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Maskva protestuoja 
dėl ekzekucijų

Sąmokslas nužudyt Pietų 
slavijos karalių

235 darbininkai užberti kasy 
klose Vokietijoje

Maskva protestuoja prieš 
ekzekuciję bombininkp

235 darbininkai užberti 
kasyklose Ruhre

negyvi ir .30 sužeistų darbi
ninkų išimta; apie likimą ki
tų dar*rtera žinios

Chicago, III. Pirmadienis, Gegužio-May 18 d., 1925 m. -0-437

1 KARO TEISMĄ. — Buigaruo . teroristai, suimti ryšy su p , mu nužudyti karalių D irisą ir išsprogdinimu Sveti 
KraI katedros Sofijoj, kur bu o užmušta 160 žmonių. Payoi lėly parodyta aieštantai, grandiniais sukaustyti, kareivių va
romi į karo teismą. j

Fengo kariuomene pasi 
. traukia iš Pekino

PEKINAS. Kinai, geg. 18. — 
“Krikščionių generolo” Feng 
Ju-H.siango kariuomenė pasl 
traukia iš Pekino j šiaurę, lo
čiau evakuavimas dar nebaig
tas. Nors buvo pranešta, kad 
Mandžurijos vado Čang Tsolino 
kariuomenė žygiuojanti į Peki
ną, bet iki šiol dar ji čia nepa
sirodė. Vis lik Fengo pasi
traukimas palieka jai kelią į 
Pekiną atdarą.

Meksika tardo darbo Są 
lygas užsieniuose

viešą

mi
ltą 
kad
pa-

Bolševikų

MASKVA*, geg. 18. — Rusų 
komunistai begalo sujudę ir į 
niišę dėl pasmerkimo kartu
vėms Bulgarijos teroristų, pri
pažintų kaltais kaipo dalinin
kų išsprogdinimo Sveti KraI ka
lini ros Sofijoj, kame 160 žmo
nių buvo užmušta.

Maskvoj • laikomos didelės 
viešos demonstracijos protestui 
prieš pasmerktųjų ekzekuciją. 
Komunistų delegacija buvo 
vykus j Britų, Francuzų ir 
lų pasiuntinybes prašyti, 
protestuotų prieš 
smerktųjų korimą, 
laikraščiai grųinote
Maskvos Pravda sako:

“Buržuazinė Europa Šypsoda
mos pritaria tokiam baisiam re
giniui. Dedanties tokioms ek- 
zekucijoms, mes norime štai ką 
pasakyti darbini nlm uis ir vals
tiečiams. Pilietiniame kare ne
gali būt pasigailėjimo. Ateis 
laikas, kada baltieji ir buržuazi
jos atstovai bus darbininkų ran
kose. Todėl — atminkite šios 
dienos pamoką iš Sofijos: pasi
gailėjimo nėra!”
Sofijos bombininkai gal nebus 

pakarti
VIEN N A, Austrija, geg. 16. 

— Allgemeine Zeitung kores
pondentas Sofijoj praneša, kad 
asmens, pasmerkti 
dėl išsprogdinimo
katedros, .gal ištiesų ir 
nužudyti. 
Bulgarijos 
griežtai 
mirties
patvirtinimo 
mirties bausmę taikyti.

BERLINAS, geg. 17.-- Dorts- 
feldo kasyklose neto Dortmun 
do, Ruihro srity, vakar įvyko 
baisi ekspliozija, kuri sudraskė 
kasyklas ir užbėrė urvuose 235 
darbininkus.

Ekspliozijos metu kasyklose 
dirbo daugiau ne pęnki šimtai 
darbininkų, bet kiti buvo ne 
kliudyti ir jie pavyko išgelbėt*.

Iš urvuose užbertų 235 dar
bininkų iki sekmadienio i vto aš-

i negyvi 
trisdešimt sužeistų. Apie 
sų kitų likimą kol kas nėra 
nių.

Tai yra antra 
kasvklu nelaimė 
Vasario 12 dieną 
eksplioijos Šteino

135 darbininkai.

Sovietai prigavo Savinko 
va, todėl jis nusižudė.

Visos priemonės geros, jei tik 
jos veda prie tikslo, sako ko
munistu lyderis • A *

grūmoja, tuoni buvo išimti
• * W • A W • vi-

šiemet didelė 
tame krašte, 
dėl įvykusios 
kasyklose žu-

vo

Jo

Mussolini'ui nepavyko
• įstatymui prieš slapiąsias 
draugijas priešingi patys fa
šistai

kartuvėms 
Sveti K ral 

nebus 
Dalykas toks, kad
karalius 

atsisakąs 
nnuosprendį, 

valdžia

Borisas 
pasirašyti 
o be jo

Sumoksiąs nužudyt Piety 
Slavijos karalių

Belgrado policija areštavo 
gelį tariamų komunistų 
mokslininkų

da u-

ROMA, Italija, geg. 16. 
Premjeras Mussolini gavo nosį. 
Kai jo pateiktas įstatymo suma
nymas prieš slaptas draugijas 
buvo šiandie pastatytas parla
mento balsavimui, pasirodė,*kad 
nėra kvorumo, ir balsavimas te
ko atidėti. Mat tas įstatymas 
taikomas ir masonams, todėl 
prieš balsavimą didžiuma fašis
tų parlamento narių, kurie yra 
ir masonai, pasišalino iš posė
džių salės. Vienas fašistų at
stovas savo kalboj įspėjo par
lamentą, kad premjero Musso- 
linio įstatymo sumanymas prieš 
slaptas draugijas duodąs galios 
policijai areštuoti ir nugniaužti 
kiekvieną organizaiiją., dagi biz
nio firmą, pagaliau ir patį jė
zuitų ordeną išguiti laukan.

Haaga pripažino lenkams 
pašto teisę Dancige

HAAGA, Olandija, geg. 16.— 
Nuolatinis tarptautinio teisin
gumo tribunolus šiandie davė 
Tautų Sąjungai savo opiniją dei 
lenkų pašto tarnybos laisvame 
Dancigo mieste. Teismas iš
sprendė, kad Lenkijos pašto

BERLINAS, geg. 18. — Už
sienio spaudos atstovas turėjo 
pasikalbėjimą su vienu įžymiu 
komunistų vadu dėl mirties bu-Į tarnyba turinti teisės įsteigti ir 
vusio rusų socialistų revoliuci
onierių vado, Boris'o Savinkovo, |ribų to ploto, kurs, pirmiau bu

vo jai nužymėtas, ir kad Lenkų 
pašto tarnyba Dancige galj visi 
g y Ventoj a i rta udotis.

laikyti savo pašto dėžes ir už

Dvaru darbininky streikas 
Lenkijoj stiprėja

50 darbininky pritroško 
kasykly gaisre

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
15. Meksikos valdžia pasky
rė dar keletą darbininku dele
gatų į Rusiją, Vokietiją, Fran- 
ciją ir Argentiną, tirinėti tuo
se kraštuose darbo sąlygas ir 
darbininkų padėtį. Delegatai 

šio mėnesio pabaigoj.iškeliaus

11.000 NAUJŲ ĮSTATYMŲ
IŠLEISTA

Cent- 
gauta iš Belgrado te- 
praneša, kad policija 
komunistų sąmokslą 
Pietų Slavijos karalių 

Pasak telegramos.

Austen Ohamberlain žadąs 
atsistatydinti •

LONDONAS, geg. 18. 
ral News 
legraina 
susekus 
nužudyti
Aleksandrą, 
septyniolika bolševikų buvę ne
senai atvykę sąmokslui įvykin
ti. Keletas jų esą suimta.

Kita telegrama iš Belgrado 
praneša, kad policija suėmus 
dvidešimt penkis tariamus ko
munistų sąmokslininkus, plana
vusius išpsrogdinti valdžios 
triobesius ir nužudyti kai ku
liuos politikos žmones.

LONDONAS, geg. 16. baily 
Chronicle žiniomis, Britų užsie
nių reikalų ministeris, Austen 
Ohamberlain, planuojąs rezig
nuoti. Priežastis — tariama.-’ 
jo didelis nusileidimas Franci- 
jai,- kuriam kiti kabineto nariai 
nepritaria. • ,

ALFABETŲ SUVIENODL 
MO KONFERENCIJA

Streikas transporto dar 
bininky Danijoj

KOPENHAGA [E], Ko
penhagoj prasidėjo fonetikos 
ir alfabetų suvienodinimo kon
ferencija, fcųrioj dalyvavo Ang
lijos, Francijos, Olandijos, Šve
dijos, Norvegijos, Vokietijos ir

KOPENHAGA, geg. 16. —. kitų valstybių atstovai. Konfe-
šiandie visoj Danijoj prasidėjo!rencija bandys sudaryti pro- 
visuotinas transporto darbiniu-Į jektą tarptautiniam 
kų streikas.

fonetikos
alfabetui.

kuu gegužės 7 dieną nusižudė 
“čekos” kalėjime Maskvoj.

Tanai’ komunistų lyderis pri
sipažino, kad Savinkovas buvęs 
sovietų valdžios prigautas. Ji 
buvo davus jam prižadėjimą 
greitai paleisti jį iš kalėjimo 
bet savo'žodžio nelaikė. Ji bu
vo prižadėjus nereikalauti iš jo, 
kad jis pasakytų kas buvo ar 
yra jo bendradarbiai Rusijoj. 
Visa, ko soyietų vyriausybė rei
kalavo, tai kad jis pasisakytų, 
kokių santykių jis turėjęs su 
užsienių valdžiomis. Sovietą: 
tečiau per savo šnipus ir įvai
rias klastas privertė Savinkovą 
išduoti savo draugus Rusijoj.

Savo pasikalbėjimą su spau
dos atstovu komunistų lyderis 
pabaigė šitokiu pareiškimu:

“Mes niekados ir nieko 
sisakome. Kovoje su 
priešais mums yra geros 
priemonės, jeigu tik jos 
da mums eiti prie tikslo."
Savin kovo įspė jimas draugams

BANDA NUŽUbYTI PORTU
GALIJOS MILICIJOS 

VIRŠININKĄ

LISABONAS, -geg. 17. Gat
vėj buvo bandyta nužudyti Por
tugalijos valstybės milicijos vir
šininkas, majoras Amarai. ] 
jį paleista šeši šūviai. Jis išli
ko gyvas, bet skaudžiai sužeis
tas. Del šio pasikėsymo val
džia nutarė karo stovį dar pa
ilginti.

neat
gavo 
visos 
pade-

OJRH

VARsAVA |E]. Komino 
ir Shipecų apskr. dėl policijos 
represijų streikas sustiprėjo. 
Taip pat po laikino susilpnėji-l 
mo streikas padidėjo Ciechan - 
vo ir Tortinės aptik r. 
sy-bės žiniomis, Pajūrio 
didijoj streikuoja 30 
kų, Liublino 
26, Balstogės 
181. Iš viso streikuoja 
darbininkų. Rimčiausia 
reiškė streikus Varšavos

Vyria u- 
va i va

pa Ii va r-

14, Varšavos 
6000* 
pasi-1 

va i va-' 
dijoj, kur streikuoja 3000 dar
bininkų.

Iš ' Vengrovieco ir Grodzins- 
ko apskričių pranešama apie 
masinį darbininkų atleidimą iš 
tarnybos. Lukovo apskr. poli
cija kasdien suiminėja po 6—( 
10 žmonių. Dvarininkai neiš
duoda priklausančių darbinin
kams uždarbių.

Makovo apskr.
teisme bylos dėl darbininkų 
atleidimo už streikų. Vienas 
dvarininkas gavo eksmisijosj 
sprendimą visiems darbinin
kams. Volkoviskio apskr. suim
ti prieš 10 dienų 1,236 darbi
ninkai iki šiol nepaleisti: rei
kalaujama labai didelės kauci
jos.

\VxLKESBARRE, Fa., g. 17. 
— Kingston Coal kompanijos 
kasyklose, prie Edwarcisvnie 
vakar kilo gaisras. Nuo durnų 
ir garų penkiasdešimt darbinin
kų pritroško; jie visi pavyko at
gaivinti, tečiau astuoni jų teko 
gabenti ligoninėn, — jų padė
tis kritinga.

NEW
Nacionalės pramonių 
surinktomis ir paskelbtomis ži
niomis, per praeitus 1921 me
tus visų valstijų legislaturos iš
leido bendrai 11,0(10 naujų įs
tatymų. O tai yra visu tūks
tančiu mažiau, negu 1923 me
tais, kuriais buvo pakepta 12,• 
900 naujų įstatymu.

YORKAS. geg. 15. - 
tarybos

NORFOLK. Va., geg. 17. •— 
Vandeny ties Sewalls F’oint sto- 

(vinčiame Italijos garlaivy Arti- 
ge įvyko ekspliozija, kurios du 
laivo įgulos žmonės buvo mirti
nai sužeisti. Po ekspliozijos 
tuAjaus kilo laive gaisras, ku
lis betgi pavyko užgesinti.

RjOMA, Italija, geg, 16. —- 
Kadangi aliantų karo skolų ii* 
emigracijos klausiniai išskirto 
iš programų taip-parlamentinės 
konferencijos, kuri bus laikoma 
Washingtone ateinantį rudenį, 
Italija atsisako toj konferenci
joj dalyvauti.

prasidė jo ,

vaičių prieš savo nusižudymą 
Savinkovas buvo slapta pasiun
tęs laišką Varšuvoj esantiems 
savo draugams. Savo laiške 
Savinkovas sako, kad komunis
tams jokiu budu negalima tikė
ti, ir pagaliau šiaip savo drau
gus įspėja:
“Mes neturime pasiduoti savo 

jausmams ir savo ilgesiui tėvy
nės, kadangi komunistų Rusija 
negali būt tėvyne rusams. Del 
to kad ir kažin kaip ilgitės na
mų, stengkitės tą savo ilgėjimą
si nugalėti.”

REDW00D, Cak, geg. 15. — 
Gratien Moreau, 62 metų, ilgus 
metus dirbo, norėdamas išrasti 
mašiną saulės spinduliams pa
kinkyti. Tam 
nusitarė atimti 
tį. Vakar jis 
ba tam tikros,
dirbtos, katapultos

nevykstant, jis 
pats sau gyvas- 
nusižude pagal- 
jo paties

VVINN1PEG, Manjtoba, 
16. - Dominijos valdžia

pasi-

geg. 
davė 

leidimą 3,000 menonitų atvykti 
Šiemet iš Rusijos j Kanadą. 
Daug rusų menonitų jau dabai 
yra apsigyvenusių Dominijos 
provincijose, kur jie užsiima že
mės darbu.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Oficialia oro biuras šiai die-j 
na i pranašauja:

Chicago ir apielinkė Apla-j 
inai gražu; truputį šilčiau; vi-’ 
dutinis, didžiumoj rytų vėjas. •

Vakar temperatūra vidutiniai ' 
siekė 41° F. ' |

Suomijos laikraštininku 
vizitas Lietuvon

džiasi 8:05 valandą.

PINIGŲ KURSAS

KAUNAS, bal. 21 [E].
Suomijos laikraštininkai atsi
lankys (Lietuvon gegužės m. 
Pati ekskursija yra organi
zuojama Suomijos užsienių rei-

Šeštadieny geg- 16, užsienio pini- kalų ministerijos, spaudos skv- 
mgu ne mažiau kaip už $25,000 do- I “ •' ‘
leiiii bankų buvo-skaitoma Amerikos į riui prisidedant, ir ekskursi- 
pinigais šitaip: | jon telkiami visų Suomijos

(lenkių politinių partijų lygiu 
skaičium atstovai. Numatoma 
žymių atstovų nuo socialdemo
kratų, progresistų, koalicijos 
(konservatyvų), agrarų ir 
švedų partijų. Užsienių reika
lų ministerijos spaudos sky
riaus vedėjas Thesleffas ir 
Suomijos telegramų direkto
rius 1-ethonen taip pat atvyk
sta Lietuvon. Iš Helsinkio iš
keliaujama gegužės m. .12 d. 
pakeliui aplankoma siaubai ir 
Kaunan atvykstama gegužės 
mėn. 15’ d. Be toj projektuoja
ma susipažinti \ su Suvalkija, 
Klaipėda. Iš viso numatoma 
apie 15 žiponių. Kelionės lai
kas Lietuvoj truks apie 10 •

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų . 
Franci jos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų . 
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų . 
Vokietijos, 100 markių .

. $4.84
$5.08 

.$18.8-1 
$5.22
$4.09

$19.20 
$16.80 
$40.20 
$2.54

$26.80 
$19.37 
$23.81

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon 

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

50 litų
100 litų
200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų 
600 litų 
700 litų 
800 
900

1000 litų
Prie šitos supins reikia pridėti 25 

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

litų 
litų

per

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75 Jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typewriterj

Kodėl Per Naujienas
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 

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

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
• perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 

perlaidos ^ra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
♦

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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Jei ieAai.i bargenų - 
skaityk Kaiijienu skelbimu*.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
irdlžini Akomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.“ -
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiai, knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaptui ir gerėsi — tai yru turtas, ku
ria turėtu rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!

Jsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiimtimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, UI

Mažina gelžkeliečiŲ 
etatus

Kaunas, balandžio 30. — Lie
tuvoje jau dabar turime gana 
daug bedarbių, kurių skaičius 
vis dar didėja. Būtent, nuo pra
džios šio gegužės mėnesio vėl 
bus atleista nekuri dalis gelžke- 
liečių,. iš įvairių tarnybų padie
nių ir etatinių tarnautojų. Kiek 
ši kartą vist) bus atleista gelž- 
kelių tarnautojų, tikrų davinių 
tuo tarpu dar neteko patirti, 
bet teatleidžiama nedaug. Pa
vyzdžiu,!, iš Kauno plačiųjų gelž- 
kelių dirbtuvių, kuriose dirba 
apie 400 darbininkų, atleidžia
ma 25 žmonės , iš siaurųjų 
gelžkelių dirbtuvių iš 300 dar
bininkų, atleidžiama nuo darbo 
15 žmonių ir t. p.

Atleidžiant iš tarnystės gelž- 
keliečius prisilaikoma sekančių 
taisyklių; pirmoje eilėje bus at
leisti nemokantieji valstybinės 
kalbos, netinkantieji tarnystei 
dėl blogo sveikatos stovio ir tu-

rjntie j i kitokius trukumus as
menys. Kaip seniau taip ir šį 
kartą etatų in&žiuūno svarbiau
si-.priežastis tai stųka kreditų.

Sąryšy su etatų mažinimų 
įvyko gana keistokas kurjozas. 
Būtent* iš Kauno plačiųjų gelž- 
kelių depo buvo , paskelbta pa- 
liuosavimui ,12 žmonių, betgi 
prieš paliuosuosiant, t. y. prieš 
1 gegužes patys savai m i išėjo 
iš tarnystės net 13 žmonių, dėl 
savo nusikaltimų. Susipykę sa
vo tarpe tarnautojai viens ant
rą įskundė neteisingai atlygini
mo gavime. Pasirodė, kad tie: 
1.3 darbi a inkų visai neturėdami 
vaikų apgaulingu bildu gauda
vo vaikų priedus (po 20 litų už 
vaiką kas mėnuo) iš kurių vie
nas asmuo neturėdamas nei vie
no vaiko bent pusantrų metų 
imdavo kas mėnuo vaikpinigius 
net už 8 vaikus. Dabar išėjus 
aikštėn tokiai jų klastai prisi
ėjo patiems savaimi apleisti tai 
nystę.

— Lietuvos darbininkas.

į Laiką
l,ė<tunas yra skriaudimas uždirbtų algų, griovėjas labai 
svarbių sutarčių, ardytojas visokių planų kokie yra sux 
planuoti. Daleiskite, kad Rapid Transit pagelbėtų jums 
sutaupyti svarbias minutas visuomet nuveždamas jumis 
kur reikia j laikų! Ir su didele ekonomija. Viena didelė 
Chicagos firma sudaro, po rūpestingo nučekiavimo, kad 
nei vienas darbininkas j du metu, kurie vartoja "L” ne pa
sivėlino dėl kelionės .sutvarkymo. Ir beveik už 1 bloko ar 
minutes ėjimo, Rapid Transit gali jumis nuvesti bile kur 
mieste — j laiką.
(P4 OC Dabartiniais laikais Rūgštesnės kainos, tik 

puiriui ūkite, ką doleris ir kvoteris gali jums 
padaryti ant Rapid Transit. Vartojant “L“ 

paaą, jus* turite tedsę neapribotam važinėjimui vienai sa
vaitei Ja galite dar ji duoti savo šeimynai ir draugams 
(Chkmgo-Evmmtou N’iles Center Pasas, $2). .lis yra pir- 
monynė v.isų be.iivažinėtojų. Nusipirkite sau šiandien bile 
kokioje “I.“ stotyje.

CHICAGO RAPID TRANSIT

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

ANT NAUDOS. • V

S. L FABIONAS CQ

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22ud fit., arti Learltt St.
Telephoae Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda ^visokias bylas visuose teia- 
muoše? Egzaminuoja Abatrakt'i 
ir padirba visokius Dokumentui, 
6erkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus aut pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis/
....—i »■ —

Lietuvos karo pabėgėliai kelyje į Rusiją

Jau Atsidarė
ĮSPŪDINGIAUSIA

PARODA
5000 originalių žymiausių Rusijos artistų 

paveikslų, fotografijų, plakatų

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

HULL HOUSE
B0WEN HALL

800 So. Halsted St. 
(Įėjimas iš Polk Sf.)

6

8

10.

Senoji Rusija 
Rusija ir pasaulinis karas 
Užpuolamoji revoliucija 
Revoliucija iš fronto 
Bolševizmas 
Anti-Bolševizmas 
Kazokų gyvenimas 
Baltoji armija 4
Rusijos badas 
Gyvenimas Rusų emigrantų

PARODOS SKYRIAI:
U. Bolševizmas kitose šalyse
12. Politisės karikatūros
13. Rusijos ekonominis skyrius
14. Diagramų skyrius 

Finansinis skyrius 
Literatūros ir dokumentų skyrius 
Anarchizmas l 
Kratomieji paveikslai 
Dabartinė Rusija 
Specialia skyrius

o

]«. 
17:
18.
19.
20.

Kviečia visus NAW!EMO3

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Faile SU
Tai.' Randolph 1034—Vai. nuo 9-4 

Vakaraii
3241 S. Haląted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
* x Pitnyčios.

J. P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 637*7 Roseland,

10717 Indiana Avė
Miesto ofisas;

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6U9l>
SPECIALISTAS egzaminavo  ji- 

mc abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokias šu

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVaphington SI. Room 1310 
Telephone Dtarborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk St., Room 53« 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chkago 
Tel. Yards 4681

»■■■ i.w—■■■iii y

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 U. VVashingtun St. Roum >11 
Tel. Central 62W

Cicero Ketvergo vakare »• 
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8223 F 
Ant' Bridgeporto Seredoj auo

▼. ▼. Subaloj nuo 1-7 ▼. ▼.
3236 S. Halated St. T. Bonl. 6737

X

lui. Dearborn 9087

A. A. SLAKI3
ADVOKATAS 

vidur- lU'itfL 
Room 17B6 

CH1CAGO TEMPLE BLOG.
77 VV. VYa.shiugtvn St 
>r. Was».n ;.on k < )»•.

Neini Tel.:
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U IR KAIP VIRTI
Bulvės su suriu

Išvirk 12 dideliu bulvių, nu- 
košk ir perleisk per sielą. 15- 
lep'k sviestu pajaus torielių ir 
uždėk vieną eilę bulvių ant dujr- 
no, tas bulves apipilk trintu 
suriu (American cheese), drus
ka ir uždėk šmotukus sviesto. 
Paskui uždėk kitą eilę bulvių, 
ir taip dėl mainydama tai bul
ves, tai sūrį, druską ir sviestą. 
Ant viršaus uždėk storą eilę 
sūrio ir sviesto.

aušti. Supilk ir jau iškeptą pa
jaus “erust” (formą) ir uždėk 
su meringu* padarytų iš 2 
plaktų kiaušinio baltymų,, tuos 
baltymus plakant pridėk !/. 
šaukštdko “baking povvder” ir 
4 šaukštus visai smulkaus cuk
raus. Tą mi.Ainj uždėk viršui 
to mišinio, kurį jau supyliai j 
keptą pajaus formą ir padėk ) 
pečių pakol viršus pa rus.

Greitus ir skanus pyragaičiai

Pets-de-Nonne

Paimk 6 didelės bulvės, išvirk 
jas, nelupant, paskui nulupk ir 
perspausk per sietą. įplak 2 
kiaušiniu, 2—3 šaukštus tirš
tos saldžios smotonos, truputį 
druskos ir maltų maišytų pipi
rų. šis 'mišinys turi būti toks, 
kaip tiršta bulvinė košė. Su
dėk gerus taukus į storą skau- 
rudą, paimk su šaukštu viršaus 
minėto mišinio ne daugiau kaip 
Valokiškio riešuto didumo 
(walnuts) ir kepk tuose giliuo
se taukuose pakol paros.' Kaip 
jie pradės būti gatavi; jie pa
didės. Išimk iš taukų, apiberk 
su kapotom pettruškom ir pa
duok į stalą prie mėsos arba 
kiaušinienės.

3 kiaušiniai
1Į4 puodukas cukraus
*2 puoduko vandens
1 puodukas miltų
2 šaukštuku baking powder
Gerai ištrink cukrų su kiau

šinio tryniais ir baltyrdais, su
pilk vandenį, arba pieną. Išsi
jok miltus su baking pawder. 
Gerai viską išmaišyk. Padaryk 
pyragaičius ir kepk vidutiniai 
karštame pečiuje.

Sviesto pyragučiais su 
razinkomis

Bulvės a la Maryland

Nulupti ir supjaustyti rieku
tėmis 6 didokas bulves, apipilk 
šaltu vandeniu ir duok pasto
vėti 15 minutų. Išimk bulves 
ant sietuko if tegul bulvės ap- 
džiūsta. Paimk bulves, sudėk 
į mažą puoduką, užpilk tiek 
pieno, kad apsemtų, padėk ant 
mažos ugnies. tegul Hlengvo 
verda. Kaip bulvės bus minkš
tos, įdėk gerą šaukštą sviesto 
ir truputį sukapotų žalių pet- 
ruškų. Jeigu jos butų vande- 
niuotos, galima pridėti trupu? 
tį miltų.

Valgyti gali taip sau be nie
ko, arba prie mėsos. Geras val
gis vaikams.

IV2 puoduko cukraus
1 puoduką sviesto
l uoba ir sunka nuo vienos 

citrinos .
4 puodukai miltų
4 šaukštukai baking powder
% puoduko saldaus arba rū

gštaus pieno.
1 švara razinkų* ¥

Gerai ištrink cukrų su svies
tu, įpilk pieną, persijok miltus 
su baking powder ir trupučiu 
druskos. Sudėk ir viską gerai 
išmaišyk, ant galo sudėk razin- 
kas, padaryk pyragaičius ir 
kepk neperkarštame pečiuje.

Kepti obuoliai su avižine koše

Paimk du puoduku avižinės 
košės, 4 puodukus verdančio 
vandens, 1 ar du šaukštuku 
druskos., 6 rūgščius obuoliu^ ir 
cukraus.

Sudėk košę į verdantį vande
nį, pridėk druskos ir virk 5 mi
nutes. Nuplauk ir išvalyk 
obuolių vidurį ir sudėk ant ble- 
kinės. Pridėk obuolių vidurį, 
su koše ir uždėk tuščias bloki
nėje vietas irgi su koše. Api
barstyk su cukrum apdengk ir 
kepk pečiuje 35 minutes. Pas
kui nukelk uždangalą ir kepk 
dar 10 minutų. Paduok karštą 
su pienu arba šaltą ant piet. 
arba vakarienės. Geras vai
kams valgis. Galima vartoti pa
silikusią nuo pusryčių košę.

Butterscoted Pajus

Seimininkėms Patarimai
Rusvos skaros tarbelės gali

ma lengvai išvalyti mišiniu iš 
muilo ir vandens.

Sušalusią žuvį galima greitai 
pagaminti, padėjus ją į šaltą 
vandenį porai valandų.

Surūdijusius puodus reikia 
išvakaro ištepti alyva, o nuo 
ryto nušv isti kreida arba kal
kėmis; geriau kalkėmis. Blo
giausia:!? atsitik* * e galiom 
ido’.» pu m dyli pu.-kdi vande
niu ir išvirti.

Pajuodavusius sidabrinius 
peilius ir šaukštus reikia plau
ti karštame vandenyje su amo- 
ninja. ’ Geriausia sidabrinius 
šdukštus, peilius, šakutes suvy
nioti į vilnonį skudurą ir pa
dėti į sausą vietą.

Jeigu 1.01 i, kad emaliuok Į 
puodai, indei ilgiau la.i*/vi}, su-, 
vandenyje. Kaip jie gana ilgą 
laiką pavirs, atstatyk vandenį, 
su puodais į šalį, tegul ataušta i 
Kaip vanduo atauš, išimk in
dus ir vartok; jie daug ilgiau 
laikys. Tą patį reikia ir daryt’, 
su stikk is.

Tešla:
% puoduko miltų
1/4 šaukštuko druskos

. i/l puoduko taukų
2 šaukštu vandens
Pripildyk sekamu mišiniu: 
l’/2 puoduko rusvaus cukro 
P/2 puoduko vandens
3 šaukštus miltų
3 šaukštus komų krakmolo
2 šaukštus balto cukraus
2 kiaušinio jrynius
3 šaukštus sviesto
i/8 šaukštuko druskos
1 šaukštuką vanilos

Ištarpyk rusvąjį cukrų su van
deniu ir užvirk. Užpilk ant per
sijotų miltų, komų krakmolo 
ir balto cukraus ir virk pakol 
pasidarys tirštas. Pridėk Išleng- 
vo išplaktus trynius ir dar virk 
kokią minutę laiko. Nuimk
nuo ugnies, pridėk sviestą, 
druską ir vanillą ir duok at-

No. 2105 Naktini marškinėliai. 
Lengvai pasiuvami; gražesni ir pi
gesni negu krautuvėje. Galima juos 
siūdinti iš batisto, šilko arba papra
sto materijolo.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3*4 yardų 36 co
lių materijos.

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

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

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

siųsti nr.an pavyzdį No..................
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Wennersten’s
Bohemian Blend

SUTAUPYKI!' 
SAVO DARBĄ
WENNERSTEK’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.
Bandykit 
WENNER- 
STEN’Sl

Henning Wennersten Inc.
.2960 LAWRENCt AVĖ., CHICAGO

TASTELE5S CASTOR OIL
Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekoyius.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 

’ visų pasaulio kraštų ir IJetuvos.
I

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

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

V _ Y
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’Garsinkities “Naujienose’

Mes Vedame Obuolių 
Auginimą

Be anglių, be aliejaus, be gaso, bo durnų, bet hu gamtos jėga. 
Už kiekvieną dolerį investuotą dabar, pirklianamis dastatys 
dolerių vertes obuolių kasmet. Pelnas dauginasi kasmet gent- 
karčių geni kartomis. Vietiniui reikalavimai viršija pirkliana- 
mio apštj. Beveik nuolatiniai saulės spinduliui, didelis irlgaci- 
jos pylimas ir 30 sdjimų, labai turtingu ir lygi žemė, myliu 
uugštumo, apsupta kalnais, kitu mylia .uugštumo, padaro šią 
virtą puikiausiu 50 mylių keturkampių Amerikoje. Jums ne
reikia rūpintis važiuoti i viduriniestį - tiktul parašykite laišką 
lietuvių kalboj Į ofisą ir musų specialis atstovas greitai pas jus 
atsilankys ir išaiškins jums šį žingeidi) pasiūlymą .

AntelopeValleyOrchards
• Room 647, First National Bank Bldg, 

Chicago, III. Tel. Randolph 0701

Jus Taipgi Galit Uždirbti 
Didelius Pinigus

Ar jus esate ambitinga^, inteligentiškas ir kal
bate angliškai? Ar jus galite matyti tikrą pro
gą? Ar jus galite sekti instrukcijas kad turė
jus pasisekimą ir uždirbus didelius pinigus? 
Kiti ta daro. Jus taipgi galite.

DYKAI LEKCIJOS
Mes kviečiame jumis atsilankyti ant žingeidžių 
visos serijos lekcijų apie salesman^hip. Jos yra 
aįdaros dėl visų. Jums nereikia registruotis 
arba likti musų salesmanu, kad lankius lekcijas.

* Ateikite ir leiskite pasakyti jums apie didžiau- 
sį pinigų uždirbimą — apie salesmanship bizYij.

Dykai Mokykla Apie Salesmanship 
Vyrams ir Moterims

Del jūsų yra įsteigta dykai mokykla apie Sales
manship musų West Sicle Skyriuje, 3244 We.st 
Roosevelt Road, kur mes ‘išmokinsime biznio 
real estate ir kaip jį pardavinėti. Patyrimo ne
reikia. Mes parodysime kaip. Vyrai kurie 
supranta jūsų reikalus, išmokins kaip pardavi
nėti žemę JŪSŲ PAČIŲ ŽMONĖMS. Jums 
bus nurodytas trumpiausias kelias prie finan
sinio pasisekimo. Jums bus suteikta neapri- 
buęta koperacija.
Jums apsimokės apie tai patirti. Atsiminkite, 
kad. mokykla yra DYKAI ir jums nereikės tu
rėti jokios atsakomybės.
Mokyklos lankymo valandos galima pritaikinti 
dėl jūsų parankumo. Pasimatykit su Mr. Otto 
Frankfort.

KREN N&D JTO SCHOOL OF SALESMANSRIP
Atdara vakarais.

WEST SIDE SKYRIUS 
3244 West Roosevelt Road 

Phone Van Buren 7074 
KRENN & DATO, INC. 

Vienatiniai agentai dėl Mrs. Rockefeller 
McCormick Savasčių.

Telefonas Boulevard
DR. S. A. BRENZA 

* Ofiso Valandos] 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:39 iki 9:30 vakarų

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

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111

7
B□

MarqueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėįe

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptie/forius 

ir Savininkas
2346 We»t 69th Slreet

■ rt. We.ttrn Avė.
Phone Republlc 5877 - 583! 

CHICAGO. ILL
V

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKU.ŠERKA

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

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
kite pagelbą.

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

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Z

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S 
AKUŠERE A 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms. 

3113 Sbulh 
llalKteil St.

MR. HERZMAN^

DR. SERNER, 0, D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeiąu 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.

Atydai
Lietuvių

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

■

Norintieji užsisakyt kreip-
1 kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

Gerui 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 ir ki
tokius elektros prietaisus. ~

OfisaH >r Lubaratorija: 1025 W 
18lh St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Val.;i 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais;

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880, i,,...- —.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

.... 11 11 "■ ... ■—

Ttl. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nue 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Besąs Gydytoju ir Chirurgas 
Specialistu Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ma- 
diliomis iš šventadieniais 10—19 disn

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

Optometrial
Tel. Boulevard *8487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubų

• Namų telefonu YardsZ1699 
Ofiso Tel. Boelevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki i *• 
pietų ir 6 iki 8 vakare

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakaro.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8683
Į.l»l ................................................. į .................. |IW/

I Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avc.
Tel. Lafayette 4146

’ DR M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Anhland, Tel. Boulevard 
7820. Rch., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Dr. Benedict Aron
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 8:80 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
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suomenė, kaip sakėme, nie-[sėkmė. Klerikalų valdžia 
ko o nieko apie tai nežino! jaučia, kad savo negabumu 

ji puldo savo vardų žmonių 
akyse; ji jaučia, kad liaudis 
negerbia ir nemėgsta jos — 
kad dirva sprūsta jai iš po 

I kojų. Todėl savo smunkan
čiam autoritetui paremti ji 
sveriasi pagalio!

Visai taip, kaip bolševi
kiškoje Rusijoje. Juk ir Ma
skvos diktatoriai, juo aiš- 
kiaus gyvenimas parodo vi
sišką jų negabumą, juo la- 
biaus žmonės nekenčia jų, 
—tuo pasiučiau jie vartoja 
smurtu prieš liaudį.

Vilnius ir Lietuvos valdžia

Pavojus Lietuvos ateičiai

Klerikaliniai Ministeriai.
• >

Vailokaičio parar 
rapijoje”.

Klerikalų “Nep’as".

Amerikos lietuviai daug 
kalba apie tai, kad Vilnius 
turi būt atvaduotas nuo len
kų jungo ir sujungtas su

Aukščiaus minėtasai val
stybių grupavimąsi lemia 
Vilniaus likimą. Dauginus 
net. Jisai lemia, žymiam 
laipsnyje, ir visos Lietuvos 
ateitį!

Apie tai negali būt abejo
nės. Kaip jums rodosi, ko
kia butų Lietuvos padėtis, 
jeigu vienoje pusėje susi
darytų Pabaltės valstybių 
sąjunga su Lenkija, kaipo 
josios nariu, ir antroje pusė
je Vokietija, Anglija ir Į 
Francija susijungtų bendra 
saugumo sutartim, patik- 
rindamos Lenkijai dabarti-

I nes josios sienas rytuose,— 
kuomet Lietuva pasiliktų 
izoliuota?

Kame tuomet butų Lietu
vai viltis ne tik, kad ji kada 
nors atgaus Vilnių, bet kad 
ji sugebės apginei bent sa
vo nepriklausomybę?

Šitokioje situacijoje, ko
kia dabar yra Europoje, 
Lietuvai reikėtų turėti ga
biausio proto žmones savo 
užsienių politikai vesti, o 
tuo tarpu josios diplomati
jos priešakyje stovi viso la
bo — Čarneckis! Jisai gal 
būt yra geras žmogus, te- 
čiaus, anot tos patarlės, — 
‘‘geras žmogus, bet blogas 
muzikantas”. Mažo mokslo, 
menko patyrimo ir labai ap
ribotų gabumų: amerikie
čiai juk turėjo progos pažin
ti jį gerai, kuomet jisai čia 
“ambasadoriavo.”

Kur su tokiais diploma
tais Lietuva nuvažiuos?

voja apie tai, ar dabartinė 
klerikalinė Lietuvos valdžia 
tinka vedimui tokios politi
kos, kuri prirengtų dirvą 
Vilniaus atvadavimui.

Reikia neužmiršti, kad be 
Lietuvos valdžios pastangų, 
o tuo labiaus prieš Lietuvos 
valdžios norą, Lietuva nega
li atgauti Vilnių. Tai yra ne
ginčijama tiesa.

Vienok klausimas: ar 
krikščionys, kurie šiandie 
valdo Lietuvą, daro kokių 
pastangų toje pakraipoje, ir 
ar jie nori, kad Vilnius tek
tų Lietuvai?

Mes negirdime, kad Lietu
vos valdžia darytų ką nors 
tuo klausimu. Ir ne tik mes; 
visa Lietuvos visuomenė ne
žino, ką valdžia tuo klausi
mu daro arba mano daryti.

Šioje valandoje tarptauti
nėje Europos politikoje vyk
sta įvairus valstybių susi- 
grupavimai. Vokiečiai, an
glai, franeuzai ir italai dis- 
kusuoja “saugumo pakto” 
(sutarties) klausimą, kuris 
tiesioginiai paliečia ir Len
kijos sienų klausimą. Mažo
sios Santarvės valdžios 
svarsto, ar priimti jon Len? 
kiją. Pastaroji gi kartu sten 
giasi vis ankstesniais ry
šiais susijungti su Pabal
tės valstybėmis.

Prie to viso, sovietų Ru
sija galutinai susitarė ir 
susidraugavo su Japonijos 
imperialistais.

Kurion gi pusėn orientuo
jasi Lietuva? Su kuo ji keti
na dėtis — ar gal ji nori pa
silikti vienui viena tarpe vi
gų šitų jau šusikurusių ir 
dar besikuriančių valstybių 
grupių?

Ką tais klausimais mano 
Lietuvos valdžia, musų vi-

Gal kas sakys, kad su par
tijomis tatai neturi nieko 
bendra? Bet tame tai ir da
lykas, kad turi!

Jeigu Lietuvą dabar val
dytų ne tokia partija, kuri 
yra pasiryžusi viską, kad ir 
čia dar taip, apžioti, tai ar 
toks žmogelis^ kaip Čarnec
kio, butų laikomas. užsienio 
njkalų ministerio vietoje-? 
Žinoma, kad ne, — kaip ne
būtų ir “gimnazistukas” 
Endziulaitis vidaus reikalų 
ministeriu. Prie geros tvar
kos, tokiems “valstybės vy
rams”, kaip Čarneckis ir 
Endziulaitis, butų gal duota 
darbas kokio nors apskri
ties viršininko kanceliarijo
je, bet ne ministeriu portfe-

Bet kai dabar klerikalai 
yra užsispyrę “katalikiškai” 
Lietuvoje šeimininkaut, tai 
jie, neturėdami savo parti
joje rimtų politikos darbuo
tojų, ir stato valdžion as
menis, visai netinkančius 
vesti valstybės reikalus. Ga
bus ir apsišvietę žmonės juk 
nesirašo į klerikalų partiją.

Klerikalinių valdovų ego
izmas ir jų negabumas ken
kia Lietuvai visais žvilks- 
niais.

Imkime pav. josios vidaus 
politiką; kodebjoje tolyn vis 
aršiaus siaučia reakcija? 
Kodėl valdžia priėjo net prie 
to, kad mėgina žiauriausiu 
smurtu užslopinti geguži
nės darbininkų šventės ap- 
vaikščiojimą — tos šventės, 
kurią pripažįsta Lietuvos 
įstatymai ? Kodėl areštuo
jami ir chuliganiškai užpuo
lami socialdemokratų vadai, 
net Seimo atstovai?

Tas smurtas tai “krikš
čioniškom” desperacijos pa-

Gyvulys spardosi prieš 
galą. Kuomet valdžia ima 
taip spardytis, kaip kad da
bar spardosi “Vailokaičio 
parapijos” šeimininkai, tai 
reikia manyt, jogei ir ji pa
juto giltinės dalgį.

Tai nėra tuščias spėlioji- 
[ maš. Tai yra faktas, kurį 
jau pradeda viešai pripa
žinti patys klerikalai. Štai 
vienas ryškus pavyzdys: 
Praeitą šeštadienį Chicagos 
“Draugas” staiga paskelbė, 
kad Lietuvoje turėtą būt 
atskirta bažnyčia nuo vals
tybės! ir ve kas sakoma to 
sumanymo parėmimui:

“...Bet moralis laimėji
mas butų didesnis. Iš val
džios negaudama jokios 
algos, dvasiškija ir su ja 
visa krikščionybė pasida
rytų savystovesnė, galin
gesnė, nebepergalima SO
CIALIŲ AUDRŲ, KU
RIOJ DAR GALIMA RYr 
TŲ EUROPOJ TIKĖ
TIS^” (Musų pabraukta. 
“N.” Red.)
Reiškia, klerikalai jau 

viešai prisipažįsta, kad jie 
bijosi “audros”, ir todėl 
jie patys siūlo, kad kunigai 
atsižadėtų algų iš valstybės 
iždo!

Algų nemokėjimai kuni
gams tai faktinai visa re
forma, kurią siūlo “Dr-gas” 
po vardu “atskyrimo baž
nyčios nuo valstybės;” bet 
ne tame yra svarba, kad jo 
sumanymas taip siauras. 
Svarbu, kad jisai su tokiu 
sumanymu išėjo viešai.

Pas klerikalus yra beveik 
tokia pat disciplina, kaip pas 
komunistus, ir jeigu kleri
kalų dienraštis taip rašo, 
tai aišku, jogei tatai yra — 
“his master’s voice” (jo po
no balsas)! Be Kauno “bo
sų” leidimo ir net be jų tie
sioginio įsakymo p. Pakštas 
šitokių “herezijų” neskelb
tų-

Nėra abejonės, kad šitas 
nusileidimas “bedieviams” 
yra sugalvotas Lietuvos kle
rikalizmo vadų. Jie sugalvo
jo jį, kaipo būdą išvengti 
savo valdžios žlugimo. Nors 
tai yra toli-gražu . nepaten? 
kinantis nusileidimas, bet 
vis* tiek tai yra pirmas di
delis žinksnis atgal nuo 
“grynojo klerikalizmo”, ku
rį Vailokaičio partija iki 
šiol stengėsi vykinti Lietu
voje. Jeigu jisai butų pada
rytas, tai Lietuvos klerikali
zmo istorijoje jisai reikštų 
daug-maž tokį pat persilau
žimą, kokį reiškė Rusijos 
bolševizmo istorijoje “nau
josios ekonominės politikos” 
(Nep’o) įvedimas 1921 m.

Klerikalai ketina atsiža
dėt dalies savo privilegijų

SUNYKĘ KŪDIKIAI NEGALI 
IŠAUGTI Į SMARKIUS VAIKUS

Pastebėkite kuris maistas 
jiems geriausiai tinka.
Veikite smarkiai, kad 
sustabdžius užkietė
jimą. su Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin

Tėvai neprivalo perdaug nusimin
ti, jeigu jų kūdikis silpnas. Pro
gresas jo augimo tankiai gludi 

pritaikyme tinkamų valgių ir dietoj. 
Tėmykit dietą, virškinimą ir liuosavi- 
mą. Turi būt du arba trįs vidurių 
liuosavimai ant dienos ir kuomet vai- 
go kietesni maistų — vienas arba du. ( __ .
Jeigu liuosavimai vidurių būna rečiau, jeigu kūdikis raugčioja, jo viduriu
kai išpusti, turi nemalonų kvapą, tai yra ženklai vidurių užkietėjimo. Tuo- 
jaus nuokite arbatinį šaukštuką Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir iš po nak
ties jus turėsite sveiką kūdikį.
Ne visos, vienok, liuosuojunčios. gyduolės yra tinkamos kūdikiams, (ypatingai 
tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin yra Kuosas nuo 
svaigalų, i jis yra padarytas iš daržovių sunkos Egyptiškos‘sennos su pepsin 
ir malonių aromatų priemaiša. Formula paskelbta ant kiekviena (pakelio.
Pirkite bonką Syrup Pepsin aptiekoje, doza kainuoja mažiau'nei vienas cen
tas. Ir jeigu jums pasirodys netaip, kaip mes sakome', tai pinigai bus sugrą
žinti.
Liuosuotojas, kokiu yru Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, gali būt vartojamas 
visų šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai 
parduodamas per suvirs trisdešimts metų ir šiandien plačiausia vartojamas 
visame pasaulyje, nes virš 10 milio- 
nų bonkų parduodama kas metai. •
Vartokit jį nuo užkietėjimo, išpūtimo, 
raugčiojimo, liemens graužimo, nevir
škinimo, galvos skaudėjimo, peršali
mų ir nuo, kitų nesmagumų, kurie pa
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug 
žmonių vartoja jį nuolatos vieną sy
kį savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal- 
no apsisaugojus nuo užkietėjimo. Tik 
vienas šaukštas palaiko sveikatą ge
rame stovyje.

v

/

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

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

pepsin syrup company 
Monticelle, 111.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
,stu. Stampawell’s Syrup Pepsin pastų. S 

nereikalinga. Visiškai dykai.

PirrnaJiėnis, Ge^. J8, 1921)

AsmeninėHigiena
Rašo Dr. A. J. Karalius

I;
(Tęsinys)

kad išgelbėjus savo Viešpa
tavimą. Jie apie tai negalvo
tų, jeigu jų viešpatavimui 
negrasintų rimtas pavojus.

Vienok, kaip bolševikai, 
darydami “strategišką pasL 
traukimą*’ ekonominėje po
litikoje, neatsižadėjo savo 
diktatūros, taip ir Lietuvos 
klerikalai, nežiūrint savo 
nusileidimo kunigų ealgų 
klausime, veikiausia steng
sis išlaikyt savo despotizmo 
sistemą valstybėje.

Kova prieš klerikalizmą 
todėl neprivalo sustoti nė 
vienai valandai. Ji turi eiti 
toliąus, nes klerikalų valdžia 
yra kenksminga Lietuvos 
darbo žmonėms ir Lietuvos 
respublikos ateičiai.

pridavus savo išvadžiojimams 
didesnio tvirtumo, tas organas 
dagi leidžia sau pareikšti, kad 
“Naujienos” “pakeitė” savo re
daktoriaus kalbų, pasakytų So. 
Bostone!, »

I šitokias vaikiškas imperti- 
nencijas, mes, žinoma, neatsa
kinėsime. Bet skaitome reika
linga konstatuoti faktą, kad 
klausime principialės kovos su 
Lietuvos klerikalizmu socialis
tų pozicija yra aiški. Klerika
lai yra stambiausi besikuriančio 
Lietuvoje kapitalo šulai, ir jų 
priešas yra nei tiek “bedievy
bė” (su “bedieviais’/kunigėliai 
moka puikiai sugyventi, kuo
met jie gali iš jų padaryt biz-

ai

PRINCIPO KLAUSIMAS

Tarpe Amerikos socialistų ir 
sandai'iečių neretai kyla gin
čai dėl klausimo, kuri partija 
sietuvoje nuosakiausia kovoja 
)rieš klerikalizmų. 'Charakte
ringa, kad sandariečių spaudu 
;uos ginčus visuomet stengia
si suvesti prie klausimo, kuri 
(Lietuvos partija šioje valando- 
e yra stipresnė. '

Nesenai ol'icialis sųndariečių 
organas mėgino šituo bildu “su- 
irilikuoli” Grigaičio kalbų, pa
sakytų So. Bostone. “Naujienų” 
redaktorius buvo nurodęs, kad 
sietuvos klerikalai v ra ne vien 
sąžinės laisvės priešai, bet ir 
uolus kapitalizmo rėmėjai; lo
dei prieš juos nuotakiai kovoti 
legali tiktai ta visuomenės da- 
is, kmi yra priešinga ir pro

to vergijai, ir kapitalistinio iš
naudojimo sistemai. Tai 
menes daliai vadovauja 
voje socialdemokratai.

Prieš šitų “Naujienų” 
loriaus mintį minėtasai
riečių oYganus nesugebėjo, pa
statyti ne vieno argumento. 
Vieloje to, jisai šoko įrodinėti, 
kad socialdemokratai esu silp- 
) esi ii už liaudininkus.

Apie tų dviejų partijų silp
numų ar stiprumų “Naujienos” 
, au rašė prieš keletu dienų, to
dėl čia neapsimoka to patieą 
dalyko kartoti. Tenka pabrėžti 
ečiaus, kad ir antrame sanda

riečių organo straipsnyje, pa
švęstam tam ginčui, vėl visiš
kai apsilenkiama, su < tuo, kas 
yra šiame klausime svarbiau
sia. Tenai vėl pasakojama, kad 
iaudininkai esu “stipresni” už 

socialdemokratus ir todėl “pa
vojingesni” klerikalams. Kad

visuo-
Lictu-

redak- 
snnda-

s i oęganiza v us i o j i d a i ib i n inkų
klase. Klerikalizmo nugalėji
mas anaiptol nereiškia vien tik
tai kunigų ir špitolninkų pa
šalinimų iš valdžios vielų; tie 
klerikalų priešai, kurie mato 
tiktai šitų tikslų, gali ant ry
tojaus po pergalės patys pa
tapti klerikalizmo belaisviais, 
— jeigu nebus sulaužyta kapi
talistinė klerikalų galybė. Vie
nintelis tikras kelias išvaduot 
Lietuvos liaudį nuo klerikaliz
mo jungo yra sumobilizuoti 
tos liaudies jėgas kovai užkso
cializmą.

Nereikia tat paisyti tuščių 
pasakų, kad socialistai Lietu
voje dar nesu pakankamai stip
rus paimti valdžių į savo ran
kas. Viena, jie jau nėra taip 
menki, kaip, apie juos kalba 
priešai; jokia anti-klerikalinė 
valdžia Lietuvoje* šiandie nega
lėtų susidaryti be socialdemok
ratų paramos. Antru, socializ
mas dabar visame pasaulyje 
auga sparčiaus, negu kuris ki
tas judėjimas. Netolimoje atei
tyje socialistai gal būt ir Lie
tuvoje bus stipriausia partija.

Mes, Amerikos socialistai, 
kuomet remiame savo draugus 
Lietuvoje, tai visai nesvajoja
me apie vietas valdžioje/apie 
kų ne tiktai svajoja, bet jau ir 
dedasi kai kurie “tautiški” ly
deriai Amerikoje!). Mums ru
pi, kad Lietuva butų ne kleri- 
kaliniai-kapitalistine, bet — 
demokratinė ir socialistinė.

Daniel Perry, buvęs munici
palinio teismo bailiffas, kuris 
va kurtu su kitais politikieriais 
apkaltintas klastavime ir sklei
dime klastuotų karo taupimo 
ženklelių, liko pašautas trijų 
vyrų prie savo namų 901 W. 
Roosevelt Rd. Vienų savo puo- 
ikų jis gal mirtinai sužeidęs. 

Spėjama, kad'jis rengėsi išduoti 
šaikos paslaptys ir todėl norė
ta pašalinti sau pavojingų žmo
gų.

Redakcijos Atsakymas
Kometai. — Netilps.

Su.šukuok (geriausia retoms 
šukoms ir šeriniu šepetuku) 
plaukus bent vienų karią per 
dieną. Nesigailėk gerai sušu
kuoti turėsi švarius plaukus, 
o skalpas juos tinkamai išmai
tins. Nėra reikalo plaukai 
perdaug mazgoti: nėra reikalo 
kas rytas plaukai trinkti, jei- 
hent labai pridulksla. Užtenka 
vieną kartą fier mėnesį plau
kus žaliuoju muilu gerai ištrin 
kti, o kas rytas kadir sausu 
šepetukui! užteks gerai sušu
kuoti. Karštas vanduo dažnaį 
kenkia plaukams. Plaukus iš
plovus reikia gerai nušluosty
ti. Pasilikęs drėgnumas susi
maišo ^u plaukų aliejum ir 
pagamina nemalonų kvapsnį. 
Apart to, plaukų aliejus tada 
suteikia puikios dirvos viso
kioms bakterijoms veistis. Ne
tikęs įprotis sušlapint plaukus, 
kad “gerai stovėtų”. Geras še
petukas sausiems plaukams ir 
saules spinduliai tai geriausias 
tonikas sveiko žmogaus plau
kams. Galima truputį smul
kiau pakalbėti. Pirmiausia šu
kos ir šepetukas. Atmink, kad 
šituose daiktuose veisiasi įvai
rios bakterijos ir laikosi viso
kį nešvarumai. Dėlto turėk 
savo šepetuką ir šukas. Jei 
prisieina pavartoti kito • šukos 
bei šepetukas,- - tai geriausia 
išvirinti arba bent karboliniam 
vandenyje nuplauli. Vartoda
mas kilo šukas arba šepetuką 
gali apsikrėsli kokia nors odos 
liga ir paskui nuplikti. Neimk 
kilo kepurės, nes irgi tų pačių 
rezultatų gali susilauki i. Šu
kos turi būti retos; metalinės 
šukos subraižo skalpą, tankios 
šukos plaukus išrauja, o išrau
ti plaukai retai teatauga. Kau
linės šukos lad bus geriausios. 
Šerių šepetukas yra geriau
sias.

Visus plaukus reikia lygiai 
šukuoti. Šukos, taip sakant, su 
judina kraują ir išlygina plau
kus; susivėlę plaukai paprastai 
neilgai ant galvos pasilieka. 
Labai naudinga bent porą kar
ių per savaitę visą galvą pirš
tų galais gerai išmasažuoti, 
tai yra išbraukyti. Kiekvienas 
tai gali lengvai be jokio ins
truktorius padaryti: trink, 
kasyk galais'pirštų visą galvą, 
tiktai odą nagais nesubraižyk; 
taip daryk bent dešimts minu
čių, paskui išmazgok vandeniu 
ir muilu, sušukuok ir išdžio
vink saules spinduliais, jei 
liktai galima, šituo paprastu 
bildu savo plaukams padarysi 
tuksiantį kartų daugiau nau
dos, negu didele bonka kokių 
nors išreklamuotų tonikų.

Saulės spinduliai geriausias' 
plaukų tonikas, šituo tonikų 
gali kiekvienas pasinaudoti. 
Tai labai geri vaistai ir pigus. 
Žinoma, nėra reikalo kasdien 
plaukus trinkti ir saulės spin
duliais džiovinti. Kai dėl mui
lo, tai žaliasai muilas nerei
kia dažniau negu vieną kartą 
per savaitę vartoti, jei bent 
daug pleiskanų. Jei- oda ir 
plaukai sausi, ištepk alyvų 
aliejum. Gana dažnai alyvų 
aliejus išvalo pleiskanas. Jei 
skalpas drėgnas, plaukai visa
da šlapi, vartok alkoholį (ge
riausia vadinamą “bay rum”) 
arba išsitrink aptiekoje gau
nama “Tinctura Saponis Mol- I 
lis”. Muilai beveik visi vieno
di; bene geriausias bus ispa
niškas “caštile” muilas.

(Labai neišmintingai elgiasi 
tie, kurie klauso barzdaskučio 
ir leidžia ant savo galvos pilt 
visokių rausvų pelrfumuotų 
skystymų, paprastai plaukų 
tonikuis vadinamų. Tie- jų to
nikai padaryti dėl biznio, kar
tais net pavojingi. Barzdasku- 
tis, žinoma, paprastai neturi 
supratimo apie žmogaus plau
kų dalykus jis tau ant pa- 
kaušio\pila lai, už ką jam už
moki. Alyvų aliejais butų daug

geresnis už tuos jų vadinamus 
tonikas, ir už tuos niekam ti-
kusius, net pavojingus tonikas 
dar brangiai mokama.

Jei plaukai pradeda slinkti, 
tai geras 'ženklas, kad reika
linga trinkimas. Geras trinki
mas plaukus ir odą turi ne tik 
išvalyti, bet ir; taip sakant, 
maisto suteikti. Labai gera 
trinkimui medžiaga pasidaro 
šitokiu budu: paimk vieną ža
lią kiaušinį, gerai išplak ir 
pridėk tris šaukštukus van
dens. šituo mišiniu gerai iš
trink visą galvą, plaukus pra
skėsdamas; palaikyk apie pu
sę valandos ir tyru virintu van
deniu išmazgok. Arba prie 
kiaušinio galima pridėti rose- 
marino spirito, tada bus šito
kia formula:

vienas kiaušinis, 
šilto vandens 8 unioijos 
spirit. rosemarin. puta unci
jos
žiupsnelis paprastos drus-\ 
kos.

Viską gėrai išmaišyk; pas
kui išsitrink galvą, o už pusės 
valandos išsiplauk tyru virin
tu vandeniu. Tai labai geras 
tonikas visiems, kurių plaukai 
pjastai auga arba pradeda 
slinkti.

< 5 ., •
Pleiskanos. Jau iš to, kas 

apie plaukus pasakyta galima 
suprasti, kad nesunkus dar
bas pleiskanos pašalinti. Pleis
kanomis vadiname nutrupėju- 
jusias odos celes, kurių nuo 
visos odos kas minutė milio 
nai nlitrupa. Šiaip nuo odos ši 
tos celės hukrinta, o plaukuo
se pasilieka; todėl plaukuose 
taip greitai įas pamatome.

-šitų nuotrupų arba pleiska
nų visi turi. Jei jų mažai, lai 
mes visai nepaisome: kalbame 
apie pleiskanas kodą musų 
plauku^asc jos pradeda kąltuo- 
li. O įvienok ne visos pleiska
nos tokios nekaltos, kaip čia 
pasakėme. Kartais galėdamos 
ant riebalų liaukų (ant skyle- 
lių per kurias riebalai išeina) 
jos apsivelia, aptirpsta ir vi
liote vilioja įvairių įvairiausių 
bakterijų. Tada atsiranda 
niežėjimo, spuogų ir ‘šašų. Iš 
nekaltų odos nuotrupų pleis
kanų pasidaro tikra odos liga, 
kurią pašalinti jau netaip len
gvi. Čia reikia pasakyti, kad 
paprastais skallpo ’ švarumas 
apsaugoja nuo šitos galimybes.

Pleiskanoms įsigyvenus, pa
sidaro geriausia proga plau
kams nuslinkti. Pleiskanos 
tai svarbiausia plaukų slinki
mo priežastis; dažnai plaukus 
nuo 'galvos nuvaro. O papras
tos pleiskanos, kol dar netaip 
įsigyvenę, gana lengvai paša
linama. Lžtenka skalpą tižiai 
kyli švariai, vartojant žaliąjį 
muilą/ alyvų aliejų ir masa
žą. Ir šito pradžioje pilnai 
užteks- Ypatingai nesigailėk 
muilo, aliejaus ir šukų. Sau
lės spinduliai čia, kaip minė
jau, irgi labai naudingi. Drėg
nas ir bakteringas pleiskanas 
jau daug sunkiau pašalinti. 
Tada jair reikia daugiau kant
rybes ir darbo. Žaliasis mui
las ir masažas kaš antrą dieną 
iš pradžių (pora savaičių); vė
liaus kas trečia diena, čia ir 
vaistų galima panaudoti, štai 
plaukų tonikas: ‘

Plaukų lupikas:
Quinin. sul’pli. 10 gm. 
Tr." Canlharid. 8 c. c. 
Extr. Jąborand- 20 gm. 
Alcohpl. 8 b. c.
(dycOrip. 30 c. c.
Bay rum 150 c. c.
Auline <|. s. ad 500 c. c.
A rba
Btsorcin I gins.
Aųuae Hamamel- 210 c. c.

(Bus dav<iad)

I

I

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana. 
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CHICAGOS 
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Prekybos departamento ap 
skaitymu, valdymas Chicagos 
m. ir Cook pa v. ir užlaikymas 
visokių įstaigų mieste, miesto ir 
pavieto gyventojams

$1644354,856, 
ant kiekvieno$56.90

ateina j 
arba pa 

gyventojo.

Spešelninkas West ir llr 
niek rasti kalti -

Eisensee, 9218 Normai 
belaukdamas ,savo 5 mo

jų “birthday party,” nuėjo su 
kitais vaikais žaisti tuščiame 
lote prie 93 ir Normai Avė. Jis 

Jiems gresia ilgas kalėjimas .paslydo ir įkrito į veik -pilną 
—------- vandens 20 pėdų gilumo srutų

negu

Earl

—y-------  'vandens 20 pėdų gilumo
Du spešehunkai, N, P. West nuovadą ir prigėrė .pirm 

ir jo dešinioji ranka Chicagoje spėta pašaukti pagalbą, t 
r- lietuvis Charles Z. Urnick Ii- -----------
ko rasti kalti vartojime pašto 
prigavi ogiems tikslams. Juos 
teisė ir rado kaltais federalis 
jury, pirmininkaujamas federa
linio teisėjo Slick.

\Vest ir Urnick kartu su tri
mis kitais vyrais, kurie Irgi bu-1 
vo teisiami, pardavinėjo nedi-' 
delius plotus žemės, kur buk kių elevatoriaus, 
esą aliejaus ir žadėjo milžiniš
kus pelnus. Jie buvo žinomi 
kaipo Western Land and Opera- 
ting Co. ir surinko iš lietuvių 
ir rusų apie $500.000. Bet tie 
šįSėšelai greitai užsibaigė ir
V est buvo pabėgęs, tečlaus ta- du raktukus nuo saugiųjų dėžu
lė* suimtas ir atiduotas teismui, j,.gį gan,ut yra <|au-
kartu su šavo pagelblnlnkais. ’giau bonu.

Kadangi VVest ir Urnick tiko  
rasti kalti šešiuose prasižengi
muose, tai jiems gresia iki 27 S O F t B S 
metų kalėjimo kiekvienam. Bet ___________
bausmės teisėjas dar nėra pa ! potĖLOS DRAUGAI DEDA 
skilęs, kadangi, kaip paprastai, i 
nuteistieji pareikalavo naujo 
bylos nagrinėjimo.

Andrevv Long gyveno skur
džiame bied nuomonės hotely 
prie 502 S. Clark St.,, dideliame 
kambary, kur miegodavo apie 
20 biednuolių ir kur jis kertei 

I vielomis buvo pasidaręs savo 
“kambarį.” Kasdie jis dirbda
vo Auditorium hotely prie pre- 

. Buvo Jau se
nas — 71 metų, bet daktarų pa
tariamas pasilsėti, jis atsisaky
davo, nes jis esąs perdaug bied- 
nas pailsiui. Kada jis mirė, tai 
jo “kambary” rasta už $20,000 
bonų ir $1,000 banke, taipjau

Joe Mend I, 18 mėnesių Šim
panzė beždžionė J r jos savinin
kė Gertrude Bauman,

ius ir įvairius sumanymus. 
Draugija hutarė surengti drau
gišką išvažiavimą į miškus ir 
tuo rūpintis išrinko komisiją. 
Tikimasi gerų pasekmių. Pe
reitas draugijos vakaras* davė 
draugijai $170.85 gryno pelno. 
Draugija taria širdingą ačiū 
rengimo vakaro komitetui, y* 
pač d. Antanui Klainui, nes jis 
daugiausia dirbo dėl šio baliaus 
ir kartais turėdavo apleisti sa
vo biznį ir dirbti dėl draugijos 
rengiamo vakaro. Taipjau 
draugija taria nuoširdų ačiū d. 

, K. Zavieckui už jo didelį pasi
darbavimą dėl draugijos, o taip
jau ir visiems kitiems komite
to nariams.

Palengvinus sąlygas įstojimo, 
į draugiją įstojo 16 naujų narių, 
veik visi jauni vyrai. Tie na
riai įstodami į 'šią draugiją, ne
apsiriko,. nes ši draugija nevar
žo savo narių įsitikinimų Ir yra 
viena iš geriausių ir tvirčiausiu 
draugijų Cicero miestely. Kiek
vienas šio miestelio lieluvis-vė 
turėtų priklausyti prie šios 
draugijos. f

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

DR. VAITUSH, 0. D.
LlF.Tiri’.'h M.IV RI*B< ĮAUSTI“

.5500

•Jeigu Koncevičius tikrai 
ii ristis už $500 su Požėla,

Smulkios Žinios

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Kopcracijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems, asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia ieina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį cavo 
kvito ir gavėjo vardą. I

Pinigus gavo:
22024—Juzefai Mažeikienei 
3776—Matildai Eidejytei 

24114—Mikolui Milašiui 
22021—Kastai Pilvelienei 
22025—Teofilei Balčiūnaitei 
21992—Jievai Rapševičienei 
3555—Kotrinai Nevulienei 

20606—Karoliui Miškiniui
3621—Marijonai Steponavičie

nei
.3628—Jurgiui Stanaičiui 
3629—Uršulei Pulmonienei 
3635—Povilui Trumpauskui 

11255—Petronėlei Jurgelenaitei 
75213—Julijonai Bažienei 

3645-—Ignacui Fokui
3638—Anastazijai Skrebienei 

11250—Elzbietai Rdliutei
3498—Juzei Kunisauskienei 
3653—Onai Stankienei 
3678—K. Virbickui 
3688—Petrui Justino Valente- 

liui
8676—Grasiliai Kačinskienei 
3692—Alvinai Mikšienei 
3713—Adelijai Petrulytei 
3735—J. Petrauskienei 

22038—Dieniukei
55100—Salom i j ai M u rau s k ienei 
22011—Petrui Šinskiui 
22018—Marijonai Nukrošienei 
55090—Povilui Petraičiui
55094—Elenai Augustenavičiu- 

-tei
20649—Marijonai Gruzdienei 
11297—Paulinai Julijonaitei — 

Aukštikalnaitei 
3747—Onai Kundrotienei

11323—Juozapui Jodzevičlui 
22203—Johanai Stonienei 
75219—Karoliui Stankui 
20665—Onai Šalkauskienei 
^0669—Adoniui Bagdonavičiui 
3833—Jurgiui* Mikučiui 
3912—Petrui Mikučiui 

22060—Jievai TenterieneF 
22062—Julei Maminskienei 
55119—Frąnciškui Saudargui 
22Ž13—Pranciškai 

nei
3878—Viktorijai I 

nei
3872—Antaninai ' 

20673—Kazimierui 
akiui

20675—|£arborai Daukšienei 
3863—Kaziui Dargiui

22081—Emilijai Piligrimienei
3917— Barborai Stankienei
3918— Veronikai Urlakytei 

11346—Prhnciškui Vizbarui 
11354—Julijonai Kailiukaitienei
3890—Jhiliui Žaliui 
3898—Onai Fergienei 
3903—Franciškui Starkui 
3905—Antahu i Bų rči k u i

Į 3922—Juozapui Stanivniui 
3888—Kaziui Leišiui

20685—Petrui M< >nt ri m ui

Palengvins akių (tempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaignno. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir augte)aa. 
Vai*. 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. F

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 768911278—Uršulei Kurtinaitytei 

55105—Antaninai Dutkienei 
55085—Mortai Tautkienei
3748—Stanislovai Barančiu-

kienei
3772—Pranui Rimkui

11292—Zabelei Steponavičiūtei 
11311—Mari jonai Statkevičie-

nei •
3754—Pranciškui Saunorui 

11312—Onai čepukenienei
3753—Onai žiugždienei 
3761—Jonui Šepučiui 
3826—Alfonsui Kizleikiui 

11318—Karulai Petrauskienei
3843—Elzbietai Stankuvienei 
3841—Petrui P. šilęikiui 

22065—Konstancijai šeputienei 
22063—Simonui Norkui 
22078—Barborai Luobikienei 
20676—Adolfui Zakažauskui
3874—Bronislovui Sirotavičiui 

11333—Barborai Stasitienei 
11385—Teodorui Sabaliauskui > 
22211—Ignacui Ramonui 
11836—Stanislovui Vaivadai 
55130—Karoliui Belazarui 
2T>678—Julijonui Gelikui 
1134 7—Ona i Gudmon ienei 
20687—Mateušui Jankaičiui 
24125—Liudvikai Lizaitienei

3923—Agotai Sirgedaitei 
11369—Juozapui Mačulskiui
3942—Marijonai Zdanauskie- 

‘ nei
22221—Marei jonai Steckienei 
55141—Dominikai Jašinskiui 
551.45—Jonui Vizgirdai

867—Kostui Čepaičiui
3215—Elzbietai Stankienei 
3258—Iza bele i M i šei k iene i 

55059—J u (>zef ai Taf tk ienei
3391—Jųozapas Greitjurgis 
3137—Elenai Paugienei

11195—Kazimierui Lauruškai 
3462—Kotrinai Kukanauskie-

ni*i •
21990—Aleksandrui Veličkai 
11246—Antasui Rimkui
3577—Bronislovui Švarliui 

11235—Kotrinai Gustienei 
24094—Petronėlei Eankauskis K
3537—Kaziui švilpauskiui 

Ž0586—Gasparui Abromavičiui 
24092—Juzefai Jasikienei
3540—Evai Radvilienei 

20585—Stanislovui Radvilui 
20628—Jonui Domenui
3600—Petrui Trakiniui

20602—Anastazijai Mickevičie
nei

3661— Liucijai Atstupenaitei
3662— Zenai Atstupenaitei

11267—Vincentui švilpai 
11268—Marijonai Oželienei 
11275—-Pranui Vidginiui
3659—Paulinai Atstupienenei
3663— Teofilijai Drevinskienei

20629—Juozapatai Sokienei 
3704—Jonui Tugaudžiui

24108—Marei j onai Laugalienei 
11285—Anelkai Kudžienei 
11288—Jonui Damulevičiui 
22042*—Vincentui Jackui 
55104—Mikalinai šliktienei 
22006—Juozapatai Brakničiai

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas. dant< be skausmo, 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyta kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikite savo 
dantis, kad nekenktą jusą eaaikataL

9 1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

K. Yurgon.Calumel Grove, kur bus Nau
jienų Piknikas, randasi prie 
Blue Island miestelio, į pietus, 
apie 1$6 gatvę ir tarp VVestern 
ir Ashland gatvių, galima 
kyt, bus ant 
bey, bet toje 
dinasi kibus 

Nuvažiuoti 
automobiliais: \Vestern bulvaru 
iki Canal Stir., Blue Island; tuo 
jaus pakalnėj, pervažiaVus nile-J 
stelį, Canal galve į rytus ik. 
daržui. Tose v.etose* bus Nau
jienų žmogus su ženklais ir 
rodys kur važiuot!.

(latvekariais važiuojant 
kia važiuoti iki llalsted ir 
eitis, paskui paimti 
ar Uarvev karus ir pi dili* v

o dėl Blue Island iki Cana 
_eiti į rytus 4 blokus arba ter.' 

paėmus “busą” davažiuoti iki 
daržui. Taipgi galima persėsti 
dar ir sekamose vietose: 69th

I ir llalsted, 74 ir llalsted, 79 ir 
llalsted, 103 ir Vincennes, 111 
ir Vincennes ir 119 ir Vincen- 

■ nes; persėdant nuo miesto ka-| 
rų ‘ant minėtų priemiesčio ka-! 
rų, reikia turėti transferį, kuru 
yrą geras iki 119-tos gatvės 
kur baigiasi miesto rubežiai. į 
Nuo 119 gatvės iki Blue Island 
kainuoja penktukas, — viso iki Į 
piknikui >iš Chicagos kainuoja'

135 gatvės ir 
vietoje gatvės 
vardais.
ten geriausia

sa-

va-

yra

no
tai

Nois Požėla pats ir nestato 
<500, bet už jį tuos pinigus su- 

įdtfda jo draugai.' 
Vėliausiu apskaitymu, Chica-1

gos miestas užima 204,984 kel-' T^igi tegul tik dzūkas 
v irtai nes mylias ir turi 2,964,- ša kada jis nori ristis, 
875 gyventojus. ,$.>00 bėdos nebus.

Pereitą sezoną Chicagos ope
ra davė apie $300,000 deficito, 
kurį> turės padengti guaranto- 
riai — Chicagos kapitalistai.

...Naujosios mokyklų tarybos; 
prezidentu tapo išrinktas pulk.
Edward Beach Ellicott. Jį iš- i 
rinkta vienbalsi r, pageidaujant I 
mayorui Dcvc

nu-

rei- 
63- 

Kankakee 
važiuoti į

Naujienose jau plačiai buvo 
rašyta apie garsųjį chorą “Ly- 
a” ir skaitytojai tą turbut dar 

pamena. Aš rašiau, kad choras 
“Lyra” skilo ir balsui pasiga
dinus “Lyra” jau nebeskamba, 
bet tik tarška. Niekurle tuo 
pasipiktino ir teisinasi, kad 
“Lyra” kaip skambėjo, taip ir 
skambės ir ateityje. Bet tai 
neliesa. Butų malonu išgirsti 
iš “Dainorkos” apie buvusį to 
choro vakarą, nes ji tvirtino, 
kad choras gyvuoja kaip gyva
vęs ir tiek pat gerai dainuojąs, 
kaip dainavęs. Kad taip butų!

—Teisingas.

Lieiuviii Raieliuose
japonu profesoriai “Nau 

x jienu" parodoj
j Keletas japonų profesorių, at 

____ įvažiavusių susipažinti su Ame 
žiu i e rasta didelę irikos gyvenimu, sekmadieny 
įsios“ degtinės — gegužės- 17 d. aplankė “Naujie

Ju vadovas Dr. centų.
• FU • •

Kitame garažiuje 
dirbtuvę “tikrosios’ 
viaokių. lebelių, bonkų. alkolio ir nh parodą, 
dažylų, kad pmiarius degtinę Ma&asada Shiozawa ir kiti aty-1 
panašią į senąją. - džiai apžiurėjo išstatytus pa

veikslus ir likos visi labai pa- 
28 metų, tenkinti. 

Mr. Shioza\va
Mrs. Anua Schaff

1437 Balmoral Avė., motina 8
savaičių vaiko, nusižudė, nušok- žmogus Japonijoj.. Jis yra bu-1 
dama gatvėn nuo aukšto Sheri-;vęs padėjėju žinomo feldmarša-J 
dan Plaza hotelio stogo. Sauzu 
dystės priežastis — nervų paįri 
mas.

M. Duudulienė-Kalnaity 
tęs jubiliejaus draugiš

ka vakarienė

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančią žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UZS1SENEJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų

Kraujo ir šlapumo egoaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpu.s ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas,- inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nęrvingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Ciinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki X vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

__r„__ važiuoti llli-|ZJ 
nois Central traukiniais, kurie , 
kas valanda išeina iš Randolph į 
stoties ir stoja pakeliu] visose i

3 stotyse.
1 Vieta, kur bus Naujienų Pik-1 
'nikus, yia patogi visais atžvil-!

lo Okuma, kurs 1901-5 metais giais, tik lietuviams dar nežino-Į 
sumušė Rusiją. -ma: Naujienos supažindins lie-

-------- -------- * I tuvius su laisvuoju Blue Island

garsus

Kaip nuvažiuoti Į ‘’Naujie 
np” pikniką Cicero

Apšvietus Draugijoje

Moterų

Garažiuje prie Northvvestern 
bravaro, 2278 Clybourn Avė., Į 
rasta .didelę nmnšaino dirbtuvę. 
Paimta 1,000 galionų varytuvą, 
4,800 galionus dar nepabaigtų< Nors Naujienų Piknikas į- 
valyti alkolio, .22 statines alko-į vyks tik už savaitės laiko, bet 
lio ir keturius vyrus. jjau <^0^ žmonių rimtai su-1

----- ----- ; si interesavo pikniku ir kasdie Draugystės susirinkimas įvyko
Dr. Charles 1). \\’all, miestu ateina su paklausimais, kaip ten balandžio 26 dieną, 

daktaro pagelbininkas, dirbęs 
prie policijos ligonvežimių, la
po pašautas ir gal mirtinai su
žeistas, bevežant automobilį į 
gardžių. Jį pašovė du maskuo-

šeštadieny, gegužės 9 d., Mil
dos svetainėj, buvo minimas ar- 
itistės Marės Dundulienės-Kal- 
Inaitytės dvidešimt penkių me- 

rt|tų jubiliejus nuo to laiko, kaip 
’jM. Dundulienė-Kalnaitytė pra

dėjo dalyvauti scenoje. Atmin
čiai to brangaus laiko ir buvo 
surengta draugiška vakarienė, 

t į tą vakarėlį iš Chicagos ir ki
tur susirinko virš šešių dešim
čių. jubilijantę M. Dundulienę 
gerbiančių menininkų ir šiaip 
draugų bei draugių.
/ Iki vakarienės vienr lietuviš
kai muzikai griežiant šoko lie- 

■ tuviškus šokius, kiti būreliais 
šnekučiavosi, visi linksmi, drau
giški, malonus.

Baigianties dešimtai buvo pa
rduota skaniai, puošniai ir tvar
kingai paruošta vakarienė. Bai
giant vakarieniauti, M. Kaspa
rai lis paprašė vakarieniavusių 
atydos ir pristatė Koselando 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Rate
lio pirmininką J. Pučkorių ke
letą žodžių pasakyti. Drg. 
Pučkorius kalbėjo apie jubili
jantę M. Dundulienę, kad ji at
sidavusiai veikė, nepaisydama 
ir nejausdama nuovargio, ir 
kad ji per dvidešimt penkis me
tus darbavosi lietuvių scenos 
menui ir visam lietuvių progre
sui, tai esanti geležinės enorgi-

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL
M. Yuška,

3228 W. 38th St„ Ckkago, III.

Lastauskie-

Skvorčinskie-

Girkautienei
Bogučau-

NUPIRK
Typcwriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60

, Liuosybės 
•nuvažiuoti? Norėdami išanks- svetainėj. Susirinkimą atida- 
to užganėdinti musų draugus re pirm. S. Butelionis 1 v. p. 
ir skaitytojus, kurie turi pro- į).; susirinkime dalyvayo visa 
gos dalyvauti Naujienų Pikui- valdyba.
ko. čia paduodame aprašymą I Susirinkimas buvo gyvas, nes

ti plėšikai, kuriems jis pas i prie- kur randasi Calumet Grove ir šį sykį nariai užsilaikė ramiai ir ___
šiuo. kąip ten nuvažiuoti. rimtai svarstė draugijos veika- (Tąsė ant O-to pusi.)

Pinigai išmokėti per kitas
Bankas

3479—Ignacy Kozakievvicz
3523—Nikodimas. Jakutis
3529—Karolis Cicėnas
853—Anton Malinovski'

Hitt and Runn — Evidently Hitt Puts on His Slippcrs When H e Calls on His Lady!

LUVVA LUKE HlTT-

W MATIER-bim
CALL OM VOUCC [~~

rtcrfitffc didu?
įkL^RY CORDIM- r

l GOT
IN THE H6USE-* OPEUEO

Į p- t
-IFlfe IVER UĄD A'BED’TO 

SLEEP IR ? — AMD SUt

.... ............................................................................... ...............................................

Tuomi pada’ jvi did«U smagumą 
pats aau. savo girrJnima ir drau
gams su kuriais ausiratįnAil ir 
S eičiau galiai paraivli luiiką ar 

kitą, ne$u su ranka. Geriau- 
i, parankiausia ir dalikatniauaia 

malinti* su lietuviškomis midimia 
pasaulyje. Galima ir angliikai ra
šyti.

NAUJIENOS 
1739 8 HalstedStr 

Chkaga, m.

BY HITT

IF Ib EUHP TtlllH(b ‘ĮHC 

[■?OTtLt%-lNS.TtAū OF TW0- I



NAUJIENOS, Chicago, DL Pirmadienis, Geg. 18, 1925

Al A
• IGNACAS’ l’AUGA

Musų mylimas vyras ir tėvas 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 61 metų amžiaus gegu
žės 15 d., 1925. Paėjo iš Kau
no rėti., Šiaulių apskr., Žagarės 
valsčiaus.

Amerikoj išgyveno apie 18 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Moniką ir dukterį 
Marijoną 1$ metų, Rozaliją 6 
metų,

Kūnas randasi pašarvotas po 
num. 1556 S. Marshfield Avė.

]<aidotuves įvyks gegužės 18 
d., 9:30 iš namų į sv. Kryžiaus 
bažnyčią, o po tam į Sv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines ir draugus šir
dingai meldžiame dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti mirusiam 
pa-kutini patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar
to?? liekame,

Moteris Monika ir dukterys
Marijona, Razalija.

Laidotuvėse patarnauja Gia- 
borius Lideikis,

Telephone Yards 1741

Lietuvių Rateliuose.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj *nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

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

va

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMEREIKIA DARBININKŲNori h Sielos ir aplolinkės Lietu
viams žinotina, kurio norite važiuoti 
t roku j Tautiškas kapines (Decorat- 
ionj dienoje, geg. 30 d. kartu su Pir
myn choro dainininkais, kreipkitės dėl 
sužinojimo sunlygų ir užsirašym'o pas 
X. Saikus ir .1. Ascilla.

.....A.............................. ..... ..■■■ III H..—

moraliai puolaiičią*Amerikos lie
tuvių jaunuomenę.

Po Vaičkaus kalbėjo pati ju- 
biliantė M. Dundulienė. Pasi- 

__________________________pasakojo savo darbuotę prieš 
jos moteris, tokią moterį lietu- dvidešimt penkis metus, kain 
viu tauta susilaukė dar tiktai ji pradėjo lankyti anglų dramos 
vieną 
mas kalbėti d. Piičkorius pa- tu augino dukterį, leido į moks- 
linkėjo M. Dundulienei, kad lai- lą, mokino muzikos ir kartu 
mingai sulauktų dar kitus 25 pradėjo veikti lietuvių scenos 
metus, o tuomet apvaikščioti menui. Bet iš sykio, kurie su 
50 metų sukaktuves.__________ ja veikė, vėliaus, kad jai sekė-

Po to pirmininkas pristatė si, tai kiti veikėjai ėmė jai pa
kalbėti Keistučio Kliubo pirmi
ninką, p. Aleksandravičių. Alek
sandravičius įrodė, kad kuomet 
jis pribuvo iš rytinių valstijų 
Chicagon ir kaip lik pradėjo 
įverti Keistučio Kliuba. tai M. 
Dundulienė darbavosi to kliubo 
naudai. Vėliaus, prie Keistučio bą 
Kliulx> tapo įsteigtas Dramo 

kurį M. DuriHu Hert.
vedė, sumokindavo mylėtojus Dar turiu pridurti, kad drg. 

lošėjus sulošti veikalą Ir visuo- M. Dundulienė per tuos darba- 
O dabar, vimosi dvidešimt penkis metus,

scenos 
Graži Mage- 

’ių vesti, tuoj tas skyrius pra- liona,” “Motinos Širdis,” “Pa- 
i. Todėl vogtas Kūdikis,’’ “Netikėtas 
vėl turės Sugryžimas” ir Dvi Seseris.” 

v Dundulienę.' Kaip žinoma, tuos vėikahis lie- 
.. ---- tuvių draugijos lošia visoje A-

merikoje. Tai už tokį M. Dun- 
dulionės-Kalnaitytės pasidarba
vimą lietuviams, bus įrašyta į 
lietuvių scenos meno istorijos 
lapus.

Po visu tos vakarienės ska
numynų, po malonių kalbų, dar 
visi smagiai pasišbko ir visi 
svečiai palinkėjo vienas kitam 
gero, ir paspaudę jubiliantės 
ranką, palinkėję jai geriausio 
pasisekimo visame jos troški
me, skirstėsi visi į savo namu
čius. O aš nuo savęs, linkiu 
d. M. Dundulienei laimingai gy
venti ilgus metus ,ir darbuotis 
darbininkijai.
. —šapos Darbininkas.

(Tąsu nuo 5 pusi.)
MOTERŲ

Dundulienę. Baigda- kursus, dirbdama šapoje; kar»

vyt lėti ir ją stengėsi atstumti 
nuo veikimo. Bet tie jos prie
šai netekę energijos ir pastan
gų jai kenkti., patys išnyko, o 
ji po šiai dienai scenai darbuo
jasi ir darbuosis kol gyva bus, 
kol turės pajėgų. Ji savo kai- 

užbaigė .padėkodama vi
siems dalyviams jos jubiliejaus

iet gerai sekdavosi.
iip tik M. Dundulienė paliovė yra parašiusi penkis 
eistučio Kliubo Dramos Skv- veikalus, būtent:

v t

Motinos širdis,
Kūdikis,

iratyt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
.1 IEŠKAU brolio Andrejaus Vęn- 

ciuno, kuris išvažiavo iš Chicagos 
į Milwatikee, Wis., sepl. 6, 1924,’ ir 
nuo to laiko jokios žinios negau
nu. Dabar rengiuosi išvažiuoti į 
Lietuvą; labai svarbu butų pasi
matyti pirm išvažiavimo. Išvažiuo
ju gegužės 23. Ar jis pats ar kili 
žinanti, meldžiu duoti žinią.

.1. Veneiunas,
II f SI. ir Cicero Avė. 

Mt Green\vood, III.
i . ■

MOI’ERŲ
Reikia moterų j kafeteriją, $16 j sa 

valtę. Veiterkų, $2(r į savaitę. Indų 
plovėjų, dienomis, $18 j savaitę. 
.Merginų į dirbtuvę, 35c. j vai. Na
mu darbui, $15 savaitę, kambarys ir 
valgis. Junitorkų, darbas dienomis, 
$18 j savaitę. Antrų virėjų į labda
ringą įstaigą, $50 j mėnesį, kamba
rys ir valgis. Lovų taisytojų, $17 j 
savaitę.

Taipgi turime daug kitokių viso
kių darbų. .

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St., 2 fl.

PARDAVIMUI Candy store| 
ir Ice Cream Parlor. Driežas-! 

’tig pardavimo liga.
63d W. 18th St.

GREITAS BARGENAS! Bu- 
(Vrnė ir groserne už labai pi
gią kainą arba mainysiu. Savi
ninkas gyvena: 2(133 Canalport 
Avė. 1 Batas.

BRIGHTON PARK BARBE
NAI, 2 fialų, 5-5 kambarių na
mas, karšiu vandeniu šildomas 
2 karų mūrinis ga radžiu.s, kai
na $14,500, įmokėti $3000, ki
tus morgičiais.

.1. N. ZEWEBT and CO. 
4377 Archer Avė.

"‘.T!1! ■■■

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės, kad ir su vienu vai
ku, senumo nuo 25 iki 35 metų. Be 
skirtumo tikėjimo. Aš esu 35 metų so 

51 <? *> 
su pirmu 

p risi ųskite.

K EI K ALINGA sena moteris ant 
ūkės <lol prižiūrėjimo 2 vaikų, 4 ir 
7 metų ir pagaminti valgį; kelionė dy 
kai, o su mokesniu susitaikysime. 
Mažai darbo, gyvulių žiūrėti nereikia, 
atsišaukite tuojaus.

Dominiko Jesolonis, 
Pentwater, Mich., R. No 2

PARSIDUODA krautuvė; 
cigarų, cignertų, ice cream. ir 

i grosernė.

3 GRAŽIOS krautuvės, $18,000. 
Veikite greit, nes išvažiuoju į Eu
ropą. Neapšildomos, rendų$2,30ll 
ir .nigščiati, morginčių, $10.600, 
eash $4,000, 
meulai 
kas

Neapšildomos, 
morginčių 

geri morgiėjų doku- 
26-28-30 W. 75 Si. Savinin- 

eigaru krautuvėj.

Atsišmikitc

metų; meldžiu ut.HiAu.ukit 
laišku, savo paveikslą
Atsakymą duosiu kožnai. <

F. J. P,
416 Bart Str.

> Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

PARDUOSIU bekemią, vieta 
išdirbta per 12 mėty. Parduo
du pigiai.

NEGIRDĖTA PROGA. Tiems, 
kurie turit lotu* ir norit ipainyti ant 
automobilio sėdau; išrodo kaip naujas 
ir geram padėjime, mainysiu ant vie
no ar dviejų lotų, Brighton Parke ar 
South Side. Atsišaukite.

J. VILIMAS

VYRŲ 3353 So, Normai Avė, 
Phone Yards 6070 MORTGECIAI-PASKOLOS

VYRŲ
Karpenterių, 80c. į valandą. Prie 

lentų, $40 į savaitę. Darbininkų, 
50c. į valandą. Pečkurių, $140 j mč- 
nnsį. Angliij pylė.ių, 55c. j vai. Ma
šinistų, 75c. vai. „prie elevatorių, 
$100 j rnėiK^sį. Janitorių, $25 j sa
vaitę. Pasiuntinėjimui vyrų, 60c. į 
valandą.

Taipgi turime daug kitokių visokių 
• laibų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl.

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
Restaurantas ir visokių keksų kepy
kla; didelis biznis ir pelninga vieta 
arba mainysiu j mažą namą ar kitą 
biznį, aš negaliu apdirbti, atsišaukite 
greitai

1521 Milwaukee Avė.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMF.NT 

CORPORATION
3861 South Kedzle A ve., 

Lafayette 6738.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Jdi&biečiai 

gerbiamą *
tad ji vėl prisidėtų savo vado
vavimu prie Dramos Skyriaus, 
iaigdamas savo kalbą ].<ilinkėjo 
ubiliantei visokių laimių ir 
lar sulaukti kito jubiliejaus.

Pirmininkas dar pristatė vi- 
ų žinomą scenos mylėtoją ro- 
elandietį veikėją J. Šimkų. J. 
imkus nurodė, kad lietuviam*; 
cenos mylėtojams priselna po 
etuviškas svetaines, beisnian- 
uose, kur šalta šlapia, vargti; 
engianties prie lošimo. Nemie- 
oti per daugelį žieminio sezo- 
o naktų, kuomet būva darn
ios repeticijos. O tokį vargą 
er daugelį metų kentėjo ir ju- 
iliantė M. Dundulienė. Ruda- 
o ji iš Chieagos atvažiuoja ant 
epeticijų sumokinti rateliečių 
okį nors ve'kalą, tai tas mo

kinimas užsitęsia iki po dvyli- 
Į kos; o tos pamokos buvo kelis 
kartus į savaitę. Nakčia gi ka
rais gryšti į Chicago ima apie 
porą valandų laiko, rytą 
nuo šešių stoti į darbą, 
darbininke-proletarė, iš 
tik ir gyvenimą darosi, 
atsižvelgiant Į Dundulienės dar- 
bavimąsi lietuvių draugijoms, 
kliubams, chorams, scenos me
nui, tai toji moterie turi gele
žinę energiją, kad per dvide
šimt penkis metus darbavimosi 
yra dar stipri, sveika ir ener
ginga..

Po to kalbėjo pats scenos me- 
iio mokytojas, Lietuvos dramos 
tėvas, J. Vaičkus. Jis nurodė, 
kad be meno nėra pasaulyj tau
tos; menininkų nėra milijonie
rių, jie daugumoje tai vargo 
žmonės, dirba menui iš pasi
šventimo. Menininkas yra ide
alistas, dailininkas, kuris nupie
šia ant scenos gyvą žmo
nių gyvenimo vaizdą. Menas 
yra bepartyvis; po meno vėlia
va sueina visi, visų įsitikini
mų, sriovių žmonės. Todėl aš 
žinau ir atjaučiu jubiliantės M. 
Dundulienės nuveiktiems meno 
srityje lietuvių tarpe darbams, 

— sakė J. Vaičkus. — Ji buvn 
ištverminga, pasišventusi meni
ninkė, ji nepaisė ar kas ją gi
ria, ar peikia, ji pirmus ledus 
lietuvių scenos menuk Amerikoj 
pralaužė. Kaip aš matau, čia 
mes gražus būrelis, gražių žmo, 
nių susirinkom pagerbimui mu
sų lietuvių scenos darbuotojos, 

i Bet kaip aš žiuri u, tai čia su
sirinko vien tiktai darbininkai 
ir darbininkės. O kur ta musų 
lietuviškoji tautiškoji inteligen
tija, kuri nuolatos šūkauja už 
lietuvius, už lietuvių tautą? 
Tos inteligentijos šiandie čia 
nėra nė vieno. Reiškia, Ame
rikos lietuvių teatro steigėjai ir 
menininkai, tai tik darbininkai 
bei darbininkės, — darbo žmo
nės. Todėl aš linkiu jubilian
tei gerb. M. Dundulienei dar il
gus metus gyventi ir veikti 
scenos menui kaip ir veikė. O 
ateis tie laikai, kad bus meni
ninko darbai liaudies įvertinti. 
Menininkas tai liaudies atbu 
dintojas. Tik kviečiu visus: 
dirbkime Amerikos lietuvių te
atrui, o pasisekimas bus. Mes 

išgelbėsime jau ištautėjančią ii

Užmokėsit po išgydymo Į
I>abai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus 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
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

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

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 j*igy 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serum* 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame ja* 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai • ir visas 
te nėjusias ir komplikuotas ligas, nes 
|ataix* yra prirengta geriausiai* Europiniais 
ir AmerikonHkais (taisymais ir gyduollmis.

Ligas kraujo, reumatizmu, nervingumą, 
uikietėjimą vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimą. galvouukio. nubėgimą kraujo pul
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia- 
lumaa i>er 2S metus.

Vyrai ir motervs, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisą ir dasiiinoa apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl juaų viltie. Na- 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingu.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistą* 
40 N. Wells St., 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredtj Ir 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj i.' 
iventadieniats nuo 10 iki 1 po pletrt. P* 
nedėly. ketverge ir pčtnyčioj nuo 9 ryti iki 
A »sl vakare.

uiti* 
mu»n

•ūba

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustnvi.

Pranešimai
jituri 

nes ji 
darbo 
Taip

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

ar kviečia.
PRANEŠIMU TAISYKLĖS

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pr
iešinius jsitėmyti šias taisykles.

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

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

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kiiubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėiimiškų sektų reika
lais visokiu bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
.r visokie pranešimai galimi tal- 
ointi laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colj ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiunjamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su. 
Naujienų administracija.

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE 
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužes 24,
Pradžia 10 vai. ryto.

Chieagos Lietuvių Draugijos 
vitarpinės Pąšelpos valdybos 
sirinkimas jvyks pirmadieny, 
gūžės 18 d., Linosybės svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. lygiai 7 vai. 

susi-vakaro. Visi valdybos nariai 
rinkite laiku. —X. Saikus.

LSS. Pildomojo Komiteto 
rinkimas įvyks pirmadieny, 
žio 18 d., 1925 Naujienų 
pradžia 8 vai. vakaro. Vi

Sa- 
su- 
ge-

susi- 
gegu- 

i namuose, 
, __ isi šio ko
miteto nariai prašomi susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

—Sekretorius.

North Side Pirmyn Choro daininin
kų atydai. Draugės ir draugai daini
ninkai, kaip žinote, kad Choras vra 
apsiėmęs dainuoti Naujienų piknike, 
gegužės 24 d., ant Tautiškų kapų ge
gužės 80 d. Taigi kaip matote, laikas 
gana trūmpas, kad tinkamai prisiren
gti, neatbūtinai lankykitės ant repe- 
ticij laiku. Repeticijos atsibuna kiek
vieną utarninką, viešo knygyno svet. 
1822 Wabansia Avė. 8 vai. vak. Nauji 
nariai kviečiami prisidėti?

—Pirmininkas J. Ascilla.

Tel. Yar«I.H^7282
BRIDGEPORT PA11NTING 

A HDW. CO.
Malevdjam ir popieruojarj. 

laikom malevą, popiet*, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EfcPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Ixmg di s tane e handlinę. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 re*.

REIKALINGAS barberis — 
nuolatinis darbas ir gera vieta.

Kreipkitės i
3346 So. Iląlsted Str.
Phone Boulevard 5972

PARDAVIMUI dalikatesen ir 
grosernė, turiu parduoti pigiai.

Atsišaukite tuoj aus:
658 E. 95 Str.

Tel. Chesterfieki 3159

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA kendžių ir gro 
šerio krautuvė. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
4601 Hermitage Aave.

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.MAX COHEN

Room 351, 140 S. Dearborn St. 
Tel. Central 1191

MOKYKLOS

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

PARDAVIMUI pirmos klesos 
Paige automobilius 5 pasažierių su 
kontinentai motoru. Vkai mažai 
vartotas, atrodo kaip naujas, ką 
lik iš storo. Parduosiu pigei ir 
greitai už teisingą piisiulymą. Kam 
yra reikalinga tokia mašina, ‘ ! 
nepraleiskite progos. Ateikite 
žiūrėti.

F. MIGLUS
5113 Wentworth Avė.

tai
Pfl-

RESTAURANAS parsiduoda 
arba mainysiu ant loto, 
mobilio ar mažo namo.

Atsišaukite:
35 N. Halsted Str.

auto- i

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų slogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimus Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 31 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
RoofinK C<>., 3411-13 Ojędon Avė. 
l’hotu- 0114.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del groscrjiiUf huėernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Spcėialis prirengi- 
mtis Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS šviesus 4 rui

mai. Renda 
į storą.

A.
3322 S.

pigi. Kreipkitės

Kupšas, 
Morgan St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys, šviesus 

su visais parankumais, prie jau
nos poros; merginom arba 
dusioms. •

6337 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 10590

ve-

. '.'r JT!—'J..'U1 !J_-__ 1!------ !■ J.L'-J.'l.'.L .!

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ Ir MOTERŲ

REIKIA studentų, vyrų ir 
merginų, kurie nori išmokti 
barberystės, $35 už visą kursą. 
Mokėkite kol mokinsitės. Pas
kui garantuojame darbą.

216 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA lietuvaitė ste- 
nografė. Darbas pastovus.

Atsišaukjt ,

2423
MickeviČe, 
W. 63 St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui Romer automobilius. Mai
nysiu ant namo. Savininkas anl 
2 lubų iš užgalio.

4524 So. Wood St.

PARSIDUODA geras jaunas 
registruotas “Areadale” šuniu- z
kas 6 mėn. senumo. Galima ma
tyt dieną ir vak. Drillings Auto 
Training Co. 701 West 31 Str.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
aigning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimai*. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643 i

NAMAI-ZEME
1925 MOON Demonslrator'iis

Tai didelis išpardavimas. Uždury 
ir atdari modeliai. Nauji karai, 

Pinigais, išniohėjin.nis 
mainais. Daug kilų vartotų 

Bargenm. Atdara vakarais 
liedėliomis,

MOON DEALERS
52-15 \V. 22*nd Str.

ti
garantuoti.
ai bu
karų.
ir

Kas nori pirkti 
parduoti, arb* 
mainyti namus 
farmas, lotu* 
taipgi ir viso 
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 

: gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar- 
' ba, telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

‘ 105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, gerame stovyje, turiu par
duoti greitai ir todėl parduosiu 
pigiai. Kas norės galės gyventi 
ten pat. Matyti galime nuo 
vai. iki 9 vakaro.

3233 Auburn Avenue
7

modemiški 5 kam 
bifs parduoti už 

Visus sykiu arba 
setas, .valgomo 

miegamo kamba-

PARDAVIMUI 
barių rakandai, 
didelj bargeną. 
dalimis. Parloro 
kambario setas, 
rio setas, karpetai ir fonografas ir 
grojiklis pianas.

1611 \V. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA

Fotografo Studio, įrengta moder
niškai, pagal vėliausios mados, vieta 
graži renda pigi, darbo daug, kaina 
žema, pardavimo priežastis 
Randas mieste Ručine, Wis. 
kitę nau

J. H. PHILIP,
310 Main St. Racine, Wis.

svarbi.
Rašy-

PARDAVIMUI auksinių daiktų 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 
metų. Geroj vietoj — tarpe mai
šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, dėl 
leisti Chicago. 

Charles
kurios turiu ap-
K. Kinder 

-1641 South Ashland .Avė. 
Tel. Boulevard 3386

PARDAVIMUI bekernė, ge
roje vietoje, lietuvių ir lenkų 
apielinkėj, piigi renda, su gyve
nimui kambariais.

.3239 W. 51st Street

DELIKATESEN, daug stako, 
geras biznis, ideališka vieta, pi
giai.

5625 Wentworth Avė.

PAiRDAVIMUI 
RESTAURANAS - 
VALGYKLA.
4648 S. Westem Avė.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti.
3352 S. Halsted St.

.Tel. Baulevard 9641

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba, 
mainyti. Na- i 
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 1 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

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 j devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! Čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
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.

Bus
K. VALAITIS CO.
teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 15711571

------------ ,--------------------------------
GERIAUSIAS bargenas prie 

Marcpiette Manor, tik pažiūrėkite 
ir persitikrinki!. 4 flatų, kampinis, 
namas 2605-7 \V. 60 St., 4 kamba
riai su 8x12, sun pnrlor, visur 
kieto medžio, ugnavietės knygynas, 
Kewanee boileris, dideli kamba
riai, kaina $27,500, eash $7,000, sa
vininkas 1 fl. T^l. Republic 9501.

SPECIAL
PUIKUS naujas 2 flatų mūrinis 

namas, 6-G kambarių, su moderniš 
kais įtaisymais, du apšildymui pe
čiai, lotas 30x125, geriausio) vietoj, 
Giceroj, kaina greitam pardavimui 
$14,450, nereikia agentų, savinin
kas

Atsišaukite:
1247 So. 48 Avenue

CICERO, ll.L.

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, aritmetikos, 
knygvedystes, 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. 
(kamp. 83-čios gatv.,' 2-ros lubos)

savinin-

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me- 
I chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naujų 

' sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol

VEIKITE GREIT. Nelaukit ilgai. mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
Naujas Inurinis bungalow, $8,000. [ dar geresni*.- — ..................... Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
1567 W. Madison St.

Sutaupyki! $1,009, 5-6 kambarių, Į
moderniškas, sunparlor, stikliniai 
porčiai, karštu vandeniu šildomas, 
prie 88 St., netoli Cottage Grove 
Gera transportacija, $1,500 eash. 
Matykit statytoją, 605 E. 90 PI. IŠMOKITE DĖTI PLYTAS

Moderniškas 6 kambarių mu- 
rinis bungalow, prieš Marquette 
Parką, f urnas šildomas, kaina, 
$9,000, įmokėti, $5,000.

Tel, Prospect 9362 <
3422 W. Marąuette Rd.

Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakaro,\kasdien. $65 Į 
mėnesj, lengvais išmokėjimais.

CHICAGO BRICKLAYING 
SCHOOLS

8 didelės mokyklos:
2029 Indiana Avė. kampas 21 St. 

West Side skyrius 1414 W. Lake St.
netoli Ashland Avė.

105 St. So. Chicago skyrius


