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Francijos kabinetas gal 
rezignuos

Gen. Hindenburgas kandi
datas į prezidentus

“Caras” Kirilas su “carie* 
ne" traukiami tieson

Skundžia juos jų “pavaldinys** 
dėl Kirilienės sužvejotų Ame
rikoj pinigų

Prez. Cooiidge nepatenkintas 
malimais apie skolų su-v 

kolektavimą
Francijos kabinetas gal 

rezignuos
Senatas dviem balsais pareiškė 

pasitikėjimo, bet dviem klai
dingais balsais

PARYŽIUS, bal. 8. Franci
jos senate balsuojant šiandie dėl 
pasitikėjimo valdžia, pasitikėji
mas gauta 142 balsais prieš 140. 
Kadangi vėliau du senatoriai pa 
reiškė, kad j y balsai buvę klai
dingai priskaityta prie balsavu
sių už pasitikėjimą, kuomet jie 
esą balsavę prieš, premjeras 
Bernotas sušaukė kabineto mi
tingą apsvarstyti kabineto re
zignacijos klausimą.

Hindenburg nominuotas 
kandidatu į prezidentus

N'acionalistu-monarchistu blo
kas stato jj prieš respubliki- 
ninku kandidata Marxa 4 • •

BERL1NAS, bal. 8. — Nacio
nalistu -ntonarchistų - konserva
torių blokas šiandie nominavo 
generolą fon Hindenburgą kan
didatu i Vokietijos respublikos 
prezidentus, ir pastarasis šilti ko 
k and įduoti.

Hindenburgas sutiko “runy- 
ti” prieš buvusį kanclerių Wil- 
helmą Marxą tik ta j a sąlyga, 
kad jj rems bendrai visos parti
jos, Įeinančios j nacionalį buržu
azijos bloką.

Nežiūrint užsienių' reikalų mi- 
nisterio Stresemanno priešini- 
inos, Vokiečių liaudies (stam
biojo kapitalo) partija, sako, ir
gi neoponuosianti Hindenburgui.

Hindenburgas išleido oficiali 
pritarimą šioms partijoms: Vo
kiečių nacionalei liaudies parti
jai, Vokiečių liaudies partijai. 
Bavarų liaudies partijai,, Bava
rijos ūkininkų sąjungai ir Eko
nominei sąjungai.

Perdaug ty kalbu apie sko
las, sako Cooiidge

VVAS1IINGTONAS, bal. 8. 
Prezidentas Cooiidge sakąs, kad 
laikraščiai perdaug jau kalbą 
apie Francijos skolas Jungti 
nėms Valstijoms, apie jų suko- 
lektavimą, ir apie \Vashingtono 
planus šaukti ginklų apriboji
mo konferenciją. Prezidentas 
esąs tos nuomonės, kad nuolati
nė aagitacija tais dalykais da
ranti daugiau bloga, negu gera, 
o todėl turėtų liautis, ligi bus 
ištikrųjų projektuojama kas 
nors daryti.

KOPENHAGA, Danija,'bal. 8. 
— Uddevallos dokuose gaisras 
sunaikino dvidešimt nedidelių 
laivų, tarp jų keletą puikių jach
tų.

Visas Kurdestanas suki
lęs prieš Turkus

Veda kovą dėl nepriklausomybės 
ir atsteigimo kalifato

1/ONDONAS. bal. 8. — Daily 
Espress’o korespondentas, pa
siekęs Kurdestano gilumas, pra
neša iš ten, kad esą visi to kraš
to gyventojai apsiginklavę prieš 
Turkiją, siekdamies išsikovoti 
nepriklausomybę ir atsteigti ka

lifatą, kurio nuvertimą jie laiką 
užgavimu ir išniekinimu musui- 

tinonų tikėjimo. •
•Korespondentas patvirtinu 

pranešimus, kad kurdų sukili
mo vadas, šeikas Saidas, norįs 
kalifu padaryti mirusio sultann 
A Mulo Hamido sūnų.

Korespondentas mano, kad 
turkai dabar peidaug turį darbo 
su kurdais, kad galėtu mąstyti 
apie kivirčus dėl Mosulo, kur 
britų kariuomenė ir aviatoriai 
daboja sieną.

Telegrama iš Konstantinopo
lio praneša, kad Gzendi apygar
doj einanti kova .tarp kurdų su
kilėlių ir turkų kariuomenės.

Faroe salos reikalauja 
nepriklausomybės

KOPENHAGA, Danija, bal. 
8. — Sven Patrusson, vienas j- 
žymiausiu vadų Faroe salose, 
pradėjo propagandą už Faroe 
salų nepriklausomybę. Toą sa
los dabar priklauso Danijai. 
Patrusson mano, kad Faroe sa
loms tinkamiausia valdžia butų 
tokia, kokią turi mažytė San 
Marino valstybėlė.

Faroe salos yra Atlantijos 
vandenyne, tarp Škotijos ir Is
landijos. Viso tų salų yra dvi
dešimt viena, bet jos taip ma
žos, kad tik septyniolika gyve
namos. Daiktan paėmus visas 
jų plotas siekia 540 ketvirtainių 
mylių (apie 1398 ketv. kilomet
rų). Gyventojų turi apie 18,- 
000,]

DU BANKAI UŽDARYTA

ST. PAUL, Minn., bal. 8. — 
Valstijos bankų superintenden
to įsakymu uždaryta du Minne- 
sotos statė bankai: State Bank 
c f Morton, turėjęs 300,000 do

lerių depozitų, ir Citizens Statė 
j Bank of Frazee, su 140,000 do
lerių depozitų. Abudu išleidę 
dideles pinigų sumas blogais in- 
vestmentais.

ISPANIJA NUIMA EMBARGO 
UŽSIENIO KVIEČIAMS

MADRIDAS? Ispanija, bal. 8.
Karalius Alfonsas vakar pa

sirašė dekretą, kuriuo nuimama 
embargo importams iš užsienių, 
ir centralinė maisto komisija au
torizuojama gauti užsieniuose 
kviečių miltams.

BEBLINAS,n>al. 8. — Didysis 
nišų kunigaikštis Kirilas ir jo 
žmona Viktorija, pasiskelbę sa
ve “visos Rusijos caru ir carie- 
ne,” turi didelio nemalonumo: 
juodu traukiami tieson dėl “ca- 
rienės” Viktorijos surinktų 
Amerikoj 40,000 dolerių.

“Caricnė” mat buvo atvy
kus i Jungtines Valstijas, tikė
damos surinkti milijonus dole
rių monarchijai Rusijoj atsteig
ti, Milijonų ji nesurinko, bet 
amerikiečių “sosaidės” elemen
tai, už garbę pūkštei t i “carie- 
nei“ ranką, vis tik numetė jai, 
sako, apie keturiasdešimt ev 
daugiau tūkstančių dolerių.

Dabar vienas laikraščio leidė
jas ir redaktorius, Snersarev, 
kuris organizavo “carienės” ke
lionę Į Ameriką, reikalauja iš tų 
40,000 dolerių savo dalies. .

Pasak pranešimų iš Koburgo, 
kur ta byla eina, Sneserevo pla
nas buvęs Rusijos sosto paveldė
jo paskelbti Kirilo ii’ Viktorijos 
šešių metų sūnų, Vladimirą, 
bet ambitinga Kirilienė tam pa
sipriešino, norėdama pati carie
nės gulbės.

4 užmušti, 20 sužeistą 
dinamito ekspliozijoj

RIO DE JANįįIRO, Brazilija, 
bal. 8. — Vietos uosto dokuose 
vakar įvyko dinamito sprogi
mas, kurio keturi darbininkai

BANDO ISSPRĘSTI SVARBŲ MINISTERIJOS KLAUSIMĄ

Du Dėdės Senio kabineto nariai, laivyno sekretorius Wilbur 
(kairėj) ir generalis prokuroras Sargent' (vidury), abudu milži
nai, •susiginčijo, katras jųdviejų aukštesnis. Trečias kabineto 
narys, darbo sekretorius Davis. bando jų ginčą išspręsti.

Nori sujungi telefonu 
visą Europą

Religinė kovo Cecilijoj
Katalikai protestuoja dvi apdė- 

jimo jų didesniais mokesniais 
nei kitas tikybas

PRAHA, čechoslovakija, bal. 
8. — Čechoslovakijos katalikų 

■ partija aštriai užprotestavo 
prieš miesto tarybos priimtą ti
kybinio mokesnio įstatymą, 

Įkurs nėra lygus visoms tiky
boms. Tuo įstatymu einant ka
talikų vaikų tėvai turi mokėti

• 67 čechų kronas — apie 2 dole- 
’riu tikybinio mokesnio me
tais, tuo tarpu kai tautinė baž
nyčia moka 17 kronų, čechų bro
lybes nariu tėvai moka 13 kro-

I • •

nu, žydu vaiku tėvai moka 14 
kronų.

i Matydami, kad jie didelėj ma
žumoj. tarybos nariai katalikai 

»

Į apleido posėdžių salę pirm bal- 
(gavimo.
j Tarp pro tęs tonų ir katalikų 
eina dabar nemenka kova dėl ti
kybinių klausimų, ir ta kova 
kasdien darosi vis aštresnė, t

__ w............."______ _____ *

Francijos moterims duo
dama balso teisė

PARYŽIUS, bal. 8. -- Atsto
vų butas vakar 390 balsų prieš 
183 priėmė įstatymą, kutino tei
kiama Francijos moterims bal
savimo teisė municipaliuose ir

Lietuvos žinios.
MINISTERIŲ KABINETE

• KAUNAS. — Minislerių ka
binetas kovo 18 d. posėdy pa
tvirtino šių metų Karaliau
čiaus geležinkelių konferenci
jos priimtą Vokietijos, Lietu
vos, UJatvijos, Estijos ir Sovie
tų Rusijos tiesioginio prekių 
susisiekimo protokolą. Jis su
darytas einant 1920 metų tų 
valstybių geležinkelių konfe
rencijos 10-ju straipsniu.

Taip pat priimtas žemes re- 
foimor įstatymo 5 § pakeiti
mas. Einant juo svetimšalių 
dv»arų likvidavimo terminas 
į ialęstas vieton trijų iki pen* 
kerių melų, I. y. dar dvejiem 
metam.

Be to, tame pal posėdy pri
imtas Klaipėdos krašto rinki
mų į seimelį įstatymo projek
tas.

Lietuviai darbininkai nebe
turės darbo Latvijoje

RYGA, 17 III [LŽJ. Latvi
jos vidaus reikalų 'ministerija 
pastaruoju laiku nusistatė su
varžyti įvažiavimą iš kitų val
stybių, d l padidėjusios bedar
bės. Taipgi nutaria prašyti 
Lietuvos vyriausybės pranešti,

-----------------------------------------kantonaliuose rinkimuose. Įsta-

Prezidentas Gailės .įspėja'i’“.,“” '""""
Meksikos aparus

kad Latvijos miestuose nekva
lifikuotieji darbininkai darbo 
negali rasti. Mat, daugelis ank
sčiau Rygoje ir kituose i 

neradę
mies- 

tuosę gyvenusių, neradę sau 
darbe ir vietos Lietuvoje, nori 
grįžti atgal, bet čia laip pat 
neranda ir pildo tik bedarbių 
eil'3. Tuo pat tikslu, vidaus 
reikalų ministerija šiemet at
vykstantiems i.s kaimynių val
stybių, ypač iš Lietuvos, že
mės ūkio darbininkams duos 
leidimus įvažiuoti Latvijon be 
teisės gyventi miestuose.

ŽMONĖS GRĮSTA Į ŽEMĖS 
DREBĖJIMO SUNAIKINTĄ' 

bus MIESTĄLONDONAS, bal. 8. - 
generalis paštas planuoja 
Europą sujungti telefonu, 

ir komercijos 
Komunikacija 
jauirsu

Britu 
visą 

susi- 
buvo užmušti ir dvidešimt kitų žinojimo ir komercijos reika

lams. Komunikacija telefonu 
jsteigta jau su Amsterdamu, 
Hamburgu, Berlinu, Malmo, 
Stokholmu ir Roma. Rungty
nėmis eina Francijos ir Vokie
tijos sostinės, norėdamos ir vie
na ir antra patapti telefoninio 
susižinojimo centrais Europoj.

sužeisti. Sprogimas įvyko krau
nant dinamitą į garlaivį Portu-

Trys (kareiviai žuvo
OELS, Vokietija, bal. 8 

Krūvai rankinių granatų 
pliodavus, trys vokiečių I 
viai buvo užmušti ir vienas mir

eks- 
karei-

Sprogimas karo laive
šeši laivyno kareiviai užmušti, 

dvidešimt penki sužeisti

įORRS
Oficialia oro biuras šiai dienai ■ 

pranašauja:
Chicago ir apielinkė — Apsi

niaukę, galima laukti lietaus; 
maža atmainos temperatūroj;

SPEZ1A, Italija, bal. 8. — /Ita
lų karo laive Caio Duilio šiandie 
įvyko bombos sprogimas, kurio vidutinis rytų vėjas, 
šeši laivyno kareiviai buvo už
mušti, o dvidešimt penki sužeis- ’ , .. . . ron 
ti. Kenkiolika sužeistųjų vei-, 
klausia nebeišliks gyvi.

Vakar temperatūra siekė vi-

šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 6:25 valandą.

Kėsinąs prieš Švedijos 
darbininką sąjungas

PINIGU KURSAS

Vakar, balandžio 8 d.,

STOKHODMAS, bal. 8.
Vienas konservatorių atstovas 
vakar įnešė riksdagan (Švedijos!, 
parlamentan) įstatymo sumany-! 
mą, kuriuo jis nori, kad jstaty-. 
mas prieš trustus butų lygiai 
taikomas ir darbo unijoms. ‘

DU UŽMUŠTI TRAUKINIUI 
SUDAUŽIUS AUTOMOBILI

žemės reformos vykdymas
pradėtas tuoj, kai bus sutvar- 1 -----------
kyti krašto finansai Į MEKSIKOS MIESTAS, bal. 8.

------------ Meksikos prezidentas Calles, 
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 8 nuvykęs į Chalchihuites savo 

— Kalbėdamas vakar ūkininkų akimis pamatyti nelaimės dėl 
kongrese .Jereze, Zacatecas va)s-| žemės drebėjimo ištikto miesto 
tijoj, respublikos prezidentas. ’ 
Calles įspėjo Meksikos agrarų 
radikalus nuo kurstymo valstie
čių Įvairiose Meksikos valstijo
se vartoti tiesioginį veikimą 
prieš žemės savininkus. Savo 
kalboj prezidentas pareiškė:

. “Kiekvienas, kurs kursto val-
stiečius, kad jie smurto priemo

ly nėmis siektus gauti žemės, Turi 
. būt subaudžiamas, kadangi jis 
.nori tik daryti keblumų valdžiai 
ir patiems valstiečiams, kuriuos 
jis bematant apleis, kai tik pa
matys pavojų.

“Valdžia daro visų pastangų, 
kad sumažinus valstybės išlai
das ir pataisius krašto finansų 

i padėti. To atsiekus, bus jau 
j Įima išvystyti platųjį žemės 
formos programą. Valdžia 
lėą teikti didelės finansinės 
ramos valstiečiams ir steigti 
m>i ūkio mokyklas.’’

ir jo apygardos, telegianioj sa 
vo privatiniam sekretoriui pra
neša, kad Chalchihuitese neliko 
beveik nė vieno sveiko namo. Vi
si arba sugriauti, arba gadinti. 
Didžiuma gyventojų,, kurie buvo 
pabėgę iš miesto į laukus, dabar 
jau grįstą atgal, kadangi žemės 
drebėjimas paliovęs.

Prezidentas Calles paskyrė 
komisją nukentėjusiems šelpti.

TICHONAS, BUVĘS RUSŲ
PARIARCHAS, MIRĖ

MASKVA, bal. 8. — šiandie 
čia privatinėj ligoninėj mirė bu
vęs Rusijos patriarchas, Ticho- 
n’as. Sirgoi tik tips dienas .

pi
do-

užsienio 
ragų ne mažiaus kaip už $25,000 

Amerikos

...... $4.79 
.. So 08 

.... $18.41 

...... $5.14 

..... $4'.15

.... $19.25 
- ‘ - - * n

.... $89.90 
...... $2.53 
.... $26.95 
.. S 19.29

lerių bankų buvo skaitoma 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų . 
Belgijos, 100 frankų . . 
Danijos, 100 kronų <.........
Francijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ....,
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronui ..........
Olandijos, 100 florinų .. 
Suomijos, 100 markių ... 
švtdijis, 100 kronų ....
šveivari.ris, IO11 frankų

re- 
ga- 
pa- 
že-

AMERIKOS SU RUMANIJA 
EKSTRADK UOS SUTARTIS 

PASIRAŠYTA

Pinigai 
Rusijon

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS 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 nebū
tų konfiskuojami vajdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

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

I HJCl I AREŠTAS; Rūmam j a, 
bal. 8. Jungtinių Valstijų mi- 
nisteris Jay ir RUmanijos užsie
nių ministeris vakar pasirašė 
ekstradicijos sutartį, kuri buvo 
nesenai abiejų kraštų valdžių 
ratifikuota.

, , I Derybos tos sutarties tę-
Lietuvos Pinigų Kursas* sės per dvidešimt metų. Einant 

sutartim ekstradicija netaikoma 
fjj1' asmenims už politinius nusikal- 

nei už prasižengimus 
^(baudžiamus mirties bausme, ka- 

10,50 daugi Rumanijoj mirties baus- 
20.75 meS nėra.
31.00 
4U5 
51.50 
61.70
72.00 | ., • ,
tt.251 AIjTOONA, Pa., bal. 8. — Ki- 

102 79 Juniata apygardoj girios 
reikia pridėtf 20 -gaisras sunaikino apie dvidešimt 
L tūkstančių jaunų medižų, prieš

keletą metų sodintų.

__ Siunčiant pinigus Lietuvon r*“
, T11 v. . (Naujienas Lietuvos litų kursas skai-

Netoli Woodstock, III,, pasažien- tant Amerikos doleriais yra skaito-j tunus, 
nis Chicago & Northwestern ^Taip: 
^traukinys sudaužė kryžkelėj au
tomobilį, kuriuo važiavo Oscar 
Pasey, 53 metų, ir jo jaunesnis 
brolis Arthuras. Abudu buvo 
užmušti.

KENOSHA, Wis., bal. 8.

Du

50 litų . 
100 litų 
200 litų . 
000 litų . 
400 litų . 
500 litų . 
600 litų . 
700 litų . 
800 litų . 
900 litų .

IŠDEGĖ 20,000 MEDŽIŲ NAUJIENOS
LONDONAS, bal. 8. - — n. , ........ - 1000 litų .................britų aviacijos oficiertai žuvo,, prje §itos sumos 

jų aeroplanui nukritus į jūres centai pašto išlaidu už kiekv 
,. TZ , , , fiiunthM. Ndnnt pasieti telegi'amuties Kento pakraščiu. — (jar 59 centų daugiau.

1739 So. Halsted St, Chicago, Dl
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DIDŽIOJI HYSTERIJA.

Ofte 7rue Chocolate LAXATIVE
Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo ~ 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl Į

sportišką gyvenimą 
lenkė, kita 19 melų 
lietuvaitė. Sakomu,

ve- 
am- 
kud 

su n-j

Parduodamos jūsų kašmjr 
nijkoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

TRU LAX MFG. CO.

■■■■■ MANUFACTURERS OUTLET

Grojiklių
------- dykai——

1IMI Muzikos Rolių, Rolių Kabine
tas, Piano Liampa, Shade, Piano 
ir grojiklio piano benčius su kiek
vienu 8209 Grojiklių Pianu dasta- 
tonra.

PIANO STORES

Pianų
Autfįtas

Dabar numažintas iki

$209
Atdara 

vakarais 

$2 
I savaitę

Atdara vakarais .♦ Pirmiau Buvo $600 Vertės 
Didžiausias Grojiklių Pianų bargenas koks kada 
buvo pasiūlytas.' Jus pastebėkite aiškų, gražų 
toną, lengvą veikimą, gražiai užbaigti keisai, pil
nos 8<S notų grojimo akcijos, su penkių point mo
toru, metalinės plato. Pilnai garantuotas. Pasi
naudoki! musu aprubežiuotu pusiulymu. Kainos 

Permainykif savo seną pianą arba radio j šį

N E R E 1-
K1A ĮMO
KĖTI PI

NIGU
numažintos iki $209. 
bargeną.

Dirbtuvės Kaina—Lengvais Išmokėjimais 
e

MANUFACTURERS 
OUTLET PIANO STORES

3323 
Lincoln 
Avenue 
North oi Wteboldt’» 

at School St.

INCORPORATED

1389 
Milvvaukee 

Avenue
Gat Off Street Car at 

Lincoln Street 
Phone Brunawiek 2021

Pašaukite telefonu 
musų atstovas atsi
lankys j jūsų namus

3—KRAUTUVES 
CHICAGOJ—3

812 
W. 63rd 
■ Street

Wo»t of Corner 
Halsted and 63rd St. 

Phone Wentwąrtb 1271

Tie bargenai visose 
musų krautuvėseSVARBUS

KULTŪROS BENDROVES
Pranešimas Amerikos Lietuviams!
Labai daug amerikiečių lietuviu yra susiinteresavę musų 

knygomis ir žurnalu. Juos užsakydami siunčia pinigus laiškais.
šiuo prašome ir perspėjame pinigų į Lietuvą laiškais ne

siųsti. Geriausia siųsti per kontoras, bankus arba paštu 
“money orderiu”.

“Kultūros
m u $4 — ir pusei metų $2.
knygas kurios tjk yra Lietuvoj išėję.

u

žurnalo kaina metams Amerikoj su prisiunti- 
Taip pat galime gauti visas 

Adr.

KULTŪROS” B-VĖ,
Šiauliai (Lithuania), Dvaro g-vė Nr. 83.

Šviesą ir pajiegą suvedime | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietusių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J n r.

a. Bartkus, ptm.
it>19 W. 47th Si., Te|. Boulevard 7191,1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12tK'STREET
Tel. Kedzie 8002

/3514-16 Rooserelt Rd.
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILL.

TURKAM

šita hysterijos rųšis yra ytin 
retas atsitikimas lietuvių tar
pe. Sakoma, kad ir tarp Ame
rikos gyventojų ji yra reteny
bė. Man yra tekę matyli lik 
porą ligonių — viena ištekėju
si ir 
dunti 
žiaus
pas Krancijos moteris ši 
kioji byslerijos rųšjs nėra rete
nybė, taipgi Pietinėj Kuropoj.

čia vėlei reikia priminti,
kad ir sunkiojoj urlųi didžio
joj hysterijoj yra daugybė
simptomų. Vieni jų gali pasi
reikšti, kiti ne. Vienas ligonis 
gali turėti vienokius simpto
mus, I ,, , 
sinųiLomai, 
mažojoj bysterijoj

kittiM kibikiuH. Tie putyą Įlt)U)C.3 
paąireiškiu 
gali pasi- 
Ypač jos 

audrai už- 
kiek skir

tis, bet sudėjus į krūvą kiek
vienos audros simptomus, ka
da ji daug sykių pasikartoja, 
sumoj išpuola tie patys simp
tomai kiekvienam ligoniui.

Didžioji hyslerija sulig savo 
ligos dalijasi j keturius perio
dus: 1) Nuomaras (kuris nė
ra tikras), 2) klaimizmas, 3) 
įamatingumas, ir 
mas.

Nuomaras nėra 
imitacija. Vienok 
atsargumas, kad mokėjus jį ai 
skilti nuo tikrojo nuomaro

kurk

pradžioj. Kiekvienai 
ėjus simptomai gali

I) k lajoj i-

tikras, o lik 
reikalingas

n;-žino ir nejaučia, kad jis 
pilis, todėl puola bile kaip ir 
•bilr kur. Hysterikas gi papra-

Kojos 
rankos 
sugniaužtos.

ir

jo tampa iš- 
sulenktcs ir 

Pilnas

Ligonis sulaiko 
norėtai griežia 

Epileptikai paprastai 
kartais 

yra ra-
nori miego, 
neatsimena,

štai pasirenka kiek pato.ų 
vietą. Jis nepuola, o tik 
gniūžta ir paprastai galva 
liemuo pakrypsta į vieną 
rią pusę, 
temptos, 
kumšt y s
sustingęs nuo raumenų įtempi
mo, sprandus pritvinkęs ir vei
das raudonas, 
kvėpavimą ir 
dantimis.
sukandžioja ’ liežuvį ir 
susišlapina, atsibudę 
mus, pavargę ir 
Jie visai nežino ir 
kad buvo apmirę,
tikas liežuvio nesukandžioja, 
susišlapinti sarmatijasi, po ap
mirimo ir Uolesnius “triksus” 
varo, atsipeikėjęs viską atsi
mena. Raumenys jo įsitempia 
tik iki 'pailsimo ir už poros- 
trejeto minučių lieka minkšti. 
Akių lielutės neišsiplečia ir su
mažėja šviesą prinešus, padi
dėja tamsoj, l'ž trumpo laiko 
prasideda smulkus ir tankus 
krutėjimai veide, rankose ir 
kojose. Kvėpavimas pradžioj 
yra gilus ir retas sykiu su 
oro ryjimu į skrandį. Vėliau 
jis palankėja ir ligonis išrodo 
neblogai, šituomį vįiskas gali 
ir baigiis, vienok uerelai po 
nuomaro seka klaimizmas.

Vardas šilam 
duotas neblogas,

simptomui 
nes ligonis 

klaninis. (lai-

net pasiremiu viršugalviu, k ar
tais viršugalvis net nugarą 

.siekia, o kakta tampa pasirė- 
mimo įrankiu. Kojomis įsirė
męs vienam gale, galva kita
me, jis arba ir taip išlenkia nu
garą, kad darosi panašus į pu
sę* lanko. Šitokia pozicija yra 
gana akrobatiška; nors namiš
kius gazdina. Kad i raumenys 
pailsta, išsirhtimas susmunka 
ir ligonis ilsis. Vienok ban
dant atsikelti vėl gali pasikar
toti išsirietinias. Vėlinti prasi
deda. gtviiai kiauuiški ir ne
dailus judėjimui,' ir jei mote
ris, kuri įpuola j h.vstcriją, pa
ti juos matytų, ji sannatytųs. 
Galvą ji kraipo į vieną ir kitų 
pusę, rankas ir kojas tiesia ir 
lenkia be paliovos, pilvą kilno
ja. .Ii draskosi, spardosi, plėšo 
savo drapanas, muša bile ką, 
arčiau priėjusi, keikia, kolio- 
jasi, klykia lyg ko persidariu
si, rėkia, verkia, apie nesamus 
dalykus kalba.

Guli pasitaikyti, kad nuo
maro visai nėra: a 

pru:-įdeda ir baigiasi klauniz-

seka dramatingumo peiriodas. 
Šitnpic periode ligonis lošia 
savo haliucinacijas, arba do- 
liuziįas. Jos gestai ir išvaizda 
labai atatinka tiems daiktams, 
kuriuos ji nori nuduoti. Ji gu
li pasiversti į verkiančių *iMag- 
daiietę, į kryžių, j žvėriškumo 
aukų, į persigandusią moterį, 
j ekstazijų, j maldaujančią fi
gūrą ir lt. Haliucinacijos grei
tai sunyksta, sąmonės nelieka 
visai arba tik dalis jos pasilie
ku. Kūnas tųmpa kaipjr skul
ptoriaus molis: kur pakreipsi 
galvą, rankų, koja ar kitų kū
pu dglj, ten ji pasilieka. Pasu
kai kur kitur, ji ir vėl kaip 
negyva, kol pailsusi nenupuo- 
lų į nuturulę iBizicijų. šitokios 
keistos dramaiinės pozos jšlai-

i per įlaugelį valandų, 
kariais keletu dienų. Pas neap- 
Šviesins ir prietaringus lietu
vius esama kalbu 4ll h’ šian
dien, kad tūli žmonės pavirsta 
į kiaules, arklius ir kitus gy
vulius ir daiktus. Nėra abejo
nės, kad šitos kalbos yrą tik 
tiek teisingos, kiek hystprija 
permaino ligonio protų, elgesį 
ir pozų, šiaip niekas iš žmonių dramalingumo.

T "2"
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M 
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į kitokį gyvulį nevirtą.
Norfji beveik nepasitaiko su- paprastai kalba savo haliuci- 

sidurti niekam vienok žjpgei- nacijas ir deliuzijs. Jos kalba 
du yra paminėti ir bysterinį yra klajojimas, panaši j. šilti- 

Pasakose randame nėmis sergančių 
miegančias gražuoles, miegan
čius kunigaikščius, kurie gyvi, 
bet miega per ilgus metus ir 
niekas nepajėgia jų prižadinti. 
TikrmybSje atsitinka šilas pa
sakų faktas. Yra buvę atsiti
kimų, kgd bysterikan įpuola į 
miegų ir miega per daugelį 
dienų, savaičių, o kariais me
tų. Tai nėra tikras miegas, nes 
tūli ligoniai atsibudę pasakoja 
apie'dalykus, kurie dėjosi ap
link juos laike hysterinio mie
go. ‘ Kraštiutiniauč'iame atsiti- 
kiipe hysteriiūs miegas . yra 
panašus į mirtį: - širdis plaka 
taip letųi ir lengvai, kad sun
ku nųtėmyti, jog ji da plaka. 
Kvėpavimas irgi veik nemato
mas. šiluma nupuola žemiau 
normalės, kūnas išblyškęs ir 
blizga, lyg numirėlis. Apie ši
tokį miegą žmonės yra girdėję 
todėl jie bijo palaidoti gyvą 
žmogų ir numirėlį laiko kelias 
dienas, kad patikrinus, jog jis 
tikrai yra miręs. Hysterinis 
miegas yra priškaitomas prie

miegą.

Ketvirtaęlienis, Bal. 9, 192$
1 Mažiau dramatinga ligonė

klajojimus. 
Vienok jie turi tam tikrą link
mę: ji gali pasakpti apie liūd
nus dalykus ir verkti, gali per
mainyti urnai toną ir kalbėti 
linksmus dalykus, juoktis: ga
li keikti, blevizgoti. Kada vis
kas išsibaigia ji ima skųstis ir 
verkti. Paskui atsipeikėja ir 
vėl viskas tvarkoj.

—Dr. A. Montvidas, 
1579 Mihvaukee Avė.

Ger«» abelnatn naudojimui 
linimentaa

Pain-Expelleris
Kuornat reumatiznjag ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamai 
vietas Šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
3Jc ir 70c bonka vaistinėse. Tžmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. / 
k Berty & South Sth Sts. L
r|\ Brocklyn, N. Y. j||

xxxxxxxxxxxgxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Išpardavimas Ketverge, Pelnyčio] ir Sukatoj Balandžio 9, 10,11

SPECIALIS VELYKOMS IŠPARDAVIMAS

GražiuDresi
Nepaprastos vertės tomis žemomis 

kainomis
Dideliame pasilipkime čia yra spausdintos crepo, flat crepe, 

satininės ir flanelinės. Dresės gatvėj ir po pietų (jevėjimui. 
Jos yra puikaus ir gero materiolo ir išmargintomis tiesiomis 
linijomis, flared ir ruffled stylių. Iki pusiau alkūnių ir iki al
kūnių rankovės. Populiarių spalvų: navy mėlynos, rožinėm ža
lios, cocoa, hanna, canary, copenhagen, mėlynos ir kitų pasirin
kimų. Moterims ir merginoms mieros dėl pasirinkimo, ttlC 
18 iki 46 .......................... ........................................................

Pavasariniai Kautai
Specialiai nupirkti šiam dideliam iypardąvimui — l’uikus pa

sirinkimas augštos rųšies pavasarinių kautų iš flanelio, cha- 
maiseudo, furette lr» suodine. Tie yra smart, dailus ir parinktų 
modelių; kai kurio su minkštais pūkiniais kraš- CIO “7K 
tais; naujų spalvų; mieros 16 iki 14 specialiai I ■ M

Naujos Storoms Moterims Dresės
Jos išrodo labai gražiai taip kaip storps niuteryji reikalauju. 

Tos gražioj dresės, tiesiog yra pastebėtinos vertės už tą kainų. 
Iš flat crepr, crepe satin ir crepe nerto; kai kurios labai gra
žiai atsiuvinetos gražiais nėriniais, kitos su karoliais. Spalvų 
rosesvood, rust, tan, navy, lavin žalios; taipgi juo- C1C 7^1 
<ios; mierų-42-ą” iki ėŽ-’/a, po........................... I ■ W

šilkinės Dresės ir Išeiginiai Kostiumai
Šios smart šilkinės dresės ant gatvės dėvėjimai, po pietų pa

sirengimui arba vakaro pasipuošimui; ilgomis rankovėmis, ran
komis siūtos dresės, be rankovių. Iš flat crepe ir satino, su 
leisais, guzikųis, karoliais, su gražiais trinųngais. Kiekviena, 
kuii nešiot; ensemble, tikrai turės gerą stylių. Teisingai besiren
giančios moterys nusipirks sau vieną ensemble, kad turėjus vi-

* ' sus pava^rinius rubus. Pasirinkimas rosevvood, 
tan ir navy. Mieros dėl moterų ir merginų ..........

Oppenheimcr .. Antras Auršlus

—T’ ...................................... ' U. , n. ...... ... ........................................... . .......................................... .. ...............................................

Motery Naujos Velykoms Skrybėles 
Visos Kainos Žemos!

Didelis pasirinkimas dėl didelių galvų. Naujos skrybė- C5 C|C 
lės moterims naujausių stylių, visokių niunerų

Kitos $4.95 iki $15.
Omieųheimer — Anhąs Ąugšlay

išiįjišii/

indra kartais £

Motery Gražys Čevcrykai
(.'ut-oul, sg raįžčiaiy ir pumpp, visokių rusių, nėra 

kitu gere ujo pusirinkinio mieste, specia- $4.85 
les kainos kol ,ių yra MI’TiVV

< okoludn dcųgti Mar«hniąllow 
kiaušiniai, tuzinui ........................

(’okoladiniai zuikiukai, viščiukai, f A ir 
ančiukai ir t. t. *

AXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

norėdami; 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AL G 
NYTI VISADOS KRElPKITftS • 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

>. L FABIONAS CO

809 W. 351h SI., Chicago i
Tel. Be* levard 0611 ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- , 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom Room 1111-1P 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 1.2 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas * 
127 N. Dearbom St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telephone Canal 2662

Valandos: i) ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtpyčioj nuo 9 r. i]d 6 v. 
Ve4a visokias pylas visuose teia- 
ruuojic. ŽLgyatninuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 

.Namuos, Farmas ir Biznius.. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room |2C01 
TeJ. Randolph 1034—Vai. nuo 9.-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775 

6-8 y. v. apart Pąaedalū ir 
Pėtnyčios.

J. P. WA!TGHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 513 
Telefonai Randolph 6584 ir 6685
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAIS ant egząmina- 
vojipio abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Itn ,,<tl

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS 

6* W. Wasbiuxlou/'3Cr Room 1310 
Tglcphon# Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Wm1 2k Street 
Telephoue RooseyeU 9090

Namų Telefo^s Rcpubiic 9600 J

. V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie $t., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SL, Chicago

ADVOKATAS
77 W. Wushington St. Room *11 

Tol. Central $2*0 
Cicero Kefvergo vakar®

4917 W. 14 Si. Tel Cicero 8223
Ant Bridgepoctn Ssredoj auo 
6-8 j. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
8236 $. Halsted St. T. Boal. 6737

Dearbom 9067

1. *. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj;
Roout 17U6 

CHJCAGO TEMPLE BLDG.
w. Wą$hiMttQn St 

Cor. Wnabinjrtoh M Clark

Namų l’el.: Įlydė Peik h

t
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Ketvirtadienis, Bal. 9, 1925 NAUJIENOS, Chicago, III.

L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

April 9, 1925 Eilinis No. 105

Visi šiam skyriui raštai reikia siųsti A. Žymontui, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

—
L.S.S. Pildomasis Komitetas:

.1. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
.1. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė 
A. Vilią. 2241 N. Westem Avė.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas - J. Vilis, 1511 Noi 
Woud St., Chicago, III.

S<‘krc4oriux M. (• Miiutuhus, 4:1

M. Jurgclionienf, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. l!alste<l St.
A. Grcbelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

Finansų sekr. - — O. Baniene, 1729 \V.
Monroe St., ('hieago, UI.

Kasierius — J. Kondratavičius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, UI.

Knygius
50th Ct., Cicero, III.
Nariai

M. Krikščiūnas, 1311 So.

— A. KemSŽa, A. Vilią.

Fridrichas Ebertas

Vos palydėtas į kapą Helma- 
ras Brantingas, kai atsivėrė ka
pus kitam pasaulinio maštalio 
darbininkų vadui Fr. Ebertui.

Bedirbdamas profesinį ir par
tinį organizacijos darbą, Eber
tas lieka darbininkų pastebėtas 
ir įvertintas. 1905 m. jis išren
kamas Jenos apygardom social-

'dešinės, separatistų veikimas, 
|— visa tai teikė Vokietijai di
delių pavojų. Naujosios Vokieti
jos draugai namie ir užsieniuo
se ne kartą su baime žiurėjo j 
didžios respublikos likimą. Bet 
jie buvo tikri 
laikė darbi n i ūkiškose 
respublikos vėliavą, tai buvo 
simbolis ir įrodymas, kad lap
kričio 9 dienos Vokietija ekzis- 
luoja.

Artinosi 1925 m. nauji prezi
dento rinkimai. Monarchistai, 
mirtini naujosios Vokietijos 
priešininkai, pradėjo rinkimų 
kampaniją puolimais prieš Eb
erto asmenį, kaltindami įj kra
što išdavimu, kad Ebertas ka
ro motu sukėlęs streiką fabri
kuose, kurie dirbo karo medžia
gą, ir t. t. Jiems buvo svarbu 
prieš rinkimus nuvainikuoti Eb
erto garbę ir paruošti į jo auk
štą vietą senosios, kaizerinės 
Vokietijos šalininką. Ebertas 
buvo per daug gerai žinomas ir 
dešiniųjų puolimai neturėjo pa
sisekimo. Bet visgi besiartinant 
ti nauji prezidento rinkimai re- 

. spublikininkams teikė nemažai

Iš LSS. Veikimo
L. S. S. VALDYBA

kol Ebertas 
rankose

Socialistų Partijoj
*

OIHO

Iš Lietuvos S.-D. Partijos' 
gyvenimo

Etatas — Vokietijos respub
likos pirmasis prezidentas, pa
šauktas atstovauti naujai Vo
kietijai iš darbininku tarpo.

žinoma, perdaug butų pasa
kius apie Ebertą, kad jis yra 
įkūrėjas naujos Vokietijos. Ne, 
čia ne vieno asmens darbas. Kai
zerio galybę sutriuškino ir ant 
jo sosto griuvėsių sukurė demo
kratinę Vokietiją vokiečių dar
bo minios ir pirmiausia vokie
čių proletariatas. Tas pats pro
letariatas, kuris nuvertė Hohen- 
colernų sostą, uždėjo naujės Vo
kietijos pamatus ir juos saugo
ti pastatė vieną iš geriausių sa
vo atstovų — kilusį iš darbinin
kų masės, sūnų paprasto siuvė
jo, iš amato balnininką (balnų 
dirbėją), išmokusį visuomeninių 
pareigų supratimo profesinėse 
darbininkų organizacijose, įgi
jusi darbininkų pasitikėjimo so
cialdemokratų partijos pirminin
ko vietoje.

Vokietijos darbininku klasė

mą respublikos prezidentą. Ta
tai rodo, kad naujoji Vokietija 
pirmų pirmiausia yra darbinin
ku klasės kurines.

Fridricho Eberto gyvenimas Hvs 
yra gyvas ir nuostabus pavyz- i'moningos 
dys to, ko gali pasiekti papra
stas išmintingas žmogus per 
vo triūsą ir atkaklią kovą 
siekiama tikslą.

Be abejo, niekas negalėjo 
kėtis, juo labiau pats Fridrichas 
Ebertas, kad šis provincijos bal
nininkas taps pirmuoju Vokieti
jos piliečiu. Jis tik sąžiningai 
išmoko savo amato, paskui są
žiningai ėjo visuomenines parei
gas, tarnaudamas darbininkų 
klasei, o toji visuomenė pati iš
kėlė Ebertą nuo žemesnio laip
to lig aukštesnio, kol galų gale 
Ebertas atsidūrė valstybės vir
šūnėje.

Fridrichas Ebertas gimė 1871 
metais vasario 1 d. Heidelberge 
siuvėjo šeimoje, čia pat jis lan
kė pradžios mokyklą. Gavęs ku
klų mokslą ir išauklėjimą busi
mas Vokietijos prezidentas pri
stojo gizeliu mokytis balnininko 
amato.

Pramokęs to amato jaunas 
Ebertas bastėsi po įvairius Vo
kietijos miestus, kol galų gale 
ilgesniam laikui sustojo Breme
ne. Sūnūs darbininkų klasės, jis 
darbininkams tarnavo. Vos su
kakęs 18 metų amžiaus, jis 1889 
m. įstoja į socialdemokratų par
tiją, kuri tuomet dar veikė slap
tai. 1894 metais jau mes jį ma
tome redaktorium Bremeno laik
raščio. Matyti, jaunas Ebertas 
pats vienas daug dirbo, daug 
skaitė ir lavinosi. 1890 m. Bre
mene jau buvo šiokios tokios 
profesinės darbininkų sąjungos, 
jų organizatorium ir sekreto

rium buvo Ebertas. Nuo 1892 
m. Ebertas išrenkamas Breme
no savivaldybės atstovu. Budar 
mas darbininkų atstovu, jis ty
rinėja darbininkų gyvenimą ir 
po to duoda ilgesnį rašinį, pa-, 
vadintą “Bremeno darbininką’ i 
gyvenimo sąlygos”.

Sfl~ 
už

ti-

Nuo 1912 m. jis jau reichstago spublikininkams teikė nemažai 
atstovas. rupesnio.

1913 metais miršta garsusis' Staigi Eberto mirtis tą rupes- 
Augustas Bebelis, -soeialdemo- nį pastatė dienos klausimu. Eb- 
kratijos vadas (taip pat buvęs ertas urnai susirgo apedencitu 
paprastas darbininkas) ir i jo j (aklosios žarnos uždegimu), bu- 
garbingą bei atsakomingą vietą vo padaryta nelaiminga operaci- 
— pirmininkauti socialdemokra-' • • • — • - -
tų partijai ir atstovauti jai In
ternacionale — išrenkamas Fri
drichas Ebertas. Ramus darbin
gumas, nuomonės savistovumas, 
vikrus nusimanymas ir stiprus 
laikymasis priimto teisingo nu
sistatymo, — tik su tokiomis bu
do ypatybėmis Ebertas tiko par
tijos pirmininko vietai. Ir is tik- Vokietiją ir užsienius. J jo mir- 
rųjų, Vokietijos draugai nesu- tj atsiliepė visas civilizuotas pa
klydo pasirinkdami A. Bebelio saulis. Bet pirmiausia Vokieti- 
įpėdinį. Ebertas vadovavo s. d. jos proletariatas pasakė, kad 
partijai ir reichstago frakcijai Ebertas priklauso jam. Berlyne 
iki pat 1918 metų, kuomet re-. keliose vietose ir beveik ‘ visuo- 
voliucija pastatė jį į priešakines se 
pozicijas respublikos valdžioje.

1918 m. revoliucijoj vokiečių 
socialdemokratijai teko lošti va
dovaujamo rolę. Karę laiku ir 
po karo vokiečių socialdemokra
tai yra darę klaidą, bet jei tos 
klaidos buvo, už jas atsakomin- 
gas ne Ebertas arba kitas ly
derio, bet atsakominga visa dar
bininkų klasė, nes mažiausia laidoti gimtiniame mieste Hei-

ketvirtadaliai vokiečių są- delberge. Laidotuvėse dalyvavo 
darbininkijos — tai nesuskaitomos minių minios. Be

yra socialdemokratų partija. jspublikinė Vokietija parodė, kaip 
Kai 1918 m. lapkričio 9 d. vai- D moka gerbti tą, kurį išaukš- 

džia buvo išmušta iš buržuazi
jos rankų, valdžios priešakiu 
stojo socialdemokratai.
Ebertui kai kurj laiką teko bū
ti kancleriu (ministeriu pirmi
ninku). Vėliau *jis buvo vienu 
iš 6 Liaudies Jgaliotinių. Paga
liau, susirinkus 
Susirinkimui 
išrenkamas 
dentu.

Daugelis,
tvarkos priešininkai, sutiko tą 
išrinkimą nusišypsojimu. Balni
ninkas prezidento vietoje! Ir iš 
tikrųjų reikėjo daug drąsos iš 
Eberto pusės.* Pirmojo preziden
to žingsnius akylai sekė drau
gai ir priešininkai: nuo jo elge
sio priklausė naujosios Vokieti
jos prestižas (garbė).

Bet Ebertas tokiu taktingu
mu, kukliai, bet ir kilniai, tokiu 
pasišventimu krašto gerovei — 
ėjo savo atsakomingasi parei
gas, kad net didžiausi skeptikai 
turėjo nusilenkti tam didžiam 
darbininkų mases sunui. 1922 
m. spalių mėn. reichstagas 314 
balsais prieš 76 pratęsia Eberto 
įgaliojimus iki pavasario 1925 
m.

Naujai, išrinktasis Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Pildomasis 
Komitetas savo pasėdyje, laiky
tame balandžio G d., Išsirinko 
Valdybą iš sekančių asmenų:

Pirmininku J. J. Čeponį;
Sekretorium. (Pild. K-to) J. 

šmotelį;
Iždininku A. Vilj.
L. S. S knygyną, kuris ran

dasi Pild. K-to rankose, pavesta 
tvarkyti drg. J. Viliui.

Visos L. S. S. sekretorium 
(sekretorium-vertėju) Pildoma
sis Komitetas paskyrė drg. M. 
Jurgeiionienę; “L. S. S. žinių” 
redaktorium — P. Grigaitį. • *

Kadangi P. Grigaitis šiomis 
dienomis išvažiuoja dvejetui sa
vaičių į rytines valstijas, . tai 
Sąjungos skyrių sutikt) tuo tar
pu vesti drg. A. Žymontas.

Kreipiantis U S. S. reikalais 
j sekretorių-vertėją, reikia ad
resuoti laiškus taip: M. Jurge- 
lionienė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, 1111.

Pildomasis Komitetas neužil- 
gio paskelbs platesnį pranešimą 
draugams-sąjungiečiams ir savo 
darbo planą.

Jeigu sunkus darbas organi
zacijoj yra skaitomas dideliu 
pasisekimu, tai Obio draugai 
besirengdami prie masinės kon
vencijos Clevelande, nėra ma
žiausios abejones atsieks savo 
tikslo. Drg. Sharts, iš Daylon,' 
Ohio, narys Socialistų 
Nacionalio Pildomojo 
to, nesenai rašė S. P. 
liam Ol'isui: “Musų
darbuotojai yra tikrai pasi
rengę darban dėl surengimo 
Clevelando Konvencijos ir mu
sų valstijos komitetas eina iki 
pat galutino siekio, kad daly
kas butų tikrai pasekmingas. 
Jau yra daug žymių, kad 
turėsime pasisekimų’’...

Partijos 
Komi te-

vieliniai

MICHIGAN

mes

Miciiigano valstijos draugai 
taipgi * jau stojo darban, čia 
yni primenama Pennaylvanijos 
valstijos draugams, o ypač 
Allegheny County (Pilts- 
burgh), kad ir jie tuojau im
tųsi panašaus darbo ir atliktų 
tokį darbą, kuris butų atliktas 
linkui rengiamos Clevelande 
konvencijos.
ma Kcnlucky draugams, kad ir mu.
jie nčatsiliktų nuo kitų drau- Draugas Kuodys dėl įvairių 
gų ir prisidėtų prie Obio jlrau- sąlygų apleido Papilę, persikėle 
gų, taipgi dėl surengimo tos 
pačios konvencijos.

Papilė (Šiaulių apskr.). L. S. D. 
Partijos pavyzdingųjų organiza
cijų tarpe yra įr Papilės org. 
Šioji organizacija turi perregis- 

(travus 24 narius. Narių mokes
čiai tvarkingai sumokami. Kny
gos vedamos geriausioj tvarkoj, 
iš kurių galima sužinoti nuo or
ganizacijos įsikūrimo kiek buvo 
susirinkimų, valdybos posėdžių 
ir t. t. Kasa už 1924 metus tu
rėjo pajamų vien iš narių mo
kesčių 135 Iii. 65 cent., sausio 1 
d. liko 93 II. 75 cnt. Laikraštį 
skaito visi nariai (jo skaitymas 
nariams privalomas). Nutarta 
žabikų-žardėlių kaime įsteigti 
Papilės org-jos kuopą, nes tenai 
randasi draugų norinčių įstoti 
org-.jon, patogumo Heliai tenai 
ir steigiama kuopa. Organizaci
jos pastangomis išgauta laisva
manių kapinėms vieta. S. d. 
frakcija savivaldybėj turi 9. Vir- 
šaitin socialdemokratas. Pažy
mėtina, kad frakcija savivaldy
bėj be jokių pašalinių inteligen
tų riša visus savivaldybės klau
simus gerai ir išlaiko socialde
mokratų taktiką. Vietos visuo
menėje musų draugai turi pasi-

Taipgi primena- tikėjimą savo taktišku pasielgi-

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUŠEREA 

’asekmingai p* 
arnauju mot# 
ims prie gimdy
ti o, patarimai 
lylcai > moterims 
ir mergiųpms.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman >er- 

3410 So. Halsted St. | 

S. Halsted S t.

^DR, HERZlĮlAlh*
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal
' 8110. Nakt| 

I)rexel 0950 >
Boulevard 4186

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

įsikėlė nuo

3235

Telefonai i

i

ja ir vasario 28 d., 10 vai. ry
to pirmasis Vokietijon preziden
tas nužengė į istorijos laikus.

Eberto rolė ir darbai priklau
so' istorijai. Ne tik Eberto gy
venimas, bet ir jo mirtis paro
dė, kokios reikšmės turėjo jo 
asmu^. žinia apie jo mirtį žai
bo greitumu aplėkė Berlyną,

miestuose socialdemokratų 
partija ir prof. sąjungos suren
gė įspūdingus, gausiai darbinin
kų lankytus paminėjimo susi
rinkimus. Apgaili? 
bubtoją ir Vadą, pi
jungos visoj Vokietijoj 5 minu
tėms sustabdė darbą. Eberto lai
dotuvės atliktos su priderama 
pagarba. Jo kūnas išvežtas pa-

savo dar-

tino.

Vokiečių socialdemokratų par-
^rS5 tijos centras gavo nuo užsienių 

socialistinių partijų užuojautos 
pareiškimus, tame skaičiuje už
uojautos telegramą nuo Lietu- 

, t vos Socialdemokratų Partijos C. 
Steigiamajam

Veimare, Ebertas 
respublikos prezi-

o ypač naujosios

Gi Vokietijos darbo masėms 
galėtume pasakyti:

Respublikos prezidentas mirė 
— tegyvuojie respublika!

(“S. D.”) J, Girėnas.

Įgaliojimas
Kaunas, 1925

Vasario mėn. 21
Liet. Soc. dem. Partijos
Centro Komitetas
Kaunas, Keistučio g. 40
Nr. 48

• LIUDYMAS.
Šiuomi liudijame, kad

LSS. 81 KUOPOS DARBUOTE

Chicago. — Pereitą šeštadie
nį, balandžio 4 dieną, LSS 81 
kuopa savo susirinkimą laikė 
P. švelnio raštinėj, 1443 N. 
Paulina St. Narių atėjo mažai.

Perskaičius ir priėmus pe
reito susirinkimo protokolą ir 
išklausius kuopos viršininkų 
raportus, paprašyta vakarienės 
rengimo komisijos raporto. Ji
nai raportavo, kad moraliu 
žvilgsniu vakarienė pilnai pa
vyko, tačiau davė kuopai nuo
stolio. Visi nayiai pasireiškė, 
kad jie vakariene buvo paten
kinti ir padarytų lėšų neapgai
lestavo. Kuopi.s nariai sako, 
kad vakarienė.js'0* dalyvavusieji 
draugai ir svečiai tų padarytų 
lėšų yra verti. Per metų metus 
jie socialistų kuopą rėmė, re
mia ir rems. N

Išrinkus sekamai VIII Rajo
no konferencijai delegatus ir 
aptarus Sąjungos reikalus, vie
nas narių davė sumanymą prieš 
kiekvieną susirinkimą laikyti 
trumpas prakalbas. Tas pra-

WASHINGTON, D.

rn.
d.

drau
gas P. B. Balčikonis yra įga
liotas- atstovauti Lietuvos So
čiai demokratų Partiją Ameri
koje ir šiai partijai organizuoti 
visokiai^opą paramą.

K. Bielinis 
(Antspauda)

Centro Ko-to Pirmininkas,
M. Markauskas, 

ILSD. Partijos Centro 
Sekretorius

Ebertas ėjo savo pareigas 
taip, kaip to reikalavo aukšta 
prezidento padėtis. Bet ir da
bar sieloje jis pasiliko paprastu 
darbininku. Ebertas ne kartą 
skundėsi savo artimesniems 
draugams, kad jis ilgisi darbi
ninkų minios, jų susirinkimų ir 
mitingų. Visą laiką jis intere
savosi darbininkų gyvenimu.

Pirmieji Vokietijos respubli
kos metai buvo sinkus. Santy
kiai su Vokietijos nugalėtojais, P. B. Balčikonis, 20 Cary Avė. 
sukilimai viduj iš kairės ir iš | Bingbamton, N. Y.

J. Papląuskas, 
Reikalų vedėjas

Visais LSD. Partijos* reika
lais kreipkitės šiuo adresu:

riai. Sekamų mitingą pasakys 
po trumpą prakalbų J. Micke
vičius ir J. Lapaitis. Juodu abu 
savo prakalbomis užims tik 
vieną valandą, t. y. po pusę 
valandas kiekvienas. Jųdviejų 
prakalbų temos bus paskelb
tos prieš susirinkimą. Į tas 
prakalbas bus mielai įleidžia
mi ir pašaliniai žmiąiės. Po 
prakalbą bus leidžiama daryti 
paklausimų ir pastabų. Tos 
prakalbos ir kuopos mitingas 
įvyks Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Po busiančio 
mitingo po prakalbėlę apsiėmė 
pasakyti' M. Šileikis ir J. De
gutis. Prelegentai bus keičia
mi kiekvieną mitingą.

Toks kuopos „nutarimas man 
labai patinka, nes jis labiau 
suinteresuos kuopos narius ir 
kiekvienam nariui uždės parei
gą lavintis. Musų šimpatizato- 
riai irgi turės progos išklausy
ti kaip į yieną ar kitą gyveni
mo klausimą žiuri socialistai. 
Jeigu tokiu budu kuopa nepa
liaus veikus, tai ji paruoš pui
kią dirvą padidinti savo narių 
skaičių.

šioje vietoje man smagu yra 
pažymėti, kad . M. J. Šileikis, 
kuris neturėdavo laiko susirin
kimus lankyti, dabar regulia
riai susirinkimus lanko ir ža
da dikčiai kuopos labui padir
bėti.

Susirinkimą baigus, draugas 
Švelnis visus narius pakvietė 
prie vaišių. Esame jam didžiai 
dėkingi ir už jo gerą širdį mes 
jį visada atsiminsime.

—Reporteris.

Taip, taip, kuomet judėjimas 
persimeta i musų sostinę Wa- 
sbington, D. C., tai mes jau 
turime pagrindo manyti, kad 
masių subruzdimas tikrai jau 
prisiartino ir visi su dideliu 
noru imasi darbo. Nesenai gau
tas laiškas iš Washington, ku
riame pažymima daug vilčių ir 
pasiryžimo. Draugai surengė 
speciaĮį susirinkimą ir supla
navo prisidėti prie veikimo se
nu išdirbtu planu. Kuopa nori 
surengti vietinę konvenciją ir 
demonstraciją, taipgi nori gau
ti visą bunčių kalbėtojų, kurie 
galėtų atsilankyti į VVasbing- 
toną ir kalbėti. Ten draugai 
Chicago* konvencijos nutari
mus ir naujus planus priėmė 
su dideliu entuziazmu. Wash- 
ingtono draugai, matomai, yra 
pilni energijos dėl veikimo ir 
patys prisiuntė nemažos 
mos čekį dėl tolimesnio 
sekmingesnio veikimo.

į Pikelius (Mažeikių apskr.), 
kuris nemaža pasidarbavo Papi
lės organizacijoj.

Nutarta surengti šiais metais 
keletą paskaitų.

Apkalbėta Partijos Konferen
cijos dienotvarkė ir numatyta 
atstovai busiančion konferenci
jom

Susitarta su vienu vaikinu, 
kurs apsiėmė turgaus dienomis 
pardavinėti laikraštį nešioda
mas tarp žmonių.

A. Gedaminas

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

c.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

ir
su-
pa-

COLORADO.

Colorados valstijos draugai 
irgi imasi darbo nejuokais. 
Valstijos sekretorius Socialis
tų Partijos, d. Bushnell rašo, 
kad Valstijos Komitetas Socia
listų Partijos turėjo susirinki
mą kovo 29. Entuziazmas 
buvo didelis. Jie nori surengti 
Denver mieste masinę konven
ciją ir demonstraciją. Jie nori 
kad visi kalbėtojai, kurie va
žiuos į tą pusę, kad neaplenk-! 
tų jų. Visos socialistų kuopos

mas pas juos1 butų didelis ir, 
kad tuojau butui pradėta veik
ti.

Reikia pažymėti, kad tos m ii 
sinės konvencijos ir denions-l 
tracijos, sukėlė visose koloni
jose didelį bruzdėjimą. Visur 
draugai imasi darbo išnaujo. 
Nėra abejonės, kad tas draugų 
atnaujintas darbas suteiks gra 
žiu pasekmių. Detroito drau
gai renkia eilę prakalbų dėl d. I 
Henry, ir jau rengiasi prie 
masinės konvencijos, kuri 
įvyks Clevelande. į

Minneapolis draugai jau 
pradėjo rengtis visu smarku
mu prie masinės konvencijos, 
kuri pas juos įvyks birežlio G 
ir 7 d. Abelnai visų kolonijų 
draugai džiaugiasi, kad Socia
listų Konvencija Cbicagoj su-* 
planavo tokius praktiškus ir 
gerus planus, užtat dabar kiek 
viena kolonija nori pasirodyti 
savo veikimu. Gerų pasekmių.

y
O
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50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo. Garsinkites Naujienose

Marqueife Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas ‘Aptiekorius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti W«»tern Ava.
Phone Re Public 5877- 583/ 

CHICAGO. ILL.

*

c

J

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų Ii jų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537'

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:89 iki 9:80 vakare 

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

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 
1579 Milwaukee Aven Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8688

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir'CHIRURGAS 
444Ž 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. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Skelbimai Naujienose 
i duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijoj tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rauaa Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas MoteriDni, VyrlNni 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted 8t„ Chfcage 
arti 81st Street

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
x Tel. Kenwood 5107 

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraejo, odoa, chronli-

Gydo su pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki II.
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:80 po plot;

Biuras 4204 Archer AvK
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 Iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7711

Dr. J. W. Beaudette

■1’ » •...i.U.-iV ....
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triukšmą salėje, kuomet Ab- 
ramovič pradėjo pasakoti 
apie bolševikų teforą Rusi
joje. Bet policija pasigavo 
keletą triukšmadarių už pa
karpos ir nugabeno į šaltą- 
Jiį- “Laisvė’* dejuoja, kad 8 
jos tavorščiai buvo ne tik

tai suareštuoti, bet dar ir 
gavo mušt. Reikėtų parink
ti jiems aukų.

tai mu nu

yra dabar

Belgijoje praeitą sekma
dienį buvo parlamento rin
kimai, bet keista, kad tele
gramų agentūros dar iki 
šiol nieko nepraneša apie jų

da žinias apie visokius men
kniekius.

Prieš rinkimus Amerikos 
korespondentai savo tele
gramose iš Belgijos .pasa
kojo, kad klerikalai, libera
lai ir konservatoriai tenai

tus; jie pranašavo, kad dėl

pralaimėsią (kaip Anglijo-

Lietuvos provincijoje pa
sirodo vis daugiaus naujų 
laikraščių. Jau minėjome 
apie laikraščius, nesenai 
pradėjusius eiti Šiauliuose, 
ir apie “Šešupės Bangas“, 
pasirodžiusias Mariampolė
je. Dabar gavome pirmutinį 
“Žemaičio“ numerį. Eina 
Telšiuose, kartą savaitėje.

“Žemaitis“, kaip ir beveik 
visi kiti Lietuvos provinci
joje gemantys laikraštukai, 
yra radikalinės, griežtai an- 
ti-klerikalinės pakraipos. 
Pirmamjam savo numeryje 
jisai pareiškia savo pasiry
žimą kovoti su “dešiniųjų ir 
klerikalų viešpatavimu“ ir 
primena skaitytojams juo
dąjį pralotą Antanavičių, 
turis liepdavo žmonėms iš
davinėti žandarams revoliu
cionierius; primena kun. 
Laukaiti, kuris gyrėsi rusų 
Durnoje, kad kunigai padė
jo valdžiai numalšinti “kra- 
molą“ Lietuvoje; primena 
pralotą Dambrauską, kuris 
įrodinėjo, kad Lietuva turi 
tenkintis kampininkės role 
carinėje Rusijoje, ir t. t. 
Su šitais juodvarniais Tei
siu laikraštis ir šaukia žmo
nes kovoti.

Sutanuotajai Romos bro
lijai tur-but bus karšta, kai 
ateis rinkimai j Lietuvos

sakyti, kadangi tai prieštarau
tų aiškiems faktams. Katalikų 
bažnyčia dhr tebelošia žymią 
rolę gyvenime ir, be abejonės, 
ji loš ją dar ilgoką laiką. Kaip 
ilgai, šiandie, žinoma, sunku 
atspėti; liet, jeigu p. P. L. nori 
žinoti, ką mes apie 
mc, t-ni mes.- galime 

spaviedoti,”
Katalikų bažnyčia

ankštai suaugusi su kapitaliz
mo sistema ,ir išrodo, kad ji 
juo tdlyn, tuo vis labyn su ja 
suauga. Kiekvienoje šalyje, kur 
tik kapitalizmas įsigali, katali
kų bažnyčia padaro su juo są
jungą ir virsta jo ramsčiu. 
Taip yra įvykę Austrijoje, Bel
gijoje, Francijoje ir kitur. 
Taip dabar darosi i>o musų a- 
kių 
nia, 
net 
nio
lokaičio bankas, 
ir fabrikai;

kapitalizmas, jisai 
žemyn ir kataliką

da-
ka-

ir Lietuvoje, kur, kaip ži- 
katalikų kunigai stengiasi 
visus pralenkti kapitalisti- 
biznio sodinime (pav. Vai- 

stock-yardai
praloto Olšausko 

bendrove, .ir tt.). 
Kadangi katalikų dvasiškija 
vis aukštesniais ryšiais susi
jungia su kapitalizmu, tai kuo
met grius 
nutemps
dvasiškiją ir jos organizaciją 
—bažnyčią.

Tai yra beveik visa, kas 
bar galima numatyti apie 
talikų bažnyčios ateitį.

Vadinasi, išeina, kad katali
kų bažnyčia nepaliaus “lošusi 
rolę“ tol, kol gyvuos kapitali
zmo sistema. Tie žmonės, kurie 
tiki, kad kapitalizmas yra am
žinas (o tokių dar yra labai 
daug), gali iš to daryti malo
nią jiems išvadą, kad ir dabar
tinė katalikų bažnyčia gyvjios 
amžinai, šitokiems žmonėms 
priklauso ir I karsto laikraščių 
redaktorius, Arthur Brisbane. 
Mes jiems to įsitikinimo nepa
vydime, bet mes manome, kad

neišsipildė, todėl jie ir ty-

šoma, kad Belgijos rinki
muose esą sumušti klerika
lai ir komunistai, o laimėję 
socialistai.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
ATEITIS.

Tik-ką įvykusiuose šiau
rinės Airijos (Ulster’io) 
parlamento rinkimuose pra

stovai, socialistai. Tai yra 
pirmas atsitikimas, kad so
cialistai tenai patenka į par
lamentą.

“Drauge“ vienas P. L. rašo, 
Kad “Naujienos“, besiginČyda- 
mos su “Darbininku“, išsirei
škusius, jogei “Katalikų Rat
nyčia jau atlošė savo rolę 
žmonijos istorijoje.“ Bet tai, 
girdi, netiesa. Ką minkąs so-

nuo

Atsargios Motinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
Nuo Didžiumos Pavojingų Ligą

Gera kūdikio sveikata dau- y n
giati priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio.

J” A.LJ N A. motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka

ir kuris maistas ir jo kiekybė kūdikiui 
kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus riemens ėdimo. 
Jieškokit pagalbos greitai. Duokit pusę 1 
arbatinio šaukštuko Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin ir potam taisyklt maistą.
Syrup Pepsin yra liuosuotAjantis ir la
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra 
kenksmingų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jųš atfdč- 
llosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo-. 
lių.kaip tik Dr. CaldweH’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuose 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am- , 
žlaus. 'Kaipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metas. 
Kiekvienas aptickorius jas parduoda.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

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

PEPSIN SYRUP (’OMPANY
Monticvllo, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin pdštu. Stumpa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Musų Draugijų, 
mažėjimas . J. L. Telser

riją užkariavo barbariškos 
tautos, stovėjusios ant žemes
nio kultūros laipsnio, ir krik
ščionybės vadai padarė su tais 
užkariautojais- taiką. Kartu ir 
krikščionių pažvalgose laipsniš
kai įvyko atmaina. Juo labiaus 
mažėjo jų viltis įvykinti “rojų 
ant žemės“, tuo labiaus jie lin
ko prie tikėjimo, kad jų idea
las bus įkūnytas “anam 'gyve
nime“, danguje. Tuo gi tarpu 
“šiame gyvenime“ krikščiony
bės vadai (vyskupai, patriar
chai, papos) vis labiaus t ir 
labiaus rūpinosi tuo, kad ga

šČiontų mintis papildyti 
lįstų mokslu, — jeigu ji 
tarnauti pasiliuosavusiai 
išnaudojimo žmonijai!

socia- 
ndrės 

nuo

NUSIGINKLAVIMO SUMANY
MAS HOLANDIJOJE.

Sekdama socialistinės Dani
jos valdžios pavyzdžiu, social
demokratų frakcija Holandijos 
parlamente įnešė nusigihklavi- 
nio sumanymą.

Tuo sumanymu, 
kariuomenę turėtų 
kasmet ne 19,500,
bet tiktai 3,(MX)»ir laivynui 100; 
o tarnavimo laikas sumažina
ma iki 4 menesių.

naujokų į 
būt imama 
kaip dabar,

tų laikymą prof. Herbačau- 
skas tapo administracijos 
keliu ištremtas iš Kauno ir 
turėjo rezignuoti iš Univer
siteto.

Kovo 7 ir 8 d. jisai laikė 
paskaitas Mariampolėje. An
trą dieną, einant diskusi
joms po prof. Herbačausko 
paskaitos, Mariampolės po
licijos vadas atsistojo prieš 
publiką ir pareiškė: “Susi
rinkimą baigiame!”

Vartodami' smurtą prieš 
tą mokslo vyrą, Lietuvos 
klerikalai parodo, kad idė
jos ginklais jie nepajėgia jj 
įveikti. Protiški nususėliai!

lai nieko nereiškia, nes ve toks 
žymus žmogus, 
Brisbane, nesenai 
“Kada socializmas 
kitų “izmų“ senai 
ir užmiršti, dar

pridurti ve 
nesilaikome 

kad katalikų 
/bažnyčios susikimbi irtvirnas' su 

I kapitalizmu yra neišvengiama 
Kristaus mokslo arba apskri
tai religijos pasekmė. Taip 
mano, pav. Rusijos bolševikai- 
komunistai, ir dėlto jie dėjo 
didžiausių pastangų, kad “iš
naikinus” religiją ir ypatingai 
krikščionybę Rusijoje. Jiems 
rodėsi, kad, taip darydami, jie 
sunaikins vieną svarbiausiųjų 
kapitalizmo šaknų. Bet šitoks 
bolševikų protavimas tiktai 
rodo, kad jie yra ignorantai.

Religija pati savaime nėra 
nė kapitalistiška, nė. anlika- 
pitalistiška; krikščionybė gi 
savo pradžioje ir dar gana il
gą laiką vėliaus turėjo aiškiai 
priešingą kapitalizmui tenden- 

sakąs,1 riją.. Išticsų, krikščionybė at
sirado, kaipo reakcija prlėš 
kapitalizmą, gyvavusį senovės 
Romos imperijoje. Yra neuž
ginčijamas faktas, kad pirmie- 

krikščionys buvo beturčiai 
griežti lobinihką priešai; 

liudija apie 
tai. Pats Kristus buvo (jeigu 
jisai gyveno) tų beturčių vada* 
ir aštriausios klasinės kovos 

Bet jisai; skelbėjas prieš turtuolius. Žy- 
i ir kuni

gai dėlto ir padėjo Romos des
potams jį nugalabinti, kad ji-

Turime teciaus 
ką. Mes anaiptol 
tos nuomonės,

galios ir lobių, kuriais naudo
jasi pasaulio valdovai. Laikui 
bėgant, krikščionių bažnyčios 
biurokratija, dvasiškija, pasi
darė turtingesne ir galingesne, 
negu pasauliniai kunigaikščiai 
bei karaliai!

ITALIJOS’ SOCIALISTAI PA
SILIEKA OPOZICIJOJ.

paprastų

kaip Arthur
pareiškęs:

ir daugelis 
bus numirę ji
ilgai po to ir 
garsiai kai- visos evangelijos

ni es neVVell, 
trukdome tikėli taip, kaip jam 
jo protas diktuoja, 1— d__ , ___
šiek-tiek klaidingai atpasakojo1 du tautos lofrinlnkai 
“Naujienų“ išreikštąją mintį. 
Su “Darbininku“ mes ginčijo
mės ne dėl katalikų bažnyčios sai buvo beturčių gynėjas ir 
rolės bendrai, o tiktai dėl jos reikalavo, 
rolės mokslo ir meno srityje, pasakytume, 
Mes sakėme, kad mokslas ir Racijos“! 
menas šiandie y 
pasilim save nuo

kalp mes šiandie 
“kapitalų konfiš-

Scnovės kapitalizmas iššau- 
krtkščionybę lygiai taip,

Savo proto nususintą de
monstruoja ir mūsiškiai ko
munistai. Jie rašo, kad jų 
vienminčiai dar vis mėgina

baž- 
prieš

nuo-

krato, R. Abramovičiaus, 
prakalbas.

Tik jiems, vargšams, ne-

Californijoje, komunistinių 
chuliganų šaika ėmę kelti

opozicijos, sunite socializmą. BH senovės 
kapitalizmas buvo daugeliu at
žvilgių kitoks, negu dabartinis 
kapitalizmas; lodei ir jo pro
duktas krikščionybė skiria
si nuo šių dienų socialistinio 
judėjimo, ypatingai nuo to, 
kuris vadovaujasi Markso-En-

pilnai sutiks ir Arthur gelso teorijomis. Plačiaus mes 
kurio autoritetu p.(čia šito klausimo gvildenti lie

tai užimtų 
i k t a nti- 

kad krikščionybe, tašai 
senovės gadynės socįafli/.maą, 
nepasiekė savo tikslo: ji neįs- 

visaii teiigč nugalėti kapitalizmą.
lykoj Senovės kapitalizmas griu- 

neišrystęs aukštesnės i>ro-

n'pahant kunigu
Kaipo ryški,i pavyzdį to nuro
dėme evpliutyjos idėją, kuri 
užkariavo visas mokslo š 
nežiūrint to, kad katalikų 
nyčios vyriausybė veda 
ją atkaklią kovą.

Šitame punkte su musų 
mone
Brisbane,
P. L. mėgina baidyt “Naujie-J galime, kadangi 
pas.“ j perdaug vietos. Rot re

Kai dvi katalikų bažnyčioj rodyti, I 
rolės bendrame žmonijos gyve 
ninie, lai mes apie tai polemį 
koje su “Darbininku“ 
nekalbėjome. lokio (I 
kok{ mums primeta p. P. L., vo, 
nu > nesukelia u negalėjome dukcijos tumius. Romus impc-

1 i k i nei ų j ii min iomis ? 
Miko gyventi varge
iY dabar joms teko 
savo sprando , dvigubą junga— 
ir svietiškų ir dvasiškų valdo
vų. Ažuot iškovojusi visų žmo
nių lygybę, kaip skelbė pir
mieji krikščionys, katalikų baž
nyčia tuo budu sutvėrė naują 
milžinišką žmonių išnaudojimo 
mašlheriją. Ir nuo to laiko ta 
mašinerija visuomet darbavosi 
išvien su valdžiomis ir išnau
dotojų klasėmis. Viduramžiuo
se ji rėmė karalių sostus ir 
kariu su bajorais lupo kailį
įbaudžiaurtinkanis-ukinjliikams; 

šiandie ji yra susijungusi su 
bankininkais, stambiaisiais 
pirkliais ir pramonininkais —[ 
prieš beturčius darbininkus.

Tai nėra Kristaus mokslas, įBartijos’ taryba 
bet— visiškas to mokslo panie-, iš 
kinimas, f' 
paims viršų 
naudojimo sistemos, lai kartu kud parlijtt ir lobaus pasiliktų

ir skurde,

Pastaruoju laiku Italijos so- 
cialistų eilėse buvo svarstoma 
du klausimu: ar pasilikti to
linus “Aventino“ opozicijos 
bloke, kuris boikotuoja parla
mentą, ir kokios taktikos lai
kytis ateinančiuose rinkimuo-

, siūlantis pasi

se.
Socialistų partijos valdyba ir 

parlamento frakcija laikė ben
drą posėdį ir nutarė, kad rei
kia palaikyti vienybę opozici
joje ir kad apite grįžimą į par
lamentą dabar negali būt kal
bos.

Tuoj po to buvo ir maksima
listų partijos tarybos susirin
kimas, kur buvo svarstomi tie 
patys klausimai. Balsuojant, 
kairiosios srovės vado, Laza- 
ri’o,
traukli iš opozicijos, buvo su
muštas . 2832 balsų dauguma, 

(tsuslidedanli 
; atstovų, išrinktų visuotinu 

Kuomet socializmas narių balsavimu) priėmė 1 I,- 
ant šių dienų iŠ-|332 balsais Nenni’o pasiūlymą, 

__ i kurtu( kad partija ir loliaus pasiliktų 
su ja grius ir ta išnaudojimo opozicijos bloke. Partija sto- 
mašlnerija, kurią po vardu , ja už ląi, kad rinkimus į par- 
“katalikų bažnyčios“ sudaro ’ 
popiežius, kardinolai, vyskupai 
ir kitokie “dvasiški“ tranai. 
Bet lai nereikš 
idėjos atmetimą, 
mas daiktas, 
žmonės tuomet net atgaivins 
savo religinę organizaciją, pa
dėdami jos pamatau tuos prin
cipus, kuriuos skelbė Kristus 
ir apaštalai. Tai priklausys 
nuo to, ar d^r buš didelis žmo 
nių prisirišimas' prie religijos 
tuo laiku, kai socidližmas lai
mės pergalę. Socializmo tvar
koje žmdnėms tikrai nubus 
draudžiama tikėti ir. 
zuotis, bet tenai nebus 
išnaudotojams.

Taigi tas Brisbairc’o 
savimas, kad katalikų 
čia dar ilgai kalbėsianti 
kai

krikščionybės 
Labai gali- 

kad tik i n 1(1 e ji

vietos

prana-

daiig’elis visokių “ižmų“ 
jau Irusią numirę ir užmiršti, 
mus visai liebaugimu Jeigu 
katalikų bažnyčia dtir gyvuos somis 
socializmo tvarkoje, tai ji bus 
visai ne las, kas ji yra šiandie. 
Mes manome, kad ne socializ
mui teks nusilenkti prieš jos 
idėjas, bet ji turės senųjų krik-

iamentų, jeigu juos paskelbtų 
Mussolini, reikėtų boikotuoti; 
J>et ji elgsis taip, kaip nutars 
visas opozicijos blokas; reika
lui esant ji neatsisakys eiti ir 
j rinkimų sutartis su kitomis 
opozicijos partijomis.

Maksimalistų partija 
joje yra susidariusi i 
sios Socialistų partijos atska
los. Ačiū Maskvos intrygoms, 
Italijos socialistai yra suskilę 
j tris dalis: vienu pasivadino 
komunkdaiš ir istojb į Komu
nistu IntmiaeldriHltj; antra va-' 
dinasi maksimalistais it nepri
klauso jokiam internacionalui; 
trečia vadinasi socialistais ir 
priklauso Darbininkų ir Sočia- 
llistų Injernaifioiujui. į iKoinup 
nistinč atskala šiandie yra Ita
lijoje silpniausia. Jos atstovai 
dalyvauju kartu su fašistais 
parlamente, kuomet socialistai 
ir maksimalistai ka^tu su vi- 

opozi'cijos partijomis 
boikotuoja parlamentą.

Su pasigailėjimu tenka pa
brėžti, kad kuo tolyn, tuo la
biau girdis nusiskundimų apie 
uiIpnėjimu musų . <lr-unpfijų ne
tik Chicagoje, bet ir visoj A- 
merikoj. Nariai, girdi, mažai 
tesilanko j susirinkimus, o jei 
ir ateina, lai be iniciatyvos ir 
noro dirbti. Valdyboms esą 
sunku išgalvoti priemones, ku
riomis galima būt užinteresuo- 
ti atskirus narius ir pritrauk
ti juos prie veikimo. Daugelis 
sęnųjų veikėjų pasitraukė iš 
visuomeninės dirvos ir pasinė
rė savo biznio dalykuose, o 
kadangi imigracija sumažėjo, 
tai jų vielos liekas neužimtos.

Jei šie tikrinimai butų tei
singi, tai mums labai ir labai 
tektų susirūpinti. Musų drau
gijos sulošė ir lošia svarbią 
kultūrinę ir politinę rolę. Jos 
įpratino mus prie organizuoto 
gyvenimo; įkvėpė politines są
monės; išmokino apginti savo 
nuomonę ir gerbti kitų — žo
džiu jos gerokai pfalavino 
mus demokratlngume ir sukul
tūrino. Ir jei dabar jų veiki
mas sustotų, mums tektų pa
kelti didelių nuostolių. Ameri
kos lietuviai kaip seniau, taip 
it* daliar turi daug bendrų da
lykų ir interesų, kuriuos gali 
rišti, tobulinti arba , naikint ■ 
tik susidurdami vienį su kitais. 
Kuomet žmogus gyvena atski
rai nuo kitų, izoliuotas, jis 
negali kilti nei apšvieloj nei

* jį • • ■ "

doroj. Mokslas ir dont legali 
būt lik tenai, kame žmonės 
gyvena visuomeninei, t. y. pa
laiko artimus ryšius tarpusa
vy. 'taigi susibūrimas, orga
nizacija, kokios rųšics jinai 
nebūtų, gelbsti progrese, paki
lime. Kiekvieno asmens ge
resnę pusė gali pasirodyti tik
tai draugijiniame gyvenime, 
susidūrus su kitais asmenimis. 
Tas pats gyvenimas patikrina 
musų idėjų teisinaum:j ir supa
žindina su kilų žmonių reika
lavimais. Amerikos lietuviai, 
toli gražu, iropasieke dar to 
kultūrinio laipsnio, kurs rody
tų, kad apšvietos turi jau 
pakankamai. Daug ir daug dar 
bų dar reikia atlikti ir tą ga
lėsim padaryti . tik per savo 
draugijas. Amerikonai mums 
nieko pastovesnio nesuteiks. 
Jie gali pamokinti mus rašyt, 
skaityt, šiek tiek biznio, bet 
ttioini juk viskas nesibaigia. 
Valdžia ir jos organai paliečia 
musų gyveni/ną lik paviršuti- 
diial; gilufrią gi paliekama 
mums phtiems taisyti ir tobu
linti.

Yra daug kultūrinių .ir lab
daringų užda\fn,ių, kuriuos 
tik visi Amerikos lietuviai per 
savo organizacijas legąli atlik
ti. Apie. pašali>ą ir pomirtinių 
išmokėjimą nėra ko ir kalbėti.

Jei musų draugijų veikimas 
sustoja, vienok tįii dar nereiš
kia, kad draugijos butų nereL 
kalingos. Priežastį to' apsireiš
kimo reikia ieškoti kitur. Ne- 
pasišekimas šiuo žvilgsniu pri
sieina aiškinti musų nemokė j i-

“Rakandai ir namų papuošimas“

2107-11 W. 22 St., Chicago
'‘Namų Krautuvė <lo] vistią 

namų reikmenų”

“Cash arba lengvais išmokėjimais”
Ačiū už jūsų malonų lankymą per 

paskutinius 13 metų. Aš < laba r ir vėl 
maloniai galiu jumis pasveikinti su 
Velykų šventėmis, tikėdamas, kad jus 
atsilankysite pas mane ir ateity.

šio pavasario išpardavimui aš pa- 
siulau šį baltą gasinj pečių

| $67.50
Aš taipgi turiu pardavimui fono

grafus .ir radio kombinacijas.

LIETUVON
I L

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
iMAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, J’IT'J s 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi rnusų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba ■

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Henning Wennerstfn Inc.
29KO L\WKFNCE aVI CHICAGO

i Itali- 
iš .seno-

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos

mu- taikintis prie aplinkybių, 
(gyvenimas keičiasi ir laikui 
bėgant atmaino daugelį pap
ročių ir taisyklų, kurios seniau 
rodės nepakeičiamomis. Žymus 
skaičius musų draugijų nesu-; 
pčato reikalo derintis prie 
apystovų ir delei šios, o ne ki
los, priežasties joms tenka per
gyventi laikiną krizj.

Paskutinieri keli metai lie
tuvių tarpe atnešė daug per
mainų. las uždavinys, kurį 
visi siekėm, jau bijvt'ik atsiek
tas, todd reikalinga griebtis 
naujo. Draugijos, kurios noii 
ne. tik palaikyti gyvavimą, bet 
ir išplėsti savo veikimą, priva
lo nuolatos kreipti domės į 
progranią ir savo siekius. Jeigu 
jos „sugebės išaiškint žmonėm'5 
naudifigumą savo tikslų, jų 
liąsisdldnyis užWkrijrtas. I’jics 
musų draugijas dar stovi pla 
tūs dirv'/nai, kur galini veik
li .stmo'/lšku atsidavimu, tik 
gal kitokiais įrankiais.

—*• M« V o i

LIETUVIŠKA APTIEKA 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS”
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių gražių- 
toileto dalykų ir Ice Cream. 
Čionai galima užmokėti guso ir 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 7587 ir <58$

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245
Upright Pianas vartotas, 

už ... $48.00

Jos. F. Biidrik
3343 So. Hahted St.

Garsinkitės Naujienose



Ketvirtadienis, Bal. 9, 19
w.. - m ■ iii.—Mg————»—*

CHICAGOS
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Pasiūlymas pirkti gatve 
karius ir elevatorius 

atmestas
didžiu*Atmestas 101.674 halsų 

ma. Išrinkta 14 aldermanų. 
Dever duos naują pasiūlymų

l'žvakar įvykusiuose balsavi
muose mayoro Dever pasiūly
mas, kad miestas nupirktų ir o- 
peruotų gatvekarius ir elevato
rius tapo didele b j įsų didžiuma

rių ir elevatorių tokiomis sąly
gomis, kokiomis išsiderėjo ma- 
yoras Dever, paduota viso 227,- 
551 balsus, o prieš pirkimą 
329,228 balsus. Reiškia mayo
ro pasiūlymas tapo atmestas 
101,671 balsų didžiuma. Tokios 
dideles didžiumos prieš mayoro 
Dever pasiūlymą nesitikėjo ir 
patys didžiausi to pasiūlymo 
priešininkai. Niekas nesitikė
jo ir tokio skaitlingo balsavimo, 
bet kad diena buvo graži, tai ir 
balsuotojų buvo daugiau negu 
paprastai. Iš 50 vardų mieste, 
pasiūlymas praėjo tik 1 I vardų; 
visos kitos valdos išsireiškė

Buvo pasiulymaas, kad mies- 
Uis ir operuotų gatv<‘karius ir 
< lt \ atm ins. Tie abu pašildymai 
buvo bendri, kadąngi vienas bu
vo Imtina sąlyga ŽhU,ro. Nenu- 
pirkus gatvekarių negulima Jų 
operuoti, o ir pirkti, bet jų rieo 
peruoti irgi negalima. Tečiaus 
balsavimo tie du klausimai bu
vo atskirai pastatyti. Už oper;>-

sa.
lik

4

NAUJIENOS, Chicago, HL

Reiškia ir šis pasiūlymas 
atmestas 100,862. balsais.

i
liauką pasiūlymą

Dever susil 
pralaimėjimo, kuris

1 )llOS

Mnyor;
skaudaus
galbūt ir visą jo politinę karje
rą sunaikir 
lininkai pi b kad žnio-

1 langelis buk pa re i 
priešinsis kiekviena 
pasiūlymui, o tai už 
uždari nėjęs saliunus 
jas munšainierius.

»s mayoią. 
škę. kad jie 
m Deverio 
tai, kad jis 
ir persekio- 
Gal nieku- 
bet jų yra

didele mažuma, žmonės balsa
vo ne todėl, kad tai yra Dever 
pasiūlymas, bet kad tas pasiūly
mas atiduoda gatvekarius ir ele
vatorius beaprybotai bankierių 
diktatūrai, kuri butų su gatve- 
kariais dariusi ką tik norėjusi. 
Žmonės nori tikrosios miesto

nuosavybės, o ne kad bankieriai 
valdytų gatvekarius, o miestas 
vien išlaidas mokėtų. Pradžioj 
1927 m. baigiasi sutartis su gat
vekarių kompanija ir gyvento
jai tikisi, kad tada bus glaima 
gauti geresnes sąlygas iš gat- 
v u •• i <.)i.rnn jos. Todėl iu 
'. balsavo :> •,.iš Devc-rio pusiu-

Pats mayoras Dever yra susi- 
vylęs atmetimu jo pasiūlymo. 
Esą tai geriausias pasiūlymas, 
kokį jis galėjo iš bankierių iš
gauti. Jaučiasi jis susivylęs ir 
savo draugais, kurie jo neparė
mė ir visą agitaciją prisiėjo 
vesti jam vienam. Net ir de
mokratai, kuriems Dever pri
klauso ir kurie prisižadėjo jį 
remti, savo prižado neištesėjo ir 
jei vedė kur. tai labai menką 
agitacija. Niekurie gi žymus 
demokratai, išėjo atvirai 
griežtai prieš

'Pečiaus pralaimėjimu .mayo
ras nenusimena perdaug. Jis prieš dabartinį ipąyorą i 
paskelbė, kad dabar važiuosiąs pravedus opozicijos kandidatą, 
pasilsėti, o paskui pradėsiąs 
ruošti naują pasiūlymą miesto 
transportacijos klausimui išriš
ti, pasitikėdamas, kad gyvento
jai tikrai priims tą jo naują pR- 
siūlymų Kokis bus tas jo nau
jas pasiūlymas, teks pamatyti 
vėliau.

vo pastatyta daug daugiau bal-’ nemažai susirūpinęs: 
sų dabotojų.
Balsavimai kituose miesteliuose

i kartotinai 
čempionato 
mc atvėjyj, Goštautas jį ir 

tai dėl to, kad 
daug sunkesnis

jis pa- 
pareiškia, jog jis 
tu pralaimės ir ta- 
jei 
O

Goštautas yra 
už jį.

Kita svarbi 
bus “drapiežnas dzūkas” su 

šį kartą rinkimai ten SandoAv’u. Sandow paeina iš

ristynių pora 
dzūkas

w mi n i mini i.......  ...... •■y
Kąljiornijos, kur jis buvo pa
garsėjęs khipo vienas geriau
sių rislikų. Jis yru vikrus ir 
geras ristikas ir rengiasi “dzū
kui” iškaršti kailį. Sveria jis 
beveik liek pal, kaip “dzūkas”.

Tos įdomios ristynės įvyks 
balandžio 15 d. Sehool I|all 
svetainėje, 18 ir Ilonore Sts.

—k.

Reikalingas visoms mote 
rims skaitančioms šį 

.. laikraštį..
Swamp-Root puiki gyduolė

P 
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DR. VAITUSH, O. D. 
UBTUVIH AKIU SI'ECIALISTAK

Palengvins akių įtempimą, auria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karitį, ati* 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitgisp trųnipąi egystę ir toli- 
rmatfi. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose eg^ąmipavi- 

ai e k U ą, parodam 
Jaidąs. Speciali 
| mokyklos vai-

Netik Chicagoje, bet ir ki
tuose Chicagos aplinkiniuose 
miesteliuose buvo rinkimai mies
telių viršininkų.

Ciceroj laimėjo vieni repftbli- 
konai.
praėjo rainiai, nes opozicija ne
sitikėjo laimėti i.r veik jokios 
agitacijos nevarė, palikdama 
republikonus dar ilgiau mieste
lį valdyti.

Smarkesne rinkimų kovą bu
vo Berwyne, kur buvo net išvog
tas vietos laikraščio redakto
rius. Ten laimėjo opozicija ir 
Benvyno mayoilt liko išrinktas 
Frank Jada, kurį rėmė išvogta
sis redaktorius. Dabar spėja
ma, kad tas redaktoriaus išvo-

ir j girnas buvo tik klasta, suruošta 
Dever pasiūlymą, jo paties ir draugų, kad dar la- 

sukųrsčius gyventojus 
ir tuo

Evanstone ir Oak Parke ėjo 
sma ii-:i kova už kintamuosius 
paveikslus sekmadieniais. Abe
juose miesteliuose pasiūlymas 
leisti rodyti * kintamuosius pa
veikslus sekmadieniais liko at
mestas didele didžiuma balsų.

D AUGIAUSIĄ SIŪLANTIEMS
AUKCIJONAS, AUKCIJONAS

100
PERTAISYTŲ IR PERMALIAVOTŲ, 

VARTOTU KARŲ
MORGICIAI UŽBAIGIMUI REIKALU

Per
GARFIEU) MOTOR SALES COMPANY

Pietritinis kampas 55 St. ir Wabash Avė.

Suhatoj, Balandžio II, 2 vai. po piety
ir nedėlioj iki 1 vai, po pietą

Dvyliką metų reputacijos Gąrfield Motor Sales Co., 
dėl augštos rųšies automobilių, yra paremtas Šis 
išpardavimas. Jie visi yra

GĄRFIELD GOLD SEAL KARAI 
rl’ai reiškia, kad jie yra geriausioj mechaniškoj pa
dėtyj. Galima gauti ir dalinais išmokėjimais.
10' < depozito pinigais arba certified čekis turi būti
paliktas pasiūlytojo laike pirkimo. Neimam mažiau

Swump Root puiki gyduolė.
Tukstanpiąj moterų turi inkstų ir 

pūslės ligų ir visai to nežino.
Moterų negales dažniausiai pasiro

do ne kas kitas kaip inkstų kliūtis, ar 
inkstų ar pūslės ligos sėkmė.

Jei inkstai neia sveikam stovy, tai 
jie gali kitus organus apsarginti.

Skaudėjimas strėnos, galvos skau
dėjimas, ambicijos žudymas, nervuo- 
tpmH«, dažnai būva inkstų ligos simp
tomais’.

Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dro 
Ki|mero Svvamp-Bpotas, gydytojo re
ceptas, gaunamas kiekvienoj aplin
koj, gali būti kaip tik pats teis vais
tas tokioms sąlygoms prašalinti. w

Qauk vidutinę, ar didelę bonką tuo- 
jaus iš aptickos.

Bet jei norėtum pirma išmėgįntj 
šitą didu! preparata, tai pasiųsk de
šimts centų, Drui Kilmei 
hamtop, N. Y. pavyzdi 
Rašydamas nepamiršk 
laikraščio.

įslinko 14 aldermanų

Be balsavimo gatvekarių pir
kimo klausimu, 14 vardų buvo 
renkami Jr aldermanai. Rinki
niai buvo tose vardose, kur ne 
vienas kandidatų nelaimėjo di
džiumos balsų pereitais rinki
mais. Renkamas buvo aiderma- 
nas ir Bridgeporto 11 valdoj. 
Ten ėjo smarki kova tarp seno
jo aldermano T. A. Ilogan iv 
John P- Wilson. Kampanijoje 
veikliai dalyvavo ir lietuviai. 
VVilson turėjo nemažai šalinin
kų taip lietuvių, bei nemažai jų 
turėjo ir Hogan. Rinkimui lai
mėjo VVilson.

I /.vakarykščiuose pnKimuote 
aldennanais išrinkti:

Vardos:
8—Aid. W D. Meyering,

II John P. VVilson,
12 KAld. E. J. Kunstmann,
17—Robert E. Barbee,
19—Aid. Donald S. McKinlay,
31—Aid. Stanhy Adamke-

W1CZ,

32—Aid. Joseph 11. Smith,
37 Aid. Wiley M. Mills,

10 Aid. Christ A. Jensen, 
11—Al bert E. Iziescher, 
47—John J. Hoellen, 
18—Francis L. Boutell, 
50—Aid. W riliam II. Pontovv.
Rinkimai ir balsavimai praė

jo gana ramiai. Buvo kiek su
mišimų Jr susimušimų, bet ne 
tiek daug, kiek pereitais rinkt- 
nais. Abi pusės akylai dabojo, 
tad kita pusė nedarytų sukti
nų ir sekė .kiekvieną žingsnį. 
Kiekvienoj balsavimo vietoj bu-

POŽĖLA SŲ GEšTĄUTU, 
BAN( EVIČIUS SU SAN-

D0WTI

O
t

Nporto mėgėjai sako 
kartą Požėlai ristynės 

i gerąjį. Pirmįausia jie

labai

jog šį 
neišeis 

nurodo 
ik tą, kad Geštaulas yra
tvirtas vyras ir turi <li- 
palyrimų. Jeigu Požėlai 

pusėtinai sunku 
gre ko-romanų 

sako jie

iveikli 
stiliu- 

. mes stačiog 
kad jis galėtų

buvo 
Goštautą 
mi, tai, 
negalime tikėti 
laimėti amerikoniškai.

Pats Požėla, matyti, irgi yra

ODINES UGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
, AntiaeptiŠkas mostis.

Sutaisytas prasalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos imitacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

AUKCIJONAS, AUKCIJONAS, AUKCIJONAS 
Tai yra didžiausia pasiūlymas vartotų karų ant 
AUKCIJONO. PROGA VISAM GYVENIMUI.

Perkupčių apžiūrėjimui pčtnyčioj, balandžio 10, 
10 valandą ryto. "'

MICHAEL TAUBER & CO. Aukcįjopierigi 
317 So. MarM St.

THE FA|RriELl) MOTOR 
ŠALE8 ('O.

Automobilių pardavihėlojai, ku
rie randasi, ant kampo 55 St. ir 
Wabasl) Avė. .Jie keli metai atgal 
padidino savo biznį ir dabar, jiems 
reikalinga didesnė viela. Del los 
priežasties jie nutarė panaikinti 
Vartotojų karų departamentą ir 
paskyrė Mielinei Tauber & Co. iųfkcHpnicriųįs, išstųlyti visų šla
ką, 100 automobilių pardavimui, 
suhatoj, balandžio 11 ir nedelioj 
balandžio 12. Bus pardavinėjami 
visai pigiai, neatsižvelgiant į kai
ną.

(Apskelbimas)

1545 West 47 th 8L 
Phone Bnyleyard <690

Lietuvių Deptistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be tkaujmo. 
Bridgą geriausio aukso. Su rnuų 
pleitoip galima valgyti kie*.iai»ią mai
stą. Garantuojajne visą tavo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite tave 
dantis, kad nekenktu juaų sveikatai.

West 47th Street 
Netoli Asąi&nd Ava.
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CevGrykfli■
NAUJOS MADOS, GERAI DĖVISI 

ŽEMOMIS KAINOMIS

MIS. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halstcd St.. kam na* 31 eat.
Tel. Yards 111* 
Baigusi akuše 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl 
vanijos' ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prie# 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim? 
ir merginoms 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

*

DR. SERNER, O, D.
LIETUVIS AlylU SPECIALISTAS

Prancūziški, Tan, Ver
šiuko skuros, Puikių 
Stylių ir užbaigimo

$4.95

Dviejų spalvų. Paten
tuoti ir tan. Elegantiš
kų Stylių

Kraujo Suirimai
Užkrečiamos 
Ligos

Slaptos
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasektningiau- 
_________ siu metodu > 
Nauji Aršphenamine ir Luescide gy

dymai yra ge
riausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 

_ Dr. Ross gydyme 
tų ligų, jis galėjo

Dr. B. M. Ross atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo

A. J. Pierzynski
1720 W. 47 St.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kpati galvos skaudėjimą, 

jęi turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dyk-d*

Akinjai $5 ir augščiaų
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Ncdėliomįs nuo 10 iki 1.
3333 So. Hakted St.

$12.50 iki $5.00
Dėlei pasekmingų rezultatų ir labą! 

j žemų kainų, atsilanko labui daug 
' žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yra pa
skirta dpi sergančių. r

$60,000.00
S. P. KAZLAWSKI

4632 So. Ashland A ve

t

i

VV. b. StVhRA CU.
C EDA K RAPIDS, IOWA

■-i'-1 <1"^.

Publiškas Jewelry ant Aukcijono Išpardavimas

Pasitraukiu visai iš bizniu r 
'Manu visas stąkas (Ivinlantų, laikrodėl 

indų ir t. t. bus išparduotas ant publiško aukcijono dau 
Kiaušiai siūlantiems.

— Nieko nebus paliekama.
7 iki 10:30 vakare.

Prasidės ketvergo vakare, balandžio 9 
išpardavimas jau eina.

PASTABA: Kiekvienas pirkinys absoliučiai 
garantuotas kaip jis yra. <

Dykai Dovanos, Maloniai kviečiame visus

Mes turime ekstra plačius čeverykus ir 
sliperius. Specialiai padaryti dėl musų, 
dėl pritųikymo ir patogumo tų žmonių 
kurie turi plačias kojas.

Norlh America Accofdion Mfg. Co.
i Viela Kerų 

ir blĮKvhh 
u r m u n i k ų 
Jųogl.. Vai*

I tdjiDiic. 
nevartojaine 

im ■ U'ibt'ųar* 

musų 
mentai 
padaryti 
nui, 
goj. 
darbus 
kamati 
kornit)=

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperarįjos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus SU pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savo 
kvito Įr gavėjo vardą.

Pinigus gąyo:
3310—Onai Juozapavičienei 

22165—Klišiui Užunoriui 
21970—Natalijai Dementienei 
11191—J ievai Pųderskįeąei 
20)35 —Onai Levickienei 
11073—Domicėlei 
11090 /VntoiiiiMji 
21935—Petronėlei
3150—Marijonai

11102 -Zofijai įlegelskienci 
IIJO3 -Domicėlei Siufaitei •{ 
3186—Marijonai Kazlauskienei55053 
3220- Chaim šuiotčkovič
3293- Petioudei Aiidrušluiitci 11111 -Marijonai šlagerienei

3299—Roząlijai Morkūnienei 
3305—Agnieškai Aleknienei
3322— Apolioni j ai Karbauskie- 

nci
3323— 1 ieiidrutai Bružienei
3320—Onai Trijonįenei
3345—Onai Pąų]«• tųskįutei 
3343--Ouąi Krasauskienei

Povilonienei
Kriščiuiįięiiei
Paulauskienei
Vaišvilienei 20538—Mortai Kiaupa

3366 Petronėlei Kniuk.šlivnei
3358- A’iiielei fsiiarienei

Juozui Lenckui
8198—Agotai Sendzikienei

vuJ 
iui.tru- 

yra 
I čio- 
Clvjca- 
Visiu, 
atlie- 
ran- 

. U Ke
riaužio ippteriolo. Senas armonikas mainom 
į naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo šiandien.
North Apiericą Acpimjioų Mfg. Co.

926 fifo. Hnlslcd $t.. Cnicago. III

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. Ax VASILIAUSKA

už puse; kainos 
Gydymas nuo užnuodijinių Kiauju, 
Pūsles, šlapumo ir Chroniškų . Li*1 
Viena goriausiai įrengtų institucijų 
dol gydymo tų ligų.
Trisdešimtis vietų niiolalings prakti
ko;; yni garantija, kad Jus galite gau
ti gei iansj gydymų nuo tų ligų.
Pastebėkite labai žemas kainas 

tiktai trumpam laikui
Specialis intervenous Gydymus, ^5 iki 
$10. Laboratorijos ir ^.-Rąy Egzami- 
nacija už tą pačią kaina. Rymuh Se
rui# Gydymas Silnų Vyrų, $5- Kaulų, 
Raumenų ir Nervų Gydymas, $2 iki 
$5. Gydymas Oiįųs Ligų — Actine 
Ruys, $3. Rio-CJigmic Kraujo Serum 
Gydymas, $10.
Pasitarimas ir E^ząmiiiacįja DyAai 
Reikalaukite knygplės Jei Specialių 

Ligų—be jokius <4sak(U1,y*>ės 
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokius kalbąs.

DR. B. M. ROSS
35 S. Ueaiborn $L, kamp. Monnie. 

Chicago.
Penktus ankštut, Crilly Nuibus 

25 iiivtoi tuiųr Name
VALANDOS:

Kusdieu nuo 10 rytų igi 5
Nedelioj nuo 10 lyto ik i 1 po pietų, 

l’auedėly, Sprcdoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

—

Dft. HUMPHfiEYS’
M

Tel, Roosevelt 8500

Greita pavelba'nuo
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SILPNA, BESPEKE, 
NERVUOTA, APSVAIGUSI

Lietuvių Rateliuose
Mrs. Lee kentėjo nuo visų 

šių t rūbelių, bet Lydia E. j 
Pinkham's Vegetamble (’oiii- 
pound padarė jų sveika.

Rubsiuviai, ateikite visi 
į šj susirinkimą

sus Simono Daukanto draugijos 
narius prisidėti prie to darbo, 
kad surengus rudenį didelį ba
lių. ant kurio svečiai ir nariai 
turėtų pasilinksminimą ir užsi- 
ganedininią, 0 draugijai liktų 
pelnas.. Kaip visose draugijose, 
taip ir musų, radosi tokių dratl-

10 gų» kurie i akis komitetui pra
dėjo išmėtinėti, patys atsisaky
dami nors pirštą pajudinti dėl 
draugijos labo.

Draugi jos korespondentas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI DAKANDAI

Terre Houte, Indiana. — “Aš I 
idkė ir tokia nervin
ga, kad aš vargiai 
galėjau dirbti sa
vo darbą. Aš bu
vau nuvargusi vi
są laika ir apsvai
gusi, net iH’ėjau 
apetito ir negalė
jau miej 
bandžiau 
gyduole-; 
tus, bet 
negelbėjo 
Paskiau

Ponkladieny, balandžio 
l d., bus Amalgameitų Ri 
I viu l’nijos 269 Lietuvių Sky
riaus nai ių susirinkimas. Sis 
susirinkimas svarbus tuomi, 
kad kaip girdėtis, jame bus 
aiškinama apie Rubsitivių tini-, 

su t ar-.

TeL Yards 7282
BRIDGEPORT PATNTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PARDAVIMl'l moderniški 5 kam-! 
barių rakandai, 
didęl| bargeną. 
dalimis. 1‘arloro 
kambario setas, 
rio setas, karpei ai Ir fonografas ir 
grojiklis pianas,

5601 S. VVinrhoster Avi*.

bus parduoti už 
Visus sykiu arba 

setus, valgomo 
niiegaino karnba*

PARDAVIMUI ■
DELIKATESEN ir vaisių krnu- 

liivr, bekernč įrengimas ir I. I. Yra 
šlaku, ge- 

ilrl šio

NAMAI-2EME

Tel. Eafayette 5153-6138

Parsiduoda wainut mo 
džio lova su matrasu ir sprink

it43 šmotų sk arinis setas

labai geri flkčrriai, su 
rhiusiamc biznio bloke 
biznio visoje Chiriigoji*. Bus par
duotas liiojau už cash jūsų pačių 
kaina liktai patyrusierns žmonėms, 
kurio turi pinigų. Toje vietoje ga
lima padaryti didelį biznį. Jei jus 
turite kiek pinigų ir suprantate 
biznį, lai galite imti šia krautu
vę. Arba mes galime parduoti šla
ką ir įrengimus. Mes taipgi turi
me viską iškraustyti, nes užsibai
gia lysns. Tai yra didžiaiisis bm- 
gentis. koks yra pasiūlytas Chica- 
goj. 
jau

maną ti namu;
fannas, lutus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

RURIN RROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

969 W. 18 St.
Antras aukštas

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Ėst ate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted st. 
Tel. Baulevard <1611

Jei gulite veikli greitai, tuo- 
atsišaukite j krautuve.

1021 Lawrencc Avė 
nuloti Sheridan Romi

jos su bosnis padarytų 
ti (ngrerinentą). Todėl 
vieno unijisto pareigu 
vauti šiame susirinkime, 
svarbus reikalas, kuris 
kiekvieną liettlvį, ateiti j 
linkimą, tai tas, kad 
vieciai bandė unijoj : 
suiručių, kai kur komunistai 
pas šapas dalino šmeižiančius 
uniją ir jos viršininkus lape
lius, ir dėl tų lapelių dalinimo 
buvo išmesti iš unijos keli ko
munistai. Todėl šiamo susirin
kime lietuviški Maskvos agen
tai žadu išnešti kokias tai re-

Bet žinote, kad ko

visokias 
per mo
jus man 
niek o.

mano vy
ras pamatė apskelbimą Lydia E. 
Pinkhain’s Vegetable Compound laik
raščiuose ir patarė man jas vartoti. 
Aš atgavau savo sveikatą ir dar nie
kad nesijaučiau savo gyvenime taip 
gerai, kaip dabar. Jos tikrai atgavo 
mano sveikatą. Aš neturėjau jokių 
skausmų kuomet gimė mano sūnūs ir 
jis dabar labai tvirtas ir sveikas. Aš 
žinau, kad Vegetable Compound yra 
geriausia gyduolė dėl moterų, kurios 
gali jas vartoti prieš 
Aš maloniai suteiksiu 
k u moterims 1 
tablo Compound’ 
Routo E.

Lydia E. Pinkhain’s 
Compound yra atsakančios gyduolės Į munislai sukėlė ta visti tt 
nuo visų šių triubeliy. Parduodamos k • t tuo j jį 
visur pas aptiekonus. • 1 • .
---------------------- ----------------------- I met uni ja su bosais darė* 

. X. 1. ia sutartį jie dnlinn visni 
Miostabi Nauja širdies Į cagos publikai

ir Viduriu Gyduolė

ir po gimdymo.; 
atsakymus laiš-1 

kurios klaus apie Vege- į 
“•*”. — Mrs. Wm. J. Lee, I

Box, GIR, Tono Houte, Indi .. ..
E. Pinkhani’s Vegetable zclilici|as

Pranešimai

. Kilus 
verčia 

j susi- 
mask- 

sukelti

Lietuvos Sociuldeinukratų Rėmėjų 
Fondu Chicagos kuopus susirinkimas 
vyks ketvirtadieni, Balandžio 9 die
nų, kaip S vai. vakare, Naujienų uli
nio, Viši nariui malonėkite neatbū
tinai atsilankyti, nes turime daug 
reikalų aptarti ir malonė.wiie atsivesti 
na uju

PARSIDUODA visokios rųšies 
nauji ir palaikyti furničlui, labai 
pigiai. Noriu parduoti, nes išva
žiuoju į Lietuvą. Valandos nuo 12 
iki 6 vakare.

narių. Kviečiu visus kaipo
Sekr. N. J. Mauricas.

SVARBI PRELEKC1JA
Ketveigo vakare, t. y, bal. 9 d., 8:00 
v. v., Dr. A. Karalius skaitys lygie- 
čiams prelekciją, Mark White Sųuare 
parko svot. (Halsted ir 30 

atsilankyti. 
Avietinio Komisija.

parko
Kviečiamo visus 
veltui.

gat.). 
įžanga

KON TRAKTORIUS
Del statymo namų, gtlradžių, dir

bimo naujų stogų arba pertaisymo 
namų, pasiniatykile su mumis.

Edm. Van Der Zwahn, 
Linden Avė. 

ŠI. Charles, III.

ISRENDAVOJIMUI
J U

3347 Auburn Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė su 
bučernės ice box. Senas, iš
dirbtas biznis. Turi būti grei
tai parduotas; gausit bargeną.

3559 S. Union Avė.

AR JUS (JAUT SUDĖTI ŠITA?
<

kuo-
nnu- 

dalino visai Chi- 
uniją šmeižian- 

tokiu birdu ko-
darbu pasilar- 

kompanijoms.
reikia brolišku- 

vienybes, o komunistai
politiškų partinių 
daro unijoj suiru- 
lietuviai kriaučiai, 
sargybos savo orga

nizacijos reikalų, — ateikite į 
lę Nuga-Tone. Jums bus nuostabu kas Į susirinkimą*.
link budu, kaip jis atsteigs Jumis. 
Nuga-Tone gamina stiprius nervus ir 
stebėtinai didina ištvermės pajiogą, 
teikia tinkamą žlebčiojimą, gerą ape
titą ir reguliarj vidurių veikimą, su
teikia gerą, gaivinantį miegų, gausiai 
entuziazmo, ambicijos ir gyvumo. Jei 
Jus nesi jaučiat kaip reikiant pamė
ginkit jj. Jums nieko nekainuos jei
gu nepagelBėtų. Jis yra malonus im
ti ir Jus tuojau pradėsit jaustis ge
riau. Imk jį per kek 
nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nuneškit atlikusią pakinko dalį 
pas Jūsų aptiekorių ir jis sugražins 
Jums Jūsų pinigus. Nuga-Tone išdir- 
tiejai taip gerai žinodami ką Jis pada
rys dėl Jūsų, jie įsako visiems aptie- 
koriams garantuoti jį ar sugražinti 
Jums pinigus jei neužganėdintas. Re
komenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas per visus aptiekorius.

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip Urnai 
Ir Puikiai šios Naujus Gyduolės 

Veikia šitokiuose Atvejuose.
. Į

Daug tūkstančių ima šitas gyduo
les kas mėnesį ir randu nuostabų pa- I 
lengvinimą. Jei Jūsų širdis netvar- i 
kiai veikia, mažai teturit dvasios ne j
žlebčiojimą, sukietėjimą vidurių, išpu- j lę. 
tinimas, silpnus nervus, blogą miegą Rykite imt 
ir duslų jausmą, tai pats dėl savo la- , 
tK> privalai išbandyti šią naują gyduo- i

čius lapelius, 
| munislai savo 
nauja tiktai 
Darbininkams 
mo ir
dėl savo 
iš rėkavimų 

Todėl

—Grupė tikrų unijistų.

Bridgeportas
Si mano Daukanto draugijoje

Lietuvių Tautiškų Kapinių vi 
suotinas susirinkimas įvyks uedr- 
lioj, balandžio 19 d., 1 vai. po pie
tų, Chiragos Lietuvių Auditorium 
svetainėj, 3135 S. Halsted St. Visi 
lotų savininkai ir draugijų atsto
vai esate kviečiami dalyvauti su
sirinkime. nes bus daug reikalų 
ansvarstymui kas link Docoration 
dienos May 30 apvaikščiojimo.

Lietuvių Tautišku Kapinių 
Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. (L \V. of A. mėnesinis susirin
kimas atsibus pftnyčioj. balandžio 
10 d.. 7:39 vai. vak. 
nėj, 1564 N. Robey 
šio skyriaus nariai 
ti šiame susirinkime 
svarbaus ir išgirsit 
‘artį su kompanija, kuri d< 
vedama C.hicagoj. —A. M. Kadsel.)

Unijos svetąi- 
St. Taigi visi 
turit dalyvau- 
nes daug yra 

mie nauji) su-

Tautiškas Teatrališkas Kliubas 
Lietuva laikys savo mėnesini su-1 
sirinkinu) Davis Sųmire Park salėj, 
ketverge, balandžio 9 d., 8 vai. va
kare. —Valdyba.

ir

RENDAI bekernė, tarpe dvie- 
marketų, Maxwell St., ir nau- 
So. Water St., yra du pečiai 
didelė vieta.

Phone La\vnd:do 4621

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties apleidimo mies

to turiu parduoti prieš balan
džio 11, 
vertės 
čiumi,

turiu parduoti 
grojiklį pianą, su 
98 rolelių kaina

$110
atsakančių žmonių

ben-

išrno-

PARDAVIMUI reslaurantas su vi
sais įrengimais, kas reikalinga prie 
biznio; yra elektra, pianai. Parsi
duoda pigiai. Pardavimo priežas
tis — liga.

Kreipkitės:
63-13 S. Wostern Avė.

Tel. Republie 64111

NAMAI-2EME

Aukščiau pažymėtos raidės 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, min
tos 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

6 RUIMAI rendai, Halsted ir 
32 St. Geri gyvenimui, elekt
ra, maudynės. Raktą galit ras
ti pas Paliulį chop sucy housė, 
2 lubos.

3202 S. Halsted St.

Del
kėlimais.

3323 LINCOLN AVENUE 
Ist floor 

Mrs. Jesky’s Piano

Standard Ijtnd Association

Velykų namai 105 W. Monroe St. Su i to 1305 
Chicago, Illinois.

SIŪLYMU KAMBARIU

PARDAVIMUI smulkių daik
tų grosernė, laikoma visokių 
smulkmenų. Ruimai gyveni
mui; senas biznis. Kreipkitės 

4609 Wentworth Avė.

RENDAI Ruimas dėl 2 vai- 
[ kinų ar merginų, su valgiu ar 
be valgio. Ruimas švarus, 2 
lubos frontas.

3429 So. Wallace St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišyti) tautų apgyventoj apielin- 
kėj. Daro gerą cash biznj. Parduo
du, nes einu į kitą biznį.

Atsi?nuk:te
1833 W. 22 St. I

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kę. 50 metu amžiaus, nevedęs, 
Balandžio 5 dieną, 10:00 vai. 
lyte. Paėjo iš Vaiguvos mie
telio, Kauno rė<l., 
Amerikoje išgyveno 

Palikit dideliame 
keturi us brolius 
Jurgį, Tadeušą ir 
vieną seserį Marijoną.

Runas pašarvotas randasi, 
4050 S. Artesian av. Laidotuvės 
įvyks Ketverge, Balandžio 9 d., 
1925 m., 1:3(1 vai. po pietų, iš 
namų 4050 So. Artesian Aye., 
o iš ten bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visus gimines, draugaus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutini patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekamo,

Broliai ir Sesuo.
l aidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

IŠSIMAINO naujas 2 fialų 
narnas, po 4 ir 4 kambarius, 
parankamai vėliausios mados, 
nysiu ant loto, i ‘ 
kės arba ant morgičio.

IŠSIMAINO 2 flalų muro namas 
po 5 ir 6 kambarius, mainysiu ant 
bizniavo namo, nepaisau apielin- 
kės; namas randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalovv su 8 lotais, sa
vininkas mainys ant bizniavo na
mo arba bučernės, Dry Goods Sto
ro, restauranlo arba ant kitokio 
biznio. Bungalovv turi būt parduo
ta arba išmainyki į trumpą laiką, 
pasiskubinki!, kas norit tyrame ore 
gyventi.

IŠSIMAINO 2 flatų puikus na
mas po 4 ir 5 kambarius, namo pa
rankamai vėliausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobilio, 
arba bučernės; namas ‘ raudasi7 
Brighton Parke. Su visais minėtais 
reikalais kreipkitės pas:

F, G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

muro 
namo
inai-

nįepaisau apielin-

PARDAVIMUI medinis namas su 
groserne arba atskirai, 4 pagyveni
mai po 4 kambarius ir krautuvę. 
Rendos neša mėnesyje .$90.00, par
duosiu už labai prieinamą kainą. .At
sišaukite

4637 So. Paulina St.
Savininkas randasi krautuvėj, 

matyti galima visada.

Reni Estate vyrai atsiveskite 
savo kostumerius ir apžiū

rėkite šiuos namus
4 fialų namai,‘ nauji, mūri

niai, visi išrenduoti, aržuolo 
trimingai, karštu vandeniu šil
domi, ice baksiai, gasiniai pe
čiai, sulankstomos lovos, kiek
vieno Hato kaina, $24,000, ren
dos $250 į mėnesį. Parduosi
me už mažą į mokėjimą arba 
mainysime, 5747-51-53 South 
California Avė. Taipgi turiu 
10 flatų namą, rendų $8220.

O. C. Brown, savininkas 
M29 S.z Talman Avė.

RUIMAS renetai dėl vieno arba 
dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nos. Yra maudynė, elektra ir te
lefonas. 3159 S, Halsted St. Kam
pinis namas |Mi^ 32-ros gatvės, 2 
lubos, duris įeianmos išv fronto.

P. Urbenis, mkhvffe

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 S. Halsted St

Didžio Lietuvos Kunig. 
lira nešame gerbiamiemsVytauto 

nariams, k
Vai: 1) 
kovo 2 d.

I dienų ir jei Jus |

! kanto draugija laike savo mėne
sini susirinkimą pirmą 
naujoj svetainėj — 

! Lietuvių Auditorijoj, 
įjos valdyba pranešė
I kad senasis! Simono Dauk^ntjo 
draugijos atstovas, A.

t' kas atsisakęs išduoti 
i draugijai iš Chicagos 
Auditorium Bendrovės 
Nariai draugijos išklausę valdy
bos pranešimą, nutarė senąjį at
stovą A. Jankauską atšaukti ir 
išrinko naują atstovą, T. Janu
lį, kuris atstovaus Simono Dau
kanto Draugiją Chicagos Lietu
vių Auditorium Bendrovėje.

Nuo Chicagos Lietuvių Audi
torium Bendrovės prisiųstas fi
nansinis raportas ir atsišauki
mas j draugiją. Raportas ir at
sišaukimas tapo priimti. Drau
gija nutarė nupirkti dar už pen
kias šimtus dolerių Chicagos 
Lietuvių Auditorium šSrų.

' Simono Daukanto paminklo 
komitetas pranešė, kad Lietuvo
je dabar randasi net dvi draugi
jos, kurios rūpinasi pagerbti 
musų seną lietuvių rasėją, isto
riką ir kultūros kėlėją Simoną 
Daukantą. Viena draugija sten
giasi surinkti tam tikrą pinigų 
sumą pastatymui ant Simono 
Daukanto kapo paminklo ir ap- 
taisimu kapo. Antra draugija 
darbuojasi, kad pastačius Simo
no Daukanto paminklą, kur nors 
viešoje vietoje Lietuvoje. Si
mono Daukanto draugija užjau
čia kaip vienai, taip ir kitai 
draugijai ir buvo pasiryžusi su 
savo ir kitų draugijų spėkomis 
aptaisyti kapą ir pastatyti pa
minklą. Musų draugijos ko
mitetas tarės su kitų draugijų 
komitetais surengti iškilmingą 
vakarą, parinkti aukų, bet kad 
kitos draugijos, kaip girdėti, 
neprisirengia prie to darbo, o 
kitos jau ir atsisako pradėtą 
darbą varyti pirmyn, tai tą vi
są naštą ir paliko vienai visuo
menei Lietuvoj nešti, bet musų 
komitetas dar tikis, kad prisi
dės ankščiau ar vėliau prie to 
darbo.

Simono Daukanto draugija iš
rinko savo korespondentu Joną 

|;Lazdauskį. Baliaus komitetas 
* darbuojasi sparčiai, ir ragina vi-

Balandžio 5 dM Simono Dau-

karti) 
Chicagos 
Draugi- 

nariams,

Jankaus- 
raportą 

Lietuvių 
veikimo.

Šiaulių ap. 
18 metų.
nubudime 

Prancišką, 
Kazimierą ir

nori na- 
bargenų, 

, par-
<i r b a

mų I 
pirkti, 
duoti 
mainyti, 
mus ant 
mų, lotus, 
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.

far

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim
Jau atėjo Kultūra No. 3. 

Įdomus ir puikiai išleistas 
numeris. Kaina 35 centai.

Galima gauti 
Naujienose, 

1739 S. Halsted St.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllliM

'8 R B. Naujienų akaL 
tvtojo* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
iti | tas sankrovas, kurios 
k. *lbi a.s i Naujienoid.

Julijonas LabeikA, mirė 
ir °) Andrieius Krikš

tijąs. — kovo 28 d. Gerbiami (Irau- 
<i:ii inehlžinnii pvisiųsli nosirerl •- 
nūs mokesčius k'uip galima grei
čiau. Susirinkimai laikomi ka< mė- 
nesis paskutinį sekmadieni. Dra"- 
vvstės antrašas: P. O. Box 177. 
Si. Charles, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI' savo brolio Vincento 

(Urniežiaus. 1916 melais gyveno i 
''bieago lleights, o 1917 metr: • 
važiavo į Bclchesto\vn. Mas1 
gu kas žino iš lietuviu a| 
tai meldžiu jo palies arba k 
no pranešti šiuo antrašu, 
busiu dėkinga.

Petronėlė Vizmanlienė 
3907 Monroe Si., Amalui, Nei

HZ
Zl- 
kii

i dėdžių Šimkų: 
Rrobislavo; 1913 

gyveno anie 
mieli dė

mimo ne- 
nutferinsit.

PAIEŠKAI' su 
Petro, Juozapo i 
turtais esu girdėjęs 
VVaukcgan. Taip mano 
dės prašau atsišaukti ir 
hiimingo kalinio budėti
Ta'mi broliai Amerikos lietuviai pa
dėkite surasti mano dėdę šiniktj, 
už kų busiu dėkingas. Mano dėdės 
arba kas juos žino, meldžiu 
nešti šiuo adresu:

♦ Lietuva.
Vincas Jumėžius

>ra-

PAIEŠKAI’ savo moteries Jįcvos 
Doekienės, kuri pasišalino apie 2 
metai atgal, paimdama nuo manęs 
bankas knygu’*' Manufacture ban
ko ir su savim pasiėmė grvnais 
ninigais 81070. Ji gyveno 3620 S. 
\V.‘dlpnę St. ‘ Kurie tikrai 
kur ji randas, gaus geras dovanas 
arba prašau načios. 
o bus viskas dovanota 

Josenh Docka, 
J620 S. Wallace SI.

praneš

kad sugristų,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų s to gi; prakiurimas užtaisomas ir 
garanluoja'snas už $4. Automobiliųį 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Hnkėj; 3 
džiausią ir geriausia stogų dengiiąo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvdale 0114.

staiga 34 metų senumo. Di

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Ldng distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ree.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų pluinbin^ą ir namų ap- 
Sildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

...................   9

vyrams; galima 
, arti 
g.vyc-

RUIMAS rendai 
ir kuknę vartoti, $6 į įjiėnesį 
Halsted karų m įvirta palogi 
nimui.

Kreipkltėji: 
819 W, 34 Placę

I lubos iš užpakalio

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pigiai, arba mainy
siu, ką jus turite į mainus?

9033 Coltagc Grove Avė.
Tel. Crawford 1674

NAMAI. Mt. Greenwood. Kai 
na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

MOTERŲ
REIKALINGA moteris arba 

1 mergina prie namų darbo. Geis- 
• tina kad suprastų apie valgio 
| gaminimą

Mrs. M. J. Kiras
3335 S. Halsted St.

Atsišaukite tuojau.

BARGENAS
Parsiduoda grosernė, priešais 

dirbtuves, visokių tautų apgy
venta. Priežasatj patirsite ant 
vietos. •*

2300 W. 48th PI.
Cor. Oakley Avė.

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalosv. 

modemiškai įrengtas, .$5390, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
fintų namas, garu šildomas, .$11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais .ir nedėlioj.

Lakęs Construction Works 
Kampas 58th & So. Robey Sis.

Tel. Republie 6200

PARSIDUODA 3 Halų mū
rinis namas, 2« po 4 kambarius 
ir vienas 3 kambarių. Kaina 
$6500.

MORTGECIAl -PASKOLOS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA 10 pointerių, 
darbas pastovus geriems vy
rams. Atsišaukit greit.

CEVERYKŲ taisymo mašinos 
parsiduoda labai pigiai; trys ka- 
valkai finišeris, džekis ir motoru- 
kas. Mašinos nedidelės, parduosiu 
labai pigiai. Pasiskubinkit, bo ne
turiu kur laikyti. Savininkas 
suomet namie.

Wm. Sabalauskas,
2345 S. I^avitt St., Chjeago

EXTRA BARGENAS

3149 S. Halsted St.

Imih Ali.INlvAb žmogus 
35 lig 40 metų senumo, 
ras yra dirbęs sali u ne, ne 
daug geriantis. Atsišaukit 

17?H) S. Halsted St.

nuo 
kat-
pcr-

REIKIA stiprių vyrų darbui į 
geležies šapą. Suteikit amžių ir 
patyrimą. Reikės įnešti kiek pini
gų* i kompanija ir turit suprasti 
angliškai. Suteikit adresą ir kiek 
galėsit jvestuoti. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Bok 501.

PAIEŠKAU jeniloriaus pagelbi- 
ninko, kuris tą darbą žino. Geram 
darbininkui mokestis labai gera. 
Girtuokliai ir darbo nežinanti 
atsišaukite.

Kreipkitės:
M r. Krank I.okas, 

11146 Vernon Avė.

AUTOMOBILIAI

ne-

PARDAVIMUI automobilius 
Romar. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Savininkas, 

4524 S. Woo<I St.
2 lubos iš Užpakalio

PARDAVIMUI automobilius, 
Hudson, arba mainysiu ant 
deimanto žiedo ar loto. Kreip
kitės tuojau, 2 hibo's.

3300 S. Union Avė.

vi-

BARGENAS, 2, 6—6 kamb. fia
lai, mūrinis namas, 1635 S. 50 Avė, 
Cicero. Aržuolo trimingai ir grin
dys, 2 boileriai, porčiai, rendos 
$130 į mėnesį. Statytojas ant pa
reikalavimo ir nedėlioj Tki 2 vai. 
po pietų.

1635 S. 50 Avė., Cicero*

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveH 

Lafayette 6738.

Parsiduoda pigini didele* bučernė 
ir grosernč, $45 rendos, 4 gražus 
ruimai gyvenimui; biznis labui ge
ras, randasi ant 8856 S. Lowe avė.

KITA labai graži grosernė ant 
2931 — 5th Avė., netoli Monroe St.

GROSERNĘ nutikčiau kad ir 
mainyti ant bile kokio nejudina
mo turto. Kadangi turiu du bizniu, 
tai esu priverstas vienų parduoti.

Kreipkitės: '
8856 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui namas, 2 augŠtų, mūrinis, 
5-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, visas modemiškas 
greitąyn pirkėjui labai prieina
ma kaina. 5722 So. Racine Avė.

2 APT. po 5 kambarius, sun par- 
loras, miegojimui porcini, 2 karų 
garažas, su augštu, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimingai, 
alyvos bumeris, gerame padėjime, 
kaina $18,000,. įplaukų $2,190.

Savininkas,
6210 S. Tahnan Avė.

Tel. Prospect 3356

MOKYKLOS

Specialiai Kursai Dress-
makmg ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De
gi gning, Tailoring ir .Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
———j——■■ ■/

BARGENAI
Parsiduoda Mahagony 

er pianas, kaip naujas.
809 W. 19 St.

Krautuvė

SAVININKAS turi parduoti (> 
kambarių medinę bungalow, 2 metų 
senumo, furnace šildomas, 1 blokas 
nuo Halsted St. karų, lotas 82x165, 
kaina $7750, išmokėjimais. Arba 
phitft lotą išmokėjimais.

1328 W. 97 Place.

PARDAVIMUI bučernė. 
nis išdirbtas ir visas cash. 
sas ant dviejų metų.

Atsišaukit:
1840 W. 35 St.

Phone l’afayette 8334

Biz-
Ly-

PARSIDUODA 4 kambarių 
Datas ant 2 aukšto. Yra elekt
ra, guzas. Geistina, kad butii 
suaugę žmonės be vaikų.

365fi Emerald Avė.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė, 
balti krėslai Ir įrengimas. Biznis 
25 metų senumo. Kambariai gyve
nimui iš užpakalio. Pardavimo 
priežastis — liga.

945 W. 31st St.
Tel. Pijospect .5277

PARDAVIMUI 6 ir 4 kambarių 
namas su elektra, vanoms ir aukš
tu beizmentu. Rendos $50. Kaina 
$3,900. Savininką galima matyli 
vakarais nuo 6 iki 10 vai., suba- 
toj po pietų, nedėlioj visą dieną. 
Paradviino priežastį patirsit ant 
vietios. 3717 S. Parnell Avė.

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, 111.

PARSIDUODA grosernė ir fur-, 
ničių krautuve, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj apielinkė, Biznis yra 
cash ir senai išdirbtas. Parduosiu 
pigiai, nes greitai vykstu Ltetuvnn.

Kreipkitfs:
4546 S. Paulina St.

2 fialų mūrinis 
South 
beržo 
kaina

PARDAVIMUI 
namas, 5—5 kambarių, 6641 
Washtejiaw Avė. Aržuolo ir 
trimingai, naujas namas, 

Savininkas. 
7935 S. Morgan St. 

Tel. Stewar1 3623

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
Šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šj gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbemei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

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


