
VOL. XII. Kaina 3c.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered u i«cond Clau MatUr March 7, 1914, at th* Post Offlca uf Chlcaro, I1L 
vndar tha Act of March S, 1879.

———■'II ■ ........................................................................... . W ■ »—ii —————
Chicago, UI, Penktadienis, Balandžio- April 10 d., 1925 -<►437 No. 85

Cm I! ■ L! M a !! Amalga mėta i meta lauk;uOCImISlU I3IID8II- “***»
* v Chicago* rubsiuvių 39 lok ai

mas Belgijoje išmetė iš unijos šešis 
žarijos draskytojus

lokala 
organi

Maskvos sovietan išrinkta
1,308 ne-komunistų

CHICAGO, bal. 9. — Vietd 
Amalgamėtų rubsiuvių unija n 
sitarus apvalyti savo organizaci 
ją nuo elementų, kurie savo dai 
buote neša j ją demoralizaciją i 
suirutę — nuo komunistinių uni

Amalgamėtai meta komunis 
tus laukan iš unijos

Socialistu laimėjimas 
Belgijos rinkimuose

Nekomunislti partijų lai 
Riejimas sovietuose

Jų balsų skaičius stipriai padi
dėjo kiekvienoje rinkimų ap
skrity. Komunistai tur. būt 
neišrinko nė vieno savo at
stovo

Rinkimai i Maskvos sovietą ne
komunistinės partijos išrinko 
1J108 atstovus

BRIUSELIS, Belgija, bal. 9. 
įvykusių praeitą sekmadienį 

rinkimų Į Belgijos parlamentą 
galutiniai rezultatai iki šiol dar 
nėra žinomi. Dagi iš kai kurių 
didžiųjų miestų nėrą pilnų ži
nių, kiek kuri partija surinko 
balsų. Bet jau iš tų pranešimų, 
kurie yra centralinės rinkimų 
komisijos gauti, matyt, kad so
cialistų balsų skaičius stipinai 
pAaugrfn visoso rinJrtmv 
tyse. - ---------- --

Briusely, Antverpene, Totir- 
nai, Mons, Charleroi, Ostende ir 
keliuose kituose miestuose soci
alistų atstovų skaičius padidėjo. 
Jau dabar yra žinių, kad socia
listų parlamentan išrinkta 76; 
tatai kai bus surinkti galutiniai 
daviniai, labai gali būt, kad nau
jajame parlamente socialistai 
turės nemažiau kaip 80 atstovų.
Premjeras Theunis sumuštas sa

vo oponento, socialisto
Iš dviejų buržuazinių partijų, 

kurios rinkimų kampanijoj buvo 
susivienijusios prieš sociaalistus, 
skaudžiausiai nukentėjo taip va
dinamoji liberalų partija, kuri 
naujajame parlamente turės tur 
būt nedaugiau, kaip 24 atstovus.

Konservatorių arba kataliku 
partija, kuri iki šiol, buvo vai 
džios partija, pasilieka stipriau
si ir naujajame parlamente.* Ji 
veikiausiai turės apie 83 atsto
vus. Bet ir ji kai kuriose ap
skrityse stipriai nukentėjo. Di
džiausi smūgį ji gavo toje ap
skrity, kur buržuazijos kandi
datu buvo patsai dabartinis 
prerpjeras, Theunis: Theunis bu
vo sumuštas, o jo vieta teko so
cialistų kandidatui.

Komunistai visai prakišo

Kai dėl komunistų, tie pasiro
dė visų silpniausi. Jų partija 
gavo taip maža balsų, kad esa
mais daviniais ji nesugebėjo iš
rinkti nė vieno savo kandidato.

Manoma, kad naujoji Belgijos 
valdžia bus koalicinė, sudaryta 
iš konservatorių katalikų ir li
beralų, kurie bendrai parlamen
te turės didelę didžiumą. Vie- 
nintėlė opozicijos partija bus so
cialistai. ■ •

MASKVA, Rusija, bal. 9. — 
Praeitą antradienį pasibaigė rin
kimai atstovų į Maskvos sovietą. 
Rinkimų rezultatai parodo, kad 
išrinkta 2,554 komunistų ir 1,- 
308 įvairių kitų, nekomunistų, 
partijų narių, tarp jų daugiau 
ne 900 moterų.

Tuo bildu* nekomunistų parti
jos Maskvos soviete sudarys 34 
nuoš. viso narių skaičiaus, kuo
met praeitame soviete jie suda
rė tik 12.3 nuošimtį.

Praeitą antradienį iš Amalga 
mėtų 39 lokalo tapo išmesti še 
ši komunistų triukšmadariai, si 
savo vadu Aręnbergu^ prieky 
.Kiti išmestieji yra: Cahan, Si 
nioni, Tillie Reznik, Mary Kap 
lan ir šapiraitė.

Iš Amalgamėtų unijos išmes 
ta jie už i<i« kad jie stengės 
kenkti siuvėjų organizacijai 
'skleisdami šmeižto lapeliui 
prieš uniją, preš jos viršininku; 
ir prieš vįsa, ką Amalgamčti 
unija yra padarius siuvėjų pade 
čiai pagerinti. I
Dirbo chuliganų darbą unijoj
Komunistai stengėsi ne ik pfu 

sėti darbininkuose nepasitikėji 
mo savo vadais ir viršininkais 
jie dar kreipėsi į bedarbius ir 
siundė juos prieš uniją. Jie ban
dė pakišti koją unijai, dalindami 
bjauriausių šmeižtų lapelius 
darbininkams dirbtuvėse ir pa
tiems samdytojams, šapų savi
ninkams, tuo metu, kai Amalga
mėtų unija pradėjo derybas su 
samdytojais dėl naujos sutarties.

Reikalauja “žodžio laisvės’’

ITALUOS DIKTATORIUS — VISISKAS LIGONIS

Šią savo fotografiją Italijos diktatorius Benito Mussolini išsiun
tinėjo užsieniams, norėdamas parodyti, kad spaudos pranešimai

Kurdu sukilimas pasidarė 
labai rimtas

Sukilimui malšinti Turkijos val- 
s džia fmobilizuoja visas savo 

karines jėgas*

LONDONAS, bal. 9. - Ex- 
čhange Telegrafo gauta iš Kon
stantinopolio telegrama praneša, 
kad turkai paėmę Gendi miestą, 
Kurdistane. Mūšy su turkais 
kurdai palikę apie 1,000 užmuš

tų ir dąug sužeistų. 
1

Turkai mobilizuoja armiją
KONSTANTINOPOLIS, bal. 9. 

}— Turkijos premjeras, gen. la
me t Pašą, kalbėdamas krašto 
seime Angoroj šiandie pareiškė, 

i kad sukilimas Kurdistanę pasi
daręs taip pavojingas, jogei ras
ta reikdinga paskelbti pilną mo
bilizaciją.

Premjeras pripažino, ‘ kad su
kilimas esąs daug rūstesnis, np 

1 kad laikraščių pranešimai skel- • •

3,000 angliakasiu išme 
lama iš darbo

SUDEGĖ DIDELI MEDŽIU
SANDĖLIAI

Italijos fašistu smarkavi 
mai Bolonijoj

ROMA, bal. 9. — Vakar va
kare Bolonijoj įvyko neramumų 
ir fašistų smarkavimų. Gatvėse 
sproginėjo rankinės granatos, 
poškėjo revolverių šaudymai, 
ypač darbininkų gyvenamose 
miesto dalyse.

Pranešimu laikraščio Mondo, 
kurs šiandie tapo konKiskuot/as, 
du žmonės buvę užmušti ir pen
kiolika sužeisti.

Riaušės kilo dėl komunistę 
lapelių, kuriuos komunistai ban
dė lipdyti sulpuose, ir vienas 
milicininkas tatai pastebėjo, Be
matant juodmarškinįų būriai 
apsiginklavę vėzdais, rankinė
mis granatomis ir revolveriais 
puolė į darbininkų gyvenamąsias 
dalis ir ėmė smarkauti.

MORGANTOVVN, W. Va., bal. 
9. — Trys kasyklų kompanijos, 

apie jo ligą esą neteisingi. Iš paveikslėlio betgi atrodo, kad fa- • turinčios Mononfcahela kauntėj 
- - • ! dešimt anglies kasyklų, kuriose

l--------- . - -   —t-............. ........... l.— Įdirbk trys tūkstančiai darbinin-
■> iv .« < .. v •• kų, vakar paskelbė savo kasyk-Joisevikai jtuzę nepasise- las uždarančios, kadangi esą ne

it 1 n Ii galima jos operuoti mokant dar-
KIIH8IS d8IK9III10SC bininkams algas sulyg dabartine

norma, tuo tarpu kai rinka ang-
ir mo- l’ms v‘Stt* sumenkėjus.
pot-ke-lti -------------------

šistų galva ištiktųjų labai labai suvargęs.

Britanija kolonizuos 
450,000 žmoniiiv

LONDONAS, bal. 9.—Didžio
sios Britanijos 
sutartį su Austraalijos valdžia, 
kuria einant Australija padės 
jai per dešimtį metų kolonizuo
ti tame krašte 450,000 Didž. 
Britanijos emigrantų.

Prisipažįsta pralaimėję 
mwvo ę

kur nors kitur

Arabai bombarduoja lordo 
Balfour viešbutį

DAMASKAS, Palestina, bal. 9. 
— Minia arabų vakar susirinkus 
ties Viktorijos viešbučiu, kame 
yra sustojęs lordas, Balfouras, 
akmenimis bombardavo triobesj. 
Policija minią išvaikė, keletą 
rabų areštuodama.

Laivas paskendo; šeši 
žmonės prigėrė

a-

LONDONAS, bal. 9. - Tele
grama iš Flushing praneša, kad 
jūrėse susimušė olandų gaidai vis 
Jonge Catharina su garlaiviu 
Clan Monroe. Olandų garlaivis 
smarkiai sužeistas, paskendo, 
šeši jo įgulos žmonės prigėrė, 
penkiolika buvo išgelbėti, bet 
dar trijų pasigendama. «

ARKANSAS CITY, Ark., bal.
9. — Kilęs vaikar gaisras sunai
kino didelius Breece Wlpte Ma- 
nufacturing kompanijos medžių 
ir lentų sandėlius. Gaisro’nuo
stoliai siekia apie 500,000 dole- savo sveikatai pataisyti.

LONDONAS, Anglija, bal. 9. 
— Buvęs Anglijos premjeras, 
Lloyd George, kurs buvo 'susir
gęs, šiandie išplaukė j Madeirą

Lietuvos žinios.
Lietuvos prekyba su 

užsieniais
KAUNAS. ‘ šių metų vasa

rio m. Lietuvos išvežijnas sie
kė 21 milijonų litų vertės, o 
įvežimas — 18 mil. 11. Tuo bu
du prekybiniam balanse gau
nama plius 3 mil. lt., t. y. iš
vežimas praneša įvežimą 16.(L4.

Palyginus su 1921 melų va
sario m. daviniais, šių melų 
išvežimas išaugo 3.2 mil. 11., 
įvežimus 3.9 mil. U.

Lietuvos užsienio prekyba 
per šių melų sausį vasarį 
bendrai siekė išvežimui 11.8 
mil. lt. vertės, o įvežimui 
34.8 mil. H. Tuo budu preky
biniam balanse per tuos du 
mėnesius gauname plius 10.0 
mil. lt., t. y. išvežimas prane
ša įvežimą 28.7%.

MINISTERIŲ KABINETE

KAUNAS, 21, III. Minis- 
terių kabinetas kovo 20 d. po
sėdy priėmė karo valdininkų 
tarnybos įstatymo pakeitimo 
projektą.

Šiuo projektu panaikinama 
karo valdininkų institucija ir 
nustatomos tam tikros sąly
gos, kuriomis jie prilyginami 
karininkėms arba civiliniams 
tarnautojams.

Vyriausybė nusistačiusi siųs
ti į užsienius 8 aukštesniuo
sius valdininkus tobulintis įvai
riose susisiekimo srityse, bū
tent: statybos, kelių, važiuo- 
tės ir plentų srity — Vokieti- 
jon -ir* Danijon; eless.-
ploatacijoN ir vandens kelių 
srity čekoslovaki.jon; dirb
tuvių ir komercijos srity 
Relgiįon; paštų telegrafo sri
ty Vokietijon.

| Klaipėdos konvencijos 
ratifikavimas,

--------- j
V1ENNA, Austrija, bal. 9. J 

Iš Leningradą pranešama, kad 
komunistų internacionalo vadai 
labai įtūžę dėl savo nepasiseki
mų Balkanuose per paskutiniuo
sius: šešis mėnesius.

Iš jų centro Trieste ir Salo
nikuose buvo išsiųsta didelės su
mos pinigų, iš Viennos vėl tonų 
tonai literatūros, o visa to vai
siai buvo kaip tik. priešingi, ne
gu kad sovietai tikėjos.

Kroatai galutiniai nutraukė ir 
šiaip netamprius ryšius su vals
tiečių trečiojo internacionalo 
sekciją, ir dabar taikosi su prem
jero Pašičo valdžia.

| Bulgarija nugniaužė komunis- 
Chicago ir apielinkė —- Uka-'tų. bandymus įsteigti sovietų re

netą, gali būt lietaus; nedidele,žimą tame krašte, jų ringlyde- 
|tempėraturos atmaina; vidutinis rius uždarydama kalėjimuose.

iokalo vykdomasis komitetai SA
VO susirinkime svarstė klausi
mą: kas tenka daryti, kad pana
šiems chuliganiškiems komunis
tų metodams padarius galą.

Buvo nutarta rekomenduoti
lokalo nariams, kad jų orgam’za-1 “Blaivybė” krašto sostinėj . 
unXsa'dyt0JI" b"tU ,SmeStl WASHINGTONAS, bal. 9. — 
unijos _ .... Ūž girtybę ir butlegeriavimą

Kaltinamieji komunistai ban- ...... , _...... j .Washingtone per kovo menesi de teisintis ir teisinti savo dar- . ,, , . . . :. . • - buvo areštuota ir teismo nuoaus-buotę, reikalaudami laisves sa- , .. .. v.. „ T. ta 1,029 asmenų.vo nuomonei pareikšti. Jie 
šaukė, kad jiems norima atim-* 
ti “žodžio ir balso teisė.”

Lokalo nariai tečiaus juokės!
iš.jų pretenzijų, žinodami gerai, <•) pi 
kad ne kas kitas, kaip tik komu-
nistai nepripažįsta žodžio lais-l Oficialia oro biuras šiai dienai 
vės, ir žiauriausiu budu perse- pranašauja:
kioja tuos, kurie jiems neprita-, 
ria.

KAUNAS, 21, III. Žinio
mis iš Romos, Italų vyriausy
bė ketinanti ratifikuoti Klai
pėdos konvenciją artimiausio
mis dienomis.

Žiniomis 
vyriausybė 
Klaipėdos 
bes tarybai
savaitę. Ratifikacija, 
įvyksianti balandžio 
baigoj. .

iš lokio, 
turėjo 

konvenciją
peržiūrėti

Amalgamėtai nesileis komunis
tams diktuoti

SLORHS

Japonų 
perduoti 

va Išly
dą r .šią 

tikimasi, 
mėn. pa-

NAUJA MENTALO PINIGŲ 
PARTIJA

K Al N AS^TTlL Trečias 
metalo pinigų transportas lai
vu ^‘Baltara” kovo m. 20 <1. 
jau išsiųstas iš Anglijos į Klai
pėdą. Sakytų pinigų transpor
tas viso 10,120,(MM) monetų 
1,308,1(M) litų sumai bus atsiųs
tas Klaipėdon apie kovo 25 d.

'šiaurvakaris vėjas.
| Vakar temeperatura viduti- 

Vykdomojo komiteto atstovas niai siekė 47° F. 
Veinšteinas aštriai atakavo ko-l šiandie saulė 
munistų “darbininkų partiją,” džiasi 6:24 valandą, 
kuriai kaltinamieji Amalgamč-t , , .... „
tų unijos ardytojai priklauso, ir 
kuri nori diktuoti amalgamė- 
tam:>, kaip ir ką jie turį daryti. 
Jis pareiškė, kad komunistų par
tija niekados nekontroliuos ir 
nediktuos amalgamėtams, ir li
nija nesileis ,kad “bunčius” as 
menų, kurie nieko bendra neturi 
su organizacija, diktuotų Amal
gamėtų unijai, kaip ji turi 
veikti ir kokios politikos laiky
tis.

Kai pagaliaus buvo pastatytas 
balsuoti klausimas dėl kaltina
mųjų šešių komunistų išmetimo, 
apie keturi šimtai balsą paduo
ta už pašalinimą jų iš Amalga Siunčiant pinigus IJetuvon 
mėtų unijos, o apie šimtas 
palikimą organizacijoj.

PINIGU KURSAS

Aprimo ir Bulgarijos valstiečiai.
Jugoslavija sustabdė bulgarų 

pabėgėlių darbuotu kurie plana- 
teka 5:19, lei-.vo iš čia Bulgariją pulti.

Didžiausias betgi trečiojo in
ternacionalo vadų apmaudas tai 
dėl visiško komunistų nepasise
kimo A’lbanijdj. Jie kaltina san• 
tarvės valstybes, ypač Angliją.

Vakar, balandžio 9 užsienio m- j()S pnvertusios vyskupą 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <io- į“T r * . .. ! 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos . ................ ..
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų ......
Franci jos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicoriios, 100 Tranku .. $19.29

$4.7<
Fan Noli, kai jis buvo Albanijos 
valdžioj, išvyti lauk sovietų ka
rini attache Krasoveckį, kurs 
buvo paasifystas į Balkanus ko
munistams organizuoti militari- 
niu pamatu. Fan Noli, kurs bu-

uz

DIKTATORIUS MUSSOLJNI
— KARO MTNISTERIS

|r=—-  ——i .- ............................. ....

Pinigai 
Rusijon

M ‘ | >
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.

• r , t

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau-
> ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei

kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebu- 
v tų konfiskuojami valdžios, dabaę beveik 

normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

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

NAUJIENOS

$5.14 
. $4.15 į 

, $19.25
$39 90lvo gimęs Adrianopoly, o ne Al- 

.. $2.53 banijoj, buvo sovietų diriguoja- 
mas» ir ,<uri laiM bolševikai ma- 

,_____ _________ ___  tė jame didelės sau pagalbos
Lietuvos Pinigų Kursas Balkanams laimėti.

Sovietai kaltina serbus,, kad 
per jie organizavę Ahmed® Zogu su

yra skaito- kilimą Albanijoj, suteikdami 
i jam 10,000 įvairios rųšies ka- 

....... riuomenės. Ištiesę gi Zogu pa- 

. .. ......20.75 (darė revoliuciją ir išvijo vysku-

.... v- ^1’25 iPą Fan Noli savo žmonėmis. I)a- 
51.50 bar Albanija vargiai begu bus 

....... 61.75 komunistų durimis į Bananus.
82.251 Kad> ir kažin kaip nepatenkin- 

| ti savo pralaimėjimais Bąlkanuo- ,,1 i D |

Naujienas Liętuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais 
mąs šitaip: 
. 50 litų ..

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

1000 litų

litų 
litų 
litų . 
litų
litų 
litų 
litų . 
litų

ROMA, Italija, bal. 9.—Prem 
j eras Mussolini šiandie užėmi 
karo ministerio vietą, iš kurios^Pric’’šitos"sumĘ'*’reikia'prid6tf25 
buvęs karo ministeris, gen. Di centai pusto išlaidų už kiekvieną 
Giorgio, rezignavo balandžio 2. _ dar'5O centų daugiau.

se, komunistai priima tatai kai
po faktą, ir dabar ruošias savo 
darbuotę kreipti kur nors kitur.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL
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DIDELIS VELYKINIS IŠPARDAVIMAS
dabar juos išpar

davinėjame

Gražys sliperiai dėl merginu

Motery Sliperiai

Ir aii^ščia

ŽEMIAUSIA KAINAIŠKILMINGA VELYKŲ ŠVENTE

Vaiky Ceverykai

Vyry ceverykai ir e fiordaiMETINIS ROŽINIS BALIUS

Tel. Dearborn 9067

Tikrai pasižiurekite l musų

Namų

The
Nevy 
kaip

egzaminą* 
padarymo 

ir visokių

lipimą 
mylių

Teį
tiek

DYKAI DYKAI 
šilkinės pančia- 
kos vyrams ir 

moterims

DYKAI DYKAI
Baseball kepurės 
ir dovanos vai

kams ir mer
gaitėms

keletas jų 
r Atstovų

vaikų čeve-

$1.95

Daugumas ei garėtų 
tiktai trumpų laikų, 
garėtai atsiranda ir 
Tikras, pastovus 
mas

Vaikų čeverykai, juodi, rudi. Visi skuriniai 
rykai dėl Velykų.
Specialiai po ......................................................

X KŪDIKI 
tftOVEs SKY

netohulumų. 
yra sterilizuoja* 

taip. ka«l 
be bakterijų

Jei pasiusite šį apgarsinimą | 
Borden Company, Borden Buikįing, 
lYoitk, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

ir nau- ■
inkš be 

taigi nega- 
likėtis jokių greitų per- 

imigracijos įstatymu.
vakare, 7r30 (pusė po septy- 
ant 5 valandos Velykų rytų 

atlik-

Amerikoj su prishuiti- 
pat galime gauti visas 
Adr.

r vakare
Cicero 8223 

Beredoj muo 
rmo 1-7 -v. ▼.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ABVOKATA8/ V ■

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

Valandos? 9 ryto iki 9 vakare. Su
rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

1921 .metų 
kaip parodo vė- 

cliemlka- 
>7,510 met- 

turtnčių 11,141,000 
Iš Vokietijos gnn- 

1.2OK,- 
iš Didžiosios 

2,082 metrinių to-

Prasidės mišparai Velykų subatos 
nių), prisikėlimo pamaldos prasidė 
Meldžiame visus skailingai atsilankyti, nes visos pamaldos bu 
tai lietuviškoje kalboje, kas bus malonu išgirsti.

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS

Perspėjimas
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuosus vidurėjius, 
tas rodo, kad jam perdaug maisto 
duodama, arba per dažnai, arba kad 
jo maistas stipresnis, negu jiš gali 
suvirškinti. Jei vaikas žinodamas, tai 
reikia pailginti penėjimo tarpą iki 
keturių valandų. Del kūdikių, kurie 
penimi iš bonkos, rėikia per pus su
mažinti duodamą kiekį, Iki viskas at
sitaisys. Jei tas negelbsti tuoj šauk- 
kis daktaro.

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 • 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 

Tel. Yards 4681

Skaityk šiuos straipsniu* kas sa 
vailę ir pasidėkit ateičiai.

Kaip tik tokios rųšies kokių merginos nori dėvėti ant 

Velykų. Gražiausių stylių ir geriausiai dėvisi. $2.85 
Sliperiai žemintosiomis kainomis ....................../ '

Ir augščiau

patenkina 
Pigus ci- 

pranyksta. 
malonus rtiky- 

yra tiktai iš geriausių.

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Ileating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogoriaustal.

M. Yušktt,
3228 W. 38th St., Oicago, III.

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra
džią gyvenimui penėdami jį Bor- 
den’s Eagle Pienu.

MIESTO OFISAS:
127 N, Dearborn Street,

Kambariai 614 ir 616
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas. Pullman 6877
VALANDOS: Kas d'eną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant 
vojimo abstraktų ir 
kontraktų, dokumentų 
popierių. Veda visokius sudus.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c

k. Bartkus, p™
io'19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Mes kę'tik gavoftie didelį siuntinį naujau 
šių stylių čeverykų, sliperių, vyrams, mote 
rims ir vaikams ir mes

Helmarai yra supakuoti i popierinius bak 
sėlius, kad užlaikius ir apsaugojus gamti 
nj šviežumą ir kvepėjimą. Paprasti cigare 
tai yra suvynioti į pundelius.

*Baksas 19 arba 20

keno j šaukštą, iki briauną, bet kad 
pffna.s nėMgtų iš šaukšto. Suprasi, 
kftd įkišant šaukštą j kūną negausi 
uiganėdinonČio nusrtiktivtmo, nes da
lis pieno bus prilipus prie šaukšto 
sienelių. Pamokįnimai sako, kad 
kia ifntbtiek ir tiek šaukštų prie 
ir tiėk toncijij vandens. Na, o jei 
prilipę pieno, tai negalėsi tikrai 
saikuoti pagal pamokinimą.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashingtou St. Room 111 
Tėl. Central 62«0

Cicero «Ketver; 
4917 n. 14 St. T<
Ant tlrftlgtyporto 
6-8 v. v. Rubato'} 
8236 S. Halsted St. T. Boal. 6737Rengia

Bridgeporto Liet Politikos ir Pašalpos K1

J. P. WAITCHES
Advokatas

uos ir 
esančių 
žinoti 
Kongresas vienok Šiuose 
kitose nieko nepadarė, 
jasis Kongresas nėjusi 
gruodžio 
įima 
mainų

Proponuojtimas Deportacijos 
Aktas, kuris Indų prailginęs 
deportacijos laiką, ir atėmęs 
dabartinį penkių metų apr i bu
vimų, kuriame laike dauguma 
svclimžemių turi būti depor
tuojami.. taipjau netapo jstaty
mu. .lis buvo perleistas Ib-pro- 
z.ąntantų Namo vasario 10 d., 
bot Šėtra to Imigracijos Komite
tus vasjfi’io 
ryti jokių žingsnių to biliaus 
reikale. Senato Komitetas jau
tė, kad bilius ‘turi būti studi
juotas ir diakusuvjamas pla
čiai. (FLIS)

Lietuviškoj Tautiškoj Bažnyčioj 
ant 35-to* ir Unfon Avė.

Klausimas—
Rūkytojo paprastų 

eiga retų
Mano eiga retai patinka 
man. Kodėl aš turiu mai
nyti į Turkiškus cigaretus?

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

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

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

Jūhn Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais*: 2151 We«tt 2U Street 
Telephone Rooseveit 9090

N^mų Telefonas Republic 9600

Per pastaruosius porą mė
nesių įvairus Diliai ir rezoliu
cijos, liečianti imigrantus, ku
riuos Kongresas buvo žadėjęs 
priimti, sukėlė daug vilčių ir 
baimių. 08-tojo Kongreso se
sija užsibaigė kovo 2-rą dieną, 
ir nei vienas iš tų daugybės 
Dilių ir rezoliucijų, liečiančių 
imigrantus, nebuvo perleistas. 
Didesnė jų dalis visai Kongre
so nepasiekė ir tik 
tebuvo Kongrese 
rimtai svarstoma.

Vėliausi /gandai 
mai, kad Kongresas 
imli ar buvo jau priėmęs bi
lius, kurie palengvins naujos 
kvotos įstatymą? pasirodo he 
pamato. Daug giminių ir drau
gų, žadančių važiuoti, tikėjo 
kud kas nors bus padaryta, 
kad pagelbėjus tiems, kurie 
buvo gavę vizas prieš liepos 1, 
1921 m., bei negalėjo važiuoti 
flel kvotos sumažėjimo., ir žmo» 

vaikai imigrantų jau čia 
tikėjos greitai įva- 

i Jungtines Valstijai.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Nedapenėjimus «pr«F*NT(r*’T-/-
Dažninusia kūdikiai yra perpenhnl, 

negu nedapenimi, bet jei vaikutis 
verkia atėmus bonkutę, arba prieš pa
davimą sekančiu sykiu, tai reikia kas
dien didinti mišfrtio štipnimą iki kū
dikis bus patenkintas.— .... .

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 17p6 

CMlCAGO TEMPLE BJ i->.
77 W. Washington St 

WBąbin£ton ' ra

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St^ Room 1111-M2 
Tel. Central 44H. Vai. nuo 9-A

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted Bf 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v 
vieną vakarą, išskyrus ke t vergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Nedėliojo, Balandžio 12,1925 '
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3131-33 SO. HALSTED ST.
Pradžia 7 vai. \ak. įžanga 75e. ypatui.

Kviečiame visus atsilankyti j šitą Rožinį Balių ir turėti gerus 
laikus. Galėsime visi pasilinksminti ir pašokti iki sočiai prie gorės 
muzikos. Rožės bus duodamos visiema veltui.

Kviečia KOMITETAS.

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

Boston Shoe Store
“GARANTUOTOS RŲS1ESČEVERYKAI” 

3435 South Halsted Street Telephone Boulevard 296

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR ^IAI-P 
NYTI VISADOS KREIPKITftS / 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

i. L FABION AS C(J

: |an^us kol jus pirksite sau
Velykoms čeverykus

Naujausių s|ylių ir išžiuros. Tan, juodi, rudi ir tamsus.
Ceverykai ir oxfotxiai. Mes garantuojame $4.85 
kiekvieną porą .....................................................

ŠTAI JUSU PROGA NUSIPIRKTI GRAŽIAUSIUS 
CEVERYKUS

BALIUS VELYKŲ PIRMį DIENA
S. L. A. 251 Kuopa

Surengė Balių su trims išlaimėjimai.s, atsibus
SO. ENGLEWOOD SVETAINĖJ, 

3430 Vincenncs Ate.
Pradžia 6 valšnrlą vakaro.

Gerbiami nariai ir taip lietuviai ir lietuvaite*, prašom atšilau 
ir praleisti linksmai šokdami Velykų vakarą.

širdingai užprašox KOMI'ITH AS.

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S.M4 Šalie St, Room 0691 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Hahted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart Panedėlic Ir 
Pėtnyčios.

SVARBUS
KULTŪROS BENDROVES 

Pranešimas Amerikos Lietuviams!
Labai daug ameiikiečių lietuvių 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” žurnalo kaina metams
mu $1 — ir pusei metų $2. — Taip 
knygas kurios tik yra Lietuvoj išėję.

“KULTŪROS”
Šiauliai (Lithuania), Dvaro

Visi naujausiu stylių dėl* Velykų. Satininiai, patentuotos 
skaros, Tan ir Blondc, su gražiais šniūreliais sliperiai ir 

pampu, su žemomis, vidatmemig ir $3.85
HugąlonuH kulnimis .........................................

mollMMa Ir boUhmm

M fcMMef

MJImm n* 4alykaa m* 
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STRAIPSNIS H9 
Kas Yra Pasaldintas Kondensuotas

Pienas?
šviežias, grynas, su visa smetona, 

— tai yra pienas gaunamas iš kdr- 
vių dėl padarymo Eagle Brnnd Pie
no. Karvės yra egzaminuojamos, o 
pieninės inspektuojamos reguliariš- 
kui veterinorių. Kondensaunės pasta
tytos nėtoli jdėninių, taip, kad gau
na šviežią pieną tik ką sumelžtą.

Iš kiekvieno keno šviežio pieno da- 
štatomo į kondensaunę yra paimama 
pavyzdis Ir tuoj ištiriamas ekspertų, 
kad suradus mažinusį nukrypimą nuo 
tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar 
yra supilamai į šildymo šulinius, kur 
jis sumaišomas su grynu cukrumi, 
pridedamu <lcl išlaikymo. Visa miši-< 
nį tada lieja į beofinius puodus, ir 

nno čia iki supilimo j kenus, pie
nas nepnoina pilė oro, ir todėl ne
gauna bakterijų nei oksidnotės. ši
tuo budu auklėjimo ir stiprinimo sa
vybes, esančios piene, nedingsta ir 
'ŠvježiaA pienas yra sumaišomas su 
grynu •cukrumi.

kėnėlj j kuriuos Eagle Menas yra 
supilama.-., padii^ami BoMėno kon- 

Idensaunčs ir ištiriami beminėse apy- 
I stovose dėl mažiausių 
!Tobuli kenai paskui ; 
i mi prie 700 laipsrtiij 
l gaunama absoliutiškai 
, indas. i ;
i Meną įpylus, kenai užlipinami tam 
tikru budu, kuris nereikalauja klijų, j 

Atmink, kad penint Eagle Brand 
Pieną kūdikiams absoliutiškai reika- 1 
lingu viską turėti griežtoje švaroje. I 
Taigi ir Atidarius keną, reikia jj už-1

i ir laikyti švarioje, J 
vėsiojo vietoje, Ir apsaugoti jj nuo 

! dulkių, musių ir tam panašiai.
1 Kad išlaikius tikrą mierą, reika- . 
lingu rūpestingai pieną saikuoti. 
Eagle Brand visados pilk iš

DEL APRŪPINI!
MOTINŲ IR J 

KŪDIKIŲ SVEIKAI 
bJĮ LmjmrnnuMinn

Lietuvos respublika 
197,000 ketv^rMini^kų 
ir turi apiie 2,750,000 gyvento
jų. Sunku paduoti detaliai jos 
biržą chemikaliniuos produk
tuos, nes stalitistikos yra abcl,- 
nos.

l'ž pirmuosius 
10 mėnesių 
liausios skaitlinės 
line birža paniekė 
rinių tonų, 
litų 
ta 9,129 metrinių tonų 
000 litų Viktės 
Hrilanij 
nų, litų vertes; iš Bčl-
gijos 2.OKO metrinių 4<mų, 215,- 
000 litų vertės; ir rš Jungtinių 
Valstijų 1,512 metrinių tonų 
610.000 litų vertės.

Trąšų buvo įvožia 52,355 to
nai, 5,989,000 litų virtęs. In
dustrinių cbcmiknlų 4,303 to
nai, 2,428,000 litų vertės. Pri- 
renglų vaisių įvežta 518 tonų 
arba tiž 1,582,00 litų. Kvepalų 
ir kosmetikų 11 tonų, 257,000 
litų vertės. 1>hžu 208 tonų, 881,- 
OOO Hlų vertės. Kaip pirmiau 
pažymėta, Vokietija. Anglija ir 
Hėhtijft įvežė didesnę dalį, o 
iš Jungtinių Valstijų gimta ma
žiausiai.

1923 metais Lietuvon Įvežtu 
1,201 metrinių * tonų vaisių, 
vertės $407,220. Iš Vokietijos 
gauta Naugifpisiai, įfž 3,470,300 
litų ($347.030); iš Anglijos už 
147,800 litų ($11.7KO); iš Jung
tinių ViUslijų už 122,700 litų 
($12/270);’ir iš kilų šalių už 
231,100 litų ($23,140);

1923 metais keturios dirbtu
vės gamino degt ūkus Lhtuvoj 
ir apie 700 žmonių jose dirbo.fsclen^ti puodeliu 
Degtukai pradedami išvežti iš 
Lietuvos į kitas šalis. 1923 me
tais jų išvežta į Rusiją ir į 
Angliją. 'Taip pat mėginama 
juos atvežti i Jungtines Valsti
jas. Į BEIS]. ‘

!»■ W t/i vS>’/ Įt ~l F4Ji
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G822 mirčių nuo whoop- 
ing kosulio

\Vhooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena Iš pavojingųjų. V ra rapor
tuota 6822 mirčių j vienus metus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Nėra gyduolių nuo \vhooping ko
sulio, jis begali) kankinu kintikius, 
liet pagelti:) galima suteikti ir ligų 
galima sutrumpinti. Kelčių lašų 
Dr. Drake’s Glessco greitai praša
lins nors ir didžiausi kosėjimą ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimą. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieko- 
i iu su pilna garantija užganėdini- 
H)o — 50c. butelis.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohin.

Sveikatos Dalykai
(’IIK’AGOS SVEIKATOS DE 

PARTAMENTO PR ANE-
SIMAI j

tarp 
tas 

gal-
Dr.

bfclBl , ui 
puola anl kelių ir ploja ran
komis: tuotarpu moterys su
tinka svečią garsiu žvengimu 
ir veda jį šokdamos savo .šoki. 
Netoli Tnganikos ežn-ro gyven
tojai sutinka svečią tokiu lai
du: išbėgę priešais voliojasi 
ant žemės, smiltyse ir juo la
biau dulkėmis apsi velia, 
didesnė pagarba svečiui 
škiama. *

KM

1

NAUJIENOS, Chlcagrt, III.

TANKUS KOSĖJIMAS
v 1(Jai būt jus nesuprantate, kodėl jus tankiai kosite ir 

persisaldote, tiesa yra, kad jūsų visa kūno jėga yra silp-

• Ino 
išrei-

DABAR 
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURllAN
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas mate Holas
Prašykit groseminkų

susideda 
iš 5 pėdų va na, nikeliuoti krane
liai ir vandens išbėgimas, levatory 
mieros 18x21 su trap basin eoeks, 
baltai enameliuota, su mahoganv

p'i-....... $57.00
Tokia pat kaip augšėiau minėta 
tik biski suskel- $47.00

Prašykit dykai knygutes
Joje parodoma pilnas pasirinkimas 
vanų, lavatorių ir sinkų, olselio 
kainomis. RAŠYKIT ŠIANDIEN 
IR SL’TAUPYKIT pusę, 
čiai rašykit dėl pasiulymų.

Apron Sinkos 
I šmoto, balto 
porcelino jena- 
meliuotos ’sin- 
koą, baltai ni
keliuoti krane
liai, 42 colių, prirengtos .... $26.75 
52 solių, prirengtos ........... $35.65

Roll Rim Sinkos 
balto 
e na-

nikc- 
krane-

1 šmoto 
porcelino 
moliuotos 
kos, su 
liuotuis
liais ir vandens 
išbegimu, 42 čol. prirengtos $21.00 
52 colių, prirengtos $24.50

. Melevotos Sinkų kojos, kožna $1.50
Enameliotos sinkų koj. kožna $3.00 
Mes parduodame visus apšildymo 

reikmenis ir plumbingą.

DR- VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

Palengvins akių įtempimų, kurb 
esti priežastimi galvps skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervno- 
tumo, skaudamą akių karšti, atl 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tų, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akiniu* 
Visuose atsitikimuose egzaminavl 
ra a s daromas su elektra, parodau 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščian 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 Iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visų savo darbų, b 
žemas musų kainas. SargUdta saw 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street

. i

“Galvos skaudėjimas yra pa
prasčiausias a psi re i š k i rri a s 
žmonių. Laimingas yra 
žmogus, kurio nekamuoja 
vos skaudėjimas’’, sako
Herman N. Bundesen, sveika
tos komisioniorius, savaitinia
me biuletene “(’hicago’s Ilealtl)“.

“Galvos skaudėjimas yra 
greičiau simptomas, o ne liga ir, 
kaipo tokis, yra naudingus Įspė
jimas to, jog sistemoje kas nors 
yra netvarkoje. Tatai prilygsta 
raudonai šviesai ant gelžkelio, 
kuri perspėja sustoti, apsižiūrė
ti ir klausyti.

“Galvos skaudėjimas yra 
kaip ir bile kuris kitas skaus
mas. Jis parodo, jog kūno me
chanizmas sugedo ir reikalau
ja kompententiško tyrinėjimo”, 
tęsia komisioniorius.

“Praktiškai nėra beveik to
kios ligos, kuri nebūtų lydima 
galvos skaudėjimu. Bet sugedę 
dantys ir akys, nosies užkrėti
mas ir virškinimo aparato pa- 
irimas yra paprasčiausi galvos 
skaudėjimo priežastis“, sako Dr. 
Bundensen.

“Galvos skaudėjimas atima 
energiją ir kliudo kaip fiziniam, 
taip ir protiniam išsivystymui. 
Delei to kas metai susidaro mil
žiniškų nuostolių,

“Apie 15f4 mokyklą lankan
čių vaikų kenčia dėl galvos 
skaudėjimo”.

Komisioniorius pataria:
rask galvos, skaudėjimo prie
žastį. Netikėk perdaug viso
kiems milteliams, kurie tankiai 
tik užsendina tikrąją ligą, ir de
lei to sunku ją bėra išgydyti“.

JAUNIAUSIAS ŠOFERIS

Į sig a lėj id4 a 11 tomobi Ha m s
mirti,i civilizuotam pasauly ir 
ypač Afnerikoie. atsirado ir 
jaunų sporlinifikti šoferių. .Inti- 
niausias viso pasaulio šoferis 
esąs amerikietis Albertas De
niu Kurias, kuris esąs tik še- 
šerių m?tų amžiaus, vienok iš
laikęs šoferių kvotimus ir lai
mėjęs keletą automobilių len
ktynių konkursu.

SCOm EMULSION
kad maitinus jūsų kūną ir atbudavojus jūsų stiprumą ir 
suteikUs jums jėgą atsilaikyti prieš silpnumą. Jus nerei
kalaujate stiprių gyduolių, bet maitinančių.

Jei jus turite trubelio su kosuliu arba slogomis 
vartoki! Scott’s Emiilsion kasdien!

Rcott & Howne, Hlaomfiald. N. J.

2

□
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MarqueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioj*! Apielinkėje

F. A. RAKAS
Reghlruofaa Apliekorius 

ir Savininkas
2346 We»t 69th Street 

* arti W«ttern Avė.
Phone Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL.

Tel. Hlvd. 3138 
M. VVoitkeurie* 

BANIH 
AKUSERKA 

Pasekiningui p*, 
arnauju mote- 
•ima prie gimdy- 
no, patarimai 
lyk ai moterim* 
ir merginom*. 

3113 South 
Halsted St.

24-57

t

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Bladeš

THE SAFETY RAZOR KURISValėt
A PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

—Sharpent Itself

DVk ATI-inDIENU TIKTAII\xxl. Balan. 9 iki 18 įskaitant
UŽ

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

3235 S. Halsted St.

^DR, HERZMJN-s*

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir merginom*, 
kreipkite^ o ra
site pagelbą.

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

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

Gydo staigias ir chroniška* Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th StM netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St.

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

Telefonaii

G Arbatiniai Šaukštukai 
279 vynioklius

1 Arbatinis šaukštukas
47 vynioklius

Taipgi šakutės, i>eiliai des- 
sert šaukštukai žemiau pa* 
rodytomis kainomis. Gražus 
Jaunavedžių VVreath pater- 
nas. Garantuota išdirbrjų 20 
mėtų.

už

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

'i-

y

Įvairenybės panels kaip šiuos

DYKAI!KEISTA REKLAMA

'laupyk ir vynioklius 
ir Cream.

ir

lyiekvienam pirkliui yra la
bai svarbu, kad kuo daugiau 
galėtų parduoti savo prekių ir 
tokiu budo daugiau uždirbtų. 
Pirkliai stengiasi Įvairiais bu
dais savo prekes reklamuoti 
t. y. kaip Įmanydami labiau 
girti, kiekvienam apie savo pre
kes priminti, ir tt. Tokių rek
lamų (girinių, ar kaip kitaip 
pavadintume) mes matome vi
sur ' — gatvėse, laikraščiuose, 
krautuvėse, viešose vietose, 
kaip stotys ir t. p. Bet nesenai 
Italijoje pradėta visai nauju 
budu reklamuoti prekės. Atsi- 
do “valgomosios reklamos“. 
Daroma taip: ant kepalėlio 
duonos, pyrago ar kito kurio 
kepsnio iškepama draug su 
juo reklama, kurią labai leng
vai galima ant plutos išskaity
ti. Žinoma, daugiausiai turi 

kurie 
Tokiu bu- 
naudos 
tos rekla- 
duonkepiai

Žinoma, daugiausiai 
reklamų tie kepsniai, 
daugiau vartojami, 
du gaunama dvi 
pirkliai turi puikių 
mos rezultatų ir 
gali pigiau savo duoną parda
vinėti.

KUR KNYGŲ DAUGIAUSIA 
IŠLEIDŽIAMA.

Daugiausiai knygų išleidžia- 
ma Anglijoje, Vokietijoje ir 
Prancūzijoj. Vokiečiai išleid
žia daugiausiai mokslo knygų, 
prancūzai gi ir anglai viršija 
vokiečius beletristikos (gražių 
pasiskaitymų) knygomis. Ame
rika palyginant išleidžia kny
gų nedaug; bet už tat ten lei
džiama daug daugiau' negu kur 
kitur laikraščių. Amerikos 
laikraščiai pavaduoja europie
čių knygas ir amerikiečių dva
sios reikalai esti pilnai laik
raščių patenkinami.

SVEIKJNIMOSI RUDAI

Nereikia manyti, kad visur 
taip kaip pas mus sutinkama 
ir sveikinamasi. Taip paimki
me kaikuriuos Afrikos negrų 
tautų žmones, kurie susitikda
mi vieni su kitais, ypač patik
dami svečią jie išbėga pirmyn,

■■M

1 Turkiškas Ran
kšluostis, 115 vy- 

nioklių
1 H tiek Rauksi uo 
stis, 25 vyniokliai

Commumty Par Plate Sidabrine
(GARANTUOTA 20 METU)

Gražus Turkiški ir Huck Rankšluosčiai
7 '• su

AMERICAN FAMILY 
SOAPV > \ ' 'i •

Vyniokliais ir American Family
Panels
audeklą. Sutepimai pasiluosuoja ir tuo
jau pranyksta. Nereikia velėti kol nu
gara skaudės. Bet skalbiniai yra švarus 
—ir nesugadinti.
American Family Flakes yra.gryno mui
lo flakes—ideališkos specialiai dėl Skal
bimui mašinų ir šiaip skalbimo. Nueiki
te pas groserninką šiandien ir nusipir
kite pirmiau kol dar dykai doyanų pa
siūlymas ir brangių dovanų laikas ne
užsibaigė. O jeigu jus t a upė t vyniok
lius, neužhiirškite juos atnešti arba at
siųsti. Jei jus norite gauti musų regu
liarių dovanų, ateikite kaip pasibaigs 
specialia pasiūlymas.

Jei jus siųsite vynioklius 
įdėkite 10c.

Jei jus siųsite vynioklius ir panels, atsi
minkite tai: įdėkite 10c. dėl kiekvieno 
seto sidabrinių šaukštų ir 5c. dėl kiek
vieno rankšluoščio. Tas paderigimui iš
laidų supakavimo ir persiuntimo. Tik
rai tai padarykite. Pažymėkite savo siun
tinius aiškiai ir adresuokite Dept. 0, 
1232 West North Avė.
American Family Flakes pakelių panels 
yra sekamos vertes: '
Kiekviena* panel nuo 
kioa pat vertis, kaip 
Kiekvienas panel nuo 
klos pat vertis, kaip 
Kiekvienas panel nuo 
klos pat vertis, kaip

Atneškite Vynioklius čionai!
„ f 
Krautuvės

27 W. Lako St. (Netoli State) 
1232 W. North Avė. (Prie tilto)

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisns
4729 So. Ashland Avc„ 2 labos 

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 8:89 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

LIETUVIŠKA APTIEKA 
VVEST SIDE

PROGRESS DRUGS”
Receptai yra pildomi teisingai ir 

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

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
/ dykai

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

» Tel. Brunswick 1717

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

........... : 9

LIETUVIAI DAKTARAIA

dėliomis iš Šventadieniais 10—12 dien

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronli-

6 uncijų

16 uncijų

3 svarų

Ištisų Dovanų Krauti 
Randasi čionai 

VIDURMIESČIO KRAUTUVE 
NORTH SIDE KRAUTUVĖ

Sidabrinių indų, jaunave-
wreatn na 
matote gerose namuose—garantuo-

PIRKITE ši puikų muilą dabar atei
čiai*, taip kad jus galėsite pasinau

doti tuo 10 dienų dykai dovanų pasiū
lymu.
Tik pagalvokite! — mes išduodame dy
kai tūkstančių tūkstančius tikrų Oneida 
Community 
džių vvreath ^atetno. Tokios rųšies ku
rios 
ta 20 metų. Taipgi tūkstančius puikių 
Turkišku ir Huck rankšluoščių.

Didelis Pirkinys— 
Tikra Ekonomija

Viskas kas jums reikia, kad gauti šias 
dovanas, tai taupyt vynioklius nuo Ame
rican Family Muilo ir priekines ir užpa
kalines pakelių dalis nuo American Fa
mily Flakes, ir atneškite juos į arčiau
sią musų premijų krautuvę ir išsirinkite 
sau premiją. Arba jeigu jus norite, at
siųskite tiesiai mums.
Nauji drabžiai ar geras Muilas 
Jus žinote American Family —visų mė
giamas per 80 metų. Daugiau negu 3,- 
000,000 moterų sako, kad jis yra pui
kiausi* už visuH muilus dėl visų skalbi
nių. Jus gal biskutį daugiau užmokėsite 
už jį, bet jus gausite savo pinigų vertę! 
jis atlieka daug geriau. Ir nuo jo vyniok- 
iiai atneša brangias dovanas.
Jis mazgoja labai gerai, bet apsaugoja

Dykai sidabriniai indai 
Onelda 
miirtėB vainiknH 
fcėlau. i 
6 
l 
3 
l 
3 
1 
3

Community kaip jauna- 
iliustruotHs auR- 

CarantuotaH 20 metų. 
.. 47 

270 
. 100 

299 
100 

299 
100

Arbatiniu Šaukėt. , ... 
Arbat. šauk. (1 sėt) 
Dessert šaukštas .......
Desrt šauk. (1 sėt) 
Peilis . ................... .
Peiliui (1 netae) 
Šakutė .......

Šakutė* (1 netan) .... 299

vyn. 
vyn. 
vyn. 
vyn. 
vyn. 
vyn. 
vyn. 
vyn.

Namų telefonas Yarda 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 pe 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:39 iki 9:80 vakare

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

pakelio, to- 
1 vypioklis 
pakelio, to-
2 vyniokliai 
pakelio, to-

3 vyniokliai

Dykai rankšluosčiai 
Turkiški rankšluoščiai, jacqunrd 
išmarginbno, pasirinkimui pink 
arba mėlyni, 
visuomet 
k* jų 
iluoiilai, 
rjplo. 
1 Turk. 
1 Huck

JAMES S. KIRK &. Co! 
CHICAGO

rankšluoščiai, 
pasirinkimui 

Mieros 2jx40. Jie 
Išrodo rrijŽŲK vifi» lal- 
vartojimo. Huck rank- 

18x36 iš gero mate-

Rankšluostis -115 vyn.
Rankiluobtis ^25 vyn.

Ofiso tel. Boulevard 9698 • 
Rezidencijos tel. Dreiel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Optometrisš
Tai. Boulevard 6487 
1649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tcs ant 

2 lubų

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. Benedicf Aron
Ofisas 3801. S. Kedzie Ate. ..Phone 
Lafayette 0075. Valando* 2—6 rak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare. ’

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

Tel. Lafayette 4146
-z—

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedMioj 10 iki 12 d.

Gydo su pagelba naujausių metodų 
r X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4i80 ir 8 iki 19.
Nerišlioj nuo 2:89 iki 4:30 po plot;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7kT0
Telefonus Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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Chicagoje per nešiotojus:
......... ...........iKc'ehi ios šalininką, tai kitų ša-

Mėnesiui.................................— 76clių pasitikėjimas Vpkieti-
Suvienytose Valstijose, ne Chicago je,1 rpspilKlikai labai IlUpul-

Metams*“'“.'_____________ l $7.00'' " ...... . ........
Pusei metų . *..................   3.50
Trims mėnesiams ___ ___ ...... 1.75
Dviem mėnesiam ___ _ ______  1.25
Vienam mėnesiui _______ —— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ......... ................-........  $8.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiams .........._..........  2.9C
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

spekuliuoti buvusiojo vy
riausiojo kariuomenės vado 
populiarumu. ,

Hinderburgo kandidatū
ra y pi demonstracija prieš 
respubliką, o ne rimtas pa
ryšimas laimėti prezidento 
vietą dešiniomsioms. parti
joms. Negalima teeiaus sa
kyti, kad ji neturėtų realės 
politinės reikšmės.

Kad ir Wilhelmo “paklu- 
■ snus tanias” nebus išrink

tas, tai vistiek bus svarbu, 
kiek jisai gaus balsų. Ypač 
tatai bus svarbu užsienio 
akyse. Jeigu pasirodytų, 
kad žymi dalis Vokietijos 
piliečių remia atvirą montfr-

Jeigu nebūtų tų nclemių “men
ševikų”, tai “L.” bendradarbis 
nerastų kitokio argumento 
prieš deginimą, kaip tiktai ke
liolikos dolerių nuostolių!

Įdomus to nusibolševikavu* 
šio žmogelio “protavimas.” 
Jam nė j galvų neateina min
tis, kad degint veikalą vieno 
didžiausiųjų pasaulyje rašyto
jų (nežiūrint, ar sutinki su jo 
pakraipa, ar ne) yra ii viso 
k«rl>ariškas, nekulturiškas 
darbas.

Kuomet komunistui priėjo 
iki t<>, kad jiems reikia vesti 
viešas diskusijas apie lai, ar 
deginti knygas, ar ne, — tai 
kiekvienam turi būt aišku, 
kad proto atžvilgiu ta “parti
ja” gyvena viduramžių gady
nėje.

JUNGTUVĖS TREJIEMS 
METAMS!

Kam reikia karo stovio 
Lietuvoje, kuomet Lietuva 
su nieku nekariauja ir nesi-

tų. Respublikinių partijų 
blokas todėl dės visas pas
tangas, kad atitraukus kiek 
galint daugiaus balsuotojų 
nuo Hindenburgo.

je vaidina Vokietijos komu
nistai?

Kuomet dešiniosios parti
jos atvirai stoja už kaizeri-, 
nę monarchiją, o demokra
tinių partijų blokas gina 
respubliką, tai komunistai 
mėgina suskaldyti darbi- 
|ninku klasės balsus. Kiek- 

karų komen-1 vienas balsas, paduotas už

butų karo komendantai!
O kam reikia karo komen

dantu? Štai kam: c
“Kauno

Jauto nutarimu”, skaito- komunistą Thaelmanną, bus 
me “Socialdemokrate /nuostolis respublikai, reiš- 
‘‘Sociaidemokrato redak-'kia — parama monarchijai! 
torius nubaustas 500 litų' Kad Vokietijoje dabar 
arba 1 mėnesiu arešto užigai§tų būt įsteigta bolše- 

straips-ivikiška diktatūra, apie tai 
‘Suvažiavimas ir šiandie gali svajoti tiktai

įdėtus 10 N-ry 
uitis:
partijos nariai ’ir ‘Del re- bepročiai. Kova tenai eina 

tarpe respublikos ir monar
chijos. Statymas atskiro 
komunistų kandidato į pre
zidentus todėl neturi jokios 
prasmės. Vienintelė nauda 
iš to gali būt tiktai reak-

Tame burliokiškame Kau-j 
no komendanto nutarime 
pasakyta, kad aukščiau mi-, 
nėtieji “Socialdemokrato” 
straipsniai esą “melagingi” 
ir “erzina visuomenę”. Bet 
ar yra įrodyta, kad tokia ko
mendanto nuomonė teisin
ga?

Ne, nėra įrodyta. Ko
mendantas nubaudė laik
raščio redaktorių vien tik
tai savo nuožiūra, be jokio 
teismo.

Tai yra despotizmas —ly
giai toks pat despotizmas, 
koks viešpatavo Lietuvoje 
prie caro valdžios. Nejau
gi Lietuvos žmonės tam ko
vojo už Lietuvos nepriklau
somybę, kad caro guberna
torių vietą užimtų “tautiš
ki”, “katalikiški” carukai?

DEGINT AR NEDEGINI?

Vokietijos junkeriai ir ka
pitalistai pastatė savo kan
didatu į valstybės preziden
tus gen. Hiųderburgą. Tai 
liudija, kad reakcininkai 
Vokietijoje jaučia, jogei 
jiems sprūsta dirva iš po 
kojų:

Kodėl jie pasirinko tą ge
nerolų? Del jo vardo. Kaipo 
politikos veikėjas, Hinden- 
burgas yra nulius. Jisai vi
sų savo gyvenimų buvo ka
reivis ir laikė savo,pareiga 
tarnauti kaizeriui. T>a ir da- 

bar jisai susirašinėja su 
Wilhelmu ir savo laiškuose 
buvusiam kaizeriui pasirašo 
“paklusnus tarnas”.1’ 
Junkeriai ir kapitalistai at
metė savo pirmesnįjį kandi-

“Laisvėje” nesenai vienas 
komunistų fanalikėlis davė pa
tarimą AILDLD. komitetui su
degini i K. Kautskio brošiūrų 
“Ant Rytojaus po Socialės Re
voliucijos”/ Nei “Laisvės” 
redakcija, nei komitetas iki 
Kiol nepasakė, ka jie mano apie 
tų patarimą. Gal būt, jie lau
kia direktyvos (nurodymo) iš 
Maskvos. Bet bolševikiškoje 
publikoje tas (liginimo suma
nymas, matyt, iššaukė šiokių- 
tokių abejonių, ypatingai kai 
ji pamatė, kad visuomenė gali 
už lai pradėt išjuokti komunis-

nuo- 
užsitrauktų

•Vienas iš los “susipratu
sios” publikos rašo Brooklyno 
laikraštyje taip:

“Mano supratimu, jeigu 
Gi idealinis Komitetas pa
klausytų d. Belaisvio patari
mo ir sudegintų tų knygutę, 
lai ne lik kad padarytų drau
gijai Reliobkų dolerių 
stolio, bet dar
juodų dėmę ant. savo gero 
vardo.
tų menševikams į rankas 
priemonę šmeižti mos. Jie 
tllojaus jnilų l.ul.iiy ti : *iliu- 

ivkitv, ar mes ne tiesų sa
kėm, kad bolševikai yra di- 
džiausi fanatikui! Jie ne tik 

s kad savo pasekėjams už
draudžia skaityti skirtingų 
minčių rašius, bet stųčiai 
juos degina!’ ”

Antra

tė jį Hindenburgu dėlto, kad 
jie nebeturi vilties laimėt

laigi degint butų negyva, 
nes pasidarytų piiugiškus nuo
stolis ir “menševikai šmeižtų”.

Amerikos didieji laikraščiai 
šiomis dienomis paskeblė kei
stų “jungtuvių sutarties” teks
tų, kurį buk priėmusi ir reko
mendavusi sovietų valdžia Ru
sijos gyventojams. Jisai skam
ba taip:

“§1. Aš, Sergejus Koval- 
jev, imu sau už pareigų lai
kyti pas save, pradedant 
1924 metais, kaipo savo pa
čių, Anną Ronųuienko.

“§2. Aš, piliete Anna Ro- 
manenko, pareiškiu savo su
tikimą per trejus metus bū
ti aukščiaus įvardintojo pi
liečio pati.

“§3. Aš, Kovaljev, laikau 
Romanenko sa,vo pačia ir 
apsiimu elgtis su ja per tre
jus metus, kaip su savo pa
čia.”
Pasirodo, kad šilas “jungtu

vių kontraktas” yra išliesų ne 
išmistas, bet tikras faktas. 
Tiktai Amerikos laikraščių 
korespondentai neteisingai pra
nešė., kad jį užgyrę visos Ru
sijos bolševikų vadai.

Iš tikrųjų buvo taip. Tą kei
stų dokumentų išspausdino šių 
metų kovo mėn. 3 d. vyriausias 
Rusijos komunistų partijos or
ganas, “Pravda”, pranešda
mas, kad tokios rųšies “šliu- 
bas”. buvo padarytas viename 
sovietinės Baltgudijos kaime. 
“Pravda” ne pagyrė tas jung
tuves, bet nupeikė.

Charakteringa tccia’us, kad 
ce n tralinis bolševikų organas 
pripažįsta, jogei tą “taikinu 
jungtuvių” sutartį patvirtino 
profesinė sąjunga ir vietinė 
r..ovietų pildomoji taryba.

Kuriam tikslui .ūkininkas 
Kovaljev paėmė pačių trejiems 
metams, idant po to laiko ga
lėjus jų atstatyti? Ir kuo va
dovavosi bolševikiškoji profe
sinė sąjunga- ir pildomoji ta
ryba, tvirtindama tokių negir
dėtą sutartį?

Amerikos spauda aiškino, 
kad tų keistų jungtuvių moty
vas buvęs - išbandyti, ar vy
ras ir moteris, sueinantys į 
porų, galėsią) gyventi laimin
gai vienas su antru. Bei lai 
yra ne visai tiesa. “Pravdo>s” 
pastebėjimas deliai to atsiti- 
kįmo rodo, kad svarbiausias 
pamatasxtoms jungtuvėms bu
vo daug paprastesnis. Mask
vos laikraštis ve kų sako:

“Pj-ofesinė sąjunga ir pil
domoji taryba sankcionavo 
(užgyrė) moteries darbo ir 
mioteries kūno pardavimą 
(trejiems* melams) už rugi
nes duonos gabalų!”
Iš šitų pasipili tinimo žodžiu 

mes matome, kad tose jungtu
vėse vyrui rūpėjo ne liek 
“išbandyti”, ar Anna bus tin
kama jam pati, kiek - gauti 
darbininkę* kuriai nereikėtų 
molei-1 i iv kartu dykai
nandolKs. jos kunu!

Nenuostabu, kad vargše mo- 
leris, neturėdama duonos kąs
nio, buvo priversta priimti tą 
begėdišl<ų ūkininko pasiūlymų, 
bet reikia stebėtis, kad to bol
ševikiško buožės planą patvir
tino darbininkų unija ir sovie
tų valdžios įstaiga!

Galite iš to nunian\<i. kukiu 
moralybė ir kokios idėjos yra

įsigyvenusios tuose shioksniuo 
so, kuriai:, remiasi bolševikų 
diktatūra. O ką galima pasaky
ti apie nicterų padėtį sovietų 
Rusijoje, jeigu joms tenka 
šitokius kontraktus daryti, kad 
užtikrinus sau “rugines duo
nos- gabalų”!

Ai- po to dar kas drįs abejo
ti, kad bolševikai tikrai “iŠ- 
liuosavo” Rusijos darbininkus 
ir ūkininkus?

Pairta Kredito* t r

Lietuvoj
Beveik kasdien mes girdim 

nusiskundimų, kad Lietuvoj
stoka litų, kad žmonės tegali
gauti paskolos iš bankų ar šiaip 
piniguočių tik pasižadėdami mo
kėt nesvietiškus nuošimčius. Ir 
į paskolų todėl, žiūrima kaipo 
į žingsnį prie ubagysėts. Su
prantama, tokiose sąlygose sun
kus, baidosi šėrų ir tt. ' 
nieriams,, bet taipgi ūkininkams 
i? darbininkams.

Kame gi priežastis tokio ap
sireiškimo? Ar valdžia išleido 
permažai litų, ar kokie kiti ga
lai maišosi? Litų mums gal ir 
pakaktų. Svarbiausias lygu
mas paeina iš kredito suirimo, 
t. y., kad Žmonės nenori skolin
ti pinigų, nenori dėti jų f ban
kas, baidosi šėrų ir 1.1.

Kreditas yra ne kas kita, 
kaip pasižadęjiijias užmokėti 
ateity už daiktą, kurį dabar pa
siimam. Amerikęj kreditu pa
remtos visos didžiosios- korpora
cijos, išleidusios x įvairių šėrų, 
kuriuos žmonės supirko, pasiti
kėdami, kad už tam tikro laiko 
jų pinigai sugrįš su nuošim
čiais. Amerikoj yra lengva gau
ti paskolą pirkti ar statyti na
mus ir labai' prienamomis sųly- 
jgomis. Bankai noriai atidaro 
savo klientais kreeditų.

Lietuvoj šitio žvilgsniu yra 
kur kas sunkiau, nes bankai ne
turi depozitų ii:, žinoma, negali 
teikti žymios paskolos. Tame 
yra kaltė ne kieno kito, bet pa
čių bankų. Pradžioj musų vals
tybinio gyvenimo, beveik visi 
bankai spekuliavo ir investin
davo žmonių sudėtus pinigus 
ten, iš kur jie niekad nebesu
grįžo. Vokiečių maikės kriti
mas pagaliau pavertė niekais 
visus depozitus. žmonės, ne
pasitikėdami bankų vedėjais 
bijo dėti į banką pinigus ir kiek 
turi, tai laiko sudėję už pečiaus. 
Lietuvos valdžia, kiek išgalėda
ma šelpia tuos privatinius ban
kus, bet tuo keliu sunku kas at
siekti. Valstybei ir gyvento- 
jams nuostolis, o atskiriems 
asmenims pasipelnymas.

Kiekvienhs žino, kad pramo
nės,, biznio plėtimas nėra gali
mas, be kredito. Didelės dirb
tuvės įsisteigia tik parduodant 
Šerus; aukšti namai pastatomi 
daugiausia užtrauktų paskolų 
pagalba. Lietuvos žmonės ir į 
šiuos dalykus žiuri su nepasiti- 
kėj iipu. žymesnės dnbtuvės 
finansuojamos vėl tos pačips 
valdžios ir net Vailokaitis ne
padaro išimties.. Ūkininkai ii 
inteligentai (bijosi pirkti įsėr^, 
nes nekartą jau buvo apdegę 
nagtis. Jstegtos seniau korpo- 
racijos-t- bankrutijo ir sudėti pi
nigai nuėjo niekais. Taigi tie 
neišmananti ir nesąžiningi įvai
rių bendrovių steigėjai pakirto 
žmonių pasitikėjimą^kiskolomis 
ir gavimais iš tą paskolų kokių 
nors nuošimčių. t

Nesenai skaitom laikraščiuo- 
sej kad Kauno miestas gavo 
Amerikoj dviejų milijonų pa
skolų ‘pravedimui kanalizacijos. 
Tą sumą, žinoma, butų galėję 
sukelti Amerikos lietuviai, bet 
praeities patyrimas sulaikė 
juos net ir nuo inandymų. O tuo 
tarpu ajnerllciečiai bankininkai, 
kurie kontroliuos kanalizacijos- 

< laibą Kaune, gaus Įdėtam kapi
talui puikius nupšimčius. Patys 
lietuviai butų galėję pasinaudo
ti ta proga? bet kas išdrįs? .Tei
kiant kreditą, reikalinga turėt 
pasitikėjimo, o jo pas mus kaip 
tik ir nėra.

Norint pastatyt ant £mka- 
mos aukštumos inusų jaunas

pramonės įstaigas, reikalinga 
sukelti kapitalo, o tas bus gali
ma įvykinti tik tuomet,, kai1 jų 
viršūnėse atsistos sąžiningi, nu
simanantys ir išlavinti asmenys, 
o ne šiaip kokie rėksniai ir pel- 
nagaudos. Kreditą galėtų pa
kelti žymioj daly ir Lietuvos 
bankai, jei jie irgi atsistotų ant 
tinkamesnio pamato ir neužsi
imtų .spekuliacija, nes žmonės 
deda savo pinigus tik ten, kame 
bankas yra teisingas, rimtas ir 
permalantis ateities galimybes. 
Lietuvoj yra daug tokių, kurie 
nėra linkę panaudoti esamus 
pas juos pinigus. Tie pinigai 
galėtų būti skohiiami kitiems, 
kurie turi patyrimo bizny, žmo
gus už kiek laiko gautų ne tik 
savo pinigus, bet ir dividendų, 
o krašto ūkis, prampnija pakil
tų. Todėl pagerinimu kreditd 
reikėtų pirmiausia susirūpinti. 
Pirmoj eilėj neatbūtina yra pa
kelti biznierių ir bankininkų 
savingumas ir atsakomybė,* pas
kiau, žinoma, apsaugoti lito 
kursų. •

Kuomet tas įvyks, Amerikos 
lietuvių kapitalas ve! galės ke
liauti j senąjį kraštą ir padėt 
atsteigt aift rimtesnių pamatų 
musų pramonę.—M. V.

klausytų ir vis triukšmų keltų, 
o jus neturėtumėt jėgos juos 
nuraminti, ką tada darytumė
te? Tada be abejonės jus pasi
šauktumėte tvarkdarius jų nu
raminimui, Na, o jeigu triukš
madariai ir tvarkdarių 'neklau
sytų, kas tada butų? Tada, 
tai jau... “blgck-jack” imtųsi 
už “darbo”, o triukšmadariai 
imtų giedoti “griaudus verks
mus”: “razbaininkai užpuolė”; 
“pasamdyti mušeikos lieja dar
bininkų kraujų;” “nieku nekal
tiems žmoniems daužo galvas,” 
ir taip lobaus.

*
Komunistai lošdami ebuliga- 

nų rolę keldami prakalbose 
ir susirinkimuose triukšmų vis 
laj)iau,s atidaro žmoriems akis, 
kas jie per vieni yra; ir tokiu 
budu patys sau neria virvę 
ant kaklo.

'Mažai gali būt abejonės, 
kad komunistų trukšmo kėli
mas Abramovičiaus prakalbo
se turi ir provokacijos reikš 
mę. Jie taip daro, kad reikėtų 
tvarkdarius šaukti jų nurami
nimui, ir kad paskui jie galėtų 
savo mulkraščiuose rašyt, jog

ve, žiūrėkite, juos policija ap
gina!

* * ♦
Bet jus nesijuokit, kad ko

munistai nėra ”extra-revoliu- 
cionieriai” ir nuo policijos vi
suomet slepiasi j “surpaipę”. 
Ana Brooklyne kriaučių uni
jos susirinkime vienas komu
nistas policini.u i žiponą perplė
šė.... Tik polam sako “sinutkų” 
jisai turėjo ir šaukė: “Džiaus 
Kraist help”, kada “dėdė” per 
nugarų “liejo”...

* **
GąJ jus bežino!, kad komu

nistai yra ne lik kad “exlra- 
revoliucionieriai”, bet iš jų 
atsiranda ir ”gerų mckanikų”. 
Jus nenorėdami jiems duosit 
kredito ir sakysite, kad netei- 
syl>ė, bet aš tuojaus jums pri
rūdysiu. Tčmykite: ncpersenai 
Brooklyup kliaučiai surado 
siuvo unijos loludo protokolų 
knygose, kad, komunistas be
sek retoriaudamas išrado “nau
ją išradimų” ir išpniktikavo, 
kad knygose* galima nepagei
daujamas eilutes “išnaikinti”, 
o jų vieton įrašyti pageidau
jamas. Tokių “mekanikų” tai 
mažai randasi... —Kalvis.

Pastabos.
Vatikanas, padarydamas su 

Lenkija sutartį, pripažint* Len 
kijai Lietuvos sostinę Vilnių! 
Taigi, dabar bus visiems .aiš
ku, kad Vatikanas stovi plėši
kiškos Lenkijos pusėje. Jeigu 
taip, lai ir gerai, kad Lietuvos 
žmonės veja Vatikano pasiun
tinį laukan iš Lietuvos.

“Baus” tų ponų iš Lietuvos! 
Kad jo nei pantaplių Lietuvoje 
neliktų.

* *
*

Lietuvos žmonės ir Ameri
kos lietuviai į Lenkijų šian
die kitaip negali žiūrėti, kaip 
į banditą, ir jokių draugiškų 
ryšių su ja turėti negali, kuo
met ji banditizmo keliu turi 
užpuolus Lietuvos žemę ir jos 
sostinę Vilnių.

♦
1 '•* t

Kuomet žmogus darbininkų 
mulkraštj — ‘ILaisvę” skaitai, 
tai negali atsistebėti kaip ji 
savo skaitytojus laiko už mul
kius, nes ji sax.o pasakų jo
kiais prirodymais neparemia, o 
lik taip sau tąbaluoja. “Jie 
medžiojo su žvalgyba“; “jie 
išdavinėjo žvalgybai;” “jie ko- 
tavojo su žvalgyba,” ir taip lo
baus. Bet, kas? — kur? — 
ką? - - kada? — kaip? tai 
ji nežino.

i * ’i‘
♦

Kiekvienas, kuris tik nepri
taria komunistams, lai “kontr
revoliucionierius,” ir kiekvie
nas, kuris atsimeta nuo komu
nistų, lai yra “šnipas”, tai 
komunistų “įrodymai” ir jų 
ginklas. 

* ♦*
Komunistai garsiai šokauja 

apie žudymų darbininkų ir pra 
lietų kraują Kaune. Ir šilų at
silikimų jie išnaudoja savo 
smunkančios partijos propa
gandai! Ve, žiūrėkite^ kaip 
mes už darbininkus užstoja
mo. Bet tas jų šukavimas, lai 
aiški veidmainyste. Sukant 
prieš darbininkų žudymų ir 
kraujo liejimų komunistai ne
turi jokios moralės teisės, nes 
jų. gurbinamoj 'Rusijoj darbi
ninkų žudymas ir jų kraujo lie 
jinias iki šiol buvo baisesnis 
negu kur nors kitur. Ir kuo
met jų “tavorščiai” lai daro, 
lai jie nelik kad jų nesmerkia, 
bet tuo džiaugiasi! Tai idio
tizmas. į

>:«

Kilome t jus parengiate pra
kalbas arba sueinale j susirin
kimą, Ita ir jeigu Iriukšinadu- 
rių šarka ateitų į jūsų prakal
bas arini susirinkimą iv imlų 
kelti betvarkę triukšmų, kų 
jus darytumėt? Beąbejonės, 
jus triukšmadarius prašytumė
te prie tvarkos. O jeigu triu
kšmadariai jūsų prašymo ue-

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patarr 
navimą ir parankamą fciot 
Bankos. .....

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininky FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

žemutinio f 1 o r o
Dearborn, 
ir Clark

•/

Monroe
Streets,

> v* iv

< A* ^<0*

Dėkingos Motinos Liudymas
Aufcmau pacituotas laiškas kalba pats už save. Jis yra tik 

vienu iš daugelio laisvanoriai mums siunčiamu pranešimu, 
liudijant apie linksmus davinius, gautus naudojant Bambino 
nuo vidurių užkietėjimo, vidurių dieglio, viduriavimo

• (diarrhoca).
Bambino pavyzdis ir Dr. Richterio Knyga Mo

tinoms bus pasiųsta dykai kiekvienam, k*u tik 
pareikalaus. Bainbino parsiduoda visose vąibtiųėsc 
po 35c bonka, arba galima gauti tiesui i« labo

ji rutoiijos. j

F. AK RJCHTER & CO.
Berry & South 5Ui Sta., Brooklyn N. Y

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET _ .

Tel. Kedzie 8902

$514-16 Baoycvelt K J. 
Arti St. Lcuis Av». 

CHICAGO. 1LL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvė sumušta politi 
kieriy kovoje

Geležinienė liko sumušta 
garažiuje. Buvo VVilsono ša
lininkė.

savo

liko labai 
užpakaly 

namo prie 3137 Emerald 
Tai pasekmė aštrios poli- 
kovos tarp dviejų kandi- 

i aldermanus — senojo 
ir VVilsono,

rinkimus laimėjo. Už-

Barbora Gileson 
sumušta garažiuje 
savo

ti nės 
datų 
aldermano Hogan 
kuris 
puolimas ant Gileson atsitiko
antradienio ryte,, kada ji nuėjo 
į gafazių pasiimti automobilių 
ir juo vežioti balsuotojus j 
balsavimo vietą. Gileson buvo 
kandidato į aldermanus 
P. Wilson darbuotoja, 
garažiuje atsitiko, dar 
nežinoma. Tik kada jos 
Mrs. M. Keller, 3446 
Avė., nesulaukdama jos 
žiuojant su automobiliu, 
jo į gnražių, rado ją
garažiujv, sumušta, su 
tomis rankomis, o drabužiais Į 
užsmauktais ant galvos ir taip
jau surištais. Burnon gi buvo 
įdėta skepetaite sumirkita eibe 
ru. Netik ją sumušta, bet taip! 
jau yra žymių, kad ją ir smau-j 
gti bandyta. Ji 'buvo

NAUJIENOS, Chicago, HL

Korniza užmušė mergaitę
Virs. Auna AndersOn, 1612 

VV. .lackson Blvd., su savo 
dviem dukterim, Charlottė, 4 
m. ir iMarion, (i m., gryžo iš 
netolimos sankrovos. Einant 
pro 510 So. Marshfield Avė., 
urnai pasigirdo ekspliozija ir 
nukrito sunki karnizą, kuri 
visas tris apibėrė plytomis. 
V’isos trys liko sunkiai sužeis
tos. Cliariottc gi mirė ligoni
nėj. Ekspliodavo gi ketvirta
me augšte gasas, kuris prisi- 
i inko per prakiurusią pervadą 
tarp lubų ir stogo.

Gaisre, kuris sunaikino dvie
jų atigšlų namą ir Hunding 
Daily (>». pieninę, 6921) Stony 
Island Avė., žuvo Alexander 
VVhite, 73 m.

Nušovė alaus šmugelninką
Elėj prie Halsted ir Grand gt. 

rasta nušautas Joseph Larson, 
26 m., 3919 W. Ohio St., polici
jai gerai žinomą alaus šmugel
ninką, munšainierių ir “hi- 
jacker.” Jo kūne rasta įlen
kiąs kulkas. Jo automobiliu f
pabėgo kito didelio alaus šmu- 
gelninko Edmond O’Donnell už
mušėjai. O’Donnedl šaikos na
riai veikiausia ir nukovė Įgarsė

John 
Kas 

tikrai 
sesuo 

Union 
at va
nilė-

gnlinčią'ną, keršydami už užmušimą jų 
suriš-! vado.

Nusinuodino
W.Peter Dodas, 35 m., 3310

jau he,67 st, pasimirė St. Bernard Ii- 
. lečiaus ji nėrą pavo- goninėj. Jis įpuolęs į nusimi- 

grmtai pa- pimą išgėrė nuodų ir nuo jų mi-
sąmonės 
tingai sumušta ir

Jis įpuolęs į nusimi

Sumuštoji 
y ra gera i 
pažystama I

i Gileson, sakoma,1 
bridgeportieėiams 

lietuvė Gėležinicne.

re.

NESUSITAIKfi DEL BAUS
MĖS PLĖŠIKAMS

Nušore hbe<? Lietuviu Rateliuose
Burton Sanith, 45 m., negras, 

941 North Franklin St., eida
mas gatve, prie Oak ir Orleans 

gatvių, “Mažojoj Itąlijoj,“ ne
tyčiomis užkliuvo už kito praei
vio, balto Kilo barnis ir už mi
nutės Snūth gulėjo negyvas, 
peršautas per krutinę, žmogžu
dys ir jo draugas pabėgo.

‘ i • K

Sudegė du vaikai
Vakar ligoninėse pasimirė 

vaikai, Edvvin Pzandal, 7 metų, 
5117 So. Ada St. ir Hoalnder 
Fermoor, 6 ,m., 5327 So. State 
St. Abu vaiku apsidegino >be- 
žaizdami degtukais.

Californijoj

Muštynės Mildos sve 
tainėje

Vienas žmogus pašautas 
šokiuose.

t žvakar
•buvo
rinko

Mildos svetainėje 
šokiai, į kuriuos susi- 
apie 500 žmonių. Urnai 
muštynės ir šaudimasis. 
kilo didelė panika. Keli 

ne-
Salėj 
desėtkai 
mažai buožėmis padirbėti iki 
sustabdė muštynes ir įvedė 
tvarką. Salės rakandai ir lan
gai liko išdaužyti.

Kada įvykinta

šiomis dienomis Waukegane 
buvo nagrinėjama byla kelių 
plėšikų, jų tarpe ir vieno ’poli- 
cisto, kurie kiek laiko atgal ban
dė apiplėšė traukinio pašto va
goną ir nušovė pašto klrką. 
Nors tik vienas dalyvavo plėši
me, o kiti jam gelbėjo ir visai 
nebuvo įėję Į plėšiamąjį vagoną, 
tečiaus valstija reikalavo mir
ties bausmės visiems teisia
miesiems, viso keturiems.

Vakar teisėjas Edwards palei
do jury, kadangi jury neįsten
gė susitaikinti apie tai, kokią 
bausmę skirti plėšikams. Vie
ni jury stojo už skirimą mirties 
bausmės visiems plėšikams, o

thal, 19 melų, 
Avė., piTšąutas i 
mis. Jį nuvežta į 
giminę, sunkiai sužeistą. Per
šovė ji W. J. Ilurley. 3138 
Lowe Avė., gatvekarių darbi
ninkas. Pastarasis tapo areš
tuotas. Taipjau lapo areštuo
ti ir du Ilurley draugui. Pa
sak liudytojų, muštynės kilo 
už merginą, kurios vardo bet
gi nežinoma.

tvarkų, ant kiti stojo už kalėjimą iki gy- 
Leo Blumen- 
3151 Auburn 
trimis kulko- 

i SI. Paul li-

vos galvos. Jie tarėsi 48 va
landas ir neįstengė susitaikinti. 
Paleisti jury privertė dar ir tai, 
kad vienas jury*sunkiai susirgo 
influenza ir. palikti jį uždaryta 
su kitais jury nariais buvo pa
vojinga jo gyvasčiai.

Apiplėšė gatvekarį
Keturi drąsus plėšikai perei

tą sekmadienį užpuolė May- 
vvood gatvekarį ir apiplėšė vi
sus juo važiavusius žmones. 
Hėšikai stdipo į gatvekarį 
Meluose Parke. Trys jų nuėjo 
prie molormono, o vienas pa-, 
siliko prie? konduktoriaus. Iki- 
viis signalą visi išsitraukė re
volverius ir įsakė motorinanui 
važiuoti toliau, nesustojant 
paimti naujus pasažirrius. Iš 
molorniano jie atėmė $10 ir 

įdėlį, iš konduktoriaus 
apie

o du plėšiku perėjo per 
iš publikos 

ver- 
i dolerių. 
11 ’ Avė. ir

visos dienos pajamas, 
$55, 
publiką ir atėmė 
visus vertėsi litis daiktus, 
t ės kelių tuksiančių 
Privažiavus prie I 
Mndison gatves plėšikai susta
bdė gatvekarį ir pabėgo. Nors 
policija šoko tuojaus jų ieš
kot, bet nė Vieno jų neraga
vo. Spėjaiha, kad jie pabūgo 
automobiliu, kuris' galbūt jų 
laukė paskirtoj vietoj.

ru dainininku, tai nereiškia I 
gražų balsą turėti.

“Dailės Mylėtojas” puikiau
siai žino, kad yra dar blogės* 
iiių dainorių už K. Kriaučiū
ną. Kam jau ten žmogų 
“mozoti”!?... Mano manymu, 
visi menininkai geri ir verti 
pagyrimo, kurie siekia tobuly-

IŠGELBĖTAS PER SAVO 
MOTERj

- šis yra prislėgtas paliudijimas 
E. F. Friedman, 52G I'ourth Avė., 
Pittsburgii. Mr. Friedman rašo: 
“Aš gavim dideles slogas. Mano 
širdis taip buvo silpna, kali aš vos 
tik galėjau kalbėti, mano krūtinė 
skaudėjo ir aš bijojau, kad aš 
įgausiu karštligę. Mano moteris 
girdėjo apie Bulgarišką Žolių Ar
batą, kaipo geras gyduoles nuo 
slogų ir parnešė pakelį namo dėl 
vartojimo einant gulti. Sekama ry
tų aš jaučiausi, geriau ir išėjau 
darban, dabar aš pasakau kiekvie
nam apie Bulgarišką Žolių Arba
tą.”

Bulgariška 
sli pašalinti 
įtiną, skilvio 
kraujo ligas. 
apUckoriaus 
Žolių Arbatą, 35c., 75c.

Serganti 
ant farmų, 
rėtų turėti 
mėnesiams 
kitę $1.25 
siųsiu.
Von Schlick. Prezident. 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

patrinti keletą
žinomas chicagiečių darbuoto- 

jas M. J. Domijonaitis laikinai 
apleido Chicago ir dabar randasi 
saulėtoj Californijoj. Apleido 
Chicago visai netikėtai, nė arti
miausioms draugams apie tai ne
pranešęs. Nepranešė ii* p. J. 
Budrikui, pas kurį jis pastaruo
ju laiku dirbo. Pranešė tik ta
da, kada jis jau pasiekė saulė
tąjį kraštą.

Kas jį į tą tolimą Califomiją 
nuviliojo? Apie tai artimi drau
gai tik pašnibždoms kalba. O 
kalba jie štai ką. Dabar ir į 
čia ateina pavasaris, tas roman
tiškiausias laikas, kada širdis 
prisipildo ilgėsiu, kada gimsta 

---(meilė. M. J. Darnijoniatis yra 
unijas, našlys. Jo širdy irgi gimė il- 

veik vien- gėsis. Californijoj gi gyvena se- 
Pu- na jo pažystama — irgi našlė. 

Gyvena ir irgi ilgisi. Ilgėsis ir 
meilė nugalėjo ir jis, kaip spėja 
jo draugai, ir išvažiavo į saulė
tąją šalį pas tą, prie kurios šir
dis traukė, kad susituokti su ja. 
O susituokę ir pasisvečiavę toj 
saulėtoj šaly gal vėl gryš į Chi
cago. Bet tai tik spėjimai. Jis 
pats nieko niekam nesakė, — ža
da vėliau pats viską pranešti.

du

Chicagos Darbo Federacija 
išėjo griežtai prieš Dever gal- 
vekarių ir elevatorių pirkimo 
pasiūlymą. Išėmus tris i 
Visos kitos unijos 
(balsiai išsireiškė prieš tij 
siūlymą. C-

K;riaučilinai ! rr<>bujlinl< ’ .save 
ir neapvilk manęs!

—Ant. Vanagaitis.

(Tųsr ant 6-to pusi.)

Muilas verčiamas į pinigus
Tai nėra juokai. Jus galite užga

nėdinti save ir ta) yra faktas. 
Jums lik reikia taupyti American 
Family Muilo A’ynioklius ir jąs 
pamatysite, kaip lengva juos pa
versti į pinigus.

Jus galite už tuos vynioklius 
gauti sidabrinius šaukštus ir ša
kutes. O jeigu jums nebereikia si
dabrinių daiktų, tai jus galite im
ti Turkiškus rankšluąščius. Kiek
vienoje grosernčje pasakys jums 
kokias gražias dovanas jus gau
site už American Family 
vynioklius.

Tai yra tikra ekonomija ir vi
suomet turėsite ekonomiją kuo
met pirksite American Family 
Muilą. Pasakykite ir savo drau
gams kokie apskelbimai telpa šia
me laikraštyje tos kompanijos.

(Apskelbimas)

Muilo

Žolių Arbata pag«>lb‘ 
reumatizmų, užkietė- 

ke|H‘iiŲ, inkstų ir 
Tikrai klauskite savo 
apie tikrų Bulgariškų 

ir $1.25.
gyvena 

tu- 
, 5

žmonės, kurie 
kur nfi'i aptickų, 
mano didelį bakelį 
visai šeimynai. Atsiųs- 
ir aš tuojau jums at- 

Adresiiokitc man. H. II.

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571AR ĮVEIKI POŽftLA 

GESTAUTĄ?

ir
balandžio 1.) 

School Hali svetainėje, 48 
Donore SI., įvyks Požėlos 
Goštauto ristynes. Risis ji 
šį karią amerikoniškai. Tai 
bus Požėlai didelis apsunkini
mas. Reikia žinoti, kad ir 
greko-romanų stiliumi Požėla 
turėjo prakaituoti apie pusant
ros valandos, kol įveikė 'Geš- 
tautą. Turint galvoje tą lak- 
4ą, tenka pasakyti, jog ameri
koniškai ristis su Gešlautn Po
žėlai bus dar sunkiau. Tad 
šios ristynes Požėlai gali neiš
eiti gioran.

Ristynes bus iki galutinos 
pergalės ir prasidės apie 9 v. 
vakaro.

Ta vakarą risis dar .1. Ban- 
cevičius su Sandosv. SandoAV 
yra pa garsėjęs Kalifornijos 
ristikus. Persitikrins dar žino
mas Brighton parkiečiams ris- 
tikas Adomas Wedzes su 
Masonu. — N. • t

North Side
Juokų ir visokių šposų vakaras.

Nors jau buvo pastaruoju lai
ku nemaža rašyta apie northsi- 
diečių veikimą, bet kur yra dau
giau veikiama, ten ir būna dau
giau ir naujo. Dabargi mano
ma surengti juokų ir šposų va
karą. šį stebuklingą vakąrą ren
gia Pirmyn mišrus choras, nedė
lioj, balandžio 12 d J arba geriau

■ sakant Velykų vakare, Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė., 7 vai. vakare. Kokis bus 
tas juokų ir šposų vakaras, tai 
niekas negali žinot, išskyrus tik 
vieną M. 1)., nes viskas veikiama 
labai slaptai, tur būt bene vai- 
dylų pavyzdžiu. Todėl kurie no-i 
rite skaniai pasijuokti arba ku
rie norite gailiai paverkti, būti
nai atsilankykite į šį vakarą, 
nes pamatysite daug ką nepap

rasto. Be to praleisite smagiai 
vakarą prie juokų, šposų ir 
griaudu verksmų.

—Antaleptietis.

; Del Kriaučiūno Koncerto
“Dailės Mylėtojas’ 

lesčio išpėrė kailį K. 
ritmui. Tas negerai, 
žmones reikia

be >įai- 
.1, Kriau- 

Jaunus 
skatinti-raginti

prie mokyinoB ' ir priduoti 
jiems energijos ir noro toliau 
mokintis. K. Kriaučiūnas yra 
dar žalia medžiaga, bet gera, 
kurią galima išdirbti. Šiandie 
aš negalių jį rekomenduoti 
kaipo dainininką ir todėl aš 
jam linkiu ir įkalbu važiuot 
mokintis
metų konservatorijos suolą 
o tada jis mokės ne tik scenoj 
užsilaikyti, bet ir dainuoti.

. I
Jo koncertas, lai nebuvo 

ruošiamas meno žvilgsniu. 
Ižzimdziai dalyvavo remdami 
jį materialiai. Jei maža žmo
nių, tai kaltos aplinkybės. 
Kriaučiūnas apsivylė progresy
viais (bolševikais), kuriems jis 
dalyvaudavo, nes jie grąžino 
bemaž visus’ bilietus, kuriuos 
buvo apsiėmę išparduoti. Vie
nas ir kitas dalykas žmogui 
suardo Mirksnius, kurie numu
ši; ūpą. Gal dėlto jis nervinosi.

Linkiu K. J.‘ Kriųučiunui 1*1- 
siekti 'sau ‘užbrėžtą tikslą ir 
pašvęsti savo jaunystę moks
lui. Aš pilnai esu įsitikinęs, 
kad iš K. Kriaučiūno bus geras 
dainininkas, tik buk žmogum 
ir dirbk mokinkis. Būti ge-
....... i A* » i...- ■ .i.,. ....... ...

DAUGIAUSIA SIŪLANTIEMS
AUKD1J0NAS, AUKCIJONAS

100
PERTAISYTŲ IR PERMALI A VOTŲ, 

VARTOTŲ KARŲ
M0HG1CIAI UŽBAIGIMUI REIKALU

Per
GARFIELD MOTOR SALES COMPANY 

Pietritinis kampas 55 St. ir Wabash Avė.
Sukatoj, Balandžio 11, 2 vai. po piety ■

ir nedėlioj iki 1 vai. po piety
Dvyliką metų reputacijos GarfielU Motor Sales Co., 
dėl augštos rūšies automobilių, yra paremtas šis 
išpardavimas. Jie visi yra

CEilTIFIED GOLD SEAL KARAI
Tai 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 
depozito kaip $50.

AUKCIJONAS, AUKCIJONAS, AUKCIJONAS
Tai yra didžiausis pasiūlymas1 vartotų karų ant 
AUkCIJONO. PROGA VISAM GYVENIMUI.

Perfcupčių apžiūrėjimui pėtnyčioj, balandžio 10, 
10 valandą ryto.

MICHAEL TAUBER & CO. Aukcijonieriai
317 So. Market St

--------- . -r-, - t------ --------  
Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
Upright Pianas . vartotas, 
už------------ ... $48.00

Jes.' F. Budrik
3313 So. Halsted St.r -r

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimų j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

SS5

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

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

* VIENYBE,
193 Grand St, Brooktyn, N. Y.

□ttS

Perlaidos:

$60,000.00

Poblta JhiIi) inl Aikiijon UiarMoiis a*?*?.;

S. P. KAZEAVVSKI
■yy ■ I—*II w >>■ ■■■■—■■ I      - —-r--

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
' KOPERACIJOS BANKO -

4632 So. Ashland Avė.
Didžiausiu Jewelry Krautuvė South Side 

Pasitraukiu visai iš biznio
Mano visas stakas deimantų, laikrodėlių, sidabrinių 

indų ir t. t. bus išparduotas ant publiško aukeijono.dau
giausiai siūlantiems.
Nėra jokių aprubežiavimų. — Nieko nebus paliekama. 

Išpardavimas kiekvieną vakarą nuo 
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.
' j Va?*

• 'inTį

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iš Lietuvos Koperacijos 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 numerį savo 
kvito ir gavėjo varda.

Pinigus gavo:
3342—Antoninai A. Sturonai-

’ J .tei3364—Marijonai Žukauskienei
. 3377—Kasparui Šui’iui 

3368 - Jonui Juteliui 
3369—Antai i u i J u t< 4 i u i 
3359— Magdalenai Užaudinie- 

nei
21977 -Juozaii Žilevičiui

855—Antoninai Norovaitei 
20548—Magdalenai Karvelienei 
11199—T. Bortkęvičienei

22149—J u?>zui Daugi nė i u i
3248—Petrohelei Butkevičienei 
3289 Juozas Jucikas

55047- Marijonai Jttrkšienei 
330 L Elzbietai Šovčiunienei

22160... Kostui Raudžiui'
3317—Julijonui Gudauskiui !
334*9—Marijonai Pikčiųmienei 
3337- -Juozapui Bielicui

111179—Adomui Banenut

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai l>6 jokios jums atsakomy
bes. Maloniai kiekvienų sutinkamo 
ir mes ptusakuinc teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeipu 
jis nėra tyra£, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mų dcl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios |čirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlieho, (JOG ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas uisi- 
genėjusias i. komplikuctas liūnu, n«N mugu 
jbtuitfa yra prirengta geriausiuia Europiniais 
ir AmeHkoniiikais jlaiaymais ir gyduolėmis.

Ligaa kraujo, reumatinną, nervingumą, 
utkietėjiiną vidurių, krutinės ir šonų akati- 
dėjiim), palvoauki'c, nubėgimą kraujo puė- 
k<i», Kliukinu, plunku. ncakaMavima, neinu- 
lonų kvapų ir kitos ligua yra mu.ių g penia- 
luina* per 28 metua.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul aty|« 
Išriko i musų ofi i* ir <insižin<m apie flau- 
juus| gydymo būdą ton iii,, kurie greitai 
atima spėkų ir energiją. Pagalbėjom tuk*, 
taiųčiarns kenčiančių atpjauti savo sveikatą 
Ir laimę, todėl yra ir dvi juaų vijti*. Ne- 
atidoliokite, atidėliojimu* yra nelaiminga?..

The Peoplep Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. We!ls St„ 

kampas Washingtou SI.
Ofiso valandos: Ketverge, aeredij .r sulie

toj nuo V ryto iki 8 >akare. Nedėlioj ir 
Šventadieniniu nuo p) iki 1 po pieta. Pa- 
Iiedoly, ketverge ir p.ėlnyėioj nuo 9 ryti iki 
6 vai vakare.

Ar jus žinote, kad
Mfhtvos gyventojų liš% turi 

nuolatinį tir.igyvenimo šaltini. Ar 
iųs žin Ir, kad llelniar Imi gerų 
rųšį, nes turi savyje 1011% grsno

yra supakuoti j popierinius baksi- 
liūs, kurie, apsaugoja nuo suluže 
tuo.
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Petro Daukšo giminėms
Petras Daukšas, apie 42 m.' 

amžiaus, dirbęs ir gyvenęs prie I 
3310 W. 67 St., urnai pasimirė 
porą dienų atgal St. Bernaiti IK 
goninėj. Jis turėjo daug drau
gų, bet apie jo gimines nieko ne
žinoma. Nežinoma ir jo pari
mo vieta. Jo giminės yrių pra
šomi tuojau# atsiliepti. Kreip
tis reikia prie graboriaus J. P. 
Eudeikio, 4605 So. ITermitage 
Avė., phone Yards 1711. Ten ir 
velionio kūnas randasi.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

Žiupsnis polemikos apie 
“Musų Laimėjime”

I Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesini susirinkimų Vel\> 
kų dieną, I. y. ncdclioj, balandžio 
12 <f., Juodvalkio snlčĮ, 733 \V. IK 
gt. Pradžių 1 vai. po pietų. Bus 
du protokolai skaityta ir pranešta 
kada galės susirinkimus j Audito
rijų perkelti. x

—Ig. Žilinskas, riišt,

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
(rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. (staiga 34 meti, senumo. Di
džiausia ir geriausia .stogų dengimo 
ištaigu Chicagoj. 'I'ik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden- Avė., 
Phone Lay'dale 11114.

Palyginkime. į

Kareivis 
ir ener 
ką pa-

I
reuma- 

kaip gali- 
i 

ar gal su-
nežiifau, Ix*t tai jam

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoj rengia iškilminga ba
lių balandžio 12 d., pradžia 7 vai. 
vak., Mildos abejose svef. Bus vie
nas iš gražiausių balių.. Kviečia 
visus atsilankyti Komitetas.

North Side juokų, šposų v n k arų 
rengia Pirmyn Mišrus Choras ne 
dėlioj, Velykų vakare, balandžio 
12 d., I.iuos\bės svelainėjė, 
\Vabansia nvc.. pradžia 7 vai. 
kare. Todėl publika širdingai 
kviečiama atsilankyti, urs lai 
smagaus Juoko »r graudaus vi 
uio vakaras. —Komitetas.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTTNG 

& HDW. CO.
Mnlevojam ir popieruojftm. UŽ- 

luikom malevą, popierų, 
• stiklus ir t. t.

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

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ ______

REIKALINGAS bučoris, gera 
proga, geram vyrui. Atsišau
kite t nujaus.

IBOO So. Peoria St. 
Tek Canal 4238

'■■".'ll' ". 1 .'F■ ............... ..

’ AUTOMOBILIAI
PARDAVIMIH automobilius, 

lludson, arba mainysiu ant 
deimanto žiedo ar loto. Kreip
kitės tuojau, 2 lubos.

3300 S. Union A,ve.

NAMAI-2EME NAMAI-ZEME

va 
už
ims TeK Lafayette 5153-6438

keletas dienu atgal, *ns 
šiau “Pastabas Apie Musą Lai- 
niėjimą”. Ką rašiau ir kaip ra-j 
sian. manau, 
tas dar 
nereikės

atsimena
kas skaitė, ‘ 

ir pakartoti’

pastabas irparašiau
kad viskas bus gerai, 
bus patenkinti, o tie,

maniau, 
kad visi 
kurie darė klaidas susipras ir 
daugiau klaidų nedarys. Re
cenzija, mano supratimu, tik 
lam ir yra, kati pagirti tą, kas 
reikalą atliko gerai ir parodyt 
klaidas, nedateklius, kur yra 
reikalo. Iš tokių recenzijų gau
na naujų inspiracijų pagirtie
ji,* ir vengia klaidą ateityje 
lie, kurių klaidos tampa paro
dytos. Bet štai atsiranda vie
nas regėtojų, — ciaudambo ir 
lig iš armotos trenkia į mano 
pastabas. Ir jis mane taip už
trenkė, kad aš ’ per keletą die
ną nebežinojau nė ką besaky
ti. Pagalios atsipeikėjęs nuo 
to Ciaudambo šūvio rašau šią 
polemiką.

Pirmiausia apie lą drąsuolį 
Ciaudambo. .Jis ^tikrųjų pa
rodė didelę drąsą darydamas j 
spėjimus kokiai kritiki! rūšiai 
priklauso Beporleris Pupa; sa-l 
ko, draugą ar priešų, o ne-Į 
galėdamas aklai ignoruoti Pu
pos širdingumo, daro dar dau-t 
ginu palyginimą, būtent, 
tai bus pusvaikis, gal neda- 
keptas inteligentas, gal didelis 
daiktas su mažu uždariu* gali 
inteligentas su barzda;
lios, 
ir m supranta, 
pasakė Pifpa, ar ką 
ringu budu įžeidė, Ciaudamba 
nesugebėjo nurodyti, apart vie
no menkniekio — rengėju var
do.

Iš to drąsuolio kalbos, tono 
ir išsireiškimų man regis, kad 
jis nėra chicagietis; jis, rodos 
nėra nė amerikietis, ale koks 
nors svečias, atkeliavęs iš ki
tos šalies. Jo supratimas apie 
dailę yra grieštal priešingas 
musų supratimui. Kalbant 
apie teatrą, mes matome dailę 
suderintame veikime; aiškiuo
se, gyvai ir suprantamai pa
statytuose vaizduose, gražioje 
ir įspūdingoje kalboje, asme- 
ningume, linkamuose savo ro
lei judėjimuose ir abelnai ge
rame vaidinime, kuriuomi len
gvai yra perduodama žiūrėto
jui ir klausytojui veikalo dva
sia ir vaizduojamą . žmonių, ar 
esybių charakteris. O Ciau- 
dambo mato dailę kokioj tai 
vi.no asmens sugalvotoj tech
nikoj, su kurios pagelba, gir
di, aktorius persikelia į graikų- 
romėną laikus.

Kad parodžius, jog jis gerai 
pažysta Vydūną, tasai drąsuo
lis sako, jog vaidinant “Musų 
Laimėjimą” negalima esą kal
bėti paprasta kalba, nes ten' 
parašyta ritmu —■ eilėmis, o 
ne proza. Dar, sako, reikia per 
triubas kalbėti ir, kad tatai pa 
tvirtinus, cituoja porą sakinių 
iš Rimvydo rolės, kurie, 
pasakyti tinkamai, skamba 
bai gražiai, bet pas Vaičkų 
ėjo šitaip:

augštvyyyybes man pritnanar- 
i kitę ir siųskit į tolyyyybes sa
vo gaaarsą.” »

Pagalios Ciaudambo sako, 
i kad aš nematęs ganu žymiu te- 
i chninią klaidu, kurios įvyku
sios vaidinime. Pasakysiu, 
mačiau, tik nrnorėjau sakyti, 
bet dabar, kada Ciaudambo tuo 
interesuojas, manai! veria pri
siminti ir apie kitas klaidas: I

Didžiausia iš visų klaida bu-
(vo paskyrimas Vaičkui Karei
vio Rimvydo rolės, 
turi būt žmogus miklus 
gingus. 
nušus buvo Rimvydas,
elgetą, kurio abi kojos 
lizino suėstos. Jis, 
ma dateisti, norėjo atvaizduot 
nuvargusį kareivį, 
žeistą
baisiai nevyko ir niekas nega- 

, Įėjo kitaip įsivaizduoti saiu 
■ kaip kad jo kojos yra neuma- 
1 tizmo sunaikintos. Nuo reuma
tizmo jis ir mirė. 
Vaičkui prisižiūrėti 
gūsius žmones kur-nors 

_• sunkią darbą dirbtuvėse, 
' da jie vakaro eina namo, jam 
hutu didelė, didelė . pamoka. 
Ne į kareivį jisai buvo pana
šus ir po.to, kada prisikėlė iš 
numinusių pilnas 
ir meceiiiilės,” 
mieli. Tai, kad

Patartina 
į nuvar- 

prie

o i sena kai- 
noril, paro

džiau vieną klaidą, o “Musų 
laimėjimas” klaidomis buvo 
labai turtingas. Bet pakaks...

Baigdamas šią polemiką no
riu pareikšti, kad aš pasilie
ku nuoširdus Vaičkui ir jo 
apgynėjui Čiaudambai, ir kada 
jis rengs kitą perstatymą, aš 
drąsiai agituosiu žmones, kad 
eitų ir kiekvienas pamatytų 
kaip lošia Dramos. Tėvas, . o 
aš pats naują recenziją para
šysiu. —Reporteris Pupa.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.-

269Lietuvių Kriaučių Skyriaus
! A. G. W. of A, mėnesinis susirin- 
! kimas atsibus* pėtnyČioj, balandžio 

10 d., 7:30 vai. vak. Unijos svetai
nėj, 1561 N. Robcy St. Taigi visi 
šio skyriaus nariai turit dalyvau
ti šiame susirinkimo, nes daug yra 

.i1 svarbaus ir išgirsit apie naujų su
tarti su ’----- ’—1 1 •’
vedama

kompanija, kuri dabar yra 
Chicagoj. —A. M. Kadsel.

Didžio Lietuvos Kunig. 
pranešamo gerbiamiems 

pagu- nariams, kad randasi 2 mirį drau- 
Pupn nežino,-neišmano #Q*: D Julijonas Labcika, n»irė 

. . j kovo 2 <1. ir 2), Andriejus Krikš- 
Ką neteisinga tolus, r- kovo 28 d. Gerbiami drau- 

nekultu- gai meldžiami prisiųsti |>osmerti- 
nės mokesčius kaip galima grei
čiau. Susirinkimai laikomi kas mė- 
nesis paskutini sekmadieni. Drau- 

i gystės antrašas: P. O. Box 177, 
i St. Charles, III.

Dr-stė 
ytauto

18-tos gatvės apielinkė. SLA. 129 
kuopos susirinkimas įvyks balan
džio 12 d. 2 vai. no pietų. Dvorak 
Park svet; prie (’.ullerton (20-os) 
ir May gatvių. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti. «

—Kviečia Valdyba.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. ( 
Nr 1 laikys savo mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, balandžio 12 d. t | 
vai. po pietų, Davis Sq. svetainėje 

1 prie 45 ir So. Paulina gatvių. Ma- 
I lonėkite visi draugai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių 
aspvarstyti.

—F. Motuzas,

Dr-stė Lietuvos Vėliava

reikalu

Rast.

d. 7:30 
svetainėje

Roseland. Balandžio 12 
vai. vakare K. of P. 
11037 So. Michigan Avė. įvyks f J c 

į tuvių L...-------
Kliubo vakarėlis 
šokiais.

ir Be ne ii t 
lietuviškais 

gera muzika, 
• gardi gėri-

Improvement 
su 

Jame bus 
garsus kalbėtojas L „ 
mai. Užprašome visus atsilankyti 
j vakarėli, atsilankę busite užga
nėdinti judini. —Komitetas.

i
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa

vitarpinės 'Pašelpos susirinkimas 
ivyks nedėlioj, balandžio 13 d., 
Zvvanzek Polek svetainėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų. Vi
si nariai susirinkite laiku, nes tu
rime virš 29 naujų narių priimti.

—X. Saikus, rašt.

jei 
la- 
iš-

SLA. 176 kuopos laikys mėnesi
ni susirinkimų 12 d. balandžio I 
vai. po pigtų 1138 Archer Avė.

Nariai priklausanti neatbūtinai 
turit atsilankyti.

—J. A. Povilaitis, Raštininkas

Tovvn of Lake.— Draugystės šv. 
Petro ir Povilo mėnesinis susirin
kimas balandžio 12 d. neįvyks iš 
priežasties Vclvku šventės. Bei 
bus laikomas 1'0 d., balandžio,* 2 
vai. po pietų šv. Kryžiaus parapi
jos svel. —Valdyba.

."ag1

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIE.šKAU savu brolio Vincento 

Urniežiaus, 19RI metais gyveno 
Chicago Hcights, o 1917 melais iš
važiavo J Bclcheslown, Mass. Jei
gu kas žino iš lietuviu apie jį, 
tai meldžiu jo palies arba kas ži
no pranešti šiuo antrašu, už kų 
busiu dėkinga.

Petronėlė Vizmanticnč 
3967 Monroe St., Amalui, Neliraska

PAIEŠKAI’ savo dėdžių Šimkų: 
Petro, Juozapo ir Bronislovo; 1913 
metais esu girdėjęs gyveno apie 
\Vaukegan. Taip mano mieli dė
dės prašau atsišaukti ir mano ne
laimingo kalinio padėti pagerinsi!. 
Ta*ui broliai Amerikos lietuviai pa
dėkite surasti mano dėdę Šimkų, 
už ki) busiu dėkingus. Mano dėdės 
arba kas juos žino, 
nešti šiuo ndroMi:

Šiauliai, Šiaulių ka’ėiimas, 
» Lietuva.

Vincas Jurnėžius

meldžiu pra-

PAIEšKAU savo moteries J ievos 
Dockienės, kuri* nusišalino apie 2 
2 savaitė atgal, paimdama nuo manęs 
Lankos knygutę Mannfncfuro ban
ko ir su savim pasiėmė grvnais 
pinigais $1070. ‘Ji gyveno 3620 S. 
tValiace St. Kurie tikrai praneš 
kur ji randas, gaus geras dovanas 
arba prašau pačios, kad sugrįšiu, 
o bus viskas dovanota.

Josenb Docka, 
3620 S. yVallacc St.

Lietuviu Tautiškų Kapinių valdyba 
pajješko Frank Bagdono, kuns pir
miau gyvęno 1304 E. 117 St. Chicago, 
III. Frank Bagdonas pi»kn lota ant 
Lietuyiu Tautiškų Kapiniu december 
21. 1917 ant išmokėjimo ir dar neuž
baigė mokėL Nabašninkai palaidoti 
i tą lotą Brohislovas Bagdonai ir 
Vladislovas Bagdonas december 23, 
1917; Meldžiam ątsišaukti įti'unųią 
laika- ba kapiniu valdyba bus -priver
sta išimt nabaflninkus iš loto ir palai
doti i navienes duobes. Atsišaukit į 
Lietuvių Tautiškų Kapinių ofisą.

PAJIEŠKAU draugų John Miller, 
nirmiaus gyveno ant Parnell Avė.. 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti 
patsai arba kas ij žinote meldžiu pra
nešti ant šito adreso:

CHAS. A. Smith,
794 Calumet Avė., Hammbnd. Ind.

IEŠKAU brolio Prano Šarkaus. 
Pasišalino 1)% melų laiko atgal. 
Malonės jis pats ar kas jj pažjsta 
pranešti; busiu labai dėkingas, 
riti svarbų reikalų, norėčiau 
si žinot i kuogreičiatisiai. 

VI. šarkus,
10321 Indiana Avė., Chicago

APSIVEDIMAI

l'u 
su

REIKALINGA apsivedimui mer
gina, našlė kad ir su divor.su, ne- 
senesnė iki 10 metų, katra nepai 
sytų gyventi kad ir laukuos, ir 
mylėtų gražų gyvenimų. Aš esu 
vaikinas 33. metų, turiu nuosavy
bę ir amatninkas. Kreipkitės ) 
Naujienas, pažymėdamos Box 195.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESŠING & COAL 
PIANO MOVING ĘXPERTS

Long distance handllng. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
< Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969

Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mėnesi
ni susirinkimą nedėliok balandžio 
12 d., 1 vai. po pietų, Mark White 
Scjtiare svet., prie 29-os ir South 
Halsted gt. Visi nariai-rės malo
nėkite būtinai laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

—Raštininkas.

res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milfrauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Garfield Park L. V. ir M. P. Kliu- 
bas taikys mėnesinį susirinkimų 
nedėlioj, balandžio 12 d., John 
Engels svetainėj. Atsilankykite vi- 

i si, ųes už nepribuvimą j susirin- 
“Tave's šaaaimuuukiu, kaip kimų bus bausmė. Bus renkami

* knLoi darbininkai dėl baliaus ir yra daugas saukiu gyvyyyyybes, balsai svarbiy reikalų. —M. Medalinskas.

KONTRAKTOIUUS .
Del statymo namų, garadžių, dir

bimo naujų stogų arba pertaisymo 
namų, pasimatykite su muųiis.

Edm. Van Der Zxvalm, 
Lindėti Avė.

St. Charles, III.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

v CHICAGO.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del groserniijj bučernių, delikate- 
sen, 
vių, 
mas 
keptuvės, pigiai, 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIKTURE CO.
■ ‘ . 1 j . -..... . 1 • -"J 1............

restauracijų, saldainių krautuf 
keptuvių. Speciali* prirengi- 
Soslheim’s labai įvirki dpi 

Pinigais arba iš-

PARSIDUODA Irakas 3’/« tono, 
Nelson Le M >on, esprėss body, pa
daromas ir Slaik body, elosed 
cabr, geras visokiam bizniui, ge
rame stovy. Tūrių parduoti i trum
pų laikų. Parduosiu už pirmų pa
siūlymų, nes apleidžiu Chicago.

1109 S. Roekwell St. 1 lubos 
Tel. Lafayclte 0092

RAKANDAI
. PAJISIDUODA wainul me
džio' lova su matrasu ir sprink- 
sais, 3 šmotu skurinis setas ir 
karpelas.

961) \V. 1«NSt.
Antras aiigštas

- Velykn namai
IŠSIMAINO naujas 2 Hutų niuro 

uAmas, po I ir I kambarius, namo 
parankamai vėliausios mados, mai
nysiu ant loto, nepaisau npiclin- 
kės arba anl morgiČIo.

IŠSIMAINO 2 fialų muro namas 
po 5 ir 6 kambarius, mainysiu ant 
bizniavo namo, nepaisau aplelin- 
kčs; namas randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalow su 8 lotais, sa
vininkas mainys anl bizniavo na
mo arba bučernės, Dry Goods sto
ro, restauranto arba ant kitokio 
biznio, Bungidov imi būt parduo
ta arba išmainyta į trumpų laikų, 
paslskiibinkit, kas norit tyrame otr 
gyventi,

IŠSIMAINO 2 fintu puikus na 
mas |K) I ir 5 kambarius, namo pa- 
rankuinai vėliausios mados, par
duosiu pigiai arini mainysiu ant 
mažesnio namo, loio, automobilio, 
arba bučernės; namas randasi 
Brighton Parke. Su visais minėtais 
reikalais kreipkitės pas:

F, G. Lucas & Co.
1108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107- --  ' —
.NAMAI. M t. ureenwood. Kai 
na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių, slucco, $5,500. Gera 
transportadja. Universal

Phone Beverly 1675

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kite,s pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Eatate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Bauievard 9611

Real Eslate vyrai atsiveskite 
savo kostumerius ir apžiū

rėkite šiuos namus
4 flatų namai, nauji, mūri

niai, visi iŠrenduoti, aržuolo 
trimingai, karštu vandeniu šil
domi, ice Bakšiai, galiniai pe
čiai, sulankstomos lovos, kiek
vieno flato kaina, $24,000, ren
dos $250 į mėnesį. Parduosi
me* už mažą jmokėjimą arba 
mainysime, 5717-51-53 South 
California Avė. Taipgi turiu 
10 flatų namą, rendų $8220. z

O. Brown, savininkas
6029 S. Talmaių Avr.

ISRENDAVOJIMUI
PA S/RENI) A VD J A 4 kamb. 

flajas ant 2 aukšto. Yra elekt
ra, gazas. Geistina, kad 
suaugę žmonės be vaiku 

3656 Emerald A ve.

butų

PARSIDUODA visokios rąšies 
nauji ir palaikyti furničiai, labai 
pigiai. Noriu parduoti, nes išva
žiuoju j Lietuvi). Valandos nuo 12 
iki 6 vakare.

3317 Auburn Avė.

Rėndon moderniška krautuvė, 
25x65, tinka bile bizniui, smar
kioj kolonijoj, specialiai abelnai 
tavorų krautuvėj. Parenduosiu 

Iatskirai arba su čeverykų krau
tuve.

3227 So. Halsted St.

PA.BENDAVOJIMUT Farma 
geroms sąlygoms.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 502
■■■i.

SIŪLYMAI kambarių
RUIMAS rendai dėl vieno arba 

dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nos. Yra maudynė, elektra ir te
lefonas. 3159 S. Halsted St. Kam
pinis namas prie 32-ros gatvės, 2 
lubos, duris jeianmos iš fronto.

P. I’rbenis, midvvife

RENDAI ruimas Cicero, ,111. -dėl 
vaikino ar merginos. Ruimas šva
rus ir šviesus, prie, mažos šeimy
nos. Yra telefonas ir maudynė.

Kreipkitės:
1624 S. 49 Ct.

Tei. Cicero 4906

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie namų darbo. Geis
tina kad suprastų apie valgio 
gaminimą. Atsišaukite tuojau.

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

REIKALINGA BISKJ 
PATYRUtil MOTERIS 
PRIE VIRIMO 
J RESTAURACIJA; 
DIENŲ DARBAS.

3547 W. 63 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

Bridgeport Painting Co.
- 3149 S. Halsted St.

Tol. Yards 7282

PĄ1ESKAU jenitoriaus pagelbi- 
ninko, kuris lą darbų žino. Geram 
darbininkui mokestis labai gera. 
Girtuokliai ir darbo nežinanti ne- 
atsrišmikite.

Kreipkitės:
Mr. Frank Lokas, 

11146 Vernon Avė.
------------------------------------------- ------------------------ —*-------—-

REIKALINGAS pagelbininkas 
Hat janitor. Turi būti unijistas. 
Atsišaukit tuoj aus.

John A. Guokas,
45d2 West End Avė.

Chicago, UI.

PARSIDUODA beveik ųauji 5 
kambarių rakandai už goriausi pa
siūlymų. Galima pirkti viski) anl 
syk arba dalimis.

Kreipkitės.
• A. Spranaitis,

1151 S. \Vashtenaw Avė.
• Pirmos lubos.

pardavimui"
GROJIKUS PIANAS

Iš priežasties apleidimo mies
to turiu parduoti prieš balan
džio 11, turiu parduoti $800 
vertės grojiklį pianą, su ben- 
čiumi, 98 rolelių kaina

$110
Del atsakančių žmonių išmo

kėjimais.
3323 LINCOLN AVENIU 

Ist ’floor
Mrs. Josky’s Piano

NAMAS ANT .IUSU 1-01’0
5 kambarių murini.s bungalovv, 

moderniškai įrengtas, $5390, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
fialą namas, garu šildomas, $11000, 
'tik Iriimpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

laikės Construction Works 
Kampas 581h & So. Robey Sis.

Tel, Rcpublic 6200

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 iki 2 vai. 
po pietų.

1635 S. 50 Avė., Cicero
PARDAVIMUI 6 ir 4 kambarių 

namas su elektra, vanonis ir aukš
tu beizinentu. Rendos £50. Kaina 
$3,900. Savinihkų galima matyti 
vakarais nuo 6 iki 10 vai., sutin
to j po pietų, nedėlioj visų (liūnų. 
Paradvimo priežastį patirsit anl 
vietos. 3717 S. Parnell Avę.

BRIGHTON PARK
'2 augštų mūrinis biznio mumis, 

pavduosiu už $69110.
2 AUG.šTV mūrinis biznio na

mas, Brighton Parke, 6 mėnesių 
senumo, prie karų linijos, mainy
siu j bučernę arba grosernę

• 6 KAM Bar IV bungalow, Bi igh- 
ton Parke, karštu vandeniu šildo
ma, parduosiu už $7450.

2/AUKSTV mūrinis namas, neto
li nuo Marųuclte Manor, kaina 
$8900.

4503 S. Troy St.
Tel. Lafayette 6271

PARDAVIMUI smulkių daik
tą grosernė, laikoma visokių 
smulkmenų. Kilimai gyveni
mui; senas biznis. Kreipkitės 

1609 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 5—5 kambarių, 6641 South 
Wasbtenaw Avė. Aržuolo ir beržo trimingai, naujas namas, kuiną 
$14,800. Savininkas.
. , 7935 S. Morgan St.

Tel. Stewarl 3623
PARDAVIMUI medinis namas su 

grosernė 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.

PARSIDUODA 3 Hutų mu- 
rinis najnas, 2 po 4 kambarius 
ir vienas 3 kambarių. Kaina 
$6500.

2011 S. Throop S1.

PARSIDUODA arba išsimaino 
ūkis ant Chicagos prapertės. Tai 
yra kariu biznis ir ūkė ant stei- 
tavo kelio; labai prieinama kaina, 
160 akrų. 100 akrų dirbamos, 60 
akrų uiyitaus balttniškio. Ūkė ran
dasi Mlchigano valstijoj ant gra
žaus ežero kranto, puiki vieta dėl 
vasarnamio, labai daug žmonių 
pr i važiuoja vasaros laiku; gražus 
tnidinkai ir gyvuliai. Yra ‘norelis, 
kuris duoda gerą biznį vasaros bu
kli. į* •’*

548 AV. 32 St.

PARDAVIMUI 1’4 augŠto medi
nis namas, • kntotuvė. įrengimai ir 
stakas, iš užpakalio gyvenimui 
kambariai arba 2 lotus prie kelio, 
garažas dol 2 karų, netoli kapinių, 
kaina $18,000.

, 3555 W. 1111h SI.
ir Central Park Avė.

MORTGEClAI-PASKOLOS
I£XTRA BARGENAS

✓ 
r nMiiMa*1 - - r

Parsid|ioda pigiai didelė bučernė 
ir grosernė, $45 romios, 4 gražus 
ruimai'gyvenimui; biznis labai ge
ras. randasi ant 8856 S. LoAve avė.

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

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

Kręipkitės:
8856 S. Lovve Avė.

PARDAVIMUI bučernė. Biz
nis išdirbtas kr visas cash. Ly- 
sas ant dviejų metų.

Atsišaukit. ' \
1840 W. 35 St.

Phone Lafayette 8334

PARSIDUODA vieno akro lotas 
su mediniu namu iš 1 kambarių 
su elektra, barne vištinvčia, tvar
tu, vištomis, antimis ir Fordas se
danas. Viską parduosiu už $3000.

E. Klecka.
106 gatvė ir Hamlin Avė. 

Mt. Greenwood

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

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM

Lafayette 6738.

UŽ $3500 .CASH MOKYKLOS

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

945 W. 31st St.
Tel. Prospect 5277

PARSIDUODA grosernė ir 3 kam
barių furničiai, lietuvių ir lenkų 
apgyvento! apielinkė. Biznis yha 
cash ir senai išdirbtas. Parduosiu 
pigiai, nes greitai vykstu Lietuvon.

.Kreipkitės;
4546 S. Paulina SI.

PARDAVIMUI grosernė su 
bučernes ice box. Senas, iš
dirbtas biznis. Turi būti grei
tai parduotas; gausit- bargeuą.

3559 S. Union Avė.

VELYKOMS dovanu didelis bar-! 
genas. Parsiduoda grosernC, saldai-' 
nių, mokyklos daiktų ir visokių 
sniulkmenų krautuvė. Priešais mo
kyklos. Kas pirmas, tas laimes.

3518 S. \Vallace St.

Nupirksi! šitų naująį 2 flatų, su 
sun parlorais namą, 5^—5 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, ki
tus išmokėjimais po $75 į mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Pirmas mor- 
gičius $6500, arba 5 metams tint 
6%; antras augštas išrendudtas 
už $75 į mėnesį, kaina tiktai 
$13,800.

Sheehan \Vitous and Co.
1654 W. 63 St.

Tel. Prospect 1910

>■* ----- -
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Draftlngį De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, IU.
Phonė Seeley 1643

M. Ė. HUT*FILZ, Manager 
>- — ----------- ---------------------J

PROGA TAM, kas turi lotus ar 
farmų, taipgi naujų ar mažai var
totą 6 ar 7 sėdynių automobilių 
kaipo dali įmokėti; mainysiu na
mą, geram stovy, medinis, yra 2 
pagyvenimai po 4 ruimus, elektra, 
gasds, maudynės toiletai ir boile
rius. Randasi Brighton Parke, biz
nio vietoj prie karų linijos. Rašy
kit ar ateikit vakarais po 6 va’., 
nedėlioj iki 12. Agentų nereikia.

J. G.
656 W. 18 St., 3 fl. rear

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, 
moderniškas namas, 6—6 kamba
rių, geroje vietoje, yra augštas, 
kaina $8600, savininkas.

5198 W. 24 PI., Cicero.
1 flatas, atsišaukit po 6 vakare.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas, 4 ir 6 kambariu. Yra elekt
ra ir gazas. Rendo.s atneša $50 i 
mėnesį. Parduosiu pigiai už cash, 
tik už $2600. Klauskit savininko 

1907 Canalport Avė.

PARSIDUODA 2 aukščių mu-
PARDUOSIU 'arba priimsiu i rinis namas po 4 kambarius, ele- 

pai*tnerius į Road House — arba ktrika, gazas ir didelis yardas. 
saliuną. Prie Lincoln Highway ir Kaina $4200.
State St. už Chicago Heig*hts. 3251 Normai Avė.

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

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

e ■ i ■ i ■ ■ , 1 ■ ■
VYRAI IŠMOKIT BARBEllfSTES

Šis Amatas Gerai Apsimoka
Jus galite išmokti Šj gerą amatą 
j trumpą laiką. Dienomis' ar va
karais. Moki’ baigę yra ekspertai 
kurie uždirbo daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. PiaŠykit katalogo.

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

divor.su

