plūs U. S. Reyenue taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalj nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Ėlarnburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta patarusiems kondukto- 
riams.________________________

Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.

Mokinimas dėl
UŽLAIKANT pirmi nei gą su 

vintais, reiškia žengimą 
gimo niekuomet nesibaigia.

čia turi būti nuolat komplikuotas inžinerijos studijavi
mas; atsargus finansavimo planas ir tūkstančiai visokių 
išdirbinėjimu, kol nauji telefonai lieka išdubti ir pradėti 
dėl pųbliško vartojimo.

Ir kuomet viskas yra prirengta, darbininkes turi būti 
irgi prirengtos; patyrusios prie daugybes užduočių ir vis 
šokių atsitikimų prie operąvimo, ir prisitaikymo prie visų 
įrengimų.

Kiekviename svarbesniame šalies centro, nauji nariai 
telefonų patarnautojų yra mokinama, prirengiama dėl 
rytojaus telefonų reikalavimo. Telefonų sistema yra 
gyvenantis ir augantis organizmas. Pereitais metais 
336,163 telefonų yra dadėta nacionaliam patarnavimui. 
Miliūnai mylių Uratų ištiesta visoj šaly, kad sujungus 
jusli telefoną su kitais 16,000,000 telefonais^ Rytoj bus 

daugiau telefonų dėl visos šalies pareikalavimų.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy • One System • LJn įvertai Service

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
Sietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St. \ 

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

į Dienomis: Canal
-----  ’ 3110. Naktį 

Drexel 0950
Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

TJĮfJT švarios, .šviesios, Svei- 
į**“* kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

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

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

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

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

ĮSPŪDINGIAUSIA
PARODA

originalių žymiausių Rusijos artistų 
paveikslų, fotografijų, plakatų

I

Gegužės 13 iki 22 dienos
Kasdien nuo 10 ryto iki 10 vakare

HULL HOUSE
B0WEN HALL

800 So. Halsted St.
({ėjimas iš Folk St.)

PARODOS SKYRIAI

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lahoe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lū valan

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

i—■■

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

< DR. M. J. SHERMAN
Specialistai moterį} ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Senoji Rusija 
Rusija ir pasaulinis karas 
Užpuolamoji revoliucija 
Revoliucija iš fronto 
Bolševizmas 
Anti-Bolševizmas 
Kazokų gyvenimas 
Baltoji armija 
Rusijos badas 
Gyvenimas Rūsy emigrantų /

11. Bolševizmas kitose šalyse
12. Politisės karikatūros
13. Rusijos ekonominis skyrius
14. Diagramų skyrius
15. Finansinis skyrius
16. Literatūros ir dokumentų skyrius
17. Anarchizmas
18. Krutomieji paveikslai
19. Dabartinė Rusija
20. Specialis skyrius

Kviečia visus lietuvius(ės) M^UJOEIMOS

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pabandote naktį ir painato- 
j kad jūsų kūdikis labai sunkiai 

kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti 
krapas. Ką jus turite daryti? Tuks
iančiai motinų išriša * tą klausimą 
užganėdinančiai. Maža doza Dr. 
Drake’s Glessco prašalina krupą j 
keletą miliutų — daugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. Jos veikia greitai. Jos yra 
malonios ir atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba niio kru
po. Dauginusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius. 50 
centų butelis — veriąs $50, 2 vai, 
naktį.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Av% Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spablding 8G33

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1936. Of»o valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 1

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijoj tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slot Street

(toliomis iš šventadieniais 10—12 di«n

Jei abejoji akimis, pasiteiraeh
Dr. A. R. BLUMENTH AL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-toe ant 

2 lubų

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 vakarfi.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraijo, odos, chfonli-

Gydo su .pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4t80 ir 8 Iki II.
Nedalioj nuo 2:81 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Eeaudette

NAUJIENŲ
nigų Siuntimo Sky

rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto įki 2 vai. po piet.

niekurio.se
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dviem frontais 
buržuazijų, ir 
nizmą.

— ir prieš 
prieš komu-

Socialistai Belgijos parla
mente tečiaus dar neturi 
daugumos. Nors jie laimėjo 
11 naujų vietų, bet iki abso
liučios daugumos jiems dar 
trūksta mažiausia 15 atsto
vu.

Reikia tikėtis, kad tie 
keletas dešimčių tūkstančių 

Naujienos eina kasdien, išskiriant | darbininkų, kurių balsais 
sekmadienius. Leidši* Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8580.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paltui 

Metams.................. *............
Pusei metų..................... ......
Trims mėnesiams .... ..........
Dviem mėnesiams ___ ____
Vienam mėnesiui_______

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija .......... ........
Savaitei ..........    —......
Mėnesiui .................—------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ............  —__ — $7.00
Pusei metų.....................  3.50
Trims mėnesiams ..........____ 1.75
Dviem mėnesiam __ 1.25
Vienam mėnesiui_______ —~ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .... ..... ~...... ..............._ $8.00
Pusei metų ..............-___ __ .... 4.00
Trims mėnesiams ~......  2.90
Pinigus reikia siųsti palto Mouey 

Orderiu kartu su užsakymu.

' šiuose rinkimuose dar pra
ėjo tuodu komunistų atsto
vu, vėliaus prasiblaivys ir 

$8.oo prisidės prie socialistų. Tuo- 
’ įoo met socialistams beliks at- 
1kariauti kokios 13 vietų nuo 

klerikalų ir liberalų. Var
giai tenka abejoti, kad šitą 
uždavinį jie sugebės atlikti 
netolimoje ateityje.

Amerikos didžiausiuose 
laikraščiuose buvo labai ma
žai žinių apie parlamento 
rinkimus Belgijoje. Kaip 
mes ir spėjome, priežastis 
buvo ta, kad tuose rinkiniuo
se laimėjo socialistai. Jie 
pravedė į atstovų butų 79 
atstovus (iš 187) ir pasida-

Belgijos liberalų eilėse 
yra nemaža demokratinių 
elementų — inteligentų, val
stybės ir privatinių įstaigų 
tarnautojų, kurie gyvena 
darbu, o ne svetimo darbo 
išnaudojimu. Tarpe jų vis 
labiaus didėja simpatijos 
socializmo idėjai. Jau per 
šiuos rinkimus didelė dalis 
tų demokratinių elementų 
atidavė savo balsus socialis
tams; toliaus tokių bus dar 
daugiau.

kunigai esą pašalinti nuo vals
tybės vairo be socialistų pa
galbos. Bet tose šalyse kleri
kalizmas juk iš viso neturėjo 
progos įsigalėti taip, kaip Lie
tuvoje. Tam buvo ypatingos 
priežastys. Sakysime, Ameriko
je klerikalizmas negavo pro
gos įsigalėti dėlto, kad čia yra 
perdaug didelis mišinys tikėji
mų ir nė vienos tikejimines se
ktos šalininkai nesudaro dau
gumos.

Norint pasimokinti iš istori
jos, kaip kovoti su klerikaliz
mu, reikia imti ne protestan
tiškas šalis, kuriose klerikalai 
dažniausia neturi net atskiros 
savo politinės partijos, / bet 
katalikiškas. Pažvelgkite, pav. 
j Belgiją arba Austriją: kas, 
ar ne socialistai tenai yra vie
ninteliai griežti klerikalizmo 
priešai? z _

I'iesa, Belgijoje ilgą laiką 
kovojo prieš klerikalizmą ne 
tiktai socialistai, bet ir bur
žuaziniai liberalai. Vienok, 
kaip tik klerikalų viešpatavi
mas tenai tapo nuverstas, tai 
liberalinė ir net radikalinė 
buržuazija susidėjo su kleri
kalizmu prieš socialistus. Dar 
toliaus nuėjo liberalai 
t rijoje

biznio

Kai darbininkų

Aus- 
jie faklinai visi subur- 
Vkrikščionškųjų sočia- 
partija, ir pastarojilistų 

dabar vadovauja visai buržua
zijai kovoje prieš socialdemo
kratus. . s t

Kame yra užtikrinimas, kad 
panašus liberalizmo ir kleri
kalizmo susivienymas neįvyks 
ir Lietuvoje, kuomet tenai 
biaus sustiprės darbininkų 
dėjimas?

Kuri partija, liaudininkai
socialdemokratai, yra šiandie 
stipresnė Lietuvoje, deliai to 
ginčytis butų bergždžias dar
bas. Kiekviena jų veikia tam 
tikroje srityje — liaudininkai 
daugiausia tarpe valstiečių, o 
socialdemokratai tarpe darbi
ninkų
na jų yra

la-
ju-

ar

• jos parlamente.
Klerikalai, kurie per 40 

metu diktatoriškai valdė 
Belgiją, tapo nustumti ant- 
ron vieton, nes jiems teko 
tik 78 mandatai. O libera
lai, kurie per keletą pasku
tinių mėtų buvo koalicijoje 
su kunigų partija, nusmuko 
nuo 33 vietų ant 23.

kad (langiaus, negu liberalų, 
pereis į socialistų pusę bu
vusiųjų klerikalų šalininkų. 
Belgijos klerikalai yra ka
pitalistinė partija, bet, ap:

(kaij> ir Lietuvos krikščio
nys demokratai), ji prisivi-

ir savo srityje kiekvie- 
sti prusnų už antrą-

Šitas Belgijos socialistų 
pasisekimas įvarė nemažai 
baimės kapitalistams. Stam
biojo. biznio organas Ant
verpene, “Le Neptūne”, ra
šo, kad nemaloniausias da
lykas, kurį parodė rinkimu 
rezultatai, tai tas, jogei 
prie socializmo linksta jau
nuomenė. Jei taip, girdi, ei
sią toliaus, tai Belgija neiš
vengiamai susilauksianti

čiųjų darbininkų minias. 
Anksčiaus ar vėliaus tie 
darbininkai turės praregėt, 
— kaip kad Lietuvoje ima 
praregėt darbininkai, rėmu- 
sieji klerikalinę Darbo. Fe
deraciją. Kuomet Belgijos 
katalikai darbininkai dau
ginus susipras ir ims bal
suot už socialistus, tai galu
tina socializmo pergalė bus 
neišvengiama.

koks dalykas: abi 
partijų veikimo sri-

Belgijos jaunuomenę so
cialistai užkariaują dau
giausia dėka darbininkų 
unijų įtakai. Tos unijos, 
mat, .yra vadovaujamos so
cialistų, ir jos nesitenkina 
tuo, kad kovoja už darbi
ninkų būvio pagerinimą, 
bet taip pat veda socialisti
nę propagandą miniose.

KAS IR KAIP KOVOJA 
PRIEŠ KLERIKA

LIZMĄ-

Bet ve 
šių dviejų 
tis stengiasi apžioti klerikaliz
mas, kuriai gi jų sekasi ge
rinus jį atremti? Ar liaudi
ninkai sėkmingiau kovoja su 
klerikaline Ūkininkų Sąjunga, 
ar socialdemokratams su kle- s
rikaline Darbo Federacija?

Mums rodosi, ) kad socialde
mokratų kova yra sėkminges
nė. Ištisoje eilėje vietų social
demokratai per paskutinius sa
vivaldybių rinkimus Darbo 
Federaciją visai suvarė į ožio 
ragą, ir ši krikščionįų dėmu 
kratų dukra gali netolimoje 
ateityje visiškai netekti jjar- 
kos darbininkų judėjime. Tatai 
įvyks juo greičiaus, juo pil
niams bus likviduotas Lietuvo
je bolševizmas.

O kad liaudininkai toki pat 
pasisekimą turėtų prieš klcri-

Tas pats Belgijos kapita
listų laikraštis stebisi, kad 
socialistų augimo neįstengė 
sulaikyt komunistai. Rusi
jos bolševizmas savo laiku 
buvo, suradęs pritarėju kai- 

x riamjame Belgijos socialis
tų partijas sparne. Bei 
partija su bolševizmu neda- 
,rė jokių kompromisų, ir 
Maskvos simpatizatoriams 

• teko pasitraukti iš jos ir su
siorganizuoti skyrium. Ši 
komunistinė atskala tečiaus 
pasisekimo neturto. Nežiū
rint žymaus pakrypimo 
Belgijos balsuotojų kairio- 
jon pusėn, komunistams pa
vyko pravesti vos dvejetą 
atstovų į parlamentą.

Taigi socialistų partiją 
Belgijoje

Vienas SHiidariečių laikraš
tis smarkiai šoko prieš “Nau
jienų” redaktorių, kuris savo 
kalboje1 So. Bostone pasakė, 
kad nuosakią kovą su klerika
lizmu Lietuvoje gali vesti tik
tai socialdemokratai. “’Mes,” 
girdi, “negalime žmogui užda
ryti burną” (taip ir parašė!), 
bet —

“...Istorija mums, rodo ką 
kita. Pavyzdžiu j e, Anglijo
je, Amerikoje ir k. socializ
mo bei socialistų valdžios ne
buvo ir nėra, o kunigai jau 
senai pasalinti iš Valstybės 
vairo tose šalyse. Pas bus 
padaryta ir Lietuvoje, neta
rus ačių sodializmiii. Jpk 
faktas, kad šidndie Valstie
čių Liaudininkų partija yra 
toli tvirtesnė už socialdemo
kratus ir randa daug dides
nio ir patvaresnio pritarimo 
Lietuvos gyviu tojuose, negu 
social-demokratų partija.” 
4<adangi, ačiū dievams, tas 

sandariųjų laikraštis dar nei 
turi galios mums “uždaryti 
burną”, tai mes pastebėsime 
jam. kati, imantis kilus istori
jos “mokinti”, reikia naciam ia

kulkas nematyt. Todėl 
neįmanoma, kaip jie galėtų nu-

yra

Pagalios, reikia neužmiršti, 
kad klerikalai Lietuvoje yra 
m vien liktai kunigų luomo 
reikalų gynėjai, bet ir kapita
lizmo sodintojai (pav. Vailo
kaičio bankas ir fabrikai, kun. 
Olšausko “Galybės” kompani
ja ir t. t.). Ką gi stato liaudi
ninkai prieš šitą klerikalizmo 
tendenciją? Nieko principia- 
Iio« \ Prieš kapitalizmų kovot 
principialiai jie atsisakė, atsi
žadėdami socializmo idėjos, 
šilų idėją Lietuvos darbo žmo
nėms skelbia socialdemokratai, 
kurie kovoja ne tiktai už są
žines 
minį 
mą.

Ve
menkus lietuviams 
kams remti Lietuvos socialde
mokratus, o ne kitų kurią par
tiją!

'laisvę, bet ir u£ ekono- 
darbo žmonių paliuosavi-

delko mes patariame A- 
darbinin-

KAIRIŲJŲ NENŲOSAKUMAS.

Aukščiaus matėme, kad “Ai
das“ paniekina darbininkų

štai dar vienas to principo pa
niekinimas. kritikuodamas 
luisvinius meklleriufc, kurie, 
prisidengdami “revoliucine 
skraiste,” stengiasi pasikinky
ti į savo “raudonojo
vežimėlį Amalgameitų uniją, 
St. Sabas rašo: v.

“Jeigu tie ‘bolševikai’ yra 
darbininkais-marksistais, tai 
jie šioje gadynėje ncilemptų 
savo visų jiegų prieš nedar
bininkiškai susipratusius dar 
bildukus. Jeigu kada rei
kia su tokiais griežtai kovot, 
tai tik visuotino sukilimo 
laiku, reiškia, kovot su 
buržuazijos tarnais, nepai
sant, kad ir j it butų papras
ti darbininkai. _ Bet tada 
kovotų darbininkų masės, di
džiuma; hutų darbininkų 
klesos sukilimas prieš pri-

• spaudėjų klesą.”
čia ir vėl žodžiais neva iš

reiškiama pagerbimas daugu
mos valiai.
klasė, girdi, sukils prieš savo 
prispaudėjus, 
nėra žiūrėta, kas per vieni tie 
kurie priešinasi sukilimui. 
Prieš buržuazijos tarnus tuo
met reikėsią kovot taip pat 
griežtai, kaip ir prieš pačią 
buržuaziją, nors tie jos tarnai 
ir butų paprasti 
Nes darbininkų 
daugumą!

Bet gaila, kad 
dys visai nesiriša 
kurį diskusuoja 
redaktorius, 
sukilimas prieš Imi’žuaziją juk 
yra -kova vienos 
kitą, tuo gi tarpu 
klausimas 
viduje yra 
darbininkų 
“Visuotiną 
tuo bildu 
įkišo. .Nieko neįrodęs tuo sa
vo pavyzdžiu, jisai liktai pasi
sakė, kad daugumos; principą 
darbininkų organizacijose jisai 
pripažįsta laikinu dalyku, tin
kančiu tiktai “šioje gadynėje”.

Ta gadynė, pasak p- Sabo, 
pasibaigs, kai ateis visuotino 
sukilimo laikas. Tai yra labai 
keista mintis. Kada darbinin
kai sukils tikslu pasiliuosuoti, 
tai jų organizacijose, vadinasi, 
turės viešpatauti nic demokrati
nis daugumos principas, bet 
kas tai kita; jie turės jaustis 
ne kaipo vienos klasės nariai, 
bet, jeigu jų nuomones nebus 
vienodos, griežtai vieni prieš 
kitus kovoti!'

Šitokias mintis p. Sabas 
reiškia dėlto, kati jisai yra 
bolševizmo garbintojas. -

Rusijos bolševikai, kaip ži
nia, darydami sukilimą Rusi
joje, nepaisė, ar daugumu dar
bininkų jiems pritaria, ar ne. 
Nekalbant jau apie neorgani
zuotus darbininkus, kurių nu
sistatymą yra sunku tikrai pa
tirti, bolšev*iikai nepaisė net, 
ar jiems pritaria dauguma or
ganizuotųjų darbini) lik ų. Jie
ėjo ant žut-but, 
kus savo tjkslo, jie pavartojo 
ginklo jėgą prieš 
stovėjo jiems skersai kelio.

Senai buvo žinoma, kad bol
ševikiškas perversmas Rusijoje 
įvyko ne'tiktai ne pagal dau
gumos organizuotųjų darbinin
kų nutarimą, 'bet stačiai prieš 
tos daugumos norą. Po to gi, 
kai Trockis paskelbė savo atsi
minimus apie 1917 melų per
versmą, lai paaiškėjo, kad tas 
sukilimas buvo padarytas net 
prieš pačios bolševikų partijos 
daugumos norą. Jį įvykino Le
ninas su 'ITockia, pasinaudo
dami tuo, kad jų dviejų ran
kose buvo ginkluota jėga.

Vienok p. Sabas šitam ‘‘pu- 
tsui” pritaria. Pritaria dėlto, 
kad “pulsas” iiasiseke: —taip 
šiandie pritaria Lonino-Troc- 
kio įvykintam pęrversmui ir 
Zinovjevas su Kamenevu, ku
riuodu pradžioje btiyo/ taip 
priešingu sukiliipui, k&l net 
rezignavo iš centro komiteto, 
prolLstuodami prieš lamino ir 
Trockio žygį.

Ir <lel los priežasties, kad

tni jau tuomet

darbininkai, 
klasė sudaro

šitas pavyz- 
su klausimu, 
pats “Aido” 

IDmrbi ninku

klasęs prieš 
taktikos 

darbininkų unijos 
klausimas santykių 

su darbininkais, 
sukiliilią“ p. Sabas 
čia visai ne vietoje

ir kad atsic

visus, kurie

vienybes principų, smei 
daugumą unijos narių, 
“šiltų vietų” ieškotojus

Aido redaktorius yra suza 
vėlas (bolševikiško sukilimo pakaipo

Bet'sisekimu, tai jisai yra priver

tas niekinti tą darbininkišką 
principą, kurį pats pripažįsta, 

kad mažuma privalo nusi
lenkti daugumos valiai. Todėl 
jisai yra priverstas taip pat 
“peizoti” socialistus, kurie to 
principo laikosi. Todėl jisai 
yra priverstas ir tikėti vi
siems begėdiškiems išmishutas, 
kuriuos Maskvos propagandis
tai skleidžia apie-Rusijos men
ševikus.

Jam ne motais, kad buržu- 
aziškumu, kurį jisai nuolatos 
prikaišioja socialistams, serga 
kaip tik jo paties protas. Ne
jaugi jisai negali suprasti to 
paprasto dalykų, kad tas būdas 
daryti revoliuciją, kokį pavar
tojo Leninas su Trockiu, yra 
virai ne. darbininkiškas? Juk Į 
nuo to laiko, kai - gyvuoja val
džios, panašius 
perversmus darė, 
kos, m turėjusios su darbinin
kų' judėjimu nieko bendra, ir 
rezultatas tų , pervei-----
suomei būdavo toks, kad vie
toje vienos valdančios mažu
mos atsirasdavo kita valdan
čioji mažuma. Ar Rusijoje 
šiandie ne mažuma viešpatau
ja?

Kas 
klasės 
tingai 
mu supranta ekonominės tvar
kos pakeitimą Misud>m,enėje, 
tas negali tikėti į bolševikišku 
“pulsus”, — jeigu jisai nori 
būt nuosakus.

—— i 
PADEGfiUS KASMATŪ

Popiežius ir Lietuva.
(Tęsinys)

Skirti praktiškai Vatikaną 
nuo popiežiaus gali tiktai jėzui
tai. Mums gi paprastiems grieš- 
ninkams toksai skirimas yra ne
sąmonė! šį neprietleišką Lietu
vai žygį patsai Popiežius yra są
moningai padaręs, siekdamas 
neurieteliškų Lietuvai tikslų!

Šiuo popiežiaus žygiu, žinoma, 
stebėtis , netenka. Tai ne pirmas 
popiežiaus žygis Lietuvai skiau- 
sti, reikia tikėtis, ir ne paskuti
nis: per ilgus ištisus šimtame
čius Lietuva vaitojo ir kraujuo
se plūdo — nes popiežius to no
rėjo. Per ištisus šimtmečius 
popežius smaugė Lietuvą, tai 
kas čia nuostabaus,, kad XX am- 

rsmu vi-iži.Ų’ žulik^tės gadynę, popie- 
, ,ų . (žius padarė tokį pat begėdišką

pežiui juk nemaža pinigų supy
lė!

ginkluolus 
įvairios kli-

kalba apie darbininkų 
pasil i nusavinau, ir ypa- 

kas po tuo pasiliuosavi-

IMIG RACIJOS DARBAI 
ELLIS ISLAND.

visuomet
Lietuvos praei- 

tokios pekliškos 
mirtingos nuodė- 
popiežius (Dievo

darbą, kaip daro ir visi kiti im
perialistai! Popiežius, savo san
tykiuose su Lietuva 
buvo nedoras, 
ty — nebuvo 
iėgos, tokios 
mes., kurios
vardu nebūtų sukėlęs prieš Lie
tuvą. Ne krikščionybės naudai, 
bet šėtono! Ugnimi ir kardu 
popiežiai Lietuvą krikštijo, kol 
sunaikino kilnią lietuvių senąją 
kuiturą, kol sunaikino lietuvių 
laisvę ir dvasią. Ir nūdien — 
Lietuva labiausia atsilikusi ša
lis Europoj! Popiežiaus biztfnas 
atpratino lietuvių liaudį sam
protauti, pripratino kunigo 
skverno laikytis, — ir nūdien 
mes turime: net nepriklausomoj 
Lietuvoj siaučia klerikalų vak- 
chanalija! Musų kaimynai lat
viai: gyveno, ne kiek ne geres
nėmis sąlygomis, kaip mes; bet 

į jų neslėgė popiežiaus jungas —
999 573 113 058 *r ^uutos issirutulojime, tau- 

16 5881 6 370 ^os ^u^ur°j žymiai toliau už 
i ’’ (pažengė! Musų gi išglebimas, 

■musų stabmeldiškas pasitikėji
mas autoritetas, musų nemokė
jimas organizudtis, musų ištiži
mas, musų pasyvumas —popie
žiaus tanių auklėjamojo darbo 
vaisius!

Tikslesniam įvertinimui popie
žiaus nedorumo, jo santykiuose 
su Lietuva, atskleiskime vieną 
kitą istorijos lapą, nors apgai- 
bonf pažvelkime, ką darė ir ką 
padarė popiežiaus tarnai,. kurie 
plūdo* į Dictuvą iš Vokietijos ir 
Lenkijos, popežiaus, Dievo žodį 
nešdami...

ANT

svarbiausias transakcijas Ellis 
Island stotyje per fiskališkus 
mcliis baigiant birželio 30, ir 
1914 ir 1924.
Transakcijos
Ateivių —

|leista pirmam 
prižiūrėjimui

1914 1924

Maz^vijaus kunigaikštis Kon
radas atkviestiemsiems kryžuo- 
čiams buvo dovanojęs Jam ne- 
priklaususią Kulmo žemę, 1234 
metais popiežius tos žemės jiems 
dovanojimą patvirtina. To dar 
negana. Popiežius dovanoja kry- 
žuočfams visas žemes, kurias 
jie tiktai užkariaus! Tarytum 
prūsų žemė, į kurią veržėsi kry
žuočiai butų popiežiaus nuosavy
be! Už tai jisai tiktai reikalavo 
iš kryžuočių tam tikro mokes
nio “šventajam sostui”. Musų 
griešninkų išmanymu, jeigu kas 
pagrobtą daiktą dovanoja ar 
parduoda, ar perka — tai juos 
visus reikia į kalėjimą kišti. Bet 
popiežiui tai buvo galima —jam 
buvo leista vogtais, pagrobtais 
daiktais verstis ir pelnyti, ir 
plėšikams nuodėmes dar atleis
ti!..

Dar ankščiau, prieš tą nelai
mingą Grigalių, kitas popiežius 
Honorius III, įsako visų žemių 
vyskupams, kurių sienos susiei
na su prūsais, uoliai daboti, kad 
prūsams nebūtų pardavinėjama 
geležis, ginklai ir... druska! 
Taip uoliai popiežiai artimo mei
lę kclbė! Tasai patsai Voigtas 
paduoda davinius, kaip popiežiai 
Grigalius IX, Inocentas IV, 
Aleksandras IV, Urbonas IV, 
Klemensas IV ir daugelis kitų 
skelbė kryžiaus karus prieš pru
sus ir lietuvius, šaukdamas vch 
kiečiams j pagalbą įvairias Eu
ropos tautas, ar bent tų tautų 
pasižymėjusius galvažudžius. 
Tokių avantiūristų ir plėšikų j 
popiežiaus pašaukimą atsiliepi
mo labai gausiai: už nusikalsi
mus darbus ne tik kad bausmės 
nebuvo,, net gaudavo gausų at
lyginimą, .pagyrimą... O Lietu
voj tokiems ponams buvo paly
ginamai lengviau pragarsėti ir 
praturtėti, negu užsiimant gal
važudžių darbu Vakarų Euro
poj, arba negu einant iš turkų 
vaduoti Palestinos, leruzalės, 
Kristaus karsto... Įstodami į or- 
deną kryžuočiai prisiekdavo ati
duoti visą sielą, kūną ir kraują 
kovai už kryžių, Dievą ir Mari
ją... Ir jie piešė, žudė, smaugė, 
moteris žaginp šventas giesmes 
giedodami (Cod. dipl. prus II, 
111.). Popiežius palaimina Dievo 
vardu šlykščiuasia vakchanali 
ja! Kitas yokiečių nacionalis
tas, prūsų.istorikas Hemas liu
dija: “XIV amžiuje žydėjo spė
tas lietuvius medžioti. Jau pra
dėjęs nykti Europoj karžygių 
(riterių) lupmas buvo pagautas 
laidos vykti į Prusus, ten ieš
kojo nuotikių ir žudė žmones 
Apskritai jų noras buvo lygus 
medžiotojo norui pulti žvėrį!” 
(“Kulturbilder aus Altpreus- 
sen’). Trečias lietuviams 
lankus vokiečių patriotas 
\Veber su pasibaisėjimu 
apie Prūsų praeitį, pilną 
v^rdu nužudytų moterų,
kių didele širdgėla kalba jisai 
apie tuos gaisrus žudynes, plė
šimus, kurie buvo daromi Prū
suose—Dievo vardu! (žiur. 
“Preusen vor 500 J.” Danzig. 
1878, Vorwort, S. III).

Taip kalba mums nepalankus 
«Įistorikaį—ireiškia jie savo pir- 

matakunų darbus taip rūsčiai 
įvertindami, neperdeda. Ir taip 
sako ne jie vieni: nėra tokio is
toriko, kuris kryžiuočių, popie
žiaus tarnų, darbų piktybės ne
pripažintų!

(Bus daugiau) .

631,27b 381,018
Sulaikyta specialiu) 
ištyrinėjimui. 70,000
Specialiu ištyrinė
jimo bordo įlei
sta , X 468381
Spec. ištyrinėjimo 
bordo neįleista 23,162 
Apduota depart- 
menlui

10,737

27,449

13,288

(i, 639 8,391

įleista
Gavę ligonbutines 
priežiūros 
Skaitlius —

Peržiūrėtų Jaivų
Peržiūrėtų jūreivių

atvažiavo

1,231 5,021

4,828 
.508,398

1,993

čių laivus 
Ateivių ištrukusių 
iš Ellis Island 
Deportacijos — 

Deportacijos 
atsitikimų buvo 
Atsitikimų iš
tyrinėta 
Suareštavimo 
varantų parašyta 
Suareštavimo va- u 
fantų išduota 
Areštavimo va
rant ų paddota 
Deportacijos va
rau tų išpildyta 
Deportacijos va* 
rantų išnaikinta 
Bausmės —

Skaitlius uždėtų 
bausmių 19,940 303,990

[FLIS'J

1,376

1,376

74$

127

II. VOKIEČIŲ APAŠTALAI

1. Popiežius laimina kryžuočius 
lietuvių (medžioti

Vokiečių i ryžuočių 
j.-ių rite. 7
vizavo zlL amžiuje, 
tais gavo popiežiaus pripažinę

.ivasi-
- ordenas susiorga-

i 1‘. 9 me-

2,961-ina ir palaiminimą.

2,961

1,634

1,043

404

152

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

Trylikto 
amžiaus pusėje Mazovijos her
cogas pašaukė kryžuočius padė
ti jam kovoti Su lietuvių bro
liais prūsais, o imperatoris Fri
drichas padoyanojo jiems prūsų 
žemę, kurios jis pats neturėjo 
—jie turėjo pagonis prusus nu 
kariauti ir jų žemę atimti ir pa
siimti. Popiežius šaukė iš visų 
kraštų plėšikus eiti mušti pago-* 
nų prūsų, žadėdamas jiems vi
sokių gerybių: jie galėjo'plėšti 
ir grobti ką nori ir kiek tik no
ri, o popiežius jiems žadėjo nuo
dėmių atleidimą. '

Kaip prūsų istorikas J. Vaig- 
tas liudija, kryžuočių ordeno 
uoliausias globėjas ir užtaryto
jas buvo popiežius Grigąlius 
(Gregoras) IX, kuris savo ba
loje, išleistojo 1230 
teikia 'kifyžuočiamšĮ, 
nuodėmių atleidimą 
nem peccatorum)
prūsais, ir įsako stipriai, vyriš
kai platinti krikščionybę tų pa- 
gonų tarpe, ir atnuti iš jų žemę. 
Bet nuodėmių atleidimu ir pie
šimu kryžuočiai nesitenkino, jie 
gaudavo ir ailgą, kurią jiems už 
tą plėšrų darbą popiežius mokė
jo- ‘

metais j?u- 
ordenui, 

(remissio- 
už kovą su

S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė. 

Tel. Rooecvelt 8500

nepa- 
Lotar 
kAlba 
Dievp 
kudi-

1232 ir 1233 metais naujos 
popiežiaus bulos tą popiežiaus į- 
sakymą pakartoja ir kaskartą 
jiems pakelia algą: tikintieji po-

AbDUORIUM
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl Šokių visada.

UžkvieČia savininkai:
PALIULIS SAVININKAS 

3B02 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 6788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniSkų vakarų.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Spešelniiiko West bylos 
nagrinėjimas prasidėjo

Tris jį federalinis jury. VVest 
išviliojo iš lietuvių apie 500,- 
000 dolerių

Vakar prieš federalinį jurv 
prasidėjo tard. bylos dar vie
no veikusio tarp lietuvių spešeL 
ninko N. P. West. Jis vien 
tik iš lietuvių išviliojo apie 50P, 

pas jį I 
siekia

apu

miems 
rė kiti 
v i nėjo 
žemės 
kitose, 
st įjoję.

skaičius 
lietuvių

pinigų nežino**
kad da-

(HM) dolerių 
“investavusių” 

>,5(M).
nerinko
spešelams, kaip 
spešelninkai, bet parda- 
“lysus” ant nedidelių 

plotų neva aliejaus lau- 
kur tai WyomingO vai- 

Išleidęs pirmą seriją
“Special Deal No. 1” jis žadėjo 
už $50 mokėti po $75 “dividen
dų” į mėnesį, 
ja jau daug
dendus” mokėjo, o “Special De
al No. 3” buvo jo išsinešdini- 
mas iš Chicagos, pasiėmus vi- 

Vėliaus 
ir ati-

Bet antra sejri- 
mažesnius “divi-

sus surinktus pinigus, 
jis l>etgi tapo suimtas 
duotas teismui.

Smulkios Žinios
Užvakar Chicagoje lankėsi 12- 

čia 
kalbėjo- daugiausia apie prohibi- 
ciją. kurią vykinti apsiėmė jo 
departamentas. Jis* sako, kad 
su laiku žmonės pamėgs pro

CLARA KIMBALL YOUNG,

garsioji kintamųjų paveikslų 
aktorė. 
-—«—.. „ - —

Pereitą sekmadienį automob’- 
žmo-iliui Chicagoje užmušė šešis 

nes.

George Carey, 17 m., 
i Barneli Avė., prisipažino, 
jis su savo draugu, ktfrio 
cija jieško savaitę atgal, užpuo
lė automobily Ilarold Warner, 
4718 Vincennes Avė., atėmė iš 
jo $12 ir paskui išgėdino jo 
mylimąją. ‘ ,

3363 
kad 

poli-

Pabaigi pirmiausias rūpestis y-’ 
ra sustabdyti degtinės šmuge
li iš kitų šalių. Paviešėjęs po- ’ 
rą valandų Chicagoje jis įšva- 1 
žiavo į Jackson, M>ss., kur jis į 

biznie-kaibės pietinių valstijų 
riams ir fabrikantams.

Užvakar automobiliai 
tris žmones. Sekmaadieny už-< 
mušta 1 žmonįs. šeštadieny 3 i 
ir penktadieny 5 žmonės. Kei- 
škia i pirmas keturias dienas Į 
gegužes menesio automobiliai1 
užmušė 15 žmonių. Viso šie-1 
inet užmušta 229 žmonės.

kalėjimai 
sėdinčiais 
prohibici-

Chicagos apielinkčs 
j a perpildyti ten 
prasižengėliais prieš 
jos įstatymus. Perpildymas ka
lėjimų tiek didelis, kad kaliniai 

įtrnkiai turi gulėti ant grindų, 
jO niekurie kalėjimai stačiai at- 

v v_ sisako priimti daugiau kalijiių užmušė . . .. vir juos gražina seniams.

Lietuvių Rateliuose.

Visi x laikraščiai ir žurnalai 
pabrėžia istorišką muzėjaus 
svarbumą ir retą medžiagą, ku
rią ne visada tepasitaiko ma

Bet kas ypač įdomiu, kad 
įvairių partijų spauda nori tą 
medžiagą spaudinti. Ir nfes 

k»»d lietuviai mo
ta €

esame 
kės tinkamu bildu įvertinti 
musų rengiamą parodą.

Lietuviai, protestuokime!

Ir Vaičkaus Teatras at j aus
damas tą gražų gamtos mo
mentą parinko savo teatro iš
kilmėms P. Tendžiulytės bene-

ti pirmą dovaną. Išvažiavimo 
rengimo komisija pranešė, kad 
diena išvažiavimui paskirta bir
želio 14 d., vieta — Willow 
Springs miške. Bet vieta ga-’fisui veikalą, kupiną meilės ir
lės būti ir permainyta. Bet meno židinį. Tai bus kaip ir 
išvažiavimas vistiek bus ir tik paskutinis šiame sezone teatro 
laukime tos dienos. Tikietai Į gražus akordu^, kaipir įskiepi- 
nariams bus išsiuntinėti iškai-1 jinuus pamėgusių to teatro Jau
no ir sekamame susirinkime Rytojų širdyse gražaus,’ harmo-' 
tuuės būti sugrąžinti. Toliau ' 
nutarta užmokėti mokestis ap- ; ( 
skaičiui už šiuos, metus ir iš
rinkta <
Apskričio suvažiavimui geg. 24 
d., Lietuvių Auditorijoj, Susi
rinkimas delegatams įsakė pa
kelti suvažinavime klausimą a- 
pie Lietuvos valdžios negražų 
pasielgimą su musų * organu 
“Tėvyne.” Visi nariai tokiu 
valdžios pasielgimu (neįsileidi- 
mu “Tėvynes” į Lietuvą) labai 

tuos [piktinasi. Taipjau buvo pa-

ningo finalinio akordo. Kaip 
sako priežody^: “Graži užbaiga, 

' Nea
bejojama, kad ir musų teatralų 
publika, kupinu pavasaringo u-

po, suplauks į Lietuvių Audito
riją geg. 10 <1., pareikšti P. 
Tendžiulytei savo simpatijos ir 
pasakyti jai ir visam teatrui 
“Iki pasimatymo rudens sėzo- 

Vasarą mes visi džiaugsi 
gražybėmis ir atė- 
rudens laikui vėl 
savo . menininkais, 
teatru, seksim jų 

mora
liai gy-

DR. VAITUSH, O. D.
I1ETUVI8 AKIU SPECIALISTAS

delegatus busiančiam | vainikuoja visą darbą.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
raginimu ir visų srovių lietu
vių pritarimu, Chicagoje ge
gužės 10 ((ieną, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted st.,-1 
vai. po pietų įvyks Mass Milin
gas protestui prieš Vatikano 
su lA'iikija konkordato
paragrafus, kuriais lenkų gro-'keltas klausihias, kad Apskritis 
bonių varu užėmimą Lieti tvos Jiatųsi rėmęs pašalines vaikų 
sostinės, Vilniaus lenkams pri-Į draugijėles, nes tai kelia nea- 
pažįstama. Lietuvių tautos tei
sės, lietuvių tautos garbe tuo
ju konkordatu įžeidžiama. Mes, 
Amerikos piliečiai 
Vilnijos lietuvių persekioji
mams užjausdami 
šiai •protestuojame prieš Vati
kano konkordato tuos posmus, 
kuriais lietuvių tauta skriau
džiama. šitą tautinę skriaudą 
gegužės ,10 dieną masiniame 
susirinkime protesto rezoliu
cija visam pasauliui užrekor- 
dudsijnc. kad lieluvių tauta nū 
jokiai jėgai nenusilenks ir ,Vil-,^1.HU|<ja į erdvę, į orą, arčiau 
niaus bei lietuviais apgyventų p4je sauigs spindulių. Praside- 
Lietuvos žemės plotų lenkams, f|a j§|-ii‘iningaas gamtos gyveni
nė kuriai kilai valstybei nie- 
kad neužleis. meilės simbolis.

Mus gali kankinti, 
net galingesnieji pavergti, 
mes, lietuviai, savi] teisių 
išsižadėsime ir už teisybę 
semis įmonėmis kovosime.

Visame pasaulyje išblaškyti- 
lietuviai pakels protestus prieš 
vėliausią Vatikano su J.enki ja 
sutartį iš Lietuvos 
Vilnių. Visas pasaulis' 
kad Vatikanas su savo 
jai išduotu konkordatu 
vą skriaudžia. Mes žmopiškli
mo teisėmis vadnodamiesi 
vns skriaudikus pasauliui 
rodysime. Musų protėviai 
šimtmečius savo krauju ir 
romią pašventino Lietuvos 
inelę, mm mes savos tėvynės ( 
niekam neatiduosime.

—A. K. Rutkauskas, M.

lietuviai,

griežčaiu-

py kantą visame Susivienijime. 
Bet kaip parodė♦ praeitis, tai 
bus sunku pašalinti iš Antro 
Apskričio. Tečiaiis tai vistiek I 
turės būti aukščiau ar vėliau iš
spręsta, ir išspręsta ant visa
dos. —Tas Pats. ;

Teatras ir pavasaris
Pavasaris prasidėjo. Arti

nas jo gražios, saulėtos dienos. 
Kiekvieną, po žiemos liūdesio, 

•traukia į erdvę, į orą, 
apg) veidų pjje sau|gs spindulių.

Pavasaris, tai meno ir 
Žmogus pasi- 
Kiekvieno sie

la pabunda nuo kokio tai žie
mos metu viešpatavusio sustin-* 
gimo.

, mus gali jautresnis.
' i, bet

ne-
vi-

xxxxxxxxzxxxxxxxxxzxxxxxx

atimli 
matys, 
Lenk i-

nu- 
per

b.

ne.
mės gamtos 
jtte rūsčiam 
džiaugsimės 
savo t jaunu
žygius ir remsim juos 
liai ir medžiaginiai, 
vuoja įnertas.

•y-Reporteįis.

(fųsa ant O-to pusi.)

Mes Kviečiame Jumis

Pasikalbėti su musų taupy
mų Departmento skyriumi 
apie b-ile kokius legališkus 
dalykus kurie jums reika
lingi.

Be jokios jumsi už tai at » sakomybės.

-/WEST S1DE<
dRUST G’ SAVINGS BANįV

1 //// //AVA (»/ SAII / Y AM) !RIE\D!Y SERVICE I V 
Roo.sevelt Road at Halsted Street, Chicajįo

dale Avė., pasiskundė teismui, 
kad jos vyras pardavė, ją ki
tam vyrui 
dolerius 
kalenimo.
tą teismą ir padavė skundą, kad 
Parker 'yra tėvas jos jauniau
sio vu i ko.

John Parker, už 75 
Abu vyrai užsiginė, | 

Tada ji nuėjo J k i

Ką kalba apie inusų pa
rodą rusų spauda

—.—_— \
Čia visų1 pirmu reikia paste

bėti, kad muzėjų kariško žur
nalisto pulkininko J. M. Liso- 

j vojo (vardas direktoriaus ir 
; savininko surinktosios i
gos) prielankiai pasitinka spau
di, organizacijos ir veikėjai 
bpveik visų politinių nusistaty

SLA. 194 kuopoje

laiVietinė SLA. 194 kuopa 
kė savo mėnesinį susirinkimą

medžią- geg> 3 d” Tamuliunienės svetai-

SUNKIA1 SERGA.

nėj. Organizatoriai naujų na
rių neturėjo, sako, jie pasirody
sią sekamam susirinkime. Taip 
ir- turi būti, jei jie nori laimč-

“Net normaliu laiku muzė- . ■? ■■ -■——■ — h------------

’ jus privatinėse rankose — di- 
i’ašo buvu-'r*

t ievai 
n tik u šėrė 
kienė iš

chicagiečiams <s didžiausis Petrogrado laikžinoma
•p. Mikajina Buro- 

namų Baranauskiutė 
Halsted St.

siis Novoje Vremia .
“Viinas puikiausių sumany- 

susirgo tu darbu,” pabrėžia Berline 
ji tapo einantis moksliškas žurnalas 

nugabenta i \Vesley Uospital “Novaja Russkaja Knyga”. ■ 
aid 21 ii- So. Dearborn gatvės,I “Grynai rusiška paroda,” r 
kur jai bus daroma operacija.• pastebi Ne\\ Yorke I. einantis 

jos per! i ūsų, laikraštis “Novoje Buss-

Tel. Yards 1546į 
Ros. 11061 So.

Irving Avo.
Tel. Bevecly 2300
W. J. Stankūnas

logui pacijenlės prie 
kurį laiką nebesikreipia.

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI. 

Chicagu, IR.

«'■&•.

Mr. 1. Knowitt !t went riflht over the barber s hgad.

C I <mkjv suePRisep 
\ thpt cout-OKiv /
CGE.V /x SHA^-yoo 

p VAViKK4 IMPP-E^S 
-VHCSfc GUVS- VViiOOco 
Wou^<’fcr ^22° v. 
oovp* *e»^iri Zi

Palengvini aklų įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių ^aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas' akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan- 
iia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
tus. Akiniai nao $4.00 ir anfftčiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th St
Phone Bnulevard 7581

SI! I-' ■■ * ■ ............... . SS— ■■■■■■ m;

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai d&nttj be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo dirbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikite savo 
dantis, kad nekenktą jutą sveikatai.

1545 West 47th Street

Ar turit silpnas aki$? 
Skauda jums galvų?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

RŪBŲ EKONOMIJA
Rūbai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo kaip nauji, jeigu 
užlaikomi švariai ir prosina- 
mi; prašalina riebumus ir ne
švarumus, panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžina šviežumą audeklo. 
Duokite savo rubus išvalyti ir 
nudažyti musų patirtu moksli
niu budu.
Mes paimam ir dastatom dykai.

Michigan Cleaners
3511 S. Halsted St.
Tel. Yards 0024 — 0436

Įsteigta 1898.
Mes neturime skyrių

DEIMANTAI
LAIKRODĖLIAI

JEVVELRY,
CASH ARBA 

ANT
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemuellcr, Savininkas 

. 1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų 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:
3813—Kaziui Gaigalui 

20647-rElzbietai Bagočienei 
20654—*Adomui Skukauskiui 
11316—Petrui Jociui

perlaidos:
22010—Marijonai Puišienei
22013—Justinui Galiauskui
55095—Jurgiui Rudeliui
22201—Amilijai Ganiprauskie-11319—-Antanui Vėžiui

3835—Ignacui Burusui
3851—Selestinui Grund ’bii 

22208—Barborai Tupikienei 
22209—^Uršulei Baranauskienei 
11331—Basei Sauseraitei
3573—Elenai Mikšiutei

nei
3769— J uzefai ■ Paulauskaitei
3770— Jonui Paulauskiui

^1117—Antanui Ūsui-
20648—Barborai Dargužienei
3783—Uržulei Ivanauskienei 
3797—Jonui Mikašauskiui

24116—Stanislovui Doveikai
3815—Marei Martihaitei
3806—Julijonai Pukinskienei 

24112—Marijonai Mockienei 
22202—Antanui Pikoraičiui

Pinigai išmokėti pei
ki tas Bankas:

856—Anna Szaniąyvjska
865—Nikolai Petrovi Teįigov

21948—Jonas Basanovvicz

l'M MR-kNOV/'T-
KHOWT

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampus 18 gatvės, 3-čia.s augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekoę 
Pastebėkite mano iškabą

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

PUHLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISBNĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo eg^aminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome krauju ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubegimus, silp
numą, nervingumų, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. IVLuiison St. j
Kampas Paulina St. t

Valandos nu<> 10 iki 8 A al. vakare | 
Nedelioj 10 iki 1

G E H B. Naujienų skai
tytojo* iv skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

By Thornton Pisher
OH THfsr's /xlri6HV'~

\NE \4oNT YOO H 
v/op.st on A.ceoUN r

o F THfst;



6 NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Geg. 6, 1925
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LUCIJA ZEBELAI TE
Musų mylima duktė persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 7 melų amžiaus, gegu
žės mėn. 4 dieną, 1925 m., 
3:15 valandą ryte. Girtie 
Chicatfoje, Paliko dideliame 
nuliūdime tėvus. Kūnas pa
šarvotas randasi 1532 So. 
M'ozart \St. Laidotuvės įvyks 
ketverge, gegužės 7 d. 8vnl. 
iš ryto iš namų 1532 S. Mo
žiui’ SI. i Nekalta Prasidėji
mo bažnyčią, o iš ten liūs 
nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame daly
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
'Tėvai: Barbora ir

Kazimieras Žebeliai,

Laidotuvėse patarnauja 
graborius I. .L Zolp,

Tel. Blv<l. .5203

Lietuvių Rateliuose.
(Tųsa imc 5 pusi.)

Iš Northsidės Lietuviy 
Chronikos s

Rašo .Julius Nemunas

PRANEŠIMAI
‘‘Birutės’’ choro pamokos įvyks 

ketverge. Mark \Vhite 1‘arkl sve
tainėje, lygiai 8 vai. vak. Visi na-' 
riai-ės yra kviečiami atsilankyti, 
nes kadangi turime indi dalyvu- 
mą geg. 17-25 Vilniaus Vadavimo 
koncerte. Nepamirškite atsilanky
ti punktuališkai, taipgi bus pra
vesta kas nors naujo. —Valdyba.

ISRENDAVOJIMUI
HENIMlN 6 šviesus kamba

riui, garu šildomi, šalo TJetu- 
vių Auditorijos. ,

Kreipkitės:
3129 S. Ilalsled St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI G ROS EB N P.
PARDUODU PIGIAI
ATSlšAUklT

3336 (So. Lowe Avė.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čiu daug ilgiau negu reikią, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 

< lak ta rus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis perrūdyti be skausmo ir nesma
gumų,-net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimb ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia 
Egzaminacija kiaujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar tėn būnant. j

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iŠ- 
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują, 'prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

dvitome labai pasekmingai ir visas uiai- 
nenžjuaiaa ir komplikuotas lisas, nea muši) 
įstaiga yra prirengta geriausiai* Europiniais | 
ir AmerikonHkais Įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir Šonų skau
dėjimą. galvosūkio, nubėgimą kraujo puč
uos, slinkimą plauku, prakaitavimą, nema
lonu kvapą ir kitos ligos yra musų apecia- 
lamas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie seraa, testui atsi
lanko j musų ofisą ir dasiiinos apie nau- 
jausj gydymo būdą tonailų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. G1LL, Specialistas 
40 N. Wells St„ 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suha 

toj nuo 9 ryV> iki 8 vakare. Nedėlioj n I 
žventadieniaia nuo 10 iki 1 po pietrt. Pa 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakare. I

. Chicagos Lietuviu Draugija 
Savitarpinės Pašelpos yra di
džiausia . lietuviu savišalpos 
draugija Chicngojc. šita drau
gija neliktai skaitlinga yra nu
liais. kurių skaičius siekia ar- 

j ti 500, bet ir jos piniginis tur
tas siekia veik $10,000. šiam 
sėkmingam konfesini pasibni- 

I utis, nėra abejones. narių skai
čius padidės mažiausia iki 7'ar 
X šimtų. Žinoma, augant drau
gijai narinis, sykiu auga ir jos 
finansai, augs ir jos tvirtėji- 

I mas visoje struktūroje, taip 
kad laikui einant šita didžiau
sia savišalpos draugija apart 
pašelpos galės kų nors svarbes
nio sulošti a beiname Chicagos 
lietuvių gyvenime.

šiuo darbuotės laiku, kada 
draugijoje eina kontealas, ka
da nariuose yra pasiryžimas 
dirbti, idant šita draugiją pa
darius ditĮ'iausia nariais ir tur
tingiausia pinigais, yra verta j 
tai atkreipti domę visiems Chi- 
cagos lietuviams; geriau pasa
kius, verta ^prisidėti prie šitos 
draugijos, . padarant jąją da 
drustesne, da galingesne ne
tiktai savišalpoje, bet ir k ui-j 
turinio darbo lauke.

šios draugijos nariu gali pa
tapti kiekvienas lietuvis bei 
kiekviena lietuvė nuo 18 metų 
iki 40 metų amžiaus sveiki 
kūniškai ir protiškai. Kam 
norėtųsi pastoti nariu šitos di
delės draugijos, tiems patarti
na pareikšti savo norą likti na
riu šitos draugijos bile vienam 
asmeniui, kuris yra nariu ši
tos draugijos. Draugijos narys 
matydamas tamstos tinkamu- 
mą j draugijos narius duos 
tamsiai išpildyti aplikaciją ir 
sykiu išpildytų, apliakciją su $1 
priduos draugijos susirinki
mui. Smulkmenas, kurios rei
kalingos bus tamstai žinoti, 
kiekvienas draugijos narys 
mielai jums suteiks.
• t i

Likęs šios draugijos nariu 
apsisaugosi pats nuo nelaimės 
ligoje ir jei turi šeimynų, laike 
ligos nekęsi nedatekliaus. Mir
tis nors suteiks širdperšą šei
mynai bei giminėms ar drau
gams, bet palaidojimas su tin
kamais papuošimais nė kieno 
neapsunkins, nes Chicagos Lie
tuvių Draugija ir ligoje ir po 
mirties aprūpina piniginiai sa- 
vo narius. * •

North ‘ Sides Draugijų Sąryšio 
delegatų susirinkimas įvyks ( 
d. gegužės 8 vai. vak. 1822 \Vaban- 
sia avė. • Visi delegatai kviečiami 
būtinai dalyvauti, m s daug svar
bių dalykų randas dėl aptarimo.

Sąryšio rašt. I>. (’zopulevlrz
---y

Jaunosios Birutės muzikos ir 
dainų pamokos įvyksta kelvergo 
vakare 7 dieną gegužės, 7 vai. vak. 
Po repeticijų milingas, narių tė
vui bukite laiku; turime <laug 
svarbių reikalų. *— Sekretorius

L. S. J. Lygos susirinkimas įvyks 
ketverge, .gegužės 7. 1925, , Mark 
\Vhite Parko svet., 8 vai. vakaro. 
Hus chiutf svarbu) reikalu tari
mui. • —Komitetas.

*......................... II ..............—R

RENDON KRAUTUVE ir gyveni
mui kambariai, 3149 So. Morgan St., 
vieta tinkama aptlekai. Čia buvo 
apticka per daug melų.

I

Ignatlus Chap and Co„ 
31 st and Wallare Sis.

PAS1RENDAVOJA 1 kamba
riai su gazu, elektra. Noriu, 
kad butų maža šeimyna. Bu
tas švarus ir geras.

Atsišaukite
3811 So. Parnell Avė.

Pranešimai

PIANAS IR FONOGRAFAS
GRAŽUS Riešuto medžio Pla- 

yer Pianas už ^175.00 su ben- 
čiuiM, *50 rollių ant lengvi y iš
mokėjimų.

•’IJONOGR AFAS Counkole 
naujas $59.60 su 25 rekordais,

3343 So. Halsted St.
pirmos lubos

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę 1

I

Kaina $60
Tuomi padaryti didelį smagumą 
pats sau, savo gindnims ir drau
gams su kuriais susiraiinlji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauąfo 
mnllnilė su lietuviškomis raldimis 
pasaulyje. Galima ir «n<iiid>4 i*- 
lyti.

Gsnnąnes

NAUJIENOS
1739 ° Hnlsted Str.

Chicago. III.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24,
Pradžia 10 vai. ryto.

Susivienijimas Lietuvių Namų 
Savininkų ant Bridgcporto, laikys 
savo mėnesinį susirinkimą trečia
dieny, G gegužės, 7.30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malo
nėkite susirinkti laiku ir atsivesti 
naujų narių prisirašyti. Visi Lie
tuviai Namų Savininkai .Vra prii
mami. —Gulbinas, rast.

Jaunuolių Orchestro mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužio 6 d. H 
vai. vuik. Mark \Vhite Sguare sve
tainėje. Jaunuoliai pribukite nuo 
koncerto likusius tikietus paduo
kite. Taipgi pribukite ir Jaunuo
lių tėvai. —A. Schultz, rašt.

Badavusieji aplikacijas dėl |sto-l 
jimo.i Chicagos Lietuvių Draugijų 
Savitarpinės Pašelpos ir jau gavu
sieji pranešimus atsilankyti pas Dr. 
A. Montvidų, būtinai atsilankykite 
iki gegužės G d. po num. .1579 
Mihvaukee avo., roora 209.

—X. Saikus.

Aš ANTANAS Urbaitis, pa.įicš- 
kau savo sesers vaikų, po vyru .lr- 
kaičiukų: Veronikos, Vinco, Pran- 
eiškes, motina Petronė mirė Lie
tuvoj. Pranciškus Jekąiti.s atvežė 
juos Amerikon apie 28 melai. Pa
eina šakių apsk., Prūselių kaimo, 
valsčiaus Gelgaudiškiu. Nežinau 
kur randasi. Prašau atsiliepti arba 
juos žinančių pranešti. Antanas 
Urbaitis, 57 Davis St. l)over< 
Foxcrofl, Me.

HKNDAI garadžius gana pa- 
toflioje vietoje ir garadžius 
įrengtas gana .patogiai. Kam 
reikia tokio garadžiaus kreip
kitės .šiuo antrašu:

3312 So. b'mcrald Avė.

MAINYSIU arba parduosiu mažą 
Ory goods ir čeverykų krautuvę. Ge
ra vieta <lel kriaučiaus, mainysiu ant 
loto, autfftnobilio arba namo.

4

Atsišaukite tuojaus:
* /

4245. So. Kadžio Avenue

FINNLEIVILĖS. ir apilinkčs lie
tuviai! Kas žinote, kur yra palai
dotas, užmuštas aųgliakasyklose 
(’inci nnal i, 1913 melais Balandžio 
mėn. mano brolis Jurgis Didiur- 
gis kilęs iš Blindžių kaiin.a, Šim
kaičių vals. Baseinu apsk.’'l ai nuo
lankiai prašau broliu lietuvių nu
daryti man šią malonę: prašau 
išimti mano žuvusiojo brolio Jur
gio Didjurgi i mirimo metriko 
nuorašą, ir prisiųsti man šiuo 
antrašu: Pranui Šleževičiui. Blin
džių kaimas, Šimkaičių vals., Ra
seinių apsk.

Su didžia padėka lauksiu Anta- 
i’mis Didjmgis.
į P. S. šis metrikas reikalingas 
pasiliuosuoti iš tarnybos* kariuo- 

' menėje. A. Did.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282
. BR1DGEP0RT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halated St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..<................ n.— .—■ -     . , —/

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ________

REIKIA merginos npie 16 
melų amžiaus lengvam dar
bui į katalikų kleboniją. At- 
r.išaukile, 3210 S. Union Avė., 
arba tclel’onuokite Boulevard 
2489

KEIKIA patyrusių moterų 
dėl sortavimo skudurų. Atsi
šaukite

Harry Dray,
1417 Blue Island Avė.

REIKIĄ DARBININKŲ
_________ VYRŲ

Bl-IKIA DVIEJU AGENTU dirb-‘ 
Ii į reni cstide ofisą, patyrimus 
nereikalingas. /

Del platesnių žinių kreipkitės
' Cb. P. SUROMSKIS 

3352 So. Halsted Str.
'Tek Boulevard 9641

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

K reipkitės;

K. Masiukas
4501 So. Troy Str.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties apleidimo miesto par
duosiu tiktai už — $110.
Su benčiumi ir 150 rolių. Geriems 
žmonėms išmokėjimais. Pianas gera
me padėjime.

812U W. 63-rd St., 1-st floor '
---  --------y

PARDAVIMUI kendžių, ciganj, 
notibns, delieatesen storas ant kam
po; visokių tautų apgyventa vieta, 
bizpįs išdirbtas per daugelį metų; 
pigi renda sir keturiais gyvenimui 
kambariais. Parduosiu pigiai.

, 4091 S. WeUs St.
Vienas blokas į vakarus nuo

4 \Ventvorth Avė.

PARS1 DUODA kriaučiaus 
biznis, gera vieta geram kriau- 
čini. Parduosiu nebrangiai.

Atsišaukit,
3612 So. Halsted St., 

Chicago,

BAGDONAS BROS.
MOVING’, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
34 06 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res

REIKIA vyrų pardavėjų. Darbas 
geras ir pelniųgas. nuo $4009 iki 
*5006 į melus. Cžtikrinam, nepa
tyrusius greitai išmoklnsim. Atsi
šaukite greitai, nuo 10 iš ryto iki 
1 vai. po pietų; šią visą savaitę 
arba utarninko vakarais nuo 6 
iki 8, klausikite Mr. V. Lėkis, Sales 
manager, rooiu 849 1-st National 
Bank Building. 68 W. Monroe St.

Chicago. UI.

PARDAVIMUI GROSERNR, ge
ra vieta, lietuvių ir lenkų apgy
venta.', 4 kambariai dėl gyvenimo. 
1 mašinai garadžius. Parduosiu pi
giai.

Nepraleiskite progos
1122 So. Donore St.

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

PEOPLES , PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke A v. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221^

BEIKALI'N'gAS patyręs uni- 
jistas flat j an i torius. Gera 
vieta, geram žmogui.

3111 VV. 15 St. Klauskite ja- 
nitoriaus.

PABSIDUODA Hučelrnč ir 
groserne, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Hals.ted St.

Tel. Lafayette 5153-6438 • z«

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. K^dzie Avenue
CHICAGO. 7

GALIU prižiūrėti dvi mažas 
mergaites tarpe 1 ir 3 metų. Ge
ri namai, privatinė šeimyna, .$8 
į savaitę už kiekvieną.’ Mrs. Au
na Visgaitis, 151G N Maple\vood 
Avė. Bruns\yick 5846 po 6 v. v.

BiErKALJINCrAS virėjas į 
lUunch ' Ruimj; geistina, kad 
butų patyręs tą darbą..

Atsišaukite:
2113 So. Halsted Str.

J IEŠKAU pagelbininko darbiniu 
ko prie baln ųimo arklių. Darbas 
ant visados. Gera mokestis. I tiri 
būti nevedęs. Ruimas dėl gyve
nimo.Stockmen Saddle įlįorse Livery, 

1129 So. Emerald Avė.

AŪfOMIMiAi

DYKAI BIZNIS: garadžius ir tai 
symo šapa. 'Tik užmokėk už įran
kius ir • įtaisymus. Gera vieta. Par 
duodu pigiai arba mainau ant bi
le ko. Savininkas priverstas par
duoti dėl svarbaus reikalo. K. 
Widzes 756 W. 33 Str.

Phone Yards 1981

PARDAVIMUI mažas groseriu- 
kas, geroj vietoj ir lietuvių apgy
vento]. Rendos 16 į mėnesį. Par
duosiu pigiai už pirmų gerų pasiu 
lymų. Pardavimo priežastis ap
leidžiu miestų.

AtsišiAikite: •
3148 So. Auburn Avė.

PENTUUOJU ir popierauju na
mus, taipgi ir iš lauko pusės pen
iuoju. Taipgi nUo sienų popierhs 
nuvalau. Kaina sutiksim. Kreip
kitės

Jouas Kinzgaila, 
715 W. 28 St.

Pbone Vietory G559 

krautū^ųIrengimai 
Del grosernių, buČernių, delikate- 
sen, restauracijų. Saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi
mas Sosth£lm*s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

DOVANOS ne bargenas; esu pri
veistas greitai 'parduoti savo auto
mobilių, nes išvažiuoju į kitą mies
tą. Karas yra uždarytas ir štymu 
apšildomas ir yra vertas $500, o 
atiduosiu už $250. Matyk

Ellzabeth Bartkus, 
2723 W. 61 St.

Tel. Dearborn ^9957
Parduodu pirmus mtorgičius 

ANTHONY A. SLAKLS
Advokatas

Chicago Temple Bldg., Boom 172G
77 W. Washington St. 

kampas Washington ir Clark.
Chicago, III.

J1H NORITE kapinių dieną, be 
(rūbelio ir sarmatos važiuoti kar
tu su kitais automobiliais, tai 
nusipirkite arba išmainykite ant 
geresnio karo. Aš turiu uždarytų 
ir sportiškų atdarų, atrodo ir ei
na k.dp nauji. Pataisau ir važiuo
ti išmokinu pirkėjus už dyką.

J. Mikshis
900 \Vl 31 Str.

RAKANDAI
PAB8nW01)Arakandai I 

ruimų pigiai. Geram stovyje. 
Galima matyti nuo 6 vai. va
kare, 2 lubos iš užpakalio.

T. Zastauskis
701 W. 31 Str.

v PARSIDUODA Lunch roo- 
mis geroj vietoj, apgyventa 
nuo senai tarp dirbtuvių. Par
davimo pi’iežasti patirsi! ant 
vietos. 2233 Ford Avė. C.h’go.
, , ,   «■. —, ■ ■■■ —■ -M.

GERA PROG/V įeiti į 28 ruimų 
roominghduse biznį, nešantį gerų 
pelnų. Esu priverstas apleisti mie
stų, $500 reikalinga pirkti arba 
randuoti, visų biznį. Mp A. Miller,

114 N. Sheldon St., 
tarpe Randolph ir Washinglon 
- ---- -—ss-j.. ■ ■ui *

N1MAI-2EME
6 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv. 

Namas k&>P naujas ir yra visi 
vėliausios mados ir pirmos klesos 
įrengimai. Kas turit apie $4,400 į- 
nešti. tas n u pirksit labai pigiai.

Pašaukit savininką
Prospeęt 10472

Kalbame lietuviškai

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

Naujienos, 1739 So. Halsted Str. 
Rox 533

GENERAL1S KONTKAKTORIUS
Lietuvis

Budavoju visokius namus, mū
rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbų atlieku kuogeriausiai.

John G. Mežlaiškis,
702G So. Artesian Avė.,

Tel? Republie 1537

PARSIDUODA rakandai visai 
nedaug vartoti, susideda iš 3 lo
vų, 3 kamodės stalas su 6 krėslais 
ir. kiloki smulkus daiktai, taipgi 
siuvama mašina. Parduosiu sykiu 
ar po vienų už teisingų pasiūly
mų. Priežatis pardavimo iš
važiuoju į kita Iniestą. Pardavi
mas tęsis iki nedėliai. 1916 W. 21 
Placc, 3-čias aligštas.

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių murinę 
cottage, karštu vandeniu šildo
ma, yra elektra, vana. Atsi
šaukite

3125 So. Wallace St.

NAMAI-2EME v 
NAMAI-2EME

Chicago Title and Trųst 
Company Trustees, parduo
da labai pigiai 6 kambarių 
medinį namą, North Shore 
Highlands ant Buckley 
Road prie pat Green Bay 
Road, netoli Michigan eže
ro. Vieta labai graži ir 
bizniavo, 100 pėdų pločio i?| 
252,45 ilgio; labai gražus 
sodnas; daug obuolių ir gra
šių, reikia įmokėti tik 
$1,600 ir po kiek nori ant 
mėnesio. Dodame per 5 
metus. Viso $8000; už cash 
$400 pigiau.

Pasiskubinkit
ADAM MARKŪNAS

" General Mngr. 
849 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago, III.
Telefonas Randolph 7400

NAMAlįŽEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės ims

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuolnet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulcvard 96 0

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

K. VALAITIS CO.

Cicero Bargenai Cicero
Parsiduoda 2 pagyvenimų

mūrinis namas 5 ir 6 kamb., 
ąugštag cementuotas beismėn- 
tas elektriką, vana ir visi pa
rankamai. Kaina, $11900.

Medinis namas 3 pagyveni
mai po penkis kambarius, va
na, elektriką ir kiti paranku-

Bus teisingas patarnavimas
3404 So. Morgan St.

'l’el. Yards 1571

MORTGECIAi -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3801 South Kedzie AreM 

Lafayette 6738.
V- -- i

mai. Kaina j $7500. Cash $2,000. 
išmokėjimais pagal sutarti.

I

Medinis Cottage, 6 tuimai ir
y Z

aukštas cementuotas beisman- 
tas, elektriką, vana. ( Viskas 
gražiai įtaisyta. Kaina labai 
numažinta, savininkas išvažiuo 
ja ir turi greitu laiku parduo
ti. Kaina $5,590.

Medinis nan^s 5 ir 6 kam
barių. Visi parankumai ir ga
radžius dėl vieno karo. $7,300

2 aukštų medinis bizniavus 
namas, štoras, 6 ruimai užpa
kaly ir 6 ruimai ant 2-ro flo- 
ro. Kaina $9,000.

1 T ’
Taipgi turime daug įvairių 

bargenų dėl pasirinkimo. Ci
cero y^a graži Lietuvių kolo
nija.

I

Reikale kreipkitės:
Klauskite L. Shvęgzda 

Grant Works Real Estate 
4917 W. 14 St*. Cicero, III.

Phone Cicero 8223

INVESTMENTAS ABBA NAMAS 
2 augštų mūrinis namas ant kam
po, karštu vandeniu šildomas, tri
jų augštų, 4 karų garažas, 7 kam
barių fintai. Galima vartoti (Iri 
rooining house. Įplaukų $2560, 
kaina $16.660, išmokėjimais. Pama
tyk it namą.

3659 So. Union Avė.
Roy P. Morrisbn, 29 S. La Šalie St 

Htojie State 7667
........ ...........  . -f----------

PARDAVIMUI naujas, 12 fintų 
nutrinis namas, garadžius, Kexva- 
nee boileris, ice baksai, gasiniai 
pečiai, visur aržuoliniai trimingai, 
ramia į mėnesį $764, kaina $63,000 
įmokėti $12,000, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais. Raktai randasi.

6029 So. Talman Avė.

DIDELE PROGA pirkti lotų prie 
West Chicago boulevard, dėl in- 
vestmento ar namų statymo; di
deli lotai su visais įtaisymais, po 
$1,300, kreipkitės laišku. Frank 
Yurk,ša, 6134 Commomvealtb 
Tel. Northvvay 4619 J. Dctroit, 
Mieh,

2 FLATŲ, 5 . ir 6 kambarių 
augštas su grindimis ir augš- 
|as skiepas, yra gasas, elektra 
ir toiletai. Parduosiu greit. 
Savininkas/ant 2 flatc, 2018 S. 
May St-, netoli 21 St.

BRIGHTON PARKE Bargenas.
2 FLATU, 1 ir 7 kambarių 2 ka

rų garadžius. Lotas 30x125. Nu- 
pirksite mažu įnešimu. Kaina 
$4700 cash $1,800. O kilus kaip 
rendų — mėnesiniu išmokėjimu.

Turi būt parduota greitai.
4231 So. 'J'alman Avenue

PARSIDUODA BIZNIaVAS na
mas. Našlė turi parduoti 2 augštų 
mūrinį namų su krautuve. Karštu 
vandeniu Šildomas taipgi apšildy
tas garadžius. Bargenas, lik už 
$25,000. Mažai įmokėti, kiti ant iš
mokėjimo.

1750 W. 63-rd Str.

GERIAUSIAS pirkinys Chicagoj, 
3 augštų mūrinis namas, rendos 
neša $90 į mėnesį, parduosiu už 
$5,S60 cash. Turiu apleisti C.hlČRgų 
gaukite nuo 8 iki 10 ryto.

■ 'l’el. Spdulding 3894

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

i Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

I _ MAX COHEN
Robin 351, 140 S. Dearborn St.

Tel. Central 1191
.V -I ’ ” r ...

f MOKYKLOS

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St.,- Chicago, III.L ---------

E—-11..  . ........................

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmętikos, 
knygvedystės, 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. 
(karnp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

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 kol 
jus mokinsitčs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.


