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50 žmonių žuvo traukinių ne
laimėj ties Maskva '

LONIX)NAS, kovo 31. —So
cialistų Internaciąnalo vykdo
masis komitetas nutarė sekamą
tarptautini visų socialistų par
tijų kongnesą laikyti Francijoj
šių metų rugpiucio 15 dieną.
Kongresas tęsis apie savaitę

Miestas kuriame įvyks Internacionalo kongresas, dar nežino
mas. Jis palikta Franci jos So-

Lenkij policininkas mišo- Unija neatsako už alskiry Komitetaa taipjau paskelbia,
kad .Ari hutas llenderson’as,
savo nariu darbus kurs
vė du komunistu
kartu su Ramsay MacDo-

Tarptautinės Darbo Orga- Astuoni šilku streiko daly- Požėla laimėjo deimantini
viai pasmerkti
nizacijos kongresas

naldu atstovavo Internacionalo
Gabeno juos Rusijon apsikeisti Toki sprendimą padarė teisinas vykdomajame komitete Anglijos
byloje prieš Kasyklų Darbi Darbo partijai, bet kuris, tapęs
su politiniais lenkų kaliniais,
Theodore Brentano
ninkų uniją
ir pakeliui u Žanu še
ministerių, buvo rezignavęs, da !
bar vėl esąs išrinktas Socialistų Jungtinių Valstijų ministeris
VARŠUVA, kovo 31. — Gau ST. CLA1RSV.ILLE, Ohio, ko Internacionalo ekzekutyvo na Budapešte, Vengrijoj, dabar i«
ta žinių, kad komunistai tero vo 31. — Teisėjas Charles Turn- riu.
i tos vietos rezignavęs. Brentano
lyja chicągietis. Ministerių Buristai Baginskis ir Viečorkievič, baugh vakar išsprendė, kad Su
.
- i
f
Idapeštui jis buvo prezidento
kuriuos Lenkija sutiko atiduoti sivienijusių Kasyklų Darbinin T
sovietų valdžiai už du lenku, bol kų (United Mine Workers) uni
’nardingo paskirtas 1922 metais.
ševikų pasmerktu mirties baus ja negali atsakyti už savo na
mei, tapo lenkų policijos seržan rių darbus, o todėl ji negali būt
Vokietija yra išimtis. Ji pri-( DETMOLDAS, Vokietija, ko
kaltinama
dėl
atskirų
asmenų
to Muraškos užmušti. Murašt
klauso Darbo Organizacijai, ne- vo. 31. — Penkiasdešimt Vokie

Tarptautine konferoncijs
dėl ginklu prekybos

ka turėjo juos pristatyti sienon papildytų darbų.

Kasyklų Darbininkų
uniją
skundė kažkokia Mrs. Eva. M,.
C. Alajors, reikalaudama iš uni
jos 25(1,000 dolerių atlyginimo
už mirti savo vyro, kuris buvo
užmuštas
laike
angliakasiu
streiko.
Kaltinamas dėl tos žmogžu
(lybės angliakasių unijos narys
Dominick Verendotti buvo pa
smerktas sunkiųjų darbų kalėj!-'
mui iki gyvos galvos. Tečiau
Majors’ienės skundą prieš uniją teismas atmetė.

Valstijos oficialiai da-

n---------

No. 77

Posėdžiai prasidės rytoj; bus ta PATERSON, N. J., kovo 31.—
riama dėl Meksikos priėmimo Aimerikos
Pilietinių Laisvių
organizacijon
Unijos direktorius Roger N.
Bald\vin, iš New Yorko; John
ŽENEVA, Šveicarija, kovo 31. C. Butterworth ir 6 kiti asmens
— Ketvirtadienį, balandžio 2 buvo šiandie teismo pripažinti
dieną, čia prasidės Tautų Są- kalti .dėl neteisėto susirinkimo
jungos Tarptautinės Darbo O r- laike šilkų darbininkų streiko
ganizacijos kongresas. Be kita praeito spalių mėnesi. Baldwin
kongresas turės
išspręsti, ar buvo kaltinamas kaipo vadas
kviesti Meksiką prisidėti prie riaušių, kurios tuomet Įvyko
tos (Mganizacijos, ir ar reikalau ties rotuše (,city hall), Patersoti iš Vokietijos, kad ji užsimo ne.
kėtų savo, kaipo nario/ mokesPirm riaušių buvo suruošta
nj, nesumokėtą jau už dviejus demonstracija, kuriai vadovavęs
metus.
Baldwin ii- dvi merginos, nešu
Yra žinių, kad Meksika, norė sius vėliavas.
Streikininkai
tų priklausyti Tarptautinei Dar bandė laikyti mitingą rotušės
bo Organizacijai, jei tik ji butu laiptuose, bet įvykus policija
pakviesta. Olandijos darbinio- ėmė minią vaikyti, kas ir pa
kų vadas, Jan Oudegeesjt, veda gimdė diaušes.
stiprią kampaniją, už tai, kad
Kaltais pripažintiems bausme
Meksika butų pakviesta prisidė bus paskirta ateinanti penkta
ti, bet čia yra keblumų: Meksi dieni.
ka nėra dar Tautų Sąjungos na-1
rys, tuo tarpu taisyklė yra to
kia, kad Tarptautinės Darbo Or
ganizacijos nariais gali būti tik
kraštai, priklausą Tautų Sąjun-

J vyks rugpjūčio 15, Francijoj
Henderson vėl išrinktas Ekze
kutyvo nariu

Teismas išteisino Anglia
kasių uniją
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Kaina 3c

apsikeisti.
Muiaška, sako, pareiškęs, kad
padaręs tatai atsikeršydamas
už visus žiaurumus, kurių jis
pri si kentėjęs nuo bolševikų, bū
damas Rusijoj.

t«« mimih

■

Entered as second Clasu Mattar March 7, 1914, at th« Post Offlca of Chicago, III.
undar the Act of March 8, 1879.
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Vanduo užliejo 38 darbi
pinkus kasyklose ■

tynčse (Jiicagos Lietuvių Au
ditorijoje tarp Požėlos ir Bancevičiaus, deimantinį diržą lai
mėjo Požėla. Jis parito Bance-f
vičių i dvi valandi ir penkioli
ka minučių.
Platesnis aprašymas bus ry*

Lietuvos žinios
BANDITŲ STOVYKLA

KAUNAS. — Vasario 27 die
ną ties Latvijos yubežiumi, 3
policininkai, sekdami kontrabandistus, užtiko miške plėšikų
stovyklą.

Tiltui sulužus 50 vokia
čiy kareiviy prigėrė

Aplink ugniakurą sėdėjo šau
tuvais ir revolveriais ginkluoti
žmonės. Policininkai bandė pri
siartinti prie jų, tačiau jie pra
dėjo šaudyti ir nušovė policinin
ką Lapinską.

ti, jos reichs-vyero kareivių pi-ijye-

Policininkai matydami, kad
turi reikalą su banditais,- pasi
traukė ir pranešė apie tai pasie
nio kariuomenes daliai.

Karei

tiko tai todėl, kad ji buvo pa rė Vezero upėj, sulužus naujai
lyvaus įvyksiančiame Ženevoj
viai mišką apsupę ir pagavo 15
kviesta, ir dalyvavo, Darbo Kon statomapi reichs\vehro* manev banditų., kurių tarpe esą didelių
pasitarime
t
ferencijoj
VVashingtonę dai rams tiltui.
NEVVCESTLE, Anglija, ko-(Į prieš Vėrsalės sutarties ratifi Žuvusieji kareiviai buvo dalis prasikaltėlių, ilgą laiką terori
WASHINGTONAS, kovo 31. vo 31. — Staiga prasimušęs van
zavusių parubežio gyventojus.
kavimą. % Ji tečiau kalta Orga- koluninos, žygiavusios pilnoj
— Jungtinių Valstijų valdžia
duo vakar užliejo Montaguc ka-l
sutiko dalyvauti tarptautinėj syklas Scob\Voode, netoli nuo nizacijai už dvejus metus nhrio karinėj aprangoj, nors tiltas dar
mokesnio, viso labo apie 500 nebuvo baigtas statyti. Vande NEPILNAPROTĖS SAVI
ginklų prekybos konferencijoj, Newcastle.
Buvo lenkų karininkai
nin sukrito daugiau ne šimtas
kilti. Tautų Sąjungos iniciatyva,/ Kasyklose tuo metu dirbo du (tūkstančių Šveicarijos frankų.
ŽUDYBĖ
Baginskis ir Viečorkievič, pir
kareivių, ir kadangi jie buvo
jvyks Ženevoj švėnoj, sųj -imtaj (|a,.binjllklL
Didžiumai
miau buvę karininkai lenkų ar
sunkiai apsitaisę, ir vandeny ne
metų
gęguzės
;4
dieną.
~
ijų
pavyko
laiku
apleisti
kasykmijoje, kaipo sąmokslininkai
lengva Buvo nuo savo naštų paI.usHnos kontertncijos .reika- )n
hlysdešimt aštuoni ang.
GIRE'IKONYS. — Butrimonių
prieš Lenkijos valdžią ir taria
siliuosuoti, tai žuvusių skaičius
u valstybės sekretorius Kellogg ljakasiaj |i)(0 u).vuose jr jiė vej.
valse, vasario 16 d. rytą Dabumi dalyviai sprogimo Varšuvos
gali
pasirodyti
dar
daug
dides

tūlojo vakar pasitarimą su ki-!kiausja.yra žuvę
’ ’ .
kytė, serganti proto liga, mie
citadelėj spalių mėn. 1923 m,,
nis.
tais kabineto nariais,
karo
gančiam broliu surišo kojas, pa
Daryta pastangų pompuoti
buvo pasmerkti mirties bausmei,
NEW YOBKAS, kbvo 31. —
sekretorium Weeksu, laivyno — vandenį iš kasyklų, bet veltii:
siėmė skustuvą sužeidė du ma
vet vėliau Lenkijos prezidentas
Wilbur,u ir prekybos
Iloove- va/idens vis daugiau atsiranda, Atplaukęs į New Yorką arkti-j
Paskui ki
, j BUCHAKESTAS, Rumanija, žus brolio vaikus.
Vojciechovski tą bausmę pakei
nių kraštų tiri neto jas
.....
ru.
nu<, ikovo 30. — Sveikata karaliaus (tam
— gale namo
------ užkambary
----------- užir todėl pompavimas paliauta li Rasmussen, kuriam teko gerai
tė jiems kalėjimu iki gyvos gal
■
gi'bus įtaisyta didesnės fiompa- susipažinti su šiaurės gyvento Fepdinando, kuriam prieš porą ‘ degė linus ir išlindus per langą
vos. Dabar jie turėjo būt ati
mėnesių buvo padaryta operaci-į persipjovė sau gerklę.
vimo jėg(
duoti sovietų valdžiai.
jų, eskimų, papročiais, sako, ja dėl vidurių ligos, žymiai pa-’ Vaikams norėta išpjauti akys,
Traukinys, gabenąs tuodu ko
kad eskimuose esąs įsivyravęs blogėjus.
bet sužeista tik kaklas.
Kiek
žinoma,
apie
50
žmonių
už

munistu apsikeitimo vieton, bu
paprotys žudyti naujai gimusius
mušta ir apie 100 sužeisjta
vo jau netoli rusų sienos. Stai
kudikius-mergaites. Tasai pa
ga Muraška išsitraukė revolve
protys pareinąs iš sunkumo ap r
WASHINGTONAS, kovo 31
MASKVA' kovo 31. — Praei- — Theodbras Brentano, Jungti
rį ir šovė keletą kartų į savo
rūpinti dideles šeimynas maistu.
kalinius, užmušdamas juos vie- tą naktį netoli Maskvos atsiti nių Valstijų ministeris Vengri
“Jeigu nėra pakankamai mai
ko baisi traukinių katastrofa, jai, rezignavo.
Girdėt, . kad
Oficialis oro biuras šiai die sto, kai tik gema mergaitė, tuo
kurioj, kiek žinoma, apie pen prezidentas Coolidge jo rezigna
jau ją pasmaugia,’’ sako Ras
nai pranašauja:
Užanušikas pasidavė
kiasdešimt žmonių buvo užmuš ciją priimsiąs.
mussen.
“Jeigu kudikis-merChicago
ir
apielinkė
—
Vei

Tatai padaręs, Muraška pats ta ir apie šimtas ar daugiau su
gaitė ligi dar negimus pažada
Rezignavo taipjau Jungtinių
žeista.
•
•
kiausia
bus
gražu;
maža
atmai

pasidavė kitiems sargybos na
ma kam kaipo busima žmona,
Va|stijų ambasadoriuj Ispani
Nelaimė
įvyko
dėl
susimušimo
nos temperatūroj; vidutinis ry motina ją augina. Jei ne, ji gi
riams, pareikšdamas: “Padariau
jai, Alexander p. Moore.
Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną
tų vejas.
tai kaipo patriotas. Užmušiau iš priešingų pusių atbėgusių
mus pasmaugiama. Berniukai
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
j ekspresinio Taškento {(raukinio DEL STUDENTŲ RIAUŠIŲ
du išdaviku!”
Vakar temperatūra vidutiniai labiau branginami, o todėl jie
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir
Kai prieš keletą dienų buvopr Maskvos priemiesčių trauki- UŽDARĖ PARYŽIAUS UNI sieke 41° F.
nežudomi. ’*
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
sužinota, kad lenkų valdžia su nio. Lokomotivos buvo sudau- VERSITETO TEISIU SKYRIŲ
šiandie saulė teka 5:34, lei
vasario.
tiko su sovietų pasiūlymais ap- žytos ir vagonai subyrėjo į skeKORIKO
STREIKAS
IŠGELBĖ

sikeisti politiniais
kaliniais, veldras. Del stokos reikalingų
PARYŽIUS, kovo 30. — Del j džiasi 6.14 valandą.
JO PASMERKTOJO GYVASTĮ
Jus be abejonės norite, kad kartu su
tarp jų ir tais dviem teroristais, prietaisų darbas gelbėti griuvė- kilusių Paryžiaus Universiteto
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
nacionalistų spauda ir kai ku- šių prislėgtus žmones buvo la- studentų neramumų ir protesto
BERLINAS, kovo 30. — Ban
PINIGŲ
KURSAS
rie atstovai parlamente protes- bai sunkus, tą sunkumą padidi- demonstracijų prieš paskyrimą
voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų
ditas Zaruga, kaltinamas dėl už
tavo. Dabar betgi ir nacionalis- - no dar nakties tamsa.
ant Velykų. Nauuęnų pinigų siuntimo sky
profesoriaus
Georgės Scelle Vakar, kovo 31
užsienio pi mušimo keliolikos žmonių buvo
tų spauda smerkia Muraškos
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki
tarptautinių teisių katedrai, uni nigų ne rhazlaus kaip už $25,000 do- teisino pasmerktas pakarti. Te
• lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti jmieš
versiteto taryba šiandie nutarė pinigais šitaip:
legrafuota
oficialiam
budeliuiTRAUKINIŲ KATASTROFA kuriam, laikui teisių mokyklą Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.79
Velykas.
korikui Mauserui fuojau atvykti
Apsi keitimas sustabdyta
....
$5.16
100 frankų ....
uždaryti. Teisių fakulteto de- Belgijos,
Koriką/;
l'anijos,
100
kronų ........ ... $18.32 ekzekucijai padaryti.
Lenkijos užsienių reikalų mi
CHAKLESTON; S. CA kovo > kanas Dr. Barthelemey suspen
Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo
....
$5.35
Krancijos, 100 frankų
atsisakė
klausyti,
kadangi
jam
nisterija šiandie pranešė sovie 30. — Septyni asmens buvo su duotas.
Italijos, 109 lirų ........... .... $4.15
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
už pirmykštį ‘džiabą” dar esą
...
$19.25
Lenkijos,
100
zlotų
........
žeisti.
Atlantic'Coast
pasažieritų vyriausybei, kad projektuo
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi$15.76 neuž mokėta.
Ligi susitaikyta
Norvegijos, 10() kronų .
jamas politinių kalinių apsikei niam traukiniui susimušus su iš
Olan(.ijos, 100 florinų .. .. $39.90 su koriku,, praslinko šešios die
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje
NAUJAS
SUOMIU
KABI
....
$2.53
Suomijos,
100
markių
...
priešingos
pusės
atėjusio
prekių
timas atidedama.
yra išmokami i 6 iki 10 dienų, o kainuoja
Kadangi einant įstatymu
NETAS
š vedi; v S, 100 kronų ..... ... $26.95 nos.
Vfjenas politinių, kurtuos so traukinio lokomotiva. ,
. $19.29 mirčiai pasmerktajam bausme
Šveicarijos, 100 frankų
tiktai 50 centų.
vietai turėjo atiduoti I^nkijai.
turi būt įvykinta trijų dienų lai
ELSINKiS, Suomija, kovo 31.
buvo lenkų konsulato Tiflise tar
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
ministerių LlCtllVOS PlIligŲ Kursas ku, tai Zaruga nebegalėjo būt
UŽDĄRĖ BANKĄ
Naujas Suomijos
1
nautojas Lukaškievič. Sovietų
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
pakartas. J'o bausmė dabar
kabinetas tapo sudarytas su Tupasmerktas mirties bausmei, ji;;
Lietuvon pei kalėjimas iki gyvos galvos.
Siunčiant pinigus
t
arbaų bile vieną sekamų skyrių:
IIAMMOND, Iru!., kovo 30. —: lenheimu kaipo ministerių pir I Naujienas
„■'raštinę
U.,.
Liejtuvos litų kursas skailaukė ekzekucijos septyniolika
m I Vyriausybė uždarė Hobarto Sta- mininku, ir Idmanu, kaipo užsie tar.t Amerikos doleriais yra skaitomėnesių.
Dabar jis jau buvo
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
, / KLIERIKAI APVOGĖ MISIJOS
mas iitaip:
. te banką. Valstijos revizija su- niu reikalų ministerių.
pakeliui Į Lenkijos sieną i. j rado 45,000 dolerių nepritek
$5.50
50 litų
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St
KOLEGIJOS KASĄ
10,50
litų
100
staiga
apsikeitimas sustab
20.75
200 litų
BENOŠIAUS APTJEKA, 1616 West 47 St.
liaus.
Gaisras Yiellowstone
dyta.
81.00
800 litų
ROCKVILLE, Md., kovo 31
41.25
400 litų
51.50 — Du Washingtono misijos ko
Apvogė banką
LIVINGSTON, Mont., kovo 500 litų
61.75 legijos klierikai, VVilliam Hege)
litų
600
31. A- Yellowstono nacionalio 700 litų
NEVV YjORKAS, kovo 28. 72.00
ir VVilfred Parr, tapo pasmerkti
parko
Mammoth
Hot
Springs
82.25
800
litų
SOUTH
BEND,
Ind.,
kovo
31
Paskelbtomis oficialėmis žinio
92.51 kalėjimui, vienas 30, antras 18
900 litų
Du banditai šiandie' puolė miestelį šiandie ištiko didelis' vlW0
mis, praeitais 1924 metais už
102.75
litis ....
mėnesių, už pavogimą iš kolegi
laužymą prohibicijos įstatymo Laketono banką. ’ Pasiglemžę gaisras, su naikinęs keletą pra- Vrie'Ito?‘ sumoZre^
Chicago, m
1739 So. Halsted St
Nuostoliai
šie- Cfintai pašto išalidų už koiną siuntini. jos kasos 626 dolerių. Jie prisi
__ ?
Now Yorke buvo areštuota iš 1000 dolerių popieriniais, jie se monės įstaigų. I"
, Norint paaiųsti telngramu — dar 5G
pažino prie kaltės.
kia per 600,000 dolerių.
nu automobiliu paspruko.
viso 17,000 žmonių.
* 1 centų daagiaa.
. t-

Eskimai žudą savo naujai
gimusias mergaites

Didelė traukinip kalas
trofa netoli Maskvos Brentano, ministeris Ven
grijai, atsistatydino

v
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Pinigai Lietuvon
ant Velykų

[■ k •,

i

'

a

"

I

NAUJIENOS
IMIHII

k

NAUJIENOS, UKicago, III.

M

STATEMENT OF THE OWNER*
SHIP, MANAGEMENT. CIRCVLATION, ETC., BEQUIRED BY THE
ACT OF CONGRESS OF AUGUST
2k 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily
News publiahed daily at Chicago,
Illinois for April 1, 1925,
State of Illinois t
County of Cook i s *
Before me, a Notary Public in and
for the State and county aforesaid,
personally appeared Joseph Šmote
lis, who, having been dūly swom according to law, deposes and says that
he is the General Busines Mgr. of the
Naujienos, The Lithuanian Daily News
and that the following is, to the best
of his knowledge and belief, a frue
statement of the ownership, management circulation etc., of the afore
said publication for the date shovving
in the above caption, reųuired by the
Act of August 24, 1912, embodied in
sectioų 443, Postai Laws and Regulations, printed on the reverse of this
form, to wit:
1. That the narnės and addresses of
the publisher, editor, managing editor, and business managers are:
Publisher1 Lithuanian News Publishing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.
Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III. •
Managing Editor None.
Business Manager Joseph Šmote
lis, 10604 Edbrooke Avė., Chicago, III.
2. That the owners are: Lithuanian
N’tnvs Publishing Co.. Pius Grigai

Sveikatos Dalykai

DYKAI
RŪKSTANČIAI
šmotų Oneida si
dabrinių indų su Anierican Family Mu
ilo vyniokliais. Ne
vartokite kito muilo.
Jis dvigubai ekono
miškas — apsaugoja
drabužius, laiką, dar
bą — ir jus gausit
brangias dovanas dy
|kai.

Daržovės taip pat yra reika
lingos prie kiekvieno
valgio,
kaip ir dunoa, jei norime, kad
kūnas butų ir sveikas, šeimi
ninkės kartais
pamiršta tai,
ypač žiemos laiku, kuomet sun
ku, gauti šviežias daržoves.'Per
dažnai valgis
susideda tik iš
mėsos, duonos ir bulvįų, o toks
maistas neduoda vaikams užtek
tinai tų dalykų,
kurie jiemš
reikalingi, kad augti ir norma
liai vystytis, ir taip-pat perą
užtektinas užaugusiems. Reikia
dar priedų, — kaip pieno, kiau
šinių ir kitų daržovių
apart
bulviu.
vw
“Pavasario karštis” arba pa
vargęs jausmas, kuris pasirodo
žiemos pabaigoj, paeina iš tos
priežasties, kad
žiemos laiku
nebuvo valgoma 'užtektinai vai

AMERICAN
FAMILY SOAP
PARANKIAUSIAS.
. KELIAS

11E

siu, iu daržovių. Galima

šmotelis
and Veronika
Smot
IIMjOI Edbrooke Avė., and A.

4. That the tvvo paragraphs next
above, giving the naines of the
list of stockholders and security
holders, if any, contain not only the
list o fstockholders and security
hoders ąs they appear upon thė
books of the company būt also, in
cases whcre the stockholdci* or secu-;
rity appears upon the books of the ;
company as ttrustee
__ __ or in
’ any. other
fiduciary relation , the name of the
person or Corporation for whom such
trustee is acting, is given; also that
the said two pa^ajgraphs contain
statements embracing ' affiant’s full
knowle<lge and belief as to the circunvstances and conditions under
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the
books of the company as trustees,
hold stock and securities in a capacity
other than that of a bona fide ovvner;
and this affiant has no reason to
believe that any other person, association, or Corporation has any interest direct or indirect in the said
stock, bonds, or other securities than
as so stated by him.
5. That the average number of copies*of each issue of this publication
sold or distributed, through the mails
or otherwise, to paid subscribers
during the sb: month preceding the
dale showi1 above is 21,340.
Joseph Šmotelis,
General Busines Manager. i
Svvorn to and subscribcd before me j
this day of Mai’ch 31. 1925.
'Jony Rypkevicz, Notary Public.
Mv ccmmission expires March 21,
1927.

LIETUVONužrašykite gavo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. - Lietu
vos/- žmonės Amerikos
N au j ienas labu tįsia
mėgsta.

kus galima, pripratinti

BALTIJOS AMERIKOS LINIJĄ
Sekanti išplaukimai iš New Yorko:
“ESTO N J A”
BALANDŽIO 7
S. S. LITUANIA
BALANDŽIO 28
| Klaipėdą visu keliu vandeniu
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50
J Klaipėdą ir atgal — $181
l žčėdysit $41.50 apsimokant abi pusi
Visada atsiminkit, kad B. A. L. nuvež jumis didžiuoju laivu tiesiog į
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš k r be kliūčių, vargo ir lau
kinio toliau gražiu laivu kcliausit ir
pusparj Klaipcdon atvyksit.
Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE
120 IL La Salio Str.K
Chicago, III.
ar prie savo agentų.
r~'

Ten ir atgal tikietas
nužeminta kaina

PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

L FABIONAS C&

Borden’s JSvaporated Pie
nas yra grynas farmy.pienas su palikta jame Sme
tona. Jus. surasite, kad jis
yra turtingas gerume, ge
ras dėl namų reikalavimų
ir geras pamainymas į,
Smetonų dėt jūsų kavos.
Atminkite Borden’s Eva
porated Pienas yra antra
tiek riebesnis, negu papra
stas pienas.
Jūsų groserninkas tur| di
delę apštį pas save dėl ju
sų, nes jis žino jūsų reika?
lūs labai gerai ir žino, kad

809 W. 351h SI., Chlcagcį
Tel. Be levard 0611 ir 0774
*
PADAROM PIRKIMO IR PAR- g
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir į
Parduodam Laivakortes. • L

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-A
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną7 vakarą, išskyrus ketvergą.

jis duoda jums pienų ku
ris yra pripažintas visoje

patai

syti [vairias daržoves taip, kad
šeimyna pamėgs jas ir net val

P. Miller, 3210 S. Halsted St.
Mickevičius, 3210 S. Halsted SI

I NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-f
NYM VISADOS KREIPKITĖS'

į

Vardas BORDEN
Reiškia Gryna Pieną

DARŽOVES REIKIA VISUO
MET VALGYTI

tis,
1739 S. Halsted St., Chicago,
III. K. (ingis, 3323 S. HalsU'd St..

ir.dnt, 1739 S. Halsted St.
3. That the known bondholders,
mortgagees, and other security holders owning or holdinge 1 per cent or
morc of totai amount of bonds, mortgages. or other securitie.s are Geni
jai Manufaeturing Distriet Bank,
1112 \V. 35th St., Chicago, 111., Intertvpe Corporation, Chicaga, III.,
and Lithuanian News Loan and

Trečiadienis, Bal. 1, 1925

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Amerikoje kaipo geras ir
grynas
nas.

valgyti

tas daržoves, kurių jie nemėg
davo.
Dažnai šeimininkės daro klai
dą, kuomet daržoves virina pęr
ilgai. Tas atima skonį, padaro
kitas negardžiomis!, o dažniaušiai didelė dalis
mineralinių
druskų išverda, ir jos yra labai
reikalingos žmogaus
kulnui.
Jungtinių Valstijų
Agrikultū
ros Departamento specialistas
sako, jei norima, kad cibuliai
turėtų geresni skonį, reikia
juos virti gerai
vandeniu ap
semtas ir neuždengtame inde.
[FLIS]

Evaporated

K. JURGELIONIS

pie

Jei jus norite žinoti kaip virti su Bordens

ADVOKATAS
Miesto Ofisas
127 ,'N. Dearborn St.
Room 1211
Tel. Dearborn 1013
Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St. z
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose -<• AK
atraktai. — Ingaliojirnai — Pa*
kola pinigų 'I ir 2 more-ičiams

Evaporated Pienu, išplikykite šį kupcną pa
žymint kokj receptą jus norite, o mes atsiu
sime jums nieko nereikalaudami.

JOHN KUCHINSKAS

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLOG.

NEW YORK

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St
Tęleplione Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua
lengvomis išlygomis.

UNSWEETEN£D

*VAPORATE0

Iš Visut

KUPONAS
Susai
Mėsa

Duona
Saldainiai
žuvis

[Iš “T—to”]

Pajai
jt'udi
Sriuba

Vardas

Rytų Galicijoj anarchija. Len
ku laikrašjių žiniomis, sakyta
sritis apimta revoliucinio judė
jimo. Ties Sichovu išardyta te
įglNT SERV Igjl
legrafo ir telefono susisiekimai.
Iklrffl’H’Jlbl'
HARRIMan
IAPAG Sopece pribarstyta bolševikų at
sišaukimų, kviejiančių prie su
kilimo.
Kitose vietose suimta
daug sukilimo vadų komunistų
ir raafa įtaptos litera t uVoš' h<
Pins U. S. Revenue taksai
Puiki proga yra pasiuloųia atlan ginklų sandėliai.
Visoje srity
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi neramu>
jos kainomis. Musų pasažieriai iš
Hamburgo yra vežami specialiu
traukiniu prie jų namų ir tas yra
pavesta\ patyrusioms kondukto
riams.
'
f
Svetimšaliai grįžtanti atgal į
metus laiko nėra priskaitomi
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.
v____________________________ J
Del permito ir kitų informacijų
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie
.

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

GUCKMAN’S PALACE THEATER
Bhie Island ir Koosevclt
A. DRU1KIN, l’rczcnluoja

RUSU OPEROS PERSTATYMUS
Tiktai 5- penstatymai

1’rtnyčios vakare, subatoj dieną ir vakare, nctlčlioj dieną ir vakare

3,4 ir 5 balandžio, šių mėly
1. Sivilijos Barzdaskutys, I aktas, nąuzika Rossini
2. Boris Godunow, scena prie fontano, muzika Mussorskio
3. Traviata, 3 aktas, muzika Verdi
Operuose dalyvauja žinomas Rusų Baleti
po vadovyste A. Jarockio

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

TUC BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J n
4- Bartkus. Fres.
I ibi9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Kurdai atsiskyrė nuo Turkijos
ir įkūrė rytinėj Anatolijoj savo
vardu Kurdistanas. Nauja val
stybė nusistačiusi palaikyti arti
mus Tyšius su Sovietų Rusija.
Kurdų atsiskyrimas nuo Turki
jos sudaro didelio pavojaus pa
starajai, nes uždaro kelius į
Turkestaną, sumažina turkų ka
riuomenės jėgas ir padidina bol
ševikų įtaką Konstantinopoly.
Turkų vyriausybė bandys karo
jėga versti kurdus grįžti prie
Turkijos.
Dydis vokiečių sumokėtų re-

paracijiy.
Niu* praeitų metų
rugsėjo I d. iki š. m. sausio 31
d. Vokietija sumokėjo reparaci
jųFra nei jai 161,434,031, Ang
lijai 8o,l l(),539, Belgijai 38,855,172, Italijai,
32,482,033,
Pietųslavijai 11„932,462, Rumu
nijai 2,807,496, Portugalijai 2,
220,347, Japonijai 1,290,459 ir
Graikijai 953,846 aukso markių.
Sprogdino Varšuvos teatrų.
Lenkų spaudos pranešimu, kaž
kokie asmenys baudę susprog
dinti valstybini teatrą Varšuvoj
tuo laiku, kai ten ėjo vaidini
mas ir pilna žmoni
licijai pavykę laiku nelaimę įs-

Latviai keliauja aplink pašaulį, '['rys Liepojaus latviai iš
vyko kelionėn aplink pasaulį.
Jie keliaus pėsti ir maitinsis iš
pelno rengiamų patkąitų apie
Latviją. Pirmiausia jie lankys
Lietuvą, paskui eis Lenkijon,
Vokietijon, Francijon, Italijon,
j Šveicarijon, Austrijon, Čekoslor
yakijon, Jugoslavijon, Turkijon.
Toliau per Mažąją Aziją Indi
jon, Siaman, Japonijon, pietinei!
Amerikon., paskui šiaurinėj! Amerikpn, iš čia Anglijon ir per
Skandinavijos valstybes Suomi-

(Lithuanian)

Adresas

Tėl. Lafayette 4228

lTŲ.M.įWG SU.P'HY C O.
" 3641-43 SOUTH HALSTED
Phone
2427

Ctoset
BASO

Tub

Lavatoty
ILSO

Plumbing, Heating

Tel. Yards 1546
Res. 11061 So.

Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriausiai.

Irving Avė.

3228 W. 38th St.,

Advokatas

FOTOGRAFAS
3315 So. Halsted
St. prieš 33 Pi.
Chicago, III.

MIESTO OFISAS:

ai
Lietuvių

... $57.00 A ODI1ORIUM
Tokia pat kaip uugščiau minėta
CHOP SUEY
^“i KUSkel: ’ $47.00 Valgiai
yra geriausi ir malonus
kainomis.

RAŠYKIT ; IANDIEN

IR SUTAUPYKI'!’ pusę
Perkupeini rašykit dėl pasiūlymų
Apron Sinkus
1 šmoto, balto
porcelirio enameliuotos
sin
kus, baltai ni-.:r
keliuoti krane
$26.75
liai, 42 colių, prirengtos
52 solių, prirengtos . .....
Roll Rim Kinkos
1 šmoto balto
porcclino euįimeliuotos
sinkos, su nikeliuotais kraneliais ir vanden
išbėginiu, 42 ccl. prirengtos $21.00
52 colių, prirengtos ........... $24.50
Melevotos sinkų kojos, kožna $1.50
Enameliotos sinkų koj. kožna $3.00
Mes parduodame visus apšildymo
ri'ikmenis ir plumbingą.

Iš okupuotos Lietuvos,
..Iš “T-to”]
Želigovskininkas kalėjime. Bu
vęs Vilniaus lenkų teatrų direk
torius ir “garsios” Želigovskio
smurtininkų divizijos dalyvis
Markievicz ; patubdytas , kalėjiman. Jis kaltinamas kyšius
Jjnięs, neteisėtai atleisdamas iš
kariuomenės naujokus ir kitus
nešvarius darbus' daręs.
Naujienų Spaustuve
yra Unijinė Spaustuvė,

Chicago, III.

VV. J. Stankūnas

VISAS BRIRĘNG1MAS susideda
iš 5 pėdų vana,. nikeliuoti krane
liai ir vandens išbėgimas, levatory
miei’os 18x21 su trap basių eoeks,
baltai eiiameliuota, su mahogany

Prašykit dykai knygutes
Joje parodoma pilnas pasirinkimas
vanų, lavatoriii ir sinkų olselio

J. P. WA!TCHES

M. Yuška,

Tel. Bcvcrly 2300

patarnavimas.
Geriausia muzika
visada. Vieta dėl šokių visada.
Užkviečia savininkai:
PALIULIS SAVININKAS
3202 So. Halsted St.
Telephone Bmilevaitl 5788.
Priimame užsakymus dcl bankictų ir šeimyniškų vakarų.

127 N, Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski'
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.
ROSELAND’O OFISAS:

10717 S. Indiana Avenue,

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

Telefonas Pullman 6877
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminąvojimo abstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumentų ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

Norintieji užsisakyt kreip

John Bagdziiiiias Borden

kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tel. Rooscvelt 8500

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Waahington S'l.. Room 1310
Telephone Dearborn 3946
Vakarais: 2151
230 Street
Telephone Roogevelt 9090

NUPIRK
DEIMANTAI
LAIKRODĖLIAI i

JEWELRY,

Typewriterį arba
rašomą mašinėlę

CASH ARBA

ANT

Nainy Telefonas Rcpublic 9600
'«

.... .

i

...................... *

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681

KREDITO

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS
77 W. VVasbington St. Room >11
Tėl. Central 6210
Cicero Ketvergo vakaro
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj nuo
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T. Boal. 6737

HENRY RHEIN’S
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVE
F. O. Peemueller, Savininkas
1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmopėms patarnavimas laikrodėliais/

■ dOVVt..

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.
MuzikoH krautuvė ku
rioje jus galite gauti
patarnavimą.

“Viekas Muzikoje”
•" Taisome muzlkališkus
instrumentus
pigiai,
musų
Nepamirškite
• adreso.

Tuomi padarytų dideli smagumą
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinžji ir
greičiau galčvi parašyti laišką ar
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausk
maiinilf su lietuviškomis raidimis
pavadyje. Galima ir angliukai ralyti.
. '
Gaunamas

»

NAUJIEN'OS'
1739 SL Halsted Str^
Chicago, III

.1

1.

Vfh. t v. -JKHKKtr

Tel. Dearborn 9057

............. «

A. A. SIAUS
*

ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: i
Room 17E6
•_ \ CHICAGO TEMPLE BLDG.
■ 77 W. VVashingtdn SL
Cor. Wai|hington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8851
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NAUJIENOS, Chicago, III. *
rrr*

J. J. STASULANIS

KORESPONDENCIJOS
■ ■ ;■. ■ -r-v- ■

■ ■

i

Reumatizmas Ciurny

1

MarqueHe Pharmacy

(EAGLE MUSIC CO.)

SALE!!! PIANO SALE!!!
\Cia yra geriausi Player Pianai: Steinmeyer, Franklin, Baldvvin, Charlton,
Harding ir Symphony Grahd.

Taipgi vartotų Player Pianų turime,
•
>
kainos $200 ir auksinus. Mes duodame ant
lengvu išmokėjimų. Taipgi senus išmainome
arrt naujų. Pašinui 150 dolerių piginus negu kito-e krantuvlsp. Iv LietuviAk.j Rolių. Dainų. Ankių
didžiausia pasirinkimas.
Irgi
Victor
I.ietnvtški

Rekordai tukJnndais nauji) numerių kas savaitj?.
Chicago, Illinois.

3236 So.,Halsted St.,

Indiana Harbor, Ind.

ir Savininkas
lS\UAxW

Kiek laiko atgal į čia tapo at
keltas kun. Jonas Gerveckas.
žmogus kaip žmogus, kartais
gana geras, sukalbamas, bet tan
kiausia visai nesukalbamas, ne
nusimanąs ne. ką darąs. Parapijonys šią keistą jo ypatybę aištu<i,

Rtt.l

kraustė nuo

tn« kunigas

atsi-

Kanados pasienio,

kur šiais laikais uždraustoji “ra
mintoja” stačiai upėmis plaukia;

čia gi to nėra ir priseina ten
kintis tik skromna "naminėle”.

Geras paprotys

*

Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius
galvos odą sveika ir kad turit! puikius
žvilgančius plaukus.

RafJJes^ /
iunaikina pleiskanas, tą svarbiausi ir b
priešą gralių plaukų.
// x
Nusipirkite bonkų ui 65c šiandien
pas sava vaistininkų. 75c kuomet
tiumčiama tiesiog iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.
J
Beny & South 5th Sti. /
Brooklyn, N. Y. ų
/ODM

MARŪUETTE MANOR GYVENTOJAMS
'•
Aš atidariau pirmos klesos delikatesen ir
žuvų niarketą prie

2552 W. 63 St.
Pardavinėju visokios rųšies rūkytas dešras, mė
są ir lietuviškas namie darytas dešras, klanuose
maistą, šviežią žuvį ir viską gero dėl valgio.
Pastatome paimtus orderius i>er telefoną

STANLEY BARVITZ
Phone Prospect 9695

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu, kad aš atidarau Chiropractic
Ofisą prie

3344 So. Halsted St.
Viršuj Army ir Naty krautuves

Balandžio 1 dieną
Jei jus kenčiate, ateikite, tapsite nauju žmogumi.
Dykai pasitarimas ir analyzas iki balandžio 10

F. R. JOHNSON, D. C. Ph. C.
Baigęs Palmei* mokyklą
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo (> iki 9
Nedėlioj pagal sutartį.

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu Maywoodo ir Melrose Parko lietuviams, kad aš atida
riau naują krautuvę Hardvvare prie St. Charles Road ir 15 gatves.
Kaipo lietuvis, malonečiau, kad apielinkės lietuviai atsilankytų ii*
apžiūrėtų mano prekes. Aš užlaikau Hardvvare, geriausios malevos,
alyvo, elktrikos reikmenų, plumberių ir stiklų dėl langų, taipgi dėl
šeimininkių puodų ir šiaip visokių reikmenų dėl virtuves.

K. JAKUBKA,
1501 St. Charles Road, kampas .15 Avė.,
Tel. Maywood 3152.

Mayvood, III.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
,

(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus
nusidėjimui pirkinių:
tie yra sulenkami;
’inka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

(iarsinkities

Chicago, UI.

“Naujienose”
. 11 ■

Ą. RAKAS
B F.Registruotas
Aptiekorius

Kun. Jonas, Gerveckas
išvarytas

kinn

Bet “naminėle” tai vis "naminė
je”: ji-keistai j žmogų ir jo pro
tą veikia. Paveikusi ji ir j ku
nigėli, kuris pradėjęs net su parapijonimis muštis, bartis, pyk
tis. Tarp pavapi jonų prasidėjo
nepasitenkinimas kunigu ir jie
pradėjo reikalauti kunigo paša
linimo. Kaip priprasta tokiuose
atsitikimuose, atsirado ir kuni
go šalininkų, kurie sakė, kad |
kunigo išvaryt negalima, nes tai
esanti "šventa asaba", kuriai
negalima priešintis; tik esą ne
reikia žiūrėti ką jis daro, o tik
klausyti ką sako. Bet jų buvo
visai mažas būrelis, susidedąs iš
tamsiausių davatkų.
Patys parapijonys, jau pir
miau turėję kivirčių su kunigais
ir įspėti dėl naujojo kunigo, bu
vo gudresni ir neatidavė visos
galios kunigui, o patys tvarkė
visus parapijos reikalus, taip
kad kunigas šiauštis prieš pa
rapijomis negalėjo ir kada jis
savo nelemtais "šposais" parapijonams įkyrėjo, jiems lengva
buvo su kunigu apsidirbti ir j
iškraustyti iš parapijos. Užte
ko vien to, kad parapijos komi
tetas nuvažiavo pas vyskupą,
aiškiai įrodė kunigo nekunigišką elgesį ir pareikalavo kito ku
nigo, — ir bemataiU kun. Ger
veckas liko iškeltas. Ir netik li
ko iškeltas, bet ir šioj diecezi
joj negavo vietos — ir, kaip gir
dėt, turėjo kraustytis kur-tai į
Pennsylvaniją ir ten j ieškotis
vietos, jei ją ras, nes jį jau dau
gelis žino ir reta parapija no

rės ji prisiimti pas save. Juk
jis buvo gal pirmas kunigas,• ku
ris pasipriešino Dzimdzi-Drimdzi artistams ir net sumušė vie
ną parapijoną už turėjimą tų
artistų vakaro apgarsinimų, o
kitą areštavo!
Dabar parapija susilaukė nau
ją kunigą — Kazį Bičkauską.
Jis esąs nesenai iš Lietuvos at
važiavęs, nuo karo pradžios da
lyvavęs pabėgėlių šelpimo komi
tete ir gali daug papasakoti apie
Rusijos padėtį. Parapi jonams
jis labai .patinka ir jie juo
džiaugiasi.
Bet aš patarčiau jo nekelti
perdaug į padanges, nes ir lie
tuvių patarlė sako, kad nerei
kia girti dienos be vakaro ir .tik
kada jis pabus čia ilgiau, tai ga
lėsime matyti ar jis ištikrųjų
yra geras. Pagalios, kunigas vi
sados pasilieka' kunigu: darbiu
ninku reikalai ir žmonių kvieti
mas jiems mažai terūpi.
— Praeivis^
•
• ■■
* i

2346 West 69th Street
•rti We.tern Avė.
Phone Republic 5877 - 5831
CHICAGO. ILL.

PRANEŠIMAS

Prašalina uždegimą ir skausmą su
šituo greitai veikiančiu linimentu
Jei Jąs kenčiate nuo reumatiz
mo čiumyje pabandykit Slęąn’s.
Vienas lengvas uždėjimas -rjvtrrrst nereikia
-----

kraują į skaudamus čiumius.
Ir tas pariebintas kraujas, su
naikina
perus, kurie yra priežasotimi .<slciai.vs.Txi o.

gyduoles: iš

sutinimas ir uždegimas suma
žėja.
Pasinaudokite tuo malo
numu Šiandien.
Pas visus nptiekorius — 35 centai.

jums labai
mą.

greitai

Stimuliuojančios

palenęvinb

Skausmas

kurių Sloan’s yra sudėtas, siun

čia šviežu išvalytą

pulsuojanti

Moline, IIL
;|L

1 Traukinys užmušė lietuvį

Kovo 20 d. ryte traukinys už
mušė lietuvį Justiną ReckewiczReckevičių, gyvenusį prie 415
Tenth St.
Velionis ėjo į darbą Moline
Plow Co. dirbtuvėj. Prie 14 gat
vės yra geležinkelių kryžkele.
Velionis sustojo prie kryžkelės,
praleido vieną traukinį, bet ne
užmato ateinančio kito trauki
nio ir pakliuvo po jo ratais.
Velionis buvo 35 m. amžiaus,
Amerikoj išgyveno 15 metų;
buvo nevedęs ir sulenkėjęs,
nors yra kilęs iš lietuvių. Pa
liko pusbrolį Joną Stankūną, gy
venantį East Moline.

MIS. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

3235 S. Hakted St.

®-DR, HERZMAN-^

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše-

greitai palengvėja,

rijos
ii g;a.i

kolegiją;
praktika-

vusi

Pennsyl-

Gerai lietuviams žinomas per 15

ligon-

metą kaipo patyręs gydytojai, chi-

vanijos
bučiuose.
ningai

Sąži

rurgas ir akušeris.

patar

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau

nauja, visokio’
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

SEREDOJ ATSIDARO
AUDITORIUM B0WUNG ALLEY
AND BILLIARDS

jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
,

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W.
I8th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal
8110. Naktj
Drexel 0950
Boulevard 4186

3235 S. Halsted St

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

Atsakanti vieta smagiai laiką, praleisti.
’>

DR. SERNER, 0. D.'

Savininkas
W. J. THOMAS

R U S I .T O S__

—IŠ

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

3135 So. Halsted Št.,

Pranešame, kad Dr. Herzmaa per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat

Sloan’s Liniment,;;

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
\Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas.
Jeigu reikalinga dėl namų,
šaukite
Boulevard
4136
arba
Drexel 0950.

J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai
Ofisns
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos
Chicago, Illinois

DOVIERNASTIS
i

Specialistas džiovos

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja.
Patarimai dykai.

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. Nedėliomis nuo 10 valav’
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Akiniai $5 ir augščiau

(Ingaliojimai)
Taipgi kiti Reikalai ir
Provos Lietuvoje
' I 1•

Europinis Gydytojas ir
Chirurgas

■*

3333 So. Halsted St.

/»

’

Jeigu kam reikia padaryti doviernastis vedimui reikalų ir provų Lietuvoje, jei reikia padaryti
pirkimo ir pardavimo aktus kas(ink nuosavybes Lietuvoje, ar
kokius kitus dokumentus, tegul
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur
visi tokie dalykai atliekami su
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje,
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.
%

»

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 008P1
DR. I. TREIGER
2028 So. Halsted St.

’ ■

•

•

Turėk švarias, sveikas akis

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

/

k

Vai. 6-8 v. Nedel. 10-12 ir pag. sut.
............................ — I

I

Health Service Institute
Specialistai —
Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropini gydymo būdą.
Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas
dykai

Telefonas Midway 2880
Teiephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biae
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarą.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.
Tel. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 >•
pietų ir 6 iki 8 vakare

NAUJIENOS
' '

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS
1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietą.
— ■"■i

/

■■

!

Ofiso tel. Boulevard 9898
Rezidencijos tel. Drexe] 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką
Vaikų ir visų chronišką ligą.
Of|sas: 3103 So. Halsted StM Chicago
arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak, Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Teisių Skyrius
1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANI $600.00 DOVANŲ!
I

!

%

Vienatinė Lietuviška Aptieka
šioje Apielinkėje

Tel. Blvdj 31S8
M. Woitkewie»
BANIS
AKUSERKA
Pasekmingai pa
arnauju
mote
rims prie gimdyn o,
patarimai
lykai
moterimi
<r merginoms.
3113 South
Halsted St.

1

!.

■ .

,

>

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
V...
Į

DR. A. MONTVID

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dej visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai
ir Lietuvaitės be skirtumo .lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti i
^dideles dovanas AUKSINIAME ĘONTESTE.
\ t
REGISTRUOKITĖS DĄBAR! ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’
1579 Milwaukee Avė., Room 209
kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos; 12 ,iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronswick 4983
Namų telefonas Spaulding 8633

Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas
gausite atlyginimą komiso keliu, nęlauk ilgai!
Registruokis dabar
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengviaus ir
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SKAITYKITE SANDARĄ, TftMYKIT SKELBIMUS.

4442 So. Westetn Avė.

Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nė
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfedencijaliai platesnių informacijų.

Tel. Lafayette 4146

Registruokis dabar kol yra progą anksti pradėti lenktiniauti bei
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

SANDARA
327 E. Street,
-----

III
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard
7820. Res, 6641 S. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.
Ofiso valan
čios 2-4, 6-3. 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 8:30 vakaro.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš
ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausią metodą
X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 Iki 4:80 ir 8 Iki 19.
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:80 po piet;
Biuras 4204 Archer Avė
Kampas Sacramento Avė

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik<

So. Boston, Mass.
I-.1 ...I

'DR. M. T. STRIKOL

-------

t

.

Siųskit Naujienas
į Lietuvon — tau bus
brangi dovana.

Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette

K..., ,.

......... ,, ,

h
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Trečiadienis, Bal
•
z .
J
mis; o kai jau nė tų nebebu- butų negalimas visuome- KOOPE RA GIJOS SOVIETŲ dėlė suma pinigų. Reikia atsi
NAUJIENOS ’,tų
RUSIJOJE.
mint,'kad yišų valstybinės pre
galima vartoti, tai apsei- nes progresas.
The Lithuanian Daily Nowg
kybos ir piramonės įstaigų ka
Published
Daily
Except Sunday tų be jų.
1
---- - —. <
by the Lithuanian Newg Pub. Co. Ine.
Jeigu Rusijos bolševikai ga pitalas Rusijoje šiandie nesie
Pagaliau, dar vienas la lėjo parodyti bent kiek kons- kia nė 50 milionų rublių. Tai
Editor P. GRIGAITIS
Antra vertus, yra netie bai svarbus dalykas. Kar truktyvio gabumo —- gabumo pripažįsta oficialia sovietų or
(Tęsipys)
1789 South Halsted Street
sa, kad visuomenė galinti vių melžimas, pečių kuręni- ne tiktai griaut, bet ir statyt, ganas*, “Ekonomičcskaja Žizn”
Chicago, 111.
Katalikų kunigai
giriasi, mus. Be jų sutikimo ir be jų
Telephone Roosevelt 8500
lengvai apseiti tie žmonių, ntas ir indų plovimas gali tai jisai turėjo pasireikšti visų- (1925 m. vasario 24 d.).
Subscription Rates:
dirbančių inteligentinį dar būt daug svarbesni darbai pirma kooperacijos srityje. Iš Kad išgelbėjus kooperacijas, tyad jų bažnyčia yra galingiau palaimos joks karalius negalė
$8.00 per year in Canada.
tiesų, griaujant kapitalizmą ir valdžia turėjo joms prailginti sia ,ir tvirčiausia iš visų ekzis- jo valdyti, bet netik kad popie$7.00 per year outside of Chicago. bą. Su kunigais tai kaip žmonių
gyvenimui, negu dar tokiu smarkumu, kokiu jį vekselius ir duoti moratoriumą tuojančių tikybinių organizaci žius jiems leisdavo užimti sf>$8.00 per year in Chicago.
dedama; bet jeigu butų iš dirigavimas simfonijos or buvo pasiryžę sugriauti bolše (Ihikiną skolų suspendavimą). jų. Sulig, jų nuomonės, ji ne stą, jis kiekvienam momente
3c. per copy.
,
-* -1
t
- kooperacijos tik kad yra galingiausia, bet ir turėjo teisės jį nuo sosto paEntered as Second Class Mattet karti daktarai, tai šimtai kestrą arba skaitymas lek vikai, kooperacija darosi abso- Vienok, kuomet
vienatinė, kuri turi tie šalinti, atiduodamas jį kitam
March 17th, 1914, at thę Post Office tūkstančių ligonių, negau
cijos apie Einšteino teoriją, :učiai neapseinamas daiktas. neatsilygino su valstybės trus- vienų
of Chicago, III., under the act of
dami medicinos pagelbos, bet — kuris tų darbų reika Kas. gi gali pristatinėti miestų tais ir sindikatais, tai šie at sioginių santykių su Dievu, valdovui, savo “ ištikimesniam
March 2nd 1879.
— ■—
.. —... . 1
....... .. —
sidūrė be galo keblioje finan vienatinė, kuri gali savo ave sunui”. Gi, jei tas'neklausžada
Naujienos eina kasdien, išskiriant numirtų uniu laiku. Praė lauja didesnio lavinimosi? gyventojams žemės ūkio pro
duktus ir sodžiaus
gyvento sinėje padėtyje. Trustams ir les nuvesti j rojų. ' Be abejo nenorėjo „geruoju nusilenkti
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
jus
gi
ilgesniam
laikui,
mie

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Kiekvienas muzikantas ir jams fabrikų išdirbinius, kuo sindikatams išgelbėti valdžia pravoslavai ir protestantai sa1 prieš popiežiaus valių, tašyk
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.
stuose, kur žmonės šiandie kiekvienas profesorius ga met* yra uždarytos visos pri turi arba gauti stambią pas ko, kaip tik atbulai ir girias, jis siųsdavo jam savo “prakei
Užsimokėjimo kaina:
įgyvena taip susigrūdę, kiltų lėtų, jeigu butų toks reika vatines krautu ves ir uždraus- kolą užsieniuose, arba spaus kad vien tik jų žinioje išganymo kimą”, apskelbdavo jį piktos
Chicagoje — paštu:
receptai esą. Ginčas tarp vienų dvasios tarnu ir paliuosuodačervoncų,
prekyba? dinti daugiaus
Metams.......................
$8.oo visokios epidemijos, ir gy- las, atlikti ir dženitoriaus ir ta visa privatinė
Pusei metų.....................
šimtmečiais, iš vo jo pavaldinius nuo jam duo
kas stalo į pavojų naujfĮįą Ru ir kitų eina
£00 ventojai turėtų bėgti iš jų. indų plovėjo darbą; bet Niekas kitas, kaip
Trims mėnesiams .......
vienos ir kitos pusės buvo la tos “priesaikos, „ žadėdamas
sijos valiutą.
ei jos.
Dviem mėnesiams ___
1
.
Prie
dabartinių
komplimums dar neteko girdėti, Dalį prekybos, žinoma, gali Tuo budu pasirodo, kad d«)- bai protingų ir labai gudrių tiems dargi dangaus karalys
Vienam mėnesiui ____
|kuotų santykių visuomenė- kad tie žmonės, kurių spe aprūpinti ir valdžia per įvai opcra*ijos bolševikiškoje Ru žmonių, bet vienok vieni ir kiti tę, kas tą Belzebubo tarnų nuo
Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija ...........
.. sc je žmonės negalėtų apseiti cialybė yra karves milžti ar rius savo savo organus. Bet sijoje yra ne parama krašto nuolat pasilieka prie savų nuo sosto pašalins.
Savaitei ........................
bet sunki monių. Užtat ir aš čia j tą jų
Kaip mes žinome iš istori. 75c ir be tam tyčia išlavintų tei- ba bulves skusti, sugebėtų reikėtų nesvietiškai
didelio ūkini ir valstybei,
Mėnesiui ........................
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, SHimkll - JUMStą.
Kiekvie- užimti profesoriaus vietą. valdžios aparato, kad ji suge našta. Kame to priežastis? Juk ginčą visai nemanau kištis ir jos, ta katalikų popiežių teopa v. Relgijoje, noriu patiekti vien realių fak
tesėsi per visus vidurpaštu:
bėtų pasiekti kiekvieną kam kitose šalyse
nas
žmogus,
kuris
perka
ar$7.00
Žmogus, kuris atlieka pelį ir diena iš dienos* patar Anglijoje ir t. t. •— koopera tų savo temai paaiškinti.
Metams ..... ......... .
amžius, Tuom kart popiežiai
Pusei metų...........
• 3.50 ba parduoda Ramą, žino, daugiaus komplikuotą ir
“Tu esi uola, ant kurios aš ne tik laikė savoje priklausoTrims mėnesiams
nauti kiekvienam žmogui. Be cijos sugeba labai gerai vers
1’25 kaip greitai jisai gali įsivel didesnio išsilavinimo ' reika- susiorganizavimo pačių vartoto tis, net turėdamos prieš save pastatysiu bažnyčią ir pragaro mybėjė visus vakarų Europos
Dviem mėnesiam .
Vienam mėnesiui .......................... 75
galingą privatinio
% kapitalo vartai nesutriuškys jos”, taip valdonus, jie patys betarpiai
si į visokius keblumus, jei- jaujantį darbą, niekuomet jų apsieiti negalima.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
pasakė, sulig Evangelijos žod valdė taip pat didelės teritori
gu jisai tą aktą darys, neži- lnesijaus, kad jisai esąs ma- x Kokioje gi padėtyje randasi konkurenciją.
(Atpiginta)'
žių, Jėzus Kristus savo apašta jos plotą šių dienų Italijoje,
Metams ...............................
$8.00
šiandie
vartotojų
organizaci

Rusijos
kooperacijų
nelaime
Todėl žiaus reikalingas visuomelui Petrui. Kadangi, sulig bąž- aplink Romos miestą.
Pusei metų ............
4.00 nodamas įstatymų.
jos,
arba
kooperatyvai,
Rusiyra
tame,
kad
jos
nėra
laisvos
(
Trims mėnesiams.......... ......... 2.00 ir advokatus nereikia sku- neį, negU bi koks juodo dar| nyčios ; padavimų,
apaštalas
Pinigus reikia siųsti pašto Money
organizacijos. Sovietų valdžia1 Petras lapo Ryme nukankintas
Kadangi jų įplaukos susidė
Orderiu kartu su užsakymu.
bintis ‘ karti”. Tiesa, dau- b0 darbininkas. Jeigu to išjo netik iš tos popiežių vals
Bolševikų ir jų agentų spau padarė su jomis taip, kaip ir
gelis jų yra tikri žulikai, iavjnto žmogaus jėgos ir ga- doje dažnai kalbama apie Ru sir darįbininkų unijomis: pa —ir^ kadangi, sulig katalikų tybės pelno, bet jie išreikalau
bažnyčios davimą, ,taip pat ir
Vienas Amerikos žurna bet tai dar nereiškia, kad vi- ,bUmai ne visuomet esti su* sijoje kooperacijas, ir kai kam vertė jas pridečku prie vald apaštalas Povilas daugiausiai davo iš visų kitų valstybių sa
las daro palyginimą svar sa jų profesija esanti nei’ei-ivartojami naudingu visuo7 gali išrėdyti, kad jos tenai žy žios aparato. Visas atsako darbavosi ten pat, užtatai ir vo “bažnytinę dešimtinę”, kaip
kooperacijose viršminėta “uolos” 1 rolę, am lai bažnyčios. įsakymuose būti
dėto žydi, Vienok, jš tikrųjų, mi ngas vietas
bumo įvairių darbų visuo kalinga.
j menei budu, tai čia daž
yra užėmę komunistai ir “do žių bėgyje, pasisavino Rymo nai tpažymčlą, užtat nieko ste
toli-gražu taip nėra. , ’ e
menei, ir sako: 1
niausia yra kaltė ne jo, bet
Berlino “Vor\vaerts’e” žino-, rieji nepartiniai” (t. V. ;J<omų- katalikų bažnyčios viršininkai ketino, -kad jie šinMmečių bėgy
kitokie —popiežiai.
je >būvię) įtekmingiausi ir lur“Jeigu visi simfonijos Klaidinga tečiaus ne tik visuomenės tvarkos* Juk ir •mas* rusų rašytojas ir ekoito nistų pastumdėliai),
- , ;
orkestrų vedėjai Jungti tai iš viso statyt “papras mechaniką joks protingas minių klausimų žinovas, A. Ju- žmonės į .tas vietas negali pa Jau pirmuose amžiuose 'at tihgiaiisi Europoje viešpačiai.
rašo, kad šiuo laiku Ru tekti, kadangi rinkimai koope sirado daug neklausžądų, ku Jų galybę ir įtekmingumą liu
nėse Valstijose butų ryto tus” (t. y. rankų darbo) dar žmogus neniekins už tau gov,
atliekami atviru rie nenorėjo su: tuo sulikti ir dija jau vien ta3
faktas, jog
sijos
kooperacijos
gyvena racijose yra
iškarti, tai devyniems bininkus prieš inteligentines kad jisai užsiima darymu skaudų
balsavimu:
atvirai
balsuoti
per
tris
šimtmečius
jų įsaky
krizį. Jos, tiesa, turi
mėgino savaip , aiškinti kaip
limuzinų,
kuriais
važinėja

žmonėms iš dešimties ne profesijas, bet ir imti tą ar
daug daugiaus narių, negu ka prieš diktatorius retai kas iš Evangeliją, taip ir Rymo vys mu Vakarų Europos valdovai
būtų nuo to nei šilta, nei ba kitą darbo šaką, neatsi si milionieriai, ažuot dirbęs da nors pirmiaus. Mat, sovie- drįsta. Ačiū šitokiai rinkimų kupų kompetencijos (teisingu vedė taip vadinamą “Kryžiaus
šalta... Bet jeigu • butų žvelgiant į konkrečias gyve- šapoje, kuri siuva “overalls” tų valdžia savo kovoje prieš sistemai, juo aukštesnė viela mą. Vienok, ačiū savo organi karą” su netikėliais — arabais
tuo komunis zaciniams
paprastiems darbininkams. privatįinj kapZaJlą
visokiais kooperacijose,
ir diplomatiniams ir turkais, kur buvo paklota
iškarti ‘flagmanai’ ;ant^imo sąlygas.
rėme kooperacijas, tams, pavartojant savo dikta gabumams, Rymo popiežiai su nesuskąitoma galybė žmonių ir
budais
geležinkelių arba karviųJ Meš aukščiaus minėjome
valdžia pristato varto torišką galią, pavyksta prave gebėjo nugalėti daugumą pir turto, nors galų gale bemitž ko
melžėjai arba ‘dženito- angliakasius, kaipo vienus iš
tojams si! valstybių tosios pra- sti į ją daugiaus savo žmonių, mais amžiais kilusių bažnyti nieko gero ir nepasiekta.
monės išdirbinius*. Joms vald- Apatinėse kooperacijų įstaigo- nių reformatorių ir, apšaukę
riaf, tai visas kraštas bu- labiausia neapseinamų Vi
se (vartotojų draugijų komitc- juos eretikais, pagelba jiems II Reformacijos laikai
k
rodi
t
us
tų suparaližiuotas.”
'! suomenei......
1
žia
duoda
didelius
Gedarbininkų,
ir jėzuitų ordeno
valstybės banke; o tuo tarpu tuose) tėra tiktai 12 nuošim- paklusnių svietiškų valdovų—.
kad
rai,
bet
įsivaizduokime,
Šita žurnalo pastaba labai
darbuotė.
'
privatinius pirklius
visaip čių komunistų, bet apygardų karalių, vienus išgalabijo, ki
yra
šioje
valandoje
anglių
komitetuose
komunistai
suda

patiko musų bolševikams,
spaudžia ir persekioja. Prie ši
lus privertė nusilenkti jų va Vienok nebeužilgo
GUŠTOS DIRBTUVĖSE.
užstojo
ro
jau
30
nuošimčių,
o
centtokių aplinkybių butų keista,
liai. Tie gi iš vadinamų “ere ir Rymo teokratijai liūdni lai
ir jie, persispausdinę ją sa prikasta labai daug — tiek,
ralinėje įstaigoje
(Centroso- tikų”, kurie sugebėjo savo pu
vo organe, džiaugiasi, kad, kad jų užtektų kokiai pusei Kelios savaitės atgal Amei’h kad koopehiėtjos neaugtų.
kai.
Jau penkioliktošimtmejuz)
80
nuošimčių.
sėn patraukti galingų valsty čio pradžioje, visoj Europoj,
•»
pagaliau, ir buržuazija pri metų. Tuomet pasirodys, kos komunistų spaudoje ėjo Ilgų laikų, iki galo 1923 me
kaip antai, lyg grybai po lietaus, pradėjo
tų sovietų valdžia be to, vers Komunistams gi kooperacijo bių viršininkus*,
pažino, jogei paprasti darbi kad angliakasių darbas^ šio smarki polemika tarpe centro tinai
prirašinėdavo gyventojus
rupi ne vartotojų reikalai,
dygti visokio plauko eretikai,
ninkai yra “reikalingesni je valandoje yra mažiaus komiteto daugumos ir mažu prie kooperacijų. Kur gyvuo se
bet valdžios interesai'. Kaip vi- I tius,• Wtie
nuoJ v Rymo Pirmieji jų nedrįso viešai už
tarpe Fosterio frakcijos
• atsiskyrė
t . _1
visuomenei”, negu advoka reikalingas, negu rubsiuvių mos,
ir Ruthenbefgo frakcijos. Ji davo vartotojų draugija, Te si ^biurokratai, taip ir jie žiu- popiežių tvarkomos bažnyčios pulti popiežių ir bažnyčią ir
arba
automobilių
gaminto

• viršinin-jir sutverė savas, taip atsirado sakėsi vien, kad jie ją išaugštai, piešėjai ir kitokių intebuvo pasiekus tokio aštrumo, nai visi tos vietos žmonės tu ri, kad įtikus savo
ligentinių profesijų atsto ju darbas. Beje; yra juk kad grasino perplėšti pusiau rėdavo imli visa, kas "jiems kams, o ne kad patarnavus pradžioje vienuolikio šimtme tinti ir pagerinti nori, kad jie
mes čio pravoslavų, arba kaip jie ■esą bažnyčios paklusniausi sū
net tokių šalių, kurios visai komunistų partiją, ir centras reikia, tiktai draugijos krautu žmonėms. To rezultate
vai.
syk pasivadino, Graikijos nus ir vien tik jos labo gcidneturi anglių kasyklų (pav. turėjo išleisti “ukazą” laikraš vėje; b kooperacijos krautuvė matome tokį keistą vaizdą, kad tą
galėjo pirkti tiktai koope iš Rusijos provincijos eina lai katalikų bažnyčia, kuri gyvuo žią. Pavyzdžiui,
taip mokino
Italija, Lietuva) o betgi jos čiams, kad jie sustabdytų “di je
ja
lig
musų
dienų.
racijos nariai.
škai spaudon, kuriuose • nusi
savo pasekėjus
čekas Jonas
skusijas.”
\
Tai yra tečiaus labai vien gyvena.
Ačiū visam tam, kooperaci skundžiama, kad kooperacijos
anglas
Rymo popežių tarpe buvo Gugas (Jan liūs) ir
Po tos polemikos turėjo įvy
pusiškas protavimas. Pa
preto jr labaį gabių ir valdžios tro- Wiclifs. Jonų Gusą čekai ir
kti balsavimas, kurios frakci jų narių skaičius sparčiai au dažnai pardavinėja
našus skirtumas į tą, kurį
privatinės kštančių' žmonių. Skaitydami šiandie gerbia kaipo savo tau
jos teziams partija
pritaria. go ir pasidarė dvigubai, trigu- brangiau, negu
pastebėjo anas žurnalas tar Teisingai žiūrint į dalyką, Akyvas dalykas, kad
krautuvės. Todėl žmonės netu save ta “uola”, ant kurios sto tinį šventąjį ir kankintinį. Ry
to balsa-l-bai didesnis,- negu pirma.
1
* *
’ko To neveizint, bolševikų va ri jokios simpatijos koopera vi “vienatinė, tikroji Kristaus mo gi bažnyčia tuojaus įžiūrė
pe muzikanto ir karvių pasirodo, kad tam tikro dar- vimo rezultatų ’lietuviški
melžėjo, apsireiškia ne tik- bo reikalingumas arba ne- munistai dar iki šiol neprane dai dabar staiga ėmė kalbėti cijoms. Sovietų, vajljižįos iž!i- bažnyčia”, jie . suprato, kad jo jame “vilką avies kailyje”
niomis, gale 1924 metų* koope tos bažnyčios stiprintas pri ir 1415 metais*, kaipo tokį, su
tai lyginant rankų darbinin- reikalingumas visuomet esti ša viešai. Vietoje to jie dabar i pie /kooperacijų “nesveikatą”. racijos
turėjo devynis kartus klausys nuo jos organizacijos degino ant laužo, taip sakant,
komunistų
(komunistinėje iPav. Zinovjevais
kus su proto darbininkais, tiktai i’eliatyvis, t. y. pri- skelbia, kad
partijoje” einąs partijos konferencijoje Petra mažiau ryšių su žmonėmis, ne tobulumo ir lankstumo. Užtat “Dievo garbei”. Jono Guso ir
bet ir — vienas rankų darbo klausąs nuo sąlygų. Šiandie ““darbininkų
perorganizavimas.”
Partija pilyje pareiškė, kad “koopera gu privatiniai pirkliai.
ir bažnytinę organizaciją jie daugybės kitų likimas pamokė
rūšies su kitomis rankų dar- tas pats darbas gali būt tie- .esanti nutarusi Susiorganizuo cijų gydymo klausimas turės Rusijos žmonės žiuri į su- sutvarkė griežčiausio absoliu sekančius reforma tori us griebo rusi mis.
įsiog ---------------neapseinamas visuome- ti “dirbtuvių branduolių” pa būt įdėtas į sekančios visuoti ’bolšcvikintasias kooperacijas, tizmo ir despotizmo prasme. blis kitokių priemolių.
Imkite, pavyzdžiui, ang-' nes gyvybei, o ryt-poryt ji- matais, ir tuo liksiu jau esą nos partinės konferencijos die kaipo į svetimas jiems ir be-, Rymo popiežius buvo jos vir Ir štai,xmaždaug per šimlą
liakasius ir rubsiuvius. An-j ai gali būt visai nereika- Ni \v Yorke sutverta “branduo notvarkę, pirmon vieton; šis reikalingas įstaigas. Nežiūrint šiausia galva,. jis tik vienas melų po Gusui, iškilo
klausimas yra vienas labiausia verstino gyventojų prirašinė skirti galėjo kitoms šalims vy vienuolio Martyno
Liuterio
liai“ dvylikoje dirbtuvių.
glys turi būt kasdien prista- lingas.
Komunistai,
vadinasi, nori degančiųjų klausimų” (“Prav jimo prie kooperacijų, jos tetu skupus, jo tik vieno valiai pri- erežija. Savo pirmtakunų pa
nesistengė
tomos miestų gyventojams,1 Be to, yra darbų, be kurių susisukti guštas
dirbtuvėse, da”, 1925 m. vasario 26 d.). ri tiktai 7 milionus narių. Tik klapsė visų tautų ir visų vals mokintas, jis jau
popiežiaus įtikinėti, jo paklus
dirbtuvėms ir geležinke- visuomenė kiekvienam mo kad jose išperėjus dauginus Kas gi pasidarė, kad koope- tai pagalvokite: vos septyni tybių kunigai.
niausias sūnūs esąs, anaiptol,
Tai yra dar Iraįcij os Rusi j oj e •“apsiifeo”'? milionai narių tokiam kraitė,
liams; jeigu anglių kasi- mente gali labai lengvai ap- narių partijai.
Aišksu dalykas, kad jau pir
Liuteris tuojaus pasiskelbė jo
Labai paprastas dalykas: kai kuris turi 130 milionų gyven
mas staiga sustotų vienai- seiti, bet kurie turi didžiau- vienas “skymas” prieiti prie, atėjo laikas ‘kooperacijoms at tojų ir kur valdžia „ visokiais mieji popiežiai nepasitenkino priešu' esąs ir, turėdamas stip
masių ir išgelbėti komunistinį
kitai savaitei, tai visas kraš- sios svarbos visuomenei, jei- krūmelį nuo visiško subankru- mokėti paskolas*, gautas iš val budais trukdo privatinį biznį! vien lik savo avelių dūšių ga rios paramos iš puses lų lai
nymu. Jie įgi skaitė save Die
to gyvenimas pradėtų iš vė- gu atsižvelgti į tolesnę vi tavimo.
šiandie, matyt, jau if patys vo vietininkais žemėje, užtat kų Vokietijos bajorijos, pradė
stybės, tai pasirodė, kdd nėra
žlų krypti; o jeigu anglių suomenės ateitį. Pavyzdžiui, Tokių “skymų
komunistai iš ko. Kooperacijos stibankro- bolševikai ima suprasti, jogei jų tvirta nuomonė buvo, kad jo griežtą kovą prieš Rymo au
kooperaciją srityje jų politika visa kas šioje “ašarų pakalnė tokratiją.
pusę tuzino tavo.
kasimas pasiliautų visai, tai mokyklų mokytojai: visuo- jau darė daug:
Sunkus kukai užstojo kala
visiškai nepasiseko. Centrali- je“ privalo būti
tvarkoma
butų suardytas susisieki-menė nejaustų jokios bėdos, kartų jie keitė savo partijbs Jos, mat, ėmė prekes iš vals nis
sovietų organas, “Pravda”, vien sulig, jų nurodymų. Atski likii bažnyčiai. Trumpu laiku
yardą, tiek pat kartų keitė sa- tybinių įmonių jbargan. Ėmė
mas krašte, pramonė ir pre- jeigu jie vieną gražią dieną vo
nuo jos atkrito visa eilė žiemių
programą ir “principu®”; ir ėmė, neatsižvelgdamos, ar š. m. sausio 8 d. numeryje, iš- rų valstybių -viršininkus
k£ba butų sugriauta, ir mie- j visi kokiam pusmečiui nusi- skaldėsi, vienijosi,
išėjo iš bus rinka toms* prekėms iškiš rodęs visą eilę ydų kooperaci karalius ir kunigaikščius jie Europos įtekmingi a u siu Vals
tybių: didesnė pusė musų die
stų žmonės imtų mirti badu, kraustytų į Marsą; kasmet “revoliucinio” požemio viešu ti. Ikiisijos darbininkai pusba jose, sako šitaip:
laikė vien apaštališko
sosto
nų Vokietijos Anglija, kvediTuo gi tarpu be naujų rūbų juk mokyklos ir taip beveik mo;!; mėgino pasigaut į savo džiais gyvena, Rusijos ūkinin
“Viso to pasekmė yra ta, vasalais -s — pavaldiniais, kurie ja^ Norvcigija, Danija ir llolžmonės gali apseiti gana ii-1 pusę laiko esti uždarytos rankas darbininkų unijas; ban kai daugumoje taip pat vos at kad mes po kooperacijų vė privalėjo be atodairos pildyti landi j a Kitose gi, kaip antai,
prisiplakt prie farmerių; sigina nuo bado. Kas gi pirks
liava turime visai ne koope- visus Rymo popiežių įsaky- Šveicarijoje
gą laiką; jeigu gi rūbų dirb- dėl švenčių ir vakacijų. Jo- dė
ir Prancūzijoje,
statė kandidatu j prezidentus juokės, (sukrautas ^kooper'adjratyvę
prekybij,
bet
(>a
p
ras

tuvės visai išnyktų, tai kiek- kio keblumo visuomenė ne
knibždėte, knibždėjo
visokių
<jų ‘ krautuvėse ir .sandėliuose?
tą prekybą, ir dagi labai nė lajtsv'jiių panagikųtimą.V pridėda rųšių eretikais, 'l ik vien Ispu
viena šeimyna galėtų šiaip- turėtų ir dėl sustojimo dar- jo. Komunistų vežimėlis, kaip Na; ir pasidarė laipi; kad, rnptikusią.”
mi prie lo dar žiaurų lefdriz- pija, Portugalija ir Italija pa
taip pati sau rubus pašiga- bo mokslininkų, poetų, apy- ritosi, taip ir tebesinta pakal kčjinįo" l'iTihinui sukakus, kbpasigirti rtią. O ekonomijos srityje .jie si liko kolkas ištikimos Rymo
sakų rašytojų, skulptorių**ir nėn; jokie “brėkai” negali; jo operašeijos pasirodė esančios Tad kuo gi gali
minti.
Politikės srityje, pasirodė A^ši.škp'js banikroflafs. teokratijai, bei ir jos buvo 1kNa, tai dabar atsi skolingos’ valstybės dybtuvėms bolševikai'?
Jeigu butų sudeginti visi daugelio kitų profesijų žmo- sulaikyti.
Rusijos liaudis
džiaugsis, •Jėįgos p^sipjfie^inti Įrcforma^i
carado planas daryli guštas dir ir prekybos įstaigoms 360 mi jie atgaivino šlykščiausias
v
automobilių fabrikai, tai t.nių.
nių. Bet be mokytojų, be btuvėse.
kuomet ji gulų gale pusiliuo- jos vėsu lai. Padėtis buvo be
lionų auksinių rublių
(apie. rinio despotizmo
žmonės dar ilgokai galėtų mokslo tyrinėtojų, be rašy- ’ Pamatysime, ką jie tenai iš- 180 milionų dolerių). Nusku- militarizmą, politinę žvalgybą, siTos nuo tų parazitų, kaip die- galo kebli!
(Bus daugiau)
rusioje Rusijoje lai baisiai di- mirties bausmę ir
pilietinių le, prisisegusių prje jos kūno!
ineiio darbimnky perės.
naudotis senomis masino- tojų

Teokratija ir klerikalizmas

Trečiadienis,

NAUJIENOS, Chieago, UI.
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DR VAITUSH, O. D.

tęsis iki balandžio 26 d. ir visą
tą laiką konservatorija bus atl
dara kasdie nuo 8 vai. ryto iki
10 vai. vakare. Į žanga dykai.

kuris pirmais metais bus 7c., o
paskui gal pigiau. Bus pabudavota 68 mylios požeminių kelių
ir 218 mylių elevatorių, taipjau
bus pravestos kelios naujos gat
vekarių linijos. Tie visi pageri
nimai bus padaryti pinigais, su
rinktais už bonus, paskui tie bo
nai bus atmokėti iš pelno. Už
dabartines linijas mokama 247,000,000, bet ne pinigais, o bo
nais. Tuo budu miestas išmokė
siąs bonus ir be didelio vargo
Bal. 7 d. bus balsuojama apie įsigysiąs gatvekarius. -O biznis
miesto nupirkimą gatvekarių turėsiąs būti vedamas gerai, nes
ir elevatorių. — Socialistų nu kit.aip bonų savininkai neatgaus
pinigų už bonus.
sistatymas

CHICAOOS
ŽINIOS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ'

Lietuvių Rateliuose.

Artinasi svarbus bal
' savimas

Pastabos apie “Musy
Laimėjimą”

KiMBALL PLf.YEfi
PIANAS

Paiuii^vms aktų įiempiujit, Kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, ūki u aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli
tėvystę. Prirenka teisingai akinius
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama j mokyklos vai
, Irus. Akiniai nuo $4.00 ir augtČiau
1 Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. |>

Užvakar rašiau apie “Musų
Laimėjimas”,
suvaidintą J. Style 44, tikra kaina $640,
1545 West 47th St
Phnne P<^«lAv»rd 7SS®
Vaičkaus Dramos Teatro, šeš“
ž
..............................
Ką sako priešininkai
tądienio vakare ir nurodžiau
Ateinantį antradienį, balan
kaip atrodo veikalas žiūrint iš Prie Piano pridedame Kabi
Priešininkai tokiafti gatveka
džio 7 d., bus svarbus balsavi
publikos.
Šiandie parašysiu netą, Liampą, Benčių ir
mas. Bus balsuojama apie mie rių pirkiniui nurodo, kad uz
VIESULAI PERĖJUS. — Mažojo Bobby Wells namai Grįf- apie vaidylas, kas ir kaip *Vai- 25 Roles.
sto nupirkimą ir operavimą gat dviejų metų baigiasi miesto su
Churchill Player Pianas
dino.
vekarių ir elevatorių linijų. Tą tartis su gatvekarių kompanija fin, Ind., liko sugriauti viesulos. Bet jis ir jo levas išliko gyvi.
•Rimvydus, kareivis — J.
nupirkimą
gatvekarių nutarė ir po to kompanija neturės tei Išliko ir jo krėsliukas. Nors juo vaikiukas gali pasidžiaugti. Vi
Vaičkus. Tai yra profesionamiesto taryba dideliu paskubu- sės operuoti gatvekarius Chica- sas Griffin miestelis liko sugriautas; taipjau ir jo dirbtuvės.^Mie
Upright Pianas už
stelis
nebus
atbudavotas
ir
jo
gyventojai
kraustosi
į
kitus
,
l
as
artistas.
Jei
tai
butų
lošęs
•gos
miesto
gatvėse,
šis
pirki

iriu, be jokio didesnio svarstymo
| koks nors musų pašelpinės
Nors mayoras dar prieš vasa- mas ir yra kompanijas pastan- miestus.
Lietuvių Dentistas patar
draugystes
narys,
galėtume
pa

rio niėn. rinkimus, buvo suderė- &os įkišti jau pasenusius ir sunaus geriau.
sakyti: ‘^Lošė mylėtojas, —
jęs kainą ir prirengęs patvarky- lūžusius /gatvekarius miestui ir ierių komišino. Tuo ‘pirkimu” liniame pasaulyje. Paroda bus
PIANŲ KRAUTUVĖ
Traukimas dantų be skauimo.
mą (ordinance), bet aldermana’ gauti pinigus kaip už naujus. pavedama gatvekarius bankie- laikoma naująjame Americati reikia atleisti”, bet Vaičkui,
3343
So.
Halsted
St.,
Bridge
geriausio aukso. Su musą
•Dramos Tėvui, jokių atlaidų
pasibijojo balsuoti už mayoro Bet miestas ir nenuperka gatve- rių diktatūrai, kuriai, žinoma, Expositioik Pąlace ir tęsis nuo
pleitom
galima
valgyti kiečiausią mai
3327 So. Halsted St.,
negalima suteikti
lošė pras
stą.
Garantuojame
visą savo darbą, ir
!
karių.
Ne.
Jis
juos
paveda
pasiūlymą. Mat jie nujautė,1
nerūpės, kad gatvekariai išsimo- balandžio 18 d. iki balandžio 26
CHICAGO
žemas
musų
kainas.
Serglkitą «av<
tai.
Jo
judėjimai
dar
šiaip
taip
kad žmonės yra priešingi tani bankieriams, kurie kiek norSs ketų, ar kad bankieriams butų dienos.
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
pakenčiami, bet kalba, intona
pirkimui ir jeigu tas klausimas tiek kels karterius. Pirmais me atmokėta skolos, todėl palieka
1545 West 47th Street
cija, tai jau neartistiška ir da
butų buvęs pakeltas aldermanų tais, tiesa pasiliks 7c., bet paš- ma atdaros durys įviarioms suk
Skilvio
■■
Mui
Geriausios
Netoli Ashland Avė.
labiau nedaranti įspūdžio į Į
šioje va- ------- ———<
J
Gyduoles šioj
rinkimuose, daugelis aldenna- kui galės būti keliami kiek tilo tybėms. Ta diktatūra, diskre
klausytojus.
Mane
ima
žingei

Prašalina
tr fr
landoje.
Užmokėsit po išgydymo
nų, balsavusių už tą pirkimą, bu norima; galės vėl kelti, nes jie ditavimui miesto nuosavybės,
■
Į I užkietėjimą,
rugšdumas^
iš
kur
pas
jį
atsirado
Labai
sergančių žmonių ken
■ "■■i ■
tumus, Kasus, skau- čia daug daug
tų pralaimėję rinkimus. Tą al- prieš nieką, neatsakys ir niekas galės taip varyti biznį, kad jis
ilgiau
negu reikia, delei tos
mintis, kad pasikalbėjimai ar
Pasmus ir t. t.
priežasties,
kad
pamėtė įsitikejimą į
dermanai numanė ir priėmimą negalės jiems priešintis. Be to duotų didelių nuostolių, o kad
sėkmės garantuojamos. 50 tablemonologai
dramoje
1
’
bikia
'
giedaktarus
ir
nenori
daugiau turėti iš
pirkimo atidėjo iki po rinkimų, |i bsnkieriai nemokės miestui nė užmokėjus gvarantuotą bankie
>tų :50c. pas jūsų aptiekorių arba laidų.
Užvakar vakare La. G range, dotinai
giedoti,
nelyginant
$1 už tris pilnos mieros
Tik kada praėjo rinkimai ir jie taksų. Išeina, kad dabartiniai riams pelną, kelti karterių kai miestely jos sankrovos rūsy “meditacijas’’? Jis pats .giedo atsiųskite
Mes todėl pasiryžome gydyti visai
pakelius, apmokėtų persiuntimu. dykai
kiekvienų sergantį kurie pas
,vekariai
pateks
amžinon
nas,
taip
kad
ilgainiui
gatveka

turėjo užtikrintą dar dviems me
rusta sumuštą ir sukapotą kir-. jo ii‘ kitiems, - matomai, liepė
mus
atsilankys
laike šešių savaičių
“
PEP
”
LABARATORIES,
tams, jie priėmė pirkimą veik bankierių nuosavybėn ir jie va riai visiškai patektų amžinon viu Emma Weller. Tuoj aus po
nuo
šios
dienos
iki
pat užganėdinan
giedoti, ir tas jų giedojimas1
5428 So. Ashland Avė.,
čių
pasekmių.
visai nesvarstę, pasitikėdąmi, rys biznį kaip jiems tinka, ne bankierių nuosavybėn.
licija suskato ieškoti jos vyro nustelbė viską, kas veikale kai
CHICAGO, 1LL.
Kad užtikrinus gerą, gydymą mu
kad žmonės pe\’ ateinančius dve paisydami miesto reikalų ir nie “Priėmimas šio patvarkimo Frank, kuri vakar surado gir
sų
specialistai, pirmučiausiai ištirs
kuriose \ictose galėjo būt gero.
ko
miestui
neduodami,
taip
sa

(ordinance)
pašalintų
munici

jūsų
ligą be spėliojimų su pagelba
jus metus užmirš jų balsavimą.
tą Gb i rago j. Jis tuoj prisipaži ’Gilma, 'Rimvydo mergelė —
naujausių
’ ir geriausių Europinių ir
Kuomet Krupas Ateina
Bet ir tai daugelis aldermanų kant, nė dėkui nesakę. Miestas palinės nuosavybės galimybę no prie žmogžudystės.
Amerikoniškų
metodų kuriuos mes
P. Ten^žiulytė, Ji, jei butų
Naktį
bando teisintis tuo, kad jie bal gi atmokėti bonų niekad nega šimtmečiui ir butų tvirta siena
turime
pas
save.
Pasak ' kaimynų, jis nuola kalbėjusi naturališka kalba, Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri
Musų X-Ray aparatas yra vienas
savę ne už patį gatvekarių pi r lėsiąs. Dabargi gatvekarių kom ant kelio, kuriuo darbininkai ei tos girtavęs, o pasigėręs pasi
ateina
be
persergėjimo,
Negalima
geriausių
mieste, per kurį galime ju
kimą, bet tik kad davus Įmigęs panija nors taksus miestui ino- na prie įsteigimo kooperatyvės darydavo nesuvaldomas ir ne butų buvusi gera. Ji mokėjo urnai prisišaukti daktaro, ’ nes kiek mis permatyti
be skausmo ir nesma
jausti
ir
sąvo
jausmą
perduoti
viena
minutė
yra
skaitoma.
Motina
gumų,
net
nereikia
ir nusirengti. O
gyventojams
išspręsti
’
ka
ir
turi
atiduoti
miestui
pusę
bendruomenės.
Butų
nelaimė
patiems
kartą grūmojęs savo pačiai, publikai, bet tasai klyksmas davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco musų prirengimas dėl
išmieravimo ir
gryno pelno, taipgi karterius leisti tai atsitikti dabar, kada kad jj neduoda jam pinigų, kad
tą klausimą.
x
ir pagelba buvo beveik ūmi ir be vė spaudimo kraujo niekųomte neapvilia'.
nustato ne pati gatvekarių kom- už dviejų metų užsibaigs dabar jįs galėtų nuo jos pasišalinti. nustelbė visą jos gražumą ir mimo. Dr. Drake’s Glessco yra var Egzaminacija kraujo ir šlapumo itsiKą reiškia pilkumas
tojamas per 35 metus ir yra pripa buna jums dar ten būnant. .
paanija, o valstijos prekybos tinė “franchise” — gatvekarių Sekmadieny jis buvo areštuo visa kas buvo gero. .
žinta gyduolė nuo krupo, whooping
Patvarkymas apie gatvekarių komisija.
teisė operuoti gatvekarius ir bus tas -Chieagoj už girtavimą ir
Pelraičiutė-^Iillerienė, jos se kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerklės
Klauskite jūsų daktaro arba
ir elevatorių pirkimą, kurį mies
proga tikrajai municipalinei nuo tik pirmadieny išėjo iš kalėji sers Jarunės rolėje, buvo ge ligų.
aptiekoriaus
ką jie žino apie jas.
Socialistų nusistatymas
to taryba priėmė bė jokio svars
savybei ii; kontrolei,” sako rezo- mo. Tą pačią dieną, matyt, su- riausia iš visų, o tai lodei, kad Parduodamos už 50c. — vertos $50.00.
THE GLESSNER CO.
tymo, yra ilgas, 40,000 žodžių
Socialistai visados stovėjo ir liucija.
gr.vžo namo ir pareikalavo dau ji mažiausia klykavo-gicdojo,
Findlay, Ohio.
dokumentas, kurį gali suprasti stovi už miesto nuosavybę, ypač| Todėl socialistai ragina visus giau pinigų girtavimui, bet jai o laikėsi daugiau natūralaus
tik advokatas. Tuo patvarkįmu viešo aptarnavimo įstaigos. Jei darbininkus netik balsuoti prieš atsisakius duoti, jis ja nužu tono savo kalboje, nors ir ji
miestas neva perka gatvekarius kuri įstaiga aptarnauja visus dabartinį pasiūlymą nusavinti dė.
balso nesigailėjo.
ir elevatorius, prisižada praties miesto gyventojų reikalus, ji gatvekarius, bet ir pagelbėti ve
Ji buvo turtinga, pati viena
Kili visi artistai ar vaidylos
agitaciją uždirbusi daug pinigų įvairiais
ti naujas gatvekarių ir elevato turi būti miesto nusavinta. To sti kuosmarkiausią
nepasižymėjo nė tiek, kiek pirrių linijas ir pabudavoti paže- dėl socialistai visuomet turi }ra- prieš tą pasiūlymą.
bizniais.
Del šlubų
įhieji trys. Jie visi, gal tai vai
minius kelius (subway), kurių šę savo platformon reikalavimą, | z Balsavimas bus ateinantį an[ X-P.ay egzaminacija- ir kitos yra
dindami blogose aplinkybėse,
I visai dykai be jokios jums atsakonjyChieago daa* nė vieno ineturi. kad gatvekariai,
elevatoriai, tradienį, bal. 7 dieną. Bus du
GĖLIŲ PARODA
instrukcijomis,
tam
tikromis
bčs. Maloniai kiekvieną sutinkame
Gatvekarių ir elevatorių nupirki-1| elektros ir gaso gamyklos, van- pasiūlymai. Vienas — už mile- ;
ir ligotų
ir mes.pasakome teisybę be jokių iš
darė labai prastą įspūdį. Viena
mui ir pagerinimams miestas dens pompos Ir t. p. butų paim- sto “nupirkimą" gatvekarių, o
sisukinėjimų.
Šeštadieny, balandžio 11 o.,
šeštadieny,
“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu
turi išleisti $700,000,000, ku tos miesto nuosavybėn.
j kitas už miesto “operavimą" tų Garfield Park konservatorijoj vaidintoja vaidino tikrai šlykšjis
nėra tyrhs, tai yra priežastimi vi
vaikų
suriuos surinks bonais ir paskui
šiomis dienomis Cook pavieto “nupirktų" gatvekarių ir eleva- prasidės pavasarinė gėlių paro čia i.
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
Laumės. ši' dalis veikalėlio
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
atmokės iš pelno. Iki visi bonai Socialistų partijos pildomasis torių. Abu pasiūlymai yra ne- da. Parodoj bus išstatyta apie
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
bus
bene
gražiausia,
kiek
tai
nebus atmokėti, gatvekarius ir komitetas priėmė ilgą rezoliuci- atskiriami ir patartina balsuoti 24,000 žydinįų gėlių krūmų, jų
teikiamos
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
buvo
galima
pastebėti,
jei
lau

elevatorius valdys 9 žmonių ko ją, kurioje griežtai pasmerkia- prieš abu tuos pasiūlymus.
rado gyduoles, kurios tarškiamos tie
tarpe apie 700 Velykų lelijų, mes butų sugebėjusios tinkasiog į kraują, prašalina ligą labai
misija, kurių trys bus bankie- ma tas “pirkimas” gatvekarių. | Opozicija tokianj gudriam plegreitai.
Visas tas gyduoles serumą
.tąipjau daugybė tuliponų, hia
specialės
riai, trys miesto atstovai ir tris
turime visuomet prirengtas — gyduo
Rezoliucijoj nurodoma, kad nui pavesti gatvekarius bankie- cintų, daffodils ir kitų anksti
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914,
paskirs mayoras ir bankieriai Socialistų partija visuomet sto- riams, labai sparčiai auga, nes
(Tąsa ant O-to pusi.)
kuomet yra reikalas, vartojame jas
pavasari žydinčių gėlių. Paroda
bendrai. Ta komisija turės ne- jo už municipalinę nuosavybę žmonės vis labiau pradeda sukainos
gerai ir be skausmo.
Tas nenusilpnina sveikatos, galite
aprybotą galią: galės vesti nau transportacijos įmonių ir jų o įprasti kas ištiktųjų slepiasi po
eiti į darbą arba į biznį netrukdant
jas linijas, naikinti senas, nu- peravimą, bet šis pasiūlymas tomis gražiomis frazėmis. To
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
stattinėti karterių kainas ir tt., pirkti gatvekarius visai nėra dėl išrodo, kad tas gudrus triknckentėkite ilgiau.
žodžiu, vesti visą biznį taip, kaip miesto nusavinimas gatvekarių. sas nenusiseks ir taps balsuoto*Gydome labai pa’eliminsrai ir .visas užsiX-Ray speciali* egzaminacija.
senejusiaa ir kornpl'.kuoUis Ii iras, nes musų
jai vienai patinka ir niekas nė Tas ilgas ir gudriai korporacijų jų atmestas. Taip bent jau da
3462 So. Halsted SU
įstaiga yra prirengta geriausiai, Europiniais
ir
Amerikrtiifckaiu įtaisymais Ir gytluollmis.
žodžio negalės jai pasakyti.
advokatų parašytas dokumen bar rodo t. v. “šiaudiniai"
Ligas kraujo,
reuumtiznia, nervingumų.
’
užkietėjimą
vidurių,
krutinės ir šonų skau
bandomieji
balsavimai.
Nejuokauk
su
slogomis.
Apsileidimas
tas
parodo
tik
tą
faktą,
kad
gaU
dėjimą,
galvoi.uk
o.
nubČRiiną
kraujo pui
Ką sako šalininkai
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nenurvekarių operavimas yra ant vi
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
’nnu kvapą ir kilos ligoy yra musų speCialuniaa per 28 metus.
Tas nutarimas pirkti gatveka sados atiduodamas bankieriams,
Vyriįt ir moterys, kurie serga, tegul atsi
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogy
lanko j musų ofisą ir dusUinos apie nuurius iššaukė aštrių ginčų. Vie netik pavedant jiems pilną kon
jausį gydymo būdų tonsiių, kurie greitai
vartokite
atima spėką ir energiją, l’agelbėjoin tūks
ni stoja už pirkimą, kiti prieš. trolę vesti visą biznį ir nustati
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą
Paduosime nors trumpai su nėti karterius, bet ir garantuo
ir laimę, todėl yra ir de) jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.
glaudę ką sako kaip vieni, taip jantis jiems procentus ant kapi Pirnią kartą istorijoje, ChiThe Peoplės Health
ir kiti, iš to bus lengviausia nu talo ir “watered stock." Mies cagoje bus surengta moterų pa
Institute
Patrynus gerai greitai prašalina niežė
manyti ką reiškia tas pirkimas. tas neturės jokio balso gatve stangų ir progreso paroda. Tai
DR. GILL, Specialistas
'
40 N. Wells St..
jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį
Pirkimo šalininkai sako, kad karių opera vinie. Visą tai pa bus pasaulinė paroda ir bus jo
kampas
Washington St.
tas pirkimas suvienys gatveka vedama komisijai, kuri turės tei je parpdyta viskas, ką moterys
Ofiso valandos: Ketverge, aeredij ir suim
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs
toj nuo V ryto iki 8 vnkare. Nedėlioj ir
rius ir elevatorius ir galima bus sę išleisti $700,000,000, o ir ban- veikia komersiniame, artistiniašventadieniais nuo 10 iki 1 po pietfi. Panedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki
jais važinėti už vieną karferį, kieriai irgi gaus 50,000,000 do6 vai. vnkare.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

garbe už tai kad turėjome pro
gos pirmieji Amerikoj išvysti
savo kalboj Iq komediją. Pa
statys' jie mums ir lietuviškų
veikalu, bei nekiiriems, svar
besniems, reikalinga didelis pri
s įrengimas’ ir daug
dalyviu.
Tą, jie žada sekančiam sezone
padaTy'li. Lauksimi* istorinių
veikalų su choru ir kitais pa
gražinimais.
Dzimdziai, tai yra lietuvių
teatro auklėtiniai ir visi iš jų
su sovotiškais gabumais. Kas

PRANEŠIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIU
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Brighton Park. — Keisi. Paš. Kl.
dramos skyriaus susirinkimas bns
s< redoj, bal. 1, MeKinlev T’ark sve
tainėj', lygiai 7:30 v. vak. Visi dramiečįai susirinkite paskirtu laiku.
Komisija.

RENDA1 kambarys dėl inteli
gentiško vaikino, prie inteligentiškos
šeimynos, kamharis karštu vandeniu
šildomas ir visi paTanknrpai vėliau
sios mados,
Del in formacijų Sankito telefonu,
'
Lafaj’etle f»io7
1'108
Archer Avė.
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos knygų anrokavimas įvyks ketverge, balandžio 2
KAMBARYS dėl rendos vienam
dieną, Li...
iuosybės svet., 1822 XVaarba
dviem vaikinam, be valgio,
ban.sia Avė 7.30 vai. vak. Visi regaru
šildomas,
yra Vana, telefonas.
vizijos nariai ir valdyba malonėKam
reikalingas
geras kambarys,
kitę su si rink t laiku.
atsišaukite.
-—X. Saikus, rast.

mai pastatyti jį. Bet čia ir
“laumės” učIuivo j laumes pa
našios. o tik taip sau merge
les, kokias mes matome kasDAKTARAS PASAKĖ die
raštinėse, krautuvėse, cho
PNEUMONIJA
rų repeticijose ir kitur.
Ji apsireiškia iš slogų, kurių jis vi
Laumės, matote, “gyveno“
sai nepaisė. Atsiminkite, kad apsi
saugojimas butų to nepadaręs.
Lietuvoje jau labai, labai se
Daktarai rekomenduoja Bulgarišką nai; niekas iš musų
nėra jų
731 W. 18 SI.
žolių Arbata, kuri greitai
prašalina
L. S. J. Lygos mėnesinis snsirin3 fioot- fronl.
matęs ir neatsimename kaip h teis į “Potašų". pats įsitikins k imas
slogas.
įvyks ketvirladienj, bąlan
Bulgarišku žolių Arbata prašalina jos atrodė ar turėtų ai rodyt i. ir įvertins juos. Turėsit pro
džio 2 ti., 8 vai. vak.. Mark Whlte
reumatizmą, užkietėjimą, Kept irų,
salėj', Halsted ir 29
Inkstų ir Skilvio trubęlius'-ir padaro Bet aišku visiems, kad laume.i gos pamatyti gražų vaidinimą, gt. Visi Pttk
nąriai
susirinkite laiku,
turtingą ir stiprų kraują.
tai ne štenografistė,
tai nei gardžiai pasijuokti.
nes yra labai svarbių reikalų svar
Prašykite tiktai tikros. Bulgariškos
dar stymui. -^Valdyba.
Primenu dzimdžiams
ar Vyčių
Žolių Arbatos raudonuose ir geltonuo dainininkė Birutės
VYRŲ ir MOTERŲ
I
T"T‘—•
laiku pase bakseliuo su mariu vardu ant .jų chcre, tai
ne mergaitė šokiu kartą. Artimiausiu
Cicero. Lietuvių Namų Savininkų
75c. ir* $1.25
—Jonas. mėnesinis
kartokite
“
Potašą.*
REIKALINGA veiterka, mer
mokinė,
apsirėdžiusi
Up
to
susirinkimas įvyjes šian
Pastaba: Dideles šeimynos turėtų
dien,, 7:30 vai. Lukšto svetainėj, 1500 gina. 1947 So. Halsted ,St.
turėti mano didelio 5 mėnesių šelrny- dale“, dresiiikr.
'
So. 49 Avė. Malonėkit visi namų sa
uos inieros. Atsiųskite man $1.25 ir
Laumių
Lietuvoje
“
būdavo"
vininkai
atsilankyti.
Raštininkas.
aš atsiųsiu jas tuojau. Adresuokite
REIKALINGAS geras kukoman. H. H. Von Schlick, President, gerų ir pikių (kaip pas katarius, kad butų patyręs savo dar25 Marvel B.:i ng, Pittsburgh, Pa.
Rusijos Politiškiems Rainiams, sulikus gerų ir piktų
dvasių).
bą.
Susivienijimas Lietuvių \a_ bato i. Balandžio 4 d., Raudonasis
Vydūnas, nėra abejonės, turėKryžius rengia Douglas Park Audi1947 So. Halsted St.
jo omenyje gerąsias laumes, o mų Savininkų ant Rridgeporto .torium, prie Kedzie ir Ogden Avė.
ir Balių. Pęadžia Ivgiai 8
jos, piano supratimu, turėjo laikys savo mėnesini susirin- Koncertą
vai. vak., įžanga 50 centų. Kviečia
būt šitokios: jų kūneliai neaiš kimų trečiadieny, balandžio 1 visus užjaučiančius skpitlinrai atsi
Ar turit silpnas akis?
lankyti.
— Komitetas..
Ch. Liet.
kus, perregimi;# suknelės lino- d., 7:30 vai. vak.,
Skauda jums galvą?
sos ir daugiausiai šviesiai pil Auditorijoj, 3133 So. Halsted
MOTERŲ
SI.
Visi
nariai
malonėkite
atsi

kos, papuoštos kaspinais ir ža
REIKIA moterų virėjų, $30 j sa
lių, medžių lapais; kojytės bal lankyti laiku i naują svetainę
vaitę.
’
tos ir basos; kalba švelnutė ir ir atsivesti naujų narių prisi IEŠKAU savo draugo Juozapo Ruz Indų plovėjų, ,C dienos į savaitę,
j savaitį.
pavasaris, gos, turiu jam svarbų reikalą — yra $16Prie
tėti; judėjimai lengvus, lanks rašyti, nes ateina
siuvami! mašinų operatorkų,
laiškas iš Lietuvos. Jis paus ar kas
tus ir misteriški. Tokią nuo reikia pasirūpinti namų savi jį žinote malonėkite pranešti.
$18 į savaitę.
Lomi taisytojų, $65 į mėnesį.
Elzbieta Malinskuitė,
monę apie laumes ’ aš įsigijau ninkams apie naujus reikalus:
Janitorkų, $70 į mėnesį.
484,3
Northcotė
Tai yra paprasti simptomai, dcl
iš mano bobutės ir dėduko pa kad musų kolonijoj butų apva
Merginų j virtuvę, $18 į savaitę.
Kast Chicągo, Ind.
kuriu matymas reikalauja pagel sakojimų: jie buvo seni, seni lytos ėles, nušluotos
Veiterkių $18 į savaitę.
gatvės,, m,- , , —
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
turime dar ir daugiau vie
butų apsauga policijos ir lt. Aš KRIKŠTO duktė paieškau savo tų Taipgi
žmonės
virš
106
melų
ir
jie
prie
visokių
darbų.
nių? Pasitarkite su manim šian
krikšto tėvo Juozapo Drakšo. Jis pa
Mes,
namų
savininkai,
turime
gerai
atsimindavo
kaip
laumės
dien. — Pritaikau taipgi akinius
eina iš Lietuvos Kauno rėd., Tblšių
SOUTH PARK EMPLOYMENT
atrodė,. Jie, sako, savo akimis apie lai rūpintis, nes kitas nie apskr., Žarėnų parap., Grapščio kai
prie likusių čielų akinių stiklų.
AGENCY
mo.
Girdėjau,
kad
jis
gyvena
Chica4191
So.
Halsted St. kas
dėl
musų
nepasirūpins.
“
malę
“
laumes.
Ir,
sako,
tais
Nedėlioj nuo 9 iki 11.
goje ir kad 1914 metais gyveno Ken2
fl.
;
•—D. Gulbinas, Rašt.
laikais lemaičių Žemėje lau
singtone. Prašom atsišaukti laišku
DR. JOHN J.
ar ypatiškai. Mylėčiau pasimaayti.
mių “būdavo’’- pilni paupiai.
Aš esu po tėvu Levenora šimkaitė, o
REIKALINGA senyva
moteris
SMETANA
Ar mano nuomonė apie lau
po vyru Jurčicnė. Mano adresas:
prie apvalymo krautuvės ir pavu10746 Edbrook Avė., Chicago
mes yra teisinga ar ne, nesi
viiną krautuvėje. Jei negalės kas
AKINIŲ EKSPERTAS
dien,
tai nors kėlės dienas j savaiimu ginčyti, bet kad šiame per
1801 So. Ashland Avė.
tę; geras atlyginimas.
Visi dainininkai ir daininin
statyme mergelės laumių rolėr
3553
S.
\Vallace
St.
Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
>e nedavė progos nė dasiprotė- kės kviečiama susirinkti laiku
Tel. Boulevard 2851
Kambariai 14,'15, 16 ir 17
repeticijoms
ketvirtadienio
ti,
kad
lai
butui
laumės
ar
kcA
STOGDENGYSTĖ
• Ant Platt’s Aptiekos
kios kitos misteriškos esybės, vakarų, balandžio 2 d Mark Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir
Pastebėkite mano iškabą
,
garantuojamas už $4. Automobilių,
VVhile
Parko
s
ve
t.
Dar
gali
ir
aišku
visiems.
trokų patarnavimas Chicagoj ir apieValandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
linkėj. įstaiga P4 metų senumo. Di
nauji
nariai
prisidėti
prie*
cho
Pagalios
tas
nepakenčiamas
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.
ir geriausia stogų dengimo
VYRŲ
Ak kad ro. Artinasi Birutės paskuti džiausia
būrys baltų vyrų...
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
J. J. Dunne
nors šviesos butų užgesusios, nis vakaras šiame sezone, jis darbininkai samdomi.
Roofing
Co.,
3411-13
Ogden
Avė.,
kad nors jų šešėliai butų tepa- įvyks balandžio 26 d. Chicagos Phone Lawdale 0114.
Turime
gerą
propoziciją,
Lietuvių
Auditorijoj
Po
sirodę...
greit atsišaukit.
Pu-Ri,
su
simfonijos
orkrostbet
jau
*p.
Taigi, kam-kam,
Francis Vahiskis Co. Ine
.
BAGDONAS BROS.
Vaičkui už toki perstatymą ne ru, komp. A. Vanagaičio veda
4707 t’ouniain Avė.,
MOVING, EXPRESSING & COAL
mu.
Bus
suteikta
chicagiegalima atleisti! “Musų LaimėPIANO MOVING EXPERTS
IIollywood, Gal.
imas” yra didžiausias jo pra čiams kas tai tokio naujo, Už
Long distance handling.
Turime
daug metų patyrimą.
tai visi Birutiečiai i darbų kaip
laimėjimas.
REIKALAUJU dviejų siuveI
3406 So. Halsted St.
vienas.
—
Svečias.
1
,
Gaila...
SILAMINA VAIČKIENĖ
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res. jų prie vyriškų kostiimcriškų
—
Reporteris
Pupa.
Musų mylima moteris persisdrabužių siuvimo. Darbas ant
<yrė su šiuo pasauliu sulaukus
šIANDIė ĮVYKSTA BEND
visados,
27 metų amžiaus, kovo 31 dieną,
Regent gaso pečius parsiduoRAS
VISŲ
SUSIRINKI

K. Laucius,
192-5, 16 valandą ryte. Paėjo įš
MAS REIKALE “DZIMKauno rėd., Anykščių yal. Žiuda labai pigiai. Naujas tik vie
3305 S. Aiiiburn Avė.
belių kaimo. Amerikoje išgyve
DZI DRIMDZI”.
no 18 metų. Paliko dideliame
nį sykį vartotas dėl demons
nubudime vyrą Antaną ir 3 vai
REIKIA INŽINIERIŲ, $40.00 j sa
Dabar tik
ir girdi visur
kus, Vytautą, Stelą, Bronislava,
Jau kaip žinote,
šį vakarą travimo. Vertės $75.00 par vaitę.
‘^Poįtašas... Potašas...“ Nema’- j
o Lietuvoj motiną ir sešerį. Kū
Pečkurių, 65c. j valandą.
kaip 7:30 vai. vak., Mark Whinas pašarvotas randasi 452
Vyrų prie namų, $55 j mėnesį, ručiau... matei? ot gražu!., kas,! te Parko svetainėje
82 St. Laidotuvės įvyks balan
įvyksta duosiu už $40.01)
mas ir kambarys.
kur?.. Kas vaidino! Visa Chi- viršminėtas susirinkimas deliai
džio 3, 1925, 8 vai. ryto iš na
Darbininkų, 55c. iki 60c. į vai.
mų į šv. Juozapo bažnyčią, ku
Janitorių naktinių arba dieninių,
eaga
kalba
apie
tą
linksmą
ko

aptarimo musų Dzimdziukų’’
rioj įvyks gedulingos pamaldos
$27.50 į savaitę.
mediją. Gaila tų, kurie nebuvo — kaip juos išleisti. Visos muuž velionės sielą, o iš ten bus
Mašinistų, 80c. j valandą.
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
2805
West
63rd
St.'
Molderių, 80c. j vai.
22 d. kovo mieste ant persta-,1 sų vielines
rcdakcijos, chorų b.......................
nes.
Statytojų, 70c. j vai.
I
"
...................
^ymo. Abejoju ar artistai suge-1
visi
musų
veikeCabinet dirbėjų, 75c. į vai.
,
vaidybos
i
f
Visus gimines, draugus ir pa
bes
antru
kart
taip
suvaidinti.i
aipgi
turime daugiau vietų prie vi
žįstamus nuoširdžiai kviečia
jai maloniai yra kviečiami at- Mes parduodame olselio kainomis sokių darbų.
Garbė Dzimdziams, kurie bei si lankyti į šį susirinkimą, nes visiems. Dasižinokite • pas mus
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjatn paskutinį
apie jūsų ‘pluinbingą ir namų ap
SOUTH PAKK EMPLOYMENT
jokio trukšmo, per keletą die tas liečia mus visus.
patarnavimą.
AGENCY
šildymo reikmenis.
nų suspėjo tą sunkų veikalą
—Komisija.
PEOPLES PLUMBING &
Nuliūdę ir pilni gilios siel4191 So. Halsted St.
priruošti.
Juk
tai
pasaulinė
HEATING SUPPLY CO.
vartos liekame,
2 fl.
490 Milwauke Av. Haymarket 1018
komedija! Nemanykite! Toks
461 N. Halsted St. Haymarket 4221
Vyras, sūnūs ir dukterys.
veikalas reikalauja daug dar-, Pranešimai ,
REIKALINGAS
darbininkas prie
clm-Do iv «ylcivi. dirbti •
kx*.
l>»ivo
tai
tik. i>asi-'
borius Budeikjs Tel. Yards 1741
černčj,
jęera proga išsimokinti
buTel. Yards 7282
džiaugė “Pota.šo” pastatymu, i
čemęs darbo. Darbas ant visados ir
BRIDGEPORT PAINTING
Dar tokio vaidinimo mes ne Kas, ką, kur, kaip ir
& HbW. CO.
gera užmokestis.
UžNaujienos,
Malevojam
ir
popieruojam.
buvome matę lietuviškam tcat-(
kada rengia, veikia
1739 So. Halsted St.
laikom malevą, popierą,
re. Daug artistų ir režisierių
Box 500
stiklus ir*t. t.
ar kviečia.
3149 Sn Halsted St.
mėgino didesnius veikalus tin-i
J. S. RĄMANČION1S. Prez
REIKIA berno į mažą ūkę,
karnai pastatyti, bet kas iš to Bridgeport. — SLA 36 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks seredoj, ] d.
yra 4 karvės, $50 į menesį ir
išeidavo ?
balandžio, 8 vai. vak., Chicagos Lie
pagyvenimas. Netoli nuo Clii
Aš, vardu publikos, reikalai!-! tuvių Auditorijoj, 3138 S. Halsted st. Tel.' Lafayette 5153-6438
malonėkiae dalyvauti.
cagos. Veikite greitai.
ju pastatyti “Potašą ir Perla Visi nariai —
A. Marcijonaitė, Sekr.
C. Polaitis,
mutrą,’’ nes dauguma nematėm
Eau Claire, Mieli.
Tik mieste nestatykit; ne$ ne Lietuviška Tėat. Dr-stė Rūtos No.
patogu ndkuriems.
Gaukite 1 laikys mėnesinį suširinkimą balan NAMŲ STATYTOJAI
džio 1 d., 7:30 vai. vakare, G. M.
REIKA|L1NGAS patyręs savo
“Mildą” ar “Liet. Auditorium.” čemauskio svetainėj, 1900 S. Union
3804 So. Kedzie Avenue amatų bučeris.
Bridgeportas vienas pripildys avė. Gerbiami draugai ir draugės ma
lonėkit atsilankyti į susirinkimą, ka
CHICAGO.
tas svetaines. Patariu nuo sa me kiekvieųam bus smagu išgirsti
Alex Sucilla
vęs nueit pažiūrėti kaip Lietu musų vakaro pasekmes. Nepamirs-,
12300 Emerald Aye..
KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
vos Artistai vaiditaa. ir kaip kitę dienos ir laiko. —Valdyba.
Tel. PuIIman 3990
Del grosernių, bučernių, deliluite“išsitriksino” vietiniai. Visi jie Northsidės Sąryšio delegatų susi sen,
restauracijų, saldainių krautu
tiesiog pergyvena.
Nekurie rinkimas įvyks 1 dieną balandžio, 7:30 vių, keptuvių. Specialis prirengivak., 1882 Wabansia avė. Visi mas Sostheim’s labui tvirta de)
REIKALINGAS apysenis, blaivus
“patriotai” neva pučiasi dcl vai.
delegatai kviečiami būtinai dalyvau keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- žmogus; 'gali gauti kambarį ir val
žydiško . veikalo. Kodėl, girdi, ti, nes daug svarbių 'dalykų randasi mokėjimu.
gį; darbas apvalyti krautuvę ir
dėl
aptarimo.
reikalui
esant pabūti
krautuvėj.
ne lietuvišką.
1912 SO. STATE STREET
—čepulevič, Sąryšio rašt.
Turi
būt
teisingas
žmogus.
ALHAMBR/K STORE FIXTURE CO.
Visos
tautos vaidina
internaVISOS lulltV9
Vc’l
3553 S. Wallace St.
bet kodei Jaunuolių
_
~Orkestro mėnesinis
. suTel. Boulevard 2851
cionalius veikalus,
mums, lietuviams, nevaidintl ’ Slinkimas įvyks sere.doje, bal. 1 d.,
vai. vak. Visi nariai ir jų tėvai buI>zim<lziai pasirodė lietuviais ir 8tinai
atsilankyti, nes reikės labai
patriotais, kaip dar niekas, o svarbių dalykų apsvarstyti.
PASIRENDAVOJA 3 kamba
—A. J. S'chultz, rašt. riai su furničiais, su arba valgio.
mes jiems pavydįm pasaulinius
PARSIDUODA Ford Sedan
veikalus vaidinti, Antra ver1923. Pardavimo priežastį paLSS VIII Rajono valdybos posėdis Merginoms arba vaikinams.
Amerikos
tus, tai’ vienintelis
Įvyks ketverge, balandžio 2 dieną, I Atsišaukite
tirsit ant vietos.
teatraJis veikalas, kuris visų Naujienų name, 8 vai. vakare. Visi
3815 So. Halsted St.
Joseph Gerick,
nariai
dalyvaukite
šiame
posėdyje.
Mums
pasaulį spėjo aplėkti.
1 fl.
660 W. 1.4 St.
—Sekretorius.
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NAMAI-2EME

PARDAVIMUI
PARSIDUODA 3 kėdžių barbernė
ir vienas “pnlT” stalas. Čigąrai, tahakasyir minkšti gėrimai. Gera vie
ta. Parduosiu'pigiai, ries greitu lai
ku vykstu Europon.

nori pirkti,
luti,

arba

mainyti namus,
lotus,

farinas,

taipgi ir viso

PARSIDUODA Lunch Room
ir Coffee Shop. Parduosiu pi
giai, tik už $250.00.
728 W. 14 PI.

kius biznius, vi

suomet

kreip

kitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO.
Kcal

Ėst ate

Visuomet busit užgančdimi

PARSIDUODA kriaučių šapa.
3852 S. Halsted St.
Biznis išdirbtas ir neša gerų pel
Tel. Ra u Ieva r d 9641
ną. Parduosiu pigiai, tik už
$250.00, nes greįtu laiku einu į
Bargenas. Pardavimui lotas
kita bizni.
25x125, tirštai apgyvento! kolo
1941 Canalport A ve.'
nijoj, prie 45 place, tarpe Western ir Rockwell St. Atsišauki!
PARSIDUODA Barbernė
iki 8-9 v. v. Klauskite Gus Thekėdžių. Vieta gera, renda ne- odore, 4355 Emerald Avė. Phone
brangi.
Yards 1836.
'Atsišaukite:
1703 N. Cra\vford Avė.
PARSIDUODA grosernė, taipgi la«
ko ij- visokiu kitų reikmenų. Yra 4
kambariai dėl pagyvenimo. Garažas
Py*tmli prie grosernės. Parduosiu pi
giai. 'Puri būti parduota šią savaitę.
Pardavimo priežastis — einu i kitą
biznį.
-1422 S. Honore S t.

$500.00
įmokėjus, o kitus kaip rendą, nupirksite pigiai, mano 5 kambarių medinę
cottage, 510 W. 43 PI., yra gasas,
elektra, vanos, furnace šildoma, gera
barnė, iki 9 ryto arba po 6 vakaro.
JIARRY MILLER, savininkas,
1145 Independence Bldg.
Phone V n n Rųrėn 5815

MORTGECIAI -PASKOLOS

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga; laikoma ir visokių
smulkmenų. Nupirksi t pigiai.
ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Kreipkitės:
Taipgi perkame Trečius Morgičius
3343 S. Morgan St.
ir kontraktus.
GROSERNĖ ir visokių mokyk
los reikmenų krautuvė parsiduoda,
arti prie mokyklos, 5 ruimai gyve
nimui, renda $45 į mėnesį.
Kreipkitės'
636 W. 37th SI.,

PARDAVIMUI barber shop; yra
rakandai, 2 balti Kouche’s krėslai
ir tinkama sinku barberiams —
rakandai tik vienus metus naudoti
Kaina tik $200, Kreipkitės iki 4
vai. vakaro. Klauskit Joe.
3028 S. Lowe Avė.
>_______

NAMAI-ŽEMĖ

INTERNATIONAL INVESTMENT .
'
CORPORATION
3804 South Kedzie Avė.,
Lafąyette 6738.

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
paskolon
ant antrų
morgičių

patogaus
komiso
BRIDGEPORT LOAN CO.
klausk N. Kanter, prezidentas
3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
RezideAęija Lowndale 7960

18 GATVĖS APYGARDOJ
Nesigailėkite kada sve
timtaučiai išpirks jūsų na
mus ir pabudavos dideles
dirbtuves, kur jau ir šian
dien ateina kaip audra. Tai
gi dar turiu du namu ku Specialiai Kursai Dressriuos galima pigiai nupirkti
making ir Millinery
ir su mažai pinigų.
Reguliariai kursai Drafting, Designing, Tailoring ir DressmakS. MARKŪNAS,
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
726 W. 18 St.
delis numažinimas kainose.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKTNG

NAMAI. Mt. tireenyvood. Kai
COLLEGE
na $3,500 ir augšeiau. 6 kam 2407 W. Madison,
Chicago, III.
barių, stncco, $5,500.
Gera Phone Seeley 1643
transporlacija.
(niversal
M. E. HUTFILZ, Manager

Phone Beverly»1675

3KOS

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalovv,
moderniškai įrengtas, $4950, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2
Datų namas, garu šildomas, $11000,
tik trumpam laikui.,/Atdara vaka
rais ir nedėlioj.
Lakęs Construeti'on Works
Kampas 58th & S«. Robey Sts.
Tel. B epui) 14 c 6200

KODĖL neįrengti jūsų lotą. Se
nas ir atsakantis kontraktorius su
teiks jums pinigus, planus, dykai
apskaitliavimą ir pastatys namą
be jokiu ekstrų.
ISJyKUlKNOS,
1739 S. Halsted St., Box

496

PARSIDUODA Lietuvoj prie Ute
nos apskričio miesto Rešeje, ūkis 64
hektarai žemes, pilnoj tvarkoj, su
trįobomis, inventorium ir dailiu vane.
jėgos malūno. Smulkiau sužinoti pas
P. KRIAUČIONI,
830 — 3 Street,
Dės Moines, Iowa.

Anglų Kalbos
Pilietybės
Lietuvių Kalbos
■ Dailrasystės
Aritmetikos
Gramatikos
Knygvedystės
Retorikos
Literatūros
Stenografijos
Mašinėle Rašymo Etimalogijos
Prekybos Teisių
Oratorystės
Laiškų Rašymo
Logikos
S. Vai. Istorijos
Ekonomijos
Abelnos Istorijos
Fizikos
Geografijos
Sociologijos
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

F*. SjVTnssvą mokykloje merginas
ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAŠ

Malevojimas, moldinimas, greinavimas, scenarijos paveiksluotas malemas, scenarijos paveiksiutoas male
vojimas, show card rašymas, klesos
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Stibatoje
ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.
savin i ii-

PARDAVIMUI per
Superior Sign School
ką, parduosiu savo naujų mu
2139 So. Wabash Avė.,
rini,
ir 0 kambarių, 2 flatų
Calumet 5093
namą, aršiojo trimi ilgai, pla
tus lotas. 3447 W. 63rd PI.
VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
Phone Prospect 0622
Šis Amatas Gerai Apsimoka
PARDUODU naują mūrinį namą,
2 flatų po 6—6 kambarius. Karš
tu vandeniu šildomas, aržuolo triiningas ir visi įrengimai pagal vė
liausios mados. Savininkas gyve
na ant pirmų lubų.
3332 S. Union Avė.

Jus galite išmokti šį gerą amatą
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Pirkliškas Moler
mokinimas barbernei. Uždirbsite
kol mokinatės. Prašykit katalogo.
MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St.,
Chicago.

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nė cottage. Yra gazas, elektra ir
Išmokit Murininkystės
vieno karo garažas. Parduosiu la
bai pigiai, nes greitu laiku aplei Ateikite, pamatykite, 3 instruktoriai
džiu miestą.
visuomet; išmoksit namus budavoti;
mokins jumis kontraktoriai ir archi
4630 S. Francisco Avė.
tektai. Blue prints skaitymą .ir apskaitliavimą, į savaitę po $6. VISAS
MOKSLAS
$70. Visi įrankiai dykai.
BARGENAS UŽ $1090 CASIL
5 gražus nauji kambariai mūri Atdara nuo 9 rvto iki 9 vakare.
nė bungalow, tile vana, aržuo’o CHICAGO BRICKLAYING SCHOOL
2029 Indiana Avė.,
grindys, furnace šildoma, cemento
gatvėj netoli mokyklos ir bažnyKampas 21 st St.
1444 West Lake St„
ios, kitus po $50 į mėn., įskaitant
6% pahikanus, tuojau galite gv-l
Kampas Ashland Avė.
venti, 2916 N. Marmora Avė.
West Side Skyrius.

