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PASIRUOŠĖ GINTIS NUO LAIVYNO PUOLIMO

Darbininkų nėra
mumai Rusijoj

Įspėja lino mažinimo algii Lenkijoj streikuoja nkio
kasyklŲ darbininkams
darbininkai

MORGANTOWN, W. Va.., bal.
1.
Kalbėdamas čia kasyklų
darbininkų masiniame susirinki
me, Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, William Green,
pareiškė, kad Federacija pasi
ruošus koperuoti su kasyklų
operuotojais ir valdžią, kad suradus priemonių viešpataujan
čioms dabar visame krašte ang'lies pramonėje sąlygoms page
rinti.
J Praeitasis pasaulinis karas
padaręs tai, kad minkštųjų ang, lių pramonė Tapus perdaug iš, plėtota, ir kasyklų operuotojąi
| tuo pasinaudoję. Dabar tojo
'pramonėj dalykai blogi, reikaJin!gi būtinai taisyti. Bet dėl to• kios padėties ne
darbininkai
Socialistų
parlamento
atstovai
BėRLINAS, bal. I. — įvai
kajti, o todėl ne jie privalo ii
dėl
to
nepritaria
kariuomenės
riuose sovietų Rusijos tekstilės
Geležinkelio mortarai Kamehamcda tvirtovėj, Havajų salose, belaukia signalo šauti milžiniš atsakyti. Mažinimu algų.daly
mažinimui
fabrikuose kilo darbininku nera
kas bombas Į užpuolančius ka“o laivus. Tai betgi ne karas, o tik Jungtinių Valstijų laivyno bų padėties negalima pataisyti,
mumai. Neramumų priežastis
ir darbininkai tam priešinsis.
karo manevrai Havajų sa'lų vandenyse.
VIENNA,
Austrija,
bal.
T.
—
— duonos stoka. Kiekvienas
Darbo Federacijos prezidenr
__.■
---------- ---------------- J
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Vienuos
garnizono
socialistų
midarbininkas begaudavo duonos
tas pilnai pritarė United Mine
litarines
draugijos
susirinkimo
tik ketvirtą cįalj svaro.
VVorkers streikui,, kurs šiandie
jos
sekretorius,
Aid.
Wagner,
Sovietų laikraščiai graudena
tapo paskelbtas, ii- ragino angpranešė,
kad
jis
girdėjęs,
kad
darbininkus nurimti, užtikrin
liakasius laikytis tvirtai,
iki
Paryžius
girdėjęs,
kad.
buvęs
so

karo
ministeris,
Kari
Vaugoin
streikas bus laimėtas ,
darni juos, kad krizis veikiai
vietų
karo
komisaras
esąs
nu

norįs
paleisti
iš
tarnybos
keletą
praeisiąs.
Priešingas tik tokiom paskolom, WERTHEIM, Vdkietija, bal.
žudytas
tūkstančių kareivių.
kurios eina valstybių milita- 1. — Skaičius vokiečių kareivių,
Socialistų atstovui parlamen
rizmui stiprinti
žuvusių vakar, tiltui sulužus,
te, buvusiam karo m misteriui
PARYŽIUS, bal. 1.
Pary
Vezero upėj, siekia 84.
Butsch’ui pareiškus, kad minis
žiuje pasklido gandai, kad buvęs
Tiltui pradėjus smukti vande- sovietu karo ministeris, Leonas
teris Vaugoin sutikęs nepaleis VVASHINGTONAS, bal. L —
Prezidentas
Coolidge
pilnai
pri

nin, karininkai tuojau Įsake ka Trockis, esąs nužudytas.
ti jaunesnių kaip 38 metų karei
j
Gauta iš Rusijos telegramai WARREN, Ohio, bal. I.
MOTFATDEO, Uraguaja, bal. vių, socialistų žymus atstovas taria tam, kad Amerikos finan reiviams mesti savo naštas —
sininkai skolintų Europos kraš šautuvus ir kuprines - upėn, te- skelbia, kad jis buvęs nudaigo Vietos teismas šiandie nubaudė
1. — Kalbėdamas Krikščionių Otto Bauer pasakė:
dvidešimt septynis ku klux-kla“Ateis valanda, kur mums tams ‘pinigų produktingiems čiau kareiviai, 'didžiumoj visai tas sovietų įsakymu.
darbo kongrese, buvęs Uraguajos prezidentas D r. Baltasaras grės/ pavojos iš Vengrijos ii tikslams. Kartu Baltasis Na jauni ir nepatyrę, baimės apim Jokio tos žinios patvirtinimo niečius, kurie buvo apkaltinti
kaipo dalyviai įvykusių praeito
Brum pareiškė, k<ul turėtų būti mums bus reikalingas kiekvie- mas užgina paskalas, kad prezi ti šoko vandenin su visom savo’ nėra, tečiaus vietos rusų rate
dentas esąs susisielojęs priva naštom tikėdamies
išplaukti liuose ji padarė didelio sujudi lapkričio mėnesį muštynių Niles
Įkurta visos Amerikos —- pieti nas kareivis. Ateis va landa
, . j ’ čių kapitalistų
mieste. Kiekvienas Jų nuteis
skolinimais pi krantam Bet-kadangi toj vie mo.
nės ir šiaurinės tautą sąjungą. kur teks vesti kova su
/
ta pasimokėti po 300 dolerių pa
toj upė buvo gili ir vanduo labai
Tas projektas ne naujas. Ura- viduj. Ateis valanda, kur so- nigų svetimiems kraštams.
Trockis
paabėgęs,
sako
Berlinas
baudos ir teismo lėšas.
Prezidentas esąs Įsitikinęs, sriaunus ir šaltas tai didžiuma
guaja tokį sumanymą buvo jau cializmas turės būt išplėstas po
kad Amerika privalanti daryti jų žuvo.
TeleBERLINAS, bal. 1.
1923 metais padavus įvykusidj visą pasaulį.
RENO,' Nev. f' bal. 1. — Vi egramos iš Rygos,
“Kancleriaus Ramek’o vai- visa, ką galėdama, kad finansa
o
, Latvijoj,
j
y prarSantjago, Čilėj, visos Ajnerikos
MEKSIKOS MIESTAS, kovo neša, kad Trockis pabėgęs iš nas pats banditas, atvykęs Į
konferencijoj, bet konferencija džia nėra socialistine, nors so- vus paskolas Europos kraštams
cialistai kontroliuoja beveik vi- produktingiems reikalams, ypač 31. — šešiasdešimt šeši vyrai ir Suchumo, Kaukaze, kur'jis pa- įSparks miestelio banką, revolvenieko dėl to nedaro.

Proponuoja kurt Ameri
kos tautų sąjungą ;

Illinois atmete du svarbiu dar
bininkams įstatymu
Tekstilės darbininką nėra Austrai bijosi karo su
Vengrija
mumai Rusijoj

Coolidge pritaria skolini Skaičius prigėrusiu Vokie
mui pinigy Europai
čiu kareiviy yra 84

Girdai apie Trockį x

27 ku klux-klaniečiu riau
šininkai nubausti

Proponuoja kurti Amerikos
Tauty Sąjungą

są pusę balsų Austrijoj

kad tos paskolos padėtų

ir

nuoš. Viennoj.”

Darbininkai pralaimėjo llli
Generolas Semionov susi
nois legislaturoj
taikęs su bolševikais
Biliai dėl indžiokšenų apriboji
mo ir dėl 8 valandų daibo die
nos moterims žlugo

SPRINGFIELD, III. f bal. 1. —
Organizuotieji darbininkai va
kar pralaimėjo dvi kovas Illinois
legislaturoj
Viena, atstovų butas 74 bal
sais prieš 63 atmetė Soderstromo bilių, kuriuo turėjo būt ap
rėžta teismų galia duoti “indžionkšenus” prieš darbininkus,
įvykus nesusipratimams tarp
darbininkų ir samdytojų, ypač
streikų metu. Biliaus autorius
Įstatymo projektą sugebėjo iš
gelbėti tik tuo, kad pirm balsa
vimo rezultatų paskelbimo davė
Įnešimą tą reikalą atidėti neaiiribotam laikui.
Antras pralaimėjimas tas, kad
pramonės reikalų komisija 19
balsų prieš 12 atsisakė iš naujo
švaistyti Įstatymo sumanymą
dėl astuonių valandų darbo die-1
nos moterims. Dabar, einant
statutu, tas dalykas galės bht
vėl pakeltas ir padėtas kalendo
riuje tik tada, jei legislaturos
atstovų butas jį iš naujo perbalsuos.

sekmadieni
Aguas Calientes
mieste už šaudymą i federalę
kariuomenę, bus atiduoti teis
mui kaipo maištininkai.

Jungi. Valstijų paktas su
Olandija pasirašyta

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 1.—
Pranešama, kad atamanas gene
rolas Semionovas, kurs per ilgus
Oficialis oro biuras šiai die
metus, Japonijos padedamas, ve
nai pranašauja:
dė Sibire karą prieš sovietų val
Chicago ir apielinkė — Apla
džią, dabar susitaikęs su bolše VVASHINGTONAS bal. 1. —
Valstybės departamente šiandie mai gi*ažu; maža atmainos temvikais.
pasirašyta Jungtinių Valstijų 'peraturoj; vidutinis, didžiumoj
Sovietai laikysią jo žmoną ii
vaiką kaipo įkaitus, kad Semio paktą su Olandija, kuriuo ei- rytų vėjas,
Vakar temperatūra vidutiniai
novas bus ištikimas' bolševikų nant suverenybės klausimas Las ■
Painias salai, kuri yra tarp Fi 'siekė 47° F.
valdžiai.
šiandie saulė teka 5:32, lei
Su šiuo Semionovo žygiu iš lipinų ir Niderlandų Rytų Indų,
džiasi 6:15 valandą.
nyksta galutinai “baltųjų” rusų bus pavestas arbitracijos teisorganizacija prieš • sovietus toli mui išspręsti.
muose. rytuose.
PINIGŲ KURSAS
FORDAS PLEČIA SAVO B1ZNĮ AUSTRALIJOJ
ŽYDV UNIVERSITETAS ATI
Vakar, balandžio 1 d., užsienio pi
nigų
re mažiaus kaip už $25,000 do
DARYTA JERUZOLIME
lerių
bankų b’>vo skaitoma Amerikos
SYDNEY, Australija, bal. *1.
pinigais žitaiu:
"
$4.79
JERUZOLIMAS,
Palestina, — Fordą adiomobilių kompani Anglijos, 1 sv. sterlingų
$5.16
100 frankų
balandžio 1. — Jeruzolime, Sko- ja steigia Australijoj dvi savo Belgijos,
$18.32
Danijos, 100 kronų .......
$5.35
po kalne, šiandie tapo su didelė kompanijas, kiekvieną su 7L} Francijos, 100 frankų ...
Italijos, 100 lirų ...........
; $4.15
mis iškilmėmis atdarytas -pir milijono dolerių kapitalo. Vie-! lenkuos,
$19.25
100
zlotų
........
mas žydų Universitetas. Ati na jų gamins automobilių vir-į Norvegijos, 100 kronų
$15.76
$39.90
darymo iškilmėms tūkstančiai šus importuotiems rūmams su ’ Olandijos, 100 florinų ..
$2.53
Suomijos, 100 markių ...
žydų suvažiavo iš visų pasaulio motorais, antroji gi kontroliuos švedu?, s, 100 kronų .....
$26.95
$19.29
Šveicarijos, 100 frankų
dalių, ypač daug iš Amerikos. automobilių pardavimą ir pnLordas Balfour universiteto ati
V1SOJ Aura a i joj.
darymo kalboj pareiškė, kr|l
Lietuvos Pinigy Kursas
“šios iškilmės pažymi pradžią
didžių dalykų, kurie turi visų HOEPKER-ASCHOFF — PRŪ Siunčiant pinigus Lietuvon per
SIJOS PREMJERAS
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
galimybių pasiekti.”
UCtlJLlVl 1 Vi

|

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI AU
TOMOBILIUI SUSIKŪLUS
Marx — klerikalų kandidatas į

®

*

irusią sveikatą tašydamas. Kar
tu su juo pabėgę ir du komunis
tai, Kac ir Nikolenko, kurie bu
vo sovietų paskirti Trockini da
boti.
Sovietų ambasada Berline te
einu vadina tuos pranešimus
“tuščiais prasimanymais.”
Ji
sakos ką tik esanti gavus tele
gramą, kad Trockio sveikata gė
rokai pasitaisius ir nesenai jis
jau laikęs viešą kalbą. Jis te
besąs Suchume, užsiimdamas li
teratūros darbais.
[Tds žinios apie Trockio ntidaigojimą ir ^pabėgimą gal bus
tik “April fool.”]

Smarkus komunistą smu
kimas Vokietijoj
BėRLINAS, bal. 1.
Ruhro
krašte ką tik įvyko kasyklų dar
bininkų sąjungos viršininkų rin
kimai. Rinkimuose komunistai
pralaimėjo 40 nuošimčių balsų,
palydinus su praeitais rinkimais. Visi jų pralaimėti balsai
teko socialdemokratams.
Kaip žinia, Ruhro kraštas iki
šiol buvo komunistų tvirtovė,f
SUGAUTA PLĖŠIKAI PAVO
GĘ $120,000 PAŠTO PINIGŲ

BUFFALO, N. Y. > bal.« I. —
Praeitą naktį čia tapo suimti du
plėšikai, kurie kovo 27 dieną
apiplėšė Buffaloj paštą, tešluo
dami 120,000 dolerių. Pas juos
rasta dar neišleistų,k garaže pa
slėptų,’ 115,000 dolėrių.

tant Amerikos doleriais yra skaito
mas
šitaip:
BERLINAS, kovo 31. — Viė
$5.50
. 50 litų
toj
I)r.
Marxo
Prūsijos
premje
10.50
litų
100
Vokietijos prezidentus
20.75
ru šiandie tapo paskirtas Pr.1 200 litų
ST. PAUL, Minn., bal. I. —
81.00
800 litų
Trys vyrai buvo užmušti ir dvi
BERLINAS, kovo 31. — Ka Herman Hoepker-Aschoff, de- 40® litų
41.25
51.50
500 litų
moterys pavojingai sužeistos jų talikų centro partijos vykdoma mokrataš.
61.75
600 litų
KONSTANTINOPOLIS, Turautomobiliui susimušus su gat- sis komitetas šiandie nutarė
72.00
700 litų
ŽENEVA, Šveicarija, bal. 1. 800 litų
vekariu. Du vyriškiai buvo vie antriems rinkimams savo kandi
82.25 kija, Jcovo 28. •— Kurdų suldR92.BC
900
litu
lįai užėmė Mušo miestą, aštuo
toj užmušti, trečias gi mirė tuo datu Vokietijos prezidento vie — šiandie prasidėjo Čia prelimi- teoo litų
102.76
niasdešimt mylių j pietus puo
jau nugabentas ligoninėn. Vie tai statyti buvusį kanclerių Dr. narė Tautų Sąjungos juristu, "prieUitos
centai paiio iialidy ui kotna siuntini. Erzerumo., taipjau miestus Buna sužeistųjų moterų veikiausia Vilhelmą Marxą. Antrieji rin konferencija tarptautinėms• tei• ■ • -į Norint pasigirti telegramų — dar BU
laniką ir Melazkertą.
z.
kimai įvyks balandžio 26 dieną, sems kodifikuoti.
irgi neišliks gyva.
c*nta dangiaa.

-
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VARŠUVA*, bal. 1. — Dauge
ly apskričių Lenkijoj kilo ūkio
darbininkų streikas. Streikas
kilo dėl protesto prieš arbitracijos komisijos sprendimą, kuriuo
ji nustatė naują • algų normą
vietoj senosios, paremtos rugių
kaina,

FraiiciizŲ-Vokiečiii preky
bos deryboms nevyksta
PARYŽIUS f bal. 1.
Francuzų-Vokiečių prekybos dorybes
vėl sukliuvo. Vokiečių delega
cija, kuri buvo sutikus išplėsti
labiausiai favorizuojamos vals
tybės sąlygą franeuzų ekspor
tams, išskiriant “labai apribo
tą skaičių dakitų,” dabar pasiū
lė vėl kitokių sąlygų.
ZINOVJEVAS TŪKSTANČIAIS
MELUOJA

RYGA, kovo 14 [LZ].
“Leningradskaja Pravda” praneša,
kad “Mofi’os” konferencijoj Zinovjevas pranešęs, jog paskuti
niais metais Bėdino, Rygos, Bu
dapešto, Elsinkių, Talino, Kau
no, Romos kritę 150,000 “buržua
zijos- aukų.” Malšinant sukili
mus Suomijoj esą užmušta 85,000, Lietuvoj ir Estijoj 35,000,
Latvijoj 25,OOp asmenų.
Šių metų sausio 1 dieną buvę
suimta komunistų I^enkijoj 5.,000, Vokietijoj 7,000, Pabaltijo
valstybėse 1,900.
1N DUONAS GYVĄ PALAIDO
JO SAVO DUKTERĮ

DURANGO, Cal., bal. T. —
Policija areštavo Corteze, Cal.,
seną indijoną, Mormoną Joe,

jiems dešimt moterų areštuoti praeitą stafuoju laiku gyveno, savo pa riu rankoj suvarė banko tarnau kaltinamą dėl mirties jo 18 įner

stabilizuoti savo pinigus ir eko
nominiai sutvirtėti. Preziden
tas priešingas tik skolinimiu pi
nigų ginklavimos tikslams, lai
kymui didelių armijų ir pana
šiems dalykams.
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tojus ir viršininkus į voltą, ten
juos uždarė ir, pasišlavęs dau
giau kaip 35,00Q dolerių, pa
spruko. '

tų dukters. Sako, kad paial se
novės tos indijonų giminės pa
pročius jis savo dukterį gyvą
palaidojęs.

Pinigai Lietuvon
ant Velykų
Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.
Jus be abejonės norite, kad kartu su
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš
Velykas.
Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chicagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje
yra išmokami į 6 iki 10 dienų, o kainuoja
tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIčlO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIEN
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, HL
antini
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PO APLEIDIMO
Koperatyvų
U GONBlfCIO
skilimas
Ji buvo silpna ir nelaiinih- Š. metų vasario 21 d. Kaune
ga.
Lydia E. Pinkham’s paskirtas “'krikščioniškų kopėVegetable Compound atga ratyvy kongresas. Tai eilinis
vo sveikatą dėl Mrs. Auger’s. aklos krikščionių demokratų

sidavęs ir matydamas, kad
ko tfeiŠėis pagalios
apsiėfne
laikyt
krikšč. koperatyvų
kongresą, paskaitą, temą “Ko
operacija ir pasaulėžiūra”
kurioj jis žada nurodiriėt, kaip
pav. Amerikoj
socialistas ir
kunigas kooperacijos
Centro
Valdyboj dirbą
visai taikin
gai. Jei taip jis padarys, kaip
sakė, tai beabejo, nušluostys
generalissimui — Vilimui nosį.
Ar ir dar tame vienas pažy
mys, tai tas, kad
ir į laimi
konservą tingus
sutvėrimus
kaip kunigas, vlstik kultūrin
gos šalies Įtikmė šiėk-Hek pa
veikė.
‘
Ar neliks kun. Vilimas su
savo keletu bendrų vienui Vie
nas su savo stebuklinga dova
na visur ir visame pasireikšt
dideliu, tikrai ypatingu, fana
tiku.
Laimingos kloties!’
——Nurotas.
1925 H 13

Pas juos
politikos vaisius,
“krikščioviskas dalinama
niškų” ir “bedievišką.” Skiriama veisimo punkto laižibas ar
bulius, žiūrima, kad nepatektų
pas bedievį.
Dar šiaip kas
svarbesnio steigiama, steųgiamasi prie to neprileisti “cicilikų”. O jei ką cicilikai įkūrė,
tai stengiamasi sugriauti, pa
vyzdžiui, gali būt, kad ir Rad
Perdirbimo
viliškio
Pieno
Bendrovė, kurių Krupavičius
senai neužjaučia Dabar iš ei“ pa Iria rlės tiems visiems
bedieviški
ohams” užkliuvo
keperatyvai, nu pradėtai juos
krikščioninti. Kitaip
isakant,
)
katalikiškoj Lietuvoj pradeda
rastis "bedieviškos ir sudieviškos”, krikščioųių
logika ei
nant, silkės, druska, žibalas, ir
tt. 'I'iesa, krikščionys, turi be
(Iš “Trimito”)
visa ko ir pasiteisinama, girdi,
bedieviški koperatyvai naudo Vilniaus lietuviu kiifoo valdy
ja lėšas savo tikslams, esama ba. Visuotiname Vilniaus Liėtukoperatyvų 'valdyba susidedan vių Klubo narių susirinkime vaiIMMKT : ■’ ’ -r. a ■ : J
ti iš bedievių, kurie, girdi, ne dybon išrinkta: P. Karazija, J.
i§We nnersten’s
sigaili katalikiškų koperatyvų Matijošaitienė, St. Matijošaitis,
etc. Bet čion kiekvienam mas VI. Narbutas^ A. Stankevičius ir
įBohemian Blend
tančiam aišku, kad kas kuomi^molenskis, o revizijoos komisi
kvepia, tuo ir
kaltina:|jon —K. Alekna, P. Gaidelio
MALT krikščioriys senai ’ norį paimt nis iv K., Krikščiukaitis.
and
kooperacijų (Lietuvio®) į savo
nepavykus
rankas, gi tam
Naikina istorinius lietuvių
(kini. Vilimo nuotikiai) prade ženklus. . Rusų laikais išlikę ne
da kurt skilimą. Ar tas išeis liesti kotuvtų istoriniai ženklai
la ir apyniai yra su
i sveikatą, ar ne, tai ateitis pa Vilniuje okupantų naikinami.
rodys, bet kad savu laiku iš Aušros vaituose sunaikinta Lie
A ;
tik privačiai tuvos kunigaikščio paveikslas.
to pasinaudos
krautuvninkai ir spekuliantai, Nuo žaliojo tilto nuplėšta dide
^NNERSTEN:
tai irgi aišku, Beveik visose lis metalinis Vytis ir Įmestas
kooperatininkai upėn.
kitose šalyse
bedieviai ir katalikai pakanka
mai moka tolerantiškumo vieLenkų prasimanymai. Pasta
na's
kito
pažiūroms,
kad
išsi

ruoju metu lenkų spauda prade
ENNING ^NNEPSTEN INC
tekti ir aprūpinti, kaip bedie jo skleisti senus prasimanymus,
?9^6jjĄWRE^<?E
:rAvr', rate vso •.
si
vio taip ir sudievio
bendrus buk lietuviai ruošia maldininkų
reikalus. Tik jau musų kuni būrius birželio mėnesį į Aušros
prie valdžios vartus ir Kalvariją. šauliai
N'orth America Accordion Mfg. Co. gėlių užaugusi
ambicija,
nedaleidžia esą pasiryžę ginklais praskinti
Vieta
gerų štabo
Ir
lengvių
armonikų bendraut su “gojais”.’
kelią į Vilnių, jei maldininkai
Jungt.
Val
Kun. Kemėšis yfa Dotnuvos butų sulaikyti ties neitraline zostijose.
Mesnevartotfame
koperatyvo valdy- nib ir tt. Spėjama, kad šie pas
i*.
importuotų ar moksleivių
monikų ; visi
musų instru- J.'oj ir kaip “katalikai” atsiun kalai lenkams reikalingi patei
yrft tė pakvietimų į savo kongresą, sinti žymų pasienio kariuomenės
mentai
>adarytiI čionai,
i
Chicatai prieš jame dalyvavimą, iš dalių koncentravimą lietuvių pa
Vi«a«
gojdarbas
atlie sireiškė be kitų ir kun. Kemė sieny.
karnas
pą nkomis iš ge- šis, to rezultate
tas krikščio
k
riausto materiolo. Senas armonika, mainom
j naujas.
Musų naujos armonikos garan niškų koperatorių raštas pali
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
ko be pasekmių. Prie progos
logo šiandien.
Nepažystama moteris, apie
North America Accordion Mfg. Co. kun. Kemėšis pasisakė,
kad 60 m. amžiaus, pasimirė Ju626 So. Halsted St..
Chicairo. III
jam nuvykus Kaunan, jį susi lian teatre, 918 <Belmont
gavo
“neokoperatoriai”
ir Spėjama, kad ji mirė nuo sirJei ieškai bargenų
/
stengiasi įkalbėt, bet jis nepa-'dies ligos.
skaityk Naujienų skelbimus.

Lovvell, Massachusetts. — “Aš skai
čiau apie Lydia E. Pinkham’s Vege
table
Compound
mažoje knygelėje
kurią jus man at
siuntėt ir aš paju
tau daug geriau po
vartojimo jų porą
butelių. Aš buvau
ligonbuty ir iš pra
džių jaučiau gerai,
bet paskiau labai
pablogėjau.
A š
taip nusilpau, kad
kasdien
turėjau
gulėti lovoje. Aš gaudavau svaigu
lio nusilpnėjimus, nugaros skaudėji
mus ir buvau taip nerviška, kad hekęsdavau savo vaikų aplinkui bėgio
jant. A štikiu, kad Vegetable Com
pound pagelbės ir kitoms moterims,
taip kaip ir man pagelbėjo. Aš da
bar galiu dirbti visą savo namij dar
bą ir jaučiu labai gerai. Aš pasa
kiau apie tai savo draugėms, savo seserei ir savo tetai’. — Mrs. Oiiver
Auger, 19 Hovard St., Lovvell, Mass.
Virš 200,000 moterų iki šiol yra at» sakiusios j musų klausimą. “Ar jus
gavote pagelbą vartojant Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Compound?”
98 iš 100 atsako “Yas” ir todėl, kad
Vegetable Compound pagelbėjo ki
toms moterims, jos gali pagelbėti ir
jums.
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Vienatinė Lietuviška Aptieka
šioje Apielinkėje

Jei Jus Ketinate
Kraustytis
Telef onuokite
Wabasti 6000

F. A. RAKAS
3

A

Jus tai
galite
I
geriau
atlikti su
' 'GAŠU

¥

Phone Republic 5877 - 583 I

MIS. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERJKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

Atsiminkite, kad mnsy inspekto
rius tiwi pamatyti vistis kamba
rius pirm atidarymo ąaso. Tas
yra dėl apsaugojimo ir prižiūrė
jimo, kad nei viena rankena ne
būtų atsukta ir kad dūdos butų
neprakiurusios.

/

K. JURGELIONIS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba

šias informacijas, tuo geriau
mes galifne prisiruošti suteikti
jums gaso patarnavimą toje die
noje kokioje norite.

ašaroja.

Patarimai dykai.

'

Akiniai $5 ir angsČiku
Valandos nuo, ,1 .iki 9 vakare.

Nedaliomis• ’iitfe 10 fki 1.

3333 So. Halsted St.

Light

Europinis Gydytojas ir
Chirurgas

and CoKe Company

Kės. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084
DR. L TREIGER
2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

Michigan Avenue and Adams Street

i.. v

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

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n t
“ '
Bartkus, pree.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Čhicago

valandos! 10-12, 2-5, 6-9.
Tel. Brunsvvick 1717
Tel. Lafayette 4228

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeuausiai.

12th STREET
Tek Kedzie 8902

1M. Yuška
Chicago, III.

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ava.

(jį

į

f

f

The 'Haušt:

J

CHICAGO, ILL.

of Grcater Va/ucs

LISTERINE
DIENU<

4Tth and Ashland

19

Išpardavimas Ketverge, Petnyčioj, Subatoj

Vaikų 2 Kelnių

Velykoms Siutai
Del Velykų ir išpažinties; pasiūti iš
gero tvvill, mėlyno serge ir šimtai kiI ų gražių vilnonių materijolų, gražių
pavasarinių paternų; vyriškų mode
Ii V kurie yra pasiūti labai tvirtai, vai
kai greitai jų nenudėvės — abejos
kelnes su pamušalu; mieros 6 iki 18

$12.50
Oppenheimer — antras augštas

Nuga-Tone

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

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pėtny&oj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farinas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS

MIESTO OFISAS:

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

10717 S. Indiana Avenue,
Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminą*
✓ojimo abstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumentų ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

Vakarais: 2151 West 22 Street
Telephone Rooaevelt 9090

Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- J
miau paduotų kuponų! Tai visa, kų, jusX
turite daryti, kad' gavus pabandymui 2015
dienų gydymų pagalba Nuga-Tone—viduriųV!
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnųliuoja kūno funkcijas ir prig^lbsti sistemai ’
atlikti tų darbų, kuris jai paskirta pačios
gamtos.
.
Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje \
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono’!
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina a
Skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tdne ’
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento,
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūno. Prie' ą
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau-’
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto*
jami geriausiu viso pasaulio daktarų prigolbe*
Jlmui gamtai ir sustiprinimui kūno.
R-4-21
Llth. 50'1
Nuga-Tone yra daktaro receptas, kurta^W|»(
1210.
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių
suviršuin metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų
ir motorų labai giria Nuga-Tone, nOs tas vaistas suteikė F ,
jiems geresnę sveikatų. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbėti jūsų
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nckainuous.

Jin

stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmų gerina apetitų ir prlgėlbštl
virškinimui. Nuga-Tone pasalina vidurių užkietėjimų ir gužus, prašalina blogų kvapų
Ir sukephna nuo liežuvio, paliūosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odų, kuri lyg
Eurvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas puiiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone
kelias dienas ir stebek permainų—jus pasidųrysito linksmensni laimingesni ir pajusite,
kad vėrtu yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN!
išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad
galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumų. Jis
jrode savo gerumų tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumų jums.
Vartokite kuponų tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi aptiękose tuo supį-atimu jr patartimi, kad jis tUH patėnkinti Jtis, rfrba pinigai grąžinama.
Žiūrėk sjitaHi ant ktekyi^no.jpdkituko. .( l r ? ,
S
■ ’

KUPONAS'*"*-*^
*^***<**20f _ "InįJ^BANbYMO
___________ ___________

NATIONAL LABORATORY, Dopt. Lith. 501
lois S. Wabash Avc., Chicago.
GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmp!>h«ni. pašto
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jj 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai
jums $1.00; Jeigu nepagelbes,
nepagelbės, tai likusią
likusių paketuko
dūli aš sugražinsiu jums
iun ir nieko
poketuka dalj
nemokėlsiu.
Vardas.................................
Gatvė ir No. arba R. F. D.

Valstija

Advokatas

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

■■■■■■■■■■■ 4

Miestas...................... ..........

J. P, VVAITGHES

LIETUVIS ADVOKATAS

GYDYMO
BANDYMAS

Nųga-Tonc stiprina kraujo cirkuliaciją ir suatijjrina kūno funkcijas.

11 S. La Šalie St., Room |2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

John Bagdziunas Borden

PINIGU NESIŲSKITE J

■■■■■*■■■■■■■■■ 4

Dykai
Basebali
ir
Bat s
su
kiekvienu

LIETUVIS ADVOKATAS

1553 W. Division St.

3228 W. 38th St.,

/

JOHN KUCHINSKAS

ADVOKATAS

s:

7

ADVOKATAS
Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.
Room 1211
• Tel. Dearborn 1013
Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Paa
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams

Turėk švarias, sveikas akis

» i1 i1

I'

I

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9*^6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

DR. SERNER, 0. D.

Juo greičiau mes gausime

Pėoples Gas

ADVOKATAS

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

Kirados sutrukdo patarhavimą.

. Tel. Bo levard 0611 ir 0774
5
PADAROM PIRKIMO IR PAR- U
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus iri
Parduodam Laivakortes. • 3

K. GUGIS

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

Nelaukite dienos ar dviejų prieš
jūsų jsikraustymą mums praneš

‘Ik*

S. L FABIONAS CB
809 W. 351h St., Chicago į

Tftjf) greitai kaip tik jus nutar
kite gyvęnti natrjarne name’ir su
žinokite kada jus persikrausty8it, atsišaukite arba parašykite
^aso kompanijai. Bukit tikras
suteikite teisingu .adresą jūsų
naujos vietos; ant kokio augšto
arba apartmento numerį, kur ir
kada musą atstovas gali gauti

ti.

PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-U
NYTI VISADOS KREIPKITĖS’
PAS MUS, TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

CHICAGO. ILL.

J

Jei kas nors yna
daloma 4h

Registruotai Aptiekorius
Ir Savininkas
2346 We»t 69th Street

norėdami;

arti \Ventern Avė.

£

EI jus ketinate kraustytis,
pirmutinis dalykas kas jums
btrs reifkaltoa jūsų nauja
me name, tai G ASO PATAKNAVTMAS. Be to ijtys nenorėsite
btfti net kėliu valandų.

$ Okupoolos Lishivos
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Namų Telefonas Repųblic 9600
a.,.o

x

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
SMade by
•

lambert Pharamcal Co., Saint Loui«, U. S. A.
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Atydai
Lietuvių
Vienuolyno arba Marąuette Parko ir Brighton Parko
apiėlinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.
Norintieji užsisskyt kreip
kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tek Roosevelt 8500

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
77 W. VVashington St. Room 911
Tel. Central 6290
Ckero Ketvergo vakare
į 4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj nuo
"6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T. Bonl. 6737

M_________________________________________ _______

M.

imaiaiiiTTT.mį>Iii, a II nū
Tel. Dearborn 9067

.11.

-A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 17126
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinilon St.
Cor. Was|»ington A Clark

į' Namų Tel.: H/da Pa* $3!,6

-.............................................................................. ..
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ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius,
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
April 2, 1925

Visi šiam skyriui raštai reikia siųsti A. Žymantui
1739 So. Haisted St., Chicago, III. <

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

L.S.S. VIII Rajono Centro
Komitetas:

P. Grigaitis, 1739 So. Haisted St.
North
M. Jurgelionienė, 1789 S. Haisted St. Pirmininkas — J. Vilis,
Wood St., Chicago, III.
A. Vilis, 2211 N. VVesteni Avė.
Sekretorius — M. G. Mnuricas, 8739
.1. šmotelis, 10601 Edbrooke Avė.,
So. Paulina St., Chicago, III.
Chicago, III.
Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
Kasierius — J. Kondratavišius, 10611
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
Edbrooke Avė., Chicago, III.
J. J. Čeponis, 4188 Archer Avė.
Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
— visi Chicago, 111.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

Kas gi dabar neklai

dingas?

blogesnės nuomones apie Vati

NAUJIENOS, Chieagrt, 111.

i i 1111 w i r m i n

M

Tarptautinis Frontas

Žymontą, kad ir jisi kelis žįl
džius ištartu, žvmontan paslębėjo, kad nors Sąjunga dabar
Internacionalo žinios.
yra nedidelė skaičiumi narių,
Vykdomoji Komisija nutarė
bet jos įtekmė lietuvių darbininku tarpe yra didelė, Fak- sušaukti Soc i p Iii si irti© (Darbi
tas rodo, kad socialistinė laik ninkų Internacionalo kongresą
raštija Jungtinėse
Valstijose š. m. rugpiučio • men.
15 d.
gyvuoja jau ilgą laiką ir jai Kongreso vietą ir dienotvarkę
sekasi gerai. Boto, sako, Žy- nustatys egzekutyva gegužės 9
montas, kad socialistai kaipo d.
Prancūzijos parlamentas
socialistai yra geri žmonės. Jie neužilgo turi patvirtinti Vaši
netiki j žiaurumus, į prievartą. ngtono sutartį dęl saugojimo
Netiki, kad Socializmas įvyks visuose kraštuose 8 vai. darbo
į 24 valandas, ar dar greičiau. dienos. Int-^as nutarė, kad
Kaip atsirado bolševizmas Ru- tuojau po to visuose parla
’si joj, socialistai sake, kad Ru mentuose socialistinės frakci
sijoj dar nėra pribrendusi dir jos vėliausiai balandžio mėn.
va komunizmui. Komunistai pradžioje iškeltų in t erpec i ari
užtai ant socialistų pyko ir da jas dol Vašingtono konvenci
bar dar pyksta. Bet socialis jos ratifikavimo. — Gegužės
tų buvo ir yra tiesa. Ką soci 1 d. šventoje turi būti iškelti
įgyvendinimo 8
alistai sakė, tas ir yra, o kri ©balsiai dėl
komunistai sakė, nieko neįvy. vai. darbo dienos ir prieš gin-

Komunistų judėjimas ne klavimasi
karui.
4.
kano neklaidingumą... Dabar ko.
galės
ilgai
pasilaikyti,
nes
jis
jie gavo skaudžiai užsivilti, nes

ant žiaurumo,
ir patys klydo. Mes gi nesiste yra Įiaremlas
bime iš Vatikano pasielgimo. barbarizmo, fanatizmo. Pas ko-

LATVIJA.
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IDAHO.
Drg. C. H. Camans, Valsti
jos Sekretorius Socialistų Par
tijos rašo: “.Mes labai džiau
giamės Socialistų Partijos nu
sistatymu paskutinėje konven
cijoje. Dabar musų rankos pa
sidarė liuosos, mes galėsimo
veikti visu smarkumu, ir au
ginti Socialistų Partiją į dide
lę masinę visos šalies darbinin
kų partiją. Abelnai visi darbi
ninkai mums pritaria, mums
tik, ręikią vadovauti. Darbas
pas mus bus
pasekmingas.
Masinėje draugų konvencijoje
męs gausime tuksiančius* skai
tytojų Nacionaliam
Partijos
savai t ra šči ui.
Dar į keturis
mėnesius mes nuveiksime lo
kius darbus, kad patiems bus
malonu ir darbininkams atneš
didelės naudos.”

dar

Kybartai, — Kybartuose yra?
apie 60 darbininkų šeimynų,
kurios dėl nedarbo dabar jau
badauja, šiaip bedarbių sure
gistruota apie 300.
Bedarbiams sušelpti vietos
soc ialdemok ra tų
oirgan'i a c i j a
suruošė vakarą, kurs davė grynol pelno apie 300 litų. Miesto i
Valdyba suorganizavo tuo pat j
tikslu mieste rinkliavų. Mano
ma, kad rinkliava gal duos
mėi les i u i koki u s 2500 - 3(M.U) 1 i tų. Bet tai lašas juroje,
gas darbininkų be galo didešiurpas ima žiūrini i tokiat
padėlį. Tuo baisiau, kad esant
masiniam nedarbui. sumažė
jus prekių įvežimui ir išveži
mui, vietoje nėra jėgų, kad pa
dėti. Centralinė gi valdžia, ne
žiūrint kad daug sykių į ją

Valdžia sako: suorganizuokite
darbą bedarbiams, tai duosime

VVISCONSIN.
“Niekuomet

~

Te). Blvd. 3188
M. Woitkewie»
BANIS
AKUŠERKA
Pasekmingai paarnauju
motaims prie gimdy*
n o,
patarimai
tykai
moterimi
ir merginoms.
3113 South
Haisted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Haisted St. |

3235 S. Haisted St.

«^DR. HERZMAN-®
Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
,18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta
nebuvo pinigų, o šiaip dykai nešersi-' ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

į Dienomis: Canal
taip blogai farmeriams, kaip me. Bet kur lu darbų žiema
gauti.
Pasiūlėme
gatves
grįsti,
1
8110. Naktj
Savivaldybių rinkimai
Telefonai:
dabar. Kaipo farmeris, aš taip
Drexel
0950
Žinomšlknmn.x
Latvijoj.
Mes nelaukiame - teisybes nuo nį’ti.akslusi n
darbininku bet inžinierius pasakė, kad ta'
gi priguliu prie
Doulevard 41SB
(Del Lenkijos konkordato
kapitalistinio pasaulio, drauge Jau ir dabar galite pastebėti,
klasės. Mes tikrai dabar esą darbą galima bus pradėti
Nesenai
pasibaigė
Latvijoj
su Vatikanu)
3235 S. Haisted St.
ir nuo katalikų bažnyčios, kuri kad protingi darbininkai šali savivaldybių rinkimai. Visur me labiausiai bankininku IS vasarą, po 3-4 menesių. O
nasi nuo komunistų.
Va!.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
dabai*
yra
kapitalistinio
pasau

naudojami... Bet nežiūrint (OJ žmones badauja.
socialdemokratų
laimėjimas
di
To negalima buvo lauk
Atsiminkite, draugai, kAd ta Special: Nedėliomis ofisas uždary
Visai kitaip yra su socialis
aš čia prisiunčia
delis
ir
neabejotinas.
Rygoj
ti, kad “Vatikano kalinys” lio ramstis.
tas.
Jeigu reikalinga dėl namą,
Musų kunigai ir jų (Sudaryto- tais. Jų įtekmė visose šalyse kairieji s. d. gavo 29 vielas, naudokite jį ten, kur nrtatvsite valdžią palaiko darbo- federa- šaukite
Boulevard
4136
arba
apvai n i kuotų sm u rtin i nk< >
—Kyb. D.
auga. Jungtinėse
Valstijose
ei ja.
Drexel 0950.
:
i
krikščionių
’
demokratų
parti

bus
geriausia.
”
darbus, išplėšusius Lietu
nuo šių metų Socialistų Parti dešinieji s. d. 1 vielą, žydų s.
ja
su
ūkininkų
^sąjungos
bei
Kitas draugas iš VVisconsin
d. bundas 1 vietą. Prof. ko
vos širdį, uždėjusius sunkų
ja
pradės
daug
didesnį
veiki

gavo 7. rašo: “Aš' užbaigiau slirašą se Sintautai (šakių apskr.). Ko
vergovės jungą žymiai Lie darbo federacijos filijomis vi mą, nes pereitas suvažiavimas munistinės sąjungos
DR. CHARLES SEGAL
ptynių narių ir mes umu lai
vietas.
Palyginant
su
1922
m.'
tuvos daliai. Važiuoja rink sur šaukia, kad jų vienų pa Socialistų Partijos
parodė,
Praktikuoja 17 metai
s uofrganliz uodime vo 1 d. įvyko L. S. D. P. vie
socialdemoik.raiUu ku čionai
Orisaa
tieji tautos sūnus pas stangomis laikosi , nepriklauso- kad darbininkai labai pritaria rinkimaįs,
tos organizacijos narių susirin
ma
Lietuva.
Bet
kas
gi
bus,
je
’
4729
So.
Ashland
Are., 2 lubos
balsų
kuopą.
Čionai
jau
senai
rcikėddbąr gavo
šventąjį Tėvą pasiguosti.
socialistų
veikimui.
kimas.
Tapo
perregistruoti
na

Chicago,
Illinois
Partijos
33,000. 1922 m. socialdemokraJjo turėti Socialistų
Tėvas neranda paguodos žo jums Vatikanas vieną gražią
Reikia
pažymėti,
kad
LSS.
Specialistas džiovos
dabar
29 kuopą. Dabar mes čia ją ture-, riai, išduotos nario knygeles,
c----- —
džio, paklupdęs tylomis dieną įsakys padaryti uniją su 81 kuopos draugės pagamino tai gavo 18 vietų,
Lenkija?
Juk
Vaikų ligų.
vietas, prieauglis‘11 vietų; ko-[ sime. Mums būtinai reikia or- perrinkta organizacijos komite
žegnoja ir kviečia mišių iš katalikiškąja
labai gardžią vakarienę. Virtu
tas,
į
kurį
įeina
šie
draugai:
J.
OFISO
VA LANDOS j
jums
Vatikanas
yra
“
vyriau
munistai 1922 m. gavo 13 vie ganizuotis.”
klausyti už Lietuvą, kurios
Nuo
10
iki
12
ryte, nuo 2 iki
vėje
mačiau
sukinėjosi
dd.
iš pietinių'Ūsas — pirminįnku, P. Žebrau 4 vai. po piet irvai.
sias
pasauly
moralia
autorite

Vienas
draugas
nuo
7 iki 8:31 vai.
tų,
dabar
7
vietas*,
nuostolis
6
kruviną širdį rengiasi do
Degutienė, Galskiene, Vilienė.
skas
—
sekretorium
ir
A.
Matas
”
.
vakaro.
Nedėliomis
nuo
10 valan
valstijų
rašo
Socialistų
Parti

vietos. Rygos . miesto taryboj
vanoti lenkams... (“Ryto”
Joms
ir
priguli
ta.
garbė
už
dos
ryte
iki
12
vai.
po
piet.
Argi gali jums po viso to
jos Sekretorei: “Aš dirbu val čiulaitis — knygininku.
yra
90
astovų.
Pasiskirstymas
Nr. 51).
gardžią vakarienę.
Telefonas Midway 2880
Lietuvos liaudis tikėti?’
dišką darbą ir ką aš darau, tu Apsvarstyta partijos konfe
bus
toks:
kairiųjų
38,
tauti

Po vakarienės dar buvo šo
Vasario 10 d. Lenkijos val
nių mažumų 27, latvių buržua riu. daryti slaptai. Aš čia pri- rencijos dienotvarkė ir atstovu
kiai.
Aš
sakyčiau,
kad
Northdžia pasirašė su popiežium suzijos 25. Rinkimų kampanija sunčiu savo duokles. Aš norė išrinktas drg. J. Ūsas.
Telephone Yards 0994.
sidiečiai
parengtų
ir
daugiau
. < tąrtį dėl katalikų bažnyčios su
Yra
vilties,
kad
išrinktoji
val

jau
pĮimatytj
suorganizuotą
tokiu vakarienių.
—Svečias. ėjo labai karšta. Nė vienas ki Darbo Partiją, bet kas tas ne dyba imsis energingiau darbo.
tvarkymo. Ta sutartimi popie
tas sąrašas toli gražu nesurin
žius [pripažino Vilnių Lenkijos
Varguolis.
ko liek balsų,
kiek , sąrašas įvyko, mes dabar turime dirbti
4631 So. Ashland Avė.
ponams, patvirtino dabartines
sunkiau, kad atgaivinus ir iš
kairiųjų
s.
d.
Mintaujoje
išrin

BAILTIMORE, MD.
Lietuvos su Lenkija sienas ir
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
kta 20 s. d. (buvo 15), 19 į- auginus Socialistų Partiją. Aš
ISS.
81
KP.
VAKARIENĖ.
Žeimelis
(Biržų
apskr.).
Vie

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
palaimino kruviną Želigovskio
vairių buržuazinių grupių (bu pinai sutinku su jumis, drau
vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki
tos organizacija š. m. vasario 1
smurtą.
Iš LSS. 14 kp. veikimo.
vo 23) ir tautinių mažumų 11 go sekretore, mes turime au
12 dieną.
Tuo pačiu laiku, kuomet Len
Lietuvių Socialistų Sąjungo
(buvo 12). Reiškia, s. d. išlo ginti ir didinti savo partiją.” d. s u re? gė viešą vakarą. Vaidi
kija derėjosi su popiežium, tuo je, 81 kuopa visuomet buvo ir
no “Šėtono Karalystė”. Nors ir
šė 5 violas, gi' visi kiti prakišo.
Kovo 14 d„ Lietuvių svetai —Latvių Seime du dešiniuoju
pačiu reikalu vedė derybas su yra pavyzdinga kuopa. Kuo
oras buvo blogas, ir kunigas iš
DR. M. J. SHERMAN ‘
popiežium musų krikščioniškoji met lik iškyla koks nors svar nėje LSS. 14 kuopos buvo pa s. d. atskilo ir prisidėjo prie
Specialistas moterų ligą
sijuosęs keikė, bet publikos bu
1724
So.
Loomis, kampas 18 ir Bi«e
valdžia. Į Romą važiavo Seimo besnis gyvenime įvykis, LSS. rengti fėrai, tikslu, kad parė kairiųjų s. d. frakcijos. 1
vo pilna sale, žmonės šneka, Island. Ofiso
valandos nuo 2 iki 4
Realinę
pirmininkas pralotas Staugai 81 kuopa tuojau j tai reaguo mus Mariampolės
kad iš to susirūpinimo Laukso- po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
“DANIJA.
tis, bet popiežius pasitenkino ja. Jei reikia nusiųsti Lietu Gimnaziją ir padidinus kuopos
dės klebonui tą naktį sapnavo
Naktinis Tel. Drexel 2279
tuo, kad Lietuvos delegaciją pa vos Socialdemokratų Partijai iždą. Fėrai davė pelno $60.00,
si baisus sapnai: visa velnių ar
Kaip
einasi
Danijoj.
dieną
Vilkaviškis.
Kovo
2
Kadangi
Ibuvo
rengėjai
nutarę
klupdė ant kelių, peržegnojo ir Baramos, — LSS.
mija....
81 kuopa
įsteigta
Vilkaviškio
miesto
L.
prileido (be nieko.... Gi pjbpie-, būna pirmutinė. Jei reikia pa pusę pelno skirti Mariampolės
Danijoj turime socialdemo
Keiksmams.negelbstint, kleri Tel. Boulevard 0537
žiaus atstovas Lietuvoje, jėzui gelbėti Sąjungai, — ji taipgi Realei Gimnazijai, taip ir išpjl kratų valdžią. Išlaikyti valdžią S. D. P. organizacija. Organiza kalai ant veiklesniųjų1 draugų
Realei ir patenkinti gyventojus nelen cija turi 12 narių ir 5 naujai pa- siundo žvalgybą. Bet ir tos
tas Zechini tyčia užtęsė dery yra viena pirmutinių, jei rei- (lyta $30.00 pasiųsta
DR. MARYA
,
M.
Kaip nuo mažos gvas dalykas. Tačiau socialde sisiuliusius įstoti.
bas, kad Lenkai baigtų derėtis kia pagelbėti Socialistų Parti- Gimnazijai.
smurto priemonės musų darbo
D0WIAT—SASS
organizacijos,
tai
didelė
auka.
su popiežium dėl Vilniaus.... Tai jai, — ji taipgi būna
mokratų
partija
nenustoja
au

viena
nenuslopins.
1707 W. 47th St.
Taurage. Pajutę dar labiau
Da niekad kaip kuopa gyvuo gusi. 1924 m. Danijoj
tas pats Zechini, kurį musų ku pirmutinių.
s. d.
J. šamelis.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
niginė valdžia vasario 16 d. pa
Dabar, kuomet viešas gvve- ja neturėjo tokio pasisekimo partijos narių skaičius padau paleistus pavadžius, musų vieš
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
parengimuose,
kaip šį sykį. gėjo 12,000 žmonių ir bendras pačiai ir satrapiai visai pasiuto:
sisodino Seime greta su Minis- nimas eina lėtai,
8 iki 2 vai. po pietą.
teriu Pirmininku.
kuopa (sumanė parengti savo Daug pasidarbavo musų drau narių skaičius pasiėke 143,200 vietinė S. D. kuopa rengė vaka>—
....
n ..
/
gės
kuopietės,
jos
pagamino
žinonių.
Danija
turi
apie
pusrą
vasario
22
d.
Prieš
6
savai-'
Aišku, kad popiežius nepripa nariams ir
simpatizatoriams
Ofiso tel. Boulevard 9C98
žįsta mažų skriaudžiamųjų tau šeimynišką ir draugišką vaka įvairių išsiuvinėtų paduškaičių, ketvirto miliono > gyventojų, tęs buvo paduotas prašymas apRezidencijos tel. Drexel 9191
tą teisių, jis nepripažįsta nepri rienę. Ta draugiška vakarie staltiesių ir šiaip daiktų. Lei Tokiu budu, m'aždaug kiekvie skr. v-kui, kuris keletą kartų at
Namų telefonas Yards 1699
klausomos Lietuvos, nes —- lie ne įvyko šeštadieny, kovo 28. džiant ant išlaimejimo rankom nam 100 gyventoją išpuola 4 metė ‘vakaro programą. Buvo no Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH
tuvių, gudų ir ukrainiečių ap Vakarienėje dalyvavo apie 80 išsiuvinėtus daiktus, nesunku socialdemokratai.
rima statyti “Kerštas” ir “Pa
Rasas Gydytojas ir Chimrrae
3464 So. Haisted St.
buvo parduoti bilietus*. O ku
gyventas žemes jis atidavė len asmenų.
saulio galas”, kurios jau kelius
Specialistae Moterišką, Vyrišką
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 >•
Vaikų ir visų chronišką ligą.
kų kunigams sulenkinti; popie
pietų ir 6 iki 8 vakare
kartus buvo statomos Kaune ir
Kaip jau visi prisivalgė, drg. rie laimėjo, taipgi buvo paten
Ofisas: 3103 So. Haisted St., Chicago
in- |

DR. MAURICE KAHN

Iš LSS. Veikimo

■j^-

Iš Lietuvos S-D< Perti
jos Gyvenimo

LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. A. A. Roth

žius nepriėmė

Laetuvos

vald Montvidas perstatė vieną smili kinti.

žios delegacijos; popiežiaus at kininką. šis jaunas, bet gabus
stovas Zechini net Klaipėdos smuikininkas, sugriežė
laibai
krašto bažnytinės nepriklauso gerai porą savo kompozicijų.
mybės žvilgsniu nenori priskir Paskiau Gaiškiule paskambino
ti Lietuvai; tas pats Zechini pianu.
pernai vasario 16 d. net nepa
Trumpai kalbėjo dd. Montvinorėjęs atvykti j pamaldas už
Lietuvos nepriklausomybę, kuo
Drg. Montvidas pastebėjo,
met nekunigai ir įMet nekatali- kad per (Lietuvių Socialistų Są
kai kitų valstybių atstovai lai jungą perėjo dešimtimis tūks
ko savo pareiga pamaldose da tančių lietuvių.
Tie lietuviai
lyvauti.
darbininkai, kurie turėjo gry
Dabar musų kuniginiai poli nai įsidirbę pasauliožiurą kai
tikai didžiame nusiminime ke po socialistai ir pasiliko socia
lia lementacijas. Kaipgi — ne listais dar ir
po šiai dienai.
klaidingas popiežius padarė Bet labai didelis skaičius lie
klaidą! “Skaudu mums buvo, — tuvių darbininkų, kurie buvo įrašo “Lietuvoj” kun. Vygandas, stoję į Sąjungą ir pabuvę joj
kada Santarvės ambasodo* trumpą laiką vėl nuėjo savais
riai padėjo savo parašą po be keliais. Vis dėlto ir tie įgavo
gėdišku Želigovskio aktu. Bet šiokį tokį socialistinį protavi
dar skaudžiau, kada tai pada mą. Ir daugelis jų> jeigu dar
rė Vatikanas. Santarvė — tai bar ir nepriguli aktiviškai Są
materiales pajėgos išpažinto jungai, bet jau turi savo nusi
jai, betgi Vatikanas tiesos bei statymą ir, reikalui esant, re
teisingumo kūrėjas ir saugoto mia ir balsuoja už Socialistų
jas. Ir štai dabar šitas teisin Partiją. Jie yra socialistai, bet
gumo kūrėjas bei saugotojas tik nedalyvauja
Sąjungoje.
nusilenkia brutualei pajėgai ir Tuo budu, nuopelnas Sąjungos
sankcionuoja aršiausią skriau lietuviams darbininkams yra
didelis. Ir darias Sąjungos tudą, didžiausią neteisybę!”
Musų katalikiškieji politikai ri didelės įtekmės į lietuvių
nebūtų taip skaudžiai užsivylę, darbininkų gyvenimą ir dajeigu jie butų buvę šiek tiek, bar.

Aukavo

gan

sfambiiį

Socialistu Partijoj

Mariampolėje. Mums nedavė lei

aukų ir kuopos nariai. Taigi
dimo todėl, kad veikalai rank
tie visi aukoti daiktai ir davė
raštyje. O tiems, kurie savo nau
MICHIGAN
gerą pelną. Varde LSS. 14 kp.
dai rengė, žinomi fašistai, tiems
tariu
Drg. W. Ii. Henry, iš Det- (ir rankraštyje esančius veika
rėmėjams ir draugams
roit, Mich., rašo:
“Detroito lus (jų pačių “raštus”) leido
širdinga ačiū.
draugai jau daro prisirengi
LSS. 11 kuopa rengia d. P. mus ddl surengimo ekskursi statyti. Tik paskutinę dieną
Grigaičiui prakalbas.
jos į Clevelandą Masinę Socia prieš vakarą, po kelių dešimtų
( kartų vaikščiojimo ir keitimo
Balandžio 14 d. LSS. 14-ta listų Konvenciją.
Mes dabar
kuopa rengia svarbias prakal agituojame už tai ir aš ma programos, buvo duotas leidi
bas. Prakalbos bus Lietuvių nau, kad čionai draugai prisi mas tik iki 12 vai. nakties. —
Apskr. V-kas suspendavo mie
svetainėje, ant Hollins* gatvės. dės prie to veikimo.”
sto burmistrą Minių Joną, mu
Kalbėtojum bus P. Grigaitis.
sų organizacijos draugą^ ir pa
PENNSYLVANIA.
Kaip jau žinoma (baltimorio
siūlė miesto tarybai pakeisti tin
čiams, kad d. Grigaitis žymus
Drg. Van Ęssen, iš PittsUiur- kamesnių. O už Ifą? Gi už lai,
kalbėtojas. Taigi nepatingėkite
gho, rašo, kad nesenai įvyko
ateiti pasiklausyti, o išgirsite
kad pirma apmokėjo butpinimasinis socialistų susirinkimas
daug naujo.
,—Z. Gapšys.
ir tame susirinkime galutinai gius vietos mokytojams ir pa
yra nutarta kaip galima grei rūpino mokykloms malkų, o ne
Šiauliai. Vasario 24 d. įvyko
čiau išleidinėti socialistinį sa atidavė tų pinigų kalėjimo išlai
socialdemokratų organizacijos
vaitinį laikraštį. Jie. siūlo Naci- kymui. Suspendavo už tai, kad
metinis susirinkimą®. Visų klau onaliam Partijos Ofisui $1000 “užsiima pašaliniu darbu”. Mat,
simų, kurie buvo numatyti die už surengimą pas juos vienos draugas Minius stojo įgaliotiniu
notvarkėj, nespėta apsvarstyti. lekcijos Ramsey MacDona'ldui. iš darbininkų pusės jų byloje
Komitetas padarė pranešimą. Matomai Pittsburghiečiaį nu su darbdaviais Taikos Teisme,
Diskusijos dėl pranešimo atidė mano, kad surengus
____ ___
_
darbininkams prašymus ir
lekciją
tos sekančiam susirinkimui. Pri R^ey^^MacDonaldui jie tur£| rengė S. D. organizacijai vakaimti 7 nauji nariai. Naujai iš- tų užtektinai
publikos, kad.relį. Dabar draugas M. atsistarinktan komitetan pateko drau pripildžius kupiną didžiausią Į tydin& ir socialdemokratų frakgai Balakas, Čeponis ir Urbonai- svetainę. Jie taipgi mano, kad cija miesto taryboje pasilieka
tis. Išrinkta revizijos komisija mhsinėj draugų konvtendijoj griežtoj opozicijoj. Pažiūrėkit,
iš draugų Galvadiškio, Stanku- jie ga!3s čionai surinkti kelis draugai, už kokius prasikaltimus
no ir Vamausko.
tūkstančius naujų skaitytųjų, persekiojami musų draugai.
!
Tauragiškis.
H. K.
savo* laikraščiui._____________________________ Tauragiškis.

arti Slst Street

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandoj į
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:30 iki 9:80 vakare

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Na-

dėliomis iš šventadieniais 10—12 ditn

Jei abejoji akimis, pasiteiraak

Dr. A. R. BLUMENTHAL

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, III.

A. L DAVIDONIS, M. D.

L- -

----

Optometrist
Boulevard 6487
S. Ashland Avė.
47-tce ant
2 lubą

e

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Dr. Benedict Am

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

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

DR. A. MONTVID
. 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 8683

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Tel. I^afayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulcvard
7820. Res., 6641 S. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.
Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedelioj 10 iki 12 d.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronišGydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464 \

Valandos 2:00 iki 4:80 ir b iki 10.
Nedalioj nuo 2:89 iki 4:30 po plot;

Biuras 4204 Archer Ava.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 i V 7:A0
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J.

Beaudette
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nuošimčius.

Apskaitoma, pasisakū taip pat esąs tolslo-

Ketvirtadienis, Rrd ?, i92f>

SVARBU YRA ŽINOTI APIE
ŠALČIO SUSTABDYMį

Tribunolo nuospren
kad vienų tiktai nuošimčių jįetis.
tiems bonoms 'miestas turė džiu jisai tapo suareštuotas.
Studentą Brukerą revoliuci
tų išmokėti kasmet po kele nis tribunolas nuteisė trejiems
tą dešimčių milionų dolerių. metams į kalėjimą, su pastebė Nuo pirmo čiaudėjimo im
Bankieriams, kurie supirks jimu, kad jisai turįs būt ašt kit dožą Dr. Caldwell’s Sydaugumą bonų, bus tatai, riai izoliuotas nuo kitų kali rup Pepsin. Prašalinkit už
žinoma, geras biznis; bet iš nių. Kadangi jisai yra “prole kietėjimą ir apsisaugokit
’ nuo šalčio
tarinės kilmės,” tai pilietinės
kur miestas paims pinigų jo teises nepanaikintos.
aprasčiausios žmonių ligos yra
tiems nuošimčiams mokėti?
Taigi Brukerą
vidurių užkietėjimas ir šaltis.
neišgelbėjo
krūvon šios dvi ligos
Iš niekur kitur, kaip tiktai nuo bausmės už atsisakymą tankiaiSujungtos
būna mirties priežastim.
nuo karinės
iš gyventoju.
tarnybos nei jo tuomet
Kuomet lengviau
turit vidurių užkietėjimų,
tiltj, todėl
sųžanes
įsit-ikiniinai,
nei
tiits
dabokit, kad jūsų viduriai butų liuosi.
Mayoras Dever, kuris la faktas, kad jisai yra “proleta Čiaudėjimas yra pirmutinis perspėji
”
mai nuo šalčio. Nelaukite ir nepasi
bai . smarkiai darbuojasi, rasBet
pažiūrėkite, kaip bolše tikėkite, kad šaltis pereis pats. Imkit
kad pravedus tą planą, tvir vikų teismai apseina su nusi šaukštą Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, kuris išvalo žarnas ir prašalina iš jų
sušildo kūną, ir ant rytojaus šaltis pranyksta. Šaltis negali “pasiek
tina, jogei Chicagos gyven dėjėliais, kuomet jie yra ko nuodus,
ti savo tikslo”, kuomet būna sustabdytas. O geriausias šalčio stabdytojas
yra Syrup Pepsin.
tojams nereikėsią mokėt nė munistų partijos nariai.

Teokratija ir klerikalizmas

(Tęsinys)
1739 South Halsted Street
Juo labiau,
kad sujudinti viskas yra leista, kas turi pa
Chicago, III.
žmonių protai nepasitenkino lutinu tiksiu bažnyčios laimėTelephone Roosevelt 8500
vien tikybine reformacija — jimą. Omnia ad majorem Dei
Subscription Kates:
padarę revoliuciją tikėjime jie gloriam — viskas didžiausiai
$8.00 per yęar in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
griebėsi revoliucijuonuoti taip Dievo garbei, sakė jo pasekė
$8.00 per year in Chicago.
pat ir ligšiol katalikiškos scho jai ir nesustojo prieš jokias in
3c. per copy.
lastikos globojimą
mokslą, trigas, apgavimą, dargi čielų
Eūtered as Second Class Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
maža to — tikybinė revoliuci- tautų ir valstybių išnaikinimą,
of Chicago,
III.,
uiider the act of
ja persimetė į socialę saritį
ir i joi tuo bildu galima J»uvo ervMarch 2nd 1879.
pagimdė galingus
Vokietijos j tikams pakenkti. Bet visa tai
Naujienos eina kasdien, išsldriant
valstiečių sukilimus, kurie tu nebuvo nauja Rymo teokrali-/
sekmadienius. Įleidžia Naujienų Ben
rėjo jau grynai ekonominių jai, visos tos priemones p rak- .
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicagę,
(U. — Telefonas: Roosevelt 8500.
tikslų. Ir visa tai pirmon gal tik uotą ir seniau, vienok jėzui
Užsimokėjimo kaina:
von ėjo prieš katalikų bažny tai išmokė Rymo dvasiškija
Chicago je — paštu:
čią. Kaip čia reikėjo gelbėtis? suvis naujų dalykų — lanks
$8.00
Metams..........................
. 4.00 vieno cento daugiaus taksų,
Pusei metų...............
Geras liuosuotojas yra reikalingas namuose. Kadangi Dr. Caldwell’s Syrup
Apie tai galvojo visi ištikimi tumo ir demagogingumo. Ko
2.00
Trims mėnesiams .......
Pepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduodama virš 10 milio
1.50, kuomet gatvekariai ir eleDviem mėnesiams ___
nų bonkų, tai didžiuma šeimynų privalo pasirinkti jį. z
katalikai, pradedant Rymo po voje su protestantais jie pra
KOMUNISTAS, NUŽUDYS
Vienam mėnesiui .....
.. .75
paprasta dėjo naudoti visas tas priemo
SĄVO TĖVĄ.
veiteriai busią atpirkti iš
Ir pasirenka, neš per 30 metų būdamas ant marketbį jis paliuosavo tukstan- piežium ir baigiant
Chicagoje per nešiotojus
čiua žmonių nuo tokių nesmagumų, kaip vidurių užkietėjimas, raugčiojimas, davatka.
Visokių priemonių nes, kurios senovės teokrati
3c kompanijų.. Bet jeigu ne
Viena kopija ...........
blogas kvapas ir šalčiai. Jis paliuosuoja nuor Lile 'vieno neniams viešpačiams buvo nepri
Maskvos gubernijos teismas | nevirškinimas,
18c bus keliamos taksos, tai
Savaitei ........................
smagumo, surišto su vidurių užkietėjimu. Tai yra saugiausia ir maloniau siūloma buvo griebtis ir visos
jiems pa
75c
Mėnesiui ..................... ...
nagrinėjo bylą komunisto Ser- sia gyduolei kokią tik jus galite gauti. Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj. Doza jos mažai gelbėjo. > Rymo po einamos ir dargi,
beturint,
turės, būt keliami mokes- giejaus švedovo, buvusio Ko kainuoji jums apie vieną centą.
piežiaus prakeikimai ir eksko tiems politinę galę
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:
niai už važinėjimą, “karte munistinės Jaunuomenės1 Są Sudėtiniuose Dr. Caldwell’s Syrup
munikos. staiga nustojo savo pavojingas — jie pradėjo nau
KUPONAS
VIENOS
BONKOS
Metams .................................... $7.00
Pepsin nėra jokių sekretų. Jus rasit
gimsiantį
senobines
galios — jų. nieks doli savo tikslams
IŠBANDYMUI DYKAI
Kai kurie finansų jungos nario (“komsomolco”). ant
Pusei metų.................................... 3.50 riai”.
pakelio paaiškintą, kad jis pada
Yra daug žmonių, kurie visuomet nepaisė. Mėginta buvo sukurs kapitalizmą ir klasių kovą.
Trims mėnesiams ..............
1.75
Besiginčydamas, su savo tėvu, rytas iš sunkos Egyptiškos daržovės norėtų
pirmiau išbandyti, negu
Dviem mėnesiam ..................... 1.25 žinovai sako, kad chicagiesenna su priemaiša pepsino ir malo
tyti katalikiškus
valdovus Pirm visko jėzuitai pasisten
Vienam mėnesiui ............
75 čiams teksią mokėt po try- jisai uždavė jam peiliu žaizdų, nių aromatų. Liuosas nuo narkotikų pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą,
nuo kurios ievas numirė.
Į ir kitokių svaigalų. Tai yra geriausias prisegą savo vardą ir adresą ir pa prieš eretikus — pradžioje tas gė užgrobti į savo rankas jau
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
iką su puse centų už “kar Ginčas* tarpe tėvo ir sūnaus liuosuotojas šeimynoms, saugus jau siunčia jir labai silpnai sekėsi. . Visų nuomenės auklėjimą ir liau
(Atpiginta)
PEPSIN SYRUP COMPANY
niems ir veiklus seniems. Apsvarstę
Metams ..........................-........ $8.00 terius”, kad galėjus įvykin kilo dėlto,
Monticellv, Iii.
kad pastarasis, nusipirkite bonką ir jeigu deliai ko
galvose diege viena mintis, vie dies švietimą. iJe prasiskverbė
Pusei metų .................
4.00
o
aplaikys
dykai
bonką
Dr.
Caldkomunisti kių nors priežasčių jus negausite to, vveU’s Syrup: Pepsin paštu. Stampa nas klausimas — ką daryli? prie visų tų laikų karalių ir
Trims mėnesiams............ .......x.. 2.00 ti tą planą, kuris yra dabar klausydamas savo
Pinigus reikia siųsti pašto Money pasiūlytas piliečiams I
nės kuopos nutarimo, atsisakė ko tikėjomės, jums pinigai bus sugrą nereikalinga. Visiškai dykai.
Veltui stengėsi atsakyti
į kunigaikščių šeimynų dvasižinti.
■
Orderiu kartu su užsakymu.
krikštyti savo kūdikį
(jisai ____________
iais patarėjais ir, naudodami
Miesto . gyventęjams tai gyveno
sodžiuje) bažnyčioje.! komunistai gavo'jau tiktai 2r zentuoj ančių 27 įvairios rųšies tą klausimą popiežius ir jo pa išpažinti ir kitus sakramentus
valdiniai kunigai ir vienuoliai.
butų didelis apsunkinimas. Tėvas už tai supyko ant jo, ir-7^x7Įtakų"
Balandžio 7 d. Chicagos
kurstė' juos
o dabar nu industrijas, imant viduriniai, Jie vaisto nežinojo. Butų nesu savo tikslams,
juodu ėmė bartis.
smuko ant 1,800,000. Vadinasi, gavo $14.95 sąvaitėi. Trylika in radęs tikro vaisto ir visos ka viens prieš kitą, begaliniu gupiliečiai turės balsuot vienu
Teismas
atrado
Sergiejų
be galo svarbiu .klausimu. Vienas aršiausiųjų daly švedovą nekaltu sąmoningam kiekvienuose naujuose rinki dustrijų moka mažiau $15 sa talikų dvasiškuos susivažiavi (hi!mu ir nnkhutfu sėję intri
muose jie nusileidžia žemyn vaitei. Mažiausia mokančiomis mas Tridente (15'45-1563), vie gas tarpe ąlskyrų Europos ša
Yra pasiūlyta planas,t kad kų tcčiaus tame plane yra pasikesinjiine nužudyt
(tėvą, vis beveik vienu milionų bal
lių valdovų, jeigu to reikalavo
miestas paimtų i savo ran tas, kad, nežiūrint dideles bet pripažino, kad jisai peiv sy. šitaip sparčiai žingsniuo industrijomis yra saldainių nok jį atrado vienas ispanų ba Rymo interesai, siundė brolį
(kendžių) išdirbystės, dešimtkas ir operuotų gatvekarių finansinės naštos gyvento žengė apsigynimo reikalihgu- jant, neužilgio turės būt pasie štoriai ir audinyČios. Tose šako joras ir kariškis — inpali- prieš brolį,: vaikus prieš, tėvus,
ir aukštųjų geležinkelių jams, jie neturėtų jokios mo ribas, ir nuteisė ji vienam kta dugnas.
se alga nesiekia daugiau $12 vo begalo aistraus budo žmo tuo bud u silpnindami j ų galy
menesiui.
į
kalėjimą.
Bet,
atsi

(eleveiterių) linijas ir tie kontrolės ant gatvekarių,
savaitėje. Vadinasi, didelei dau gus, savo jaunose dienose pa bę ir netiesioginiu ' keliu .pri
žvelgdamas į “nusidėjimo mo
Rymo
gumai New Jersey valstijoj dir sižymėjęs labai linksmu gyve versdami juos pildyti
stų požeminius geležinke- eleveiterių ir požeminių ge tyvus” ir į nusidėjėlio, “naubančių moterų ir merginų kas nimu, o mūšio lauke savo di popiežių valią. () visa tas buvo
kelius (subway). Balsavi ležinkelių tvarkymo. Jų
savaitę trūksta nuo $2.73 iki deliu narsumu. Kol jis garbi daroma “ad majorem Dei glo
propaganmu turės būt nuspręsta, ar tvarkymas pavedama tam
Dievo
$5.68, kad galėjus dorai ir svei no tik “vyną, moterį ir dainą”, riam“ — didžiausiai
tikrai
tarnybai,
kurios
pakei

tas planas priimti, ar ne.
Kad suradus žemiausią sąvai- kai gyventi. Negalėdamos dva tol jam nerūpėjo jokia teologi garbei!
bausmę
viešu
papeikimu.
Išrodo, kad daug išmin- sti neturės teisės nei mayo
tinę darbo moters algą ‘Con- sia šventa ir maldomis misti, su ja
jis buvo be jos laimin Jie pradėjo taip vadinamą,
Reiškia,
pagal
sovietų
“
tei

tingiaus bus balsuoti prieš ras, nei aldermanai, nei pa singumą” žmogus, kuris dėl sumers’ Leaguo of New Jersey’ prantama, moterys yra verčia gas. Bet atėjo ir jam pakulos ant i reformai* i ją, kuri Europai
prieš jį. Tas planas uždėtų tys piliečiai. Miestas, vadi savo įsitikinimų atsisako imti padarė atatinkamą tyrimą ir to mos šalę dirbtuvės ieškoti dar valanda — po vieno mūšio jis kainavo milijonus žmonių gy
vasčių, o ištisas šalis pavertė
perdaug didelę naštą miesto nasi, duos pinigus, o susisie į rankas šautuvą, yra baudžia tyrimo įdomius davinius šiomis ir kitokių užsiėmimų. Tie ‘kito tapo visišku invalidu — jam tyrlaukiais. Jie užsiundė Vo
paskelbė spaudoje. Ty kie’ užsiėmimai lankiausia reiš tapo sunkiai sužeistos abi ko
gyventojams, o naudos at kimo priemonių šeimynin- mas trejų metų kalėjimu, o dienomis
kietijos katalikiškus kunigaik
rimas buvo daromas 10 didžiau kia extra darbą vakarais, kas jos.
žmogus,
kuris
nudūrė
savo
tė

kai pasiliks tie patys ponai,
neštų mažai.
Gulėdamas ligoninės pata ščius ant protestantų ir pagelsių New ^Jerseys valstijos mie naikina ją sveikatą, vagiliavimą
vą,
gavo
tiktai
viešą
papeiki

vertė juos
kurie valdo jas šiandie!
stų ir remdamosi* tyrimo davi menkniekių iš krautuvių, arba luose ir kentėdamas didžias fi ba savų intrigų
mą.
Pirmam
atsitikime,
mat,
trisdešimts
metų
(1618
1618)
Todėl tas visas planas tik prasikaltėlis buvo paprastas niais ‘Consumers’ League of tiesiog puolimą gatvines doros zines kančias, jis staiga pradė
iš paviršiaus yra panašus j žmogus, nepriklausąs valdan New Jersey’ sako, kad žemiau purvynai)... Juk visgi galų ga jo interesuotis evangclijomis iš piautis tarp savęs, Per tą karą žuvo pusė visų Vokietijos
ti į savo rankas susisiekimo
sioji darbo moters savaitinė al le moteris yra žmogus. Ji nori šventųjų gyvenimais. Ir ne lik
sumanymą
pavesti
gatveka

čiajai
partijai;
o
antram
atsi

priemones butų labai geras
ga, už kurią ji dorai ir neskriau- ji trokšta kaip ir kiti žmonės kad užsiinteresavo, bet nutarė gyventojų ir tapo sunaikinta
rius į miesto rankas. Iš likime — komunistas!
trys ketvirtadaliai jos judadalykas, jeigu jo autoriai
sdama savo sveikatos galėtų gyventi. Ir ve kuomet Neyv-' taip pat ir patsai šventuoju pa
mojo turto. Ret “J<
vadovautųsi tikru noru pa tikro gi jisai yra gudrus
pragyventi yra: $17.68. Tai ži jersey’s valstijoj (manau, kad likti. Jau apyseniu žmogum gyslos” broliams to tik ir rei
NAIVUS AIŠKINIMAS.
privatinių kapitalistų “skynoma begalo mažas uždarbis, maždaug toks pat algų stovis būdamas, jis pradėjo eiti tų kėjo, -kadangi tuo budu tapo
tarnauti miesto gyvento
laikų mokslus ir besimokindajams. Bet tame sumanyme, mas” išnaudoti žmones. Tai- Atėjus žiniai, kad Vokieti kuriuo vargu butų galima dorai su mažom permainom yra ir ki ,mas
sumžnė sutverti naują nusilpnintos eretikų jėgos.
9 i, tegu piliečiai apsižiūri, jos komunistai pereitą sekma ir žmoniškai merginai arba mo tose valstijose) dora, teisinga '
Vienok tie laimėjimai nenu
kuris bus balsuojamas atei
Kai
ateis
balsavimas.
dienį prakišo rinkimuose be teriai pragyventi."Tačiau daleis- moteris sunkiai, nuoširdžiai ordeną katalikų tikėjimui gin ėjo ir pabiam jėzuitų ordenui
nantį antradienį, slepiasi vi
veik milioną balsų, mūsiškiai kime, kad’tai yra užtenkama al dirbdama per dienas, negali už ti ir skleisti. Tuo budu jau ant gero — lig musų dienų jė
sai kas kita.
Maskvos garbintojai pradėjo ga. Dabar pažiūrėkime ar visos dirbti sau net gyvenamosios al 1640 metais popiežius patvirti zuito vardu priprasta vadinti
Keista yra, visų-pirma,
galvot, kaip čia išaiškinus savo New Jerseys valstijoj dirban gos, tai ten, tolimoje, šiltuose no naujo. “Jėzaus Draugystės” didžiausia intrigantą, veidmai
“susipratusiems draugams” to čios merginos ir moterys gauna saulės spinduliuose skęstančioje ordeno įstatus. Tai įvyko kaip nį prieš jokią niekšystę nesu
kad už jį labai karštai stoja
kį nepasisekimą. Ir vienas jų savaitėje tokią minimum algą. Floridoje dedasi visai skirtingi tik tuo laiku, kada reformaci stojanti, nors išviršiniai ir la
gatvekarių ir eleveiterių
organas parašė v ė ką:
‘Suvienytų Valstijų Moterų dalykai, žinomas ‘high society’ ja jau buvo pąveržus savo pu bai maldingą asmenį.
Pilnai
kompanijos, kurios iki šiol
sėn
veik
visą,musų
dienų
Vo

“Komunistam,
matomai, Biuras’ paskutiniame savo ra korespondentas, Cholly Knicker- kietiją, kada pačioje Italijoje suprantama, kad neužilgo E u-,
nė girdėti nenorėdavo apie PAGRĮŽO DRG. P. BAL
daug balsų nuvogta. Rinki porte štai ką sako apie New bocker rašo iš Palm Beach, Fla., ir Franci joje virte virė nuo ropos visuomenė pajuto prieš
visuomeninę nuosavybę su
ČIKONIS.
mų vajuj buvo ardomi ko Jersey’s. valstiją. I.š 34,894 už kaip ten viso pilni dideli ponai visokių reformatorių darbuo jų šlykštumus didelę, antipati
sisiekimo priemonėms Chi
munistų susirinkimai, areš algą dirbančių moterų, repre- ir ponios pasirėdę pusiau pikan tes, o Ispanijos inkvizitoriai ją ir, gale aštuoniolikto šimt
cagoje. Keista yra taip pat, šiomis dienomis sugrįžti iš tuojami jų kalbėtojai, užda
tiškais kostiumais vaikšto pui jau nebespėjo eretikų nei de mečio, jėzuitai tapo išguiti iš
Li
t
tu
vos
drg.
h P. B. Balčiko
kad jį remia elektrikos
kiais baltais pamario .smilty ginti! Tuo tai popiežiams kri- visų, dargi katalikiškų, valsty
rinėjami komunistų laikraš
nis, vienas veikliausiųjų iLSS.
nais ir džiaugiasi gyvenimu už tingu momentu Ignas Layola bių. Maža to, patys Rymo po
kompanijos ir gazo kompa ir LDL1). narių. Prješ karą ji čia i. T'as irgi sumažino ti o$100 į dieną! Kiekvieną savaitę pasiūlė savo ordeno pagclbą piežiai neskaitė galimu save
nijos bosai ir stambieji ban sai gyveno Chicagoje, o dabar m ui lis tų balsų skaičių.”
‘save gerbianti' poni ir ponas klibančiam Rymo sostui. Ir ilgiau kompromituoti tų įtar
kininkai, kurie irgi visuo gyvena
Pasaka apie komuiustų bal
turi užsimokėti nemažesnę $700 trumpu laiku jėzuitai (taip va tinų “šventųjų” kompanija ir
met būdavo griežtai nusi Lietuvoje, drg, Balčikonis vie sų vogimus yra išlaužia iš pir
tuo budu, 1773 melais, popie
bilą.
Yra
tokių,
tvirtina
viršmidinosi
to
ordeno
vienuoliai),
statę prieš tai, kad miestas šūjosi 9 menesius ir turėjo šio, nes tokių dalykų Vokielinėtas korespondentas, kurie pra privirė Europoj tiek košes, kad žiaus Klemenso XIV įsakymu,
progos
gerai
susipažinti
su
sojoje
dar
iki.
šiol
nebūdavo
girjėzuitų ordenas tapo panai
valdytų tas nuosavybes.
leidžia dar ir daugiau.
nekurį laiką rodės, jog sudna
cialdemokratų partijos darinio- dėt. Vokietijos
partijos per
kintas. Nors katalikų dvasiš
Ar jie pakeitė savo nuo tojais Amerikoje jisai pagrįžo rinkimus* ir po rinkimų daro
diena
atėjo!
čia socialistams ir vėl tenka
ka vyriausybe darė tą tiktai
Bet
kuom
gi
skyrėsi
jėzuitų
mones tuo klausimu? Ne. kupinas i nergijos ir noro pasi- viena kitai įvairiausių priokaistatyti klausimas: argi teisinga
plačios visuomenės spiriama ir
ordenas
nuo
visų
kitų
ordenų,
Šiam planui jie pritaria dėl darbuoti, kad parėmus draugų šių, bet nė vieną kartą iki šiol
yra toki visuomenės tvarka, ku
ji pati suvis nemanė nuo jė
gyvavusių
jau
nuo
pirmųjų
veikimą
Lietuvoje.
»
nebuvo
tokių
kaltinimų,
kad
to, kad jisai yra naudingas
ri leidžia vieniems savo nariams
zuitų kovos metodų atsisakyti,
krikščionybės
amžių?
nors
butų
buvę
nuvogti
kurios
nors devynjdl ilkto šimtmečio
užsimušant prie sunkaus darbo,
ne miestui, bet jiems.
Ogi
skyrėsi
jau
vien
tuo,
kad
TOLSTOJI Eč 1AI
NU BAUST partijos balsai.
pradžioje pats ordenas tapo
per ištisą gyvenimą badu dvė
jįi
tvėre
ne
koks
nors
asketasKALĖJIMU.
O kad komunistams buvusi
vėl atnaujintas, bet
jo role
sti, o kitiems nieko nedirbant
miĮildiiUnkus, bet buvęs kariš buvo jau galutinai sulošta. Nes
trukdoma rinkimu
turtuose skęsti, naudotis visais
kiu su ilgalaike kąiy> lauko jis atsinešė’ su savim jau “se
tai
irgi
be
vertė#
galimais žmogaus proto ir tech
turi atpirkti gatvekarius ir įLeningrado (Petrapiliu) laik
ppulifik^.
Būdamas kariškių
raščiai rašo apie karinės me Kai kuli, iš tiesų,
nikos sukurtais patogumais, ne DOMola; žūiąjo, jog. kovoje tik ną kvapą”, nuo kurio ir šian
eleveiterius iš privatinių dicinos
akademijos
studenlo puolė komunistų
dien negali suvis pasiliuosuoti.
duodant atskaitomybes prieš
kompanijų tokia kaina, ku- Brukero bylą revolincinianie liet kaip tik tose
tu kaiūuomenė laimi, kuri kfr Niekados jam jau negrįžo pir
nieką?
biau disciplinuotu ir kuri mū mųjų dviejų gyvenimo šimtme
karo tribunole. Tas studentas munistai iš to turėjo liaudis,
Tai yra gili* skriauda, per il šiui labiau išmiklinta, taip pat,
gu jie yra verti. Be to, mies buvo kaltinamas lame, kad ji nes lenai jie surinko didesnį
čių galybe, jis, lyg
nustojęs
gus
šimtmečius
įsišaknėjusi
di

kuri
geriau
sugeba
naudoti
tas turi išleisti Bonų ant sai atsisakė imti šautuvą ir balsų skaičių,
delė neteisybė Bet ją galima ir taktiškos ir strategijos davi
eiti sargybon akademijos ' na-| •Ne,
.Ne, šitokiais kūdikiškai# ai
tik užpakaliniame plane tesidaugelio šimtų milionų do
ji
turi
būt
panaikinta!
Panaiki

nius
savo
naudai.
Savo
ordeną
paslėpti
mui saugoti.
Jisai teisinosi škinimais negalima
rodo. Ir pilnai teisingai! Nes
lerių, idant padauginus gat- tuo, kad ginklo
nimui
tos
neteisybes
yra
tik
DR.
GEORGE
A.
REJSNER,
jisi
tiesiog
ir
vadino
“
kariau

nuo
publikos
‘
tą
faktą,
kad
ko

vartojimas
jis,; kaipo toksai, neturi nieko
vekarių linijas ir eleveite esąs priešingas jo sąžinei,! ka munizmas Vokietijoje eina vel profesorius egyptolcigjjos'Har- vienas kelias: tai darbo žmonių jančios bažnyčios ivenuolių” naujo pasakyti, jo išrastus me
niop. Mažiaus kaip metaj *!_laiko
.... vard universitete,, kžris 'Egyp- šviotimasis ir/kopimasis į vie oitlėiHb Jo <pmna{Utn jis pądė- todus jau senai pramoko visa
Tolstojaus mok- niup.
rių linijas. Paskui jisai vėl dangi jisai
atgal, x1921 meili (gegužes me te surado l,.7OO metų senesnį ną didelę (saYp klasės organjza- jo aklo paklusnumo privąhi- katalikų dvasiškija, jais nau
zitigaJ,
komunistai kapą už gailųjį Tutankhumen jciją i Socialistų Partiją. Gal ina, gi taktikoje, liepė vadovau dodamos katalikų dvasiškiai ir
nėšyje, Vokietijos
V
nišfcos sumos požeminių ge Beteisiant studentą Brukt>' nesyje,
duk būt, kad tai. yru sunkus, nuobo tis konspiracijos ir priemonių sudarė tą tamsiųjų jėgų kom
balsu kapą. Kapas, manoma, yra dukrą, prokuratūra atkreipė dėnlė- buvo gavę 3,700,4)00
3,
ležinkelių kasimui.
ters karaliaus Seneferu, pirmo
pirmo- dus ir ilgas kelias, bet jis tik- leu tsižvėlgimo principais. “Tik pleksą, kurį mes šiandie vadi
sį į liudininką Semtu niekį, ku-, nors tuomet
Tie bonai tai paskolos, už rį kaltinamojo advokatas buvo komunistus buvo
esncs
jo karaliaus ketvirtosios dinas- ras. Kitokio kelio mes nežino- slas pateisinu priemones”,
name klerikalizmu.
mokino
jis
savu
“
poterius
“
,
me.
kurias miestas turės niokoti pakvietęs liudyti. Seineriui kis gu dabar. Gruodžio mėnesyje tijos.
(Bus daugiau)
Editor P. GRIGAITIS
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Sugryžęs iš kalėjimo ra
do paeiti negyvą nuo
munšaino

John Misun, 978 W. 19 SL,
agentas Michi’gano
cukraus
kompanijos, siuto apie namus
visą vakarą.
Jo serganti pati
Emma paprašė jo nutilti, kad
ji galėtų įsmigti, Bet vieton
nutilti, jis atsinešė šautuvą ir
paleido į ją šdvį, sunkiai ją
sužeisdamas. Tada jis įbūgo į
kitą kambarį ir pats bandė nu
sišauti, bet 16 m. sūnūs Stephęn šautuvą iš tėvo atėmė
Tada John Misun -pabėgo ir
policija jo dar nesurado.
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Kuinius Anton
Kukeniu Jancrazitt
Labeikis Julijonas
Lewhj'sky Anrja
Libraris Ęater
Magudu Bronislawa
Mazuika Jonu
Mikutis Bur
Mickus P
Nastaraite A
Norenkevicia P Vladas
Olechowski Justin
Parmalis Emma
Pasichemus Epatis
Poskevice Juzupas
619 liekas.ini Dęminzui
621 Rozinskui Petrui
627 Sakenai Jozapai
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577
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581
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590
592
596
597
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605
607
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TŪKSTANČIAI TURI INK Girdėjimas atgaunamas
STŲ KLIŪTĮ IR VISAI tankiai j 241 . valandas
Stebėtinos pasekmės gaunamos
NEŽINO TU
| vieną dieną vartojant Virex

DR. VAITUSH, O; D.
UETUVTH AKIU SPECIALISTAS

pirmiau žinomas kaipo Rattle
Paieugvius akių Įtempimų, auria
Jesse Martin, 2038 W. SuSnakę Oil.
Norintieji apsidrausti pri
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
perior St., tapo areštuotas pe
Apkurtimas ir galvos užimąs svaigimo, akių aptemimo, nervuovalo vartoti Swamp-Rootą.
tumo, skaudamą akių karštį, ati
reitą šeštadienį
savaįtės už
nėra jau daugiau baisus nuo to taiso
kreivas akis, nuima katarakgirtavimą ir nedermą elgimąsi.
Sprendžiant iš pranešimų aptieki- laiko kai liko išrasta gyduolė tą, atitaiso trumparegystę ir toli*
ninkų, kurie tolydžio turi reikalų su gerai žinomo gydytojo. Dabar retfystę. Prirenka teisingai akinius
Negalėdamas uŽsistatyti kau
žmonėmis, nėra tokio preparato, ku
Visuose atsitikimuose egzaminavi
cijos jis išbuvo kalėjime
iki
riam pavyktų pergalėti šitos kliūtys. yra galima labai sunkiuose atsi mas daromas su elektra, parodan
Lengva ir gydanti Dro Khmero
čia mažiausias klaidas. Speciali
antradieniui, kada tapo paliiioSwamp-Rooto veikmė tuojau patiria tikimuose apkurtimo pagelbėti į atyda atkreipiama į mokyklos vaiJam gręsią kalėjimas nuo 1 iki suotlas hižAimokėjus palbaudą.
. nuo $4.00 ir augičiaa.
_____
ma. Jis pasiekia augščiausj laipsnį vieną dieną vartojant gyduoles ’ kus? .Akiniai
savo
stebėtino
veikimo
klotimi.
10 metų. —
Skubiai sugryžo namo, bot
pirmiau žinomas kaipo Rattle lVal:
J p‘ P
Minia vos neužmušė Benja' Kvočiamasis gydytojas prie vienos
1545
West
47th
St
rado, namus užrakintus. Įsi .min Robin, 3034 Cottage GroTas gydymas yra
žymiųjų apdraudos kompanijų kalbė- Snake Oil.
Phnne IV»iilpv«r<l 7KR®
(
damas
apie
tą
dalyką,
davė
nuostabų
laužęs į namus jis rado savo ve Avė., kada jis lapo sugau
pasekmingas
visoje
šalyje.
BiSpešelninko Raymond J.
pareiškimą, kad priežastis dėl kurios
pačią Almą, 21 m., negyvą gu tas bandant įsivilioti Į tarpdu
Mr. D. M. Lopęs, iš Pennsyltiekis
aplikantų apsidraudimui atme
schoff, kuris prižadais didelių
tama
yrą
tame,
kad
Inkstų
liga
pas
linčią ant virtuvės
grindų. rį Mary Menroe, 10 metų, 733
vanijos valstijos, rašo: “Aš vai’
pelnų išviliojo iš lietuvių, lenkų
Amerikos žmones yVa paprasta ir di
Apie ją stovėjo kelios tuščios Belmont Avė. Policijai, tečiaus
dėlė daugybė tų, kurių aplikacijos at toj.au gyduoles vakare prieš ei
ir slavų gal milionus dolerių,
metama, net nežino, kad jie turi ligą nant gulti. Sekamą rytą aš jau
munšaino honkos. Ji buvo mi pasisekė jį dar gyvą; nortf ir
bylos nagrinėjimas jau užsibai rusi prieš 21 valandas,
Dro
Kilmero Swamp-Root pardavinė
nuo labai sumuštą, išgelbėti ir nujama
visose aptiekose, dviejų dydžių girdėjau takšėjimą laikrodėlio,
gė. Užsibaigė daug greičiau, munšaino, kurį ji viena pasili
bankose, vidutinio ir didelio.
kurio aš negalėjau girdėti pir
? '* ■
J
negu buvo tikėtasi. Prokuroras kusi namie išgėrė, vyrą paė gabenti kalėjimam
Bet, jei norėtum ištirti šitą didįjį
K. A
miau.
Dabar
mano
girdėjimas
I.
B.
(■'
preperatą,
pasiųsk
10
centų
Drui
Kilnestatė daug liudininkų, pasiten mus kalėj i man.
mer
Co., Binghamton, N. Y., o gau yra atgautas tikrai gerai po il
Jau trečiu sykiu į 4 mėnekino tik keliais svarbesniais, ku
si pavyzdinę bonkelę. Rašydamas pa
sius padėta bombą prie kontgų metų kurtumo.”
minėk šitą laikraštį.
Lietuvių Dentistas patar
rie paliudijo, kad jie įdėjo pas
namų
raktoriaus
Joseph
Busa
Mr.
Ben
Jackson,
kuris
gyve

PRAVEDĖ
NAUJĄ
ELE

jį pinigus, Bischoffui prižadėjus
naus geriau.
Avė.
i
prie
3436
N.
Kealing
na
Indianos
valstijoj,
sako;
VATORIŲ
didelių pelnų.
'llillki A
Nors bomba suardė purčius, iš
“Pirm kol aš nevartojau Virex, Traukimas dantų be skaugmo.
Pats Bischoffas nestojo liudy
Bridge geriausio aukso. Su tnuaų
laužė duris ir išdaužė langus,
aš
negalėjau
nieko
girdėti.
Po
Pereitą
sekmadienį*
tapo
ati

pleitom
galima valgyti kiečiausią mai
ti savęs apgynimui, kaip kad
stą.
Garantuojame
visą savo darbą, ir
bet
nieko
nėsužeidė.
dešimties dienų aš girdėjau sa
buvo manoma. Turbut nenorė daryta nauja elevatorių linija —
žemas musų kainas. - Sergėkite save
vo (laikrodžio takšėjimą.”
dantis, kad nekenktų juaų sveikatai.
jo išduoti savo biznio paslapčių, į Niles Center. Tai yra prailgi
August
Walder,
65
m.,
4120
Angeline Johnson, Mississipkurios dar labiau butų jį įklam nimas Howard linijos* ir eina
1545 West 47th Street
Park Avė., tapo areštuotas ir
Naujos nupigintos kainos ten ir at pi valstijos gyventoja buvo vi
pinusios. .Vieton to jis pastatė nuo IIoward gt. stoties iki mies
Neto!! Ashland Avė.
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $208 sai kurta; per aštuonioliką me
yra kaltinamas nepadoriame Style 44, tikra kaina $640, iki
...
---------—...........
<
to
rybų,
paskui
Cicero
Avė.
iki
$215,
pagal
laivą.
liudyti AJfred L. Leopold, pre
pasielgime su netolimų kaimy
GERA NAUJIENA. Naujas S. V. tų. ' Ji sako: “Virtex sustabdė
zidentą “Y” aliejaus ir gaso Dempster St. Naujoji linija y- nų dukįere Catherine Riedi, 8
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę mano galvos užimą ir aš dabar Serganti žmonės pasi
ra
penkių
mylių
ilgio
ir
turi
as

kompanijoj, kur Bischoffas tu
būti metus, paskui be kliūčių grįžti
tarkite su Dr. Ross.
Prie Piano pridedame Kabir irAmerikon
metų amžiaus.
galiu girdėti traukinio švilpimą
tuonias
stotis.
Tą
liniją,
kurią
nežiūrint kvotos.
rėjo daug šėrų ir buvo tos kom
netą, Liampų, Benčiy ir Musų dideli laivai milžinai, kaip 3^2 mylios atstumo.”
Pasitarimas dykai.
panijos prezidentu. Leopold liu budavota visus metus laiko, ati
MAJESTIC,
didžiausias
pasauly,
25 Roles.
\.
Roy Fisher, Iowa valstijos gy Kraujo egzan’.inacija, šlapumo analyza,
dijo, kad tais laikais Bischof dalyta su didelėmis iškilmėmis,
OLYMPIC,
LAPLAND,
PFFTSir kiti Inboratorijos Išbandy
Churchill Tlayer Pianas BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- ventojas, sako: “Aš negirdėjau mikroskopiški
mai, taipgi X-Ray ej.zaminacija daroma, ku
fas buvo žinomas kaipo turys dalyvaujant netik kompanijos
boug, Southrtitfpton, Antverp. Daug laikrodėlio takšėjimo per 11 me ri parodo tikrų jūsų sveikatos stovj. G«
l«ž................................
•‘erą vardą tarp biznierių^ Dau viršininkams, bet taipjau Chiriauaios naujos mados gyduoles ir prirengi
laivų išplaukia kas ^savaitė.
mai padarytos Amerikoje ir Jun^tiniitfe Vai»
cagos
ir
apielinkes
miestelių
—
tų
—
dabar
aš
galiu
padėti
sa

giau liudytoją už Bischoffą, ro
yra suteikiamos per Dr. Ross dėl S!y.
šie laiškai yra atėję iš Eu- Upright Pianas už .. $125 Visi musų 3-čios klesos keleiviai vo laikrodėlį toli ant stalo ir gir tijose
dymo ligonių.
Žmončs turintys čhroniNkat
Niles
ir
Evanstono
mayorams
Ir
gaunu
atskirus
kambarius
dviems,
ropos. Kam jie priklauso, teguli
litras, skilvio ir kepenų uesmatrum-is, ner
dos, nebuvo.
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa džiu jį aiškiai.”
viškumą, kraujo ligafe odos Hfras, puslčs n
Advokatai tuoj pasakė savo valdyboms. Buvo taipjau ir į- nueina į vyriausįjį paštą (Clark
šlapumo 'i..4» vr0 'gydoma kasdien.
togumai, puikus maistas ir manda
vairių
pamarginimų
—
aeropla

[
Mr.
M.
A.
Lūmpkin,
iš
OklaŽmonCs Kurie yri
gumas.
prakalbas ir byla liko atiduota
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
nerviški silpni ir tu
Kreipkitės priB mus vietinių agen- homa, sako: Aš buvau kurčias
ri galvos skaudėji
jury išspręsti. Po dviejų ir pu nu skaidiniai, bombų metimai kia klaust prie langelio kur
PIANŲ
KRAUTUVE
mus, nugaros skau
tų arba
per
38
metus,
aš
vartojau
jūsų
irtt.
'
*
dėjimus, smarkų Mr
sės valandų jury sugryžo su
padėta iškaba “Advertised Wintunu plaieimų - su3343 So. Halsted St.,
WHITE STAR UNE , | gyduoles
.......... tiktai keletą, dienų
—. ir
- . x,
skirdimą Odos, auti,
nuosprendžiu, kad .Bischoffas Elevatorių kompanija turi tei dow” lobėj nuo Adams gat
3327 So. Halsted Si.,
nusias giles, skaudu
RED STAR LINE
!aš dabar girdžiu labai gerai.” |
įlus, prastą apetitą
yra kaltas žmonių prlgaudinėji- sę vesti liniją ir toliau į šiaurę vės, pasakant laiško NUME
privalo gydytis tuo
CHICAGO
127
So.
State
St„
Chicago,
III.'
I
M
‘
;
Antl
\°"
:
V
Chapman,
iš
V
ir
darbas
prie
pravedimo
naujo
jau.
me. Jam gręsia nuo vienų iki.
RĮ;
kaip
kad
šiame
sąraše
pa

Sergantiems
yr«
Michigan
valstijos,
sako:
“
Bai
kelio
prasidėsiąs
neužilgo.
Da

dešimt metų kalėjimo. Bischofteikiamas labai g»
žymėta.
Laiškus
paštas
laiko
ras patarnavimas to
sus galvos užimąs apsistojo vi
fo advokatas pareikalavo naujo bartinės linijos pravedimas kai tik keturioliką dienų nuo pakiomis mažomis kai
sai ir mano girdėjimas praktiš
nomis, kad kiekvio
bylos nagrinėjimo; tas Jo reika navo $3,000,000.
nas lengvai gali utskelbimo.
kai
yra
atgautas
normaliai.
”
Tikimasi,
kad
naujoji
linija
simokėti. Dr. Rosi
lavimas bus teismo svarstomas
Dr. B. M. Ross maloniai suteikia dy501
Alelunas
Jonas
Mrs. Ola Valentine, iš Arkan- or o r» 1.
I
labai prisidės prie išvystymo
kai patarimą. Kiek
balandžio 11 dieną.
3o S. Deįirborn St dienas yra kviečia504
Asm
utis
j
Tomas
sas, sako: “Mano mažas kūdi ■■ 1,1 1
miesto dalies,
mas atsilankyti.
Prieš Bischoffą yra išnešti šiaurvakarinės
506
Balas
Tini
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bukis,
dabar
5
metų
amžiaus
buvo
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Ludar du apkaltinimai, už kuriuos taip vadinamo Skokie klonio.
Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas
527 Daviotas Antanas
escide gydymu. J labai trumpą laikų ligo
kurčias
nuo
4
mėnesių
amžiaus.
jis irgi gali būti teisiamas.
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną
530 Drazdauskas Juzei*
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai
Dabar jis girdžiadabai gerai ir mes
SUDEGĖ VOKIEČIŲ NAMAS
vienatinis gydymas, kuris išgydė sifilį.
535 Frontas Lobos
jau mokinasi kalbėti.”
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų
JACKSON PARKE
PAPRASTA
CIO
543
Grig.ula
Eva
. Mr. Matheer Pelley. sako: MOKESTIS
RUSŲ OPEROS ATGIMIMAS
vartokite
YRA ....
545 Graviskis A
“Mano jaunasis sūnūs buvo kur DABAR
Senas Vokiečių namas JackCK flfl
čias visada, vartojo. Virex tiktai ATPIGINTAS IKI ......... 93.UU
Kaip žinoma, rusų opera jau sun 'parke, vienas iš nedauge 546 Gužiene Rozalija
tris dienas ir jis dabar girdžia Per trisdešimti metų Dr. Ross gydo So
buvo pakrikusi per porą me lio palaikų visasvietinės paro 556 Janasatene Besse
cialiaa ligas vyrų ir moterų.
taip gerai, kaip ir pirma.”
tų, bet dabar jau atgyja iš dos, vakar sudegė ir galbūt ne 560 Jurgeliui Jonui
VYRAI! Specialia serum gydymas yra
Patrynus
gerai
greitai
prašalina
niezėvartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
561 Kakhys Jazapas
Tokie geri raportai ateina iš mui
naujo. Dabar jie rengia nau begalima bus jo atbudavoti. Jį
vyriškumo nusilpusiems vyrams. Jo vei
jj jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelis
564 Karnuskas Antanas
visų dalių šalies ir Canados. auatiprintojas
jus perstatymus, kuriais galės p.|budavojo Vokietijos valdžia,
nusilpnusių ir auiruaių vyrų
■ arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs !== Gyduolės žinomos kaipo Virex Tie kurie dėl
parodyti ant kiek jie turi spė- naudojant vien vokiečių darbi 565 Klikna J Jorge
turi kokias nors slaptas ligas
užprašomi* atsilankyti dėl dykai pasitarimo.
kų veikti tolinus, Perstatymai ninkus ir iš Vokietijos atga 566 Klova Josef
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą
iiiiiifliiii™
ir kaip jus gulite būti šgydytas. Tos nekai
veikia
kaip
magija
savo
greitu

ivvks Glickman’s PalaCc teat- bentą medžiagą. Tai buvo rep
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo,
kad
gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rosi ,
mu ant žmonių visokio amžiaus. darbo,juskad
re, Bhie Island ir Boosevelt lika Rothenbergo miesto salės.,
suteikus gerą paturimi* sergan
'Mes esam? gerai įsitikinę, tiems.
Jis dabar nebuvo vartojamasDR. B. M. ROSS,
'kad Virex atgaus jūsų girdėju
bus penki perstatymai: 1) Se ir jame sudėdavo tik parko
mą greitai ir kad perstačius tas
vilijos Barzdaskutis, 1-mas ak reikmenis. Tečiaus pastaruoju
AUDITORIUM B0WLING ALLEY
35 South Dearborn S t.
Kampas
ir Dearborn Si. Imkit
geras gyduoles milteliams ken elevatorių ikiMonroe
las, 2) Beris Godunov, ir 3)
ai buvo vedama agitacija
5 augšto. Priėmimo kambarys
AND BILLIARDS
S06 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
čiančių, mes atsiųsime dklelį $2 rų
Traviata,♦3-cias aktas. Persta HZ jo atsteigimą.
yra vien simptomas ir gali
508.
Atsakanti vieta smagiai laiką praleisti.
užeiti bent kokiame laike. To
vertės pakelį už $1 per dešimtis Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chitymuose dalyvaus sekanti ar
kiame atvejyje
l'er trudešimll metų toje pačioj*
dienų dykai bandymui. Jei pa (gagoje,
tistai : Svietlov, Kušelewsky.
3135 So. Halsted St.,
vietoje.
sekmės nebus užganėdinančios, Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 ’Vj 5 vai
Kitaeva, Daena jr kiti. Įžan
t
Savininkas
gyduolės jums nekainos nieko. vakari:.
ga bus prieinama visiems. Ver
Nedalioj nuo 10 iki 1 po pietų.
seredoj ir subatoj nuo ryto iki
W. J. THOMAS
tėtų pamatyti tos operos porNesiųskite pinigų
tiktai jū •< Panedėly,
v,d vakare.
sų vardą ir adresą pas Dale La
statvnms. Artistai via pilnai
dė, kad yra didelis vargas už
boratories, 1304 Gatcway, Kau
laikyti
paliegusią
pačią,
lodei
N—Vietinis.
šas City, Mo. ir gyduolės bus
take
jis paliko lovoj gulinčią savo
PRANEŠIMAS
tuojau atsiųstos. Vartokit jas
pačią, o pasiėmęs 7 vaikus iš
^KELLOGG’S
suteiks greitą palengvinimą,
šiuo pranešu Mayvvoodo ir Melrose Parko lietuviams, kad aš atida
paprastu nurodymu. Jei į 10
Tatai yra lengvas būdas apsi
sikraustė kitur gyventi. Pati
RYTOJ BOROVSKIO KON
riau naują krautuvę Ilardvvare prie St. Charles Road ir 15 gatves.
dienų jūsų girdėjiipas nebus at
Kaipo lietuvis, nialonečiau, kad apielinkes lietuviai atsilankytų ir
saugojimui
nuo
daugelio
pa*
betgi prisišaukė pagelbės ir
CERTAS
apžiūrėtų mano prekes. Aš užlaikau Hardware, geriausios malevos,
gautas, jei jūsų galvos užimąs TASTELESS CASTOR OIL
vojingų ligų.*
EragucAvski dabar bus arės t no
alyvo, elktrikos reikmenų, plumberių ir stiklų dėl langų, taipgi dėl
nepranyks, atsiųskite jas atgal
Labai geras castor oil pa
■r
šeihiininkių puodų ir šiaip visokių reikmenų dėl virtuvės.
tas
u<
pačios
pametimą.
Rytoj vakare, bal. 3 d., Ur
darytas
dėl medikalio var
Kainos: 25 et. ir C0 et.
1 ir jūsų pinigai bus grąžinami at
tojimo. Be skonio. Stipru
chestba Hali, vidurmiesty, bus
'gal be jokio klausimo.. Tas Pa“
K.
JAKUBKA,
mas ir grynumas nesimaiGaunamas pas jūsų aptiekorių.
Mrs. Norma Saunders, 400
koncertas žinomo rusų baritono
no. Prašykite Kellogg’s
siūlymas pilnąi garantuotas, to
1501 St. Charles Road, kampas 115 Avė., Maywood, III.
butelukuose ir su labeliais.
Sergei Borovski,- kuris šiame N. Clark S L, pagimdė dukterį
Tel. Maywood 3152.
,
dėl rašykit šiandien ir pabandy
Pas visus aptiekorius.
koncerte dainuos penkiose kal pt licijos Vežime, begabenant
kit tas geras gyduoles.
CgpĄftRAPįpg, iflyVA
ją i ligoninę.
bose.
(Apskelbimas)

Spešelninkas Bischoff
rastas kaltas
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LIETUVON

KIMBALL PLAYER
PIANAS

už... ........... .... $385

Atsiimkit laiškus iš Pašto

$295

JOS. F. SUDRIK

INFLUENZA

*

SEREDOJ ATSIDARO

KOSULYS

Smulkios Žinios

Severa’s
Cough
Balsam
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HITT AND RUNN
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11 LAMINA LA1ŠKIENR
Musų mylima moteris persis
kyrė su šiuo pasauliu sulaukus
2*7 metij amžiaus, kovo 31 dieną,
1925, 10 valandą ryte. Paėjo iš
Kauno rėd., Anykščių vai. Žitibeliij kaimo. Amerikoje išgyve
no 18 metų. Paliko dideliame
nuliudime vyrą Antaną ir 3 vai
kus, Vytautą, Stelą, Bronislavą,
o Lietuvoj motiną ir seserį. Kū
nas pašarvotas randasi 452 W.
82 8L Laidotuvės įvyks hąlandžio 3, 192f», 8 vai. ryto iš na
mų i šv. Juozapo bažnyčią, ku
rioj įvyk.: gedulingos pamaldos
už velionės sielą, o iš ten bus
nulydėta į šv. Kazimiero kapiVi.-jr gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečia
me oaiyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį
patarnavimų.
Nubudę ir pilni

gilios siel-

vartns liekame,

Vyras, sūnūs ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja pra
bočius Eudeikis Tel. Yards 1741

K. Požėlos-J. Bancevi-!
čiaus ristynės

JONAS MINfOT

Musų mylimus dėdė persisky
rė su šiuo pasauliu sulaukęs 63
metų amžiaus, balandžio 1 d.,
1925, 12:45 vai. dieną. Paėjo iš
Kauno rėd., Raseinių vai., Kel
mės parapijos.
Amerikoj iš
gyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime
brolj ir brolio dukteris ir liirųiKūnas pašai’votas randasi 1817
So. 51 Avė., Cicero, 111. Laido
tuvės jvyks subatoj, balandžio
4 d., 8 vai. lyto iš namų į šv.
Antano bažnyčią, kurioj jvyks
gedulingos pamaldos už velionio
sielą, o iš ten bus nulydėtas j
Šv. Kazimiero kapines.
Visus gimines, draugus ir pa- *
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti
• mirusiamjam paskutinį patar
navimą.
Nubudę iiį pilni gilios sielvartos liekame,
Brolis ir brolio vaikau

Laidotuvėse patai nauja graborius Eudeikis tel. Yards 1741

MAGDALENA LIUBIENĖ

Mirė 9 d. Kovo, 1925 m. su
laukus 76 metus amžiaus. Pa
liko nuliūdime sūnų Antaną ir
marčią Oną, Amerikoj 2 sese
ris Lietuvoj.
f
Likosi palaidota Kartenos
kapinėse. Velionė paėjo iš Kar
tenos vals., Daugintų kaimo,
Kretingos apskr.
laetuvoj ir
• mirė.
Ilsėkis musų motinėlę
Lietuvoj šaltoj žemelėj.
Liekame nuliūdę

Antanas ir Ona Liųbiai
3845 So. Parnell Avė.,
Chicago, III.

Musų mylima dukrelė persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukus
5 m. 9 mėn. amžiaus, kovo 31
d., 1 vai. po pietų.
Paliko dideliames *nuliudime
tėvas, brolis ir sesuo.

laidotuvės įvyks penktadieny
balandžio 3 d., 9 vai. iš namų
3724 Deodor st., iš ten į šv.

18 GATVES apygardoj
Nesigailėkite kada sve
R EIK Ali.INI JAS patyręs savo
da laibai pigiai. Naujas tik vietimtaučiai išpirks jūsų na
mus ir pa bud a vos dideles
nį sykį vartotas dėl demons
Ale.x Sucilla
dirbtuves, kur jau ir šian
12300 Emerald Avė.
travimo. Vertės $75.00 par
dien ateina kaip audra. Tai
Tek Pullman 3990
gi dar turiu du namu ku
duosiu už $40.00
riuos galima pigiai nupirkti
ir su mažai pinigų.
S. MARKŪNAS,
2805 West 63rd St.
PARDAVIMUI moderniški 5 kam
726 W. 18 St.
barių rakandai, bus parduoti už

West Side
I

Požėla laimėjo'deimantinį <lir-lKuni«ai stengiasi suvaryti westžą, parisdanųis Bancevičių į
sidie lūs i maišą
2 v. 19 m.
i Kunigai susispietę nekatali
kiškame katalikų “Draugo” pra
Užvakar Lietuvių Auditori dėjo didelį puolimą ant “Nau
joj buvo svarbiausios šio se jienų:” jie čia per visokius sa
zono ristynės, ristynčs už pu vo khųu’iukus, atkalbinėja lietu
siau sunkiojo svorio čempiona vius, kad neskaitytų “Naujie
didelį bargeną. Visus sykiu arba
dalimis.
Parloro setas, valgomo
tą ir deimantini diržą. Ristynės nų;” jie varo prieš “Naujienas” Tel. Yards 7282
kambario setas, miegamo kambario
BRIDGEPORT PAINTING
6uvo tarp Karolio Požėlos, pa
setas, kai pelai ir fonografas ir gro
agitaciją pe.r “Draugą” !>• daro
CO.
saulinio i'usiau sunkiojo svo- visokių pastangų, kad katalikai Malevojam &irHtAV.
Už- jiklis ‘pianas.
popieruojąm.
T>601 ‘So. Winchestor Avo.
i io graikų-roinenų sliliaus čern- bijotų ir jų vardo.
laikom malevą, popierą,
stiklus ir t. t.
pieno, laimėjusio kelias Olym-i Bet katalikai tai kunigų agi
3149 $<> Halsted St.
piadas ir Juozo Bancevieiaus,1 tacijai nepasiduoda, jie sako:
J. S. RAMANČIONLŠ. Prez..
Chicages lietuvių pusiau sun“Čia jums ne Lietuva, jus mukicįc sverio čempiono.
.sų nesuviliosit.
“Naujienos
i Požėla ir Bancevičius i ? 'mums paduoda teisingas žinias, Tol. Lafayette 5153-6438
PARSIDUODA Lunch Room
i jau trečią kartą. Pirmose
ir Coffee Shop. Parduosiu pi
mes jas ir skaitome.”

Nuliūdę ir pilni gilios
vartos liekame,

siel-

Tėvai, brolis ir sesuo
Tipenai.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių neania- /
gumų iš priežasties dantų
augimo, nieko nėra geresnio
kaip šis
saugus Kūdikių
Laxative. ♦

Mrs. Winslow’s
Syrup

NAMAI-ZEME
Kas nori pirkti,

PARDAVIMUI

dė

Por.ėln du sykiu pagul
Bancevičių graiko-romenų

RUBIN BROS

Ištikrųjtj vis didesnis ir dides

nis būrys linksta prie “Naujie
stilium; antru sykiu jiedu iš
nų,” nes kitaip ir negąli būt: NAMŲ STATYTOJAI
sirito virš dvie jų valandų be į jei žmonės pasiduotų kunigams,
3804 So. Kedzie Avenue
jokių pasekmių. Dabar jiedu tai jie kaip be matant pataptų
CHICAGO.
ritosi už puikų dciniautini dir jų vergais..
Vietini);
žą, kurį parūpino p. J. liukas.
Pii<š pal ristynės p. .1. Lukas
paskelbė, kad diržas yra ski-j
riamąs liktai šių ristynių lai-!
nvetejui ir todėl yra neatima LSS VIH Rajono valdybos posėdis ANT RENDOS ruimas vienam
Naujas
kuris yra blaivus,
mas; ir kad atsitikime “dra\v” Įvyks ketverge, balandžio 2 dieną, vaikinui,
manamas
ir
šviesus
kambaris,
prie
Naujienų name, 8 vai. vakare. Visi
(užsibaigimo ristynių ha pa nariai dalyvaukite šiame posėdyje. žos šeimynos, su valgiu arba be
gio.
—Sekretorius.
sekmių), ne vienas ristikų dir-|
i Atsišauk it ant 1 lubij.
žo negauna.
'
827 W. 34 PI.
Chicagos
Lietuvių
Draugijos
Sa
Ristynės buvo ilgos ir įdo
vitarpinės Pašelpos knygų aprokamios. Požėla yra nepaprastai vimas jvyks ketverge, balandžio 2
vikrus ir gerai pažystai!lis ris dieną, Liuosybės svet., 1822, WaAvė., 7.įJ0 vai. vak. Visi re
tynių techniką; Bancevičius yra bansia
vizijos nariai ir valdyba nialonėRENDAI kambarys dėl inteli
taipjau gana vikrus ir stiprus, kitę susirinktt laiku.
gentiško vąikino, prie inteligentiškos
—....
—
•
1
• •
1
—X. šaikus, rast. šeimynos, kambaris karštu vandeniu
Ilgai ristis nėra juokai ir abu
šildomas ir visi parankumai vėliau
ristikai labai pavargo, bet vis L. S. J. Lygos mėnesinis susirin sios mados.
Del informacijų šaukimas
jvyks
ketvirtadienį,
balan

gi galų gale, po 2 vals 19 mim džio 2 d.. 8 vai. vak., Mark White kitę telefonu.
Lafayette 5107
ritimosi Požėla prispaudė Ban- SiĮuare Park salėj, Halsted ir 29
4108 Archer Avė.
Visi nariai susirinkite laiku
cevičiaus pečius prie matraso. gt.
nes yry labai svarbių reikalų svar
Požėlai laimėjus ristynės, stynmi. —Valdyba,
jam sukelta didžiausias ovaci-.
Cicero. Lietuvių Namų Savininkų
jas ir įteikta čempiono deiman mėnesinis
susirinkimas įvyks šian
JiEŠKAU DARBO. Tik ką pri
tinį diržą. Bancevičius gi iš- dien,, 7:30 vai.‘Lukšto svetainėj, 1500 buvęs
iš Lietuvos.
Esu mašinistas
pradžių buvo labai nepatenkin So. 49 Avė. Malonėkit visi namų sa ir moku dirbti prie mašinų, arba tai
automobilius ir dreivinti. Dirb
tas ristynių pasekmėmis ir vininkai atsilankyti. Raštininkas. syti
siu darbą kokį tik galima gauti. Esu
bandė priešintis referee ini<>| Rusijos Politiškiems Rainiams, su jaunas vaikinas.
M. LUKŠIS,
sprendžiui, bet publikai jo ne-j imtoj, Balandžio 4 d., Raudonasis
2(100 S. HalsteUst.,
Chicago, III.
Kryžius
rengia
Douglas
Purk
Audi

klausant ir neleidžiant
jam torium, prie Kedzie ir Ogden Avė.
kalbėti, galios sutiko su p ra-' Koncertą ir Balių. Pradžia lygiui 8
laimėjimu ir tuo ristynės užsi vai. vak., įžanga 50 centų. Kviečia
visus užjaučiančius skaitlingai atsi
baigė gražiuoju. '
lankyti.
— Komitetas.
MOTERŲ
Be šios vyriausios poros, ritosi dar lenkas .1 Rogackis, Jaunosios Birutės dainų ir muzikos REIKIA moterų virėjų, $30 j saįvyks šiandien, balandžio 2
kuris parito vokietį B. Marša- painokos
d., Mark White Liberty Room, 7 v. v. vaitę
Indų
plovėjų, 6 dienos j savaitę,
In'
lą. Lietuvis gi .1. Goštautas Taipgi kartu atsibuna ir tėvų mėne
į
$16
j
savaitį.
— T. K.
Lengvai du ykim parito vokie- si uis susirinkimas.
Į Prie siuvamų mašinų operatorkų,
Geštautas iššaukė Birutės Choro dalnoriai renkasi ši $18 į savaite, y
Lovų taisytojų, $65 j mėnesį.
taipgi diržo laimėtoją su juo vakarą į Mark White paiko svet. 30 Janitorkų,
$70 j menesį.
St. ir Sp. Halsted St.
Gali dar ir
Merginų
į
virtuvę,
$18 j savaitę.
ristis.
nauji dainininkai prisidėti prie Biru
Veiterkų,
$18
į
savaitę.
Referee šioms ristynems bu tės, po vadovyste A. Vanagaičio, yra Taipgi turime dar ir daugiau vie
vo žinomas lenkų ristikas Tom mokinamos naujos dainos ir didelis tų prie visokių darbų.
arisirenginlfts prie Po-pu-ri. kuris
Rolewicz.
įvyks balandžio 26 d., Lietuvių AudiSOUTH PARK EMPLOYMFNT
Nors J. Bancevičius. ristynės iorijoj. Visi bukit laiku.
AQENCY
— Valdyba.
4191
So.
Halsted St.
nalaimčjo ir deimantinio dir
2 fl.
žo negavo, bei vistiek gavo North West Sidės Lietuvių Statymo
----------- L'"!--------- ------ -------------------- LL'JJT..
dovanų gražų auksinį retežėlį ir Skolinimo Bendrovės, arba snulatidarys nauja serija pėtnycioj,
su perliuku. Tą dovaną jam kos,
balandžio 3 d., 1925 nu parapijos
suteikė irgi p. J. Lukas, pa svet., 1644 Wabansia Avė. prasideda
VYRŲ
gerbdamas jo drąsą ir kad per nuo 7 vai. iki 9 vakare. .Gerbiamieji,
kurie norite įstoti į tą Bendrovę ar
tiek daug metų Bancevičius ba gauti paskolą ant morgičių, malo
buvo geriausias lietuvių risti nėkite būti minėtomis valandomis.
. Turime
gerą
propoziciją,
— Direktoriai.
kas Chicagoje, kurio niekas
greit atsišaukit.
ikišiol nebuvo paguldęs.
Francis Valuskis Co., Ine.,
Nors Bancevičius šias rist\’-.
4707 Fountain Avė.,
nes ir pralaimėjo, bet jis pa-,
Hollyvvood, Cal.
m<Iė. kad jis
iis vistiek yra
vra milžimilži- t PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino
rodė,
arba našlio, kuris nevartoja svaigi
niškos, sulig jo svorio, spėkos nančių
gėrimų ir tabako. Kad butų
REIKIA INŽINIERIŲ, $40.00 j salaisvas,
atmetęs visus tamsybės prie vaitę.
ir geras ristikas; dar jis per
ir pasiturįs, nesenesnis nuo 37
Pečkurių, 65c. į valandą.
daugelį metų bus kietas riešu tarus
iki 45 metų senumo. Aš esu 38 metų
Vyrų prie namų, $55 į menesį, rutas ir goriausiems. ristikams, senumo. Gyvanašliai neatsišaukit. inas ir kambarys.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKŲ

kurių ne vienas atsikąs į jį sa
vo dantis. —Lapsi-Tapsi.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrius N o. 2G3
‘ 3210 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfc

AULYLe

RAPšIUTfi

Musų mylima dukrelė persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 2 mėn. 25 dienų amžiaus,
balandžio 1 d., 2:30 vai. ryte.
Gimė Chicagoje sausio 6 d.,
1925 m. •
Paliko dideliame nuliūdimą
motiną Oną, tėvą Ipolitą ir bro
liuką Joną.
Kūnas pašarvotas randasi
7032 S. Rockvvell St. laidotu
vės jvyks pėtnyčioj, balandžio
3 d., 8 vai. iš ryto iš namų 7032
S. Rockwell St. į Dievo Apveizdos bažnyčią, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.
Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiajai paskptinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar
tos liekame,
Tėvai ir broliukas.

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

BAGDONAS • BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL
PIANO MOVING ęXPERTS
Long distance handlin^.
Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.
9

\

Mes parduodame, olselio kainomis
visiems. Pasižinokite pas mus
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.
PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO. ,
490 Milwauke Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Darbininkų, 5.5c. iki ,60ę. j vai.

Janitorių naktinių
$27.50 į savaitę.

arba

dieninių,

Mašinistų, 80c. į valandą.
Molderių, 80c. j vai.

giai, tik už $250.00.
728 W. 14 PI.

—-

AR JUS GALIT SUDĖTI AITĄ ?

mainyti namus,

faunas,

taipgi ir viso
kius biznius, vi

suomet

___ ________ ___

NAMjW. Mt. <ireen\vodd. Kai
na $.3,50(1 ir aiigščiau. 6 kam
Gera
PARSIDUODA groserne, tąipgi Ia< barių, st'’cco, $5,500.
ko ir visokių kitii reikmenų. Yra 4 transportaeija.
Universal

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga; laikoma ir visokių
smulkmenų. Nupirksi! pigiai.
Kreipkitės:
3343 S. Morgan St.

BARGENAS
Parsiduoda grosernė; priešais
dirbtuves, visokių tautų apgy
venta. Priežasatį patirsite ant
vietos.
2300 W. 48th PI.
Cor. Oakley Avė.

Phone Beverly 1675
NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalovv,
moderniškai įrengtas, $4950, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2
flatų namas, garu šildomas, $11000,
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.
Lakęs Constructibn NVorks
Kampas 58th & So. Robey Sts.
Tel. Republic 6200

KODĖL neįrengti jusu lotą.
lot
Senas ir. atsakantis kontraktoriius su
teiks jums pinigus, planus, pykai
apskaitliavinią ir pastatys namą
be jokiu ekstrų.
N AU IENOS,
1739 S. Halsted St., Box 496

•

• .

J

2 fl.

REIKALINGAS darbininkas
į duonkepyklą,
trečiarankis.
Kreipkitės:
2424 )W. 69 St.

duosiu už labai prieinamą kainą. At

sišauk i te

4637 So. Paulina St.
Savininkas randasi krautuvėj,
matyti gulima visada.

BARGENAS, BARGENAS
Pardavimui farma, 43*2 akių, puiki
vieta dėl vasarnamio, 11 mylios nuo
stoties, geras kelias, Priežastis pardavimo, satininkas labai susižeidė,
Platesnių žinių gausite Naujienų
Ofise.

P. .JOVAIŠAS,
73,
McNaughton, Wis

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„
Lafayette 6738.
PASKOLA ir ANTRI MORGIČIAI
M(m daromo ir perkame antrus morgičiuK sumoje $200 iki $3.000. Leng
vais išmokėjimai; už. 0% palūkanų, pri
einamu komisu. Taliui perkame doku
mentus.

MOKYKLOS

PARSIDUODA 1 kambarių medi
nė cottage. Yra gazas, elektra ir
vieno karo garažas. Parduosiu la
EKTR'A BARGENAS
bai
nes greitu laiku aplciParsiduoda restauracija su room- džiu pigiai,
miestą.
ing house ir namu, arba be namo. Ge
Savininkas,
ras kampas dėl' biznio.
Parduosiu
4630
S.
Francisco Avė.
pigiai.
Atsišaukite
BARGENAS Už $1000 CASH.
2462 Blue Island Avė.
5 gražus nauji kambariai mūri-,
nė bungalow, tile vana, aržuolo
grindys,
furnace šildoma, cemento
• PARSIDUODA grosernė ir buČernė geroj vietoj. Biznis išdirbtas per gatvė, netoli mokyklos ir bažny15 rnfetųi ir neša gerą pelną.
Par ios, kitus po $50 į mėn., iškaitant
duosiu • pigiai tik už $1500; $500 6% palūkanos, tuojau galite gy
įnešti, o kitus ant išmokėjimo. Prie venti, 2916 N. Marinora Avė.
žastis pardavimo, važiuoju ant farmų.
704 W. 120 St.
Pardavimui 2 aukščių, 4 fla

(

. .....

... ——

tų mūrinis namas. Elektra, gaPARSIDUODA bučerne ir sas. Visas namas geras. Kaina
groserne, geroj vietoj, visokių prieinama. Kreipkitės 2 lubos
tautų apgyventa; pardavimo užpakaly.
3614 So. Union Avė.
priežastį patirsit ant vietos;
2119 S.1 Halsted St.

PARDAVIMUI saldainių, ice
cream, rašymui popicros ir vi
šokių smulkmenų krautuvė.
2857 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nis namas, su 3 lotais, cementiniu
pamatu, flatai po 4 kambarius, furnace šildomas, elektra, vana, 2 vištininkai, garažas ir barnes; kaina
$5500, cash $1500.
J. Hauenschild,
12146 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučerne la Bargenas. Pardavimui lotas
bai pigiai, randasi lietuvių ap 25x125, tirštai apgyvento! kolo
gyvento j apielirtkėj. Savinin- nijoj, prie 45 placė, tarpe Weskas turi parduoti iš prietas- tern ir Rockwell St. Atsišauki!
iki 8-9 v. v. Klauskite Gus Theties ligos.
5700 W. 63 ISt., Clearing, 111. odore, 4355 Emerald Avė. Phone
Yards 1836.

linkėj. Mainyčiau ant namo site pigiai, mano 5 kambarių medinę
cottage, 510 W. 43 PI., yra gasas,
arba loto.
elektra, vanos, furnace šildoma, gera
106 S. 5()tb Ave.
barnė, iki 9 ryto arba po 6 vakare.
Mayiwood, III.
HARRY MILLER, savininkas,
1145 Independence Bldg. ■
Phone Van Buren 5815

MINKŠTŲ gėrimų biznis su
REIKIA sbermenų ir ąbelnam darbui darbininko į gele namu parsiduoda pigiai.
NORTH WEST SIDE namas, bar
genas,
4 kambarių bungalow, 13 vai
Klauskite
žies atkarpų jardą.
sinių medžių, didelis vištininkas,
Tel. Roosevcll 2939 .
South Side Paper Stock So.
prie valstijinio kelio, netoli geležin

REIKALINGAS barberis pėtnyčiemis vakarais ir subato
mis po pietų.
2953 W. 38th Street,
Chicago, III.

C. P. SUROMSKIS & ęo.
Real Estate
Visuorhet busit užganėdinti
3352 S. Halsted St.
Tel. Baulevard 9641

PARDAVIMUI per savinin
ką, .parduosiu savo naują mū
PARSIDUODA grosemės ra- rinį, 6 ir 6 kambarių, 2 flatų
kandai-Furniturc, Ice Box, len namą, aržuolo trimingai, pla
tus lotas. 3447 W. 63rd PI.
tines, Show Cases ir kitokių da
Phone Prospect 06-22
lykų. Gausite bargeną. Kreip
Specialiai Kursai Dresskitės, 3245 So. Pameti Avė.

PARSIDUODA cash bučerne,
$500.00
maišytų
tautų apgyvento} apicąipgi turime daugiau vietų prie vi
(mokėjus, o kitus kaip rendą, nupirksokių darbų.

4191 So. Halsted St.

kitės pas

LOUIS STERN and CO.
Suite 1029 Bumam Bldg.
160 N. La Šalie Street

Statytojų, 70c. j vai.
Cabinet dirbėjų, 75c. į vai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY

kreip

Aukščiau pažymėtos raidės,
kuomet gerai sudėtos, sudaro
Vardą žymaus miesto Lietuvoje.
Kiekvienas atsiuntęs teisingą
sudėjimą gaus puikų lotą, mieros 25x125 pėdų Dykai ir išva
PARDAVIMUI medinis namas su
lytas nuo visokių krūmų, vasa groąerne
atskirai, 4 pagyveni
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin mai po 4 arba
kambarius
ir
krautuvę.
Rendos neša mėnesyje $90.00, par
valstijoj.

1944 Canalport Avė.

4422 S. Honore St.

lotus,

BARGENAS. Namas ant 3 flatų
vieta dėl biznio, 3 ruimai užpakaly,
2 fl. po 6 ruimus, vana, elektra, 2 ka
rų garadžius.
Randos neša $120.00
j mėnesi, kaina $8000; $2,000 cash.
A. JONEKS,
734 W. 35th St.,
2 fl.

PARSIDUODA kriaučių šapa.
Standard Land AssocTation
Biznis išdirbtas ir neša gerą pel
ną. Parduosiu pigiai, tik už 105 W. Monroe St. Suite 1305
Chicago, Illinois.
$250.00, nes greitu laiku einu į

kambariai <iel pagyvefiimo. Garažas
priguli prie grosernės. Pifrduosiu pi
giai, Turi būti parduota šią savaitę.
Pardavimo priežastis — einu j kitą

arba

parduoti,

F. J. YANAS

Pranciškaus bažnyčią,
Indiana
Harbor, Ind., o iš ten bus nu

lydėta į šv. Kazimiero kapines.
Visus gimines, draugus Ir
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį
patarnavimą.

NAMAI-2EME

VYRŲ

Rogent gaso pečius parsiduo

■ APSIVEDIMAI

BRONISLAVA TIPERIUTĖ

REIKIA DARBININKŲ

skelbimai

Pranešimai I SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Į

Ketvirtadienis, Bal. 2, 1925

making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, Designing, Tailoring ir Dressmaking. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE
2407 W. Madison,
Chicago, UI.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

________ _ —...............J

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

Amerikos Lietuvių Mokykla

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

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavimas, scenarijos paveiksluotas malemas, scenarijos paveikslutoas male
vojimas, sho\v card rašymas, klesos
panely, seredoje ir petnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama

tą j trumpą laiką. Atdara kasdien
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Subatoje ir rtedėlioje iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School
2139 So. Wabash Avė.,
, Calumet 5093

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
šis Amatas Gerai Apsimoka
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. Praktiškas Moler
mokinimas barbernei. Uždirbsite
kol mokinatės. Prašykit katalogo.
MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St.,
Chicago.

kelio, 15 mylų iki miesto, kaina $3200,
Grand Avė.
PARDAVIMUI bučerne ir groser- mažais išmokėjimais.
karas
iki
6844
Fullerton
Avė.
nė sena išdirbta vieta. Ruimas gy'r
venimui. Priežastis pardavimo p*Išmokit Murininkystės
Atsišaukite
tirsit ant vietos, arba mainysiu ant
Ateikite, pamatykite, 3 instruktoriai
namo.
CHAS. REUSS & CO.,
visuomet;
išmoksit namus budavoti;
Kreipkitės
6844 Fullerton Avė.,
mokins
jumis
kontraktoriai ir archi
3428' Auburn Avė.
Columbus 9328
tektai. Blue prints skaitymą ir apskaitliavimą, j savaitę po $6. VISAS
GERA proga gauti darbą pieno išBIZNIO namas pardavimui — 3-jų MOKSLAS $70. Visi įrankiai dykai.
važiojimo biznyje.
Parsiduoda ark- štorų mūrinis namas. 5 ir 6 ruimai Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare.
lis, vežimas ir su kostumeriais; dar-, gyvenimui, užpakalyje
garadžius. CHICAGO BRIČKLAYING SCHOOL
bas užtikrintas, arba kas norėtų ant Patogioje vietoje. Kaina tik $21,7»D
2029 Indiana Avė.,
komišino dirbti, prašau atsišaukti.
— vieta 3454 So. Halsted St. KreipKampas 21 st St.
Įritės pas savininką.
A. DAUGĖLA,
1444 West Lake St.,
3151 So. Emerald Avė., Chicago, III.
BENJEMIN B. KANNE,
Kampas Ashland Avė.
Telefonas Boulevard 0727
3347 So. Halsted St.
West Side Skyrius.

