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Bomba katedroje daug
žmonių užmušė

Kareiviai bandė šturmu 
paimli kalėjimą

. Ai. ■ ■—■ -1 ■

Stengės išgauti sėdintį 
draugą: penkiasdešimt 
kų areštuota

Carininkai labai pešas dėl 
Rusijos sosto

Kunigas Ūsas pasmerktas 6-ms 
metams kalėjimo

Bombos sprogimas 
katedroj

Kunigo Ūso byla

Pamaldose 
la daug 
sužeista

už nužudytą genero- 
žmonių užmušta ii * 
Bulgarijos sostinėj

Vietoj atiduoti lenkams sovie 
tai atidavė jį teismui dėl tvir 
kimino jaunų mergaičių

LENINGRADAS, Busija, bal
16. šiandie čia buvo tardo- 

SOFIJA, Bulgarija, bal. 16. 1|na |engų kunigo, Bronislavo 
I^ike šermenų pamaldų geriero- įtso į)V]a
lui Georgievui, kurs buvo pra
eitą antradienį Sofijos

Kunigas Ūsas yra vienas
gatvėj ienkŲf kurie turėjo būt atiduoti 

nužudytas, katedroje sprogo ik-| Lenkijos valdžiai mainais-už du 
žinia kieno padėta bomba. Spro-;komunistu, Bagi risk į ir Viečor- 
giino daug žmonių buvo užmuš- kįevičą. bet kadangi pastarieji
ta ir sužeista.

Antradieni buvo bandyta nu-
pakeliui j apsimainymo punktą 
buvo lenkų policininko MuraŠ-

žudyti Bulgarijos karalius, va- į<os užmušti, tai ir kunigas U-
žiuojant jam automobiliu iš So
fijos į Orchanie, bet jam pavy
ko ištrukti. Du kiti su juo va
žiavę asmens buvo užmušti. 
Tą patį vakarą sostinės gatvėse 
buvo nužudytas generolas Geor- 
gievaas.

sas pasiliko bolševikų nelaisvė
je. Dabar jis atiduotas teis
man, kaltinamas dėl nedoro el
gesio su jaunomis mergaitėmis, 
kurias jis mokėdavo, prisivilio
ti.

Byla sukėlė rusuose nemažo 
susidomėjimo, o ^.todel teismo 

i sen
sacijų ieškančių žmonių. Jie 
teeinu buvo labai nusivylę, kai 
teisėjas paskelbė, kad liudinin- 

Emigrantai, kurie* nepripažįstą kai bus klausinėjami privačiai,
jo caru, negalėsią sugrįžti Pats kunigas atsisakė dalyvauti
Rusijon, sako Kirilas

“Caras” Kirilas grūmoja salė kimštinai fVftrfkimšo

savo priešams

MONTEREY, Cal, bal.
Atvykę iš Presidio apie du šim
tu kareivių vakar atakavo vie
tos kalėjimą, norėdami palino- 
suoti vieną savo draugą, karei
vį Fredą Dinuccį, kurs buvo 
areštuotas ir kalėjimai) paso
dintas už galvatrūkčiais lėkimą 
automobiliu.

Policijai atmušus pirmą, puoli
mą, kareiviai pasitraukė ir surin 
kę daugiau savo draugų, vėl žy
giavo ^šturmuoti, Tuo tarpu po
licijos viršininkas pranešė Pre
sidio kaiiųomenėę vyriausybei 
iš kur tuojau atvyko karininko 
vedamas bu rys'kareivių, ir puo
likai buvo išvaikyti. Apie pen
kiasdešimt kareivių areštuo
ta.

16.

SftVO 
puoli -

I BANDO SUDARYTI NAUJĄ 
FRANCUOS KABINETĄ

Italijos-Egipto kivirčas

PAt'L PAINL'EVĖ
Fra nei,jus atstovų buto pirmi
ninkas, kuris, respublikos pre
zidento pakviestas, bando su
daryti naują ministerių kabi
netą vietoj rezignavusios Edu- 
aido Bernoto ministerijos.

Lenkai ir Šveicarai ape- Sovietai stengias dėl su 
liuoja į Coolidge’ą tarties su Anglija

W. Va. paskelbta visnoli 
nas kasyklų streikas

Prašo, kad imtųs atsokomybės IX)NTONAS, bal. 16. —» So- 
skirti jų arbitracijos komiai- vietų pasiuntinys Londone, Ra
jos pirminiftką kovskis, stengias kiek galėda

mas, kad prisikalbinus Angliją 
WASH1NGTONAS, bal. 16.— laikyti naują konferenciją dėl 

Šveicarijos ir Lenkijos ministe- j sutarties padarymo. Jis turėjo 
riai Washingtone šiandie pe..’(ilięą pasikalbėjimą su užsienių 
valstybės departamentą prašė reikalų ministerių Chamberlai- 
Coolidge’ą, ar Jungtinių Valsti- pu, bet kol kas konferencijos 
jų prezidentas nesiimtų atsako- reikalu jokio progreso nepada- 
mybės paskirti pirmininkus tai- ryta.
kos ir arbitracijos tribunolams,1 Be to Rakovskis laiko paši
lei ateity kiltų koki nors ginčai kalbėjimų su vyriausiais Rusi- 
tarp Lenkijos ir Šveicarijos. 'jos bonų savininkais,, su kuriais 

Mat praeitą kovo mėn. švei- .jis bando susitarti dėl atmokėji- 
viirija su Letnkija pasirašė su- mo tam tikros skolos dalies, 
tartį, kurioj numatyta, kad bu
tų paskirtas iš penkių narių 
nuolatinis taikos teismas išsprę
sti ginčams, jeigu toki kiltų ka
da noj-s tarp Lenkijos ii- šveica-J 
rijos. Sutarty taipjau numaty
ta, kad jeigu komisijos nariai 
nesusitaikytų dėl pirmininko, 
tuomet tokį pirmininką turėtų 
paskirti Jungtinių Valstijų 
prezidentas.

WHEEL1NG, W. Va., bal. 16.
United Mine Workers Ohio 

distrikto organizacijos komite
tas šiandie paskelliė visuotiną 
keturių West Virginijos Pan- 
handle kuunčių kasyklų darbi
ninkų streiką. Streiko paskel
bime išimtis padaryta tik Wind- 
sor Power House Coal kompani
jos ir ITitchman Coal kompani
jos kasykloms, kur kompanijos 
gavo teismo injunction’ą prieš 
kasyklų darbininkų .uniją.

DEL GAISRO 2,060 ŽMONIŲ 
LIKO BE PASTOGĖS: D\UG 

SUŽEISTI.
JUNGTINĖS VALSTIJOS 
TURI 113»/2 MILIJONŲ 

GYVENTOJŲ

V\ ASHINGTONAS, bal. 16.
Surinktais statistikos skaitme
nimis Jungtinės Vaalstijos tu
ri dabar 113,300,000 gyventojų. 
Tai yra 8 milijonais daugiau ne 
1920 metais, kuomet gyventojų 
skaičius buvo 105,710,620.

LONDONAS, bal. 16. —Cent- 
ral News agentūros žiniomis iš 
Kairo, Egipto, Italų kariuome
nė užėmus Jarabubo oazę, Ki- 
icnaikoj. Agentūra sako, kad 
jei tai butų tiesa, \iltų krizis.

Kiek ankščiau gauta telegra
ma skelbė, kad Italijos įteikta 
Egipto valdžiai nota padarius 
Kaire nemažo sąjūdžio, 
notoj Italija reikalauja, 
Egipto valdžia pripažintų 
rų sienos liniją, kaip ji 
nubrėžta Milnero-Sciolojos 
tartim.

Wneelero bylos tardymas 
prasidėjo

J. V. delegacija ginklą 
prekybos konferencijon

BAISŪNUI FRITZUI HAAR 
MANNUI NUKIRTO GALVĄ

Savo j 
kad 

vaka- 
buvo 

su-

Pamišęs veteranas norė
jęs nužudyti Gaillaux

GREAT FALUS, Mont., bal.' 
16. šiandie čia prasidėjo se-Į 

Įnatoriaus Burtono K. Wheelc- 
’ro bylos tardymas. Senatorius 
kaltinamas, kad buk jis esąs Iš
ėmęs advokato atlyginimą už 
persekiojimą vidaus departa
mente aplikacijų aliejaus šalti
niams nuomoti po to, kai jau 
buvęs išrinktas senatorium. Se
natorių Wheelerą gina senato
rius Thomas J. VValsh.

W ASHINGTONAS, bal. 16.— 
Į Tautų Sąjungos konferenciją 

■ dt'l tarptautinės ginklų, amuni
cijos ir kitokių karo padargų 
prekybos kontrolės, kuri prasi
dės Ženevoj gegužės 4 dieną. 

•l,ysiunčiama ir Jungtinių Valstijų 
(delegacija. Delegacijai pirmi- 
ninkauja buvęs kongreso atsto
vas Theodore E. Burton, iš 
Ohio.

Houghton išplaukė į Londoną

VILKAI ILLINOIS VALSTIJOJ 
DAUG ŽALOS DARO 

FARMERIAMS

MANILA, Filipinai, bal. 16.— 
Cadize, Occidental Negros prn 
vincijoj, gaisras šiandie sunai
kino 406 nedidelių namų, palik
damas apie 2,000 vietos gyven
tojų be pastogės.

Gaisras kilo krutamųjų pa
veikslų teatre, ir žmonėms bė
gant laukan iš teatro daug, ypač 
vaikų, buvo sužeista. Nuosto
liai siekia apie 100,000 dok*ri'i.

MILŽINIŠKAS BRITŲ DIRI
ŽABLIS IŠTRUKO

HANOVERAS, Vbkietija, bal.
15. — šį rytą čia buvo nužudy
tas baisūnas Fritz Haarmann, 
mirties bausmei pasmerktas už « 
papiovimą dvidešimt šešių žmo
nių. Jam buvo nukirsta galva 
Mirties bausmei pasmerktas ir žably buvo dvidešimt žmonių. 
Ilaarmanno sėbras, Hans Grans.

LONDONAS, bal. 16. — Mil- ' 
žiniškas britų dirižablis R-33 
šiandie nutruko Pulhame nuo 
savo viržių ir, smarkiam vėju; 
pučiant, nulėkė i jūres. Diri-

$33,346.500 GAISRŲ NUOSTO
LIŲ PER VIENĄ MĖNESI

Prieš devintą valandą vakaro 
Pulhame gauta iš dirižablio ra- 
din pranešimas: “Darau pastan
gą sugrįžti.” t

SAVO KRAUJU PELNASI 
MOKSLAMS IŠEITI

Per praeitą kovo mėnfesį gai
srai Jungtinė?? Valstijose ir 
Kanadoj padare 33,346,500 do
lerių nuostolių. Tą patį mėne
sį praeitais metais nuostoliai 
dėl tos pat priežasties 
28,406,150 dolerių.

AMN HARBOR, Mich., bal. 
16. — 150 neturtingų Michiga- 
no* Universiteto studentų’ savo 
mokslui baigti uždarbiauja, par
davinėdami savo kraują, t. y. 
duodami savo kraują perleisti 
kraujo reikalingiems ligoniams.

BALTlMORE,*Md., bal. 16.— 
Frederick Boad Parke praeitą 
naktį siautė didelis gaisras, su-

Tacoma, ką tik atplaukęs iš In-' naikinęs keturis triobesius ir 
dijos su bovelna. Apie 4000 pun- padaręs apie 50,000 dolerių nuo 

stoliu. €

tardyme, ir savo advokato ne
statė. Del to byla buvo tardo
ma be kaltinamojo. Atklausi- 
nėta keletas jaunų mergaičių, 
kurių liudijimai didžiumoj bu
vo toki, kad spaudinti jų nega
lima.

Kunigas Ūsas atsisekė pri
pažinti sovietų teismui kompe
tenciją teisti jį, tvirtindamas, 
kad jis galįs būt teisiamas tik 
Lenkijoj, einant lenkų krimina 
liais įstatymais. Prokuroras 
K r i lenko tečiau pareiškė, kad 
diplomatinis pasportas neduodąs 
svetimšaliams teisės papildyti 
kriminalinių darbų Rusijos teri
torijoj, ir pareikalavo, kad ku
nigas butų pasmerktas penke- 
riems metams viešo kalėji
mo.

’\u‘ j Teismas pasmerkė kunigą U- 
s,e‘ są šešeriems metams kalėjimo, 
su-1 ___________

Tarp

Pirma moteriškė Ameri
kos diplomatinėj tarnyboj

PARYŽIUS, bal. 16. — Ties 
užsienių reikalų mm isterija, ka
me Painlevė su Caillaux’u ir 
kitais konferavo dėl sudarymo 
naujo ministerių kabineto, po
licija areštavo tūlą Ajitoine De- 
mesin’ą, lušą karo veteraną. 
Dėmesin pasisakė policijai, kad 
jis atėjęs užmušti Caillaux’ą.- 
kurs esąs žmogžuda, ir išsitrau
kęs revolverį atidavė jį polici
ninkams. Pasirodė, kad areš
tuotojo veterano butą pamišė 
lio.

NEW YORKAS, bal. 15. — 
Alanson B. Houghton, naujasis 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Didžiajai Britanijai, šiandie 
garlaiviu George VVashington iš
plaukė Londonan savo pareigų 
eiti.

Eqrs
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ

VYNO MANEVRAI
LAI-

SPIRINGFIELD, III., bal. 16.
Springfieldan atvyko didelė 

Pilė? (ailhoun, Brovei), Adams 
ir Hancock kalinčių farmerių 
delegacija prašyti gubernato
riaus pagalbos kovai su vil
kais 
priviso daugybė vilkų, 
ūkininkams daro dideles žalos, 
draskydami jų gyvulius.

pagalbos
Illinois vakarų kauntėse 

kurie

G u-

sieke

SUDEGĖ JAPONU LAIVAS

TOKIO, Japonija, bal. 15. -■ 
Kobėj sudegė japonų garlaivis

bernatorius prižadėjo tuo ru-^jų bovelnos žlugo.
pintis ir greitu laiku bus įneš
tas legislaturon biiius paskirti 
10,000 dolerių kovai su vil
kais. •Oficialia' oro biuras šiai die

nai pranašauja:
Qhicago ir apielinkė —Nenu

sistojęs orąs; truputį šilčiau; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 50° F.

Šiandie saulė teka 5:08, lei
džiasi 6:32 valandą.

Pinigai 
Rusijon

PROTESTUOJA PRIEŠ AME
RIKIEČIŲ TURTO KON

FISKAVIMĄS.VN FRANCISCO, Cal., bal. 
16. Didžiausia karo laivų 
eskadra, kokią kada Jungtinių 
Valstijų admiraltija buvo su
koncentravus 
joj, vakar 
vandenyną 
tariamiems ‘ 
i Lamu 
įvyks 
Visa 
deda 
karo 
penkiasdešimt 
dininkų ir 
linų.

MEKSIKOS MIESTAS, b. 16.
Jungtinių Valstijų ambasa

dorius Sheffield įteikė Meksi
kos valdžiai protestą dėl Vera 
Cinzo valstijos valdžios konfis
kavimo Jalapoj Light and 
Power kompanijos įstaigos, ka- 
pitalizuotos 5,000,000 dolerių ir 
priklausančios amerikiečiams. 
Jalapa yra Vera Cruzo valsti
jos sostinė. Ta kompanija sa
vo šviesos ir jėgos įstaigą ope
ravo ten per trisdešimt me
tų ir turi nuosavą trisdešimt 
šešių mylių ilgumo geležinkelį.

vienoj formaci- 
išplaukė į Ramųjį 
karo manevrams, 
“mūšiams” su ta- 

“priedu”. Manevrai 
Havajų salų vandenyse, 

išplaukusioji flota susi- 
iš vienuolikos didžiųjų 

laivų, aštuonių kreiserių, 
keturių torpe- 

trisdešimt subma-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 16 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų .......
Franci jos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų 
Olantiiios, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ... 
fevedijc 
Šveicarijos, 100 frankų 
Vokietijos, 100 markiųVULKANO IŠSIVERŽIMAS

Lietuvos Pinigu Kursas

NAUJIEHOS
Chicago, H!1739 So. Halsted St

LATVIJOS VYRIAUSYBEI IN
TERPELIACIJA LIETUVIŲ

• DARBININKŲ KLAUSIMU

besis.
300,000 dolerių.

100 florinų

100 kronų .

VVILKES BARRĘ, Pa., bal.
15.. - - Sudegė didelė VVeizenkor-( bininkams 
no rubi| sankrova ir šalinis trio- vasaros

Nuostoliai siekia apie Latvijoj 
bas.

PARYŽIUS, bal. 16.
besivaržančių rusų monarchistų 
f akcijų kilo aštrių kivirčų. 
Didžio kunigaikščio Kirilo par
tizanai paskelbė atvirą karą 
fakcijai, kuri remia buvusį vy-. 
riausįjį Rusijos armijų Vadą.’ 
didi kunigaikšti Nikalojų. Ni- 
kalojus, nors patsai į caro sos
tą nepretenduoja, bet nepripa
žįsta nė Kirilui teisės skelbtis 
save “visos Rusijos imperato
rium,” juoba kad prieš tai pro
testuoja bolševikų nudaigoto ca-

• rp Nikalojaus motina ir Roma
novų šeimynos taryba.

“Caro” Kirilo šalininkai išlei
do įspėjimą, kad visi, kurie da
bar atsisaką pripažinti jį caru, 
niekados' negalėsią sugrįžti 

nes peržengę Rusijos 
tuojau busią suimti ir 

šaudyti.
Variausias did. kunigaikščio 

Kirilo rėmėjas Francijoj, did. 
kunigaikštis Dimitras, kurs da
bar tarnauja vienai šampano 
firmai agentu, išleido pareiški-. WASII1NGTONAS, bal. įi
ma, kad jis, imperatoriaus K i- Vja|stybgs departamentas pasky- 
rilo reprezentantas Francijoj? rC. p.,ę Lucilę Atcherson’iutę 
rezignuojąs iš švento Juigio tre£juoju Jungtinių Valstijų le- 
Vyčių- Sąjungos, ir įsako v'"'gacijos Berne, Šveicarijoj, se
siems legitimatistams pasekti jo kl.(,tol.ium p.u Atcherson'iutč 
pavyzdžiu ir taipjau rezignuoti. buH pi,,mu moteriškė Amerikos 
Tos sąjungos primininkas, g<‘-• dip|onlatinSj tarnyboj, 
nerolas Petras Polovcevas, už 
kritikavimą did. kunigaikščių. 
Kirilo ir Dimitro, turįs bus pa- , 
šauktas garbės tribunolan.

Girdėt, kad “caras” Kirilas 
kurs paskutinėmis dienomis lan-1 
kėši Paryžiuj, dabar išvykęs 
Koburgan daryti santarvę su 
vokiečių monarchistais prieš 
l>olševikų valdžią Rusijoj.

RYGA, kovo 17 ĮLŽ].-- Lat
vijos seimo socialdemokratai 
įteikė vyriausybei interpelia
ciją, kurioj klausiama, kokios 
priežastys privertusios vyriau
sybę kisti Lietuvos žemės dar- 

į važiuoti Latvijon 
sezonui, kada pačioj 
esantis didelis nedar-

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
15. — Ugniakalnis Ometepe Ni- 
karaguos ežere ėmė smarkiai 
veikti, mesdamas pienus, kurie 
nukritį žemyn daro apygardoj 
didelės pragaišties laukams.

SACRAMENTO, CaJ., bal. 16 
Gubernatorius Richardson 

šiandie pasirašė bilių Kaliforni
jos aukso kasykloms apsaugoti. 
Per praeitus metus iš Kaliforni,- 
jos kasyklų, sako, buvę išvogta 
daugiau ne 500,000 dolerių ver
tės aukso.

... $4.79
$5.08 

. $18.41 
... $5.14

$4.09
.. $19.25
. $16.00
. $80.90 
... $2.53
. $26.95 
. $li>. >2 
. $23.81

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

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

1000
Prie šitos sumos reikia 

centai pašto išlaidų už 
siuntinj. Norint pasiųsti 
— dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$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

AREŠTAVO 103 ŽMONES IR 
45 GAIDŽIUS 

' i

BUFEALO, N. Y., bal. 16.
Valstijos milicija vakar užklu
po Cheektovvnagoj suruoštas 
gaidžių peštynes, kurių žiūrė
ti ir iš pinigų derėtis buvo su
sirinkę nemaža to sporto mėr 
gėjų. Gaidžių buvo iš įvairių 
Jungtinių Valstijų ir Kanados 
miestų. Milicija suėmė 103 
žmones ir 45 gaidžius. Du gai
džiu jau buvo negyvi, kritę ko-

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero- 

• mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni žinių apie išmokėjimų 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.

d



Turkiškas tabakus auga Turkijoj. Pa
prastai* tabakas auga Amerikoj. • lu
kiškas taba' as turi geruma ir kainuo
ja dai giau negu kokia kita ryšis tabako.

Atsakymas—
Rūkytojo Hehna 

cigaretų

Klausimas—
R akytojo paprastų 

cigaretų

Kodėl Turkiškas 
tabakas yra toks 
brangus dėl ciga
rete?

Jis yra puikiau
sia ir geriausis 
tabakas pasauly
je dėl cigaretų.

Baksas 10 arha 20

PIRMAS PO VELYKŲ

Balius su Perstatymu
Rengia %

LIETUVIŲ PAš. KEISTUČIO KL1UBAS
Stato scenoje 2-jų aktų komedijų

“Vargšas Tadas”
Subatoj, Balandžio-April 18 d., 1925 m.

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3131 So. Haisted St.

• / Pradžia 7 vai. vak.,

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites ant šio 
pirmo po Velykų Baliaus ir perstatymo, kur visi tu
rės progų linksmai praleisti vakarų, ir viens kitų 
pasitikti gražioj lietuvių AUDITORIJOJ. Keistu
čio Kliubas yra pasirengęs visada visuomenę paten
kinti. Kviečia KOMITETAS.

PUIKUS ROŽINIS RALIUS 
Rengia Draugyste Atgimtiem Lietuvių 

Tautos Vyry ir Motery

Subatoj, 18 d. Balandžio, 1925 m,
TAUTIŠKOJ BAŽNYTINĖJ SVET.,

3501 SO. UNION Al K. IR 35 .‘T R. t
Kviečiame visus lietuviu# ir Lietuvaite;;, .,cnu:i ir jaunu.., nes bus 

visi užganėdinti. Bus puiki muzika, po vadovyste Bartkaus.
Pradžia 7 vai. vak.- įžanga 10c. , Rožės Dykai.

, Kviečia KOMITETAS.

I

KŪDIKĮ

S.LFABIONASC&
Moteris susidegino

Smulkios Žinios

užmušė

127

pats

3228 W. 38tb St

MES NOKIME GAUTI
Tai. Dearborn 9067

Wri ku: r to

Namu

yra 
liko

•gzainina- 
padarymo 

ir visokių

Keletu inteligentiškų vyrų ir moterų kurie kal
ba angliškai. Jie gali uždirbti nuo $200 iki $500 
j mėnesi. <

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per virš šešiosde- 
šimts septynius me

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor- 
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo vaikučiams.

2870 Elston Avė 
tas gatvekario einant 
Nelaimė atsitiko prie 
Sacramento gatvių.

Skaityk šiuos strainsniuH kas 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

6752 S. Campbell Avė 
Tel. lloosevelt 8500

I i gos 
niUK

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

DEL APRŪPINIMO 
i, MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Norintieji užsisukyt kreip 
kitės pas

Vakar automobiliai 
tris žmones.

Jei prisiusite šitų 
apgarsinimų į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New Yorky tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle ^ienu.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Motina prisipažino nu 
nuodijusi tris savo 

vaikus
Sakosi tai padariusi iš meilės 

kad paskui juos sutikti “dan
guje.”

STRAIPSNIS 120 
Miego Svarbu

Miega# svarbus yra vaikams. Tik 
dėl penėjimo reikėtų vaikas išbudin
ti. Jie tuoj įgauna paprotį keltis tik 
dėl reguliariškų penėjimų, ir yra pa
prasta, kad kuuikis miega ištisą nak
tį nuo šešių iki šešių, pradedant su 
trečiuoju mėnesiu. Jie turi būti lai
komi šiltame, gerai išvėdintame kam
baryje. Yru paprasta, kad normali# 
kūdikis išmiega 2(1 valandų ii’ 24. Po 
pirmo meto jiems reikėtų snusterti 
kiek paryčiais ir po pietų, vieną ar 
dvi valandas. Rytinį pogulį jie pa- 
ty# savaime atsipratina po dviejų 
metų. Bet popietinį reikia palaikyti 
iki šešių metų ir vėliau.

2221 W. 22nd SU arti Leavitt SL 
Telephone Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

Sulaistė savo drabužius aikoho 
liu; mirė liepsnose.

Ttd. Lafayetto 4223

Plunihing, Ilcattng
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
Chieago, III.

Advokatas Wnu 1>. Shepherd, 
kaltinamas užkrėtime tyfo bak
terijomis ir tuo numarinime 
savo augintinio, jauno milionie- 
riaus McCIintock, kad payeldė- 
jus jo turtą, stojo teisman ir 
prie kaltės neprisipažino.

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

. Jos. F. Sudrik
3343 So. Haisted St.

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 539 

Tol. Central 6390
Vak. 3223 S. Haisted SU Ckicago 

Tel. Yards 4681

ADVOKATAS 
77 W. B ashington St. Room *11 

Tel. Central 62*0
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 Stj Tel. Cicero 8233 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v, v, 
3236 S. HelMed St. T. 6737

Hprupin 
iivilfu

kitofals slavų 
yra Hckųmos: 
pėtnyčioj nuo

Ketverge, 
ryto iki 8

šviežias oras
šviežias oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kambarys turi būt ge
rai išvėdintas, bet tas nereiškia šal
tas. Dviejų savaičių kūdikis vasarą, 
o keturių iki šešių žiemą, kūdikis tu
ri būti aklimatuojamasf taip sakant, 
su lauku. Vasarą jokių prisirengimų 
nereikalinga, bet žiemą' yra gerai kū
dikį apsupti lyg išvežant lauk. Tada 
reikia atidaryti langus plačiai kokią 
valandą ar ilgiau, nededant kūdikio 
j vėją. Tą padarius keletą dienų, kū
dikis gali būti išvežamas, lauk. Kūdi
kis turi kas dien gauti šviežio oro, 
ar siūboje ai- lanke. Žiūrint koks oras. 
Geriausias laikas yra-nuo 10 ryto iki 
3 po pietų. Jis turi, būti gerai apsau
gotas nuo vejų, šalčio ir dulkių. Kū
dikiui augant, reikia jis ilgiau laiky
ti ore, o prie gero oro, galima jį lai
kyti tenai visą dieną.

Mayoras Deyer, mięsto kler
kas ir miesto kolektorius šąu- 
kiami Aru teisman pasiaiškinti 
dėl teismo paniekinimo, nes 
jie, nežiūrint teismo įsakymo, at 
sisakė išduoti karčiamos laisnį 
Stasiui Perenda, 1'2000 Emerald’ 
Avenue. r, .?

Trys plėšikai pašaukė l)r. S. 
Hirschfield, 905 N. State St., 
neva pas pašautą pacientą h' 
paskui jį užpuolė ir atėmė iš jo 
$600.

THE PROVIDERS LIFE ASSURANCE CO., 
1530 N. Rohcy St., Chicago, 2nd Fl. 
Pasiūta tik sh agentaios užveizda, J. J. Dubom g 

nuo 2 ryto iki 4:30 po pietų.

Albertas Westhass, 49 metų, 
* >., liko užmuš- 

į darbą. 
Elston ir

Kensingtono policistas prie 
J16 ir Indiana Avė. naktį su
stabdė du meksikiečius,, jų at- 
klausinėjimui. Bet vienas jų 
tuojaus išsitraukė revolverį ir 
pradėjo į policistus šaudyti, 
mirtinai sužeisdami policistą 
Lavvrence Sullivan. Pats mek
sikietis krito nuo kito ęolicisto 
kulkos. Nušautasis meksikie
tis yra Earl Lucio, 23 metų, 
11718 Indiana Avė. Policistas 
Sullivan' jau mirė Pullmano li
goninėj.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

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

3323 So. Haisted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Mankštinitnas
Mankštinimas tai tiek svarbus kiek 

šviežias oras ar miegas. Labai jau
nas kūdikis gauna tiek mankštinimo 
kiek reikia, spardydamasis, volioda
masis ir rėkdamas maisto. Devynių 
ar dešimts mėnesių paprastai pra
deda ropineti, ir prie to reikia jį ak- 
stinti. Paprastai kūdikis bando vaik
štinėti metų amžiaus bet čia kūdi
kiai skiriasi. Kūdikį nereikia ragin
ti vaikščioti ar stovėti ilgiau negi-, 
jis pats nori.

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
imk jokių šansų. Duok jam Borden’#' 
Eagle Pieną, maistą, kuris pasekmin
gai išauklėjo šimtus tūkstančių kūdi
kių bėgy pastarų 62 metų. Tūkstan
čiai gydytojų po visą šalį rekomen
duoja Eagle Pieną dėlto, kad jis 
lengvai suvirškomas ir maistingas. 
Eagle Pienas yra grynas ir sveikas. 
Jis lengvai suvirškomas, ir jo visa
dos gali gauti grosernėje, nežiūrint 
kur eisi.

809 W. 35tli SI., Chicago į 
Tel. Be ievard 0611 ir 0774 B 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir j 
Parduodam Laivakortes. •

i ' ■■ — 11 ’<■ v

. Užpereitą naktį liko nušauti 
keturi žmonės. Vieąas jų 
policistas, kitas meksikietis 
žiūrimas plėšikas;- trečias 
plėšikų auka; ketvirtas gi 
nušautas moterei ginant savo 
garbę.

A. A. OLIS
I u ADVOKATAS
II S. La Skilę St., Room pflOl

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3301 S. Haisted St., Tel. Rlvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedilio ir 

Petnyčios.

daryta beprotnamiu. Bet jeigu 
bus pripažinta sveiko proto*
tįii bus atiduota teismui ir 
bus reikalaujama jai mirties
bausmės.

Ji sakosi, kiekvieną kartą,
kada ji nuodijusi vaikus ir pa
ti ėmusi nuodų, bet ji kiek
vieną kartą pasveikusi. Ji yra 
epileptike.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 Wc»t 2M Street 
Telephone Rousevelt 9090

Namu Telefonas Repubiic 9600

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marę/uet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apieHnkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nai# skaitytojui.

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pahundate naktį ir painulo- 

te, kad jūsų kudikis labai sunkiai 
kvėpuvja ir jį pradėjo atakuoti 
krapas. Ką jus turite daryli? Tūks
tančiai ’inolinų išriša lų klausimą 
užganėdinančiai. Maža doza l)r. 
Drake’s Glessco prašalina krupų j 
keletą minutų — daugiau negu 
vienos dozos lieveik ir nėra reika
linga. Jo# veikia greitai. Jos y«’a 
malonios ir atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba nuo kru
po. Daugaiusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius. 50 
centu butelis — vertus $50, 2 vai. 
nakth

THE GLESSNER C0., 
Findlay, Ohio.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vieurmioatyj: 
K«om 17|Ž6 

CHICAGO Ti MPLE BLOG.
77 W. "

Clarl

SOUTH SIDE MINTERS
AND

DECORATORS
Mali.ivojome, popieruojame, kalso- 
mainuojame ir dekoruojame na
mus, taipąi apsiimame darbus 
statant, nauju# namus.
S. JOKUBAUSKAS ir 

.1. MbZGKRIS
C.'.ok s<> TAI.MAN AVĖ. 
Telefonas llcnilock 1292

Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė- 
vij pusės palaikys kūdikius nuo ne- 
dapenėjimo ir apsaugos juos nuo li
gos užpuolimų bei užtikrins jiems 
jaunystės vikrumą ir stiprią sveika
ta, kurie yra busiančios laimės ir pa
sisekimo pamatai. Užganėdintiniausi 
rezultatai gąunami penint nedapenė- 
tus kūdikius, su Eagle Pienu. Moky
klų vaikai, kurie kentė nuo silpnu
mo maisto, stebėtinai pasitaiso su 
Eagle Pienu, kuomet tas įdedamas ■ 
jų paprastus valgius. Visi vaikai tu
rėtu gauti vieną sykį x Eagle Pien* 
j dieną, apart paprastų vai irių. At- 
miešk du šaukštu Eagle Pieno su 
trimis ketvirtadaliais puoduko šalto 
vandens. Kiti vaikui geriau ji myli 
su ginger ale. vaisiu .sunkomis, su 
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

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 
pietfc.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Puilman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St.

Room 1211 
Tel. Dearborn 1013

. Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Haisted St.
Po piet ir vakarai# iki 8 vai.

Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiiiams.

niusų in •.titule, 
N>>wes, žinomas 

tarpe gydytojų 
ir ligonius.

'• gydykloje viso* 
a* sakančiai, nes pas 
iii> atdara knyua.

daktaro. !)niu?elio metų tyi-tnėjimas 
tikrino, kad. visokios 
n uižu ificinimu, galima 
au pagalba atsakančio 
iAi-adimo kur gyduolės 
tiesiai j kraują. Ta- 
pastebėtinas pasekme 
mos b<- akausi.m ir 
jcimi tiktai gydytojas 
kia vartoti.

Visi tie budai gydymo, o taipgi 
ponio vokiečių profesoriaus

Erhlicho 606 ir 914
visuomet 
vyriausius 
saine 
prižiūri 

Šioje 
yra 
žmogus 
turime 
/.aminui jame kraujų, 
bandymas yru tikra.; 
kusi iš 

Musų 
mis 
patikrinimo .spaudimo 
jumis neapvils.

Tas egzaminavimas yra 
mi visata patarimais yra

Gydome labai pasekmingai 
už lisenejuHiau liga#, užnuotlijim»j 
jo, skilvio biMkiukimą
jiina galvos, slinkimų plaukų 
vjmi ir nemalonų kvapsni 
pustus inkstus, 
Hkauftmua krutinėję, 
gimus kvau.ro, 
tas pri\'atin<w 
musų

Todėl 
bereikalo,

randasi 
daktaras 

pasaulyje 
gyduoloa i 
naujoji 

ištiriamos 
yra kaip atdara knyga. Taipgi 

nuosavų laboratorijų kurioje eg- 
šlapumų ir tas iS- 
per nesenai atvy- 

Europos specialistų.
X-Ray mašinos perniatys ju- 

kiaurai, o musų ipstvumentas dėl 
kiaujo niekuomet 

be skausmo ir 
visai dykai.

visokias 
) krau-
skaudė- 

prakalta- 
kūno, nusil

pusiu. reumatizmų 
, pečių, nonų, iiiihc- 

išeinamųjų žarnų ir ki- 
ir i laptas lig <*, tai ywi 

specialunias per 'daugeli metui 
scrcrnnti daugiau nekentei- ite 

>, tiktai ateikite Į musų gydvk- 
tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 

Jsitikimnu, tikrai p tinsite pagelba la
bai greitai. Musų ištaiga yri 
tu miujaut.ia:rt iv u-ortausmis 
urentais ir uv<lvmo budnis.

Kalbame Imi.iškili ir 
kiiINmils. Ofiso valandos 
Pagedėly, ketverge ir 
9 vai. ryto Iki 5:30 vakare, 
seredoj ir sukatoj nuo 
vakare. Nedalioj ir Šventomis dienomis 
nuo 10 ryto iki l'J dienų.

Lincoln Medicftl Institute
ITr. Bowcs Specialistas

8 So. Clark St.
'KatnVas Madison St.

vivnaiis Triangle re-i iiinmo, pi i*;- 
Morriiron virėbiltj.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Prieš kiek laiko į Columbus 
ligoninę liko atvežtas iš Gąry 
David Cunningham. /Jis sirgo 
jau keli mėnesiai, bet vietos 
daktarai negalėjo atspėti jo li
gos ir jį atvežė Chicagon. Čia 

Igreitai surado, kad jis yra ap
nuodytas aršeniku. Betyrinė- 
Ijant kaip jis galėjo apsinubdy- 
Įti aršeniku, sužinota, kad per 
kelis pastaruosius metus tokiai 
pat nesuprantamu budu mirė 
penki žmonėsdoje šeimynoje — 
jo tėvas, sesuo ir trys broliai. 
Išliko visiškai sveika tik vieno 
jo sesuo Mae, 19 metų. Tuojaus 
suimta jų motina Mrs. Anna 

! Cunningham, 49 metų amžiaus, 
įkuria pradėta klausinėti, bet ji 
nieko negalėjo paaiškinti apie 
savo vyro ir vaiku'mirti. Te- 
čiaus visjti puolė nuožiūra, kad 
čia ne viskas yra gerai, ją iš 
Chicago išgabenta į Crown 
Point, Ind., kalėjimą, o jos vy
ro David ir jos sunaus Harry 
lavonai liko atkasti. Chemikai 
veikiai surado Harry viduriuo
se nemažai aršeniko, nuo kurio 
jis ir yra miręs. Tada dar 
griežčiau pradėta kamantinneti 
motiną. Motina kamantinėj amų 
neišlaikė ir užvakar prisipaži
no, kad tai ji nunuodijo tris sa
vo vaikus.

Motinos prisipažinim 
nuodijusi savo tris^v^i 
po vyro mirties, visiems jiems 
duodama aršeniko su duona ir 
sviestu. Jos vyrus b.etgi miręs 
natūralia nnrčia, taipjau ir sū
nūs Harry; ji jo nenuodijusi, 

betgi jo viduriuose ir rasta 
aršeniko. )

Ji sako, kad. vyrui mirus, ji 
norėjusi eiti pas jį “j dangų”, 
bet kartu norėjusi pasiimti ir 
savo vaikus. Todėl ji ir nuo
dijusi tuos savo vaikus, ku
liuos ji labiausia mylėjusi. 
Save dukters Mae ji nenuodi- 
jusį vien dėlto, kad ji ją nela
bai myli.

Senos /jii(a.-žiid().s ' protas 
bus ištirtas ir jiūvu bus pri
pažinta beprote, lai ji buS už-

BSt—NMf l HTI 2T1 *• :»-

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKJTftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

u, ji na
ikus jau

•v ktiiU*./

KMUil« «prtpbiiauM ir w- 

■Ijtate yra dalyku tyru 

»r>rtn Maiyiud Ir Uotai 
ir omo jaaiian*, kad tai 
yra dalyku. kor| mm ta-Mrs. Bessie Bobis, 4907 W. 

23 Place, ’ Cicero, motina pen
kių vaikų, nusižudė, apipilda
ma savo drabužius alkoholiu ir 
paskui juos uždegdama. Vi
są degančią užtiko jos 14 me
tų duktė, kuri tuojau pasaukė 

■ ugniagesius. Ugniagesiai ban
dė išlaužti duris ir gal dar bu
tu spėję moters gyvastį išgel
bėti, bet geležiniai užtvarai ne
leido greit durų išlaužti ir ka- 

|da pagalios duris išlaužta, mo
teris buvo jau nebegyva.

Tikros priežasties saužudys 
tės nežinoma. Kaiminai pasa
koja, kad ji buvo labai nusimir 
misi dėl besiartinančios moti
nystės ir tankiai išreikšdavusi 
pageidavimą, kad verčiau būti 

i numirusia.

užduo- 
iŽKydyii 

rųtles li- 
tuo budu 
visuomenę 

sveikatų 
svcjkutri 

ateiti- 
laiku to 

dasie- 
sun- 

kenybių jeigu tiktai 
sergantis 
globoje 
atsakančio

ligos, 
; vizai

naujo
yra

gydymas
ligos yra
trugdymi 

žino kaip jas

DYKAI GYDYMAS
Paaukoja per mflnesj, tiktai su 

iSėmimu gyduolių. Nesenai (steigta gy- 
dynyčiu, Lincoln Medical Institute, po 
priežiūra vieno žinomo ir gabaus spe
cialisto, daktaro Bowei kuris turi Eu
ropini ir Amerikos mokslų ir labai di
delę praktikų ligoninėse.

Serganti žmonės
Prisiartino valanda, kuomet kiekvie

nas iš jūsų gali lengvai atsikratyti ■ 
,__ _________ ________save silpnumo, nes I

Šio instituto
J/į. ZsĘĮk. tiro i yra :

visokio.;
y' kad
l užlaikyti

į u geriausioje
'-fjL 54^ !*• Geru

> i ♦ernia gerų
/ / įj J | Dabartiniu
f tikslo galima

121 v' kti be didelin

randasi 
sąžiningo, 

gero 
per- 

labal 
išgydyti 

medikalio 
Icidžiiimot' 

uutoikla 
i gydo- 
' laiko,

L’lĮfc

kvau.ro
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Binghamton, N. Y.
Susitvėrė Lietuvos Socialde

mokratu Rėmėjų Fondo Sky
riui.

SugTyžus org. P. B. Balčiko
niui iš Lietuvos, prie pirmos 
progos |I SS. 53 kp. nariai pa
darė pasu turini J. Brisi t arimas 
Įvyko pas dd. Bizauskus 29 <1. 
kovo. Pasitarime dalyvavo 
beveik visi. LSS. 33 kp. nariai 
ir koktus pritarėjų. Po trum
po pranešimo, kurį padarė d. 
B. apie Lietuvos Socialdcmo- 
kratų partiją ir I.ietuvos *le- 
mokratijos laimėjimus, eita

dar keletas draugų pasižadėjo 
artimiausiu, laiku prisirašyti 
prie to Fondo nariais, tik <|ar 
pasiėmė laiko apsisVarstVIi 
kiek nusitars mokėti.

LSI). Rėmėjų Skyriaus se
kretoriaus pareigas laikinai 
eis p. B. Balčikonis. Per d. 
P. Grigaičio prakalbas bus 
stengiatnksi to Fondo skyrių 
praplėsti, ant kiek galima pla
čiausia. Binghamtone drp;. P. 
Grigaičio prakalbos žada Įvyk
ti apie pabaigą balandžio mė
nesio. Tad binghnmtonkcčiai 
vėl turės proga išgirsti vienų 
iš geriausių kalbėtojų. Tad tė- 
mykite apgarsinimus.

---- O udeliet in.

“Dzimdzi-Drimdzi
2 ir Cvaiid Rapids, Mieli.
5 ir (> Dettoil, Mieli.
8 ir 9 (’leveland, (Ibio.
10 Bochester, N. Y.
12 Amsterdam, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.
15 Neyark, N. Y. /
10 Serą n ton. Pa.
17 \Vilkcs-Barre, Pa.
19 Pittston, Pa.
20 Sbenandoab, Pa.
21 Philadelpbia, Pa.
22 ir 23 Baltimore, Md.
25 \Vasbingtnn, D. C.
20 ir 27 Pittsburgh. Pa.
Paskutinis Dzimdzi Drimdzi 

artistu atsisveikinimo vaidini
mas Chicagoje įvyksta gegužės 
1 dieną, penktadieny, Lietuvių 
Auditorijoje, Bridgeporte. Bus 
statoma “Pinigėliai”, S. Čiur
lionienės 3 veiksmų komedija.

■ i fii i lįįibeirfMh

n— NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ, —n
Gorimi lelnk ktvllkltil verkti, nc£ii prlpll.lyti Ji nnrkotlAkuln nuodai*, 

lemi ••HpinuMIuir’ Jo skaimnui purinanti nuo netvarkoj ♦nanMij vidurių.
Dar gorinu—duokite Jatn truputi

BAMBINO
tyriausio, atddatMMkonlo, tikro viduriu palluomrotojo. Jame nėra avaigah). 
Nėra narkotilkų nuodų. Jin yra tik lengvai veikianti kombinacija, padu- 
ryta iA tlarftovh, lAaunkt), kuri pafelbatl nuo viduriu iitkieMJirno, viduriu 
dieglio, mMlungio. Kūdikiai tnėgatu j|. Jie net pra»o daugiam.,

Jnau aptiekoriuH parduoda Bomblno—34c. uš bonko, 
arba pa*lŲ*klto tle*lal i laborntorllu.

F. AD. RICHTER A CO.
104*114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y,Ife

/

Šviesą Ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėiimų.

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

JL BARTKUS, Pres.
iol9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

prie abelno pasitarimo. Po pa
sitarimo prieita prie išvados, 
kad būtinai reikia Įkurti Lie
tuvos Socįnldemokratų Rėmė
jų Fondo Skyrių Binghamtone. 
Jo pradžių tm.įans ir padary
ta. Čia ant vielos tuojaus Įs
tojo G nariai ir pasižadėjo mo
kėti sekamas mėnesines duo
kles: P. Adomaitis $1.00, T. 
čižauskienė 50c, P. B. Balči
konis 50c, J• Kaminskas 50c, 
A. M. C.hiurironis 50c, B. či- 
žHiiskas 25c. Pradžiai Bing- 
ham kiniečiai sudarė $3.25 j 
mėnesį, žinomu, lai nedidelė 
suma, bet tai nuolatinė duok
lė, kuri j metus ' sudaro apie 
$39. Jei tas sistematingai butų 
Įvykinta, t. v. kad sutveria 
prie kiekvienos LSS. kuopos 
po vieną L. S.-d. Rėmėjų Fon
do Skyrių, tai sudarytų apie 
$500 kasmet. Mano gi nuo
mone, tai galima padaryti, jei
gu visi sąjungiečiai tai pasi
stengtų daryti. Reikia manyti, 
kad Binghamtone dar ne vis
kas; tame pačiame pasitarime

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia Kaune paskyrė 

tam tikrų Komitetą. kuris prireng
tų įstatymus dėl Klaipėdos rinki
mų. Ar jus žinote, kad llelinarai 
turi tiktai 100% gryno Turkiško 
tabako, o Turkiškas tabakas yra 
geriausia, ir labiausiai užganėdi
nantis tabakas dėl rignrelų.

--------V^iii
DABAR ŲJ

BANDYKIT
Bohemian 

Hop-Flavored

PurHan
Malt.

Teikia geras
pasekmes

Parinktas materiolas

Prašykit groserninkų

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, v patar
navimų ir parankumą šios 
Bankus.

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

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi aut
žemutinio f 1 o r o

aupymo

Sutaupykite 
Perkraustymo f v 1 v v • Iskascius

g 0
S Marquetfe Pharmacy

Vienatinė Lietuviška Aptieka $
L šioje Apielinkėje

| F. A. RAKAS |
Registruotas Aptie^orius

£ ir Savininkas $
2346 West 69th Street L

1',J ' arti W«it«rn Avė. Sp
Phone Republlc 5877- 583!

g ■ CHICAGO. ILL.

< ........
LIETUVIŠKA APTIEKA

Vest sidę 
‘TROGRESS DRUGS”

Receptai yra pildomi teisingai ir 
atsargiai.

Mes užlaikome visokių gražių- 
toileto dalykų ir Ice (’ream. 
Čionai galima užmokėti garo ir 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telcphone Roosevelt 7587 ir 7588

Mrs. MICHmEVIUZ VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. UI.d. JIM 
M. Woitkewie» 

BAN1S 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote 
rims prie gimdy
to o, patarimai 
lytai moterims 
ir merginoms.

3113 Sostb 
Halsted St.

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

.3235 S. Halsted St.

Murina Co., Dpu H. S., 9 E.

Švarios, šviesios, Svei-€ 
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

VIENYBĖ
Liaudies Universitetas.

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

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

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

VIENYBE,
193 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

Ant jūsų seno piano
Tegul vienas žemiau pažymėtų par

davinėtojų atvažiuoja ir paima jį jo 
paties iškaščiais — ir galite neliesti 
nei ranomis be jokios dėl jūsų rizikos.

Vėliau, kuomet apsigyvensite nau
joje savo vietoje, tegul jis atsiunčia 
naują Gulbransen Registruojantį Pia
ną — jis suteiks gerą kreditą už jūsų 
seną pianą kuomet pas jį pirksite 
naują.

Padarykit sutartį su arčiausiu par- 
- davinėtoju, asmeniškai arba telefonu. 

Nėra geresnio laiko kaip perkrausty
mo laikas, kad atnaujinus muziką!

( . Bauer*H Sons, Ine.
738 Broadway, Brooklyn 

Behning Piano Wareroom«
22 E. 40th St., New Ybik^ City

Behning Piano VVarerooms
364 Livingston Street, Brooklyn 

Emanuel Blout
2786 Broadvvay, New York City

Einanuel Blout
303 East Fordham Road, Bronx

ITanklin Music Parlors
Englevvood, New Jersey

Hahne & Company 
Nevvark, N. J.

Ilunt’s Lcading Music House, Ine.
114 Main St., White Plains, N. Y.

Keturi modeliai Registruojančių Pianų 
Trys modeliai paprastų Pianų 

Paprastas Grand 
Registruojantis Grand

*Visi parduodami lengvais išmokėjimais 
Nusiųskite šį kuponą arčiausiam 

pardavinėtojui

Aš

Vardas

Adresas

persikraustysiu. Kokia jūsų 
propozicija ?

International Phonograph Company 
103 Essex St., New York City 

Jamaica Music Store
9073 Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

Quackenbush (’o.
Main St.,. Paterson, N. J. 

Kenbert Piano Co., Ine.
375 Bleecker St., New York City 

J. & L. Safren
54 Second Avė., New York City

Steadman Music House
41 Warburton Avė., Yonkers, N. Y.

Sturz Brothers.
343 E. 138th St., New York City

JOS. F. BUDRIK
• 3343 South Halsted St.

<ri»houn<«4U,*BRAM w»>

pULBRANSEN
v_jThe Ttegistering Piano

(J r r 4?th and Ashlc

SPECIALIS PIRKINYS IŠPARDAVIMAS MOTERŲ

APATINIŲ
\ NEPAPRASTAS SUTAUPYMAS

GRUPĖ 1
Moterų Pettikotai, iš muslino,, satino ir piųue, dvigubos panel frontas 

ir užpakalis, su guzikais, tempiasi per juosmenį, ilgumo 32 iki 36 ....
Moterų Stanikai, iš crepe de chine,'su leisais iš viršaus ir petnešos, ki

tos .atsiuvinėtos, spalvų honey, dew, orchid, rudos, navų ir juodos, 
mieros 36 iki 42 .......... .<į......... j.... ..... ...»......... ..................

Brasieres — moterų brassieres, iš muslino, su 'karbatkęmis .ir braid , 
trimuotos, hook fronto styliai, mieijos 36 iki 501...... .>.......   \

Moterų Govvns iš erapę ir batiste, slip-over stylių, taipgi Jennie apyka
klėmis, rankomis išsiuvinėtos, plunksnomis apsiuvinėtos apykakles 
ir rankoves, mieros 16 ................... ............................. ..... .............

Moterų Step-in ir kelnaites, besitempiančios per juosmenį, su leisais ir 
guzikais, iš crepe ir batiste, mieros 27-29 .......... i.

GRUPĖ 2
.Moterų, Kelnaites, ekstra ir paprastų mierų, su šilkinėmis juostelėmis, 

voile ir nainsook, besitempiančios arba ruffle per kelius, spalvos 
honey-drew, nile, maize, flesh, orchid, taipgi tamsios mleros 27 Ir 29 

Moterų Step-ins, iš dimity ir voile, su teisais ir karbatkomis, besitem
piančios per uosmenį, spalvų flesh, nile, maize, honey-drew ir 
orchid, mleros 23 ir 25 ..... .............................................................

Moterų Gowns, iš voile, batiste ir novelti audeklo, slip-ovel stylių, taip- 
pi Jennie apykaklėmis, su leisais ir Šilkiniais ribinaiš trimuotos, 
mieros 16 ir 17 .........v......... ........ .....................................................

\ Moterų Princess Slip, šilkinėmis ir satino juostelėmis, bodice stylių, 
spalvų flesh, orchid, honey-dew ir tamsių, mieros 36 iki 52 .

Chemise Moterų Chemise, bodise ir plačiomis petnešomis, leisais tri- 
muotos, taipgi rankomis išsiuvinėtos, spalvų flesh, orchid, honey- 
dew, tea, ros.e, mieros «36 iki 52 ..... .......................................

PASIRINKIMUI

KIEKVIENA

PASIRINKIMUI

KIEKVIENA

Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoso. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

*®*DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Lr 1025 w.18th netoli Morgan St.

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

( Dienomis: CanaITelefonM, ’ J '

’ Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. k po 8 vai. .ak.
Spėriai: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namą, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 0950.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

'dr. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VAJdANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

! Akiniai $5 ir augšeiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

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

> ■■■■ ■ - j

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, 2-6, 6-9.

Tel. Brunswick 1717l -

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 1Q iki 
12 dieną.

v—................. .......~ I —. ■

DR. M. J. SHERMAN ’
, Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bise 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarą.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonai Yards 1699

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 

pietų ir 6 iki 8 vakare

““““
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:89 iki 9:30 vakare 

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688

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

Tel. Lafayette 4146
.. n --------------------

' DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan- 

jlos 2-4, 6-8. Nedcli-.j H) iki .12 <1

_________________________ .

/— ........... " ■ \
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.
V ■■ i, į ■ ■ e

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas Ir Ckirargas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicage 
arti Slst Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. No* 
dėliomis iš šventadieniais 10—11 dian

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.* *

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraajo, odos, rhronli 

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausią metodą 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

i 
Valandos 2:00 iki 4i80 Ir 8 Iki 19. 
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 po plot;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

i >r. .L W Beaudette
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8590.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .—......i.......... .......
Pusei metų............... ........
Trims mėnesiams .—....
Dviem mėnesiams -------
Vienam mėnesiui-------

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......     8c
Savaitei ................      18c
Mėnesiui —........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ............................——$7.00
Pusei metų...... ............... 3.50
Trims mėnesiams --------------- 1«75
Dviem mėnesiam   —~ 1.25 
Vienam mėnesiui---------- ---------- »75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........    $8.00
Pusei metų --------   4.00
Trims mėnesiams................. 2.10
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
. 4.00

2.00
1.50

- .75

AMERIKOS BIČIULIAI

t ždraudimtis grafui Karolyj 
kalbėti šioje šalyje apie Veng- 
rijųs padėti, sukėlė spaudoje! 
įvairiausių komentarų. Brisi-’ 
menama, jog Amerikos valdžia 
nevien lik su grafu Karolyj 
taip pasielgė, o ir išviso susi
giminiavo su visokiais despo
tais. James Oneal rašo:

“Paskutiniais keliais me
ni s;ais Jungtinių Valstijų 
valdžia susibičiuliavo su 
dviem aršiausiom Europos 
despotijom. Pažymėtinas fg-- 
ktas, kad (’.arlo Tresca lapo 
pasiųstas 'katėj iman todėl, 
kad jo leidžiamas italų kal
ba laikraštis smerkė Musso- 
lini žudeikų gaujas, kurios 
valdo Italiją. Tresca buvo 
kaltinamas tuo, kad įdėjo 
laikraštin gimdymų kontro
lės skelbimų. Tačiau turint 
galvoje tų faktų, jog ir kito 
du laikrašč iai dėjo tų patį | 
skelbimą, o vienok jų redak-.
toriai nebuvo nubausto, 
mes gulime daryti savo 
vadas.

“Antras buvo 
susibičiuliavimas si 
Michael'ui Ka-rolyj 
jos respublikonui, 
departamentas uždraudė šio-
jr šalyje viešoji- prakalbose

I lortby.' 
Vengri- * 

valstijos'

mu jam buvo užimta burna, 
o tuo tarpu Horthy gaujos 
agentai galėjo 
kiek tinkami, 
deralinė tvarka

ji atakuoti 
Vengrijos te- j 

dar tebėra' 
užsilikusi iš viduramžių. Lai-' 
svos diskusijos nėra žino
mos. Dažnai pasikartoja

žydų skerdynės ir tuksian
čiai politinių oponentų kan
kinama, tremiama arba žu
doma. Tos lai rųšie-p despo
tizmui Amerikos valdžia pa
deda užimti hunui grafui

ue \ įsa.“lai dar 
Amerikoje 
kur žmonės 
domi, o vieiidk
Valstijos palaiko

cente Gomez užgriebė vald
žią, kai prezidentas ('astro 
buvo išvykęs užsieniu, 
mez pakeitė 
taip, kad tiktų 
pasiskelbė esu s 
halsu išrinktas 
antmetč savo 
militarine jėga,

Go- 
konslilucijų 
jo tikslams, 
kaip vienu 
prezidentas, 

patvarkymus 
ir valdė Ve- 

viduramžių 
žiauri buvo 
‘jog gyven- 
i^.ėjO 200,-

Užjūrio Broliai

despotas. Tiek 
Gomezo valdžia 
tojų skaičius sumažėjo 200,- 
00Q žmonių. Tas w sumažėji
mas vyriausia pareina , nuo 
to, jog tūkstančiai žmonių 
prievarta arba liuosu noru 
apleido savo šalį. 

* *
“I& gyventojų

Venezueloje kankinas kalė
jimuose 5,(MM) politinių ka
linių. Jie stačiog pūva ur
vuose. Jie negauna pakan
kamai maisto, ir tas pats 
yra netikęs. Draugų ir gimi
nių siunčiamas maistas nie
kuomet nepasiekia kalinių. 
Kaliniams yra draudžiama 
duunkštinlis arba susinešto 
su draugius. Politiniai žu
dymai (Gpflivzo režimui nėra 
žinomi.
sėdi daugybė jo giminaičių.

“iRcikia pastebėti, kad 
Jungtinių Valstijų akyse ta

'\'aldiškos(‘ vielosi'

įboprįsimenama apie įsibrovi
mų j Venesuelą arba despo
to Gomezo nuvertimų. Su 
kitomis lotynų Amerikos ša
limis (pav. Haiti ir San Do
mingo) tokie dalykai atsiti
ko. Amerikos kapitalistų 
investmenlams ir Amerikos 
bankininkų paskoloms grėsė 
pavojus. Tokiuose atvejuose 
Amerikos spėka buvo pa- 
vąrlojama užgriebimui losi* 
šalyse valdžios. Prie vald
žios vairo atsidūrė Amerikos 
naudotojų interesams palan
kus žmonės.

♦
Gomezo 
Kodėl ?

yra palankus Ameri-

#i
režimas pa-
Todel, kad

Gomez 
kos imperializmui, .lis palai
ko gerus santykius su Ame- 

ilių investo- 
jiems kon- 
kontraktus, 

inveslmt ntus, 
patraukia jų 

pusėn.

riais. Jis teikia 
cesijų,' duoda 
apsaugoja jų 
ir tuo budu 
simpatijas savo 
Washingtono adm inistracija' 
yra 
valdžia, koki esti

pilnai patenkinta tokia 
Venezue-

“O tuo tarpu Gomezo ka
lėjimuose kaliniai miršta 
nuo išbadėjimo, brutališko 
kankinimo, džiovos ir kitų 
ligų. Jie velka retežius ir 
geležiniais rutulliup, kurie 
yra nuimami tik tada, kada 
j k 
v ra uždaromi, 
gyvuoja 
Ištremtieji užsienin, nebedrį
sta grįžti tėvynėn ir daugu
ma Amerikos laikraščių ne
šildomi tikrąja Veuezuelos 
padėtimi.

“Atrodo, kad mūsiškiai 
\Vasbingtono ‘Amerikos de
mokratijos’ eksponentai ieš
ko tik progų susiartinti su 
aršiausiais •modornojo P8r 
šaulio despotais. O tas fak
tas, kad mes esame verčia
mi tahiauti svetimų valsty
bių korikams ir budeliams, 
kad šioje šalyje milionai 
balsų naudojama tam tiks
lui, rodo, jog mes esame 
nutolę nuo musų tradicinio 
padorumo ir gaubės.” '

numiršta. Laikraščiai 
o tie, kurie 

garbina despotų.

i /. m -KAUDMA
landume šalių, —
yra banditų vąl- KAI NAS. 

Jungtinės Keduktorė p.
su jais už įdėtą “'Lietuvos žinių” N r. 

nes Ame-’ |6 fajetoną “Ponui Pdruliui 
ir kapi-'apginto”, kuriame buvo pašiep- 
.---  Į tas šv. levo pasiuntinio jeui-

va-

Liet. Žinių”
Borlkevičienč

rikos bankininkai i 
talistai turi tose šalyse dide
lių invustmeidų Kiekvienoje| (<> Zecchini pasisodinimus 
tautoje, kur imperialistai į-(sario 16 d. iškilmingam Seimo 
gauna įtakos, iisuoiiiH alsi-, posėdy ministerių kėdėse 
randa Juda, lankiai ųel keli baustą 5(H) litų pirbai'idos arba 
jų, kurie yra pasiryžę tar
nauti svetimoms valsty- 
bėjus u', privilegiją kariu su'hU4QGs ir adreso ilgumo, 
jomis plėšti savo žmones.

“Venesuela
‘■>zdziu. 1908

mėn. arešto.

Siyakit Naujiepgo 
guli būti pu-! Lietuvon — tau t 
m. Juan Vi- brangi dovanu.

nu-

Gyvenant sunkias ir pavo
jingas tautos gyvybei valandas, 
kada musų bendra tėvynė tie
sė rankas į laisvę ir nepriklau
somų gyvenimu], kada džiaugs
mo prošvaistės buvo nuolat 
aptraukiamos tirštu nusimini
mo ir neaiškaus rytojaus ni
kų, mes Lietuvoj gyvenantieji 
stojome žūtbūtinei) kovon už 
savo, savo ir jūsų tėvų laisvę, 
jus karštai pritarėte musų pa
stangoms, rėmėte medžiaginiai 
ir moraliai. Jūsų duosiu ranka 
parėmė ne vieną žygį, ne vie
nų musų laimėjimų ir musų 
nūdienė istorija žymės vardus 
tų žmonių, kurie nuo rusų des
poto letenos kadaisia pabėgę 
į tolima užjūrį, sukarę ten sau 
laimę ir išteklius, nepamiršo 
los šalies, kuri juos mažus iš
nešiojo, savo 
no.

Tie žmonės 
ri k iečiai.

Dabar dalis 
va. Dabar ji

duonele išmaili-

lai jus, ame-

nųisų šalies luis- 
ėmesi kultūros 

darbo, kurį jus taip pat roiuia- 
te. Jus labdaringi viąur, kur 
eina tautos reikalai. Jr į šitų 
atsižvelgdami mes, -IJoluvių 
Moterų Globos Komitetus, bu- 

Į sime vienas tų skaitlingų kul
tūrinių organizacijų, kurioms 
jūsų durys visuomet btiivo at
viros, ir kurios nekartų turėjo 
progos įsitikinti jūsų labdary
bėje.

Lietuva vis dar negali atsi
peikėti nuo tų smogių, kuriuos 
suteikė amžius slėgę šiaurės 
kaimynai ir tas ypatingai opias 
žaizdas, kurias padare pasku
tinieji baisaus karo ir žiaurios 
okupacijos metai. Lietuva pa
plūdo elgetomis. Daugybė šei
mynų pakriko, išmirė, palikda
mos likimo nuožiūrai nelaimin
gus kūdikius, kuriems niekelio 
neprižiūrimiems lemta arba ba
do mirtį sulikti, arba be jo
kios priežiūros, be jokio auk
lėjimo išaugusiems likti pikta
dariais, elgetomis, tautos nelai
me ir geda.

Lietuvių Moterų Globos Ko
mitetas jau senai lųomi susi
rūpino, įsteigė tris prieglaudas, 
kurių gerovei daug pridėjote 
jus, amerikiečiai, dar anais me
tais musų atsiųstiems atsto
vams suteikdami dideles pini
gų sumas. Tačiau Lietuvių Mo
terų Globos Komitetas savo iš
tekliais tegali tik lašą darbo 
atlikti sulyginus su tuo, kiek 
reikalinga atlikti.

Vyriausybė susirupinusi ben
dra krašto gerove, sugriauto 
ūkio, bendru nuskurdusiu kraš
to kėlimu negali aprūpinti 
prieglaudas ruikalingomis su
momis 
bes pašaipus neužtenka. O pra
gyvenimas brangus,y auklėti-,
niams reikia misti, mokintos, 
kad iš ,prieglaudos jie išeitų 
dorais ir naudingais kraštui

Turėdamas onlenV- 
uždavinius ir ieškoda-

užmokėti ąkolų 13,530 dolerių 
sumoje. Duokite progos flar 
kartą būti jums dėkingais. Mes 
žinome, kad jūsų skatikai sun
kiai uždirbti, kad ne vienų kru
vino prakaito lašų sugėrė sve
tima žeme. Bet atsiminkite bū
rius nuskurdusių, alkanų, pus
gyvių broliukų, sesučių, gal 
artimų giminių, pažvelkite į 
savo vaikus, klirie dabar lai
mingi jūsų prieglobstyje, Jjet 
kurie gali Imti nelaimingi li
kimui svarstykles kitur nusvč- 
rus. Kaip tuomet jiems reika
linga globos ranka ir užuojau
ta! Padėkite vaikams. Kiekvie
nas jūsų centas bus stambus 
akmuo statomam jaunos, lai
mingos, ne elgetiškos,’ .bet 
aukštai galvų pakėlusios ir 
pertekusios Lietuvos rūmui! 
Mes laukiame ir tikimės jiisų 
paramos, laukia ir tikisi šim
tai nuvargusių kūdikių ir 
skausmo kupinu veidu maldau
ja jūsų!

Aukas mes prašome siųsti: 
Kaimas, 'Mickevičiaus g. 2.

Iš anksto lenkiamos jūsų 
duosnunuii ir tikimės, kad šis 
musų pnušyrdas nubus bergž
džius.

■L. Moterų Globos Komi
teto Valdyba:

D. Aleževičienė, pirm.,
L. Kaupienė, vicopimi.
K. Žilinskienė, ižd.

Nariai: > ,,
K. Žalkauskienė, 
Dr. J. Alekna, 
E. Oškinaitė, sekretorė.

pų. Išgydymus tęsėsi per vienų 
mėnesį ir reikėjo vartoti ke
turias bonkas vaistų, už kų 
reikėjo mokėti $25. Kompani
jai kaštavo apie 18 centų pa
gaminti vienų bonką. šita kom
panija vartojo žmonių pagyri

am on ės 
kaip

P. čiučelis.

VIENA DIENA
(Tęsinys)

negali 
■reikalingomis

ir teikiamus vyriausy-

žmonėmis, 
je savo 
mas kelių, kuriais, juos galima 
butų vykinti, Lietuvių Moterų 
G k bos Komitetas nupirko Gel
gaudiškio dvaro centrą, kuris 
jau nuo 1921 m. yra Komiteto 
nuomojamas (ir kuriame nuo 
1921 m. yra įsteigta prieglau
da), su visais trobesiais ir 80 
ha lauko. Tai didelis jL. M. 
(k Komiteto luim-ūjimas. Auklė
tiniai ne tiktai galės .toj žemėj 
prasti žemės ūkio daiblj, mo
kinto pavyzdmgo itkinįuįšavi- 
mo, bet nuimtas ųkis teiks 
maisto produktų ir Julųms Ko
miteto prieglaudoms (Kaune 
ir Vaitkuškąje.).

Dvaro centras kainuoja 
135,300 litų įr jis paimtas sko
lon, m s Komitetas neturėjo to
kios pinigų SHinvs užmokėti. 
iKomilotas tikisi ą'usnoiuenes 
šia pus, o .ypačiai anapus ■van
denyno, paramos aukonus; tu
rėdamas tokį ceibJ ų Komi te
tas galės dar <Ud.<^uiųiuc maš
tabe varyti sąvo kuUpi;os > dar
bą ir ištrauks iš skurdo dar 
daugiau uo|aiiui|igų našlaičių, 
kurių tiek daug vargsta visuo
se (Lietuvos kampuose.

laigi, arųųrikięčiai, vįųną lu- 
• iine prašymą: padėkite mums

Dedikatiški sukčiai ir 
paštas

Garsus Amerikos komikas, 
Will Rogers, mėgsta juokus 
krėsti iš tų optimistų, kurie 
perka plaukams gaivinančius 
vaisius nuo plikų barzdaskučių. 
Bet tie juokai paliečia tik vie
nų lengvatikių rųšį, o kiek 
yra visokių kilų? Galime • su
prasti kodėl čionais yra tiek 
daug tokių optimistų, ir kodėl 
visokių patentuotų vaistų par
davinėjimas yra taip išsiplėto
jęs, kuomet imame domėn Snv. 
Valstijų didumų, ir iš kiek 
įvairių valstybių susideda ša
lis, ir kad tos visos valstijos 
turi savo visokius įstatymus.

Valdžia pageidauja žmones 
apsaugoti nuo visokių medika- 
liškų sukčių, bet darbas yra 
sunkus. Geriausias apsaugoji
mo būdas yra patiems žmo
nėms suprasti svarbumų kreip
tis prie gydytojų visi 
sveikatos reikalais.

įmušto Departamentas 
kelis melus bando sugauti 
,rias kompanijas, kurios 
loja paštą prigayingiems
Imus. Takiais .reikalais ;paš(as 
vejkia per Burcau of Cliernisl- 
ry, Wasliingtone, kur randasi 
speciulis “(’olloboralivie Invest- 
igations” departamentas. Kaįp 
lik paštas .arba, pašto atstovai 
nužiūri,zkad koks nors asmuo, 
arba kokia kompanija bando 
žmones apgaudinėti per var
tojimų pašto, |uoj pradedama 
tyrinėti.

Trys medikali^kos kompa
nijos tapo sugautos per perei
tus kelis mėnesius. Visos trys 
apgaudinėjo žmones. Vardai 
tų kompanijų yra: Internatio
nal Kadium Gompany, Wash- 
ington Consumplion ('aire ('o. 
ir Burnside Purificb U<o. Ra- 
dium’o kompanija garsini 
dalį pakietų, kuris

per 
įvui- 
vąr- 

•tiks-

paklotų reikalavo $15.
dium'ų randame įvairiuose vai
stuose. Gydytojai ‘vartoja “ra
diniu bromide” dėl įvairių li
gų, bet granas WHN).
Tyrinėjimai parodė, kad .vie
ton radium’o, koiupuuija var
iojo paprastus žemės iš Neva- 
dos valstijos, ir žeme kompa
nijai kaiipvo apie( P'/ji 
svarą. Kompanijos garsinimai 
žnioiienis pranešė, kad pakir
tas išgydo visas ligjis: džio) 
vėžį ir I. L

Kuomet pašto atstovai nuo 
antrus kompanijos paruikidavo 
vąiplti 1‘urinula, rątlb, kad vais" 
tai buvo gaminti is obelies la

mus apgarsinimuose, 
niekuomet nepamųsto, 
lengva yra atspausdinti bilc 
kokius pagyrimus.

Trečia kompanija apsiėmė 
gydyti vėžio ligą. Kuomet šita 
kompanija buvo suimta, nuo 
bonkos pašalino visus raštus 
ir jų vieton padėjo žmonių pa
gyrimus.

Dabartiniu laiku labaf daug 
pinigų praleidžiama dėl įvairių 
veido gyduolių. American Me- 
dicul Associalion analizavo pen
kias brangiausius preparacijas, 
kurios į .trumpų laikų turėjo 
teikti naujų ir gražių odą. Iš
skiriant vienų preparacijų, ra
do, kad visos kitos susidėjo iš 
molio, vandens ir kažkokių 
kvepalų. Moterys, kurios toki, 
kad negali apsieiti be tų veido 
pn^uu-acijų, gali pačios pasi
gaminto geresnę preparacijų, 
nusiperkant už 20 centų sva
rų kaolin ...  džiovinto pudruo
to molio — sumaišyti su van
deniu ir turės sanitariškesnę 
ir geresnę preparacijų, negu 
gali nusipirkti. Galima bile ko
kių kviepalų pridėti:

Analizavimas “Eptol” paro
de, kad jis buvo pudruotas 
muilas, boraksas ir kvepalai. 
Veido apdailintojas “Amarol” 
susideda iš karšČiosios druskos 
ir borakso.

$ie keli atsitikimai |ian>db, 
kiek galima tikėti į įvairius 
l)UtQUtuotų vaistų garsinimus.

[FLIS] ‘

Aš nieko nebesakau, nes vis- 
tiek seniui, kų jam nesakytum. 
Jei ką nors daug kalbi ir nesutin
ki, jis tuomet įsikarščiuoja ir 
ima šaukti keikdamas viską. Da
bar taip pat ilgai jis kalba. Kei
kia karą, kareivių žiaurumų, ku 
ęiuos mūšiai žvėrimis pavertę. 
Senis nurimsta tik tuomet, kai 
visai- apie ką kitą imam kalbėtis. 
Man jo klausantis ir po nekurio 
laiko šio to paklausus nurimo se
nis Mykolas ir ėniė pasakoti iš 
lengvo, įdomiai ir gražiai svar
besnius parapijos atsitikimus. 
Paj>asakojo, kaip jaunas buvo ir 
lyg ką atsiminęs staiga atsisto
jo garsinodamas, kad užtruk^ 
paspaudė man ranką ir .tarsi no
rėdamas pargriūti an> dešinio 
šono išlubavo pro duris lazda 
pusiremsčiodamas. “Ryt, ryt 
Juozi vėl ateisiu, ilgu man se
natvėj vienam,-namiškiai laiko 
neturi kalbėtos, kyt pasakysi tu 
man ąpie šventojo rašto kai ku
rias vietas. Kunigą klausiau, bet 
nenuprantamai, labai mažai ji i 
man pasakė. Iš jo kalbos tiek su- 
pratru, kad Dievas leisdama 5 
savo įstatymus šventąjį

Durnais parūkavo 
Gimtieji laukeliai, 
■•Lipais pažymėti 
Kabai ir .keleliai. 
Granatos išardė 
Maitinančią žemę 
Ir visos padangės 
Nuo kraujo aptemę” ir tt.
Ilgai jos dainavo, dainavo taip 

skardžiai tokiu liudiui motyvu, 
kad rodės, jog visa vakaro pri
gimtis prašo karalių, karalių pa- 
žvelgti iš aukštybės į sukruvin
tų žemės veidų ir nutraukti be
protiškų velnių šokį.

Nutolsta daina mergaičių ii 
rodos visa prigimtis rengias už
migti. Tik ten toliau padaržė
mis bėgdama vėsi upė per tyrus 
graužynus monotoningai pliuš
kenu savo vilnis, o plati jos kran 
tų lanka lyg burtų jura supas ir 
liūliuoja drėgnose ūkanos vilny
se. Oras nors kiek vėsesnis, ta
čiau taip lengvas ir tyras, kad 
toliausiai mažutis lapo sušlamė
jimas girdis.\ G/'eit ir mėnulis 
pilnas išlenda iš už miško ir sa
vo liūdna išblukusia šviesa, 
tartum norėdamas surinkti nak-

■ i

Žinomi $600

“Kerzheim”
GBOJIKL1AI 

PIANAI
20 rolriių, benčius, •velour 

pastatoma iiampa
Su 
uždangalas, 
arba rolių kabinetas

NAUJI 1925 MODELIAI.

Lengvais išmokėjimais, 
be palūkanų

Tas gražus prirengimas dabar 
randasi tūkstančiuose namų. 
Mes pilnai jj garantuojame. 
Dabar jie yra geriausi vertė 
Chicagojo! Daleiskite jums jį 
parodyti.

Turtingai užbaigti keisai, ge
riausios akcijos, geriausio ma- 
terijolo ir darbo, viskas už $395

Pianų Krautuvė Atdara 
UTARNINK0, KETVERGO 
. ir SUBATOS vakarais 

iki 9 vai. vakare

Atsimiiikit, kad mes esam prie

20 ir Maiste d Sis.

** piano 5 Fore *1

Greitu .MąimlbU nuu

iinni

tvikės prie žmonių kultūros laip
snio. Reiškia mainos žmonės, 
mainos ir Dievas.* Seni dalykai 
pasensta atgyvena savo, pasens
ta ir Dievo tiesos. Prie progre
suojančios žmonijos turi neatsi
likti nei Dievas nei jo bažnyčia, 
turi vytis, tobulėti ir žengti kar
tu. Man matai įdomu toji vieta 
sename Įstatyme,-kur Dievas žy
dų vadui Moizei leidžia išžudyti 
visus. Kanaano, gyventojus. Ile-| 
pia perėjus upę išžudyti iki vie
no, sugriauti jų miestus, pamin-l 
klus. Nejaugi tuomet Dievas 
toks žiaurus buvo, kad nei gėdi
namos moterys, nei žudomi vai
kai su seneliais, nei liejamas jo 
išrinktųjų žydų kraujas kanaa
niečių nesuminkštino Dievo šir
dies. Byt Juozi paslikai besime
apie tai,” — pasakė išeidamas 
dėdė. Likau vienų vienas nedide- . r i •‘ 'dienos ir galingais minčių spar-

- ... na|' erdvių karalius aras le-
bet v18 labyn kiu laigyčs ša
uiHnmnn t- o v* l e f u

niekšų, išnaudotojų nepažįsta ir 
skurdą su jo bėdomis užmigdė 
.šventa žmonių meilė. Tartum vė
jas klajūnas aš vikriai perlekia 
murziną žemę su jos kalnais var
gų iv juromis ašarų. Prieš mąne 
išsiplečia idealų • pasaulis toks 
jaunas,- švarus ir gražus. Tyras, 
kaip siela jaunutės mergaitės, o 
akys mano vis siekia tolyn, kad 
žmonių skundomis nulėkti į 
dangų ir pasakyti, jog čia krau
jas-ir kraujas. Bėgu, lekiu erd
vių pasauliais, pro akis bėga ir 
manb prakeikto skurdo žemėj

■ ' praleistos dienos. Tarsi ranka 
• kieno galinga verčia lapus mano

gyvenimo knygos. Vaikyste, ei 
vaikyste palauk tu brangioji, bet 
ji greita, kaip vėjas lekia tolyn. 
Ir viskas lekia. Rytai,vvakarai, 
dienos ir metai bėgkit pasiutę, 
vistovk neužrekti nvm jus. šit 
vėl vakares ir pusiau užmirštas 

'draugas. Vakaras, mes grįžtam 
iš teatro. Matyta kruvinoji dra
ma draiko dienos gėlių ūpą. Mes 
tylim ir vMcaras .nutilo. Tiktai 
nam’e jis lyg sienoms ar sau kal-

tis nušvietęs kerotus
krumus trąšioj sodo žolėj. Ne- 
ardydamįas vakaro tylos vikriai 
prabkifc prb langų šiksnosparnis 
išplėtęs savo kreivus sparnus. 
Paskui kitas, trečias ima nardy
tos balzganoj šviesoj mėnesio. 
Aiškiai girdis, kaip krinta nuo 
gimtosios sakos atsiskyręs lape
lis ir kaip rūpestingai stiebias 
rasota gėlė sesutės daržely. At

eina galop naktis sapnų dievaitė. 
į žiogeliai dar labiau ima čirkšti 
'akacijose ir apyniuose sulindę. 
Kur tai toli ima griausti ir bildė
ti trenksmingos kanuolės, prabil
sią ir lakštingalos balsingai. V,, 
skas minša klajoja. Juokias mir
tis, šoka velniai, bėga kraujas ir 
gieda žiogeliai su lakštingulo- 
mjs. Tuomet kelias viena po ki- 

f tos pusiau užmirštos gyvenimo
liauiH kambary, - kurio kertėse 
nors dar bailiai, L J. L K1 
kelias nejaukios sutemos, tar-|ni 
tum pasakų šmėklos. Ilgokai į 
kalbėjomės su dėde, nes jau ir 
saulė visai vakari op nuslinko. 
Greit ji dar kartą nušvietus pla
čius laukus, kame raitosi dejuo
dami sužeistieji, kui^ tūkstan
čiai granatomis sudraskytų kū
nų drybso, paslėps savo-didelį iš 
gėdos paraudusį veidą už neau
kštų Lietuvos kalvų ir liūdnai 
ošiančių girių tamsių. Pabus 
grioviuose ir pievose drėgnos leh 
gvutes ūkanos ir atneš sapnų pi
lkųjų naktį. Nurims gal šėlęs 
karo dievas, nurims vargai ir 1 
skurdas. Labyn ir labyn temsta. 
Skaityti jau visai nebesimato.1 
Pilkėja kambarys. Jo slepen i li
goj Karsto tyloj nejaukiai dvel
kia l'oks tai ilgesys ir vienuma. ' 
Liūdna, ilgu ir baisu. Atsistojęs 
prieinu prie praviro lango n 
žiuriu tolyn. Kažin koki slepe- 
ninga tyla užburė sodą. Tarsi bi- i 
jodami nutraukti gilias nakties1- 
durnas liovės ir lapai obelų šia-1 
mėti. Iš grįčios pasigirsta skar- i 
di t k dabar sukurta liaudies 
dainelė.
Tai sesutė ir kaimyno Julė, auk
šta, laibutė didėlėmis mėlynomis

ars s; 
baltas berželis mergaite. Joy <un.i()k„-u ■ • .M su-.-,) icbus ta gaują kraujo juroa 

prilaktų ji. Juk taip ji nesoti vis 
dar z nogimos nori, žmogus, ide-

. o Dievas 
taip kvailai pasaulį sutveręs.”

t /Bus daugiau)

T> V* 1 •111 ,p** »71VIIV1Ua) <A F OC4U AUl"Pažįstu greit balsus. u dl.eb^fiU| bakiU rengdanlash

dainuoja ardydavus kruvinųjų 1 
vakaro tyl i. Dainuoja lyg nore-i 
damos sulaikyti 
čius mirštančių ir sužeistųjų 
Keršto šaukiančius prakeikimus. 
Taip aiškiai, aiškiai girdis žo
džiai :

“O Dieve geriausis 
Karaliau ramybės, 
Pažvelgk maloningai. 
Pažvelgk iš aukštybes.
Padėk jau į šalį 
Mus plakančią rykštę, 
Grąžinki pasauliui 
Ramybę pirmykštę.

*

gulti: “Kraujas ir kraujas ir ko 
jis gero išmokina vėpsančių gan-

oru plaukiau- L i... p.,vn.,Vrt k„i . v . laius, j arnaso balsai, ta* <ni rrm td iii i 1 L

ESTAI ŠALINA KOMUNISTUS

inni.\A^, kovo 2(1 r,:.
1’5 mm t naujuoju valstybės vi
daus saugumo įstatymu, iš Ta
lino miesto tarybos pašalinti 
38 atstovai, kurie įvairiais pa- 

1 vadinimais priklausė trečiajam 
internacionalui. Komunistų vie-

Plėšimai su ugi ui n 
Ir kraujo verpetai.^

Kelinti jau mėtau

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienų*.
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PRISIPAŽINO NUNUODIJUSI TRIS SAVO VAIKUS.

NAUJIENOS, Chicago,

Iš Birutės
POŽĖLA LAIMĖJO

Užvakar School I liuli svetai
nėje jvyko Požėlos-Geštauto 
ristynės. Laimėjo Požėla.

Goštautas matydamas, jog 
negalės atsilaikyti, pradėjo 
vartoti neleistiną taktiką: jis 
ėmė muštis, o ne ristis. Tatai 
privertė vieną žiūrėtoją gar
siai. sušukti: “Nėra dyvų, kad 
Goštautas mušasi, jis įpratęs 
Stock Varduose jaučius mu.š-

Kada Požėla kelis kartus bu
vo nutrenkęs Goštautą ant 
mat rašo ir rengėsi jo pečius 
prispausti, tai pastarasis ėmė 
Požėlai tvoti per veidą. Refe- 
ree sustabdė- ristynės ir paskel
bė Požėlą laimėtoju. NdM'iš- 
gelbėjo nė Gvštautienė, kuri 
buvo užbėgusi ant matroso sa
vo vyrui padėti: Goštautas ta-, 
po paskelbtas pralaimėtoju.

Bancevičius su savo priešu 
žaidė, kaip kalinas su pele, ir 
į .">, minutes patiesė jį. Dzūkas 

Kole\vicz ne- 
Esa Roie- 

pasielgęs, kuo 
Požėla, 
minutes pa

guldė Šilką. Adomas VVedzes 
irgi labai gerai pasirodė.

—Bu^ęs.

m.

vaka-' A teinančio šeštadienio 
re, balandžio 18 d., “Birutės” 
choras laikys šęiminišką vakarą 
Lietuvių Auditorijoj. Birutie- 
čiai visados parengia linksimus 
vakarus, o šitas parengimas bus 
dar linksmesnis ir įvairesnis, 
nes jame ves visas žaismes mu
sų numylėti juokdariai Dzimdzi 
Drimdzi. Birutietės pagamins 
gardžius valgius, bus gerą mu
zika, taip kad atsilankiusieji 
‘Birutės” rėmėjai ir svečiai ga
lės laiką linksmai praleisti ir 
prisijuokti iki sočiai. Už tai va
karų lankytojai turėtų nepra
leisti šio “Birutės” parengimo.

—Svečias.

Town of Lako
I^isk utines “l)zim<lžir t)rifp<lz.i” 

atsilankymas.

Roseland
šiandie “Aušros” kambariuose 

įvyksta paskaita

šiandie 8 vai. vak. “Aušros” 
kambariuose įvyks K. Augusti- 
navičiaus paskaita tema “Pra
sikaltėliai ir prasikaltimai.”

Paskaitoj bus išaiškinta, 
kaip šių dienų mokslas žiuri 
į prasikaltėlius ir prasikaltimų 
priežastis.

Paskaitą rengia “Aušros” 
knygynaas. —X.

Pirmyn choro vakaras
Kuprotas Oželis.

užsispyrė, kad 
butų * sprendėju. 
\vicz neteisingai 
niet jis ritosi su

baland-

and So. 
paskutinį 

townol- 
rograjnoje' rink-

pasi- 
ir dagi 

manė, 
nors 
kup-

ST. ZBYSZKO LAIMĖJO 
ČEMPIANATĄ.

Slanislaus Zbyszko paguldė 
\Vavne Munną ir tuo bodu 
laimiojo pasaulinį čempionatą.

JOHNNY MEYERS VĖL 
PASAULIO ČEMPIONAS

Mrs. Auna Cunningham, 49 m., iš Gary, kuri prisipažino, kad 
ji nunuodijo tris savo vaikus ir jau buvo užnuodijusi ket
virtą sūnų, bet ligoninėj pastebėta -užnuodijimą aršeniku ir 
tuo budu žmogžudystės išėjo aikštėn. Dar vieno vaiko vidu- 
liuosc rasta aršeniko, bet ji neprisipažysla prie jo nunuodi
ji mo. Taipjau neprisipažįsta nunuodijusi savo vyrą. Ji nuo
dijusi savo vaikus tam, kad patekti pas savo vyrą — “į dan
gų”. Ji pati taipjau ėmusi nuodų, bet kiekvieną kartą pasvei
kusi.

“Dzimdzi-Drimdzi” 
žio 19 d., nedėliojo, 
Hali svetainėje, 18-tli 
Donore st., duoda 
atsis ve i k i n i mo va k a ra 
Įeikit čiams.
tinus dainos, linksmute kome- 
dijuke ir įvairus juokai. Po 
vaidinimo šokiai iki 12 va L 
vak. Tai vienintelė proga ma
tyti T(wn of Lake Dzinidzius 
prieš jų išvažiavimą iš Chiea- 
gos. Nereikia abejpti, kad ir 
be paraginimų šį vaidinimą 
aplankys gausus skaičius. 
Dzimdziai dainuos, vaidins ir 
šoks! Visi į šį vakarą!

— Ei liks*-—

prie

North Side

kiną, šis juokingas pasikalbė
jimas labai prijuokiho publi
ką. P-lc Budryte mokėjo iš
pasakoti kokio vyro ji nenori. 
Koks jis nebūtų, bile nebūtų 
storas, plonas, didelis, mažas, 
plikas, kudlotas ir t. p. P-nia 
Kemežienė, godulių šydu pri
sidengusi vtyidą prašė, kad jai 
sujieškotų jos mylimą, kuris

biuro savininko pati, o jos pa
bėgęs mylimasis buvo šuniu
kas. P-lė Vailkiutė atėjo mei
lės ieškoti. Ji mokėjo reikalau
ti to, ko biuro vedėjas nesu
prato. Jonas Badišauskas vai
dino “(-hieagos John”ą’. Jis 
gerai nudavė jieškantj darbo 
ir mokėjo grinoriškai kalbėti. 
Kalba buvo angliška ir keli 
žodžiai lenkiški. Neišrodė go- 
rai klausant pamėgdžiojimą 
savęs (mes visi taip kalbame). 
Nors buvo juokų, bet butų 
vietoje Cliicagos Jono persta
tyti tautininką, kuris myli gra
mozdiškai angliškai kalbėti 
tarpe lietuvių. Biuro vedėju 
buvo p. Daukšas. Jis buvo ge
ras ir padarė juokingą klaidą

DR, VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ“

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsilikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodam 

I čia mažiausias klaidas. Speciali 
Įatyda atkreipiama i mokyklos val
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augilinu 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th St
Phone Pcnilpvnrd 7R80

l’žvakar buvo perversmų 
diena: Munn neteko sunkiojo 
svorio čempionato, o Taraber 
vidutinio svorio. Pereitą metą 
Talaber buvo laimėjęs viduti
nio svorio čempionatą, bet 
užvakar vėl pralaimėjo risis- 
nėse su .lobnny Meyers, Me
re rs laimėjo du iš /trijų susi
kirtimų ir Ino budu vėl atga
vo čempionatą, kurį jis pirma 
buvo išlaikęs |x r scptyąei ius 
metus.

Lietuvių Rateliuose
l

Jaunuoliu orkestro 
darbuotė

Artistai B. Dikinienė 
J. Olšauskas aplei

džia Ameriką

Rengia vakarėli

Sąry-North Sides< Draugijų 
šys palaikimui Viešo Knygyno 
rengia koncertą ir balių nedė
lioję balandžio 19 d., Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. North Si-

()rkes- 
Kou-

• Mark 
prie 29

Gegužės 2 dieną, ' Dzimdzi-'dės apieliukės lietuviams gerai 
Drimdzi” vodevilis apleidžia’yra žinoma ta apšvietus įstaiga, 
Chicagą. Visą gegužės mėn. apie kurią visas progresyvis ju- 
pagastroliavę po lietuvių’ kolų- dėjimas susispietįs.
n i jas. jie baigs savo darbą ir Bet tokią įstaigą užlaikyti rei- 
sk irsto Ii vasaros atostogoms, kalauja daug lėšų ir to tikslu 
Amerikoje pasilieka V. Dinei- yra rengiamas pasilinksminimo 
ka, J. Dikinis ir A. Vanagaitis, vakaras, kad padidinus Sąryšio 
bet pastarieji du vyksta visai iždą. Todėl gi aš manau, kad 
vasarai vakarų Amerikon. Gi kiekvienas tokį prakilnų apšvie- 
arlislai B. Dikinienė ir J. OI- tos darbą parems, atsilankyda- 
šauskas plaukia savo gimty- mas į Sąryšio rengiamą vakarė- 
nėn Lietuvon. t

“Dzimdzi-Drimdzi” norėda
mas tinkamai atsisveikinti su programas busiąs labai gražus 
savo draugais, ruošia jiedviem ir įvairus, taip kad atsilanky- 
alsisveikinimo vaidinimą Lie- darni paremsit Viešąjį Knygy- 
tuvių Auditorijoj, Bridgeporte. na ir praleisim linksmai keletą 
Jų atsisveikinimui bus su vai- valandų laiko. -—Antanėlis,
dintd, jau kai kam žinoma ko- --1 ■ ■■ ; L------ 1—--
medi j a

•Tolašas ir Bei lamui r is" . ■. ,3MB
M komedija turėjo dideliuii- 

su. pasisekimo pirmą kartą ją

Kiek girdėjau iš komitetų,

K \Z1MIERA VASNAl SK1ENĖ
Pasimirė Imland/.io 16 <L, 

1925, 3 vai. ryto P“ sunkios 
ligos. Turėjo 22 indu am
žiaus, gimusi Amerikoje. Pa
liko dideliame mdiudime vy
rų Kazimierų ir dukterį I va
landų senų, taipgi tėvelius 
(»nų ir Juozapų AdouTairius 
ir 2 broliu ir 2 seseris.

I.aidoluvės atsibus pane- 
dėlyjr, balandžio 211 d., 8.30 
ėal. ryto iš namų 922 VV. 
31 SI. į šv. Jurgio bažnyčių 
ir sv. Kazimiero kapines.

Visi giminės ir pažadami 
malonėkite dalyvauti laidotu
vėse, atiduodam! paskutinį 
palai navimų velionei Kazi
mierai.

Liekame nubudę:,
Vyra*, tėvai, broliai, 
seserys ir dukterėlė.

j ienose”, .Jaunuolių Orkestrui 
kovo 13 d., š. m., suėjo lygiai 
keturi metai nuo jo susilvėri- 
mo, nes jį buvo suorganizuota 

,kovo 13 d., 1921 metais. Taigi 
paminėjimui savo keturių me-

I tų gyvavimo, Jaunuolių 
t ras rengia koncertą, 
certas įvyks balandžio 
ateinančią subatą, 
VVhite S(j. parko svi t.,
ir«Halstrd galvių. Prijaučian
tys Jaunuolių Orkestrui malo
nėkite 
iš anksto 
galima gauti pas visus 
nuoliu Orkestro narius ir t .e

i i (‘ilgimo
dalyvauja Jaunuolių Orkestras, 

i jo nariai
Mažeika i tt
dainininkė p-lė Marijona Jaka- 

■ vičaitė.
Koncertas prasidės lygiai t> 

i va>. vakare. Po koncerto bus 
šokiai prie ” geros orkestrus. 
Taigi gerbiamieji, nepamirški- 

; te Jaunuolių, ir šį kartų, kaip 
į ncpaniiršdavot praėjusius Jau- 
! nuelių parengimus, o jaunuo- 
j iiai jums., bus dabai dėkingi ir 
, stengsis visus užganėdinti.

— Rengimo Komitetas

į žangus tikintus gauti 
iš kalno. Tikielus 

uiti pas visus .lau
pąs 

komitetą. Programe

solistai, šokėja E. 
ir |I aidu vos operos atre. Deja, dėl tam tikrų ne

palankių aplinkybių daugumai 
neteko matyli to vaidinimo.

niekas negalės nusis- 
tealro tolumu, nei 

vaidinimo ankstyvu- 
bilietų brangumu, 
ir Perlamutras” eis

kąsti nei 
pradžios 
mu, nei 
“Potašas
Lietuvių Auditorijoj šio, balan
džio dieną ir tai antrą ir 
paskutinį kartą, nes su šiuo' 
vaidinimu išlydysime tos ko-, 
medijus dalyvius B. Dikinicuę 
ir J. Olšauską Lietuvon.

GEN. ISMET PAŠA. — Tur
kijos premjeras, kuris paskelbė 
visuotinų mobilizacijų* kad ga
lėjus numalšinti rustų Kurdis
tano sukilimą.

Brkmadieny, Velykų vakare, 
Liuosybės svetainėje, Pirmyn 
choras surengė gražų vakarą.

-Priėjo pilna svetainė 
žiūrėti senai matyto 
kuproto oželio. Visi
kad bus jei ne gyvas, tai 
parėdytas ožys su didele 
ra.

Prasiskleidė uždanga ir 
stalo sėdi lietuvaitė Onutė, ku
ri siuva ir kalba. Veikalas la
bai gražus ir juokingas; vaiz
duoja 'Lietuvos piršlius. Mer
gina myli jaunę vaikiną, bet 
vis jį atstumia. Ateina piršlys 
su senu, pliku vyru, kuris tu
ri pulką vaikų. Susipykusi su 
savo jaunuoju, kuris buk, ren
giasi apleisti savo šalį, moli
nos verčiama ir nenoroms pa
sižada tekėti už savo seno naš
lio. Atėjus pirmajam, kuris 
prižada ją išgelbėti nuo senio

• sutaria apsivesti. Tai yra 
tikras lietuviškas senovės pap
ročių vaizdas. Piršlys difcba 
ne mažiau, kaip 
agentas kol sujMTŠa porą.

Onutės rolę vaidino p-lė 
Kastancija Budrytė. Ji gražiai 
sudainavo ir vaidino puikiai. 
Jos jaunas meilužis buvo V. 
Rudis. Jo kalba - buyo graži, 
maloni ir meilinga, bet vaidi
nimas ir išžiūra rodė perdaug 
drąsų, 
daug bėgiojo iš kampo j kam
pą rodydamas pasididžiavimą. 
Nebuvo jame matyli lietuviš
ko ukininkiško bernelio sielos. 
DainaviF net ir linksmas, juo
kingas dainas minoru, kurios 
panašios buvo į verkimą. Onu
tės motina buvo p. M. Dundu
lienė. Čia lai jau buvo ko pa
žiūrėti. Rodosi, kad tikrai 
matai lietuvišką ūkininko gas- 
padinę. Panašiose rolėse p.
Dundulienė sau lygios neturi. 
Piršlį vaidino Juozas Ascila.1 
Jam labai liko grimas, 
linksmas ir išmintingas senis.1 
šis Asctloft vaidinimas ' ir jam 
relės pritaikymas viršijo • : 
sus jojo darbus scenoje, 
lys, kuris suteikė daug 
naus juoko buvo p. A. Dauk
ša. Geresnio senio ir kavalie
riaus . nereikėjo. J(x balsas la
bai tarnavo jam šioje rolėje, 
'lai amžinas svygna, kuriam' 
truko tik jaunos pačios.

Pajieškojimų biuras. I
(’žarlavojimui gražaus vaka

ro buvo perstatytas juokingas 
veikaliukas ‘'Pajieškojimų biu 
ras”. Ateina jauna mergina į 
biurą, ir prašo - surasti jai vai-

mandruolį.

j imą apie pabėgusį ' vyrą, su 
ilgom ausimi ir visą, kaip šunį 
rudą. Nežiūrint tokio progra- 
mo turtingumo, įžanga buvo 
lik 25c. Ant galo buvo šo
kiai. Beje, tarpe šokių j vidu
ry svetainės atsineša stalelį ir 
-keletą haksų saldainių. Kaip 
tik pamatė merginos, tuoj jas 
atmainė lig kokia visogalinčio 
rankh. Ateina pas 
kalba, giria juos, 
nas yrė jaunu. () 
kalbinti. Šoka ! ir džiaugiasi 
kavalierius. Tik muzika susto-' 
jo, o šokikė žiuri į saldainius. įtu”nie Pa savę. 
Didžiausias šykštuolis nesigaili 
dešimtuko, bi tik 
butų linksma. Tik susisuko ir 
saldainių nėra. Nors saldainių'spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.

nealsi- 
mainė. Visi šoko, juokavo ir 
linksmai kalbėjosi.

—Bonko.

real eslate nebuvo, bet nv'rginos

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai dantų be skausmo. 
Bridge geriauHio av.iuo. Su muim 
pi ei to m galima -valgyti kietiauaią mai
stų. Garantuojame visų saro darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergikite save 
dantis, kad nekenktų junų sveikatai.

1545 VVest 47tii Street 
Netnli Aahland Ava.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

Mes todėl pasiryžom® gydyti visai 
dykai kiekviouą sergantį kurie pas 
mus atsilankys laike šešių savaičių

vyrus ir nuo šios dienos iki pat užganėdinan- 
., čių'pasekmių.

LlKią II se-| Kad užtikrinus gerą gydymų mu- 
šokti pereik SU specialistai, pirmučiausiai ištirs 

j jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes

...‘j Musų X-Ray aparatas yra vienas 
1 geriausių mieste, per kurį galime ju- 

jo šokike mis permatyti be skausmo ir nesma- 
. gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
H musų prirengimas dėl išmieravimo ir • t 1 •_ 1_ • « 1

Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Pranešimai
Jis per

Išrodė

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
slidinąs susirinkimas įvyks nedė
lioj, balandžiu 19 <1., 1 vai. po pie
tų, Chiiagos Lietuviu Auditorium 
svetainėj, 3135 S. Ilaistei! St. Visi 
lotų savininkai ir draugijų atsto
vai esatoi kviečiami dalyvauti su- 
sirŲikime, nes Ims daug reikalų 
apsvarstymui kas link Dccoration 
dienos May 30 apvaikščiojimo.

Lietuviu Tautišku Kapinių
Valdyba.

i vi-
^“’^'įlos draugi,ia balandžio 19 <1 

'<l;i vakare, Mildos 
I antrų lubų, įžanga Mle. 
| Nuoširdžiai kvietiami 
vauti.

BtINCO l’ARTY
Rengia Lietuvių M-nerii Apšvie-

I., 7 valffrt- 
vctainčjc imt

Komisija. ’
. > — ■ ■ \

Roseland. — Penkiadieny, balan
džio 17 <1., K vai. vak., “Aušros” kam
bariuose įvyks paskaita' tema “Prasi
kaltėliai ir prasikaltimai”. Prele
gentu bus K. Augustinavlčius. Pas
kaitų rengia “Aušros” knygynas.

— Rengėjai.

Aušros Spaudos Bendrovės me
tinis susirinkimas įvyks nedėlios 
ryti), 10 vid. balandžio 19 d., M. 
Mekiąžio svet,, 2211 XV. 23r<l PI. 
Visi ‘dalininkai bukit laiku .susi
rinkime. —P. Miller, B-včs Sbkr.

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

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbų arba j biznį netiukdant 
visai taiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Cyilonv l pu. vktniniral ir 
k<>ncjiru>p« ir lh’tw,
'Vtaijtft yra prirflnut ‘ ''oriausiai* Kurniiiniuis 
ir Anicrikotilt'ikni*

Livrą. Ilrauju. i 
užkietėjimą vi<iurii|, 
(lė.iiini), Kfllvi.suk o, 
kits, i-linkitiiH i'lhukų, 
lortlĮ kvapą ir kil.M I 
luinas per 2S motus.

Vyrai n moterys, 
lanko į musų ofisą ir 
jausi gydymo bmir, 1 
atima spėką ir 
taučiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jysų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wells St., • 

kampas VVashington St.
• Ofiso valandas: Ketverge, seredlj Ir suba- 
toj nuo V ryto Iki 8 vuk»re. NedtHoj tr 
tventadienlhis nuo 'f O iki 1 po piotst. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyėioj nuo 9 ryti iki

visos tiUsi- 
m* musų

jlai.yiuais ir gyduolėmis, 
n-utoafi 'imi, ni-i vi'igunu|, 
, krutinės ir konų skali-

nu!»ė>'irni| kraujo puč- 
pi'ukiitaviiruf. nema
na yra inu.ų specin-

kuiie vtaia. tegul atsi-
’ ■ diisižiniis apie nau-
tonsiių, hurlo greitai ‘

energiją. 1‘agclbėjoni tukt-.

HITT AND RUNN-
» . . • .........   ■ ....... "■"■■II imi ——— ....... ■III*——MM. ......  II

Instead of Showering Our Hero With
i YOU IS TMt LAŠT TUC ©T* ' 

‘tHfc SCokE. IS Tito VOTH TmVO DOUlKl 
Ouft. PHltUtRS UUClI Uis u AMO - c AM. YOU 
s- * TUt TRlCK ? '

A* « b(XK

• . o*

BY HITT
L - . - “

Gtt - UDOKir Alt TUt POUURY 
Ig mt (dRAMCGTAND - HY CBANCe 
To A U^O —
TutYll J

i
r.ągr.

md Gavę It to Him!



(staiga 34 metu .senumo.
slogų Rengimo 

'l ik patyrę unijos 
J. J. Dunne

Ogden Avė.,

NAUJIENOS, Chicago, TU.
* Penktadienis, BaL .1.7,

rijoj

PRANEŠIMAI
le Tris) lies Mylt-lojŲ 
.arinį r >?inj bulių nedėlioj,

Audito*-
Bus

19 d., Lietuvių 
zia 6:3u vai. vak. 
puikiausiu balių, 
s skaitlingai atsili

—Komitetas.

North Šitie koncertą ir balių ren
gia North Sides Draugijų sąryšys 
dėl naudos Viešo Knygyno, nedolioj, 
balandžio I!) d., IJuosybės svet., 1822 
Waban du Avė. Pradžia 7 vai, va
kare.

Tai Bus paskutinis šiame sezom* 
toks gražus ir linksmas pasijinksmi 
nio vakaras.

Atsilankykit kuoskaitlingiausią, o 
.ivo atsilankymu paremsit Viešąjį 

Knygyną. Komitetas.

Garfield Parko lietuvių 
draugijėlės pamokos dainų ir 
tlijos “Daina be galo” įvyks 
čios vakare, visi 
mi dalyvauti, nes koncertas ir per
statymas įvyks nedėlioj balandžio 19 
d., 7 v. v. Medora Hali, 4158 West 
Van Buren St. Komitetas.

vaikų 
koine- 
pėtny- 

nariai yra kviečia-

Ik'troit. Mich., L. M. G. -K. narių 
domei. Lietuvos Motetų Globos Ko
miteto visuotinas susirinkimas įvyk* 
nedėlioję balandžio 19 d., 1925 m. 
4 valandą po pietų, Lietuvių Svet., 
(direktorių kambarys)

Visa valdyba ir vi 
lieji taipgi pritarenti 
Malonėkit ateiti laiku, 
hių reikalų, 
atskaita.

i priklausan
čiam darbui 
nes yra svar 

taipgi bus išduota visu 
Sek r. P. K a ilsius.

III. Malonėkite atsilun

ĮVAIRUS SKELBIMAI SIŪLYMAI KAMBARlįl PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
st< igfhingystr I ktiiiibui is dėl švurių 

Kandimis įrengtas pagal 
, su visais ’ purnh- 

kuniuis. Savininką galima nudyli 
1 fuio 12 vai. dieną ir nedėlioj. .1. I.. 

3002 XV. I3rd St. 2 tūbos.
/l'cl. Lafayette 8716

Jūsų Atogų prakiurimas užtaisomas ir vaikinų; * kumbai i 
garantuojamas u z. $4. Automobilių, vėliausios niado.s, 
t rokų patarnavimas Chicago j Ir apie- 
linkėj. (staiga 34 metu senumo. Ui-1 
džiausią ir geriausia 
Istaigič Chlcagoj. 
darbininkai samdomi. 
Roofing Co., 3411-13 
Phone l4tvv<lale 01)4.

P/VRDAV1MUI' per savininkų 
kraiiltivė ir 4 kambarių fialas, 
kaina $10,500,' išmokėjimais. 
Matyki! vakarais ir nedčlipj. 
11. Č. Boesch, 1607 So. Halsted 
St., 3rd H. Phone Kaitini 3076

PA BI >AV I M t ’ t s:ihlfipiiij, cigarų, 
cigarclų, ice ei'camo,- nesvaiglna- 
ii)ų gėrimų ir kitokių smulkmenų 
krautuvė. Parduosiu pigiai; pric- 
žaslj itaitirsit ant vietos. N;rtiiienos, 
1739 S] lln'sled SI., Bos 508

Wesl v ille.
kyli ant susirinkimo, 19 d. balandžio 
(April) A. Stakio svetainėj, 6:30 vai. 
vakare, bus daug įdomiu aiškinimą 
: pie ateinančius rinkimus j miesto 
valdybą. Lietuvių L kės u Kliubas.

Liet. Teatr. Dr-stė Šv. Martino 
ikys bertaininį susirinkimą šeš

tadieny, balandžio 18 d., 7.30 vai. 
vakare, šv. Jurgio parap. svet., .32 
Pi. ir Aųburn Avė. Nariai priva
lo susirinkti laiku ir atitarti drau
gijos reikalus. —P. K., rašt.

KaCicero. — Dr-stės Lietuvos, 
reivių bertaininis susirinkimas 
sibus sekmadieny, bal. 19 d., 1 v 
po pietų, Lietuvių Liuosybės sve 
tainėj, I I St. ir 49 Ct. Nariai susi 
rinkite visi ir laiku, 
bių • reikalų aptarti, 
atsivesti naujų narių.

nes yra svar- 
Nepamirškit 

—Sek r. K, T).

Svarbus susirinkimas Lietuvių 
Tautiškos parapijos nedėlioj, bal. 
19 d.. 12:30 v. po pietų, bažnytinėj 
svetainėj (tautiškoj). 3501 South 
Union Avė. ir 35 St. Kviečiu vi
sus parapijonis ir visus tuos, ku
rie* nori

3501 
Kviečiu 

ir visais tuos, 
priklausyti prie parapi- 

daug svarbių reikalu.
Raštininkas

ros 23 kuopa laikys mėnesinį su
sirinkimą septintadieny. bal. 19, 
2:30 vai. po pietų, 4-iuosybės šri- 
lėj, 1822 \Vabansiii Avė. šis susi
rinkimas > ra laimi svarbus, 
turime apkalbėti apie siuntimą 
stovo sriman ir kitus reikalus, 
lonėkite visi sandariečiai būti 
kn. —K. J. Semaška, sekr.

nes 
at- 

Ma-

LSS 22 kuopos narių susirinki
mas įvyks sekmadieąy, balandžio 
19 d.,’ tl vai. ryto, Aauiienų na
me, 1739 S. Jlalsled SI. Visi ktio- 
|M>s nariai kviečiami atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. —Valdyba.

LMSA 2 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą biri. 18, 7:38 vai. va
karo. K. Semaškos bute, 1831 Wa- 
Bansiu Avė. Po iiiitinKo 1»US .sksii- 
I omu si. oir*tas,   ST.
Šileikis. Ateikite visi nariai-studen-

Kp. Raštininkas.

18. 7:38 vai.

Lietuvių I’aš. eKistučio Kliubas 
iš Brighton Purk rengia balių su 
|X)rstatyinu dvieju aktų komedijos 
“Vargšas Tadas. įvyks subato.i. 18 
diena balandžio, Chicago* Lietuviu 
Auditorijoj, 3131 S. Halsted St

7 vai. vak. Bus gražus ba- 
ir juokingas perstatymas. Visu 

patenkinti. Kviečiamo visus 
—Komitetas

Pradžių 
liūs 
busit 
skaitlingai

Vyskupo 
Draugystė 
mą nedėlioj, balandžio 19 d., 1 v. 
imi pietų, Cbicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3131 S. Halsted St. Malo
nėkit visi draugai pribūti.

Ant. Budvetis, rašt.

Valančausko Pašei pi n ė 
turės ekstra susirink’-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIĖŠKAU draugo Povilo Augės, 

turiu svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti ar kas apie jį žinote, pranešti; 
pirmiau jis gyveno Detroit, Mieli. 
2832 Winewood Avė.

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

PA JURKAU 
eina iš Lietuvo 
kie 
DL, 
rų, 1918 metais, 
jų kariuomenėj, 
arba kas apie jį žino atsišaukti. Yra 
svarbus reikalas. V. B., R. 2, Bos 
114, Hart, .Mieli.

Joe Kriščiūnas, pa- 
iš Kauno gub. Ko- * 

t mėnesiai atgal gyveno Cicero, 
dirbdamas prie maliavojimo ka- 

Buvo Suv. Valsti- 
Prašau jo paties

T

JIESKO PARTNERIU
IEŠKO PARTNERIO

Del krautuvės, kurioje užlaiko
me vyrų ir moterų aprėdalų. Arba 
parduosiu ar mainysiu ant namo. 
Krautuve randasi labai geroj 
toj. Lietuvių apgyventa.

Atsišaukite:
John Shaltis Toggery, 

4934 W. 14th Street 
Cicero, III.

vie-

Tel. Yards 7282 
BKIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojain ir popieruojam. 

laikom malevą, popievą, 
stiklus ir t. t. 

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distance handllng. 

Turime daug metų patyrimą.
3106 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

REIKIA merginų abelnam 
namų darbui, nuo $10 iki $18 
j savaitę. MIDWAY EMPLOY- 
MENT AGENCY, 7,36 E. 631d 
St., Room No. 7. Tel. Midway 
2711.

PARDAVIMUI pirmos kle- 
sos grosernė ir bučerne, vąisių 
ir daržovių krautuve. Daromas 
geras biznis. Saukite telefonu

Lafayette 0392

PARSIDUODA 2 Cash Regis- 
teriai. Kaina $550 ir $150.

ANT .tusu LOTO 
kambarių mūrinis bungalosv, 

moderniškai įrengiąs, $5190, įmo
kėti $1000. kitus Išmokėjimais. 2 
fintų namas, garu šildomus, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs (’.onstruction Works 
Kampas* 58lh & So. Robcy Sis.

Tel, Republic 6200

856 W. 122nd St. 
Pu linui n 1852

KEIKIA MOTERŲ 
INDŲ PLOVĖJŲ, 
NEREIKIA DIRBTI 
NEDĖLIOJĘ

4169 S. Halsted St.

PARpAyiMUl, grosernf, ice 
cream, saldainių ir kitokių smulk
menų krautuvė. Apgyventa lietu
viu ir lenkų, netoli nuo bažnyčios jr 

Šerias biznis. Parduomokyklos.
siu pigiai, nes išvažiuoju j kitą mie
stą.

4601 So. Hermitage Avė.

EXTRA bargenas; • parsiduoda 
buėernė ir grosernč; gera vieta 
ant kampo ir karų linijos. Viskas 
geram stovy, biznis cash. Kas 
tdVks, tas laimės, Atsišaukit pas:

J. Augailis,
3992 Archer Avė.

NAMAS ant pardavimo, gražioj 
pielinkėj, vienas blokas nuo West- 

ern Avė., pusė bloko iki 63 St., na
mas 5 ir G kambarių ir garadžiuR, 
dėl 2 mašinų. Kaina $14,500, lan
dos $1692 j metu.;.

Atsišaukite pas skvininka
D. BABILIUS, 

4551 So. Western A*ve. 
įsi. fl„ vakarais ir nedėlioj.

a

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lęri.us, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
ki ter pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Kcal Ėst ate 

Vbrftbmet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ •

REIKIA vyru prie dirbtuvių 
dalbų, 44c. ir 50c. j valandą.

Atsišaukite
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

chicago.

Mercanlile (’otu- 
801 Markei st'., De 
yra parduotas. Kas 

tai prašome prisiųsti 
antrašą ir certįficate, I

L1TI1UANIAN 
pany namas, 
Kalt), Illinois 
turit šėrus, 
dabartinį 
tai gausit pinigus. Siųskit pas’: 

John Karėta,
51\5 N. 7th St., De kaili, III.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernhi, I 
šen, restauracijų 
vių. keptuvių, 
mas Sosthciin’s 
keptuvės, pigiai, 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA store F!XTURE co.

bučernių, delikate- 
i, saldainių krautu- 
Sperialis prirengi-

labaj tvirta dėl I 
Pinigėlis arba iš-;

ISRENDAVOJIMUI
RENDON krautuve garu šil

doma, yra elektra ir 5 kamba
rių flatas, prie. Halsted St., 50 
pėdų nuo kampo 3.5 St., prireng
ta dėl graboriaus, arba tinka
ma dėl aptiekos arba bile kitam 
kokiam bizniui.

717 Maxwell St. 
Tel. Canal 1728

PALENDA VOJIMUI pieni
ninkystės farma su visais gyvu- • 
iais ir mašinomis. Ant labai; 
engvų išlygųv Atsišaukite Nau- i 

jienos, 1739 So. Halsted Street,

2nd fl.

REIKALINGAS geras kriaušius 
prie moteriško kostumeriško rūbų 
siuvimo*; reikia dirbti kautus, siu
tus ii’ dreses. Geras užmokestis, 
nuolatinis dalbas. z

Wickcr Purk Ladies Tailor, 
2006 Fowler St., Chicjlgo 

J. Stasionaitis

REIKALINGAS antrarankis 
— duonkepy k. Mokestis gera — 
darbas ant visados.

Atsišaukite
Tel. Pullman 5444

Po pi et 1

REIKALINGAS vedęs žmo
gus patyręs ūkę vesti, geras už
mokestis.

J. F. BADŽIUS.
668 W. 18th St.

REIKALINGAS 
VIRĖJAS 
TURI BŪT 
PATYRĘS
DAtIBAS dienomis.

1616 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs savo dar- 
fierambą bučeris.. Gera mokestis 

žmogui.
Keripkilės:
1 A. Sucilla,

12023 iJnerald .\a'c.
Tol. Pullman 3990

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

Kitus po $5 j savaitę. 50 {-----
vartotu Karų nuo $50 iki $1000.

Firma įsteigta jau 8 metai.
Klauskit bile banko Englewoode,

Rendon naujoj Brighton 
Park sekcijoj

Transferjnis kampas, moder
niškas, 2 aukštų mūrinis namas, 
garu šildomas, krautuvė su den- 
tisto ofisu ir 6 kambarių fin
tas ant antro aukšto. I>abai ge
ra vieta dėl aptiekus^ Ihiosime 
5 metams lysą ant viso namo 
arba krautuvės skyrium. Ne
brangi renda atsakantiems žmo-. Gausit bargeną. 2 lubos, 
nėms. Veikite greitai.

J. N. Zewert & Co. 
4377 Archer Avė.

ENGI.EWOOD OVERLAND 
5952 S. Halsted St.

Tel. Wcntworth 8257
Atdara nedėlioj 
ir vakarais.

Merų

CO.

PARDAVIMUI Hudson ati 
((.mobilius, uždarytas; ti rba 
mainysiu ant patinkamo loto.

3300 S. Union Avė.

RENDAI gražus 5 ruimų flatas 
sun parlor. 
Ii porėtai, 
renda paprasta. Kreipkitės;

6123 S. Maplewood Avė.
'Tel. Republic 551 U.

garu apšildoma, dide- 
modemiškas įrengimas,

BARGENAI
Vartotų karų, pirmos klcsos me

chaniškame padėjime. Reo, sėdau. 
Buick, coupe. Dort, touring. Ford, 
coupe. I'ord, touring. Ford, rm/d- 
ster VINCENNES GARAGE, 

7241 Vincennes Avė.
Tel. Slewart 0037

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

3150 Emerald Avė.

PAR DAVlMfUI grosernė; užlai
koma saldainių, tabako, rūkytos 
mėsos, ice creatno. Pardavimo prie
žastis — važiuoju į Lietuvą, 
savaitę turi būti parduota.

Kreipkitės:
521 W. 33rd St.

Sll)

PARDAVIMUI 6 ruimų muro nau
jas bu n gal o 1 blokas nuo 63 n I gatvės 
arti mokyklos, bažnyčios ir štorų, 
garu šildoma, tuojau >galit eiti gy
venti, reikia $2000 įmokėti, o kitus 
$60‘į mėnesį, kaip renda mokėt 

3743 W. 02 Place 
Savininkas 6338 S. Mozart St.

T“ —-

NAMAI-ŽEME

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai dėl vieno arba 

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

P. Urbanin, mid\vife

PASI RENDA VOJA vienas 
moderniškas kambarys. Kreip
kitės nuo 5 iki 8 vai. vakare 
šiuo antrašu:

7004 So. Talman Avė. 
2-ros lubos priekyje

RUIMAS ant rendos, gražus 
ir šviesus, šiltu vandeniu šildo
mas. Tame name gyvena sa
vininkas.

Atsišaukite,
1739 S. Halsted St.

GROJI K LIS PIANAS
Su benčiumi, kabinoj;, 90 rolių, 
trijų tūbų radio ir fonografas. 
Kaiim už visą įrengimų, $110. 
'Puri būt parduota prieš balan
džio 18. Išmokėjimais po $10 j 
mėnesį, atsakantiems žmonėms. 
Mr. Ferris, 812 W. 63 St., pir
mas augštas.

Nauja Brighton Parke 
kolonija

BARGENŲ JĖŠKOTOJAI 
ŽIŪRĖKIT ŠITĄ 

Transferinis kampas 69 St. ir 
Westem Avė., lota* 91x125, 2 augŠ- 
tų, mūrinis, su krautuve namas ir (» 
kambarių flatas. Geriausis transfe- 
rinis kampas j pietus nuo G3 St. 
Vertas $125,000. ' Jei pirksit** prieš 
gegužio 15, parduosiu už $95,000. 
Reikia bi.kj įmokėti, kitus išmokėji
mai;; per kelis metus.

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. Yurds 1571

* DIDELIS BARGENAS DEL 
BUČERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jį galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.

• ^113 Archer Avė.

12 naujų namų dabar yra pa
statyta. Gnljte tuojau apžiūrė
ti. 2 fialų mūriniai. 4—1 kam
barių. Moderniški visais atžvil
giais. Bungalovv stogai, kamba
riai ekstra dideli. Netoli mo, 
kyklų, bažnyčių ir krautuvių, 
1 blokas iki karų linijos. Kai- 

įmokėti $3,000, ki* 
Tai yra 
Veikite

oa $9,600, 
tus po $50 j mėnesį, 
labai geri bargenai. 
greit.

J. N. ZEWERT &
4377 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5313

co.

prie Mar- 
vienas \ 
užlaidos! 

sandeliai, 
Viskas modemiška vi- 
;. Turit pamatyt, kad 

įmokėti, $4,060, kaina

2 llalų mūrinis namas 
quett<* bulvaro, 2 furnace, 
kožną flatą. Yra langų 
rods, Icc liaksiai, pečiai, 
anglinyčios. 
sais atžvilgiai 
įvertinus.
$14,500.

FLOORSCH 
2344 West 69th St., 
Tel. Prospecb 0760

MŪRINIS bungalow, karštu van
deniu šildomas, sun parloras. grįs
tas augštas, pleisleriuolas skiepas, 
ugnaviidė, knygynas, bufetas, 30 
pėdų lotas, kaina $9500, įmokėti 
$3,000,

6337 S. Fr-ancisco Avė.

NAUJAME distrikte parsiduoda 
2 flatų beveik naujas mūrinis na
mas. Naujos mados įtaisymai. Lo
tas 
nes

30Y25 pėdų. Parduosiu pigiai, 
greitu laiku apleidžiu Chicagą. 

Mrs. E. Franz, 
3026 W. 53rd PI.

Tel. Republic 3023

PARSIDUODA 2 Storai Ice Cream 
Parlor, vienas randasi 657 W. 47 St., 
Antras 3990 Archer Avė., bizniai iš
dirbti gali pasirinkti katrą tik no
rite. Nepirksit pigiai.

/ 3990 Archer Avė.
' Tel. Lafayette 24Žk Stebėtini tarsenai
PARSIDUODA čcverykų taisymo 

šapa su elektra varomos mašinos, 
lietuvių apgyventoj apielinkčj. Vie
ta gerai išdirbta, neša gerą pelną. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4565* Wentworth Aye.

Parsiduoda arba apsimaino duonos 
kepykla su namu arba be namo. Mai
nyčiau ant 2 augštų namo. Biznis 
gerai eina, nes yra išdirbtas per 20 
metų. Nėra kredito, vien cash.

Valandos po pietų.
Tel. Pullman 5444

PARSIDUODA • groserne ge
roj vietoj. Lietuvių ir lenkų ap
gyvento j vietoj, 4 kambariai dėl 
pagyvenimo. Renda pįgi. Prie
žastis pardavimo einu į kitą 
biznį. 4422 So. Honore St.

GERIAUSIS BARGĘNAS

Parduodu greitu laiku ice erea- 
1110 i>- Stoi-r,. Hidroje -vicUojc,visokiy tautu apgyventa. Biznis 
gerai eina. Ruimai prie krautu
vės, renda pigi, lysas ant 2‘i me
tu, atiduosiu už $600. Aš turiu ki
tą biznį, Atsišaukit šiuo adresu;

2241 N. Carver St.
tarpe Leavitt ir VVestcrn Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų muro 
namas, 2 fialai po 6 kambarius; 
kieto medžio išbaigimas; karštu 
vandeniu šildomas, su 2 boileriais; 
platus lotas; 7 metų senumo; vie
ta lietuvkiis apgyventa; savinin
kas eina į binj, todėl parduos pi
giai; kaina , $12,500, pusė pinigais, 
kitus išmokėjimais; vertas $16,000.

PARDAVIMUI prie vienuolyno 2 
augštų muro ųtųnas, 2 flatai po 6 
kambarius: karšto vandenio šilu
ma; ąžuolo išbaigimas pagal nau
jos mados; platus lotas; tik bai
giamas statyti; kaina $14,500, apie 
$4.000 reikia, kitus išmokėjimais.

PARSIDUODA Brighton Parke 
lietuvių apielinkėje 2 nligštų mu
ro namas; kieto* medžio 
mas; 7 metų senumo; 
$10,500.

PARDAVIMUI Brighton 
lietuvių apielinkėje 2 augštų mu
ro minias; 2 flatai po 4 didelius 
kambarius: namas statytas 1 me
tai: yra platus lotas; kaina $11.000, 
reikia pinigais apie $2,000, kitus 
išmokėjimais kaio rendą.

Atsilankykite dieną ar vakarais 
pas: BBioįrroN 4034 A 

prie California Avė.

išbaigi- 
kaina
Parko

co.

GREITAI ir pigiai turi būt par
duotas Kimball pianas, visai nau
jas; pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

Atsišaukite:
2231 So. Ix*avitt St., Chicago
Pirmas aukštas iš fronto. Savi

ninką galit matyti nuo 7 vai. vak.

GERTAUSTS* PIRKIMAS. 
GHIGAGOJE!

Pardavimui muro bizniavus na
mas su Storu ir 4 kambariais: kar
što vandenio šilumą Parduosiu 
stebėtina kaina ir lengvom išly
gom p'’ba mainysiu ant loto>. Pasi- 
matvkite su savininku.

f. Yushkexvitz, 
4034 Archer Avė.

PARDAVIMUI groserne ir viso
kių kitokių daiktų su gyvėnijno rui
mais. Biznis ir vieta geriausia. No
rinčiam dirpti pelninga vieta.

Kreipkitės
9 950 M.. W. 79th St.

Tel. Steward 9310

RAKANDAI
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PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai: pečiai, lovos, krėslai, karpetai ir 
t. t. Parduosiu dalimis arba visus 
sykiu. Noriu parduoti greitai, 
išvažiuoju į farmas.

ED. REMEIKO, 
2135 W. 22 PL

hes

PARDAVIMUI bučeroč irįro- 
sernė arba mainysiu ant navoo. 

Joto, pusę biznio arba visą. '
Kreipk i t ės

3428 Auburn Avė.

BARGENAS; geresni pirkimo ar
ba mainymo nerasi. Kampinis mu
ro namas su aukštu skiepu, 3 fla
tai po 6 kambarius; yra maudynė, 
elektra ir kiti parankumai. Namas 
randasi 6600 S. Lowe Avė. Savi
ninkas yra priverstas parduoti ar
ba išmainyti ant mažesnio nanio, 
su bizniu hrbh ant gero biznio, 
arba loto. Rendos namas neša 
$1,500 į metus. Kaina $16.(100. Krei
pkitės j savininką, 834 W. 33 St.

Tel. Boulevard 0137

Pardavimui
Už $150 nupirksite mano $600 

vertės grojilflį piąną, 170 rolių ir 
kabinot bencių. Priimsiu po $10 į 
mėnesį. Atsišaukite iki 9 vai. va
karo, o nedėliųj iki 4 vai. po pietų.

A B C STORAGE HOUSE \ 
1646 W. Madison St.

ARSIDUODA bučernė ir grosėr- 
nė; niyinau ant namo arba priimu 
partnerį, kuris supranta visą biz
nį. Biznis išdirbtas per daugelį 
n etų. Visokių tautu apgyventa.

Kreipkitės j Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St., No. 213

.PARSIDUODA grosemė, kendžių, 
aiskrymo, cigarų krautuvė. Svetim
taučių apgyventa, 3 ruimai gyve
nimui, 3 metų lysas, renda $40. 
Parduosiu ir forničius, — išvažiuo
jam į California,

7 319 W. 115 St.
Tel. Pullman 7464

PARSIDUODA naujas namas, mė- 
dinis, 4 kambarių, labai pigiai; vieni 
metai kaip statytas;^ maudynes, 
elektra, gezas; tiktai už $3,500 ant 
4709 So. Hamlin Avė. Savininkas 
randasi, 4035 So. Artesian Avė. Tel. 
lafayette , 2072, galima telefonuoti 
po G vai. vak. Frank Stancellįs. v

PARDAVIMUI namas, mūrinis, 
naujas, 1 pagyvenimų po 5 kam
barius ir 4 automobilių garažas iš 
šono įvažiuojamas. Naujoj koloni
joj, netoli vienuolyno, Y2 bloko nuo 
bulvaro ir parko. Atsišaukit prie 
savininko. P. Adomaitis, 

1 6630 S. Talman Avė.
Tel. Prospect 3938

PARDAVIMUI puikus mūrinis na
mas ant 2 lubų, puikioj vietoj, netoli 
Vienuolyno, su mažu įnešimu, 
tu laiku turi būt parduotas.

Atsišaukite
MIKE JONUŠAITIS

'7027 So. Maplewood Avė. 
Tel. Republic' 9275

Grei-

PARSIDUODA 3 augštų mūrinis- 
namas iš 6 flatų. Rendos neša $90.00 
į mėnesį. Parduosiu už $9500 arba 
mainysiu į mažesnį namą, lotus arba 
farma iš 10 akrų.

JOE PLASHTKA
1625 So. Jefferson St.

PRIVERSTAS parduoti. Turiu 3 
farmas, 130 akrų ir 40 ir 20 aknj 
su gerais budinkais, sodnas ii’ miš
kas; daili žemė; noriu dvi par- 
duąti kuopigi ausiai. Malonėkite 
rašyti, duosiu plačias žinias. , F*. Jn«ielo, Box f>l. ITout® -2 *

Ęast Orwcll, Ohio.
U-------------------------------------- J—

PENKIŲ kambarių bungalovv, 
ant plačio loto, netoli lietuvių baž- 
nyčios ir mokyklos ir krautuvių. 
Aržuolo triiningai, furnace šildo
mas, įmūryta vana, yra bufetas, 
tilo grindys maidynčj, kaina $8750. 
Turi turėti $3,000 cash. 6548 South 
Talman Avė. Tel. Republic 4781

FARMO'S
Esu priverstas parduoti ūkę, SO 

akrų, 30 akrų dirbamos, 8 meldžia
mos karves, pulkai veršių, 2 areliai, 
pulkai vištų, visokie padargai. Far
ma gerame stovyje, netoli nuo st >- 
ties, prie gero kelio. Parduosiu su 
visu staku už $4,200, lengvais išmo
kėjimais. Priežastis pardavimo, nė
ra šeimynos. Platesnių žinių su
teiksiu laišku.

J. MIKĖNAS,'
Box 34, Irons, Mich.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis 

bungalow. Naujausios mados Į- 
taisymai.

1 4910 S. Karlov Avė.
Republic 5997

DIDELIS bargenas, 2 fialų mu
ro namas, 5—6 rūmai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų garažas: 
Slrytas ir ėlė išpilta ir išmokėta, 
1 Uokas nuo strytkarių ir 1 blo
kas nuo bulvaro. Randasi South 
Sidėj. Savininkas apleidžia mies
tą, tik $13,000, cash $5,000, kitus 
ant lengvų išmokėjimų. Įlenda $145 
į mėnesį. Agentiii ncatkišaukit., 

5619 S. Lincoln St.
Tol. Bcpiibirc 3479 

2 lubos.

MORTGECIAI -PASKOLOS
• ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
iv* Irnnf«
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė. 

Lafayette 6738.
I I I ■■■■ ■ ........ I ■ -H-

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress-

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

valentine DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, DL
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

---------- ------ -------
PARDAVIMUI I aukštų mūrinis 

namas, aukštas skiepas, krautuvė 
ir 5 flatai, garažas. Didelės įplau
kos, prie 22 St.. netoli Washtenaw 
Avė., kaina $22,500, reikia pini
gais $6500.

DVIEJŲ augštų mūrinis namas, 
jiukštas skiepas, krautuvė ir 4 fla
tai, elektra, gasas ir vanos. Dide
lės rendos, kaina tiktai $12,000.

TUPONICH & SIMAN. 
1344 West 18th Street

PARSIDUODA arba išsimaino 
ūkis ant Chicagos prapertės. Tai 
yra kartu biznis ir ūkė ant stei- 
tavo ■ kelio: kibai prieinama kaina, 
160 akru. 100 akrų dirbamos. 60 
akrų gražaus baltiniškio. Ūkė ran
dasi Mic.higano valstijoj ant gra
žaus ežero kranto, puiki viola d<*J 
vasarnamio, ląbai daug žmonių 
privažiuoja vasaros laiku; gražus 
budinkai ir gyvuliai. Yra štorelis, 
kuris duoda gera biznį vasaros lai
ku. J. J.

548 W. 32 St.

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

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

PARSIDUODA 8 kambarių mūri-; 
nė bungalow, 6 kambariai ant 11 
aukšto, o du ant antro aukšto, 2 
karų garažas. Bargenas, jeigu bus 
parduotas luojaus.

6117 S. Albany Avė.
...................... . ■■ I —I— ■» ■ ■■—- I——. ■■

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas po 5 kambarius, šiltu van
deniu apšildoma. , Atsišaukit prie 
savininko M. Alex, 4538 S. Mozart 
St. Matykite? nuo 6 vakare ir ne
kėlioj visą dieną.

PARSIDUODA dviejų pagvveni- 
nių namas, geroj vietoj. Mainysiu 
ant krautuvės, automobilio, loto 
arba bizniavo namo.

Kreipkitsė’:
3644 S. Union Avė. 

Antros lubos.

---------------------------------------- .DIDELIS bargenas; 6 pagyvena
mų mūrinis namas po 6 kamba
rius, nušildamas garu. Randas la
bai dailioj vietoi prie parko. Pre
kė tiktai $32000, • imokėl reikia 

, $10,000. Galima mainyti ant ma
žesnio, A. Vlsbaras.

3201 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 6648

FARMA . parsiduoda 200 akerių 
delei nesutikimo tarp dviejų “ šei
mynų, % mylios nuo miesto, že
mė gera, juodžemis prie molio, vi
sa lygi, \visos geros mašinos, 7 rui
mų. namas, gera barnė, pamūryta, 
gera javams, 3 geri arkliai, 40 
vištų, 29 galvijai, 15 melžiamų 
karvių, už pigią kainą — $10,500.

J. N.
Shennington, Wisconsin 

Box 62

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 harbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells St Chicago.

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien. Ix?ng 
vais .savaitiniais išmokėjimais, $5 i 
augšČiau.

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

netoli Ashland Avė.


