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Tuo budu.čile stengiau! tos 
'srities plebiscitą pakreipti 
savo naudai.
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LĄPAZ, Bolivija, bal. L 
Pranešimai iš Čilės pasienio 
miesto Ųharana skelbia, kad 

j Čilės kareiviai pradėję terori-
žuoli peruviečius, gyvenančius 
Arica srity, kurios žmones vi
suotinu balsavimu turės iš- 
spręs.li, kuriai be.sitginči jančių 
dėl jos valstybių č.ilei ar

Chicago, BĮ, Pirmadienis, Balandžio-April (i d., 1925

Omu! aIm ! ~ xM M Danijai gresia laivy darSovietai gražina „*«•**•
, Unija išleido pirmą įspėji m

teises privačiam
kapitalui

pirmą Įspėjimą; 
laivų darbininkai reikalauja 
didesnės algos.

NAUJIENOS
Thc Lithuaniam Daily Newo

PUBL1SHED BY Hht UTHUĄNIANGINEWS PUBldSHING CO.. INC. 
1739 South HaLted Sttaet, Ckicago, 111inoia

Telephone Rooievelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Gilės kareiviai terorizuoją 
Arica gyventojus

No. 81

Streikuojančiu angliakasių 
riaušės Silezijoj

Du žmonėm užmušti, keletas su
žeista, tarp pastarųjų trvs 
policininkai.

Bulgarijoj susekta komu 
nistų sąmokslas

Danijai gresia visuotinas laivui 
darbininkų streikas

Sovietai atidaro duris pri 
vačiani kapitalui

Bolševikai .pripažįsta, kad' 
valdžios kontrolė prekybai ir 

pramonei nepavykus

MASJKVA, bal. 4- - Sovie
tų darbo ir apsaugos tarybos 
konferencijoj vakar padaryta 
nepaprastai svarbių tarimų, lįe- 
čiančių ekonomu^ Rusijos po
litiką atęity. Tarybos konfe
rencija, Kamenevui pirminin
kaujant pripažino, kad valdžios 
kontrole prekybai ir pramonei 
visiškai nepavyko, ir nutarė vėl 
kviesti privatinį kapitalą daly
vauti rusų ekonominiame gyve
nime.

šitoks valdžios mainymas da
bartinės savo politikos tai, pa
sak Dzeržinsko, nesąs dar “trau- 
kimasis atgal.”

Vėliaus oficialė sovietų jinių 
agentūra Rosta paskelbė, kad 
valdžia instruktavus finansų ko
misariatą tuoj parūpinti įstaty
mų projektą mokesniams ant 
privatinio kapitalo sumažinti.

Tuo pačiu kartu valdžia sten
gsis krašto, prekybinių firmų 
poziciją sustiprinti ir pakelti 
kotperatinių orgamizacij ų veik
lumą. Tam tikslui skiriama de
šimt milijonų "aukso rublių.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
1. Danijai gresia visuotinas 
laivų darbininkų streikas. Kon
traktas, padarytas tarp laivų 
savininkų ir darbininkų bai
giasi šio menesio 21 diena. 
Pradėta pertraktaci jos dcl kon
trakto j’.tnaujinimo. Laivų sa
vininkai geieštai atsisako nu
sileisti darbininkams, kurie 
reikalauja didesnės, no iki šiol 
gaudavo, al'jos. Laivų darbi
ninkų unija tatai išleido pirmą 
Įspėjimą, kad jeigu samdyto
jai nesutiks gerumu išpild 
reikalavimo brangesnės alg< 
laivų darbininkai busią p 
versli kovot streiko pagalba.

Darbininkai reikalauja 
nuoš.-algos priedo, tuo tarj 
samdytojai ne tik nenori s 
tikti brangiau mokėti, bet n 
ri dar dabartines algas nuski 
ii. ' ’

Jei kiltų streikas, -jis palies
tų apie 10,000 laivų darbinin
kų. 1

įlelaimė Kruppo kasyklose 
' Vokietijoj

Kc’.tuvui nutrukus ir nukritus 
dugnan du darbininkai 
mušti, 46 sužeisti.

u z

felSiS

Bulgarija susekus revoliu 
cininky sąmokslą

BEBLINAS, bal. 1. — Strei
kuojantieji kasyklų 
kai Oliavę, 
demonstracijas, 
vavp apie

darbinin- 
Silezijoj, suruošė 

kuriose daly- 
5000 streikininkų.
Jani išvaikyti de

monstrantus kilo riaušės, ku
riose du asmens buvo užmušti 
ir kilotas sužeistų. Tarp su
žeistųjų radęs trys pol iui ui n-kareiviai 

žmones i 
išdanginą 
budo sumažinus peruviečių bal
sus. Didi g peruviečių bėgą per 
sieną

Tik 
neitraliai I 
akimis rpatę 
Jie sako, kad norint, idant ple- , „ ... . . -
biscitas butų teisingai Įvykin- smarki garinio katilo ekspliozi- 
las, okupacinė Čilės karinome- ja, kuri visą triobesį sudraskė ir 
nė turėtu būtinai evakuoti te- užvertė daug darbininkų. Kol 
ritčriją, ligi plebiscitas bus pa- kas iš griuvėsių išimta penkioli- 
baigtas. ka sužeistų.

EKSPLIOZIJA AUTOMOBILIU 
FABRIKč VOKIETIJOJ; DAUG 

DARBININKŲ UŽVERTĖĮ Boliviją.
pranešimus patvirtina 

liaudininkai, savo 
■. kas ten dedasi.

PABYžIUS, bal. 3. — Auto
mobilių fabrike Arnstadto mies
te, Vokietijoj, šiandie įvyko

Tai naujasis Jungtinių Valstijų teisingumo ministeris — gene- NORVEGAI' NEPRIĖMĖ NEW 
ralis prokuroras John G. Sargent. Tas paveikslėlis imtas pen- YORKO F1NANSISTŲ ' 
ki mėtai atgal; tuomet Sargent svėre gerus 300 svarų, be pyp
kės. Dabar jis besveria tik 200 svarų.

..............................—1 .....................■.............. »

1 Ženevoj pradėta teisią ko 
difikavimo darbas

Žemės drebėjimas sugrio 
yė miestelį Meksikoj

Norvegijos ministerių kabine- 
’ tas nepatvirtino vieno New 
Yorko banko siti lytos Oslo 
miestui paskolos sumoj 7 
milijonų dolerių, ir pasiūlymo 
terminas pasibaigė vakar..

WEST VIRGINIJA ATMETĖ
DARBO AMENDMENTĄ

CHARI ESTON, W. Va., bal. 
4. West Virginijos legisla- 
turos atstovų butas 66 baisais 
prieš 19 šiandie atmetė propo- 
nuojamą tedera lės konstituci
jos papildymą dėl vaikų darbo 
kontroles.

Visi suvaržymai, kūne valsty
bės sindikatams ir kooperaci-, A 
jos organizacijoms draudė par
davinėti prekes privačiams pre
kybininkams, bus pašalinti, ir 
mokesniai, imami nuo privačių 
pirklių, stipriai sumažinti.

Kalbėdamas tarybos konfe
rencijoj Kamenevas pareiškė:

“Kaip dabar dalykai kad yra, 
tokia pramonės ir prekybos dy
kynė, kuri nūn viešpatauja kai 
kuriose sovietų Rusijos dalyse 
ekonominiai socialistinės valsty
bės struktūrai yra žalingesnė ir 
pavojingesnė, negu privatiniai 
kapitalistai.”

Rusijai grėsė bankrotas
Tokios naujos reformos įve

dama aukščiausios* ekonominės 
tarybos iniciatyva. Dabar so
vietai pripažįsta, kad aštri kam
panija, kuri buvo vedama prieš 
privatinį kapitalą, beveik #visai 
sunaikino vidaus prekybą ir 
pramonę Rusijoj ir privedė 
kraštą prie visiško ekonominio 
krizio.

Suimta komunistų dokumentų, 
parodančių, kad sukilimas 
planuota šį pavasarį.

SOFIJA, Bulgarija, bal. 4.— 
Vyriausybė skelbia, kad jai pa
vykę suimti slaptų dokumentų, 
kurie parodą, kad komunistai 
planavę šį pavasarį padaryti 
ginkluotą sukilimą Bulgarijoj.

Revoliucija turėjus pirmiau
sia kilti šiaurvakarinėj Biilga-

kad ji 
ta kon-
Sll SO- 

žinia.

jogei 
daroma 

valdžios
konspiratoriai 

kilus revoliuci- 
šauksiantis Ru-

Netoli nuo čia esančiose 
Kruppo anglies kasyklose šian
die įvyko nelaimė. Keltuvas, 
euriuo žmones leidžiasi žemyn 

požeminius urvus, nutruko ir 
nukrito šalto dugnan. Keltuvo' 
narve buvo šešiasdešimt trys j 
darbininkai. Du jų buvo už-’ 
mušti, trys mirtinai sužeisti, o 
<eturiasdešiml trys lengviau 
sužeisti.

ŽENEVA-, Šveicarija, bal. I.
Tautų Sąjungos iniciativa 

susirinkę juristai sutaisyti pla
ną tarptautinėms teisėms ko
difikuoti 
komisiją, 
prirengti 
turės būt 
tonri;

Subkomisijos pirmininku 
i rinkta Švedijos juristas l)r. 
i Hammarskjold. Savo raportą 
subkomisija pateiks konferen
cijai ateinančią (šią) savaitę.

šiandie paskyrė sub- 
kurios uždavinys bus 
sąrašą dalykų, kurie 
konferencijos svars-

iš

Lenkai stengias nuraminti 
bolševikus

Oficialis oro biuras šiai dienai
ORRS„

Del nužudymo dviejų komunistų v< .
du valdininkai busią atiduoti ln^asau.la-. . _ . i Chicago ir apielmkei teismo rankas .j linai apsiniaukę;
VIENNA"Austrija, bal. 4. -I"’“!na temperatūroj;

Iz-nky vyriausybė bando tildyti >ytų vejas.
" I Vakar temperatūra

siekė 45° F.
Šiandie saulė teka 

džiasi 6:20 valandą.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
4. Ateinančios iš Durango 
žinios pranešu, kad praeitą 
ketvirtadienį įvykęs toj valsti
joj žemės drebėjimas beveik 
visai sugriovęs (Jialehihuites. 
miestelį. Nesą nė vienų .namų, 
kurie butų išlikę sveiki.

Nemaža nukentėję taipjau 
Canulillo, Zucliil ir keletas ki
tų toj apygardoj miestelių., %

) žemės drebėjimas Franci jo j
MAiRSEILLES, bal. 4. Iš 

Eųveau pianeša, kad anksti šį 
rytą ten buvęs jaučiamas že
mės drebėjimas, tęsęsis kele
tą sekundų. Ženąąs drebėjimasI 
buvo jaučiamas ir visame 
Bouches du lihone departa
mento kasyklų baseine.

MUSSOLINI,—- ITALIJOS 
MINISTERTS

ROMA, bal. 4.( šiandie 
oficialiai paskelbta, kad Ha li
jęs karo minisleris gcn. di 
Giorgio atsistatydino ir jo at
sistatydinimas priimtas. Lai
kinu 
būti 
tini.

karo ministerių pasiėmė 
patsai premjeras Musso-

Viešbutis sudegė
PiEORIA, III., bal. L Pra

eitą naktį čia sudegė Metropo
litan viešbutis. Gaisro nuosto
liai siekia daugiau mc 30 tuks
iančių dolerių.

Nelaime gelžkely
CIIFNOA, Iii., bal. 1. Chi

cago & Alton traukinys pra
eitą naktį sudaužė gelžkelio 
kryžkelėj automobilį. Važiavęs 
juo farmerys Mauer ir jo duk
tė buvo užmušti, trys kiti as
menys sunkiai sužeisti.

HAVANA, Kuba, bal. 3.
Laikraštis EI Munro skelbia, kad 
naujai išrinkto Kubos preziden- 
'to Machado ministerių kabine
tas esąs .IJau sudarytas. Vals
tybės sekretoriumi paliekama 
esamasis Carlos d e Cespedes.

l)a- 
nedidelė at- 

vįdutinis,

vidutinai

DEL VOKIETIJOS' PREZIDEN
TO RINKIMŲ

Aukščiausios ekonominės ta
rybos galva, Dzeržinskis, dar 
griežčiau, . negu Kamenevas, 
smerkė dabartinį sovietų nusi
statymą prieš privatinę preky
bą. Jis pareiškė:

“Mes esame priversti prisipa
žinti, kad ta ekonominė politika, 
kurios mes iki šiol laikėmės, bu
vo visai klaidinga.”

Dzeržinskis pareiškė, kad 
nors jis nesimpatizuojąs priva
čiams kapitalistams, tečiaus jis 
turįs pripažinti/kad be privačių 
prekybininkų ir privatinės pre- 
kylx>s aplamai Rusija negalinti 
išsilaikyti. Todėl atėjęs laikas 
imtis naujų metodų ekonomi
nėj' vidaus .politikoj, atidarant 
duris privatinam kapitalui daly
vauti krašto pramonėj ir preky
boj.’

Suruošta visas programas po
litinių žmogžudybių, nelenkiant 
nieko, idant tuo bildu įvyki
nus pervartą ir Įsteigus sovie
tų respubliką.

Vyriausybė tvirtina, 
turinti Įrodymų 
sipracija buvu 
vieįų Rusijos 

Komunistų 
sprendę, kad, 
jai, Bulgarija
manijos pagalbos, bet revoliu- 
cininkams butų a'tėję pagalbon 
Bulgarų tremtiniai, gyvenan
tieji/Jugoslavijoj.

Bulgarijos vyriausybė, atsi
sakydama paskelbti, kuo bildu 
ji suėmė tuos slaptus doku
mentus, sako tik, kad jie su
daryti asmenų, gerai susipaži
nusių su kariniais dalykais.

Sovietų komisija paleido 
1,000 kalinių

KIJEVAS, bal. L Sovietų 
speciali komisija, • tirinėjanti 
Rusų kalėjimus, šiandie palei
do daugiau ne tūkstantį kali
nių, tarp jų keletą sėdėjusių 
kalėjimuose už politinius nusi
kaltimus. Visi kiti paleistieji 
lai daugiausiai rusų kaimie
čiai, sukišti kalėjimuose už 
menkus nusidėjimus.

sovietų piktumą dėl nužudymo 
dviejų komunistų, kurie turėjo 
būt atiduoti sovietų vyriausybei 
mainais už du lenku politiniu f 
kaliniu. Teisman atiduodami : 
du valdininku, — kalinius lydė-1 .PINIGŲ KURSAS 

jusios sargybos viršininkas, ir •_____
policijos seržantas Muraška, n<l- šeštadieni, balandžio 4 d., užsienio pi- 
šovusis abudu kaliniu. j mgų ne mažiaus kaip už $25,000 do

lerių bankų1 b"vo skaitoma Amerikos • V • J •
Anglijos, l’sv. sterlingų . 
Belgij os, 100 frankų . . 
Danijos, 100 kronų ..........
I'rancijos, 100 frankų . 

Italijos, 100 lirų ...... »......
Lenkijos, 100 zlotų ............ 
Norvegijoj, 100. kronų .... 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų .......
Šveicarijos, 100 frankų

Muraškos gynėjai stengsis 
gelbėti jį įrodymu, kad jis bu-! 
vęs pamišęs. |

Daugelis lenkų reikalauja, kad 
Muraška butų paleistas, nes jis 
atlikęs patriotingą darbą.

LENKŲ PASPORTAI NEPA
PRASTAI BRANGUS

BEBLINAS, Vokietija, bal. 4. 
!— Katalikų centro partija, de- 

5:26t lei- mokratai ir socialdemokratai 
susitaikė statyti Dr. Wilhelmą 
Marxą bendru kandidatu į Vo
kietijos respublikos prezidento 
vietą. Nacionalistai monarchi- 
stai tariasi statyti savo kandi
datu paskubusį fdldmaršalą 
Hindenburgą.

. $4.79
$5.08

$18.32
$5.19
$4.15

$19.25
$15.76
$39.90

$2.58
$26.95
$19.29

ANGLIJOJ BUVO 98,215 VA
ŽIAVIMO NELAIMIŲ; 3,631 

UŽMUŠTŲ

Lietuvos Pinigų Kursas
VIENNA Austrija, bal. 4. — 

Išvažiuot užsienin lenkai turi 
brangiai mokėti už papsportus. 
Paprastam pasportui, leidžian
čiam kelis kaltus išvažiuoti už- 
sąnin, reikia mokėti 150 dolerių, ■ 
vieną kartą — 50 dolerių. Stu- I 
dentams pasportas duodama už 
4 dolerius. Į

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų 
100 litų 

200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų 
600 litų 
700 litų 
800 " 
900

LONDONAS, bal. 1. — Ofi- 
eialčmis žiniomis praeitais 1924 
metais Anglijoj nelaiminguose 
dėl važiavimo atsitikimuose 
buvo sužeista' 94,584 žmones, 
užmušta gi 3,631. Daugiausiai 
nelaimingų atsitikinių buvo 
Londone/, kur 36,505 žmonės

litų 
litų

$5.50 
1U.50 
20.75 
31.00
41.25 
51.50' 
64.75 
72.00
82.25
92.50

102.75 
pridėti 25 
kiekvieną 

.telegramų

AŠTUONI VAIKAI ŽUVO MO
KYKLOS STOGUI SUSMEGUS

IjONDONAŠ, bal. 3. — 
skelbiama, kad Impenjos paro-. j>rie šitos sumos reikia 
da Wembley bus atidaryta ge- centai pašto išlaidų už 

v- z, siuntinj. Norint pasiųsti
gilzes b. |— dar 50 centų daugiau.

MADRIDAS, Ispanija, bal. 3. 
•— Kaime Laujar de Andaraz, 
Almėti jos provincijoj, susmego 
mokyklos stogas ir lubos. ABtuo- 
ni vaikai buvo užmušti ir keturi 
pavojingai sužeisti.

Pinigai
Rusijon

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONES bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebu- 
.tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
į Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

HAtMIEHOS
1739 So. Halsted St Chicago, m



įtarto Kronika ras. Bet kaip ir daugelyje kitų 
vietų, užėjus komunizmo pa
vietrei, choras* liko užkrėstas

Rašo Pipirnickis.

Turime lk-s čia lokį kunigė
lį, kuris vadinasi, — na, neži
nau kaip ten jis teisingai va
dinasi Kelmuzas, Kulniūkš
tis, ar stačiog Kelmas, Ir ve, 
tas Dievo tėvo nuskriaustas 
lietuviškas Kelmas, būdamas 
labai menko ūgio ir da men
kesnio išsilavinimo sumanė ko
kiu nors budu pagarsėti. Va
dinas, nutarė duoti plačiam pa
sauliui žinoti, kad No\vark’e 
gyvena ne bile kok\ o tikras 
neaptašytas lietuviškas Kel
mas. Kadangi pagarsėjimui 
yra reikiami žygiai, o žygiams 
protas ir pasiryžimas, kurių 
nei vieno, nei antro su balana 
pas musų kunigėlį nerastum, 
tai ir nusitarė lietuviškas Kel
mas išviso skirtinga kryptim 
žygiuoti prie garbės. Sakysi
me, kodėl nepagarsėti einant 
nors ir policininko-žandaro pa 
reigas? .ink tam nėra reikalin
ga nei tobulo proto, nei gabu
mų, o tik labai didelė nosis. 
Kadangi musų Kelmas Visaga
lio yra apdovanotas nepapras
tai didele nosim, lai ir paleido 
savo šnyplę i darbų. Andais 
jam pavyko išardyti sandaric- 
cių prakalbas, • įskundžiant 
juos policijai anarchistais e- 
sant. ' Tai dabar, 18 kovo, 
lankantis čia valstiečių liaudi
ninkų atstovui p. Makauskiui 
su prakalbomis ir vėl jis suma
nęs, kaip žmonės sako, išban
dyti savo laimę, šnypštelėda
mas policijos kapitonui kų tai 
tokio i ausį... račiaus apsiriko 
nabagėlis! Šiuo sykiu policija 
jo nepaklausė.

Gaila dvasios tėvo... Gaila, 
kad užgimęs gatavu žandaru 
neatatiko pa sau k i man, užsidė- 
damas atbula kunigo kalnie-

Maskvos mikrobais ir negavęs 
tinkamo antitoksino mirė. Da
lbai’ tautininkai turi suorgani
zavę “Varpo” chorų. Reikia pa
sakyti, kad varpininkams ne
blogiausia sekas. Bet pasta
ruoju laiku įr pas varpinin
kus įlindo keletas Maskvinių 
mikrobų, grasinančių užkrėsti 
visą sveika organizmų. 'Varpi
ninkai turėtų laiku apsižiūrėti. 
'Trockio tavoršciai ’ _ ne darbo 
dirbt pas juos atėjo, bet užka
riauti chorą kominterno nau
dai. Da jokiai sviete organi
zacijai Maskvos agentų bendra 
daibiavimas- neišėjo į sveikatų. 
Manau, nekitaip išeis ir “Var
pui”.

“Dzimdzi-Orimdzi
Gegužio mėn. lankysis 

šiose kolonijose:'
2 ir 3 Grand Rapids, Mich.
5 ir 6 Detroit, Mich.
8 ir 9 ‘Cleveland, Ohio
10 Rochester, N. Y.
12 Anisterdani, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.
15 Newark, N. J.
16 Scranton, Pa.
17 Wilkes-Barre, Pa.
19 Pittston, Pa.
20 Shenandoah, I’a.
21 Philadelphia, Pa.
22 ir 23 Baltimore, Md. '
25 VVashington, D. C.
26 ir 27 Pittsburgh, Pa.
Paskutinis “Dzimdzi-Drimdzi” 

artistų atsisveikinimo vaidini
mas Chicagoje įvyksta baland
žio 29 diena, trečiadienį, Lietu
vių Auditorijoje, Bridgeporte. 
Plis statoma “Georg Dandin” ar
ba Sugėdintas vyras. Moljero 3 
veiksmų klasinė komedija.

— Reporteris

riti...v

Ak, ne vieni lietuviai turi 
savo tarpe neaptašytų kelmų, 
kunigų pavidale. Netrūksta jų 
ir pas airišius. Štai koki šposą 
iškrėtė St. James' katalikų,* 
bažnyčios (kuri randasi lietu
viais apgyvento] miesto sekei-' 
joj) kunigėlis, šaunus lathcr 
Jobu J. Murphy. Mat, New 

valstijos i
vra įneštas Dilius, kuriuomi 
nanl visi nepilnąprociai, dideli j 
kriminalistai ir kiloki išsigi-; 
mėliai vyrai butų sterilizuoja*, 
mi, tai vra padaromi nevaisin-’ 
gaiš, kad tokiu budu užkirtus, 
kelių plėlimuisi jau_ iš prigim-i 
ties su blogais'•palinkimais vi-

PRAKAL&OS
Su paveikslais stovinčiais ir 
krutamais, temoje:

ženklai Kristaus antro 
Atėjimo

UTARNINKE, 
Balandžio 7 dieną, 1925 

LIETUVIŲ LIUOSYBeS 
SVETAINĖJE.

14th ir 40 Ct., Cicero, 111.

Pradžia nuo 7:30 vai. vakare 
Kalbės S. J. Beneckas 

Rengia ir kviečia 
Tyrinėtojai šv. Rašto, 

įžanga liuosa. Nėra kolektų

tTŪKSTANČIAI TU® INKSTŲ 
LIGĄ f TO„ NEŽIIttJ

Ar reikalauji Swamp-Rooto?

Daugumas žmonių nenumano to, 
kaip baisiai išsiplatinus ir stebėtinai 
dažnai atsitinka inkstų liga. Kuomet 
inkstų suirimai yra dažniausiomis li
gomis, tai ligomis ir gydytojai pas
kiausiai jas pastebi, pastarieji pusi-' 
tenkindami gydymu sekinių, kuomet 
pradinė liga ardo sveikatą.

Jūsų kiti organai guli reikulnnii 
atydos, bet visų pirmiausiu utythi tlu- 
ri būti kreipiama į inkstus, nes jų 
darbas yra svarbiausias.

Jei jauties, kad‘tavo inkstai yru ta
vo nesveikatos ar sunykusio stovio 
priežastimi, tai >imk likto Khmero 
Sammp^Routą, (litlUį inkstų, kepenų ir 
pūslės vaistą, nes ‘kaip tik tavo duk
atai pradės taisytis, tai Jie padės vi
siems kitiems organams sveikti.

Išbandymus įtikins kiekvieną.
Tūkstančių 'tūkstančiai žmonių vi

sur yra paliudiję, kad lengva ir grei-
SBHUIA’LĖ iPjMMTABA. Gali gauti pavyzdinio didumo 8wan\p-iRooto 

bonką pasiuntęs dešimts centų Drui sKilmąr and Go., lĮBinghamton, N. Y. Tas 
suteiks progos pamatyti šito vaisto geruma. Jie taįpdi prisius Uffnygą au nau
dingomis informucijomte, kur yra tūkstančiai dėkingų laiškų, apturėtų nuo 
vyrų ir moterų, kurie pasako atradę Swamn-lKootą kaip tik 'tinkamu vaistu 
nuo inkstų, kepenų ir -pūslės ligų. Swamp-<Rooto vertė ir klojiis yra taip 
nomos, kad musų skaitytojams patartina pasiųsti pavyzdinės borikelės. Ad
resas: Dr. Kilmer & Go., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk '.paminė
ti šito laikraščio.

tlrmadienisę Bal. 6, 1925

VAITUm, a D. 
UUMTUMH1 AKIU

ta Swamp-Rooto veikmė tuojau yra 
pajaučiama ir kad jis savo stebėti; 
nais rezultatais sunkiose ligose stovi 
augščiausiai.

Inkstų ligos simptomą!.
Swamp-Root nėra siūloma nuo vis

iko, bet jei seugi dūkiomis p.ualSs li
gomis, dažnais aiąjdhim^ks 'Uteną ir 
naktį, peršėjimu ar iiilituMjmu tbasiŠla- 
įpinaąt, jei šląpime raudonos nuosė
dos, galvą, nugarą škauoą, steėnas 
diegiu, širdis nerami dėl linkstu su
irimo, šlapiminės rugfšttes 'reumatiz
mas, diegimas lUube, liejimas ur 
pageltimas, tai inkstų 'liga gė|i bū
ti aršiausioj formoj.

Swamp^Root >nuiteni gerti.
Jei esi jau įsitikinęs, IkaU Sviamp- 

Root tau relkalingąs, tai gėli >nusi- 
pirkti paprasto didumo , ar -didelę bon- 
ką kiekvienoj aptiėkoj.

Palengvins akių įtempimą, Muri> 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo. skaudamu akiu karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regyste. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikunuobt cgzaimnavi 
Sas daromas su elektra, parodau 

a mažiausias klaidas. Speciab 
atyda atkreipiama j mokyklos vąi 
kas. Akiniai nuo $4.00 ir augičiao 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. i

1545 West 47th St
Phnne P-nlpv»rd

Norintiems Važiuoti
Lietuvon ■

ii

Lietuvių Den tįstas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su muitą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas musų kainas. Sergilrita sav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ąsbland Avė....

\

suomenės narių.
Prieš šitų . lai Diliu ir išėjo 

kuklusai fatber J. Murphy. 
Sušaukęs milingą iš 1,000 da
vatkų, tat beris Murphy išnešė 
protesto rezoliucijų nustebin
damas pasauli savo didele iš
minčių. Sterilizuoti vyrus lai.

LIETUVIŠKA APT1EKA 
\VEST SIOE 

“PROGRESS DRUGS” 
Receptai yra .pildomi teisingai ii’ 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių gražių- 
toileto dalykų ir lęe Cream. 
Čionai galima užmokėti- gaso ii' 

elektros bylas.
E. Balsis, Hav.

girdi, esą nepatriotiška... Tai
gi, taip ir sako: nepatriotiška! 
Nežinau, kaip jus, skaitytojai, 
bet aš iki šiolei apie patrioti
zmą turėjau susidėjęs visai ki
tokių nuomonę. Ir suklysi; tu
man taip! Tfiu! kad tu pra-'
smogtum kur! Išgyvenau 30 
metų ir nežinojau, kad patrio
tizmo šaknys slepiasi vyriško
se kelnėse!... Ačiū augščiau- 
siam, kad nors dabar lathcr 
Murphy atėjęs išsklaido mano 
klaidingų liukui patriotizmo 
nusistatęmą... lai įvyko me
tais Viešpaties 1925, kovo 8 
dieną. Nors aš esu dabar kaip 
uola tvirtas falher Murphy 
nuomonių sekėjas, bet ve atsi
randa juokdarių, kurie nenori 
su manim sutikti. Jie (tie juok 
dariai) sako, kad father Mur
phy su davatkomis todėl už
protestavo prieš viršniinėlų bi- 
lių, kad jis buk tai yra taiko
mas ir katalikų kunigams...

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

Telephone Roosevelt 75$7 ir 7588

r—’ 1 ->*...  ....... —
1 T<!. La f ay et te 4228

Phtmbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yiiška,
3228 W. 38th 81., Chicago, III.
---------- ----- ■ .

Atydąi
Lietuvių

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

Argi galėtų bedieviški legisla- 
toriai su katalikų -kunigėliais 
taip nepatriotiškai pasielgti?

Ilgus metus čia gyvavo soci
alistų vedamus “Sietyno” cho-,

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. iNaujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti • nevien chica- 
giečiai,. bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai -keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

S. L. FABIONAS CO

M:
809 W. 351h SI., Chicago į

Tel. Be levard 0611 ir 0774 *
PADAROM PIRKIMO IR PAR- ;

DAVIMO KAŠTUS. ?
Pasekmingai siunčiam pinigus ir J

Parduodam Laivakortes. • '■

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

va-

i 
j

Savaite Važinėjimo 
Už $1.25

čia pat Chicagoje, visą saVaitę zvažinėjiw *u Rapid 
Transit Linijomis bile j kokią dalį Chicago^ — bile į ko
kią pusę — bile kada — taip tankiai kaip norite, už $1.25, 
kainuoja “L” pasas, kurį jus galite nusipjrkti bile kokio
je “L” stotyje. Ta žema kaina transpor.tacijos su Aidžiau
sia elevatorių transportaicijos sistema pasaulyjejį.jlustebi- 
na žmonės, kaip jie dasižino apie tai. Nes gerumas Rapid 
Transit patarnavimo yra augštesnis Šiandien t)e$u kada 
pirmiau — patogus nauji karai, mandagus daroininkai, 
greitas, tankus ir* parankus važinėjimas j visąp, dalis • 
miesto '— betkainuoja jums žemiausiai.
Kuomet važiuojate j darbą — kuomet atlankote ' gimines, 
arba vakarais į teatrą—kuomet važiuojate pirkti pirkinių 
toli nuo miesto būdamas, padarykite tikrai, ktųV^ųs per
kate už tikrą bargeną’ ir transportaciją. “L” “našai už 
$1.25 j savaitę bile kokioje “L” stotyje pagelbės jums 
sutaupyti daug pinigų j savaitę.

SVARBU!
Atsiminkite, kuomet jus perkate “L” Pasą, jis yrą trąns- 
feruojamas — bile draugas arba narys jūsų šeimynos jį 
gali vartoti liuesai. Tai reiškia dar daugiau vertes dėl 
jūsų.' Nusipirkite jį sau-šiandien.

’ CHICAGO RAPID TRANSIT

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

K. JURGELIONIS
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. — Jngaliojimai — Pa» 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

Tai yra paprasti simptomai, (lel 
kurių matymas- reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių?* Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 • So'.J Ashland Avė.

Kampas 18' gatvės, 3-eias augštas 
•Kambariai 14, 15, 16 ir 17

Ant 'Platt’s Aptiekos
'Pastebėkite mano iškabo.

Valandos nuo 9 ryto iki 8:3-J 
,kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

mm Geriausios > Skilvio
|Ji Į jį Gyduoles šioje va-

9^ landoje.
| N | .užkietėjimą,
■ ■■ ■ tumus, gasūs,

smus ir t. t.
sėkmės garantuojamos. 50 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių 
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP” LABORATORIES,
. 5428 So. Ashland Avė., 

CHICAGO, ILL.

Prašaliną 
rųgš- i 
skfiu-

Pa- 
table- 
arba

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius, Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomię.

ADVOKATAS
11 S. L.i Šalie 8t., Ruam J28V1

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais •

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6*8 ▼. v. apart Panedalic ir 

Pėtnyčios.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš- 
’aidų.

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

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių iviicste, p>ei- l<vivj ft-a-lime j vi- 
mis permatyti be skausmo ir nesma- 
gunjų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravi/no ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo 
būna inms dar ten būnant.

J. P. WA!TGHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N, Dearborn Street,

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Uandolph 5584 ir 5585
VAl^ANDOS: JK.a.s Hieną,

riant gubotas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

RQSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenuc,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; SubatonĖs visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimų abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų tr visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

atsi-

Valsčius

Apskritis

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 
TO ĮSTAIGOSE Į G IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiy^k ją mums su pinigais 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Rinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais . (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

5/1 litų 
100 litų 
200 litų 
300 Htų 
400 litų 
500 litų

Paštu 
$6.75 
10.75 
21.00 
31.25 
41.50 
51.75

Telegramų 
...... $6.25 į 
........ 11.25 
....... 21.50 
....... 81.75’ 
....... 42.00 
....... 52.25

600 litų.....
700 litų ...
800 litij ....
900 Ittų ....

100.0 litų .....
5000 litų.....

Paatu
........ $62.00....
....... 72.25 ..
....... 8^.60 ...
....... 92.75 .v
...... 103.00 ....
......  514100 ....

• Telegramų
...... . $62.50

83.00
93.25

103.50
614.00

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kainos dešimties doleriu 
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS '
1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

X-Hay egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsąkomy- 
būs. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

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

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

GyduHiv labai n;ueknii’)Kai ir užsi- 
neBęjuuias ir komplikuotas liras, nes musų 

i įstaiga yra prirengta goriausiais Europiniais 
ir Amcrikoi.i&kuij įtaisymai, ir gydnolčmįs.

Ligas kraujo, reunialiitmą, uervingunm, 
užkietėjinuį vidurių, krutinės Ir šonų skau
dėjimų, galvoiiukio, nubogimų kraujo puč- 

I kus, slinkimų plaukų, prakaitavimų, nema
lonų kvapų ir kitos ligos yra musų specia- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofi.-uj ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdų tonsilų, kurie greita; 
atima spėkų ir energijų. Pagelbėjom tuks' 
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatų 
ir laimę, todėl yra ?r dcl jun) viltis. Ne- 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. G1LL, SpecialisUiM 
10 N. We||s St., 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, a< redij Ir auba- 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir 
šventadieniais nuo jo i po pietri. T’a- 
tiedėly, ketverge ir pėliiyčioj nuo J ijt! il.l O vul- vnk»re.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W, VVashington St.. Room 1310 
Telephone Dearborn'' ?946

Vakarais: 2151 We«t Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600 --- ------------- -----— 

" v. w. rutkalsk’an”'
Advokatus

29 So. La Šalie St., Rooin 530 
Tel. Central 6390

V ak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681v.

A. E. STASULAN1
'ADVOKATAS

77 W. VVaslungten St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Ciceh. 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 -v. v. 
3236 S. Halsted Št. T. Boul. 6737

Tol. Dearborn 9057

ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj, 
Room 17P6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
W. Washingtun St 
Washiiifiton A Ciaite

77 
Cor.

Namų
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Kį IR KAIP VIRTI
Sriuba iš seleru

sele-Paimk tris kamienus 
rų ir supjausčius virk juos 1 
kvoitoje vandens, kaip seleros 
minkštos, perkošk per sietą. 
Paimk pusę svogūno, 11 I 
puoduko saldžios grietinės ar
ba pieno (gali vartoti ir pientr 
blėkinėje) IV2 puoduko •van-; 
dens. Viską supilus užvirk. Iš-, 
imk svogūną, supilk seleru su n 
ką ir pa tirštink sriubą su 3 
šaukštais miltų. Pridėk pipi
rų ir druskos pagal skonį.
Keptos daržovės su kumpiu.

1 svaras kumpio t
2 morkvos
l/j svogūno
1 puodukas šviežio pieno ar

ba kiekinėje
2 Šaukštuku sukapotų pel- 

ruškų
6 bulves

2 šaukštu ištarpyto sviesto
1 šaukštų sukapoto svogūno 
Nuvalyk, nuplauk* sykį ir 

užpilk druska. Pripildyk su 
viršui paduotu mišiniu. Per-; 
pjauk žuvies šoną ir pri kimšk 
sūdytais lašiniais.. Paskui pa
dėk žuvį ant skatinu los-, uždėk 
dar lašinių ir kepk pečiuje kie 
kvienn svarą po 20 iniinitų.

Avienos kotletai nu trinta 
duona.

Nušluostyk ir nuvalyk avie
nos kotletus ir apibarstyk su 
druska ir pipirais. Paskui api- 
berk su baltos duonos trupi
niais, išmirkyk į išplaktą kiau
šinį, o paskui pamerk vėl į duo 
nos Itrupinius. KJepk (giliuose 
laukuose 5 iki 10 minutų. Ne 
sudėk daug kotletų anl skau- 
rados. Tegul jie liuosai kepa.

Skanus dažnins.

kiaušiniai
šaukštai sutarkuoto sūrio 
šaukštas sviesto
šaukštai saldžios grietinės 

Kepk bulves pečiuje, kaip 
iškeps, nupjauk viršų, išimk 
gerą dalį bulvės. Supilk į kiek
vieną bulvę po pusę šaukšto 
saldžios grietinės, druskos ir 
pipirų, sudėk į kiekvieną bul
vę po vieną žalią kiaušinį, tru 
pūtį sviesto ir tarkuoto sūrio. 
Paskui padėk vėl į pečių pakol 
gerai paros.

Pupų kotletai.
l/ž • puoduku saldžios 

nės

miltų, kad tešlų galima butų 
minkyti, nors neperdėk miltų. 
Iš lengvo iškočiok tešlą apie 
pusę colio storumo, uždek 
daug ištarpyto sviesto, apibar
styk su geltonu cukrum, cina
monais, besėklėm rnzinkom. 
Suvyniok tešlą, paskui supjau
styk į šmotukus vieno colio 
storumo.

Paimk gang gilų .geležinį in
dą - • skauradą. Ištarpyk Vt 
puoduko sviesto, vieną puodu
ką 'rudo cukraus, kuomet bus 
ištirpę, pridėk 2 šaukštu van-

dens. Kuomet atauš, sudėk'. mi- ską gerai išmaišyk ir pirštais J 
gdolų ir sudėk tešlą kiekvieną 
šmotuką arti vienas kito. Ap
klok, tegul truputį pakjla, ir 
kepk karštame pečiuje 30-35 
minutų. Kaip iškeps paduok į 
stalą apatine puse į viršų.

Mišinys.
Sumaišyk 1/3 puoduko cuk

raus su Ui puoduko « baltos 
duonos trupiniais, 1 šaukštuką 
cinamonų, Vi puoduko ištarpy
to sviesto ir 1/3 puoduko 
smulkiai sukapotų migdolų. Vi-

nebarstyk ant pyrago.

lenktai st:»,lt• ? *i lurčsi -varloti 
karštesnį prosą ir luomi stal
tiesė greičiau sudegs.

i

1
Iryniai 
šaukštas sviesto 
šaukštas miltų 
šaukštas sukapotų

grieti- $

virk kumpį 20 minutų. 
taukuok skauradą ir sudėk 
supjaustytas riekulėmis

viršaus uždėk kumpio riekę, 
paskui vėl uždėk bulves, mor- 
kvas. Užpilk pienu ir kepk pe
čiuje.

Prikimšta žuvis.
2 puoduku bulvinės košės
2 kiaušinių tryniai
2 šaukštuku sukapotų 

ruškų
1 šaukštuką druskos
1 žalias svogūnus (sukapok) 

šaiiKŠtukr. pipirų

pct-

2 šaukštu
1 šaukštą 
muštardos, 
druskos ir

žios grietinės. Pridek 3 šauks
iu kus mayonnaise, 
sutarkuotu krienu, 
acto, 1 šaukštuką 
pusę šauksi ūko 
truputį cayenne.

šis dažalas yra labai geras 
prie virtos jautienos su bul
vėmis.

Virtas kumpis. Gerai nuva
lyk kumpį su šepečiu ir įmerk 
į šaltą vandenį. Virdama pri
dėk vieną šaukštuką sumaišy
tų pipirų. Duok vandeniui už 
virti ant didelės ugnies, o pas
kui tegid išlengvo verda. At
šaldyk kumpį tame pačiame 
vandenyje.
Kiaušiniai ir keptos bulvės.
6 bulvės

kų
kvortos baltų pupų

Sunkos nuo svogūnų, 1 sau- ||| 
kštas pipirų ir druskos pagal 
skonį.

Mirkyk pupas per naktį, nu
sunk, užpilk vėl vandenio ir 
virk pakol bus minkštos. Nu
sunk pupas ir perkošk per sie
tą. Sutrink sviestą su miltais, 
pridėk grietinės ir duok užvir
ti, paskui pridėk trynius. Pas
kui nuimk nuo ugnies, pridėk 
iškoštas pupas, ir duok atšal
ti; Paskui padaryk kotletus ar
ba piramidas, apibarstyk trin
ta duona ir kepk giliuose tau
kuose. Paduok’ Į stalą su to
mą ięių dažniu. "

INFLUENZA
Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas 
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų 
vartokite

|j Patrynus gerai greitai prašalina nieže- g 
jĮj jimij ir skausmus. Nusipirkite butelį | 

arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs
lllllllllllllllllllllllllllllM

U

$

į
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PUDINGAS.
puodukas saldžios grieli- 
arba pieno blakinėje 
puodukas vandens 
šaukštas cukraus 
šaukštus krakmolo 
šaukštas paprasto galatinc 
kiaušinių baltymai ,

Pašildyk pieną dvigubame

citrinų s-kure-v

2

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
C.

No. 2311 Ar Tamsta matei kuo
met nors gražesnio žiursto? šis pa
vyzdys parodo kaip jisai lengvai ir 
paprastai pasiuvamas. Vidutinio ūgio 
moterei reikia % yardo 36 colių plo
čio tamsaus materijolo ir % švieses- 
nio.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodycų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą,’ pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St, Chieago, III.

2311 ' ;

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

siųsti man pavyzdi No......^..
Mieros--------------------per krutinę

Didžiausia Proga 
Sutaupymui

3 šmotų svečių kambario setas, A A A 
velour, tiktai už ............. UvO

Seimininkėms Patarimai
Prosyk staltiesę nesulenkus

Tel. Blvd. 31?« 
M. Woitkewie> 

BANIS 
AKU6ERKA 

Pasekmingai p» 
Itarnauju mot# 

rims prie gimdy- 
i m o, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginomi.

3113 South 
Halsted St.

Marquetie Pharmacy 
Vienatine Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptiekorius 

ir% Savininkas
2346 West ,69th Street 

arti WeBtern Avė.

Phone Republic 5877 - 5831 
CHICACO. ILL.

c

>•

Mrs. MIGHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio-, 
se ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki
tokiuose reil^a 
luose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site pagclbų.

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

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzmaa per- 
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
__T <5 PTTCTTna

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

ęydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1D25 W. 
18th St„ netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
8110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak- 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefoną! t

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

su miltais. Paskui duok užvir
ti. Pamerk gelatiną šaltame 
vandenyje 100 minutų, paskui 
dapilk karšto vandens. Pridek 
prie želatino šaukštuką vani
les ir paskui nuėmus puodą su 
pienu ir miltais supilk gelati- 
ną ir gerai išmaičyk. Supilk 
į formą ir duok pastovėti šal
tyje vieloje. Valgyk su pienu.

Egg Nog (gėrimas iš kiaušinio
1 kiaušinis
1 šaukštas cukraus
*/2 arba 1 puoduko karšto 

pieno
1/2 šaukštuko vanilos ?
IVa šauksi, citrinų sunkos
Atskirk kiaušinio trynį ir su

plak gerai su cukrum, pridėk 
suplaktą baltymą, supilk pieną 
į stiklą ir sudek kiaušinius. Pa
duok karštą. Labai geras ir 
sveikas geVimas liguistiems ir 
silpniems žmonėms.

v 

Schenecken
♦

I bliudą sudek 2 puoduku 
karšto šutinto pieno,/ V2 puo
duko sviesto, 1/2 puoduko cu
kraus, ir 1 šaukštuką drus
kos. Kuomet pienas bus atau
šęs pridėk vieną ketvirtaini 
šmotuką mielių, kurios pir
miausia sumaišyk su trupučiu 
šilto vandens. Pridėk 3 puo
dukus miltų ir pašildyk šį mi
šinį pakol bus gerai karštas.
Pastatyk į šalį, kad pakiltų.
Paskui pridėk 3 gerai išplak
tus kiaušinius, 
lių sutarkuotų, ir pakankamai

Gražus, su paduškaitėmis setas iš velour, 
gerai apsiūtas, labai parankus. Nepirkite nie
kur kitur kol jųš neištirsite musų parodymų ir 
pamatysite kiek jus galite sutaupyti.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
vakarais.

BARSKIS FURNITURE HOUSE
“The Home of Fine Furniture”

1748-50 W. 47th Street Phone Yards 5069

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

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

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

' l

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiunti- 

, mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted St Chieago, III

T

k

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. 13runswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
■ ■■ 1 'i...................y——

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki S pe 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:36 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

z
TeL Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chirurgai
Specialistas Moteriškų, Vyrukų 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieago 
arti 81st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dian

/— ...... 1 "-x
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

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

2 lubų
—.... ''n , ,/

DR. A. MONTVID 
gydytojas ir chirurgas 
1579 Milwaukee AveM Rootn 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronift-

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir b iki 16.
Nedalioj nuo 2>3f iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

tam tikrose sovietų sąjun
gos dalyse, yra kenksmin- 
gesni ir pavojingesni eko- 

' neminei. socialistinės (•?) 
valstybės struktūrai, ne
gu privatiniai kapitalis
tai”.’

atgal? Kokia tai buvo ne
sąmonė įvesti prekybos lais
vę sodžiuje ir kartu mėginti 
pasmaugti privatinį biznį 
miestuose!

Pagaliau, jie ir dabar dar 
bijosi eiti iki galo. Jie ne- 

sne i atšaukia monopolio ant už- 
ka, kiek nori, kad tai nesąs sjenj0 prekybos ir jie mėgi- 
“pasitraukimas”, bet kiek- 
kienam protaujančiam žmo-1 
gui z yra aišku, jogei šios 
naujosios reformos sovietų naj nesa nuostolius valsty- 
Rusijoje yra dar 
stambus žingsnis 
pituliacijos prieš 
mo tvarką.

Pirmąjį didelį 
toje pakraipoje sovietų Ru- ar vėliaus kapituliuoti 
sija padarė dar prie Lenino, 
1921 metų pradžioje, į 
dama “naują ekonominę po
litiką” arba Nepą. Tos re
formos svarba buvo tame, 
kad Rusijos ūkininkai gavo 
teisę laisvai pardavinėt sa- vikai tečiaus atsisako su- 
vo produktus miestui.

I Prekybos laisvė ukinin- spaudos, susirinkimų ir or- 
kams neišvengiamu budu 
vedė prie atsiradimo priva
tinio kapitalo miestuose. 
Bet bolševikai,, bijodami, 

Milžiniškais antgalviais kad privatinis kapitalas, at- 
didieji Amerikos laikraščiai si radęs po valdžios šonu, ga-

$8.00
$7.00
$8.00

3c.

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per c o py. •

Tegu sau bolševikai

Entered as Second Class Matter 
\Iarch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, .1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metanis....................................... $8.00
Pusei metų................................... 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00.
Dviem mėnesiams ...................... 1.50
Vienam mėnesiui ........ 75

Chicagoje per nešiotojus:
•Viena kopija ................   3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne. Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ............................................  3.50
Trims mėnesiams ..............   1.75
Dviem mėnesiam ......................  1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..................A.. 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SUNYKĘ KŪDIKIAI NEGALI 
IŠAUGTI|[SMARKIUS VAIKUS

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

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

pfitaikyme tinkamų valgių ir (lietoj.na išlaikyti valdžios rauko
se stambiąsias pramones, — Tėmykit dietą, virškinimą ir nuosavi-

“ ' n’ni‘1 hr4 <111 ni>hn {-pw ■viri n VIII1 Ule}* J ui t muv * i u aiva vijoKuomet tos pramonės amzi- liuosavimai ant dienos ir kuomet vat-

vienas
linkui ka-

bei!
Vienok nėra jokios abejo-

mą. Turi būt du arba trįs vidurių

go kietesni maistą — vienas arba du. . . . . .----- .
Jeigu liuosavimai vidurių būna rečiau, jeigu kūdikis raugčioja, jo viduriu
kai išpusti, turi nemalonų kvapą, tai yra ženklai vidurių užkietėjimo, 'luo- 
jaus duokite arbatinį šaukštuką Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir iš po nak
ties jus turėsite sveiką kūdikį.

kapitaliz- jr šituose dviejuo- Ne visos, vienok, liuosuojančios. gyduolės yra tinkamos kūdikiams, (ypatingai
i 1 " 4-,,.-. b,,>nA<. in »> z, > J V11 Jv Vif,<Un avaio'jilii Slvrnn Pnnsin vrn. liuesas nuo

žingsnį ši-
se punktuose “raudonieji 
biznieriai” turės ankščiaus

gu jie gerumu nepasiduos,
jves- įaj jje į)us nuversti.

Duodami laisvę privati- 
niems kapitalistams, bolše-

grąžinti piliečiams žodžio,

ganizacijų laisvę; atsisako 
taip pat, sugrąžinti jiems 
laisvo balsavimo teisę.

Kapitalistinę laisvę jie 
nori suvienyti su politiniu 
despotizmu. Tai yra biau- 

pranešė, kad Rusijoje tapo ų laikui bėgant pačią vai- riausias dalykas, kokį tiktai 
suteikta laisvė privatiniam džią praryti, mėgino neduot gali sugalvoti darbininkų 
kapitalui! To pranešimo tei-jam augti. Todėl jie, pir- priešai, 
singumu vargiai galima abe-miausia, paliko valdžios 

rankose visas stambiąsias 
pramones; paskui, jie pali
ko valdžios rahkose visą 
prekybą su užsieniu; paga- prieš juos aštriausią kovą, 
liau, jie įvedė visokius su-, 

privatiniam biz- -------------------- ------

atėjusi tiesiog iš Maskvos.
Bolševikų karalystėje vei

kia . aštriausia pasaulyje 
cenzūra, ir iš Maskvos ne
būtų buvusi išleista tokia varžymus 

žinia, jei- niuj krašto viduje. Kuomet 
gi pasirodydavo, kad, nežiu- 

Sovietų valdžia teeiaus ne rint visų apribavimų ir su
tiktai išleido ją, bet, matyt, varžymų, privatinis kapita- 
ir pasirūpino, kad ji pasiek- ]as vistik sparčiai auga, tai 
tų kuodidžiausią skaičių bolševikai imdavo jėga nai-i 
žmonių, nes prąpešimą apie kinti privatinius biznius — 
privatinio kapitalo .paiiuo- konfiskuot turtą, areštuot ir 
savimą gavo Maskvoje (H- deportuot žmones ir t. t. 
džiausioji Amerikos tele
gramų agentūrą, Associat
ed Prese.

Pasaulio kapitalistai da
bar su bolševikais vis la
binus ir labiaus draugaus, 
bet darbininkai tdrės vesti

“kontrevoliucinė” 
gu ji prieštarautų tiesai. Apžvalga

lT/M

LIETUVOS “KRIKŠČIONIMS 
RIESTA.

t’ VIDUS, VAdlVIY, JlUUPUVJUHViVki, j * w —..............—........... 7 VI-----------

tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Popsin yrą liuosas nuo 
svaigalų, i jis yra padarytas iš daržovių sunkos Egyptiškos senuos su pepsin 
ir malonių aromatų priemaiša, Formula paskelbta ant kiekvieno (pakelio.
Pirkite bonką Syrup Pepsin aptiekoje, doza kainuoja mažiau'nei vienas cen
tas. Ir jeigu jutus pasirodys netaip, kaip mes sakome> tai pinigai bus sugrą
žinti.
Liuosuotojas, kokiu yra Dr. Cahhvell’s Syrup Pepsin, gali būt vartojamas 
visų šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai 
parduodamas per suvirš trisdešimts metų ir šiandien plačiausia vartojamas
visame pasaulyje, nes virš 10 milio- 
nų bonkų parduodama kas metai.
Vartokit jį'nuo užkietėjimo,'išpūtimo, 
raugčiojimo, riemens graužimo, nevir
škinimo, galvos skaudėjimo, peršali
mo ir nuo. kitų nesmagumų, kurie pa
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug 
žiponių vartoja jį nuolatos vieną sy
kį savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal- 
no apsisaugojus nuo užkietėjimo. Tik 
vienas šaukštas palaiko sveikatą ge
rame stovyje.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

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

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vvell’s Syrupi Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

S==S

Naujienos Paveikslais

MRS. DORA G AG K R. M. TURNP/R

PATARIA “KAIRIESIEMS” 
NEKEI/T SUIRUTĖS 

UNIJOJE.

Kairiųjų komunistų organas 
“Aiuas” duoda sekanti patari
mu savo vienminčiams: v •

“Komunistai siuvėjai, kiek 
jų yra amalgameitų unijoj, 
turėtų nekovot (jeigu jie ko
voja) su konservatyviais dar
bininkais, o nusileist prieš 
juos, taikytis, baigti ‘civilį 
karą’ kuogreičiausiai; paskui 
per keletą, per dešimtį ar 
daugiau metų (kolei aplinky
bės reikalaus) kantriai, nuo
sekliai ir neatlaidžiai Vesti ko
miui istine-darbiniūkišką pro- 

. pagandą jų tarpe. Tokiu bu
dri tai patarnausit darbinin
kų klesai...”
Mes,, ^jnoma, nesutinkame 

su tuo “Ai/lo” pasakymu, kad
Vienas .asmuo gavo iš Lietu

vos ir pridavė mums plakatą, 
kuriame išspausdinta tygas tie darbininkai, kurie nepritaria 
straipsnis kokio tai Petraičio su komunistams, esą “konservaty^ 

Po ketverių metų šitokios antgalviu “Ko norite?”- ir dar viai.” Ištikro tai patys komu- 
politikos bolševikai įsitiki- du trumpesniu straipsniu: “Kas nistai reprezentuoja labiausia 
no, kad privatinį kapitalą

Tą privatinio kapitalo pa- užmušti jei negali; arba, 
liuosavimą Rusijoje nutarė t kriaus sakant, gali jį už- 
įvykinti darbo ir apsauga siusti, bet negali pakeisti jį 
taryba, vyriausios ekonomi- nieku kitu.
nės tarybos patarimu, vatinė prekyba tampa su- 
Premjeras L. Kamenevas griauta, /atsiranda ne komu- 
pirmininkavo, darant*tą nu- nistinė,prekyba, bei — “tyr- 
tarimą. x 1 ..

Darbo ir apsaugos taryba tumi į bankrotą, 
atrado, kad sovietų valdžia 
spausdama privatinius biz
nius ir persekiodama priva
tinius biznierius, faktinai 
sugriovė vidaus prekybą ir 
atvedė kraštą prie ekonomi
nio krizio. Komisaras Dzer- vietų Rusijoje laimėjo per

galę privatinio biznio prin
cipas sodžiuje; dabar gi tas 
principas paėmė viršų ir 
miestuose.

“Didieji musų valdžios 
tiksi aki ?) verčia mus pri
pažink kad pirmesnioji 
musų ekonominė politika 
buvo klaidinga.”

dar viai.
Kas nistai reprezentuoja

per vienas jis yra?” ir “Patys atsilikusias darbininkų judėjimo 
naudojasi, kitus už tai kaltina.” formas. Slapti sąmokslai, ma- 

Aišku, kad tą plakatą išleido žumos diktatūra ant daugumos, 
Lietuvos krikščionys demokra- demokratijos niekinimas — tai 
tai, tiktai jie nedlrįso atvirai vis tokie dalykai, kurie buvo ma- 

Tenai, kur pri- uždėti ant jo savo parašą. Ilga- doj e revoliuciniai nusistačiusių 
sis straipsnis jame yra pašvęs- darbininkų rateliuose ėuropo- 
tas valdžios gynimui ir įrodinė- j e apie šimtas metų atgal, 
jimams, kad ji esanti nekalta 
dėl Vatikano konkordato su 
Lenkija. Kituose dviejuose 
straipsniuose daroma visokių 
priekaištų valstiečiams liaudi
ninkams ir socialdemokratams. 
Vienas tų priekaištų paliečia p.
Al. Sleževičių ir yra tokios rų-jčius darbininkus. Togu jie sten 
šios: Sleževičius, baigdamas ’ v,iasi palenkti darbininkus savo
vjjnnaziją, nusitraukė kartu su pusėn draugiškais argumentais, 
gi upe kitų moksleivių 1‘otogra- o ne. šmeižtais,, ne kumščiu ir 
iiją ii pasirašė ant jos: M. Sla- ne triukšmo kėlimu, kaip da- 
ževiez.” Taigi dabartinis baudi- ro 
ninku vadas • lenkų sėbras! 
Ant plakato ir ta fotografija at
mušta, idant kiekvienas 
tų, koks nevidonas esąs
/‘Ai. Slaževicz.”

Joigir mes nebūtume 
šitos “literatūros,,” tai butume ti, kad jie yra vienos klasės na- 
netikėję, kad Lietuvos klerika- riai ir kad jų pamatiniai reika-

laukis” (pustynė); kraštas

Taigi dabar, kad išgelbė
jus kraštą nuo visiško su- 
bankrutavimo, sovietų val
džia ir nutarė duoti privati
niam kapitalui laisvę.

{vedant Nepą 1921 m., so-

maty- 
tasai

Bet “Aido” patarimas 
“civilį karą” unijoje yra labai
sveikas. .

Komunistai turi pilną 
vesti propagandą už savo idėjas 
tarpe darbininkų, tiktai tegu jie 
nekovoja prieš kitaip manan-

teisę

Rusijos darbo ir apsaugos 
ryba nutarė panaikinti

tuos suvaržymus, kurie pa
liečia valstybės truslų ir 
kooperativų išdirbinių par
davinėjimą privatinėms 
kompanijoms, ir žymiai nu
mušti mokesnius privati- 
niems pirkliams,

Privatiniai kapitalistai 
toliaus ne tiktai nebus laiko
mi “pavojingais” valstybei,
bet į juos bus žiūrima, kai-i 
po į reikalingus visuomenės 
gerovei elementus, 
sak Kamenevo, —

“...‘Prekybos
kiai', kurte dabar

Tame nėra nieko nuosta
baus. “Naujienos” senai sa
kė, kad taip turės įvykti, 
nes Rusija dar visai nėra 
ekonominiai pribrendus prie 
kitokios tvarkos, kaip ka
pitalizmas. Kapitalizmų 
griaudami, bolševikai nieko 
gero neatsiekė, tiktai bai
siai sutrukdė ekonominį Ru
sijos plėtojimąsi; ir
die jie patys yra priversti 

j viešai prisipažinti, kad jų 
ekonominė politika buvo

Bet tie “didžiausieji revo- 
i liucionieriai”, pasijpdo, yr^i 

nes, pa- cficižiausi bailiai. Kodėl jie 
nepadarė tą žingsnį, kurį 

tyriau- jie dabar atranda reikalin- 
randasi gu daryti, — betveri metai

regėję

darbiečiai-centralistaį.”
Aidaš,” duodamas tą patari

mą komunistams pripažino so
cialistų taktikos teisingumą. 
Socialistai visuomet sakydavo, 
kad, nežiūrint nuomonių skirtu
mų, darbininkai turi neužmirš-

ninkus drapsto purvais ir kelia 
jsfrieš juos “revoliuciją.” Tai 
yra užpuolimas ne tiktai ant vir
šininkų, bet ir ant daugumos 
unijiątų, kurie tais viršininkais 
pasitiki. Tą užpuolimą prisei- 
na atremti.*

“Aidas” visai teisingai elgia
si, kuomet jisai pataria kairiem- 
siems komunistams nesekti fos- 
terinių pėdomis ir nekovoti prieš 
“konservatyvius”, darbininkus. 
Bet jisai čia pat daro staimbią 
klaidą, statydamas ant vienos 
lentos tuos, kurie ginasi nuo už- 
puoilimo, su tais, kurie užpuola. 
Ir vieniems ir antriems jisai 
prikaišioja varžymąsi dėl “šiltų 
vietų.” Tai yra farizeiška de
magogijų. Darbininkai visai 
nėra suinteresuoti tame, kad jų 
organizacijų vadų vietos butų 
“šaltos;” bet darbininkams yra 
labai svarbu, kad tose vietose 
butų asmens, kurie ištikimai 
tarnauja darbininkams. Ar 
“Aidas” gali pasakyt, kad da
bartiniai amalgameitų vadai nė
ra ištikimi rubsiuviams? Ar ji
sai gali nurodyti kitus žmones, 
kurie gerinus už juos vestų uni
jos reikalus?

Jeigu jisai negali, tai kam ji
sai prikaišioja jiems “šiltas vie
tas,”

Ot, “darbiečiai” tai ištiesų y- 
ra “šiltų vietų” ieškotojai, ka
dangi jie ant žut-but nori pasi-. 
gauti unijos vadeileš į savo na
gus, nors didelė dauguma unijos 
narių jiems visai nepritaria. 
Kuomet “darbiečiai” gauna kokį ( 
“džiabą” unijoje, tai jie veid- 

_ ,mai niauja ir ant pilvo šliaužio
ja prieš dabartinius unijos vir
šininkus, kad tik nenustojus to 
“džiabo.” Pavyzdys: “Darbo” 
redaktorius Pruseika.

Ar gi prie šitokių sąlygų yra 
nuosaku aiškinti Ąibsiuviams, 
kad tie unijos nariai, kurie gi
nasi nuo šitų veidmainingų gai
valų pasikėsinimo pasigrobti Į 
savo nagus unijos kontrolę, fsą 
tokie pat, kaip ir pastarieji,

KALTINAMAS NUNUODIJIME MOTERIES. — Roy M. 
Turner, 25 m., buvęs Kansas universiteto studentas, kaltinamas 
nunuodijime Mrs. Dora Gage, 52 m., iš Atchison, Kas. Ji prieš 
mirsiant prisipažino, kad Roy ją nunuodijo, tikslu gauti jos gy
vasties apdrauclą, kurią ji' užrašė jam.

1923 m. jis buvo kamdntinėjamas dėl mirties savo pačios, 
kurią jis buvo vedęs 5 mėnesiai atgal. Jiedu važinėjosi valtelėj 
Cottonwood upėj, ties Emporia, Kas. Apvirtus valtelei ji prigė
rė. Kitų liudininkų tos nelaimės nebuvo ir jis gavęs $10,000 ap- 
draudos už savo pačią.

JAUNA SKULPTORĖ. — Barbara Ilerbert iš Paducah, Ky., 
vienatinė amerikiete studente Paryžiaus Beaux Arts akademi
joj. Prieš įstosiant šion garsion dailės mokyklon, ji niekur ne
buvo mokinusi skulptūrom.

lai todėl yra bendri. Darbinin
kas. darbininką turi stengtis 
pertikrinti, jeigu jisai mato jo 
klaidą, bet jisai neprivalo žiūrėt 
į jį, kaip į savo priešą.

Socialistai b randa .t’eika-

lai yra tokie Molio Motiejai.
Nejaugi jie neturi geresnių ar
gumentų prieš opozicijos parti
jas? Juk jeigu gimnazisto 
lenkiškas parašas yra “nusidėji- 
inas tautai,” tai ką tuomet pa
sakyti apie kataikų dvasiški ją linga, kad darbininkas kovotų 
Lietuvoje, kuri pirmiau beveik 
tiktai lenkų kalbą vartodavo 

šian- tarp savęs ir net per pamaldas 
bažnyčiose? O kur da Seinų 
praloto Antanavičiaus kursty
mai žmonių, kad. jie išdavinėtų 
žandarams caro valdžios prie
šus? Kur kun. Olšausko sėbra- 
vimasi su Kauno policmeiste
riu?...

prieš kitus darbininkus tiktai 
tuomet, kai šie užpuola jį. Nes 
gintis įnuo užpuolimo kiekvie

nas tturi teisę. Jeigu, sakysi
me, vieni darbininkai streikuo
ja, o kiti darbininkai ateina 
streiką laužyt tuomet strei
kininkams ti nka noro’mtf-iiėno-

Ta žiopla “literatūra” rodo, 
kad jie jaučiasi labai nemalo
nioj padėty esą, kuomet Lietu
vos žmonės ėmė kelti protestus 
prieš Romos papą.

Niekas kita, kaip tiktai apsi
gynimas, yra ir dabartines dau
gumos kova su Kosteriu šaika 
rubshivių unijoje. Daugumas 
balsais tapo išrinkti unijos vrisi- 
mnkai, o “darbiečiai” tuos virsi-

DIDELIS GAISRAS KAUNE
KAUNAS. Didelis gaisras 

kovo 12 d. 5 v. ryt<‘ prasidėjo 
Rffbivido namuose. Sftde'gė pre
kes ir namas. Nuostolių pada
ryta apie 5OO,O(X> litų.

Gaisro metu pasižymėjo Kau
no miesto policijos vadas Ja
nušonis. Jis darė “tvarką : 
stumdė ir spardė žmones, net 
degančio turto savininkus, jo 
prižiūrimi policininkai rapnin- 
kais daužė žmones, ypač rai
toji policija. 'Taip elgiantis po
licijai, jokios tvarkos nebuvo. 
Žinoma, Inkis, potičijos elgesys 
neprisidėjo prie gaisro likvida
vimo arba nuostolių sumažini
mo.

Redakcijos Atsakymai
Mikutis. —Netilps

?į&:

ti aktore Estelle
KumštiftirtKas čempionas Jack] 
Taylor, JnAmia — po vakarien

psey ir (jo pa
po vakarienės. <

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu Mayvvoodo ir Meh'osc Parko lietuviams, kad a' atida• • I J . Z'l I . t 1 • « f . 1 . .riau naują krautuvę Hardvvare prie St. Charles Road ir 15 gatvps. 
*" ‘ 1 11 y , lietuviai' atsilankytų ir
apžiūrėtų mano prekes. Aš užlaikau Murd\varc,.geriausio.' malevos,
Kaipo lietuvis, maloncčian, kad apieliųkė lietiniai 
apžiūrėtų mano prekes. Aš užlaikau Hnrdwarc, ger 

• alyvo, elktrikos reikmenų, plumherit.i ir stiklų dcl langų, taipgi dėl 
šeimininkiiĮ puodų ir šiaip visokių reikmenų dcl virtuvės.

K. J AK t JUKA,
1501 St. C harleb Road, kampas 15 Avė., Maywood, III. 

Tel. Mayvvood 3152.
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NAUJIENOS, Chicago, UI b

CHICAGOS Apiplėšė teatrininkus Iš Birutės
Pereito penktadienio vakare 

Shovvmen’s League of America, 
susidedanti iš rengėjų ir daly
vių įvairių karnavolų, cirkų ii 
tt„ laikė savo susirinkimą, į ku
rį atsilankė apie 40 gana pasi
turinčių narių pasitarti apie 
rrenapmą /pavasary karįnavaly/ 

.Jei teisinas ir pasiunčia kalėji- Susirinkimas buvo laikomas ly- 
man, tai vistiek yra guber- gos kliube, 177 N. Clark 
natorius išgelbsti 
jiino.

ŽINIOS
Gera būti politikierium

nuo kale-

1 533 xv.
m.,

St., 
Vos pradėjus susirinkimą jojo 
trys plėšikai ir privertė visus 
iškelti rankas ir sostoti palei 
sieną. Paskui plėšikai visus iš
kratė ir paėmę už 20,000 dolerių

ir paskui brangmenų ir pinigais, pabėgo.

atiduotas teis- Grand Ciiossing 
yra politikie- Frank Helzing prisigėrė ir

Jis

poiicistas 
ban- 
liko 
teis-

“Birutės” choro dainų pamo
kos po vadovyste komp. A. Va
nagaičio bus antradienio, balan
džio 7 d., vakarą, 8 vak Ray- 
mond chapel, 81(5 \V. 31 St.

“Birutė” su pagelba Dzimdzi- 
Drimdzi rengiasi prie “Po-pu- 
ri,” įvykstančio balandžio 26 d. 
Lietuvių Auditorijoj. 'Dauge
lis jau dabar teiraujasi, kas tas 
toks paukštis tas Po-pu-ri.” 
Gerbiainjeji, turiu |ums pasa
kyti,, kad visos “Po-pu-ri” pa
slaptys nebus aiškinamos pirr- 
26 d. balandžio.

Dar gali prie “Birutėj” •* 
naujų dainorių prisidėti, užtai 
visi birutiečiai kaip vienas į 
darbą ir suteikim chicagiečiams 
naujų siurprizų. —Svečias.

atsakymų, lai kreipias prie 
kliubo.

Kliubo susirinkimai yra lai
komi kas ketvergo vakarą p. 
Stasulio ofise, 4405 S. Fair- 
field Avė. Iš priežasties Vely
kų, ateinantį ketvertą susirin
kimas neįvyks. Susirinkimas 
bus 16 d. balandžio.

Korecp. Klimas.

Northsidės Lietuvių 
tonikos

Baso Julius Nemunas.

500 dol. naujavedžių gyvenimo kuopos nariams buvo suorga ,vaisingas:
pradžiai. • Ir nuo to, laiko prą-1 nizuotas Lietuvių 
sidejęs laipsniškas lietuvaičių 
imigravimas Chicagon.

šias žinias suteikė man 
Norbutas, Jankauskas ir John 
Jonės — (Janavičius). Pasta
rasis .gyvenąs (Jiicagoje |mio 
1876 metų. Jo tėvai jį atsive
žę iš Lietuvos 1865 metais

1>. W. Korsliak, 
Grand Avė., sausy 
suvažinėjo žmogų 
bandė pabėgti, bet vistiek ta
po susektas ir 
man. Korshak •
rius, turi daug, žymių politikie- dė apiplėšti žmogų, 
rių tarpe savo užtarėjų ir jie suspenduotas ir atiduotas 
dėjo visas pastangas, kad Kor- mui. 
shaką išteisinus. Bet teisėjas -----------
Borelli nepaisė politikierių ir Trys plėšikai Užpuolė Harris 
nuteisė Korshaką keturiems brangmenų sankrovą, 1942 W. 
mėnesiams kalėjimai) ir taip- Chicago Avė., ir pastvėrę už 15,- 
jau’ užsimokėti $500 pabaudos 000 dolerių brangmenų pabėgo, 
ir teismo lėšas. Korshakas 
padavė apeliaciją, bet ir augė
lesnis teismas jo nuteisimą 
patvirtino. Tečiaus kada Kor
shak u i veikėjo eiti kalėj imam 
jis “dingo” ir policija niekur 
jo “surasti negalėjo”.. Teisėjas 
Borelli vėl, stojo darban, pasi
teiravo apie Korshaką ir vieną 
naktį su keliais policistais pa
darė puolimą ant jo namų ir 

kad visą 
laiką jis 
namuose,

nekliudomas.
Kor- 
Tai

POŽĖLA SUTINKA RISTIS, 
BET NE UŽ DIRŽĄ

neišbuvęs kalėjime nė 
Kas ji 

gi ii 
su-

jį suėmė. Pasirodė, 
policijos įieškojimo 
ramiai gyveno savo 
policijos visai 
'teisėjas Borelli tuoj aus
s bakų pasiuntė kalėjimam 
buvo savaitė titrai.

Nors Korshakas yra nuleis
tas keturiems mėnesiams kalė
jimai), bet jau dabar jis yra 
liuesas,
vienos savaitės laiko, 
pa I i u osa vi > ? Pa 1 i uosa v i > 
pats .gubernatorius Small, 
teikdamas jam pardoną.

Gera būti politikierium. 
prastas žmogus ir supiltų kalė
jime, ° politikierių nė policija 
neliečia, o jeigu teismas jau 
l>erdaug užsispiria ir vistiek 
nugrūda kalėjimai), tai dar 
yra geras politikieriams guber
natorius, kuris tokį politikie
rių tuoj aus iš kalėjimo pal mo
suoja.

Požėla dar kartą turi pasa
kyti, jog jis deimanto diržą ga
vo kaipo ženklą to, jog jis yra 
lietuvių pusiau sunkiojo svorio 
čempionas. Ant diržo yra ii 
parašas uždėtas “Liithuanian 
light heavyvveight Champion.”

Goštautas tuo tarpu yra sun
kiojo svorio ristikas: tad to 
diržo reikalauti jis neturi jokios 
teisės. Bet kadangi jis būti
nai nori ristis tai Požėla neat- ♦ » 
sisako: jis sutinka ristis už nau
ją diržą (jeigu kas tokį padarys) 
arba ir be jokio diržo.

Dabar Goštautas nebegalės 
sakyti, jog Požėla nenori su 
juo ristis. Požėla visvien pasi
liktu pusiau sunkiojo svorio 
čempionas net ir tamexatvėjyje, 
jeigu Goštautas jį paristų ame
rikonišku stiliumi. —N

Muzikos puota
Gatvekaris lAinuSė

| Dzimdzi artistus juos pavai- 
Dar du žmonės liko sužeisti ki- sinti

to praeinančio gatvekario. -----------

Kriaučių Kliubas 
Chicagos Lietuvių 
ir tuo bildu Chica-

prisidėjo 
Draugi j on 
gos Lietuvių Draugija liko di
džiausia pašelpos draugija Chi- 
cagoje. Kadangi Chicagos Lie
tuvių Draugija yra pašelpos 
draugija, pertai buvo pertaisy
ta konstitucija taip, kad na
riams užtektų vienos draugi
jos ligoje pašelpos gavime.‘Nū
nai CJi. Liet. Draugijoje yra 3

Kriaučių 
Kliubas, Chicagos / Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašel
pos, SLA. kuopa, Tėvynės My
lėtojų kuopa, Moksleivių Pas
kolos Katerio kuopa, o apie 
metus laiko /anksčiaus buvo 
susiorganizavęs 81 kuopos 
choras. Ir taip sėkmingai besi- 

P. M 
-------- ir keliems kitiems 
North Sidė tapo centru viso 

----- —-ieagos lietuvių ju
dėjimo. Senos draugijos, kaip 
tai Lietuvos Brolių, D. L. Kun. 
Gedimino ir kelios, kitos, -ku- 
rios buvo priešingos naujos 
gadynės dvasiai ir kurįos bu
vo išgyvenusios po gana daug 
metų užbaigė savo gyvenimo 
dienas. Darbo vaisiai Galskio, 
Kaičio ir kai kurių kitų buvo 
apvainikuoti, nėrs kai kuriems 
teko gana daug nukęsti. Taįp 
lai North Sidė prasimušė sau 
pirmus ledus sėkmingo darbo 
vystymui. Da galima butų 
daug, daug pasakoti apie nau
dingus North Sidiečių 
apie jų organizavimą 
vių unijos, draugijų 
ir.kelių kitų naudingų 
jų. liet šiam sykiui užteks. Ma
no šisx rašinėlis nėra pašvęs
tais* North Sidės lietuvių istori
jos nuodugniam aprašymui, o 
tik kai kurių faktų, pažymėji
mui, kad tos draugijos, kurios

r i n m . įdainuojant Galskiui Mt. Carmel, Pa. 10 melų seną j
ir ten pagyvenęs 11 motų at>- 
vykęs Cljicagon į North Sidę. Chi
Jis buvęs vienintelis lietuvis 
North Sidėje, kuris mokėjęs 
tinkamai anglų’ kalbą. Nūnai 
John Johns yra •žilas senelis, 
lietuvių kalbą gana sunkiai1 
vartoja, primiršęs. Vedęs sau 
už moterį čia gimusią ispanę, 
vaikai rokuoja save grynais 
amerikonais ir gana pasiturin
čiai gyvena. Norbutas ir Jan
kauskas, kurie gyvena North 
Sidėj virš 40 metų yra da ne
vedę, geriau pasakius, seni 
singeliai. Nevedę jie todcl, kad 
nebuvę lietuvaičių, kada jiems 
buvęs laikas vesti, o su lenkė
mis vesti ir savo tautą “peizo
ti” nenorėję.

Reiškia, North Sidė Chica
gos lietuviams yra istorinė 
vieta. Pirmosiom lietuvių drau
gijos organizavosi North Sidėj, 
pirmieji lietuviai Chicagojc 
apsigyveno North Sidėje, pir^ 
mulinė lietuviška mergina 
Chicagon atkeliavo* į North (šiandie yra subuilavotos, kad 
Sidę ii* du seniausi Bingeliai, > prie jų buvo pridėta daug ener-

gijon narys gali į 
priklausyti, kuris, jo 
yra jam tinkamesnis.

tą skyrių 
nuomone,

Chicagos Lietuvių Draugijo
je l-mo skyriaus’ nariai gauna 
pašelpos ligoj 6 dol. į savaitę, 
2-ro skyriaus 10 dol., 3-čio sky
riaus 16 dol. Mirusio nario 
šeimynoms bei giminėms iš
mokama $200 iš draugijos iž
do. įvažiuojantiems nariams- 
į kitus miestus S. V. yra iš
duodami pasportai, taip kad 
ir kitur gyvenanti gauna pa- 
šelpą kaip ir kad gyventų Clii- 
cagoje. žodžiu sakant, šilą 
draugija kaipo pašelpos drau
gija yra pirma Chicagojc. ir 
gal visoje Amerikoje, kur na
riai gauna tinkamą priežiūrą 
nelaimėje, aukštą pašelpą li
goje, gražų palaidojimą ir .tin
kamą aprūpinimą mirusio šei- 
mpnos. Pertai nieko stebėtino, 
lųjd į šilą Draugiją rašosi ne 
tik North Sidėsjc gyvenanti 
lietuviai, bet ir iš visų kampų 
Chicagos. Atrodo, kad North- 
sidiečių sumanymas, kad į šitą 
draugiją sutra ūkti visus pažan
gius North Sidčs lietuvius vyk
dėsi gyvenimai!.

(Tąsa ant (Mo pusi.)

Tūli lietuvių istorikai sako, 
kad lietuvių tautos šaknis pa
eina iš Azijos; Gal tai-tiesa, o 
gal ir ne. Man, 
esant, sunku tai 
b a užginčyti, 
grynai Šljuipo,

noistorikui 
patvirtinti ar- 
Tatai darbas 
Basanavičiaus 

ir kai kurių kitų lietuvių isto
rijos žinovų. Bet kad North 
Sidė buvo pirmutinė vieta, kur 
apsigyveno Chicagos lietuviai, 
— tatai tikrai žinau.

Dar 1911 m. gyvavęs laik
raštis “Lietuva” buvo •šiuos1 žo
džius rašančiam pavedęs dar
bą tirti North Sidės Lietuvių 
apsigyvenimo laikų, draugijų 
susiorganizavimą ir tt. Besi
knisdamas tuo laiku po Lietu
vos Brolių ir Gedimino Drau
gijų archyvus ir besikalbant 
su minėtų draugijų ' seniausiais 
nariais, ] 
m. pusėtinas būrys lietiiVįų 
radosi North Sidėje, o keturi 
metai vėliaus lietuviai sykiu 
su lenkais suorganizavo Auš
ros Vartų Paneles Šv. draugy
stę. Praslinkus keturiems me
tams lietuviai pradėjo organi
zuoti savo grynai lietuviškas 
draugystes. Ir pasekmės to 
darbo dVi draugystės: Lietu
vos Brolių ir Didžiojo Lietu
vos Kini. Gedimino. Nei viena |>ealsakė to laiko lietuvių dva- 
iš čia paminėtų draugijų šian-’ siai. 1905 metų revoliucija 
die jau negyvuoju, bet faktus, 
kad jos bene buvo pirmutines 
savišalpos ir grynai lietuviškos 
draugijos Chicago j e.

Mažai jau iš to .laiko dar
buotojų yra likę, bet da vienas 
kitas randasi — jie visi su ko
kiu lai pasididžiavimu kalba 
apie North S1dę ir apie, savo 
veiktus darbus 40 molų atgal. 
Tuo laiku North Sidės lietu
vių centras buvo: Noblc ir 
Cleavor st. šitas vietas nūnai 
yra apgyvenę lenkai ir tik 
vienas kitas šimelis lietuvis 
bėra likęs, bet ir tie patys sa
ve lenkais vadina, nes- daugu
ma iš jų su lenkėmis vedę, vai
kai nei žodelio lietuviškos kai 
bos nemoka.

Kad dauguma luo laiku, ni
keliavusių lietuvių North Si-
den sulenkėjo, nieko stebė
tino nėra, žinant tuolaikine
lietuvių padėtį. Lietuvių mer
ginų nebuvo, 
—ir dar gana gražių North 
Sidėj buvo apsčiai. • Lenkai j 
lietuvius tuo laiku žiūrėdavo 
gana draugingai ir jie net tuo 
didžiavosi, kad jų • duktė už 
“litvino” ištekėjo. Ir taip lie
tuviai apsivedę su lenkaitėmis 
laipsniškai ir nuo lietuvių nu
tolo. Pas lenkus jau tuo laiku 
North .Sidėje buvo gana gra
žiai huilavotų bažnyčių, buvo 
daug nariais skaitlingų draugi
jų, buvo ir įvairios profesijos 
žmonių. Taip kad pas lenkus 
buvo galimi ne tik dvasiniu, 

taksus iT pakeliant mokestį už bet ir šiaip įvairius gyveninio 
važinėjimą, grieštai pasmerkė reikalus tinkamai atlikti len- 
mayoro Devero ir kompanijos 
sumanymą ir nutarė balsuoti 
prieš tą sumanymą.

Toliaus komisija išdavė ra
portą kas link biuico party, 
kuri įvyks po Velykų. Kas link 
pikniko komisija jau padirbdi
no pavyzdžius knygyčių ir jau 
galės pradėti darbą — progra
mą rinkti.

Kas link mokinimo piliety
bes ir kaip popieras išsiimti, 
mokinimas prasidės ; tuoj po 
rinkimų ir kas norės piliety
bės popi<Vas gauti, pirmas ar 
antras, kliubas mielu noru pa-

J. BIRUTĖS” EKSKURSIJA

Ateinantį trečiadienį “Jau
noji Birutė” važiuoja apžiūrėti 
įdomybių į Sawyer Biscuit Co;, 
1029 W. Harrisęn St. Visi ren
kasi Mark White Sq. Park. Iš
važiuojama lygiai 4 vai. po piet. 
Kas nori kartu važiuoti, galės 
tai padaryti, atsilankydami į 
minėtą vietą ir paskirtu laiku.

—Raganius.

Brighton Park

buče- 
Langai

/ Bučerių karas
Dabartiniu laiku tarpe 

rių eina tikras karas, 
daugiausia nukenčia.

Bučerių organizacija, vadina
ma “Master Butchers Associa- 
tion,” nutarė, kad visos bučer- 
nės prisilaikytų šių valandų: 
paprastomis dienomis nuo 5 ry
to iki 7 vai. vakaro, šventadie
niais nuo 7 v. iki 10 vai. ryto.

Nekuriu prisižadėjo klausyti 
nutarimo, kiti tam pasipriešino 
ir priešinas. Daugelis bučernių 
tarp 38 gatvės ir Archer Avė. 
neturi langų. Sakoma, kad tai 
jie neklausą nutarimo.

žmonės, kurių langai išmušti 
mano kad apdraudos kompani
jos užmokės, bet tos kompani
jos purtosi, tikrindamos, kad 
tai “labor trouble.”

Asociacijos tarimas turi įeiti 
galėn nuo balandžio 5 dienos.

darbus, 
rubsiu- 
sąryšio,

liatiriai, kad jau 1880 kurie gyvena: celibate vien tik gijos ir daug spėkų išaikvota. 
dėlto, kad jų jaunystės laikais šiandie darbas dirbti kada dir- 
nebuvo lietuvaičių apsivedimui vonai išarti ir išakėti, yra leng- 
—(gyvena North Sidėje. •

Vėlesnių laikų North Sidės 
lietuvių chronologija.

Iki 1907 m. North Sidė ne
parodė gyvesnio veikimo lietu
viškame gyvenime. Draugijos, 
kurios Ibuvo 'susiorganizavu
sios 15 arba 20 metų atgal, ne-

va — nereikia jau tiek prakai
to liet, kad ką naudingesnio 
subudavojus. Bei, deja, šian
die musų veikėjai jau ne tie 
(idealistai, kurie buvo 15 ir J6 
metų atgal. Jei nors vieną mi 
tą sugrįžtų la draugų energi
ja, tas pasišventimas, koks bu
vo 15—16 metų atgal, North 
Siiįicčiai subudavotų dievai ži
no ką. Northsidiečiams minai 

Lietuvoje išbudino liaudį ir ai- da reikia kilių svarbių dalyku 
važiavę lietuviai .Amerikon įvykinti 
buvo jau skirtingo nusistaly 
mo įvairiais gyvenimo klausi- to ^gyvendi 
mais, negu tie, kurie buvo se
nais šio krašto gyventojais. Po1 svarbiausis Notlh Sidės

Amerikos vių uždavinis 
prasidėjo visus pažang:us 
lietuviškų 
šiaip ap-

1905 i metų visoje 
lietuvių kolonijose 
dygimas įvairių 
draugijų, kliubų bei 
švietos ratelių, šita naujo lai
ko dvasia paliete ir Northsįdės 
lietuvių gyvenimų.

1907 metais susiorganizavo

ir, nėra abejonės, jei 
ne sparčiai, tai išlėto eis prie 

imo, kas jiems yra 
būtinai -reikalinga. Pirmas ir 

tie įn
yra sutraukti 

lietuvius vie- 
! non draugi jon dėl s varbesnių 
darbų nuveikime.

Pi

VINCENTA S L A L R YN A III S’

Musų mylimas tėvas persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
62 metų amžiaus,- balandžio 5 
dieną, 1925 m., 1:30 vai. ryte. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
dukteris: Mrs. J. O’Brien, Mrs. 
J. J. Zolp ir Oną, sūnūs Juoza
pą, Franciškų, Antaną ir Vin
centą.

Kūnas pašarvotas randasi 
G12 W. 18 St.

Laidotuvės jvyks seredoj, ba
landžio 8, 8:30 vai. ryto i Die
vo Apveizdos parapijos bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mii usiamjam paskutinj 
patarnavimą. •

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekam

Dukterys ir Simai.
Laidotuvėse puta niauja gra- 

borius L J. Z”’p, Tol. Boulevard 
5203.

“Keistutis” ruošiasi
Keistučio Dramos ^Skyrius 

vėl griebėsi darbo. Repeticijos 
būna kas trečiadienį ir penkta
dienį. Rengiasi prie “Uošvė į 
namus,, tylos nebus” ir “Šala- 
putris.” Jie los savo kiliubui 
balandžio 18 d., Lietuvių Audi
torijoj. Repeticijas'laiko Mc- 
Kinley Park sveetainėj. Pagei
daujama jaunuomenė.

•—•Raganius.

ir
Chicagos Lietuvių Draugija

Savitarpines Pašelpos

?924 melais buvo paskleista 
nuomone pas North Sidčs lie
tuvius, kad būtinu reikalu yra 
Lietuvių Kliaučių K Ii ubą pri
jungti prie Chicagos (Lietuvių 
Draugijos ir/tuo padaryti pra- 

i visų pažan
gių lietuvių į Chicagos Lietu
vių Draugiją. Tas darbas buvo

žiu visas radikalis elementas 
tapo kuopos nariais. Pirmu
tiniu kuopos organizatorių ir, 
reikia pasakyti, l;iinu ir siela 
atsidavusiu darbuotoju to viso 
D!
ras Gakjkis. 'Galskis tais lai- 

I kais buvo pažįstamas veik vi
sų North Sidės. lietuvių užtai, 
kad jis savo socializmo “evan- 

‘ į kiekvieną susirin- 
žinoma,

Kaip tik chicagiečiai nugirdo, 
kad musų mylimi “Dzimdziu- 
kai” davė paskutinį savo vode
viliui vakarą, tai jie susirinkę 
balandžio 1 d., išdirbo pienus ir

Kun. M. Walker, 436 I 
St., liko veik ant 
muštas, 
VVilUum 
Avė., ir Erick Guy, 2829 Calu- pareikalavo, kad būtinai 16 d. 
mot Avi., sunkiai sužeisti,,x ka- balandžio, Lietuvių Auditorijoj 
da jie lipo j 22 gatvės gatve- jiems duotų dar vieąą spektak- 
karį atsidūrė tarp dviejų gal- lį, tik jau šį kartų paskutinį, 
vekurių ir liko

ir
vietos už

darbi įlinkai 
3606 Prairic

Politiniam Kliube

Ii žmonės. Tuo

sutrinti. 22 gat- Mat pabaigoje šio mėnesio 
stovėjo ant ki- “Dzimdzi” apleidžia Chicagą, 
į jį pradėjo lip- taigi ir pridera chicagiečiams 
tarpu atvažiavo juos priderančiai išleisti.

stovėjęs Daug gražaus ūpo buvo susi
eis ir pravažiuodamas pro šalį rinkime, kuriame dailyvumą e- 
sult ine belipančius. Užmušęs mė visi musų veikėjai įvairių 
žmogų ir du sužeidęs, praVa- pakraipų, ir tarėsi kaip butų pa- 
žiuojantis gatvekaris tečiai’is 
nesustojo, bei skubiai nuvažia
vo savo keliais. Tečiaus kiti 
žmonės pamatė gatvekario nu
merį, taipjau numerius motor-
mauc ir konduktoriaus ir pa- Ožiai prirengs mums programą, 
Marieji bus areštuoti. Nelaimė gi mes susirinkę paklausyti jų
atsitiko gale 22 gatvės linijos, dainavimo, o po to pasišoksiu)
prie \V a baslį Avė. su jttis, tarsim jiems laimingos

’ —.. kelionės ir greit pagryšti.

Balandžio 2 d. Lilh. Repub. 
Club of Brighton iPark ■ laike 
savo susirinkimą pas -p. Stasu- 
lį, 1405 S. Fainfiicld Avė. Buvrf 
svarstoma 
rinkimus,
Kas link aldcrmanų, 
daugi abu kandidatai nėra 
•kami, tai nutarė, balsuoti 
už ką nori. Toliaus kas 
gatvekanių .paėmimo 
nuosavybę, kliubas

apie ateinančius 
kurie bus 7 d.

tai

aujo judėjimo buvo drg. Pet- (^’U

, O 1< nkaičių daug gejjj01^js' '
! kinui lankydavusi.
1 jis nepaisė ar tie susirinkimai

togiau jiems išleistuvės sureng
ti.

Sutvertas buvo bendras ko
mitetas, išdalinti bilietai įr pa
siskirstyta darbais.', “Dzim

bal. 
ka- 
tin-

link 
į miesto 
pamatęs 

netinkamumą to projekto, > ku
ris galės apsunkinti miesto gy
ventojus, uždedant didesnius

Apiplėšė ir pabėgo poli 
gijos ėulomobiliu BIUDGEPORTAS

Lietuvių Tautiška parapija
Chicagos policija liko jprašy- kovo 29 d., savoj svetainėj, prie 

ta padėtv sugauti du plėšikus, 35 ir Union gatvių, buvo suren- 
kurie Kankakee miestely api- gusi vakarienę, kurioj dalyvavo 
plėšė brangmenų sankrovą ir nemažas būrelis žmonių. Va- 
paskui pabėgo policijos automo- karionė buvo gera; skaniai pa- 
biliu. Sankrova yra netoli >po- sivalgom ir draugiškai pasikal- 
licijos stoties. Iš jos liko at
imta už 5,000 dolerių brangme
nų. Bet išbėgę .jie neįstengė 
pradėti savo automobilio, tad 
sustabdė policijos automobilių, 
nuginklavo du detektivu, išme
tė juos is automobiįio ir patys sius dėtis prie šios parapijos, 
juo pabėgo. —Tenai Buvęs.’

binome. Buvo dar koncertėlis, 
ir deklamacijų,, kurias išpildė 
mažos mergaitės ir berniukai. 
Kalbėjo dar Mickevičius, vieti
nis klebonas kun. Tautas ir 
Vaičis. Jie ragino susirinku-

kiškose įstaigose.
Pirmoji lietuvė mergina, su

lig pasakojimo senųjų North 
Sidčs lietuvių gyventojų, atke
liavusi 1889 metais pas savo 
brolį Bardzevičių ant Noblc 
St. Kadangi šita mergina bu
vusi pirmutinė atkeliavusi iš 
Lietuvos Chicagon, tai visi 
nevedę lietuviai vyrai nusitarę 
švęsti per šešias dienas ir še
šias naktis kaipo didžiausią 
linksmybės šventę. Bet tą šven
tės laiką 'buvę apie 200 ‘rkei- 
.>ų” alaus ir 40 galionų degti
nės išgeria. Kada ta mergina 

s|i vienu iš jų draugų, 
mesdami si- 

IIJlcriiKs Išmuškj

buvo kunigų,davatkų, repub- 
i likonų, demdkrutų ar kieno ki
to, jis yisuomet mokėdavo gan 
Ii žodį ir tinkamai savo 
kės” pareklamuoti, 
kiau, Galskis buvo 
pažįstamas, bet 
mažai kas žinojo.
dino ciciliku ir kitokiais panie
kos vardais. Visi į jį žiūrėdavo 
kaip į kokį tai prakeiktos 
evangelijos apaštalą ir rody
dami pirštais viens antram da
rė juokus iš ciciliku. Bet 8*1 
kuopa nuga nariais, augo ir 
savo įtaka į North Sidės lietu
vius. Taip kad 4908 molais 
jau 81 kp. LS;S;. buvo virš 60 
narių. .

1909 melais darbuojaptis 
Galskiui ir kitiems EŠS. 81

pre- 
Kaip su
veik visų 

jo pavardę 
Visi jį va-

ANTA?;.‘S’ STANTEW1( Z
Miksų mylima/ vyras ir U;v< Jis )K’rs'c.ky,r<; a 

liu sulaukęs 62 melų amžiaus, balandžio 4 diei ;į, >: >0 vai. r,te. 
Paėjo iš šidlavos.miestelio, Raseirtių valsčiaus. Atm rikoj ■ iš
gyveno 33 metus.

Paliko didėliame nuliudime moteij Stanislavų; dukteris: 
Eleną, Oną, Antaniną ir Vandą; sūnų Vaclovą ir žentą Daunorą. .

Kūnas pašarvotas randasi 5757 So. Turn<k< Avė.
Laidotuvės ivyksf utarninke, balandžio 7 d.. 1925 m., 8-tą 

vai. lyto iš namų 5757 So. Turner Avė. Į šv. Kryžiaus bažny
čią, kur bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiamjant paskutinį pa
tarnavimą.

MOTERIS, DUKTERYS, SŪNŪS IR ŽENTAS.
Laidotuvėse patarnauja grabelius Eudeikis, Tol. Ya-.ils 17 ii

iiiliiifaiiiiiiii— in

.‘JUO ĮK S..U

šviesą ir pajiegą suvedamo į senpe ir naujus namus, taipgi dirb- | 
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų. i

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje. |
THE BRHJC.EPORT ELECTRIC CO., J r. c g/ Bartkus Prro 3

W. 47th Tek Boulevard 7101, 1892, Chicago Į

gelbės tą visą atlikti, nes ypu ženijo 
išrinkta tam darbui komisija, vedybų naktyje 
Kas nyri pilietiškų popierų ir da)briniiu£ 
nežino kaip gairti arba nemoka 1,000 tunelkų

Player pianas, naujas, su 
benčitųu ir 25 roles už $245 

, 5 • ’ 1

■Upright Pianas vartotas, 
.. .............   $48.00

Jos. E Bttditk
3343 So. 1 laisted St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
uz .

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

M *'

. „s.....
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Lietuvių Rateliuose. Pranešimai IŠRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKU
(tąsa nuo 5-to pusi.)

Chicagos Lietuviu Draugijos 
kontestas
6 d. Š. m. prasidėjo 
kontestas, kad drau-

Rridgejior. — Saldžiausios š. V. Jė
zaus mėnesinis susįjinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 7 d., 1925 nt., 
7:30 vai. vak. Ch. IJetuvių Audito
rium svetainėje, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai piibukit, taipgi atsiveski
te draugų dėl prisirašymo. Visiems 
nariams yra svarbu pamatyti savoji 
nauja svetainė. Taipgi daug svarbių 
reikalų aptarti.

Kviečia nut. rast. A. Bugailiškis.

ANT RENDOS (i kambariai
svie-ant 3-ių lubų. Su elektra, 

sus, kampinis namas.
Tel. Wentworth 6476 
5700 So. Morvan St.

REIKALINGAS barbcris, pa
tyręs savo <larl)c.. Darbas pa
stovus.

Vasario 
draugijos 
giją paauginus nariais iki 800; 
ypatingai daug domės yra 
kreipiame kad šitame konteste 
sutraukus drangijon visus 
North Sidės lietuvius ir lietu
ve'?. Jeigu šitas draugijos kon- 
leslas baigtųsi sėkmingai, 
kiti svarbus darbai, kuriuos-; \\7tiMaiku. 
da būtinai reikia North Slidėje

u... i i • ' Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII
Įg3 idmli, bus lengvai įv\l^i“lRajono konferencijų įvyks sekmadie- 
nami. Iš mano pasikalbėjimo;ny, Gegužės 3 dienoj, Naujienų na- 
su Driiii«ijos vaklvbos nariaisISo- ''"'r10'.1 .YT?..7','1
. ; . Rajono kuopos malonėsite išrinkti dė
ti’ su tais, kurie imti daly VU-i legatus j sekančią konferenciją.
mą konteste, atrodo, kad kon- ^aur*cas» Sekr.
testas turės 
pasekmes.
nių, kontestas buvo paskelbtas i įvvks 
lik vasario 6 dieną, 
kovo 8 d. buvo gauta f“ 
nariai! Kadangi kontestas tę
sis iki rugpiučio 8 ,d. š. m., ro
dos, kad 
dasikasli net 
Tas, žinoma, 
visų draugijos 
Inivimo, nuo 
draugijai, i kurią jie priklau
so. Bet galima su džiaugsmu 
pažymėli, kad drugijos nariuo

Roseland. — Balandžio 7 d? 7:30 
vai. vakare Aušros, kambariuose 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Lietuvių 
Improvement ir Benefit Kliuho susi
rinkimas. Jame bus svarstoma svar
bus Kliubo reikalai. Nariai pridųo- 
kite tikins savo antrašus, kad .reika-

lairiui esant butu žinoma kur kreiptis. 
! Visi Kliubo nariai atsilankykite pa- 

.1. Tamašauskas sekr.

6 BUMAI rendai, Ilalsted ir. 
32 Si. Geri gyvenimui, elekt
ra, maudynės. įtektą galit ras
ti pas Paliūtį chop suey house, 
2 lubo-s.

3202 S. Halsled St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATYDAI JIEšKANTIEMS’

KAMBARIŲ

I{iRIiKjAI jIN G AS karpenterys, 
kaipo atlyginimą nž darbą pa
taisys dari lis. Atsišaukit

King Dentists, 
1545 W. 47 St.

F t E IKI AI, 1N GAS d a rb i b i n k a s 
su mažu patyrimu dirbti ant 
ukes. Geram žmogui gera vie
ta. Atsišaukit šiandie nuo 2 »
iki 4 po pietų, Ist fl.

2141 W. 23rd Place

VYRŲ

10722 Michigan Avė.

MOKYKLOSNAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti, 
6- 
parduoti, arba 

piainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės p.ųs

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Hahted St. 
Tel. Raidevard 9641

Pirmadienis, Bal. 6, 1925

DRAUGIJOS IR
ORCANT2AC1T.TOS

nepaprastai geras Roseland. — Balandžio 6 d., 7:30 
Iš mali suteiktu ži-ival« vakare K. Strumilų sVet., 158 

0 107 gt., kamnas Indiana avė.
Lietuvių Darbininkų Namo 

rt, ♦> jau iki' Bendrovės šėfininkų susirinkimas. 
;-i • jr šerininkės alsilanky- 

l'amašauskas, sekr.
- •> • • NCl I 11111 Iv < I i•>3 nauji kile> „j.

Chicagos Liet. Auditorium Ben- 
, drevės direktorių ir draugij’ii at- 

draugijai v ra lemta Stovų mėnesinis susirinkimas įvyks 
ib- įnori 11 pirmadienį, balandžio 6 d-. 8 vai. iki 1000 nar,U’i vakare, O. Liet. And. B-vės.name, 
priklausys nuo 3135 S. Halsted St., Visi direkto

riai ir draugijų atstovai malonėki
te laiku pribūti, nes turim labai 
daug svarbių reikalu dėl aplari- 

1 ino bendrovės , labui.
K. J. Demereckis, rašt.

Turime už garbė pranešti, kad mes 
pirkome puikų aukštos kliasos ir su 
moderniškais įrengimais viešbutį, ku
ris randasi gražiausioje , miesto daly
je ir prie geriausios trensportacijos. 
Nuoma už kambarius prieinama, nuo 
5-kių iki 15-kos dol. savaitėje. Taipgi 
nuomuojame ir ant naktų. Meldžia
me apsilankyti, visus maloniai priim
sime. ? »

BROADVVAY ROOM1NG HOUSE, 
3920-22 Broadway prie ShęHdan RdJ 

'l'ol. Wellington 8214
(’has. Baltai- — Paul Sirhike, sav.

REIKALIN’GA 10 pointerių, 
darbas pastovus geriems vy
rams. Atsišaukit greit.

Bridgcport Painting Co.
3149 S. Halsted St.

Tel. Yards 7282

2 APT. po 5 k»mbarius, sun par- 
lorjfs, miegojimui porčiai, 2 karų 
garažas, su augšiu, karštu vande
niu šildomas, aržuolo triiningai, 
alyvos burneris, gerame padėjime, 
kaina $18,000, įplaukų $2,190.

Savininkas,
6210 S. Talman Avė.

Tel. Prospect 3356

narių pasidar- 
gerų velijimų

InSINOMI’O.I A šviesus, geias 
kambarys vienam vaikinui inteli
gentiškoj šeimynoj. Yra elektra, 
lefonas ir amudynė.

K reipkitės:
3159 Lonvo Avė.

Tcd. Boulevard 6537

to*

PARDAVIMUI
'PARSIDUODA Restoranas ii 

Lunch room., Gera vieta, netoli 
naujos rinkos.

920 W.14th St.

“Birutes” choras renkasi į parno’ 
kas balandžio 7 d., 8 vai. vakare Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 St. ir ket- 
virtadienyj balandžio 9 d.; 8 vai. vak. 
Mark White parkuose, 29 St. ir So. 
Halsted St. Geistina, kad visi būtu
mėt laiku. ' — Valdyba.

sišventimo draugijos reikalams.
(’lia kai kurių Draugijos narių 
darbo vaisiai ir geri norai lin
kui draugijos kalba pavyzdžiais 
patys už save. ,.... ........._____

iienu name, 8, vai. vakare. Visi 
Chicagos Lietuviu Draugijos E K. nariai bukite šiame posėdy.

, , \ . —Sekretoriatas,kontesto dalyviai .
Laike, menesio pastdarbavu-■ air Air n ■■■* * i

šiųjų narių labui Ch. Liet. 
Draugijos randasi įregistruoti 
veikiančių narių sąskaitoje šie

- draugai:

LSS Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks panedėly, balandžio 6, XT ** 
iienu name, 8. vai. vakare.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Stašinskai te.
18
8
9

naujų narių

PAJIEŠKAU savo pusseserės Ame
lijos Bergelikės, dabar po vyru ne- 

iip vadinasi. Girdėjau, kad 
ant VVestęrn Avė. Meldžiu 
savo adresų.

Petras Razma, 
P. O. Box 73 
AVestvillc, TU.

gyvena 
atsiųsti

Makrickas .

Jakštienė .
Tikutis . . .
Prusis .. .

PAJIEŠKAU draugų John Miller, 
pirmiaus gyveno ant Pamelą Avė., 
Chicago, 11). Malonėkite atsišaukti 
patsai arba kas jį žinote meldžiu pra
nešti ant šito adreso:

CHA S. A. Smith, 
794 Calumel Avė., Hammond, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

$75 f SAVAITĘ
Gali uždirbti atsakanti vyrai ir 

moterys 
nos ir 
šaukit 
kare.

laike prie se- 
firmos.

arba 7—8

liuosame 
atsakančias 

10-12 dieną
Mr. Bush, 
\ Room

720 N. Michigan Avė.
500 a

Atsi-
va-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ ,

PARDAVIMUI saldainių, ice 
cream, rašymui popietes ir vi 
šokių smulkmenų krautuve.

2857 S. Union Avė.

GERIAUSIA proga dėl lietuvių 
Barberių. Aš esu priverstas parduo
ti visai pigiai trijų (3) krėslų Bar- 
bemę, dviejų metų! lysas ir 6 kamba
riai; labai gražioj vietoj, priežastis, 
turiu dvi Barbęrnes.

Atsišaukitei . ,
1807 North Avė.

PARSIDUODA
RESTAMNAS
IR FORNIčIAI

556 West 14 St.

Dagis ..........
Kairys ....
Radzišauskas
Paukštys . .
Geniotis . ..

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOTERŲ virėjų, $30 į savaitę. 
Indų plovėjų, $17 į savaitę. Į krau
tuves, $15 į savaitę. Janitorkų die
nomis ir naktimis, 40c. į vai. Mer
ginų į dirbtuves $18 į savaitę. Lo
vų taisytojų, $16 į savaitę. Maši
nų operatorkų, $20 į savaitę. Vei- 
terkų, $20 į savaitę.
South Park Employmerit Agėncy

1191 So. Halsted SI. 
2nd floor.

PARDAVIMUI grosernė su 
bučerne, kampinis namas, ge
ras biznis, pigi, renda, daromas 
geras biznis, jSouth Shore dis- 
lrikte, gera. priežastis parda
vimui. 7 i(M> Exchanae Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
imaking ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chlcafo, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
...... I...... .  .....H ....................................

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėlė. Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

BARGENAS. Pardavimui mū
rinis namas, 4—5 kambarių, 
skiepas, yra gasas, elektra, ren- 
dns $50 į mėnesį, kaina $1,900, 
cash $2,000, už; kitus morgi- 
čius. 2918 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI per savinin
kų, parduosiu savo naują mū
rinį, 6 ir 6 kambarių, 2» Plati; 

planamų, aržuolo triiningai, 
lus lotas. 3417 W. 63rd

Phono Prospect 0622

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nė cottage.ne cottage. Yra guzas, elektra ir 
vieno karo garažas. Parduosiu la
bai pigiai, nes greitu laiku aplei
džiu miestą.

Savininkas,
1630 S. Francisco Avė.

BARGENAS Už $1000 CASH.
5 grąžys nauji kambariai muri

nę bungalovv, tile vana, aržuolo 
grindys, furnace šildoma, cemento 
gatvė, netoli mokyklos ir bažny- 
ios, kitus po $50 į mėn., įskaitant 
6% palūkanos, tuojau galite gy
venti, 2916 N. Marmora Avė.

NAMAI. Mt. ureenwood. Kai 
na $3,500 ir angščiau. 6 kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportącija. Universal

Phone Beverly 1675

HIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Vyriausybės antrašai: Pirmininkas 
Tnomiis Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vicc Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avė.; 'Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone (Kolumbus 5270; Nut. 
Rašt. A. J. Kaspar, 6912 So» Green 
St.; Kasierius S. F. Martinkus, 3227 
Auburn Avė.

Dailrašystes 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

MOKSLO LAIKAS:
‘ Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

Vyrai visokiu amatu mokinkites ♦
MURININKYSTES

Nauju Rudu
Lengva išmokti. Greit galima už

dirbti. Nėra, kitos tokios mokyklos 
kaip musų. Visą laiką trys instruk
toriai. Blue Prints skaitymas ir ap- 
skaithavimas mokinamas ekspertų ir 
architektų inžinierių. Dykai prie 
kurso. "Visi įrankiai duodami dykai. 
Chicagos didžiausia mokykla.

Pilnas kursas $65, lengvais savai
tiniais išmokėjimais.

Chicago Bricklaying School
2029 Ihdiana Avė., kamp. 21st St.

West Side Branch
1444 W. Lake St., netoli Ashland

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
Šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šį gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baig-ę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barhernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. /Wells St., Chicago.

•e

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
S. Mažeika, 3149 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
Wallace St.; Nutar.-Rašt., D. Gul
binas, 3144. So. \Vallace St.; Finan. 
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. Well.s 
St.; Kontroliodtašt., A. Radauskas, 
3328 Auburn Avė.; Iždininkas, d. 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 3236 So. Halsted St.

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTĖ 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
pirm. -A. Sabaitis, 1947 So. String 
St., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S. 
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas, 
4440 So. Whipple St,, fin. rašt. J. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St., 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St., kasos globėjai P. Mar- 
tinkiehė, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU- 
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų, 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvi- 
nas,‘ 3356 S. Lowe Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut. 
rašt. A. Malinske, 561 W Dckoven

1 St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
Wallace St., kontrolės rašt. J. Mike
lis, 3533 S. Wallace St. ir A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ir 
Jonas Burtašis.

A

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLIUBO 
valdymu ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko, kas aptrą 
nedėldienį, John Engels svetainėj, 

' 3720 W. HĮarrisbn St.
DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ 

AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pageli). 
Kazimieras Kučinskas, prot. rast. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpota Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevicia,
2 maršalka Izidorius Juscus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi
buna kas antra subatą kas menes] 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

DRAUG1JOS IR 
ORGANIZACIJOS

NAMAS ANT .TUSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalow, 

moderniškai įrengtas, $4950, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
fintų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laik.ui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs (’onštruction Works 
Kampas 58th & So. Robey Sts.

Tel. Republic 6200

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Pad. 
A. Deivienė, 5648 S.-Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuziene, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau
lina St.; maršalka P. TiŠkeviče, 
4612 S< Francisco Avė.; ligonių 
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties apleidimo mies

to turiu parduoti prieš balan
džio 11, turiu parduoti 
vertės grojiklį pianą, su 
čiumi, 98 rolelių kaina

$110

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortls Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. VValskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
ncckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kupieyi- 
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925, m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton A Ve.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų liašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
menesio vak., F. Shedvilo svet., 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

REIKIA indų plovėjų, 
nereikia 
dirbti

” | ^TOGDENGYSTĖ
,, Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 

garantuojamas už $4. Automobilių, 
. trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 

narnu , linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 

’ į įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
" ___ *. J. J. Dunne

“ . ~ , 3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lavvdale 0114.

Gauta viso
Žinoma, čia 

Sekamą menesį galima tikėtis darbininkai samdomi, 
kur kas geresnių pasekmių, ĮJoofing Co., 
nes, kiek girdėti, atsirado nau-i 
jų konteste dalyvių ir jie ma
no savo pasekmėmis nustebin
ti visus draugijos narius, čia 
da daugumos veiklių draugijos 
narių vardai nesimato, jie, ma
tyt, vis da rengias. Ar jiems 
pasiseks sumušti seną draugi
jos darbuotoją Juozą' Ascillą, 
sunku pasakyti. Ase i 11a yra ga
na tykus žmogus, jis tyli ir 
dirba, o tokie darbuotojai yra 
gana pavojingi konkurentai ki
tiems. Yra senas priežodis, kad 
tykioji kiaulė visuomet giles
nę šaknį išknisa. Tas gal 
ir su musų Juozu. Kitos 
geidžios lenktynes yra 
Vilionės ir Stašinskaitės. 
piiiną mėnesį veik abi vienaip 
stovi. Bet eina girdai, kad jos 
dirba dieną ir naktį, kad vie
na antrai nepasidavus. 
sunku spręsti, kuri iš 
jų ims viršų — tą bus 
matyti tiktai sekamą 
Iš mažiau sužvejojusių . narių 
pereitą mėnesį, bet galinčių su
žvejoti, yra Kastantas Kairys. 
Dzivaš, jeigu Kairys pradėtų 
dirbti ištikrųjų, tai Ascilla tu
rėtų naujus puspadžius dėtis 
norėdamas atsilaikyti.

Kaip eis kontestas

tik
nauji 
yra pradžia

but 
žin- 
tarp 
Jos

j ųd v te
galima 

mėnesį.

toliau, 
sunku nūnai numatyti, bet kad 
bus karštų imtynių, tų galima 
Spręsti iš pirmojo vajaus mė
nesio. Kadangi Naujienos yra 
organu šitos vienos didžiausiu 
draugijos Chicagoje, aš laiks 
nuo laiko pranešiu apie eiseną 
šito kontesto Žiniai draugijos 
narių, o sykiu bus žingeidi! ir 
kitiems Naujienų skaitytojams 
sekti tų istoriška Chicagos lie
tuvių vietą — North Sidę.

4169 So. Halsted St.
—u

$800 
ben-

BAGDONAS BROS.
MOVING, FAPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Elvd. 1969 res.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite 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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malėvojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Te). Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Didžiausiąs ir geriausias 
siuvėjas West Sidėje

Turime didelį pasirinkimų pava
sarinių malelijonu <lel vyriškų siu
tų ir plosčių. Išpildomo orderius 
greitai ir gerai.

•J. Milkevicz,
670 W. 18 Street, Chicago

Tel. Ganai 0334

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del groserniy, burerniy, detikate- 
sen, restauracjjų. saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE co.

REIKIA DARBININKU
j-j-u-r- u~u~»—11—i—

VYRŲ

Del atsakančių žmonių išmo 
kčjimais.

3323 LINCOLN AVENW:
1 st floor

Mrs. Jesky’s Piano t

PARSIDUODA 2 flatų naujas mū
rinis namas po 6 kambarius. Vė
liausios mados įtaisymai. Karštu 
vandeniu šildomas; 2 karų gara
žas. Gražiausioj apielinkėj Mar- 
<iuette Manor. Parduosiu pigiai ąr- 
ba mainysiu ant lotų.

Savininkas
6631 S. Rockvvcll St., Ist fl.

Real Estate salesmeny Įparlor.

REIKIA 3 gerų lietuvių salesme- 
nų (pageidaujama su karu), par
davinėti biznio ir rezidenpjų lo
tus, naujoj Brighton Parko sekci
joj, Archer ir Kedzie Avė.' Gali už
dirbti $200 ir daugiau į savaitę. 
Turi turėti palgidymų, daug “pep” 
ir laikytis darbo kuomet pradėsite. 
Geras komišinas, daug apskelbimų 
ir koperacija su tais, » kurie turi 
patyrimą. Veikite greitai. Klaus
kite Managerio. Nuo 10 ryto iki 
po pietų.

4

J. N. Zewert & Company
4377 Archer Avė.

REIKIA^ automobilių mechanikų, 
75c. į vai. Vaikinų j dirbtuvę, $18 
j savaitę. Inžinierių, $40 į savaitę. 
Virėjų $30 j siu 
ražų. $25 į savaitę

PARSIDUODA Ice Cream 
Vieta išdirbta. Garu 

apšildoma, 5 ruimai gyvenimui. 
Renda pigi.

Kreipkitės
724 W. 31 St.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas. Viršuj 8 kambariai, apa
čioj krautuvė ir 5 kambariai; fur
nace šildomas, beizmentas ir 2 ka
rų garažas. Kaina $12,000, • $3000 
įmokėti, kiti ant lengvų išmokėji
mu.

5306 S. Union Avė.

PARSIDUODA
RESTAURACIJA

4648 S. Western AVe.

PARSIDUODA medinis namas, 
Moras' ir 4 kambariai pagyvenimui, 
netoli kazimierinių kapinių, namas 
naujas, ką tik pastatytas. Galima 
uždėti saliuna; 111 St. and Sawyer 
avė. Vienas blokas West nuo Kedzie

PIGIAI, PIGIAI 
Parsiduoda mažas groseris su ar 

į be forničių iš priežasties ligos, 
i 3 kambariai pagyvenimui. Ren- 
i da $15 į mėnesį.

4432 So. Honore S t.

i .........-   —-r............. .. ...... — ■
BARGENAS, 2, 6—6 kainb. fia

lai, mūrinis namas, 1635 S. 50 Avė, 
Cicero. Aržuolo triiningai ir grin
dys, 2 boileriai, porčiai, rendos 
$130 į mėnesį. Statytojas ant pa
reikalavimo ir nedėlioj iki 2 vai. 
po pietų.

1635 S. 50 Avė., Cicero

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
po vardu Šv. Marijos, 3501 South 
Union Avė., Chicago, 111. Pirmi
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So. 
Parnell Avė.; Vice pirmininkas, 
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South 
Wallace St.; Mokeščių raštininkas, 
K. Aišmentas; iCasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, William Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai
čius, Jonas Kazlauskas.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antrąi septintadieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais į 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, III.

PARSIDUODA ice cream par-
vaRtf. Vyrų į gu- jor cigarų ir tabako krautuvė, 

.„z.ų. .p^., , ™,«itę. Mašinistų, 7uc. T ’ .. . . .
į valandą. Buferių ir pališiotojų, Užlaikome ir grosemią. Biznis 
90c. į vai. Porterių $60 į mėnesį, išdirbtas per keletą mėtų. Apie- 
vai Pečkurių, 75c. į vai Jhnke gera. Tunu parduoti grei-

Taipgi turime daug kitokių ivetų.itai, nes turte du bizniu.
South Park Employ’ment Ageney i 
v 1191 S. Halsted St. 

2nd floor

LABAI pigiai parsiduoda mūri
nis namus iš 2 flatų po 5 kam
barius, 1 aukštas, vandeniu šildo
mas, antra anglimis; garažas 
ham karui.

4722 W. 13 St.. 2nd fl. 
CICERO, ILL.

vie-

3990 Archer Avė.

STEBĖTINA proga; pardavimui 
pigiai restauranas. ant bizniavos 
gatvės, arti mokykloš, biznis iš
dirbtas per 10 metų; proga mote
rims ir vyrams, apsipažinusiems

FARMA Wisconsin valstijoje par
siduoda ar išsimaino į namą arba 
parendavoju. Iš tų trijų kas 
kreipkitės prie savininko 
laiku, nes neužilgo apleidžiu 
tQ.

norite 
greitu 
mies-

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA' 1925: Pirminn- 
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South 
Emerald Avė.; Pagelbininkas, W. 
Brushas, 3348 So. Paulina St.; Nut. 
liašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Kostantas Lengvenas, 3356 
So. Lowe Avė.; Kontrolių raL., 
Stanislovas Deikus, 2857 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune ir 

'Antanas Kmstautas; Maršalka, 
Adolfas Augulis.
Susirinkimai laikomi kas antrą su
batos vakarą, Antano Urbono sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 
ligi 40 .metų senumo.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A./Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. 61st St., Tel. Englevvood 2083; 
Finansų Rašt. A. WalanČunienč, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Maršai; 
ko P. Grigonienė. . Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienį kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; * iždo globėjas J. 
Smulkis. 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlj.

.REIKALINGAS kriautes prie 
vyriško ir moteriško darbo prie Su valgių gaminimu." Priežastis 
prosavojimo. Nuolatinis darbas. 'nS's'MiihS

2537 W. 63 St.
10822" S. Michigan Avė., Roseland

REIKALINGAS karpenderys kas. Mašinos 
prie darbo Dantisterijoje, ! labai

Atsišaukit:
King Dantists,
1545 W. 47 St.

, ČEVERYKŲ taisymo mašinos 
parsiduoda labai pigiai; trys ka- 
valkai finišeris, džekis ir motoru-

.‘“U’ * . ‘ ‘i
. labai pigiai. Pasiskubinki!, bo ne
turiu kur laikyti. Savininkas vi-, 
suomet namie.

Wm. Sabalauskas, 
2345 S. I^eavitt St., Chicago

840 W. 33 PI are. 
Pirmas fialas

MDRTGECI Al -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
t Y* IrrAn J II C
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
...DYBA 1^25 metams: Pirmininkas

Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. parkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma
jauskas, 3259 So. Union Avė.: 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas. 
Kasos globėjas, Jonas Julijonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno menesio; Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1925 metams: 
Pirm., E. Juzaitienė, 736 W. 61 st 
St., Tel. Englevvood 2083; Pagelbi
ninkas, U. Miškinienė, 4001 South 
Artesian; Nut. Rašt. M. Šimėnas, 
928 W. 33rd St.; Finansų rašt., C. 
P. Plioplis, 3336 So. Halsted St.; 
Kontrolės rašt., S. Palijanskas; 
Kasierius, J. Varnagis, 4051 Ar
cher Avė.; Kasos globėjas, J. Ja- 
sunas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienį; McKinley 
Svetainėje, 39th ir Western 
2-rą valandą po pietų.

Park
Avė.,


