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Vandervelde=Belgiįos premjeras
Socialistu vadas pakviesta 

sudaryt Belgų valdžią
z .

Francijai nevykst sudaryt 
min. kabinetas

Vokietijos komunistų pralaimė
jimas sąjungų rinkimuose

Socialistas Vandervetde
Belgijos premjeras

BRIUSELIS, Bftgija, bal. 11.
Emile Vandei veide, garsus 

Belgijos socialistų vadas, bu
vęs pirmiau teisingumo minis-

Darbininkų sąjungų rinki
muose Vokietijoj komu

nistai prakišo
BAILINAS, bal. II. Ko

kiu nepaprastu geritumu • Vo-

GELBfiJIMHS MOTERIŠKES, ŠOKUSIOS Iš PLAUKIANČIO LAIVO VANDENIN

įplaukus iš savo prieires į Staten Island, viena 
Nusižudyti teciau jai nepavyko, ji buvo šokusių

teriu, šiandie irnvo karaliaus 
Alberto pakviestas sudaryti 
naują ministerių kabinetų vie
toj premjero Theunis valdžios, 
kuri balandžio 5 diena atsista
tydino.

Vandervelde pakvietimų pri
ėmė.

Ateinanti Isekmadienį įvyks 
dar nepaprastas Belgijos socia
listų partijos kongresas tarti 
dėl socialistinės valdžios sudė
ties ir valdžios programo.

[Premjero
vatorių valdžia,

NE\V YOBKAS. Pervazo laivui Bronx 
motei iskė staiga šoko iš trflvo j vandenį, 
paskui ją vandenin žmonių išgriebta.

Maištas HonduraseGiriasi fašistą stiprumu 
Italijoje

BOMA, bal.
atidengtas

Theunis konscr- 
numatydama, 

rinkimuose ji 
gali pralaimėti, prieš pat rin
kimus paskelbė, kad ji atsis
tatydinsianti nežiūrint, koki 
butų rinkimų rezultatai. Balsa
vimų’dienų ‘ji įteikė karaliui 
savo- i’ezignacijų. Jos baimė iš
sipildė: rinkimuose socialistai 
laimėjo daugiau vietų parla- 
mente, negu valdžios partija, 
išrinkdami 79 savo atstovus, 
kuomet katalikų partija (val
džios partija) beišrinko 78 at
stovus.

Naujasis Belgijos premjeras 
Vandervelde per daug metų 
buvo socialistų vadas parla
mente. Jis yra ne tik Belgijos 
socialistų vadas, bet ir 
žymiausiųjų tarptautinio 
listų judėjimo vadų.]

vienas 
socia-

Francijos valdžios krizis
Briand'o pastangos sudaryti 

kabinetą nedavė vaisių; pa
kviestas vėl bandyti Painlevė

pakvįestas sudaryti naujų
Francijos kabinetų Aristidas

verstas nuo to atsisakyti. Jo 
konferencijos ir derėjimais! su 
radikalų ir kairiųjų partijų 
vadais buvo bergždi. Socialistų 
partijos nacionalė tąryba kaip 
vienu balsu nutarė nedalyvau
ti valdžioj šu Briand’u kaipo 
premjeru.

Po Briand’o kviesta minis- 
tefių kabinetą sudaryti M. Sar- 
raut, bet ir tam atsisakius pro 
zidentas Dpumergue pasiūlė tą 
uždavinį vėl atstovų buto pir
mininkui, Paului Painleve. Pa
starasis principe pakvietimą 
priėmė, tečiau galutinų atsaky
mų duosiąs rytoj rytų, pasita
ręs pirma su savo draugais, I

14, z Šiandie 
netoli Cremo- 
žuvusiems di- 

I talijos karei-

kieti jos darbininkai atsikrato 
ki.mmiktinės ligos, aiškiai ma
tyt iš kų tik pasibaigusių vi
soj Vokietijoj rinkimų profe
sinėse darbininkų sąjungose. 
Komunistai pralaimėjo nepap
rastai daug balsų, daug dau
giau, negu buvo galima lauk-' 
ti, sprendžiant pagal pastarų-1 
jų prezidento rinkinių rezul
tatus.

Prezidento rinkimuose dve-‘J,uv<1 
jetas savaičių atgal komunistai n°s paminklas 
prarado apie vieną trečdalį vi- d'.iajame kare 
sų balsų, jų surinktų jiraeito viams. Laike paminklo atiden- 
gruodžio mėnesį. __ __
niuose profesinių sąjungų 
kimuosc 
didesni 
šimč.ių. 
j ų/ 
delis, 
visai ištraukė 
sąrašus, i.... .......... ..... ....
be kovos atiduodami socialde- kimo, taij) kad dabai jau ke-

j. Bet dabartį-1 uinio kalbėjo generalis fašistų 
rin.’partijos sekretorius, parlamen

to atstovas Farinacci. Skvo kal
boj jis gyrėsi fašistų stipru- 

vielose,nui ir pasisekimu, tikrindamas, 
di- kad tai esą todėl, kad fašistai, 

dagi atstovaują tikrųjų tautinės $ų- 
kandidatų monės valią. Rinkimuose visur 
sąjungas fašistai turį didžiausio pasise-

jų pralaimėjimai daug
— nuo 50 iki 65 nuo-

Kai kuriose . 
pralaimėjimas taip 

kad komunistui
savo

profesines fašistui turį didžiausio pasise-

turkis penktosios dalys pro
vincijų administracijų ir mies
tų miestelių tarybų esu fašis
tų rankose. Parlamento narių 
didžiuma esanti pilnai ištiki
ma premjerui Mussoliniui, ir 
todėl parlamentas mirsiąs tik 
natūralia mirtim, išgyvenęs 
savo terminą, ligi 1929 metais 
įvyksią nauji visuotini rinki
mai.

mokratams.
štai pora pavyzdžių. Pramo

ningame Buhro krašte, kame 
dėl franeuzų okupacijos profe
sinės darbininkų sąjungos bu
vo, gali sakyt, pMnai komunis
tų rankose, dabar jos perėjo 
visai prie socialdemokratų. 
Taip yra Dortmunde, ir Esse- 
ne, ir Duisburge, ir Muehlhei- 
me, ir Gelsenkirchene, ir dau
gely kitų industrijos centrų. (

Hamburge, kame komunis
tai pirmiau buvo ypatingai 
stiprus, dabar jie, matydami 
nieko nelaimėsią, savo kandi
datų sąrašų visrfi ištraukė.

Tekiose buvusiose komunis
tų tvirtovėse, kaip Chemnitzas (-y 
ir Falkenšteinas, kur ____ ...
gal tekstilės darbininkų sąjun- Į Pa
gose komunistui l>nv«> išrinkę . *« ----- ---- ------
22 atstovus į sąjungų centrų, ’ cionalistai, nė respublikininkai 
dabar beisi inko tik vienų. | posėdin neatvyko.

Berlinc tekiose pat tekstiles ‘ ___
sąjungose komunistai savo kan
didatu? visai ištraukė.

1 ,e i pc i ge, k a i ri ų j ų su k so n ų 
centre, transporto darbininkų 
sąjungose komunistai neišrin
ko ifė vieno savo kandidato.

Boikotuoja Misterio 
parlamentą

BELFASTA.S, Airija, bal. 
šiandie susirinko naujai 18-

. 4l 11 11 ll 111 /aio .

•metai at- rinktasis Llsterio parlamentas.

I D0WNING STREĘT RtJMAI
BUSIĄ NUGRIAUTA

Bri- 
ru- 
yra

DŲ VAIKAI MIRĖ PAVALGĘ 
“AISKRIMO” '

INDI ANA POLIS, Ind., 
Du maži vaikai mirė, o 

serga pavalgę

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
lt. — Meksikos legacija.Tegin 
cigalpoj praneša užsienių de
partamentui, kad Hondurase 
vėl kilus revoliucija prieš val
džia. c

BUCU A BESTAS, įRumanj'ja, 
Jungtinių Valstijų 
Rumanijai, Peter 

ilgų konferencijų 
su užsienių reikalų ministerių 
Dtlca, tariamai dėl Rumunijos 
skolų Amerikai.

bal. 14. 
mini storis 
Ja y, turėjo

LONDONAS, bal. I I. 
tų ministerių pirmininkų 
mai, 10 Dosvning gatvėj, 
jau taip pasenę ir nebetvirti, 
kad, viešų darbų departamen
to nuomone,

Gal užgins vaiky darby 
Sanghajuj, Kinuose

Siekiamos išvaduoti iš vergu
vė! apie 22,000 mažų vaikų, 
dirbančių įvairiuose fabri
kuose.

Cechai nori sumažinti 
švenčiamu dienų 

skaičių
Nesu laiko dykinėti krašte, tu

rinčiam 65'< renorios Impe
rijos pramonių.'
VIF.NNA, Austrija,. b..l. II. 

— Čech'.ii ruošias panaikinti 
dhr penkias bažnytines šven
tes, pripuohinčias šiokiomis 
dienomis, ne sekmadieniais. Jie 
sako," kad valstybė esanti roi- 
kuTnga visų įmanomų darbo 
dienų rekonstrukcijai, —- nesą 
laike, 'dykinėti krašte, kur.; tū
li 65 nuoš. visų semiuos im
perijos pramonių.

Katalikų klęrikalai priešinas 
švenčių naikinimui ir dcl to 
žada skųsti” Rėmės pupai.

Prieš keletą savaičių (’.echo- 
slovakų ministerių taryba nu
tarė įnešti parlamentan įstaty
mo prefektų bažnyčiai nuo val
stybes atskirti, bet kol kas dar 
to nepadaryta.

Katalikų bažnyčia turi dide
lių nuosavybių čechoslovakuo- 
re, tatai yra klausimo, kaip 
jis tinkamai padalinti.

Cechai užgina paskalos, kad 
buk jie norį panaikinti kata
likų kunigų celibatą (nevedimų 
pačios). J ta dalykų jie1 žiūrį 
kaip į vidujinį bažnyčios rėi- 
kalą.r ; . .

KUNIGAI KLERIKAI SUKILO 
PRIEŠ CELIBATĄ

Iš viso pasaulio ateina čia 
‘ rezoliucijų, remiančių kampa

niją panaikinti vaikų darbų 
šanghajaus dirbyklose ir fab
rikuose.

Bytoj įvyks metinis propor
cinių mokesnių mokėtojų su
sirinkimas, kuriame bus spren
džiama dėl vaikų darbo panai
kinimo. Municipalė taryba pa
siūlysianti rezoliuciją, reika
laujančią, kad butų išleistas

Oficialia oro biuras šiai die- įstatymas, užginus vaikų darbo 
nai pranašauja:
Chicafb ir apįelinkė.— Niau

kstosi; nedidelė atmaina tem
peratūroj;
vėjas.

Vakar 
niai siekė

šiandie

naudojimų.
1 Kampanijų vaikų darbui už- 
'ginti remia čia visi prekybų 

vidutinis muinasis moterų draugijos ir
vadovaujantys užsienių bei Ki
nų prekybininkai.

j Įstatymui priimti reikalau
jama pilnas proporcinių1 mo
kesnių mokėtojų kvorumas. 
Jeigu toks įstatymas butų pri
imtas, butų išvaduota nema
žiau kaip -dvidešimt du tūks
tančiai mažų vaikų, kurie kan
kinami sunkiu darbu įvairiuo-

temperatūra viduti- 
560 F.
saulė teka 5:11, lei-

...__ >
PINIGŲ KURSAS

Vakar, balandžio 14 <1., užsienio pi- KUiami suokiu nariui jvumhio- 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <lo- se fabrikuose. Įstatymu butų 
terių bankų buvo skaitoma Amerikos l|žftintn im(i fabrikų darbams 
pinigais šitaip: « . *.' vaikus1, jaunesnius kaip 10 me-

Anglijos, 1 sv. sterlingą
Holfgijo.M, 1O<1 Frnnlctj 
Panijoa, 1OO kronų ..............
Fruncijos, 100 įranki} ...

... $4.79 
#5.08 B.4~l 
$5.14 
$4.69 

Lenkijos, 100 zlotų .......   $19.25
Norvegijos, 100 kronų ......... $16.00
Olandijos, 100 florinų ........ $39.90 
Suomijos, 100 markių .......... • $2.58
frvedijt • IV’ Vronų ............. $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.32

Lietuvos Piliigv Kursas

to nuomone, pavojinga juose šitaip: 1 . . , . . . • 50 litubegyventi. Bumai teksią visai 
griauti ir jų vietoj statyti nau- 

bal. ji.

LVOVAS, kovo 17. Vilio
tų vyskupo įsakymas Įvesti 
lotynų kalbą bažnyčiose ir pri
verstinų celibatų dvasiškiams 
sukėlė jų tarpe - bruzdėjimų, 
kuris vis auga. Peremišlio unio- 
tų (Masiškosiom seminarijos 
auklėtiniai subruzdo, nutrau
kė mokslų ir įteikė dvasiškajai 
vyriausybei pareiškimą, kad 
butų pakeistas neteisėtai Įve
damas priverstinas celibatas.

Prašo susimilimo darbi- 
! ninku unijų vadams

SPRIN(rFlELI), III., bal. 1 1.
Iš Chicagos atvyko apie 

trys šimtai darbininkų vadų 
syti valstijos bausmių do

vanojimo komisijos, kad ji 
duotų susimilimų keturiems 
daibininkų vadams: Thomas 
Wulsh'ui, Frankui llayes’ui, 
Roy Shields’ui ir Palrick’ui, 
kurie, sarvšv su darbininkų 
neramumais balandyje 1922 
metų, buvo pasmerkti, kaipo 
“konspiraloriai”, ilgiems me
tams kalėjimo. Visi jie sėdi 
”a?o bausmes Cook kaunlės ka
lėjime.

Minnesota atmetė vaikų 
darbo įstatymų

ST. PAUL, Minn., bal. 14. 
^Vlinnesotcs legislaturos sena
tas šiandie priėmė rezoliuciją, 
kuria atmetama federalės kon
stitucijos pataisymas dėl vai
kų darbo kontrolės. Atstovų 
butas panašią rezoliucijų jau 
yra priėmęs anksčiau. •

TVANKOS PRATRUKIMAS

Dt'TROlT, Mich., bal. 1 I.
Flut Rouk vi trts I'ordo a»to- 
mobilių fabrikais pratruko 
tvanka, f>aleis<iama. Į klonį mi
lijonus galonų vandens. Van
duo užliejo apie 5000 akrų plo
tą, Gyventojai buvo priversti 
bėgti į aukštesnes vietas gel
bėtis. Padaryta nemaža pra
gaišties.

LONDONAS, hal.«J4. Ban
dymai susižinoti h;vieliniu te
lefonu tarp Anglijos ir Jungti
nių Valstijų davė gerų pasek
mių. Tikimos, kad netolimoj 
ateity bus galima įsteigti tarp 
tų dviejų kraštų reguliari be- 
vieliniu telefonu susižinojimų.

Pinigai 
Rusijon

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiustus orderius 
ii' išmoka pinigus visose ciulys'e Rusi jos, a.r- 
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R, su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

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

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

, nuoširdų patarnavimų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si., Chicago, IR

—... ■ .............. i

tų, o kfturiemsK metams pra- 
Hlillklis jaunesnius - kaip 1 ti
metų,

Įstatymo projekte numato
ma dvylikos valandų darbo die
na, su viena valanda poilsio, ir 
viena pilna poilsio diena kas 
keturiolika dienų.

Jei toks įstatymas čia bus 
priimtas, tai bus precedentas 
Visai Kinijai.

Vaikų vergija
Apie reikalų užginti vaikų 

j darbų buvo kalbama jau nuo 
► laiko, kai praeitais metais bu
vus britų vyriausioji fabrikų 
inspektorius, pčni Adelaide 
Anderson, ir vaikų darbo kor 
misija padarė savo tirinėjimus. 
Jų pranešimais, darbo sąlygos 
esančios taip baisios, kad dir
bantieji jose maži vaikai esu 
tikri vergai.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yr^ skaito- 

.......... $5.50 
........... 10.50 
.......... 20.75 
.......... 31.00 
.......... 41.25 

,. 51.50
.......... 61.75 
.......... 72.00 
......... . 82.25 
......... ? 92.50 
........ 102.75 

pridėti 25 
kiekvienų 

telegramų

50 litų 
100 litų

’ 200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų

’ 600 ‘
l 700 litų ....... .t.........................

] ..................................
900 litų ................... ..............

Dal<ta- dvi britų laivyno laivės, kurių | j>rje jjtos sumos reikia 
.. ’ i”i vienai sudužus vienas oficiėras.centai paSto išlaidų už 

lir penki narnai prigėrė.

LONDONAS, bal. 11.- Gau- litųkeletas
“aiskrimo* kurio jie buvo pir- ta iš Chathamo telegrama pra-j šoo litų 
kę iš gatvėmis nešiojančio sal- neša, kad jūrėse susimušusi o on“ ,u” 
durnynus prekiautojo.
rai surado, kad “aiskrimas”i vienai suauzus vienus ouc

'buvęs užnuodytas. lir penki matrosai prigėrė.
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ŽUVIS

a.s

KUPONAS

Susai
Mėsa
Košeles

Pajai
Pudingui
Sriuba

.. 6

........ ............... .........................■

Lietuvoj
NAUJIENOS, CHcigO, m

300 Budelių, reprezentuoja
70 skirtingų užsiėmimų ir moterų pasiryžimų. 
Graži ir turtinga paroda iš moterų veikimo.

Specialis Programas Kasdien• •
Atidarymas subatoj, balandžio 18,
, 2 vai. po pietų. ,

Kasdien, apart nedėldienio, iki balandžio 25, 
įskaitant. įžanga 50c.

AMERICAN EXPOSITION PALACE
tU><> Lake Shore Drive, Erie St. prie ežero

N u maži n tos Kainos j Abi Pusi į

$203.00 ir Aukščiau
Važiuokite per Bremeną ar Cherbourgą 
patogiuose trečios klesos kambariuose 
Suvienytų Valstibių valdžios laivais iš 
New Yorko. Specialės ekskursijos, 
Jonui W. Liutui asmeniai vadovaujant, 
laivas AMERICA išplauks gegulės 20 
d. P. Liūtas prižiūrės bagažius, paspor- 
tus ir prigelbės keleiviams muitinyčio-

se bei kituose kelionės reikaluose . Kiti ekskursijos lai
vai išplauks: l.EVIATHAN — gegužės 23 ($215.00); 
ROOSEVELT — gegužės 30. Pasimatykite su vietos 
agentu arba rašykite:

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York City
110 So. Dearborn St. Chicago, III.
M a 11 a g i n g upe rators for UNITED SIU I ’ PI N G BOARD

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Kam jum mokėti augštas kalnas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbą ir 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins, i 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas. -

Globė Upholstering Furniture Co
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6891)

MES NORIME GAUTI .
Keletą inteligentiškų vyrų ir moterų kurie kal
ba angliškai. Jie gali uždirbti nuo $200 iki $500 
į mėnesį.

THE PROVIDERS LIFE ASSURANCE CO., 
1530 N. Robey St., Chicago, 2nd Fl.
Pasimatik su agentūros užveizda, J. J. Dubourg 

nuo 2 ryto iki 1:30 po pietų.

Rengdamas
kalba “šachmatų teorijos vado
vėlį” tikiuosi, kad Lietuvos 
šachmatininkai parems tų su
manymų ir meiliai padės man 
šiame darbe. Turinčius 
jas iš Lietuvos šachmatų tund
rų, buvusių Kaune ar provinci
jose, prašau prisiųsti man, nu
rodant kur ir kada pditijn 
buvo lošta; be to trūksta užda
vinių sangi-ųžiniam matui Jr 
matams per t ir 5 ėjimus. 
Norinčius susilošlĮ luiąkųis, 
prašau rašant prisiųsti ir 
pirmus ėjimus; ryškesnes par
tijos tilps vadovėlyje.

Visų Lietuvos šuclųnųtiniu- 
kų ir prijaučiančių tam suma
nymui prašau atsiliepti ir pri
siųsti savo 
j usiems iš 
širdų ačiū.

antrašus. Pvisidū 
anksto tariu nuo-

—P. Vainoras. 
Kretinga, Žalioji g-vė 1 T 
Lithuania.

j Kovo l <1. ,Katfhe ir iųibkvi- 
ty buvo 3668 svetimšiūiai, iš 
jų daugiausia juodadarbių ir 
amai ninku.

Vienas kaunielis netrukus 
žada iš; iti pėsčias į kelionę ap
link pasaulį, jis jau yra pa
ruošęs kelionės planų ir mano 
jų atlikti per ^eščrius metus. 
Kadangi pinigų neturi, žada 
pakeliui pragyvenimui uždar- 
ibauti, siedamas ūkiuose dirbt.

Sausio mėn. 
važias o apsigy VAfUi 
366 žmonės, iš i u 121 žydai.

PALANKIAUSIAS
KELIAS

LIE

Evaporated Millv
DEL VARTOJIMO NAMUOSE

Del smetoninių sriubų ir virime, dėl pudingų, pajų ir 
kepimų, yra daugiau pageidaujamas negu šviežias pie
nas ir daug pigesnis. Kadangi jis nesimaino kokybė
je, maistingume, ir skonyje, galima remtis ant jo dei 
gevų sėkmių.
J|eį ių»rit Huiinąt kaip kept su Bęifdęno V>tnu, in^ildykit 
poųą, paženkHtįaut kokias pamokas nęrit, U inett urpdųsim 
*a|

Jūsų grusęrnųikas, 
no, kad Borden’s yra 
saugus »r tyras pienas, 
kurs suteiks visišką 
užganėdinimą ♦visiems 
košt u merių ms. Tode| j is
ir laiko ji dėl jūsų.

THE BORDEN COMPANY
Borden Buildina,

. UNsvydETENEŪ

^APORATE®
milk

Vard

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago,

809 W. 351h St., Chicago į
* Tel. Bo levard 0611 ir 0774 5
PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir I 

Parduodam Laivakortes. • f
i —— —i

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 1111-10 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Etalsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St. 

Room 1211
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas 

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

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pa»- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2652

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 S. La Salio SL, Room 12801 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 9775 

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
■“ VALANDOS: Kas dieną nuo 2 
iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Ocpusparj Klaipėdon atvyksit.
Kreipkitės: z

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie Str., Chicago, 111.

• ar prie savo agentų.
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Sekanti išplaukimai iš New Yorko:
S. S. L1TUANIA .... BALANDŽIO 28 
“ES PONIA” ......  GEGUŽĖS 19

I Klaipėdą visu keliu 'vandeniu
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

į Klaipėdą ir atgal — $181 
L'žčėdysit $44.50 apsimokant abi pusi

Visada atsiminkit, kad Lt A. L. nu-, 
vež jumis didžiuoju laivu tiesiog j 
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir lau
kimo toliau gražiu laivu koliausit ir

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

▼ , * )

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Pinigų prisiunčiu $

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, dideliu 
formato, visuomenes laikraštis.

Reikalaukit Naujo 1925 metu 
“Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

’■! . ......... .....
Prenumerata metams 

Lietuvon metams.... ......
$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

' . J AMERIKĄ J

' “DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

IIArrHS;
Iš New Yorko Annn 
iaktigaiKau,w ir

Plūs U. S. Revpnue taksai
Puiki proga yra pasiūloma utlaiT* 
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prio jų namų ir tas yra 
pavesta patyrusioms kondukto
riams.

H—Mifcl linas ................. III.—.............  »«!■!»■ ■«■■■■ ąi!

Sveti mšalRli grjžtunti atgal į 
metus liuko nėra priskaitoml 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.

Del perniito ir kitų informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo, parašas

Adresas

Chicago, Illinois Namų1739 So. Halsted St

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2191 Weet 2U Street 
Telephone Roosevcit 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6390

Vak. 3228 S, Halsted Št, Chicago 
Tel. Yards 4081

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų .........
Paštu 

............/ $5.75 ..........
Telegramų 

.......... $6.25
’ f

600 litų ...........
Paštu 

........... $62.00 .......
Telegramų

..!..............$62.50
100 litų ......... •............. 10.75'........... ............ 11.25 700 litų ......... .......... • 72.25 ...... .......7.......  72.75
200 litų ......... ............ 21.00 ....a...... ............ 21.50 Š00 litų ..................... 82.50 ...... ................ 83.00
800 litų ......... ............ 31.25 .......... ............ 31.75 900 litų .......... .......... 92.7Ik....... ................ 93.25
400 litų .... . ............ 41.50 .......... ............ 42.00 1060 litų ..................... 103.00 ....... ............... 108.50
600 litų ......... ............j 51.75 .......... ............ 52.25 5000 litų ...................... 514.00 ....... .................514.50

doleriais ^iuirtciant reikia pridėti 25 centus prie’kožnos dešimties dolerių.

Visuos** reik;Juose adresuokite

TeL Dearborn 9057

A. H, mK 
ADVOKATAS 

Ofisą* viduniiiesiyjt 
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W» WaHlungton St
VVii -hiitfilo). Ji t l/irk
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Fraternalism
Fraternal Fthics

The purpose of fraternalism 
are lofty ones. The worl<l is bet- 
ter and brighter to-day becausc 
of the existence of fraternal or
ganizations. Let us hold to 
fraternal ethics..

Political* adherence, civic 
creeds, or religious beliefs of 
individuals or groups should not 
enter into the government of a 
fraternal order, i f the policy of 
that order is pūrely fraternal; 
the creeds and beliefs of its 
injembers lieing an individnal 
not a fraternal matter.

Fraternal organizations, tho 
i n their infancy, are promisinp 
to become the most potent force 
for good among all people.

Lithuanian Fraternal Spirit
There is entirely too little of 

the fraternal spirit among the 
Lithuanians and their de- 
scendents here in this country. 
There is too inuch political dis- 
sension among them. There is 
no truly fraternal organization 
amonjr the Uthuanians who' 
have immigrated to this 
country. The sočiai life of the 
Uthuanian immigrant is de- 
termined by the political 
situation in Lithuania.

Vmericans of Lithuanian 
Descent

As for the descendents of 
these imihigrants, the present 
and coming generation of 
American citizens — what of 
them? They find little, usually 
nothing, to atfract them in the 
political organizations to which 
their fathers belong.

The political activities in this 
country, are far more interest- 
ing to them than similar activ
ities in Lithuania, vvhich they 
have never seen and which is 
so f ar away. The American born 
and bred children of Lith- 
uanians take an active interest 
i n politics of this country, 
which is their home. They be- 
lieve that their first interests 
should be here and not over in 
Europe.

The Present Generation
t i

Fraternal associations vvhere- 
in a language common to all is I 
used and based on a common 
ancestry, that is, of Lithuanian 
descent, would accomplish a 
union or’a repatriation of Lith
uanian descendents more easily 
and naturally than any of the 
methods employed to-day.

IIowever, this present Amer
ican generation believes in frat
ernal organizations based on 
our descent, not for Lithuanian 
nationalistic purposes būt for 
the purposes of sočiai and 
cultural developinent and 
growth as a group i n this 
country. We were bom and we 
live here. We mušt better our- 
selves and our conditions here 
first. We mušt establish our 
hornes, better our environment, 
raiše the standards of living of 
our people here. We believe the 
people of Lithuania are capable 
of detennining the nature of 
their goverment and of fighting 
their battles without our 
assistance.

Fraternal Union
“Charity begins at home” — 

So the old saying goes. Let us, 
therefore, unite fraternally and 
give attention to those matters 
which nrost vitally concem us 
here and now. Let us put into 
practise our fraternal theories 
aš they apply to us as a sočiai 
group here in the United States. 
Stop complaining that Lith-

Gold made Irom 
quicksilver

At lašt the chemists found a 
nethod for making gold from the 
baser metais — a formųla for 
which the alchemists of the old 
days searched for centuries. 
The ancient dreams of the al
chemists to obtain gold by 
metallic transmutation came 
true, būt the process of convert- 
ing the baser metais makes the 
gold produced i n th is way more 
expensive than the gold which 
is mined from the earth.

One reason why gold is a rare 
element is probably because it 
has a high and odd number of 
electrons i n each atom. One 
atom of goki contains seventy- 
nine electrons, while mercury 
contains oighty electrons. So 
one can see that to produce gold 
all that iš to be done is to simp- 
ly take one electron out of an 
atom of (|uicksilver, and we have 
an atom of gold.

Professor Miethe, of the Tech- 
nische Hoch Schule in Berlin, 
accomplished this fest by expos- 
ing a glass tube filled with vapor 
of ųuicksilver to the passage of 
a powerful electric are. After 
exposing it a long time some of 
the atoms of ųuicksilver werc 
changed into atoms of gold.

It may appear simple to some, 
būt nevcrtheless \ve advisie our 
young scientists and chemists 
not to endeavor to become rich 
by this method, for it cost Prof. 
Miethe $60,000 to mukę one 
dollar’s worth of gold.

J. R.

LITTLE THINGS TO KN0W

Yale University was named 
after Elihu Yale, founder of the' 
university. This is why Yale 
students are called “Sons of 
Eli”.

if« <«
♦

One of the most freųuently 
used words in our language is 
“thing”. It occurs 1,050 times 
in the Bible. A certain dic- 
tionary consumed seven and a 
half columns of small type 
illustrating its uses.

:Jc
♦

Grade A, pasteurized milk 
sometimes contains as high as 
600 bacteria to the drop. An 
examination of specimens of 
ice-cream gavę as the lowest 
count 3000 bacteria per drop, 
and the highest 9,000,000 per 
drop. Ice-cream made under 
sanitary conditions contain 
mostly bacteria of the Bacillus 
lactis acidi type which is not 
dangerous.

* ' I
' ♦
A domesttc fly can carry as 

high as 7,000,000 typhoid 
germs.

4 * *♦

The saxophone is not a new 
hom. It was produced in 1843 
by Antoine Joseph Sax.

* *
♦

The first play produced in 
Lithuania, and written i n the 
Lithuanian language, was 
staged in 1905 in the city of 
Vilna.

uanians and their descendents 
are unheard of in American life. 
Let us strengthen and influerice 
those institutions which affect 
our lives here. Organize frat- 
ernalJy and see what happens.

— Louise Narmonta* I

Club Notės
—_____ i________________ _

Air. ,1‘eler I*'. Budrik, one of 
our most popular memhers, is 
seriously iii ai the Chicago 
Hospital. M r. Budrik has the 
deepest sympathy of all the 
memhers of the association. We 
hope for a speedy recovery so 
that he may be with us again.

♦ *<♦
The Next Meeting

The neKt meeting of the Lith
uanian Students Associalion of 
America \vill take place Sun- 
day afternoon April 26, 1925. 
All memhers and prospectivc 
memhers will be notified of the 
exact time and place of tho 
meeting hy cards. All those in- 
terested may obtain particulars 
from any member.

We hope all memhers vvill be 
present at this meeting. Do your 
bit by attending. Do a little bit 
more — bringing at least one 
prospective member with you.

Our May Dance

All particulars about the May 
Dance vvill be presented at the 
next meeting. This is another 
reason vvhy you should • be 
present at that meeting.

t # x

Štili Missing!

Trio editor is štili waiting for 
buok revievv-v pwanUed by sorno 
memhers. Why not end his 
suspense and mail them in for 
the ncxt issue? j

>jc >:<♦
Where is the contributor who 

promised an artiele on a matter 
elose to ones heart?

*
The manuseript entitled: 

“Ideas For a Summer Vacation 
For Our Memhers” has not been 
received. Was it mailed?

Illinois.

Pa.larykite savo krauju riebi, ir pilna gyvybes

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA
Ji verta dešimtį sykių daugiau savo kainos. Taip, kiek
viena šeimyna turėtų turėti šią gryną žolių arbatą dėl 
praSalinimo užkietėjimo, reumatizmo, skilvio, kepenų 
inkstų trubelius ir kad padarius riebesnį kraują.

Pirkite šiandien pakelį nuo savo aptiekoriaus — 75c., $1.25. •
Pastaba: — Daugelis žmonių gyvena ant farmų ir mažuose mieste

liuose kur nėra aptiekų. Jiems reikia tų gyduolių labai ir jie turi turėti, 
todėl aš atsiųsiu paštu, didelį pakelį 5 mėnesiams už $1.25. ' Adresuokite 
man, H. H. Von.Schllck, Dept. O, 831 Locust St., Pittsburgh,‘Pa.

ir

Dilly Dolly’s Diary
April 15, 1925.

I have decided to confide in 
my little book. Being a timid 
sensitive person, I have great 
difficult in expressing my 
thoughts to my friends and 
acųuaintances. An unreasonable 
fear grips me just as I am 
about to unload my mind result- 
ing in ’ the blocking of my 
thoughts.

So, I indulge in banalities to 
the disgust of my better self. 
Truly, my friends mušt think 
me a stupid person, who uses 
the vveather as a sole topic of 
conversation. Were T less timid, 
I know l would create a sočiai 
furore for I could be oh! So en- 
tertaining.

Here are some things I heard 
in class the other day;

A mulatto is a negro with 
white blood.

Etc. means et celery.
A blizzard is the inside of a 

hen.
Oxygen is a thing that has 

8 sides.
Quotation marks are apos- 

trophe twins used to tflace the 
blame on some one else.

An apo^trophe is a comma 
stuck up in the air.

You see, dear diary, T have 
to tell you these things because 
I am too timid to speak out 
when I should. That’s all for 
to-day. , •

— Dilly Dolly.

PUIKUS - NADDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)

m Šie krepšiai krautu-
jy > v^se parsiduoda po 

centus. Jie yra la» 
< puikus ir patukus
AL;^^B8U8idėjimui pirkinių: 

Yra sulenkami;
del dau& Pirki- 

ina^ai- 
kožnai šeimi

ninkei, kuri petka 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

Garsinkities “Naujienose”

Čia yra geriausi Player Pianai: Stein- mm 
meyer, Franklin, Baldwin, Charlton,^^®P£ 
Harding ir Symphony Grand.

Taipgi vartotų Player Pianų turime, • 
kainos $200 ir aukščiau^. Mes duodame ant 
lengvų iimokljirriy. "taipgi senus išmainome

ant naujų. Pas mus 1 f»0 dolerių pigiaus negu ki- 
tose krautuvė*. Ir Lietuviškų Rolių, Dąinų, šokių 
didžiausia pasirinkimas. Irgi Victor Lietuviški 
Rekordai tnk.ihinčiais naujų numerių kas savaite.

3236 So. Halsted St.,

LIETUVIŠKA APTIEK A 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS” 
Receptai yra pildomi teisingai ir 

> atsargiai.
Ma-s užlaikome visokių gražių-

Cream.toileto dalykų ir 
čionai galima užmokėti gaso ir 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

Puikų* plaukai turčtų būti kiekvieno* 
moteries pasididiiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Prižiurikit gerai savo plaukus ir gal- 
vos od* pirm, noru tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų iaknls, apdengs 
jutų galvos odų nesvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jutų 
plaukų slinkimo?

Pirkite bonkų Rutiles i už 650 pas 
savo vaistininkų šiandieA, irba 7Jc 
tiesiog per paštų ii laboratorijos.

F. Ab. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visoklo-

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. SEPNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pasinaudoke 
Auksine

Tur€k Svarias, 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.

Proga
Uždu dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per motą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ..............  $2.50

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMfiLIAI Iš GYVUMŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS .............................................  25
Knygą: TRAKOM A arba SAUGOKITE Akįs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ......................... :...............  15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga   15 

, Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15
Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver

tesnės, kas jas gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. Brunsvvick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 Ud 1 *• 

, pietų ir 6 Iki 8 vakaro

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

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

Tel. Lafayette 4148

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tol. Boulevard 
7820. Res., (>641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedelioj 10 iki 12 d.

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewie» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauju mote
rims prie gitndy- 
n o, patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

MarqueHe Pharmacy
Vienatine Lietuviftka Aptieka

F. A. RAKAS
A plieninius

ir Savinlnkan
2346 West 69th Street

• rti Weef»rn Avė.
Phone Republic 5877 - 5831 

CHICAGO, 1LL.

sikelS nuo

3235

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzmaa per- 

3410 So. Halsted St. j 

S. Halsted St.

a^DR. HERZMAN*^
Gerai lietuviams Žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 
18th St^ netoli Morgan Si.

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

1 Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186/

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

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

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 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

L—.... ....... r- i i<

Tel. Boulevard 0537

DR. M AR Y A 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexe] 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago

Valandos 1—8 po piet, 7—f vak. Ne
daliomis iš Šventadieniais 10—12 dien

‘ .............
Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
^^H|MhhTel. Boulevard 6487 

^^M^2bZ^4649 S. Ashland Ava.
Kampas 47-tc* aut 

2 lubų

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

Francoziskas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, rhronil- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 Iki 4180 ir 8 Dd 1«.
Nedalioj nuo 2:8t iki 4:88 pe piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ava.

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

Dr. J. W. Beaudette
- - —<
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tinimą pranešti vyskupui, 
kuris gali teismui duoti pa
aiškinimų. Pabauda atlieka
ma ne kalėjimuose, bet vie
nuolynuose (Prieš konstitu
ciją!).

11) Teismo sprendimai dėl 
dvasininkų apkaltinimo turi 
būti pranešti vyskupui.

12) Lietuvos kariuomenėj 
turi būti klebonų teisėmis 
kapelionų, kiek reikia, ir 
vyriausias kapelionas, pri
klausantis nuo arcivyskupo.

13) Lietuvos Respublika 
išmoka Lietuvos episkopatui 
tokią litų sumą, kuri butų 
lygi Lietuvos gyventojų ka
talikų skaičiui.

11) Vyriausybė taipgi ap
moka arcivyskupo ir vysku
pų nominacijos išlaidas be 
to aprūpina juos, jų kance
liarijas ir kurijas tinkamais 
butais.

15) Gali būti 4 seminari
jos, kiekviena iš dviejų da-

apie 50,000 katalikų kūdikių 
metais, vedybų gi esti apie 
11,000 pas katalikus, miri
mų gi apie 27,000. Kiek čia

pajamų kiekvienam
Respublikos kuni- 
nepilnas tuksiantis 

išmokės vals-

m. su ra
inis tik 

1,376,802

matome,

Be Šių 
Lietuvos 
gni (jų 
yra) 1925 m. 
lybe apie 5000 litų.

Konkordato projekte užty
lėta, ar minėtoji pagalvė po 
1 Jitą nuo kiekvieno įrašyto 
(turbūt sulig 1923 
šinejimo) kataliko 
priedas prie anų 
litų, ar ne.

Viską sumetus
kad sulig to konkordato su
manymo musų kunigai pusė
tinai pelnytų ir beveik nie
ko neduotų valstybei. Kuni
gija gaunamas iš valstybės 
sumas patvirtintų tarptauti
nio akto autoritetu.

KOKIU KONKORDATU SU 
ROMA NORĖTA LIETU

VA APDOVANOTI?

s Užsienių Komisija 
kartus svarstė kon

kordato sumanymą, kuri patie
kė “krikščionys.” Tas sumany
mas yra liek Įdomus, jog kiek
vienam pravartu su juo susi-

Li.ctuvc

i! ir'uvai,

I) Lietuvos Respublikoje 
sudaroma atskira bažnytine 
provincija su arcivyskupu ir 
4 vyskupijomis. Kiekvienai 
vyskupijai tektų apie 500,-

tikinčiųjų

tikybos reikalais tiesio-

600
apie

2)
pa i/
giniai susineša su Šv. Sostu.

3) Kandidatus i arcivys- 
kupą ir į vyskupus pristato 
popiežiui Lietuvos arui vys
kupo ir vyskupų konferer.' 
ja. Prieš paskirsiant kandi
datu i paminėtas vietas, po-

Lie- 
nėra

piežius tik atsiklausia 
1 liros vyriausybes, ar 
politinių kliūčių.

I) Valstybės mokyklose 
tikybos mokytojais gali būti 
tik lie, kurie turi lam vys
kupo leidimą (Lenkijoj tai 
yra lik pradžios mokyklose)

5) Vienuolijoms steigti 
duoda leidimą vietinis vys
kupas. lik pranešdamas apie 
tai Vidaus Reikalų Ministe
rijai. Be vyriausybes žinios, 
sleig vienuolijų kiek nori.

,6) Lietuvos vyriausybės į- 
staigos susižino su vyskupo 
pavaldiniais per vvskiijią, o 
su popiežiaus žinioj esamo
mis vienuolijomis per cen- 
tralinį vienuolijos viršinirt- 
ką. Ženklina, net ap- 
skrilics policija be vyskupo 
į kleboniją nesi kiši ii.

7) (irįžusieji iš Rusijos 
globos išnykusių vienuolių 
tintai perduodami vyvki|- 
parus, o šie paskirsto.juos 
esamoms vlenuelijoms.

X) Kunigai, djakonai, si'i- 
bdjakonai, amžinųjų . -įvadų 
vienuoliai paliuosuojami nuo 
kareiviavimo (Geras Hudas 
“valnytis nuo vąisko”).

9) Dvasininkai dėl peržen- 
ginio kuniginių pareigų tei
siami dvasiškosios vyresny
bės. kurios sprendnųni nega
li Imli svietiškam * teismui 
skundžiami (Prieš konsMtn•

10) Už nusikaltimus prieš 
Lietuvos įstatymus dvasininj 
kus gali teisti ir valstybi
niai teismai, bet jie turi kai-

lavinimo (gimnazija), šio
sios mokytojai gauna iš val
stybės algą (Gimnazijų ir 
taip perdaug turime!)

16) Triobėsiai kultui pa
vedami, vyskupų namai, kle
bonijos, seminarijos nemo
ka valstybinių ir savivaldy- 
binių mokesnių, 
nemoka tokių
dvasininkų mokyklos, ligoni
nės, prieglaudos ir kilos švic 
limo ir labdarybės įstaigos.

» 'Taip aprūpinami sulig to 
projekto dvasininkų reika
lai. Visai neblogai.

Ką gi konkordatas duoda 
Lietuvos Respublikai?

Taip pat 
mokesnių

1) Klaipėdos Krašto, ro- 
dbs, dvi . katalikų parapijos 
priskiriamos nuo Varmijos 
vyskupijos prie vienos Lietu
vos vyskupijų (Ir 
kordato tai galima

Vilniaus,

ma, kad jos įeina 
vos bažnytinę

be kon 
padary

k. nusako* 
i Lietu- 

provinei ją

Kunigai gautų kasmet gargusios balos šmotelį upėmis lie- 
npic 5,000,000 litų, jei ne- tų kraują niekur neteko matyti, 
daugiau, ir duotų valstybei 
bene nulį, nes maldų ir vys
kupų ' priesaikos pažadų pi
nigais neapskailysi.

Jei sulyginsime tą musų 
“krikščionių” konkordato 
projektą su Lenkijos kon
kordatu, tai ten Lenkų Res
publikai dąligiau įduodama, 
nes pavedama Vilnius 
dalies net Dancigas.

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Oho Juozi, kas galėjo manyti, 
kad fr čia kame • nė miestų nė 
tvirtovių, ištryps lekėnčių į kru
viną mūšį arklių kanopos javų 
laukus, sudegins kaimus, turtą 
išplėš ir net dorą mergaičių gy
vuliais paversti žmonės. Paė
mėm tuomet Kamą ir baigta. 
Kiek žuvo tai žuvo, bet prie tvir- 

iš tovės, o dabar, dabar adatos ne
įdėsi kur negaruotų karštas žmo- 

Matome, kokie menki pasi- nių kiaujas ir neplūstų ašaros 
•šaukiančios baisaus keršto vi
siems, kurie sugalvoja tokią be
dievišką karo kultūrą. Baisu 
vaike. Svaigsta mano sena galva 
apie tokią kultūrą prisiminus. 
Andai ir Jurgis musų buvo už
važiavęs, karan mat iššaukė ne-!

mainai sulig bedavę ir baigti. Už metų jau in- ‘darbuotes raportus, reiškia, etc. 
žinieiis butų likęs. Jis tai ir ėmė Moksliškai kalbant, kur žmogus 
apie tą kultuvą kalbėti. Klau- pasisuki, ten surandi Jurgių, na* 
sos išsižioję vyrai, o jis pasako
ja. Girdi, technika baigia lipti 
savo viršūnėm Greit traukiniai 
be bėgių oru lakstysiu, vieką 
koki tai oro galybė attiksianti. 
Busią šilta, šviesu, debesis jei 
norėsią nuvarysią tolyn.”

Keista man pasidarė, net 
pikta negalėjau nutylėti neįsi
maišęs.

“Mandriai Jurgi kalbi, taip 
kultūra, bet eitum tu velniop su 1 
ja. Kas iš jos, iš tų knygų, kai-1skulptūros 
bų, išradimų, kai vis dar viskas 1 
taikoma žmogaus užmušimui. 

•Jokiam žvėriui nužudyti nėra 
tokių ginklų, kaip žmogui. Varg
šui tnm tos plačios galingos že
mės menkučiam sutvėrimėliui. 
Kultūra, mokslas cha, cha, cha... 
Chemikai kankinasi savo labora
torijose, kaip baisesnius nuodus 
išrasti žmonių žudimui, inžinie
riai patogesnes kanuoles, • daro, 
kulkosvaidžius, tęnkus, tvirtoves 
rengia. Daktarai žiuri žmogaus 
pulso, kol ji gali žvalgyba mušti, 
kad amžinai neužmuštu. Gražiai 
kalbanti pilni daugelis aukštų 
idėjų advokatai gina nuosavybę 
už pinigą, dėl kurios visos nelai
mės ant žemės. Senų laukinių 
amžių pasakomis aplipę kunigai 
dar po šiai dienai peklą tebeku- 
rena, rodo Dievą kokį tai žiau
riausi daiktą, kurio širdis taip 
pat tik už pinigą suminkštėja. 
O dailė, menas ką veikia kur ve-

PROF. “PADAUŽA” KALBA

ir

musų 
“krikščionys”. Jie net užsi- 
prašyt valstybės naudai ne
moka, jie tik žiuri, kaip su 
konkordato pagalba kunigi
jos padėtį valstybės pinigais 
gerinti.

Išeina 
principo do nt ties,'bet lik 
kiauras 
pasipelnavimas.

rodė čionai politikai

Padaužų gildą suteikė man 
profesoriaus titulą ir griežtai į- 
sakė šviesti plumb-proletariatą. 
Vadinasi, reiškia, jeigu kuris ne
pasiduos švietimui, tai bus gali
mu jį nušviesti, kad žibėtų kaip 
čebatas.

Matote, aš esu profesorius, tai 
profesoriškai ir darysiu: pildy
siu Padaužų Ministerių Kabine
to instrukcijas, nebeskebausiu, 
karts nuo karto išduosiu iš savo

ne

iliKMiiinis kunigų

P. čiučelis.

VIENA DIENA
Gerai atsimenu tą puikią ir prieš keletą metų tebestovi gi- 

baisią dieną. Buvo tai viena iš liose durnose paskendę, širdis 
paskutiniųjų dienų liĄx>s mene- smarkiau plastėti ima krūtinėj 
šio, kuomet dar ir šiltas vėjelis liiano. Ir oras pragiedrėja; žiu- 
ir gėlės pražydę, skelbia vasaros rili į kaimą gerdamas saldų do- 
gražumą. Iš lėto aušo šviesus bilų kvapą. Ristas vežiko širme- 
rytas. Išvaikius kruvinuosius lis sparčiau bėga nusišprunkšda- 
žarus aušrinės, didelė raudona mas pakmarpęs baltus karčius, 
saulė sukaitus kopė mieguisto 
miško viršūnėmis į dangų ir dre
bančiais spinduliais nušvietė be- tais mediniais vartais. Pirmutį- 
kraštį tolį. Jų buvo tiek daug, nis, vizgindamas uodegą*ir link- 
tokių gyvų ir šviesių, kad rodės smai mgsdamjas sutinka mane 
nėra kampelio vargingosios že
mes, kur jie nebūtų pranešęikru- 

!vinos aušros. Nors tyras, leng
vutis oras ir dvelkė krašto krau
jo drėgme, tačiau jaunieji žoly
nai ir šauniosios laisvųjų spar
nuočių dainos kėlė iš miego su
snūdusį žmogų, skelbdami jam 
gyvenimą tik vieną kartą duotą. 
Jos lodė ir kėlė, kaip yra didis 
žmogus savo sieloje ir kaip pra
kilnu gyventi, gyventi begalo, 
mylėti, džiaugtis ir /visuomet 
kurti naują, visogalį, nemiršta
mą žemės pasaulį.

dulko sausoji žeme nuo jo kano
pų, kol nesustoja ties neaukš-

nis, vizgindamas uodegąTir link-

protingasis Čiulba. Pažįsta dar 
senis su kuriuo tiek daug dienų 
lietine, vėjuose ir karštoj saulėj 
praleidom prie bandos laukuose 
ir naktimis dabodavom arklius 
ganyklose Paskui greit išbėga 
sesuo, brolis ir’ to pati tik kiek 
daugiau pražilusi motina. Tėvo 
nėra namuose, jį kareiviai išsi
varė ‘divizijos daiktus kokius 
tai nu/ežti. Namiškių akys spin
di, kaip tik vienos italų padan
gės žvaigždės temoka spindėti. 
Jose puikus meilės pavasaris 

Įšvieč’a, kurias pamatęs viską pa
miršti. Pranyko baisus karo at- 

Senai jau važiuojam. Važiuo- 'simimmai, skurdas ir visi mies-
popiežiaus?).

3) Arcivyskupas
k ūpai prisiekia prieš (Lietu- jam naktį, dieną ir vėl atėjo vė- 
vor. Respublikos prezidentą, si naktis, o mes vis važiuojam, 
kad gerbs konstitucijos pa- Visokios mintys, tarsi oro tink- 
statytą valdžią ir nekompro- lai giedriomis rudens dienomis dama: 
mituos viešosios 1 
(Tai kiekvieno piliečio tie-duslus ir tolimas kamuolių bal-'bar busi, tokie i—
stoginė be priesaikos parei-sas. Daug laiko važiuojam, vie- ' kad vis tavęs laukiau, 
ga). nok kažin kodėl nejaučiam nė gal ir žmoną atsiveši a, Visai

4) Popiežius pripažįsta mažiausio nuovargio. Vėl išau- vyras musų Juozis, juk jau gali 
žemės reformą (Kaip jis to šo rytas, vėl prieš akis išsitiesė vesti ’.
nepripažintų?). 1 lygus be krašto lietuviški laukai, | Ji daug ir visko šypsodamosi

5) Dvasininkai apsiima Įjūrių puikus prinokę javai išlė- kalba, žiuri tai j brolius, tai į 
melstis už Lietuvos Respub- to s-ubuoja ir supas tartum se-'mane ir vis kalba nesustodama, 
liką ('lai irgi jų pareiga!)

noi 1II1UO Į vz IICIKV; llAAzllCAO IY C* YvllYlCA iyua VU 

to kultūros nešvarumai. Vėl kai- da žmoniją? Ar rodo tautų ku
lnie, savųjų tarpe, kur nieko dir- ryba kelius žmonijai išeiti iš sa- 
btino nėra, šypsos motina karto- 

Suaugai Juozi, daug at-

vaites užbaigti tą dainą, kuri su
sidėjo iš vienuolikos tūkstančių 
eilių. Mano laikas, vadinasi, 
reiškia, buvo aprubežiuotas, to
dėl turėjau apleisti teatrą nuo 
250 eilių. Choras išgverusiais ' 
balsais pritardamas vokalistui 
dainuoja po du kartu atkartoda
mas ant galo:

,‘Slava Leninu,
“Trocki vtm”...

ir t.t .Reiškia, vadinasi 22,000 
kartų atkartoti tą pačią meliodi- 
ją, tai ne karštas blynas suėsti... 
Maniau, kad ir pats Leninas at
bus iš kapo išgirdęs tokią pa
garbą teikiant.

Leninas gyvas. Taip, jis gy
vas. Atkartoja 22,000 kartų 
Lenino vardą ir bus naujas Kris
tus, tiktai raudonas.

Užteks tam kartui. Kitą syk 
pranešiu daugiau, kas pasauly 
dedasi. —Prof. “Padauža”.

Prierašas. Padaužų gildą turi 
garbės pristatyti publikai savo 
pirmą “produktą” — profesorių. 
Profesoriaus titulas jam buvo 
suteiktas už parašymą aukščiau 
telpančios “disertacijos”. Diplo
mas kol kas jam. dar neišduota: 
Padaužų gildą dar nenutaVė ko
kiomis raidėmis tą diplomą ra
šyti—su “fool’s gold” ar kuo k,- 
tu.

ir susidraugauji. Vadinasi, aš 
toli ir nenoriu kišti nosies. Ma
no darbuotės kolonijos bus šie 
kampeliai; Maxwell gatvė, vadi- 
nasį, Madison sirytas, Bridge- 
portas ir pagalios, mano eksce
lencijai, bus leista daryti pasi
rinkimas.

Praktika konstatuojant vis
kas prasideda iš meno. Mano 
amžius prasidėjo irgi iš skulptu- 
amžius prasidėjo irgi iš 

meno. Aš gi
miau su dideliais meno gabu
mais ir palinkimais. Man įdomu 
yra atsiminti savo jaunas die
nas. Taigi įžanginiame savo 
raporto preiskurante, su šypsą; 
iš eileą, vadinasi reiškia, išeina 
šit: r '

Aš papasakosiu savo gyveni
mą, o jus suprasite mane. ,

Iš mažens mylėjau meną. Gal 
užtat ir palikau aklu meilėje. 
Ką myli labai, tai nematai, jog 
nežinai, o tiktai myli., tai ir vis
kas.

Dar vaikiščių būdamas aš ga
lėjau nupiešti, bet tokį paveiks
lą. Kurtą aš piešiau peizažą. 
Apstoję mane būriai žmonių žiu
rėjo ir stebėjosi. Siuntė man į- 
vairių komplimentų. Jie sakė, 
jog “visa ateitis su manim”. Nuo 
to laiko aš pajutau, jog kas nors 
manyje slepiasi didelio...

Jus gal pastebėjote, kaip lai
kas greit bėga. Tatai ir mano 
dienos bėgo greitai ir linksmai. 
Aš jau ir į vyrą išaugau, bet 
mano meninė dvasia pasiliko 
tiktai mėgimu. Tobulumo ir 
praktikos neturėjau.

Aš myliu muziką, bet negaliu 
dainuoti, nė gaidų pažįstu. Bet 
aš turiu vieną gerą dalyką, tai 
drąsą. Aš vaidinu dramas ir 
komedijas, dainuoju solo, rašau 
eiles, veikalus, žmonės mane 
išgarsina laikraščiuose, o man 
to tiktai ir reikia. Kas-gi neno
ri garbės, Vistik aš esu suriš
tas daugiau ar* mažiau su menu.

Aš turėjau geras ausis —ga
lėjau būti muzikantu, turėjau 
geras akis —galėjau tapyti pa
veikslus; turėjau gerą iškalbą— 
gulėjau palikti pamokslininku, 
bet vadinasi, . reiškia, aš ban
džiau viską daryti kartu.

Vienas mano profesorius kar
tą man pasakė: “Tamsta turi 
daug gabumų, tai visa būda su 
tamsta. Kuomet tamsta pasen
si., tai viskas bus gerai”.

Mano studentavimo laikuose 
Romoje, paprastai vadinasi reiš
kia vienas italų skulptorius nu
lipino mano biustą. Kada bius
tas buvo nulietas bronzon, tai 
pamačiau, kad visi Italijos mies
tų marketai buvo užpildyti ma
no fizionomija. Maniau, kad gar
siu aš tapau iš vienos .dienos. Bet 
vėliau vienas pilietis man paaiš
kino, jog ne man ta garbe pri
klauso, bet skulptoriui.

Nbvykus man į sovietų Rusi
ją pasitaikė nueiti į Maskvos 
teatrą. Vaidinama buvo drama 
“Rusijos Griuvėsiuose”. Vaidini
mas paprastai pas bolševikus 
tęsiasi nemažiau kaip dū metus. 
Pirmame akte buvo perstatoma 
komisarų arena. Lošimas buvo 
sėkmingai tęsiamas savaitė po 
savaitės, kol galų gale buvo pri- 
cita prie dvikovos. Vienas iš jų 
turėjo palikti herojum arba mir- 
li. !

Antrą metiesi nuėjęs teatram 
žiurėjau toliau: Vienas bojįsevi- 
ki) vokalistas dainavo tautišką 
rusų dainą. Ėmė jam sesias sa-

—Padaužų gildą.

DIPLOMAI IR NAUJI 
“PROFESORIAI”

Turbut visi piliečiai žino, kad 
krikščionių-komendantų valdžia 
duoda “atostogų” Kauno univer
siteto pasižymėjusiems pfbfeso- 
riams ir kad tie patys ponai 
mielai priima į universitetą ame
rikiečius “profesorius”. ' Pavyz
džiui, kun. Kamašas jau senai 
‘profesoriauja”, p. Pokštas irgi 
jau išvažiuoja “profesoriauti”. 
Ir dar bus apie vienam šimtui* 
‘profesorių” vietos. .

Bene jau žinote, kad Padaužų 
gildą visai dar nesenai įsteigė 
diplomų fabriką, kur yra dirba
mi diplomai visokiems profeso
riams. Tų diplomų turint visai 
lengvai galimu gauti “profeso
riaus” vietą” Todėl atsižvelgiant 
į tą puikią ateitį, kurią, kaip mi
nėjau, lengvai galima pasiimti, 
mes ir raginame savo tautiečius, 
pasinaudoti ta nepaprasta proga. 
Ateikite asabiškai pasitarti. 
Priėmimo valandos tos pačios. 
Vieta irgi ne kita.

vo nelaimių. Ne ir dar ne. Poetai 
vis dar garbina • velnišką karo 

tvarkos pinas galvoje, kol jas nutraukia simainiai. Kaip gerai, kad tu da- slibiną apkraigliodami jį viso- 
.... t------------u-i laikai baisus, kiais nudėvėtais žodžiais karžy-

Sakiau, giai, tėvynė ir tikyba. Salonų li
teratūra vėl lenda iš puvėsių, šit 
kam šios dienos kultūra. Mes 
dar negalim girtis, niekas negali 
sakyti, kad viskas atlikta ir bai
giama siekti. Nė viena mokslo 
šaka nėra dar aksioma. Reikia 
tikėti kad slepeningas laikas ga
li sugriauti visas teorijas, visai 
ką hitu, žmonėms parodyti. Kaip 
kad nėra abejonės, jog liks tiesa 
ir pažinimas,pasaulio valdovais, 
o Ineilė laimins juos. Liks žmo- 

j,*- gus visai kitoks, viskas bus jam 
kad; aišku ir suprantama. Savo kultū

ros žmogus, kuriam Dievas tar
naus, kuriam visas pasaulis pri
klausys. Ką dabar, kaip supras
ti, kai mokslas taikomas išpiovi- 
mui gražiausios jaunuomenes. 
Kuomet jis padėjo sugriauti mie 
stus, bibliotekas sudeginti. Tei
sės patarnavo prostituciją įvesti, 
smukles ir šios dvi sesuti musų 
kultūros sutvėrė ligas supuvimo,

ir sesutė su broliu.noji Baltija nenurimstančiomis Juokauja 
savo vilnimis. -Ten toliau už Linksmus vistik, nors tie patys 
Skapagirio šilo ir mano tėvųsolijos fakulteto 

mokslo laipsniai 
mi popieriaus 
Kauno teologijom 
galėtų būti Fryburgo 
ve rsi h t o dės t y to j ais).

Pažinrčkimc, kiek iš
tuvos Respublikos iždo jau kiauru šiaudų stogu aš užaugau, klausti karo naujienų, šį tą jis
daliai- gauna dvasininkai ir Tenai amžinas tėvų skurdas iš- pasakoja, kalbamės abu, o moti-
jų sėbrai vienais tik pinigais mokė vargo dainų, tenai tyliais na vistiek neatsitraukia, ragin- 

Liel. Resp. sąmatoj vasaros vakarais godžiai kiaušy- 'dama sesutę skubėti. Šit aš jau
Romos kat. lik. davaus begalo gražių motinos valgJhi sveikus ir švarius kaimo

.... 1.376302 Lt.'pasakų. O kaip iškilmingai švie- valgius, sesuo neša daugiau ir
tė sidabro mėnuo, kaip gražiai vis lagina. Vos tik pavalgau ir 

svarbesniais įspu- 
snudusiame galulaukės alksny- 'džiais pasidalyti, kaip ir dėde

duodami
pripažįsta- lauk;;i. Dar laiko ir
(Ženklina, siu seną medžiuose ir pasakose geri taip rūpestingi. Vaišina bro- 

daktarai paskendusį savo kaimą. Jo vidų- lis, sesutė laipto rengdama val- 
uni- ry unt pat kranto lėtai bangho- gius, o tik motina arti, arti pri

jaučiu Nemunėlio stovi iš seno sėdusi klausinėja ir gaili, L.,.
Lie- pakrypusi bakūžė, po kurios kelionėj pavargęs. Brolis ima

vargai graibo jų apykakles b€- 
greit išvy tfu ir skurdo rankomis. Jie tokie

1925 m.
skiriama:

Dvasiška jai

Komos kat. tik.davaus begalo

Teologijos f
Kariuomenes 
nams (jų apie 12 ir al
gos 
apie

gražių motinos
Šit aš jau 

valgJhi sveikus ir švarius kaimo

seminarijai
365.905 švilpavo balsinga lakštingala ap-jiespeju net 

ii. fak. 473.702—‘

dėjo dl’i 
bolševikų

Kai “Skambalas” 
Gračuno raštą apie 
vaikų didelį prisiveisimą, tai bu
vo grynas pinigas. Bet kai bol
ševikai tai pamatę pradėjo ka
zoką šokt iš džiaugsmo apie 
Skambalą', tai “Skambalo “re
daktorius” sako, kad daktaras 
perdėjo. * >

Geriausia atatinka daktarui ir 
“Skambalo” “redaktoriui” se
nas, bet labai teisingas posakis: 
“Kai aklas aklą veda, tai abudu 
į duobę įpuola.” —J. k.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą ma&inčlfne iv kokios jaunos malonios gė- Mykolas mane prilanko. Eina jis kokių laukiniai amžiai nežinojo. 

Ech Juozi, kam save apgauti. 
Neb jokim pasisakyt, 
daugiau negu gyvuliai mindom 
kerš'/ngus ir nepijudinahiUs 
gamtos dėsnius, žiaurus b-juie- 

i, už skatiką žmoftėihis 
Gal ir jis žuvo kruvinose 1 karo ji* pirmutinis ateina pasikalbėti, jnainikaujarn. Visų nagai daba, 
liepsnose

les augo sesutės pasėtos palan- išlėto, ėglio lazda pasiramščiuo- 
gės daržely. Ilgai mąstau nore- damas ir vis krypdamas į dešinę

100,000 (damas sulaikyti prabėgusį vai- pusę tartum norėdamas pargriu
kad mes

|ti ant to šono. Visuomet dar
’tomis srovėmis nenupurto viso gimnazisto laikais, kai tik
jkystės metą iki žiurbi baimė šaL 
i tonns srovėmis }
kūno. Kas žino ką rasių? O gal! parvažiuoju iš miesto pas tėvus, iviai įsam 

'Gal ir jis žuvo-kruvinose * t ’Tį 1
| liepsnose, gal viskas išpJ^tmilr ko jis tuomet neklausia, ko pieši: ir plėšti, vaidyti ir plėši.. 
! ištrypti žalieji javų laukai ir gė- pats nepri pasakoj a, sunku butų Nėra dar kultūros.”
|k\> sesutės išmintos. Jie taip se-[viską atsiminti. Dėdė Mykolas “Taigi, dėde, tiesa ir tavo, bet 
iiai m.an rašė. Kas žino ką rasiu. į visuomet įdomus. Su juomi neil- yra viltis išeities”, pertraukiau 

. Gal, gal nieko ir tą kartodamas gu ir smagu praleisti ištisas va- jį truputį įsikarščiavusį, nervin- 
gilumoj sielos . prašau vežiką landas. Dabar jau papietuvė. Aš gui maigantį rankomis lenktą 

[greičiau, greičiau varytis. įbes-,tvarkau savo daiktas, dėlioju kai lazdos galą. “Viltis sako mums, 
1.715.909 Lt. tos akys į mėlynuojantį tolį go- kurias knygas spinton, o jis iš-(kad amžiai ir žemė keičia. Nieko 

Idžiai laukia pusilgio reginio, [tiesęš savo mędinę koją sėdi ne- pasauly nėra amžinoi Toks jau 
lik Dar minulė, kita ir šit los pačios toli manęs kėdėj ir senti rimtu gamtos dėsnys, kad yru tau skįr- 

vuI- kaimyno liepos kąržigingai iške- balsu pasakoja apie' kairus, ku- tas <aikas. o miškui* vėl važiuok 
u'1 lę savo lieknas viršūnes į aukštį Tiuose jam teko dalyvauti. [visaton. Po šio karo reikia ma- 

kur ošia gilią kaimo vargų dainelę 
(gi-(Va ir beržas svyruoklissenelis

.......-........... . ku- kurio šakose kas metai augina vaikščiojau, Kaukazą žinau, u
rios turėtų valstybei prigu-'savo vaikus lakūnai gandrai. So- 'kiek mūšiuose teko būti. Tenai ir ant žemės meilė liks, taip šis ka
leli, bet pajamų sąmatoj ne-dai, kaminai aprūkę ’’’......................................" -1---- ...... ......
matyt.

ic kilusi* nio- 
sunku lai su

pradžios i
l.yklc
: ■ 'Ji, bet maždaug apie

lis, tik pradžios apie
2000 mokyklose |)ač- 
mus po 1200 litų met.
tikyb. pamokoms 2.100.000

Apmokėt gauname,

-o lai ne viską
Taigi už neatskyrimą 

katalikų bažnyčios nuo 
stvbčs 1925 m. mokame 
mažiau 5 mil. litų. O 
dar pajamos iš metrikų 
mimo, mirimo, vedybų),

sesutės išmintos. Jie taip se- .viską atsiminti. Dėdė Mykolas
V — w . v . • i .• t

visatun. Po šio karo reikia ina-
“Dvidešimt penkis metus iš-j>yti, kad kitaip žmones pradės 

tarnavau, krantus Dunojaus iš- Tvarkyti savo gyvenimą, kuria- 
o me nė karų nė vargų nebeliktų;

... cų/tuivę ir prasti.koją turkus nukando, tačiau ras gal ir paskutinis yra.
Gema gi Lietuvoj šiaudiniai stogai taip pat, kaip ir I taip, kai dabar, kad ir už suru-' (Bus daugiau)

Kaina $60
Tuomi pjnisVyifl amagumą
pat* uau, savo ginriniina ir drau
gam* sm tūriais •ufdrattntfl ir 
rhei^iau galiai raraty'tj lailfca 
ką kitą, negu >su ranka. Gąnau- 
lia, parankiausia ir dalikatniauala 
MaiinC4a lieriiritfkomiu raidMiia 
^a^iulyja. Galima ir angiiDcal m-

Gkftnajtt)«ia

NAUJIENOS 
1739 S HatetedStr.
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Trečiadienis, Bal. 15, 1925
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CHICAGOS 
ŽINIOS

ŠIANDIE POŽĖLA RITASI SU 
GEATAUTU. ,

Roseland
“Aušros“ knygynas rengia 

„ paskaitą.

Gyvulis tėvas apdegino jo tft’i- 
dūliams pas i p viešinusią savo 
dukterį.

*
1827Erank Hermai), 15 m 

\V. Roosvvelt Bd., porą savai
čių atgal prrsiskiTė su savo 
pačia. Jo pati ir penki jų vai
kai išėjo kitur gyventi, o Evc- 
lypn, I I m., mylėdama tėvą, pa
siliko gyventi su levu. Bet u$ 
tą savo meilę prie tėvo ji už
mokėjo pažeidimu visam am
žiui. Vieną naktį į jos kamba
rį įėjo jos tėvas ir bandė savo 
dukterį išgėdinti. Kada ji nepa
sidavė. lai jis tiek įduktą kad 
apipilė jos veidą deginančia rū
gštimi, o likusią rūgšties pats 
išgėrė ir neužilgo pasimirė pa
vieto ligoninėj. Daktarai gal ir 
išgelbės mergaitės akis, bet jos 
veidas liks pažeistas visam am
žiui.

šiandie SchoOt Hali avėtai- 
ne ><?, 48 ir Honore sLs., Karolis 
Požėla risis su J. GeAtautU. Ki-

juodu amerikoniškai iki 
galutinos pergalės. Jųdviejų 
ristynės prasidės maždaug apie 
9 vai. vakare.

Kitos; poros bus šiot?: J. 
Bancevičiur tu pagarsėjusiu 
Californijos risti k u Sandop; 
Kataurkns su R. Slika, ir Ado
mas Wedzcs su J. Masonu.—N.

lietuviu Rateliuose.
Didelis siupnzas

“Naujienos”, trumpoje atei
tyje surengs ('hieagos lietu
viams didžiausį siurprizą.

Tik didžiausi Europos ir A- 
merikos laikraščiai 
skaitytojams 
“Naujienos”

duoti 
rengiasi

gali savo 
• tai, ką 

i parody-

Pati turės mokėti vyrui 
alimoniją poje ateityje.

skelbs smulkmenas.

atidžiai:
“Naujienos

• trum-
“ pu

Sekamą periktfidienį, baland
žio 17 d., K vu.1. vilk... ‘'.ViiSrim" 

kambariuose įvyks paskaita te
moje “Prasikaltėliai 
kailiniai”. Paskaitą

ir prasi-

sią paskaitą rengia 
knygynas, kuris yra 
kucdaugiausia moksliškų, pas
kaitų

nusitaręs

NAUJIENOS, Chicago, m
Jucių pagelbėti įstatyti į tą ge
rą ligoninę. Juciui paaukojo lo
kalus 15 dolerių.

(Pirmininkas BoČiunas prane
šė, kad jis dalyvavęs su kitais 
unijos atstovais konferencijoje 
daryme naujos sutarties su bo- 
yais. liet derybos dar nCra už— 
baigtos, ir jos atsinaujins po V€r 

lykų. . ,
Po visų valdybų raportų buvo 

pristatytas susirinkimui keletą 
žodžių pasakyti unijos manaže- 
lis Levinas, apię dalykų padėtį 
unijoj ir apie derybas dėl nau-

■*

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

D

< DR. VAITUSH, O/D.
; LIFHTVIfl A KIV 8PĘCJAU8TA’'

Tai yru paprasti simptomai, <lcl 
kurių matymas reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? pasitarkite .su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čietų akinių stiklą.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Prdenavnis akiu Įtempimą, kuria 
st iiTii skau<ir*iifno.svaigimo, akiu •pteiuiKO, nervu.>- 

luui<», skaudamu ūkių karštį, ati- 
’itftiso kreivas akiįi, nuima katarak* 

tų. atitaiso trumparegystę ir toli- 
feįiytrtę. Prirenka teisingai akiniu* 
viduose atsitikimuose egzaniinavb

- inaa daromas su elektra oarodan- 
į čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama į mokyklos vai-

- kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau, 
i Vai: 10.iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 Wcst 47th St
Phon*> Rniitpvard

surengti. N.

Roseland, III.
Balandžio 7 d., Aušros 

bariuose, įvyko Lietuvių 
provement ir Bendtit 
susirinkimas. Priėmus 
kolą sekė raportai, 
lankytojai pranešė
vienas K Ii ubo narys.

kam- 
Im- 

Kliubo 
proto* 

Ligonių
kad serga 

Draugiją

Teisino įsakymu. Mrs. Gathe- 
rine (’.reck, 3646 S. Ashland ( 
A ve., turės mokėti’savo vyrui’ 
po $15 į savaitę alimonijos. 
Jos vyras, nuo kurio ji reika
lauja ĮM*rskirų, pasiskundė, 
teismui, kad jis neturi iš ko. 
gyventi, ms nieko negauna iš 
valgyklos, kitfią jo pati dabar 
valdo ir kurion? (eismo uždrau
dimu, jis negali iedi, .Cąthe- 
rine Crcek pareikalavo perski
ria ir išėmė injunetioną po to, 
kada jos duktė Pansy VVassonĮ 
areštavo jos vyrą už jos išgė-’ 
dinimą. i ;

į Rytoj chicagiečiai taria 
dėl Dzimdziu sudie

..............1—
Paskutinė proga pamatyti juos 

musų tarpe. Nepraleiskite 
tos progos.

Ryloj vakare visi chicagie
čiai sueis i ruimingą lietuvių 
Auditoriją pasakyti savo 'favo
ritams po vardu “Dzimdzi- 
Drimdzi“ sudie, o plojimu pa- 
lodys savo įvertinimą. Jie pri- 
i engė mums nepaprastai įdo
mią muzikos puolą, kuri at
gaivins kiekvieno atsilankiu
sio sielą bei jausmus.

Jau kaip žinome,* programe 
dalyvauja visi musų vietiniai 

i, jų pagerbimui ir mu 
visų palinksminimui. Be 

alsilk’ps 
jomis. Jis išvijo savo pačią ir, bendros komisijos kvietimą, 
tris vaikus į gatvę, o 0ats pa-Į - --
degė namus ir juose 
Atvykę ughiagesiai 
prieiti gesinti, nes jis 
jiems revolveriu. Bet

I’ak vaisęs sudegino namą.

RudiJph V-istian iš Molini 
Gr< en\\ood. kriaušius, pakvai
šo ir pradėjo įsivaizduoti, kad lM 
kas tai iš McCIintock bylos’SM 
bando jį apkrėsti tyfo bakteri-1 *‘bcjo. chicagiečiai

Sąryšis stovi dabar gerai fi
nansais. Jo paslarąjame susi
rinkime nutarė rengti jo var
du paskaitas Aušros kamba
riuose. Vakarėlio komisija pra
nešė, kad yra rengiamas va
karėlis Kliubo naudai. Komisi
ja, kuriai buvo pavesta paga
minti transportus pranešė, kad 
dar nepagaminusi todėl, kad 
iš nekuriu draugijų narių teko 
jai patirti, kad draugijos, bei 
Kliubai nori susivienyti; kad 
jos susįvienytų. nebulų reika
lingi nė transportai. Tapo įs
linkta komisija, kuri išdirbs 
planus ir rūpinsis suvienyti 
draugijas bei Kliubus. Vienas 
naujas narys 
Kliubo.

Susirinkimas 
skaitlingas, bet 
svarbių Iarimų, 
vienyti šioj apielinkėje 
gijas bei Kliubus. Tas: 
Kliubui tenka jau i 
kelti ir rūpintis jį v 
Manau, jei komisija gerai pa
sidarbuos, gal pasiseks jai

rūpinsis
Kliubus.

prisirašė prie

buvo
visgi
Kaip

nevisai 
nutarė 
lai sū

ri rau- 
darbas

mininkas, brolis BoČiunas. Se
kretorius A. Kadsel perskaitė 
skyriaus ir pildomosios tarybos 
susirinkimų tarinius (protoko
lus); jie balsavimu likosi priim
ti. Tolinus sekė Jungtinės Ta
rybos (Joint Boardo) delegatų 
t>x’ixno§iTYiixi. savo

nešimą davė A. Čepaitis, kad 

Bendrosios Tarybos posėdyje 
buvo paaukota $500 iš unijos 
iždo Illinois valstijos nuo audros 
nukentėjusioms neturtingiau
sioms gyventojams; dar buvo 
paaukota unistų politinių kalinių
Saaco ir Vanzcti apginimui (jau jos sutarties tarp unijos ir bosų, 
kelintą kartą aukojama). To
liau delegatas pranešė, kad ben
droji taryba didžiuma, balsų pa
tvirtino suspendavimą komunis
tų ,kurie visur dalino komunistų 
išleistus lapelius. Tuose lape
liuose, bjauriausiai šmeižiama 
unija ir jos atstovai. Antras 
delegatas J. Grigaitis nurodė, 
Kad diskusuojant apie tuos iš
mestu^ laikinai iš darbo komuni
stus, vienas bolševikų agentas 
šnai mėgino teisinti tuos unijos 
šmeižikus komunistus, bet kuo
met unijos atstovai jam prista
tė faktus, tai ir jis sutiko, netu
rėjo dauginus ką besakyti. Su 
šių dviejų delegatų pranešimais 
sutiko ir kiti delegatai ir buvo 
duotas įnešimas, kad delegatų 
pranešimai apie visą Bendrosios 
Tarybos veikimą butų priimti. 
Bet maskviečiai pakėlė trukšmą, 
kad, girdi, ta dalis delegato A. 
Čepaičio, kur pranešama apie 
suspendavimą iš darbo tų komu
nistų už lapelių dalinimą butų 
atmesta. Bet pirmininkas mas
kviečiams pastebėjo, kad delega
tų pranešimas yra visas priimti
nas, nes ką delegatai ten girdė
jo, tą jie mums ir pranešė. Dau
guma balsų delegatų pranešimai 
liko priimti.

Komisija, lankanti ligoninėje 
džiova serganti unijos , narį Ju
cių pranešė, kad ligonis prašąs,

Levinas visapusiškai apibudino 
dabartines aplinkybes industri
joj, pergyvenamąjį krizį ir sąly
gas, kokiose prisieina daryti 
naują sutartį. Levinas sakė, 
kad sąlygos darymui dabartinės 
sutarties yra daug sunkesnės, 
negu kad buvo darynt sutartį

(Tąsė ant 6-to pusi.)
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Apiplėšė gryštant 
kabareto

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland A ve.

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:«?0 va
karo. Ncdėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

RUBy EKONOMIJA ,
Rūbai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo' kaip nauji, jgigu 
užlaikomi švariai ir prosina- 
mi; prašalina riebumus ir ne
švarumus, panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžina šviežumą audeklo. 
Duokite savo rubus išvalyti ir 
nudažyti musų patirtų moksli
niu budu.
Mes paimam ir dastatom dykai.

Michigan Cleaners
35U S. Halsted St.
Tcl. Yarda 0024 — 0436

Įsteigta 1898.
Mes neturime skyrių

H
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DYKAI GYDYMAS
I’aaųkoju per f) minei), tiktai bu 

iičmimu gyduolių. Nesenai jateisrta gy- 
dynyčia, I.in«>ln MeiUcul Institute, po 
priežiūra vieno žiuoinų ir grtbauK rpjj- 
ęialUto, rtakt.ard. Bowė kuris turi Hu- 
ropin) ir Artiorikoi mokslų ir labai di
delę praktikų ligouinot.e. 
p

Serganti Žmonės
Prisiartino valanda, kuomet 

nw iii jūsų gali lengvai i 
-savd 
4io 
tlnjl 
viffokiM 
gos, kad 
užlaikyti 
zeriauBioje 

Gera 
gerų

Lietuvių Don tįstas patar
naus geriau.

Traukimas dantų b* skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, ir 
žemas musų kalnao. ^orgtkite save 
dantis, kad nekauktų ju*v •vaikštai.

1545 West 47th Street
Netoli Asbdand Ava.

kiekvie- 
ataikratytl . 

silpnumo, nc» 
instituto užduo- 

yra: išgydyti 
rųšies 
tuo būdu 
visuomenę 

Hveikato 
ie. Gėrn sveikata 
eniia gerą ateit). 
Dabartiniu laiku to 
tikslo gulima dasie- 
kti be dideliu nuri- 
kenybių jeigu tiktai 
sergantis randai) 
globoje aąžiningo, 
atsakančio ir gero

ligos, su labai 
i visai išgydyti 

naujo medikalio 
yra leidžiamom 

gydymas suteikiu 
ligos yra gydo-

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvienų sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė sesių javaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kati užtikrinus gterą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligų be spėliojimų su pagelba 
naujausių • ijr . geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

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

daktaro. Daugelio metų tyrinėjimus per
tikrino, kad visokios 
mažu išėmimu, galima 
nu pagalba atsakanč:o 
išradimo kur gyduolės 
tiesiai i kraujų. Tųs i 
pasteliėtiniiH pasekmes, 
moę be okausmo ir be trugdyino laiko, 
jeigu tiktai gydytojas žino kaip jas rei
kia vartoti. i

Visi tĮe budai gydymo, o taipgi 
nomo vokiečių profesoriaus

Erhlicho 606 ir 914

Kuomet Krupas Ateina 
Naktį

Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalima 
urnai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minute yra skaitoma. Motina 
davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco 
ir pagelba buvo beveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’s Glessco yra var
tojamas per 35 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, vvhooping 
kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerkles 
ligų. Klauskite jūsų daktaro arba 
aptiekoriaus ką jie žino apie jas. 
Parduodamos už 50c. — vertos $50.00.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

Zl

j -prašytų daktarą Montvidą, pa
gelbėti ligoniui Juciui persikelti 
iš Countės b p oi ii nes j Cravvford 

.... e ___________ Mat į 
tą ligoninę Le pastangų ii* be 
protekcijos paprastam žmogui 
sunku įsigauti. Tą užgirdę ko
munistai, kad čia minimas Dr. 
Montvido zprdaą, -sujudo, kad 
girdi čia Montvidas “nieko“ ne
galės pagelbėti ir jis tik save 
norys pasigarsinti. Bot komisija 
pareiškė, kad jau prašė Dr. Mon
tvidą ir jis apsiėmė tą ligonį,

j įvykinti Kliubo sumanytą tik-jdžiovininkų sanątdriją.

| atsilankimu pagerbs musų pil- 
užsidarū. i na* užsitarnavusiu^ parėmimo 
negalėjo 
grūmojo 
policijai, 
suimti. |

iš

ir pagarlros “Dzimdzi“ artis
tus. Tad visi sueikime, pąsi- 
kjausisime, pas i kalbėsime, pa
sitarsime, pasišoksiu), o save 
atgaivinę jausimės ir vėl galį 
gyventi šioj “mizernoj“ Ame
rikos šalelėj. .—A. ir A. !

\V.
pačia

Benjamin Swig, 5522 
Congrėss SI., su savo 
gryžo iš Erolics kabareto prie 
22 ir \Vabash galvių. Prie Ga
nai ir 16 galvių jų automobi
lių sustabdė plėšikai ir atėmė 
iš jų už $1.260 brąngmenų 
$12,(MM) pinigais.

ir

slą. Juk su tiek draugijų ir 
kliubų patys žmonės save ap
sunkina susirinkimais, o ant
ra vėl yrą mėtomi pinigai be
reikalingai, kuriuos butų gali
ma sutaupyti siiyienijus drau
gijas bei kliubus. Jodei visų 
draugijų bei kliubų nariai pra
dekite kelti suvienijimo klau
simą savo susirinkimuose. Kad 
bendrai visi darbuosimės, tai 
beabejo nesunku bus įvykinti 
užbrėžtąjį Kliubo tikslą. Tai 
visi į darbą, o pasekmės bus.

—LI ir BK. Korespondentas

Lietuvių nibsiuviy susi 
rinkimas

Ir komunistų storžieviškumas

iš beprotnamio

Iš valstijos beprotnamio Dū
lini nge pabėgo trys pacientai. 
Jie išlaužė užrakintas duris ir
pabėgo gaisro laiptais.

DZIMDZI IŠLEISTUVĖMS bi- ’
lotai gaunami šiose vietose: —

“Naujienos,“
“Draugas,“
“Varpas,”
“Birutes“ chore,
Vyčių chore.
Nusipirkit iš kalno ir užtik-

rinkit sau vietą. Už tą pačią
kainų bus salima ir pašokti. Po-: Bh|. 1o d./penktadienio vaka- 
puliarės kainos—$1.50 ir $1.00 re> Unijos svetainėje, 1564 N.

—Komisija. Robey St., Anialgameitų Rub- 
SiANiME V. V. K. SUSI- pjūvių Unijos lietuvių 269 sky- 

RINKIMAS rius yavo mėnesinį susinn-
v.. . v . r .. kinui. Susirinkimą atidarė pir- \ diliaus Vadavimo Komite- __ *

lo susirinkimas įvyks šiandie,!^

John G. Shedd pasisiūlė pa- 
budavoti Grant parke už $2,-( 
000.(100 akvariumą, jei valsti
ja duos pinigų lą akvariumą 
užlaikyti.

bal. 15 d., <8 v. v., Mildos sve
tainėj. Yra labai svarbių rei
kalų ir taipjau pranešimų iš

• Lietuvos. Todėl visi K-to nariai
i ir draugijų atstovai prašomi 
būtinai atvykti į šį susirinki* ( 
mą. —Valdyba. ’

GERS. Naujienų skal- 
tytojoa ii akaitytojai 

prašomi ^ritinių, reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurio* 
skelbiasi N antienose.

•TUl- 
—T

Hitt and Kunn
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AN’me MIK ŪKE OIL [ 
fe AND, į

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
Phonografas su 25 rekor
dais vertė $125 už.........$48

RUPTURĄ
IŠGYDOMA 

b. »qn 
PeilioVUU

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų 

adreso.

Be 
Skausmo.

Geras darbas suteikia užganėdini- ;
mą ligoniams ir daktarui. šimtai 
žmonių yra paliudiję savo užganėdi- ■ 
nimą, kurie buvo išgydyti mano me
todu. Jie liudija, kad as atlieku ge
rą darbą gydyme rupturų.

Skaitykit ką sako M r. Liska:
“Aš turėjau rupturą dešinėj pusėj 

per penkis metus. Paskiau įgavau 
ir Į kairę pusę. Paskiau dasižinojau , 
nuo vieno, kad jis išsigydė rupturą 
pas Dr. Flint, tai aš irgi pas jį nu
ėjau. Aš čia pareiškiau, kad Dr. 
Flint išgydė mano abidvi rupturas, 
be peilio, be skausmo ir be sirgimo. 
Aš esu užganėdintas. Aš esu išgy
dymas jau du metai ir visuomet jau
čiuosi gerai’’.

• Ludvick Liska, 4351 W. 25 PI.
VJSRICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS DYKAI.

Dr. E. N. Flint

vyriausias daktaras liovei, žinomas 
šame pasaulyj? tarpe gy'lytųjų 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje gydykloje visos 
yra ištiriamos .^ĮŲakitnčiai, nes pas 
•žmogus yru tfiifT atdarų knyga, turime i--------- - ■-.v. '
zamjnuojnnie kraujų, šlapimų ir tas' iš
bandymas yra tikras per 
kusj iš Europos specialistų.

Musų X-Ray maAinos .permatys ju- 
, mis kiaurai, o musų 
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 
jumis neapvils.

Tas egzaminavimus yra be akausmp ir 
su visais patarimais yra visai dykai.

Gydome labai pasekmingai visokias 
užsisendju.sias Ilgas, užntiodijimų krau
jo, skilvio ligas, besLujcimų ir skaudė- 
jimį galvos, slinkimų piaukų, prakaita
vimų ir nemalonų kvapsnį kūno, nusil
pusius inkstus, pušie. ■ reumatizmų 
skausmus krutinėję, pečių, Šonų, nubė- 
gimus kraujo, Iseinamąjų žarnų ir ki
tau privatines ir slaptas ligos, tai yra 
musų speciatumas per daugeli metų.

Todėl ' sergami. -įaugi<u nekentėkite 
bereikalo, tikuti ateikit.. ) musų gydyk
lų, be tolimc^n'.ų atidillojimų, su pilnu 
Jsttikinnui, tikrai gausite pagelbų la
bai greitai. Musų | taiga yru aprūpin
ta naujiiusia'ė ir gerinusiais instru
mentais ir gydymo būdais.

Kalbamo lenkifikai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ųfi.-o valandos yra sekamos: 
l’anedčly, ketverge ir rčtnyčioj nuo 

)9 vai, ryto iki 5:80 vakare. Ketverge, 
seredoj ir gulintoj nuo *.» ryto iki K 

‘ Vakare. Nedalioj ir ventomiii dienomis 
nuo 10 ryto iki l‘i dienų.

Lincoln Mędical Institute
Dr. Bowcs Specialistas

8 So. Clark St.
Kumpas Mad: on SI.

virūHUB Triaugle >•<•-10 urano, 
MorriHon viešini).

v>- 
pata

lisroa 
mus

-- Taipgi
nuosava s laboratoriją kurioje eį-

rte ienai atvy-

.permatya 
instrumentas dėl 

kraujo

Ant prieš

Babieslovelt
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Šis saugus Kūdikių 
Laxutive.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:1 
pietų, panędMbds ir ketvergajs 
8:80 p. p.. nedSliomia. uždaryta.

Mas. Winslow’S 
Syhup

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu'’ ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligi), žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kati be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligi 
greitai. Visas tas gyduoles 
turime visuomet prirengiąs — 
lęs profesoriaus Ehrlicho, MG ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir peftatikrinkitr, 
nvkcjilėkitc ilgiau.

Gy<k>p ie labai pasekmingai ir visai* ūžtu- 
sonėjusiiis ir kumpi,knotas ligis, i'<m mu*ų 
pltkilža yra i rirrni'!.i gcriiii; iai- Europiniais 
ir AmerikonlėkaiB paisymim ir gyduolėmis.

r.igas krauju, reum.itiatnų, nirvingumų, 
užkietėjimų vidurių, k. utinė ir . ■>«ų ivkau- 
dėjin.ų, ga’vo-.uk •>, t i k-y'imi) kvailio puč- 
kUH, slinkimų laįuikt), prakmtavinių. nema
lonų kvapų ir kitos ligos yra niu4ų specia
lu m per 2S metus.

Vyrai ir mot«rvs, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisų ir dasiž.inos apie nau
jausi gydymo būdų lonailų, kurie greitai 
atima spėkų ir energijų. Pagelbėjonj tūks
tančiams kenčiančių' atgauti savo sveikatų 
ir laimę, todėl yra ir dėl jųsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
. \ Institute

DR. GILI., Specialistus 
40 N. Welh St., 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij Ir suba- 

toj nuo ■' ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
žventadienmir. nėo JO iki 1 imi pietrt. Pa- 
nedėly, ketverge ir petnyčioj nuo 9 ryti iki

labai 
serumą 
gyduo-
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NAUJIENOS, Chicago, IH,
Iii ii ■■■■

Trečiadienis, Bal. 15, 1925

. NAMAI-2EME
6
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PARDAVIMUI

su-

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

CO.

yra

CALUMET GROVE

RAKANDAI

šmei-

MORTGEOIAI -PASKOLOSatsto-

tik

ši

na.

NAMAI-ŽEME',visi daly-

Komisija.
LOAN CO

MOKYKLOS

ASMENŲ JIESKOJIMAI

/

5411 So. Kilboum Avė.

L. GELEŽINIS, 
1718 W. 45th St,

Field 
vieno 
nariu

musų 
kuris 
m. ir

Daug srjno ir naujo dar- 
Atsišaukil gueitai, ba par<|uo- 

pigį.'ii, arba ifriimsin j pūline

vi- 
.4

Moteris, sunai ir 
dukrelė.

Birutės Choras rengia 
vakarų balandžio 18 <1.,

bučernė ir 
Bridg-eporte, 
ant namo, 

ant kitokio

pageli liniukas.
patyręs dariai ir blaivus. Kreip
kitės į Naujienų skyrių

3210 So. HalstedSt.
No. 212

• C. P. SU ROM SKI S & CO. 
Real Estai e

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Bantovard 9641

PARSIDUODA ksiaučiškas biznis, 
didelėj Lietuvių kolonijoj ant To\vn 
o f Lake, 
bo.

Pranešimai

Kitus po $5 į savaitę. 50 gerų 
vartotų karų nuo $50 iki $1000.

Firma įsteigia jau 8 metai. 
Klauskit Bile banko Englowoode.

GLEW()()I> OVERLAND
5952 S. Ikdsled St.

T<*I. VVontsvarth 8257
Atdara nedėlioj
ir vakarais,

grosernė ir viso- 
rui- 
No-

retą pirkinį galite rasti pas 
“DZIMDZI-DRIMDZI”

6612 So. Artesian Avė., 
Tel. Republic 8603

"mMHT

ĮVAIRUS SKELBIMAI

VIENINTELE proga nusipirkti 
šam butui gerus ir gražius, 
mėnesius vartus baldus, už

$550

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus
komiso

BRIDGEPORT
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775 
Rezidencija Lowndale 7960

Skausme palaidoję savo 
brangu šeimynos galvą, čia 
norime išreikšti savo nuo
širdų Įvertinimą ir padėką 
visiems draugiems ir kaimy- 
namas atsilankiusiems ati
duoti paskutinį patarnavi
mą nabašninkui Kazimierui 
Naglevičiui, kurio kūnas 
tapo palaidotas Balandžio 
13 d. 1925 m.. Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse. Ant 
nabašninko kapo huvo su
dėti gražus vainikai nuo 
Naujienų darbininkų, .1. 
Lukoševičiaus, Draugų nuo 
33-čio PI., Marshall 
& (’o. darbininkų, 
“(jJoodfelows” Klhibo 
ir nuo šeimynos.

Į kapines nabašninko kū
ną palydėjo gražus buria 
draugų, kame grabą ir gė
lės nešė nabašninko vaikų 
jaunieji draugai ir draugės. 
Prie kapo jausmingą kalbą 
pasakė Kl. Jurgelionis.

Skausmo valandoj
brangus suraminimas su
teikiamas draugų, ir nabaš- 
ninku nubudusi našlė, su
nai ir dukrelė šiuo taria sa
vo širdingą ačiū visiems 
draugams, kurie išreiškė 
mums savo užuojautą ir su
teikė patarnavimą.

Nuliūdę:

1 Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusl.)|

elgėsi, lai kita valdyba užėmus 
iokalo valdybos vielą neturi iš 
kvailių imti pavyzdį.

Buvo paduotas skundas ant 
V. I‘rūsio ir kitų komunistų, ku-

() tai to-’, turėdami darbus vienoj .ša? 
poj. o nuėjo dirbti Į naują, kitos 
kompanijos .šapą. Buvo, pasiū
lyta, kad butų ištirta kaip ir kuv 
gavo tok| leidimą, nes visuomet 
unijoj yra užsiregistravusių ir 
iš eilės laukiančių bedarbių pre- 
serių. Del to įnešimo buvo daug 
triukšmo iš maskviečių. Mas
kviečiai norėjo, kad tas dalykas 
butų perduotas ištyrimui Bend
rajai Tarybai, o lietuviai didžiu

liui nubalsavo, kad tas dalykas 
butų perduotas Į 269 lietuvių 
skyrių pildančiąja tarybą.

Nežiūrint kad prieš Velykas 
daug katalikų dėl bažnytinių pa
maldų nedalyvavo susirinkime, 
bet susirinkimas buvo gana 
skaitlingas-ir gana gyvas.

Grupė tikrų unijistų.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
• Long disfance handling.

Turime daug metų patymną, 
3406 So; Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Rlvd. 1969 res.

REIKIA DARBININKŲ .
VYRŲ

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

Blue Island, III.
Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

Vincentas Laurinaitis 
mylinius, vyras ir tėvas, 
mirė Balandžio 5 <1., 1925 
buvo palaidotas Balandžio 8 <1., 
1925.

šiuomi reiškiame širdingiau
sią padėką visiems giminėms, 
draugams, kleb. kun. Ign. Al- 
bavičiui, kun. Vaitekaičiui ir 
kun. K. Bičkauskui ift Indiana 
Harbor, Ind. Taipgi Vargoni
ninkams pp. Balsiui ir Dauk
šiai ir poniai Pieržinskienei, 
Taipgi visiems dalyvavusiems.

Ačiū graboriui L J. Zolp už 
jo nuoširdų darbą ir mandagų 
patarnavimą.

Tegul musų tėveliui būna 
lengva šios šalies žemelė.

Liekame nuliūdę,
Moteris ir vaikai.

j SALDAINIŲ, cigarų, rašymui rei- 
-l-Lrun..u-. -■>.-v-r -- ' kmcnij, delikatcscn, hekernes tavd- 
il/AiiiGiii'iiisi '“‘J1’ * l- įtaiga, gerai apsl- UZ< nu >1 |<UI. i moklini i krautuvė, labui smarkiame 

I)ll1,1 gerai . biznio bloke, Noitli Si.dc, Naujos m.-.- 
' dos liki'Priui ir dūlą.' šlako.' Pigi 
ronda, geras lysas. Turi Imt par
duoto dėl varbios priežasties. Už 
$1800 nupirksite viską, verta daug 
daugiau. Jei jus norite tikrai geros 
krautuvės, pamatykit ją patys.

1355 Devon Avė.,
3 blokai į rytus nuo Clark St.

Kas nori pirkti, 
parduot i, arba 
mainyti namus, 
formas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SŲPPLY CO.

490 Milvvauke Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St, Haymarket 4221 

>■■■■».■.............. ..........................
r**""*......    ■ ■■ ........—«

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& fll)W. CO.
Malevojam Ir popieruojam. Už

laikėm rnalevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So Helsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS. Prez..V ----

„ ------ ------------------------ -

Tol. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

b . _______  ---.......  - ■ -

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučeriiių, dclikule- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. S|)ecialis prirengi- 
inas Soslbeim’s labui įvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STAT E STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

ISRENDAVOjlMUI
ANT RENDOS Storas, 3452 So. 

Halsted St. Prašom $125 rendos į 
mėnesį. Atsišaukit pas

M. B. ROSENBERG 
19 So. lxi Šalie St. 
Tel. Randolph 850')

Arba vakarais pas
PETRAS GELGAUDAS 

3341 So. Union Avė., 
Tel. Boulevard 8825

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai dėl vieno arba 

dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nos. Yra nuųidynė, elektra ir te
lefonas. .3159 ,S.i Halsted St. Kain- 
piėiš namas prie 32-ros gatvės, 2 
lubos, duris įeianmos is fronto.

P. Ųrbaiiis,' mid\tife

ANT RENDOS ruimas su val
giu arba bę, dėl vyro arba mer
ginų. Naujas namas, karštu van
deniu apšildomas.

Atsišaukit
3115 ASo. bąnerald Avė. 2 fl.

JIEŠKO KAMBARIŲ
J1EŠKAU ruimo t ar 2 rendos į 

mėnesį, kad butų $9.00, kad gal ir 
valgį pagamintų. Jei butų reikalas 
aš ir savo rakandus galėsiu turėti. 
Atsišaukit iki 1 dienos gegužio.

’M. M.,
3430 So. Halsted. St.

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

PATYRUSIŲ OPERATORKŲ 
MOTERŲ

Prie Singer spėka varomų maši
nų į automobilių dirbtuvę. Nuo
lat darbas ir gera pradžiai alga.

Ero Manufacturing Co. 
2240 Ogden Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

KARPENDERIS ir painteris 
ant kontrakto ar r no dienos.

KRANK MACHAUSRI
4623 S. Springfield Avė.

Tel, Lafayette 7548

REIKALINGAS patyręs vi
rėjas restauracijoje dirbti.

Atsišaukite
1841 So. Halsted St.

REIKALINGAS antrarankis 
dunokepys. Mokestis pagal dar
bą. Darbas ant visados.

10754 Perry Avė.
• Roseland 

Tol. Pullman 5824

IIEIKALINGAS darbininkas 
dirbti prie restauracijom. Valgis 
ir guolis. Užmokestis pagal 
tarties.

W. .lanulevięh, 
1464 Indiana Avo.

PARDAVIMUI, grosernė^ ice 
cream, saldainių ir kitokių smulki 
menu krautuve. Apgyventa lietu
vių ir lenkų, netoli nud bažnyčios ir 
mokyklos. Senas biznis. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į kitą mie
stą. t

4601 So. Hermit.age Avė.

Parsiduoda grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Biznis 
geras, 3 metų lysas. Ruimai gy
venimui. Kaina $1400.

Kreipkitės. '
6009 So. May. St.

Kas 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 1571

• PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų, 5 pasužierių touring; kaina
vo $2090, parduos!j už $275. šitas 
karas yni peitaisytas, gvarantuoju 
geriausiame padėjime. Matykite 
vakare po 6 vai.

1357 S. Washtenaw Avo.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant namo, 
loto, pusę biznio arba visą.

Kreipkitės
3428 Auburn Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių me
dinis namas, cemento ir blokšti pa
matu. su stiklais ir sieteliais už
pakaliniai porčiai, su grindimis 
augštas, bloko iki Maripiette
Parko. Bargenas.

7112 S.. Fairfield Avė.

$1000 ĮMOKĖTI. Modemiškas 6 
kambarių stucco rezidencija, naujas 
3 karų garadžius, gražioje apielin- 
kėje, 2 blokai nuo, mokyklos, kaina 
$7000, kitus kaip rendą.

8828 So. Wabash Avė.
Triangle 1011

Pardavimui grosernė su. namu 
ar atskirai, mūrinis namas. Biz
nio vieta gera, garadžius 2 maši
noms, 6 kambariai gyvenimui. 
Kaina prieinama.

3150 Eimerald Avė.

PARDAVIMUI 6 ruimų muro nau
jas bungalo 1 bloką?? nuo 63rd gatves 
arti mokyklos, bažnyčios ir Storų, 
garu šildoma, tuojau galit eiti gy
venti, reikia $2000 įmokėti, o kitus 
$60 j mėnesį, kaip remia mokėt 

3743 W. 62Place 
Savininkas 6338 S. Mozart St.

TĖMYKIT. Ant pardavimo 6* 
kambarių rakandai kaip nauji, turi 
parsiduoti į trumpą laiką, priežastis 
svarbi. Matykit savjininką vakarais 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Geri kambariai; 
ronda pigi, viskas įrengta, šaukit 
telefonu Lafayette 5225, arba atva
žiuokit
3348 S. Paulina St. 2 apartmentas

Vilniaus Vadavimo Komiteto mė
nesinis posėdis įvyks trečiadieny, ba
landžio 15 d., 8 vai. vak. Mildos svet. 
Visi nariai, draugijų atstovai ir 
šiaip asmenys užinteresuoti musų už
daviniu, nuolankiai kviečiami atsi
lankyti.

Susirinkime turėsim svarbių sve
čių, kurs patieks įdomių žinių iš lai
svos ir okupuotos Lietuvos.

V. V. K-to Valdyba.

PARDAVIMUI l 
kių kitokių daiktų su gyvenimo 
mais. Biznis ir vieta geriausia, 
rinčiam dirpti pelninga vieta.

Apeipkites
950 V2 W. 79th St.
Tel. Stewar<l 9310

I rrjvtą nu tų pirmiau.
dėl, kad kapitalistiniame surėdy
me viskas daroma aklai, no dėl 
visuomenės ar dėl darbininkų la
bo, bet vien tik dėl pelno. Kaip 
pernai, taip ir šiemet visoj Ame
rikoj pasireiškė aštrus industri
nis krizis, kuriuo fabrikantai no
ri pasinaudoti mikapojimui algų 
ir pasunkiilimiii darbo sąlygų. 
Šilus aplinkybės atsiliepė ir ant 
rubų išdirbystės. Daugelis ru
bli fabrikantu matvdami, kad to
kiu pelnų, kokius jie pasidarė iš 

Imbų gaminimo karo laiku ir 
dar kelis metus po karo jau ne- 
bepasidarys, uždarė savo dirbtu
ves ir visai išėjo iš kriaučių biz
nio. Daug darbininkų rubų iš- 
dirbystėj paliko be darbo. Tuos 
darbininkus iš uždarytų šapų, 
dabar unijai priseina kokiu nors 
budu sutalpinti į tas šapas, ku
rios iš biznio neišėjo ir dirba. 
Todėl bedarbių rezervas nuola
tos yra gana nemažas. Darant 
naują kontraktą, bosai žino visą 
padėtį ir kad rubsiuvių dalis 
randasi be daibo, jie todėl ir 

j stato unijai reikalavimus, kad 
i naujoj sutarty butų panaikintas 
darbininkų bedarbės fondas. 
Taipjau reikalauja, kad.ir algos 

i butų numuštos. Ir kaip sykis 
komunistai eina bosams i pagel- 
ba, dalina bosams ir darbinin- 
kams unijos autoritetą diskredi
tuojančius lapelius. Kaip sykis 
tyčia laike pirmosios konferenci
jos tie lapeliai buvo išdalinti ir 
ibosai ir jų atstovai, ateidami j 
konferenciją, atsinešė su savim 
ir tų unijos viršininkus
žiančių lapelių, kuriuos komu 
nistai išleido, ir unijos 
vams bosai po nose kiša tuos 
uniją niekinančius lapelius: žiu- 
rėkitę jau jūsų unija neturi jo
kios įtakos į darbininkus. Prie 
[šitokios tai pravokatoriškos ko
munistų agitacijos reikia daryti 
naują unijos su bosais sutartį,— 
agrimentą. Tuos narius, kurie 
šitaip šmeižė uniją, dalindami 
lapelius it* rašydami biaurius 
straipsnius prieš uniją komunis- 
itų spaudoje, jei jie butų šitaip 
pasielgę kitose darbininkų uni
jose, tai juos nė vieną minutę 
kita unija nebūtų laikiusi savo 
organizacijoj. O mes tik laiki
nai suspendavome, ir tuos na
rius atidavėm tiems lokalams, 
kuriems jie priklauso, kad lokn- 
lai ištyrę jų kaltę patys nubal
suotų ar išmest iš unijos visai, 
ar uždėt kokią nors bausmę ir 
palikti juos unijoj.

Kuomet Levinas pradėjo kal
bėti apie tokį komunistų veiki
mą, tai komunistas Bendokaitis, 
kuris keli metai atgal dalino 
provokatoriškus tokius pat la
pelius, bandė Levinui pertraukt 
kalbą. Bet Levinas drąsiai pa
reiškė, kad čia yra su virš šimto 
susirinkusių, kurie nori klausyt, 
jo aiškinimų, apie unijos reika
lus, o jaigu tam komunistui ne
patinka, tai gali pasiimti savo 
kepurę ir išeiti iš svetainės. 
Tuomet Bendokaitis, matyda
mas, kad kiti jo tavorščiai neke
lia r-r-revoliucijos ir pats nutilo.

Tol i aus Levinas pasakė, kad 
sutartis dar nėra bosų pasirašy
ta, bet unijos atstovai nors ii 
sunkiose aplinkybėse dirbdami, 
tikisi iškovoti tai, kad mokestis 
darbininkams nebūtų numušta. 
O taipgi, kad ir kitas darbo są
lygas atlaikysime tas pačias.

Po Lavino, biznio agentas pra
nešė, kad prieš šventes buvo di
delis reikalavimus j rūbų Storus 
kriaučių, bušelmanų. O taipat 
daugelis preserių gavo laikinai 
darbus.

Į senojo Iokalo iždininko F. 
Linkarto vietą, kuris rezignavo, 
nes tuojaus išvažiuoja į svečius 
į Lietuvą, likosi išrinktas Bace
vičius, nesenai sugrįžęs, metus 
viešėjęs Lieutvoj. Buvo daug 
ginčų, komunistai stojo, kad ne-' 
rinkti iždininko, o palikti ma
žiaus gavusį balsų metiniuose | 
rinkimuose, komunistą. Bet 
vienas pareiškė, kad mes taip 
darome, kaip buvo daroma pir- 
miaus, pernai, — tai Buragas 
pareiškė, kad, girdi jeigu seno

ji valdyba (komunistų) kvailai

Lietuvių Tautiškų Kapinių vi
suotinas susirinkimai įvyks nedė
lioj, balandžio 19 d., I vai. po pie
tų, Chicagos l.ieluviŲ Auditorium 
svetainėj, 3135 S. Halsted St. Visi 
lotų savininkai ir draugijų atsto
vai esate kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes bus daug reikalų 
apsvarstymui kas link Decoridlon 
dienos Mny 30 apvaik.ščiojimo.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
I Valdyba.

PARSIDUODA kriaučių Storas, 
gera vieta dirbama naujus senus 
taisoma. Priežastis pardavimo la
bai svarbi. Atiduosiu už pirma tei- 
ringa pasiūlymą.

Kreipkitės prie savininko
625 W. 31 St.

Td. Boulevard 4639

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

CORPORATION 
3804 South Kędzie Are.

Lafayette 6738.
>11 UI......... . ■ * ■ ......................... ■■■!■■

BUNCO PARTV
Rengia Lietuviu Moterų Apšvie

tus draugija balandžio lO’ d., 7 valan
dą vakare, Mildos svetainėje ant 
antrų lubų, įžanga 50c.

Nuoširdžiai kviečiami 
vauti.

šeimynišką 
šeštadienio 

vakarė, 8 vai. pradžia, Lietuvių Au
ditorijoj, abiejose mažosiose svet. 
Bus žaismių, šokių, gardžių užkan
džiu ir kitokių linksmybių. “Birutė” 
kviečia visus savo rėmėjus ir svečius 
atsilankyti. . “Birutė”.

PARDAVIMUI per savininką 
krautuvė ir 4 kambarių fialas, 
kaina $10,500, išmokėjimais. 
Matykit vakarais, ir nedėlioj. 
II. C. Boesch, 1607 So. Halsted 
St., 3rd H. Phonc Canal 3076

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUČEĖIŲ. Pilnas bučernes pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jj galite nupirkti jūsų pačių kai- 

Atsišaukite.
2113 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, maišytų tanių apgyveni o j 
apiclinkėj. Biznis gerai išdirbtas, 
vien lik cash. Parduodu, nes nega
liu apsidirbti; turiu du kilu bizniu

Kampas 69 gi. ir Morgan St.

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalovv, 

moderniškai įrengtas, $5390, Įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj. į *

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

Tol, Republic 6200

Specialiai Kursai Dress 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Jaunuolių Orkestro nariai visi bu
kite semtos vakare, t. y. balandžio 
15 d., 7 v. v. Mark White Sq. svet. 
Tai|>gi atvykite ir Jaunuolių tėvai, 
ne$ turime išrinkti darbininkus bu- 
sinčiam koncertui kuris įvyks balan
džio 18 d., š. m. Komitetas.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6-6 kambarių, yra vanos, ge
rame stovyje,, pečiais šildomas, yra 
elektra, La Fayette Avė. ir 61 St., 
(lietuviu kolonijoj). Bargenas, 
$6500, cash $2000.

H. J. COLEMAN & CO. 
5857 So. State St. 

Phone — Normai 0796

Tek Yards 154611 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300fl|

W. J. Stankūnas.1™
FOTOGRAFAS ■

3315 So. Halsted!
St. prieš 33 PI. S

Chicago, III.

AbDIlORIUM 
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

DEIMANTAI 

LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 

CASH ARBA 

ANT 

KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 

' P. O. Peemueller, Savininkas 
1536 W. 47 St.

Per 34 metus geras žmonėms pa 
tarnavimas laikrodėliais.

Brighton Park Keistučio KlįUbo 
Dramos skyriaus repeticijos ir susi
rinkimas įvvks seredoje April 15 d., 
1925 McKinley Park svet., pradžia 
7:30 v. v. šharp. Nes reikalinga iš
duoti ir raportą vakarėlio.

Komisija.

Roseland. —. Penktadieny, balan
džio 17 d.. 8 vai. vak., “Aušros” kam
bariuose įvyks paskaita tema “Prasi
kaltėliai ir prasikaltimai”. Prele
gentu bus K. AugustinaviČius. Pas
kaitą rengia “Aušros” knygynas.

— Rengėjai.

PA J IEŠKAU draugo Povilo Augės, 
turiu svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti ar kas apie ji žinote, pranešti; 
pirmiau jis jęyveno Detroit, Mieli. 
2882 Winewood Avė.

i . K. KLASTAUSKAS, 
3204 S. Emerald Avė., Chicago, III.

JIEšftATJ Jono Rudžio, paeina iš 
Lietuvos iš Pasvalio apskr., Lieliškiii 
kaimo. Girdėjau kad gyvena Ryti
nėse valstijose apie Bostoną, arba ki
tur. Prašau atsiliepti, nes Tamstos 
brolis yra sunkiame padėjime Ar
gentinoje. Kreipkitės pas Petronėlę- 
I^ekaitė-Garadauskienč, 3812 West 
Monroe St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patam avimas Chicago j ir apie- 
linkSj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co.» 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

REIKTA vyrų prie dirbtuvių 
darbų, 44c. ir 50c. į valandą.

Atsišaukite
30 g. Canal St.

2nd fl.

PARDAVIMUI pirmos kle- 
sos grosernė ir bučernė, vaisių 
ir daržovių krautuvė. Daromas 
geras* biznis, šaukite telefonu

Lafayette 0392

PARDAVIMUI
CIGARŲ STORAS,

Kreipkitės , 
4302 Šo. Western Avė.

PARSIDUODA 6 ruimų kampinė 
mūrinė Cottage, su dviem lotais 
50x125. Namas visas geras 2 mari
nų garadžius. Kaina $6500.00.

Kreipkitės
5202 So. Artesian Avė.
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EXTRA
Pardavimui Bučernė ir Grosernė, 

geroj ' vietoj ant kampo busanes iš
dirbtas per ilgus mėtus visokių tau
tų apgyventa, lystą duos ant kiek 
kas norės. Parduosiu pigiai dėl 
priežasties ligos.

Atsišaukit Greitai į 
Naujienų Ofisą 

1739 S.Halsted St., Bok 505

ANT PARDAVIMO
Rroseinž geroj vietoj 
parduosiu arba mainysiu 
loto, automobilio’ arba 
biznio. Kreipkitės

J. LEPO,
722 W. 35th St.,

Phone Boul. 3249 arba Republic 10363

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyventoj apy
linkėj. Biznis seniai išdirbtas, cash. 
Pardavimo priežastis, turiu apleisti 
miestą.

4401 So. Ricbmond St.

PARDAVIMUI groserio, cigar.ų 
tabako, ice. creamo, nesvaiginamų 
gėrimų krautuve. Randasi tarpe 
rooming namų. Biznis. cash, rendą 
pigi, lysas ilgas. Biznio garantuo
jama nuo $40. iki $65 j dieną. Ap
turėkit, jeigu nepatiks, tai galit n*, 
nųti. Kas pirmas, tas laimes. Ge
ni proga uždirbimui pinigų.

1107 W. Adams St. 
Tel. Monroe 4893

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis bungalovv, 5 kambarių, stikliniai 
iš užpakalio porčiai, aržuolo grindys 
ir trimingal, furnace šildomas, ce
mentinis skiepas, 2 karų garadžius, 
Wabash Avė., netoli Marquette Bul-Z 
varo (67 St.) Bargenas, $7500, $2750 
cash, kitus kaip rendą.

H. J. COLEMAN & CO. 
5857 So. State St.

Pilone — Wentworth 5702

PARDAVIMUI medinė cottage, 5 
kambarių; reikia {mokėti $750, kitus 
išmokėjimais. Tik šią savaitę už 
teisingą pasiūlymą.

, <
Savininkas

LEON PAUKŠTA 
4600 So. Wood St. 

Tel. Lafayette 6256

PARSIDUODA 3 kambarių 
medinė cottage. Elektriką ir 
vanduo. Kaina $1500. Rendos 
neša $12.00. x

namAs ant pardavimo, gražioj 
apiclinkėj, vienas blokas nuo IVest- 
em Av^., pusė bloko iki 63 St., na
mas 5 ir 6 kambarių ir garadžius, 
dėl 2 mašinų. Kaina $14,500, ran
dės $1692 j metus.

Atsišaukite pas savininką / 
D. BABILIUS, 

4554 So. Westem Avė.
Ist fl., vakarais ir nedėlioj.

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrasystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
logikos 
Ekonomijos 

. Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

Anglų Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai; Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname, dykai.

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
Šis Amatas Gerai Apsimoka

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

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

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. lyto iki 9 vakare, kasdien. Ix*ny 
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ir 
augsčiau.

Chicago Bricklaying Schoo) 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St. 
West side Skyrius, 1444 W. Lake St. 

netoli Ashland Avė.


