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Vokietijoj laimėjo monarchistai
Gen. Hindenburg išrink

tas prezidentu

Lenkai teisia soviety dip- 
lomatus-šnipus

Rusų atstovybės nariai Varšu
voj kaltinami dėl bandymo 
papirkimais gauti karo pa
slaptis

IŠRINKTAS VOKIETIJOS 
PREZIDENTU

Buvęs Bulgarijos ministe- 
ris areštuotas ’ 1

______r______—

Lenkai teisia sovietų diploma
tus dėl šnipavimo

Monarchistų kandidatas, 
gen. Hindenburgas, išrin
ktas Vokietijos prezidentu

BERLINAS, Vokietija, bal. 
27. — įvykusiais vakar rinki
mais, Vokie’ijos respublikos 
prezidentu L po išrinktas mo- 
narchhistų kandidatas, feldmar 
salas gen. fon Hindenburg.

llindenburgąs, ol'icialėinis ži
niomis, surinko 14,689,927 bal
sus.

ro, kuomet respublikininkų pre
zidentas. Louis Thiers, buvo, su
muštas maršalo MacMahono, re
akcininko, i e

Francijos karininkai, atrodo, 
dagi džiaugias Hindenburgo lai
mėjimu. ^Jie sako, kad “tai 
atidarys akisL Britams ir Ame
rikai, kurie netikėjo, kai mes 
jiems sakėme? kad Vokietijos 
dvasia pasiliko ir dabar tokia 
pat, kokia ji buvo prieš karą ir 
karo laiku. Hindenburgo išdu

lki mas dabar tatai parodo.“ *

Visų respublikinių partijų ko
alicijos kandidatas, Vilhelmas 
Mane, gavo 18,740,489 balsus.

Komunistų kandidatas.. Er
nestas Thaelmann, surinko 1,- 
789,420 balsų, tai yra beveik 
tiek pat, kiek ir praeitą kartą, 
kovo 29 dienos rinkimais.

Kaip pasirodo, monarchistai 
laimėjo rinkimus, viena, mote
rų dėka, kadangi didžiuma Hin- 
denbungo gautų balsų — mote
rų balsai, ir, antra, komunistų 
dėka, kurie ažuot eiti išvien su 
visais respublikos šalininkais, 
ųz išlaikymą respublikos ir nu- 
veikimą monarchistų, susilpni
no respublikininkus, numesda
mi šalin daugiau ne pusantro 
milijono savo balsų.

Miunchenas, katalikų Bava
rijos sostinė, balsavo už protes- 
toną monarchistą Hindenbur- 
gą. Protestonų Berlinas balsa
vo už kataliką respublikininkn 
Marxą.

Rinkimų riaušėse trys užmušti
Rinkimų dieną daugely vietų 

Įvyko riaušių iv muštynių tarp 
monarchistų, komunistų ir res
publikos šalininkų. Ypatingai 
aštrių susikirtimų buvo Karls- 
rtihe, kame du žmonės buvo už
mušti ir keliolika sužeistu. Per
line komunistų su nacionalistais 
kautynėse buvo vienas asmuo 
užmuštas.

Didelių riaušių buvo Ratilx>- 
re ir kituose Silezijos miestuose 
miesteliuose, kur monarchistai 
Buvo ypač Įsismarkavę. Daug 
riaušininkų areštuota.

Francija nesistebi Hindenburgo 
išrinkimu

PARYŽIUS, bal. 27. - Pran
cūzai visai nesistebi išrinkimu 
generolo Hindenburgo Vokieti
jos prezidentu. Asmens oficia
liuose rateliuose ir didžiuma 
spaudos, nors geidė, kad butų 
išrinktas Vilhelmas Marx, res
publikonas, teČiaus numanė, kad 
Hindenburgo populanimas gali 
pasodinti jį krašto prezidento 
kėdėj.

Francuzai mat atsimena, kad 
beveik panašiai atsitiko ir pa
čioj Franci joj po 1871 metų ka-

Buvęs Bulgarijos ministe- 
ris areštuotai• i

4
Varnoj policija suėmė sprogsta 

mųjų medžiagų, teroristų, pa
sirūpintų valdžios Įstaigoms 
sprogdinti

SOFIJA, Bulgarija, bal. 27. 
Bulgarijos policija Varnoj suė
mė 200 kilogramų sprogstamo
sios medžiagos, tariamai tero
ristų pasirūpintos rotušei, poli
cijos ir kitiems valdžios trobe
siams išsprogdinti.

Policijai esą pavykę suimti 
taipjau dokumentų, parodančių, 
kad Bulgarijos komunistai gau
davę pinigų iš Sovietų Rusijos.

Buvęs ministeris areštuotas
šiandie policija areštavo bu

vusį Stambuliskio kabinete mi- 
nisterj, Zairvulanovą, ir keletą 
kitų asmenų, kaltinamų dėl są
mokslo nuversti esamąją Bul
garijos valdžią.

Nuo laiko kaip buvo padary
ta bandymas nužudyti Bulgari
jos karalius Borisas ir išsprog
dinta Sveti Kral katedra Sofi
joj. kur daugiau ne pusantro 
šimto žmonių buvo užmušta, 
Bulgarijos' vyriausybė nuolatos 
skelbė, kad tie teroristiniai žy
giai daromi su maskviškio in
ternacionalo žinia. Vakar vūi 
paskelbta oficialis pranešimas.' 
kuriame sakoma, kad valdžia 
susekus, jogei teroristai ' plana
vę dar keletą kitų pasikėsinimų 
kaip sostinėj, taip ir provinci
joj.

Europa* planuoja kampaniją 
prieš komunistus

LONDONAS, bal. 27. — Pul
kininkas Malone, kurs ką tik 
grįžo iš Balkanų, sako, kad 
Vienuos policijos viršininkas 
jam pareiškęs, jogei visi Euro
pos policijos departamentai su
tarę pradėti visuotiną medžiok
lę svetimšalių komunistų ir 
tremti laukan visus įtariamus 
svetimšalius. Medžioklė prasi
dėsianti neuŽilgio.

V1ENNA, Austrija, bal. 27.— 
Areštai lenkų Rusijoj ir rusų 
komunistų Lenkijoj yra taip 
paprastas atsitikimas, kad žmo
nės maža bekreipia dėmesio į 
tai. Ką tik įvykę areštai Var
šuvoj tečiau padarė sensacijos.

Pastaromis dięnomis Varšu
voj buvo suimti aštuoni sovietų 
atstovybės nariai, ir dabar pra
sidėjo jų byla. Jie kaltinami 
dėl bandymo papirkti lenkų val
dininkus ir karininkus tikslu iš
gauti karinių paslapčių.

Norėjo mobilizacijos planų 
t

Sako, kad. be kita, sovietų 
agentai norėję papirkimu gauti 
Liublino gubernijos rpobilizaci- 
jos planus. Ryšy, su tuo buvo 
suimta taipjau keletas lenkų ka
rininkų. Sako betgi, kad svar
biausieji sovietų agentai išti ti
kę, naudodamies savo diploma
tiniais pasportais.
Kaltinamųjų advokatas teisme 

šovė lenkų kar/ninką
Tardant tariamų sovietų šni

pų bylą1, t^sme Įvyko nepa
prastas atsitikiihas. Kaltina
mųjų advokatas. Ostrovskis. 
įžeidė vieną lenkų karininką 
liudijusį prieš kaltinamuosius. 
Laike teismo pertraukos, įžeis
tasis lenkų karininkas šėrė ad
vokatui Ostrovskiui į ausį. Os
trovskis parėjo namo, sutvarkė 
sav6 rej kalus, pasiėmė revolve
ri ir atėjo vėl į teismą. Pra
dėjus bylą toliau nagrinėti, teis
mo salėn įėjo ir karininkas. Os* 
trovskis, nieko nesakydamas, iš
sitraukė revolverį ir ėmė į ka
rininką šaudyti. Paleido šešis 
šovinius, bet. matyt, buvo taip 
susinervavęs, kad nė viena ku- 
lipka nekliudė. Ostrovskis bu
vo tuojaus suimtas.
Sovietų propaganda Lenkuose
Laukiama, kad šioj byloj bus 

iškelta aikštėn nemaža faktų, 
parodančių, kaip diplomatiniai 
sovietų agentai Varšuvoj veda 
savo propagandą Lenkijoj. Jau 
buvo susekta, kad sovietų aero
planai gabena per sieną propa
gandos liteaaturą, kurios pun
dai numetami sutartose vietose 
miškuose, iš kur juos tam tikri 
soviętų žmonės pasiima ir pri
stato kur reikia. Daug propa: 
gandos literatūros buvo rasta 
taipjau einančiuose iš Rusijos 
pašto vagonuose.

Manoma, kad sovietų ambasa
dorius Varšuvoj, Volkovas, bus 
pakeistas kitu, kadangi Volko
vo, lenkai pradėjo labai nebepa- 
kęsti. 
z----------------- •

NEGRŲ KOLEGIJA SUDEGĖ

SEDALIA, Mo., bal. 27.
Vakar čia sudegė George Smitli 
negrų kolegija, laikoma meto
distų Frebdman’o šelpiamosios 
Draugijos. Nuostoliai siekia 
100,000 dolerių.

Sovietų koncesija anglams

LONDONAS, bal. 27. — Ang
lijos Vickers kompanija padarė 
su sovietų valdžia sutartį įsteig
ti Bakų, Kaukazijoj, aliejaus 
ref i neriją.

monarchistas, praeitą sekma
dienį išrinktas Vokietijos pre- 
zidentu.

Žemes drebėjimas Illinois 
ir kaimynėse valstijose
Illinois ir kaimynėse valstijo

se Indianoj, Ohioj ir Kentu- 
cky — vakar tarp 10 ir 10:30 
va!, vakaro buvo jaučiamas že
mės drebėjimas, atsikartojęs 
tris kartus, kiekvieną kartą tę- 
sęsis nuo šešių ikia trisdešimt 
sekundų.į

x Drebėjimas buvo silpnas ir 
niekur žalos nepadarė, bet kai 
kur žmonės buvo gerokai išgąs
dinti. Owensboro miestely, Ky., 
susižinojimas telefonu buvo ku
rį laiką nublanktas.

Chicagoj drebėjimo nejausta.

GRAIKŲ-TURKŲ PAKTAS 
PASIRAŠYTA

LONDONAS, bal. 24. — Te
legrama iš Konstantinopolio Ex- 
cha nge Telegraph’ui praneša, 
kad ginčai tarp Turkijos ir 
Graikijos tapę išlyginti ir sutar
tis pasirašyta.

Oficialis aro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; nedidelė atmai
na temperatūroj, vidutinis,, di
džiumoj šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai, 
siekė 47° F.

šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 7:44 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 27 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlįągų '........ $4.81 
Belgijos, 100 frankų .... $5.08
Danijos, 100 kronų .......... $18.56
Francijos, 100 frankų ........... $5.22
Italijos, 100 lirų ...............,... $4.09
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Horvegijos, 100 kronų $16.32
Olandijos, 100 florinų ....... $40.03
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.97
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.37
Vokietijos, 100 markių ....... $23.81

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų .....................................  $5.50
100 litų ................... L................  10.50
200 litų ...................................... 20.75
300 litu ......  31.00
400 litų ................   41.25
500 litų ....................   51.50
600 litų .................... .S............ 61.75
700 litų .............*....................... 72.00
800 litų ...................................... 82.25
900 litų .........i............................ 92.50

1000 litų .................................... 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išlaidų už kiekvienų 
siuntini Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugjau.

Neramumai Meksikoj
Rinkimų riaušėse Sonoroj du 

žmonės užmušti, keturi pavo
jingai sužeisti

NOGALES, Ariz., bal. 27. -- 
Vakar įvykusiais rinkimais Nu
galės mieste, Meksikoj, buvo 
kruvinų muštynių, kuriose du 
asmens buvo užmušti ir k'etiuri 
taip skaudžiai sužeisti, kad vei
kiausiai nebepasveiks.

Kolumbijos ministeriy ka
binetas rezignavo

BOGOTA, Kolumbija, bal. 27 
Šiandie atsistatydino Kolum

bijos ministerių kabinetas
Valdžios krizio priežastis bu

vo pasitraukimas užsienių rei
kalų ministerio Velezo, rezigna
vusio todėl, kad, nežiūrint jo 
protestų, kongresas išsiskiistė 
vakacijoms, neratifikavęs Peru- 
vijos-Kohimbijos sutarties.

Komunistai planavę pada
ryt sukilimų Lenkijoj

VARŠUVA, bai?27. — Poli
cijai pavyko susekti komunistų 
sąmokslas padaryti Lenkijoj su
kilimą. Sukilimas planuota pa
daryt gegužės 1 dieną. Daug 
komunistų Varšuvoj areštuota. 
Suimta taipjau daugybė ginklų 
ir didelės sumos pinigų.

Planuoja skristi iš Pary
žiaus į New Yorka (

PARYŽIUS, Francija, bal. 27.
Francuzų oro tarnyba pla

nuoja ateinanti birželio mėnesį 
bandyti hidroaeroplami skristi 
iš Paryžiaus Į New Yorką. Skri
dimui bus vartojamas hidroae 
roplanas 550 arklių jėgos. Jis 
bus aprūpintas 6,000 litrų — a- 
pie 1,500 galonų gazolino.

5 darbininkai žuvo kasykly 
ekspliozijor

WEST NEVVTON, Pa., bal. 27. 
— VVestmoreland kompanijai 
priklausiančiose Humphrey ka
syklose praeitą naktį įvyko eks- 
pliozija, kurios penki darbinin
kai buvo užmušti. Vieno dar
bininko kūnas buvo sudrasky
tas į gabalus, keturių kitų la
vonai rasta šį rytą apie 600 pė
dų kasyklų gilumoj.

1 1 1 ’ '~

Keturi vaikai sudegė.
GILA BENĮ), Ariz., bal. 27— 

Kilęs gaisras sunaikino vietos 
piliečio Cortezo namus. Ugny 
žuvo keturi jo vaikai, nuo sep
tynių iki trylikos metų. Tė
vas pats skaudžiai apdegė, ban
dydamas išgelbėti vaikučius iš 
liepsnose, bei iš šešeto jų tik du 
teišgelbėjo. |

Du Carnegie, Pa., bankai 
uždaryta

PlTTSBURGHJPa., bal. 27— 
Du Carnegie, Pa., bankai tapo 
uždaryti: Caanegie Trust Com- 
pan.y bankas, turėjęs 4,730,730 
dolerių depozitų, ir First Natio
nal Bank of Carnegie, turėjęs 
1,729,680 dolerių depozitų.

N. Y. policija išvaiko siu- 
, vėjy parodą

NEW YORKAS, bal. 27. —j 
Apie 2,000 New Yorko siuvėjų! 
būvo suruošę demonstraciją ir į 
žygiavo į Amalgameitų Siuvėju 
organizacijos centro įstaigą. 
Raitoji policija ir policijos 
“bomb squad” nariai puolė de
monstrantus ir privertė juos 
išsiskirstyti.

GAISRAS PEORIJOJ

PEORIA, 111., lail. 27—Anks
ti šį rytą gaisras sunaikino ke-j 
tūrių aukštų. Smitho viešbutį ir j 
Cohene rakančių sandelį, padary 
damas daugiau ne 400,000 dole
rių nuostolių. Trysdešinit pen
ki viešbučio svečiai, pabudinti iš 
miego, vos spėjo vienmarškiniai 
pabėgti iš degančių namų.

Lietuvos “krikščionys” 
grįžta iš Kanosos

Kunigo Purickio popiežius 
nepriėmė

ROMA, bal. 6 [Lž]. Kuni
gas J. Purickis grįžta Lietuvon 
Nežiūrint padėtų pastangų, Va
tikanas — popiežius jo nepriė
mė. Lietuvos krikščionys d<- 
mokratai galutinai susikompro
mitavo.

Neteko $115,000 karolių

NICA, Francija, bal. 26. —A- 
merikie,te Edith Oollins, ištekė
jusi už vieno francuzų marki
zo, pranešė vietos policijai, kad 
žuvę jos karoliai, vertės 800,- 
000 frankų, arba 115J100 dole
rių Amerikos pinigais.

Kodėl Per Naujienas
Tiek Daug Žmonių Siunčia
Pinigus Lietuvon

1

Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pa
siunčia (lesėtfuŽ tUkštaričių doleriu savo 
giminėms Lietuvon ir j kitas dalis svieto ir 
pataria kitiems naudotis Naujienų patar
navimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, 
pašto perlaidomis ir draftais. Telegrafinės 
Naujienų perlaidos yra išmokamos visuose 
Lietuvos Pašto skyriuose, per Lietuvos 
Koperacijos Banką,- per Koperacijos Ban
ko skyrius ir visas kitas Lietuvos bankas, 
kurias Koperacijos Bankas pasirenka savo 
korespondentais. Pinigų atsiėmimas yra 
lengvas kiekvienam adresantui įrodžius sa
vo asmens tikrumą.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
Naujienų Telegrafines pinigų perlai

dos kainuoja tiktai 50 centų, be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo. Telegrafu siun
čiami pinigai yra išmokami adresantams 
nuo 6 iki 10> dienų ir greičiau.

Naujienos duoda pilną garantiją už 
visus pinigus kad bus išmokėti pilnoj su
moj nurodytai ypatai arba grąžinti siuntė
jui. Nesuradęs adresanto Koperacijos 
Bankas tuojaus duoda mums žinią ir mes 
atmokame siuntėjui be laukimo ir ieško
jimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 
yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 va
karo, ’o sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų ir labai patogus kiekvienam naudotis. 
Taipgi Naujienos turi dar tris skyrius 
skirtingose dalyse miesto, kur galima at
likti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu 
laiku ir su mažiausia sugaiščia.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsfed St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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



Klausimas—
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3b 14-16 KooBevelt Rd. 
Arti St. lx>uis Ava.

CHICAGO, ILL.

Ryt dienai 
surado naują

Rūkytojo paprastų 
cigaretę

Kaip aš galia iš
rišti savo rūkymo 
klausimą?

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretę

Pasirenkant gry
nus Turkiškus ci- 
garetus nebrangia 
kaina.

Grynas Turkiškas tabakas suteikia Helma- 
ranis akonį ir kvepėjimą, kuris negali bū
ti palyginamas su kitu kokiu tabaku pa
saulyje.

Baksas 10 arba 20

Rusiškos ir Turkiškos vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
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Antradienis, Bal. 28, 1925

Iš Seimo Darbuotės
[Feljetonėlis]

Interpeliacija

Daug posėdžių 
praėjo beposėdžiaujant (arba 
j ausj 
Taškas, 
frakcijos, 
terpeliacijas skaito, 
buvo pusė bėdos su jomis: j 
dienų įteikdavo po vieną in- 
tcrp’eliaci'jtj, bet galų gale tiek 
įprato, jog kas ims i košėj imas 
ir nauja interpoliacija. Vis tai 
šis, tai tas užkliūva, tai šis, tai 
ta;s paprašo užtarti.

Ilgai klausėsi ponas atstovus 
Bumbumtytius tų inlt'rpeliaci- 
jų. Jaru įgriso, kad tai daro- 
užtaria nt jis, o jo priešas Taš
kas. Tiek užsidlimojimo, jog 
vakare eidamas gatve rado ir 
jis progos interpeliacijai pa
duoti: mat eidamas pro jo. ša
lį 'taškas imsispioVė ant gat-

sakant: bežiovaujant). 
atstovas 

ilgai
kablelių 

ivo in- 
Pirmiaus

visam 
seimi- 
įvykį 

Vakar

vės.
Kylą seimas girdėjo taip:
“Ponui ministeriui ir 

kabinetui interpeliacija, 
įlinko mačiusio sekantį 
pono Bu m bu m t yliaus,
vakare, “šventaisiais metais” 
ėjau gatve ir pamačiau... o 
kaip jus manot, ką pamačiau? 
Ogi atstovas Taškas nusispio- 
vė ant gatvės, t žlai klausiu 
valdžios atsfovų:

1) Seimui, 2) ministeriams, 
3) kabinetui, I) prezidentui, 
5) policijai, ar yra tai žino
ma, ir jei žinoma, lai kokių! 
žygių imamasi?

—Nežinoma! visi liūdim 
tonu atsakė, matyt, nusiminę.

bet čia 
atstovai 
šuoliais

prieš visus nusispjovus, 
užkimšo jam burną ir 
apleido seimą.

ra*. ka<l 
užlaikyti 
geriausioje 
ja. Gera 
emia ge 
labartiniu

tikslo galinta 
kti be didelin 
šunybių, jeigu tiktai 
įergantis randasi 

aąžiningo, 
gero 
per- 

su laimi 
išgydyti 

medikalio 
leidžiu mos

tyrinėjimas 
litro*, 

visai 
naujo

(b.ktnrv. Uąuąeao metų 
tikrino, kad vi.HtkiiM 
mažu ižėmimu, galima 
ku pageliu. aUakanto 
išradimo kur gyduolė*
tiekiai j kraują. T»s gydymą* suteikia 
pastebėtinas pasekmes, ligos yra gydo; 
mos be .kamino ii1 be trugdymo laiko, 
jeigu tikusį gydytojus žino kaip jas rei
kia vartoti.

Visi tie budai gydymo, o taipgi 
nonio vokiečių profesoriaus

Erhlicho 606 ir Jį)14 
visuomet randasi 
vyriausias daktaras 
šame pasaulyje 
prižiūri gyduole* 

Šioje naujoje 
yra ištiriamos 
žmogus yra kaip atdara knyga." Taipgi 
turime nuosavą lalairatoriją kurioje eg
zaminuojame kraują. Šlapumą ir tau ik- 
bandymas yra tikras per nesenai atvy
kusi iė Europos specialistą.

Musų X-Ray mašinos permatyė ju
mis kiaurai, o musų instrumentas dėl 
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 
jumis neapvils.

Tas egzaminavimus yra be skausmo ir 
su Visais patarimais yra visai dykai.

Gydome laimi pasekmingai visokias 
uisisenėjusias ligas, u£nu<alijitną krau
jo. skilvio ligas, besįsuk:mą ir skaudė
jimą galvos, slinkimą niaukų, prakaita
vimą ir nemalonų kvapsnį kūno, nusil
pusius inkstus. pūslę. reumatizmą 
skausmus krutinėję, pečių, šonų, nuhė- 
gimus kraujo, išeinamąją žarną ir ki
tas privatines ir slaptas ligas, tai yra 
musų specialumas per daugelį metų.

Todėl eerganti daugiau nękentekite 
bereikaio, tiktai ateikite j musų gydyk
lą, l>e tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
|*itik irimu, tikrai gausite pagelbą la
bai greitai. Musų įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir geriausiais instru
mentais ir gydymo budais:

Kalbame lenkiukai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
Panedėly, ketverge ir pėUiyčioj nuo 
9 vai. ryto iki f» :30 vakare. Ketverge, 
seredoj ir subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nei lėlio J ir šventomis dienomis 
nuo 10 ryto iki 13 dieną.

Lincoln Medical Institute
Dr. Boives Specialistas

8 So. Clark St.
Kampą* Mądiąon St.

Ar>r . . .< r v.’le iest»urano. prieš 
Morn.on viešbutį.

musų institute, 
Bowca, žinomas 

tapė gydytojų 
ir ItKontus.

Kydyk l<» je v isos
atsakančiai, nes pu*

ii-

puta

ligoz
mu«

Demanti^

TRULAX
Tel. Lafayette 4228

Plunibing, Heating 
Kaipo lietuvis, Uetuvianfii visados 

patarnauju kuogeri^nMkt.

M. Yuška,
3228 W. 3bth Si* Chicsvo, IB.

Vaikai mėgsta jų

dėl pil- 
laborato- 

išegza-

9/te Chocolate LAKAT1VE
Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos..
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

TRU LAX MFG. CO.
Newarlo» N. J.

Kleofas Jurgelionis
ADVOKATAS

Šiuo praneša, jog perkėlė savo teisių ofisų vi- 
durmiestyjc iš 127 N. Dearborn St. naujon 
vieton, būtent:

190 North State St
State Irake Building, Room 844

Telefonas: State 3225

Valandos: nuo 9:30 ryto iki 4:30 vai. vak.

Bridgeporto ofisas palieka ten pat, kur buvęs:
3335 So. Halsted St., Telefonas Yards 0141

NOREDAMIį 
pirkti, Parduoti ar mai-P 
NYTI VISADOS KREIPKITftSt 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

GYDOME VYRUS 
$50 & $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius 
kaina kaip $10.

vyrus tokia maža 

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti? . Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės 
no 
ii joj 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ‘ ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t. 

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

‘606’ "914”
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai j gyslas laike 
Interv^nous 

'U i 
surevoliucijonizavo visą 

iki šiol neiš- 
dabar pasiduoda 
Savo 

ir

^LMBĮONASCB

809 W. 35111 SI., Chicago į
Tel. Be ievard 0611 ir 0774 ]

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS. . I 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ( 
Parduodam Laivakortes. • f

Dr. W. R. 
llegister, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3328 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ko t v ergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedčlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. —- Paa- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiamfl.

Slaptos 
Ligos

Lydomos geriausiu ir pasekmingiap- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo* kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių1 pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo

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

Užkrečiamos 
Ligos

kuinas

$12.50 iki $5.00
Pelei pasekmingų rezultatų 1r labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi. į 
Dešimtis gydymo kambarių yr:. 
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS

Gydymą* nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti goriausį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačių kaina. Lymph 
Senini Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kuuli.i Raumenų ir Nervų Gydymu* $2 iki $5 
Gydymą* Odon ligų — Auline Riiyb, $3.
Rio-Ch«mic Kraujo Serum Lydynia*, $10. 
PasilariiHMH ir Egzaminuoja Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St?, kamp. Monroc,

4

pa-

Chicago.
Penktas ankstas, Crflly Namas

25 metai Ūme Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
vyto iki 8 vakare.

li unibumtyl ius 
pa k htusuną.

Velykoms žmo
nės dažo kiaušinius ir paskui 
juos ritinei i ka p vaiki 
p.pidi ir sumigo Klansit 
valdžios atstovams 
kokių priemonių 
ir kodėl “švenčių 
įstatyme apie tai nutylėta.”

Sujudo ložos, galerijos ir kė
dės. Net svoicoriai suprato 
valdžios neveiklumą. Tupėjęs 
ant sfogo varnas sukrankė ir 
nulėkė.

—Žinoma! žinoma mums,

artai 
žiu ra: i, 

griebiamasi 
ir pailsiu”

Valandos nuo 6 iki 8 vai. vak. ir
nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

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

z. Bartkus, p««.
1K19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

užsinuodijimo kraujo. Interva 
gydymas (jčirškimas gyduoll 
gyslas) 
medikalę praktiką, 
gydomos ligos, 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurio kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminkc, seredoj it 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda vjsokias 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.

11
Tel.

3301

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room |2001
Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8. Halsted St., Tel. Blrd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panedšiic ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Žinoma, bet atsakymas 
įx> velykų bus sumurmėjo tas 
kam rnikia.

O kaip bus su kiaušinių 
dažymu ir ritinėjimu kibusi 
paklausė jas • jog tai priešta
rauja? paragrafams baudž....

Po velykę, po velykų.....
* — Šimtakojis.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiitsk ją nuims su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:PADĖKOS ŽODIS

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų priąiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

butų jos identifikuoti.

1739 So. Ilalštcd St

Mes prieglaudų našlaičiai 
švenčiame Velvkas dideliu dva
sios pakilimu ir karštu dėkin
gumu tiems musų gerašir
džiams žmonėms, kurie ligi 
šiol neužmiršo musų, . kurie 
kiekvienomis šventėmis savo 
dovanas mums atsiunčia.

Ačiū jums, nuoširdus ir ge
ri žmonės
teikta paliko 
dėkingumo jausmą 
žmogaus 
padedami 
turėsimi'

Jusų dovana mums 
imimys’C didelio 

ir geriausio 
Mes jūsų 

brosime ir 
jūsų gerus

pavyzdį, 
augsime, 

atmintyje
patys jumis seksime.

Ačiū jums už Velykų dova
nas, ačiū jums už visas dova
nas, kurias lik mums teikiate. 
Ir priimkite musų nuoširdžius 
sveikinimus su Velykų šven
tėmis. • (

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto prieglaudų auklėtiniai

1 ■ ——'■r ■ > ■ ■— ■■■ ■ — ■ ■«■■■........

Didelio sujudimo pagimdė su
rastas ties Chesteton, Ind., ap 
degintas lavonas jaunos mer-

Pirniiaif mergaitę nu-
šauta, o
negalima
Spėjama, kad ji yra iš Gary. 
Bandoma ją identifikuoti ir pan
kui susekti žmogžudžius.

Valsčius

Apskritis .

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

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

1 Paštu Telegramų Paštu Telegramų
50 litų .. S 4 ........ 35.75 ......................  $6.25 600 litų .....................  $62.00 ............. ......., $62.50

100 litų .. ,....... 10.75 ......................  11.25 700 litų ...................... 72.25 ............ .......... 72.75
200 litų .. ....... 21.00 ...................... 21.50 800 litų ...................... 82.50 ............ ......... 83.00
800 litų .. ........ 31.25 ......................  81.75 900 litų ...................... 92.75 ............ ......... 93.25
400 litų .. ....... 41.50 ......................  42.00 1000 litų ......................  103.00 .............. .......-103.50
500 litų .. k._ ............................................ 51.761

......................  52.25 •5000 litų .....................  514.00 .......... . ........ 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
• Visuose reikaluose adresuokite

Chicago, llunoin

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ęr 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washinglon St., Ruoni 1310 
Telephone Dearborn 8946

' Vakarais: 2151 Weet 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090 .

Namų Telefonas Repu bl i c 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681 

■■■i i i., .■ , ----- ■ —

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 629(1

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
8236 S. Halsted St. T. Boal. 6737

Tel. Dearborn 9017

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisan ricurmleetyj:
Rcom 1726

CHICAGO TEMPLE 4?1 UG.
77

Cor.
W. WauhiB(ton St 
Waahin<ton M Clark

UJIU Te!. ’ty .le Pati

tb



NAUJIENOS, Chicago, III

Telefonais

Tel. Boulevard 0537

LIETUVIAI DAKTARAI

nusimano

Telefonas Boulevard 1939

giazių- 
Creani. 
gaso ir

tik $1.00
DANGŲ

itsitiks.
[FLIS]

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik< 7s30

Telefonas Lafayette 3878-771®

Dr. J. Wv, Beaudette

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
3 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Broliams ir seserims 
amerikiečiams

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexeį 9191

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Babtai 81.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 *■ 
pietų ir 6 iki 8 vakaro

PASLAPTYS, šitą
Ade

lei nori vokiečių ir 
— šitas žodynas 
Pusi. 303. Apd.

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

. Šita knyga tai namų enci 
reikalinga kiekvienam. Šito 

randasi žinių iš įvairių ša

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

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tol. Lafayette 4146

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tcs aat

2 lubų

ŽINYNAS 
klopedija, 
j e knygoje 
kų mokslų, taipgi ir apie įvairius nami
nius reikalus kas kiekvienam būtinai 
reikalinga. Pusi. 392.
Kaina $2.60 iki birželio 1 d. tik $1.00.
SPALVOTAS LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
Pilnas naujas visos Lietuvos žemlapis. 
Verta kiekvienam įsigyti papuošimui sa
vo namų bei raštinių sienų žiniai tavo 
draugų ir tau pačiam, kaip nūnai sto
vi Lietuvos siena ir tt.
Kaina $2.00 iki birželio I d. tik $1.00.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Miiwaukee Ave^, Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motery ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis- Tel. Fairfax 6353

Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyrliką 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos 1—3 po piet, 7—4J vak. Ne
daliomis ii Šventadieniais 10—12 dleu

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraajo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Cana| 0464

Valandos 2:00 iki 4»80 ir 8 Iki 19. 
Nedalioj nuo 2:39 iki 4:30 po piet; 

Biuras 4204 Archer Avė.

MarqueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieks 

šioje ApieIinkėje

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Qjfj SflS
47^9 So. Ashland Aven 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nue
6 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pintu.

iš oro suki- 
galingas, kad 
Ihlelius daly
kas jų prie- 
jos pasirodo 

kartais 
pasaulio da- 

sulig

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

MAŽIAU PAVOJAUS NUO VĖ
SU LOS, NEGU NUO UGNIES 

ARBA ŽAIBO

vaka- 
tomis 
itsuka

Mek- 
susiihiria

®-DR. HERZMAN-®*
—IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kfaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
goto vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
J8th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard* 4136

3235 S. Halsted St.
L: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tel. Blvd. 31M 
M. Woitkewie» 

B^NIS 
AKUAEKKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lyk ai moterims 
ir merginome.

3113 South 
Halsted SI.

LOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS IR 
SINTAKSE. Kas nori gilinties Į loty
nų kalbą, tiems verta • įsigyti šitą Jo
kanto-]hirio vadovėlį. Pusi. 430. Apd. 
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.00.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRI
ŽIŪRĖJIMAS. Gaspadinėms šita kny
ga tai brangus turtas. Joms ji verta 
įsigyti. Pusi. 162.
Kaina $1.25 iki birželio 1 d. 75 centai. 
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Daug įdomių pasakų serija su gražiais 
paveikslais. Visai nauji laida. Pusi. 300. 
Apdarytas.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
BUBILO ARITMETIKA — 3 DALIS. 
Geriausia lietuvių kalboje aritmetika. 
Pusi. 360.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Kaip gy
vena ir minta žmogaus kūnas, su daug 
paveikslų. Pusi. 79. i
Kaina 75c iki birželio 1 d. |ik 50 centų.
AŠAROS IR DŽIAUGSMAS.’ Rinkinys 
gražių dainų. Pusi. 107.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 30 centų.
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių 
Lietuvos istorijos lavinimosi. Lietuvos 
mokyklos pripažinusius tinkamiausiu. 
Su paveikslais ir 2 žemlapiais. Apdary
ta. Pusi. 166.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų. 
Pusk 240. '
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS PASAKOS, žvaigždės vai
kas ir daug kitų įdomių gamtiškų pa
sakų su paveikslais. Pusi. 126.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
EKONOMINIAI BRUOŽAI. Naudin
gos žinios apie sutvarkymą visuomenės 
ūkio. Pusi. 84.
Kaina 75c iki bii'želio 1 d. tik 40 centų. 
RAŠTAS IR JO MOKYMAS. Kaštas ir 
jo mokymo naujieji keliai. Verta įsigy
ti šitą knygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 84.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA. šito svarbaus 
veikalo beturime tiktai 30 egz. Kurie 
pasiskubins dar galės gauti, suvėlavu
siems neteks. Vargiai kas šilo veikalo 
naują laidą besirūpins, nes tokio dide
lio veikalo išleidimas kainuotų keliejiką 
tūkstančių dolerių. Knygos, didis 1,100 
puslapių su daugybes paveikslų ir pa
veikslėlių — dievų, bažnyčių ir tt. Da
bartinė kaina šitos knygos $10.00. No
rinti įsigyti šitą svarbią knygą pasisku
binkite.
Kaina $10.00 iki birž. 1 d. tik $8.00
PAŽVELGUS ATGAL. Tai garsus ro
manas. šią knygą parašė Bellamy. Skai
tydamas šitą romaną matysi busianti 
žmonijos surėdymą. Knygoje randasi 
skaičiausių minčių Šaltenis ir sielos 
troškimo tenkinimas. Pusi. 356.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Kas buvo Attila, kas bu
vo unai, kas buvo su jais ir kas prieš 
juos. Skaityk šią knygą, tą viską Sura
si. Pusi. 208.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 50 centų.
MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku 
laimės bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
PASLAPTYS MAGIJOS BEI BURTŲ, 
šitoje knygoje nurodoma kaip galima 
padaryti visokias štukaš bei monus. 
Pusi, 262, su. paveikslais.;
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų.
ŠVENTRAŠČIO
garsią knygą parašė kunigas 
mausiąs, Lietuvoje. Jis dabar už šitos 
knygoj parašymą ir jos platinimą sė
di Kauno kalėjime. Kun. Adomauskas 
kunigavo Lietuvoje per 17 metų ir me- 
t£ kunigystę tiktai 1920 metais. Pus
lapių 198.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
MAGARYČIOS, šitoje knygoje daug 
juokų, sveikų juokų. Ligoniai ją skai
tydami nuo juoko išgija, o sveiki gau
na apetitą. Pusi. 144.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.

pinigus rei- 
geriausia laišką regis-

šo Jusii, jie 
kitės proga, 
siaukavimą šitame knygų išpardavime, per tai įvertinę tai nelaukdami nieko užsisakykite tuoj.,šitas nupi- 
ginimas tęsis iki Birželio-J line 1 d., š. m. Visos žemiau surašytos knygos yra nupigintos taip kaip kad yra* 
pasakyta prie kiekvienos knygos. Užsisakykite tuoj, nelaukite paskutinių dienų.

ETHNOLOGIJA. Istorija 
ir jų įvairybes. Pusi. <567. 
veikslų žmonių ir jų šalių. 
Kaina $3.00 iki birželio 4
ISTORIJA SUVIENYTŲ
— AMERIKOS. Pilna Amerikos isto
rija nuo jos atradimo iki šiam laikui* 
Pusi. 364.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik 80 cėntų.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Tai 
yra seniausia svieto istorija, nuo daug, 
daug metų prieš Kristuje gyvenant. Su 
paveikslais ir žemlapiais. Pusi. 305. 
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ISTORIJA ABELNA. Knyga Imriuoje 
rašoma apie visą pasaulio kraštus ir 
įvykius. Pusi. 498.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŲ PRATĖVIAI. žingeidi 
knyga apie lietuvių praeitį. Pusi. 2Š3.. 
Kaina $1.50 iki birž. I d. tik 75 centai.
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS. Vie
na iš praktiškiausių knygų išmokti an
glų kalbą. Pusi. 310. .
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BŲ. žodynas didelis net 835 puslapiai. 
Drūtais apdarais.
Kaina $6.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŲ TAUTA. Šitą knyga' para
šė dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00. 

f A . ‘‘1 4 '
LOGIKA.* Ar prisilaikai logikos kalbė
damas, rašydamas arba prakalbas sa
kydamas. Logikos pažinimas daug pa
gelbsti tinkamam minties reiškimui ir 
minčių sutvarkymui. Pusi. 262. Apd. 
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS REIŠKINIAI. Mokslo pa
slaptys kurios mažai kam dar žinomos, 
su paveikslais, dviejose dalyse (nauja 
knyga). Pusi. 151.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
Gerbiamieji: Nauduodamies proga — užsisakydami knygas musų nupigintomis kainomis 
kia siųsti “čekiais” arba “money orderiais”, bet jei siųstumėt grynais pinigais — 
t mokite. Laiškus adresuokite šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. Brunsvvick 1717

Sušvito saukit 
čia pat!

Visi, kits dar

Mis. MIGHNIEVIGZ - VIOIKIENE 
AKUŠERKA

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

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

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

RcRisIruola.i Aptiefcoriun 
J r Savininkai 

2346 We«t 69th Street 
•rti W«»tcrn A»«. 

Phone Republlc 5877 - 5831 
CHICAGO. 1LL

d. tik $1.00. 
apie tautas 
Su daug pa-

darbas 
kainas 
komis 

materiolo. Senas armonikas mainom
M ūmu naujos armonikos 

metams. Reikalaukite

LENKIŠKAI, LIETUVIŠKAI,2 RUSIŠ
KAS ŽODYNAS. Kas nori, minėtas 
kalbas pažinti, tiems būtinai reikia ši
to. žodyno, šitą žodyną parašė bei su
taisė Ambrazčjus. Pusi. 552. Apdarytas. 
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.
LENKŲ LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodyną surengė A. Labs au
torius anglų lietuvių žodyno. Pusi. 331. 
Apdarytas.
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.50.
MUSŲ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau
jas mokslinis veikalas. Aprašoma' dan
giškos įvairenybės į kurias musų akys 
žiuri, bet protas mažiausia 
Pusi. 400.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d.
MAHOMETO ' KELIONĖ Į 
Kas buvo Mahometas, jo tikyba, nuo
pelnai ir mirtis ir tt. Pusi. 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai.I
KUPRELIS. Puiki Ig. šeiniaus apysa
ka. Skaityk ir gerėkis. Pusi. 258.
Kaina $1.00 iki birž, 1 d. tik 55 centai.
BUGOg AISTIŠKI STUDIJAI. Būga, 
garsus rietuvių kalbos žinovas jau mi
rė, bet jo raštai gyvena su.mumis. Ver
ta šitą veikalą įsigyti, verta su juo lip
si pažint i. Pusi. 216.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.50.
120 LAIŠKŲ. (Nedrukuotų) ir 120 
konvertų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi
nu laiškų ir konvertų kiekvienoje skry
nelėje. Parsiduoda 5 skrynelės sykiu. 
Kaina $4.25 iki birželio 1 d. tik $1.75.
BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS, 
šita Biblija yra naujausios laidos. At- 
spauzdinta Berlyne, 1922 m. Didelio 
formato. Pirma knyga Seno Įstatymo. 
Pusi. 848, o antroji knyga Naujo Įsta
tymo. Pusi. 279. Abi knygos vienoje. 
Pusi. 1,127. Drūtais apdarais. ’ i 
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.

3210 SoutK Halsted Street
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atstovai da 
sunai 
rajjor 

svarbias in 
ipie vėsulų prie-

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei tuęi 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.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. įCedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 1U ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

LIETUVIŠKA APTIEK A 
WEST S1DE 

“PROGREŠS DRUGS
Receptai yra pildomi teisingai 

atsargiai, 
užlaikome visokių

toileto dalykų ir Ice 
Čionai galima užmokėti 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav 

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

Už visus atikas Lietuvių. M 
terų Globos Komiteto Valdvl 
nuoširdžiai dėkoja.

J). Šleževičienė, pirm.
L. Kaupienė, viccpirm.
K. Žilinskienė, ižd.

Nariai: K. Žalkauskknr, S 
gintienė, Dr. J. Alekna, E. O 
kinaitė Sekretorė.

Namas gali buti greičiau ug 
ni(\s ar žaibo sunaikintas, ne
gu vėsu los net tose vietose 
kur vūsulos dažnai atsikarto
ja. Dr. \V. J. Humpbrc.ys, Jung
tinių Valstijų Oro Biuro fizi
kos profesorius, sako, kad sta
tistikos paroti o tą riziką vėsu- 
loję, kuri užtiko nekurias da
lis (Ilinojaus ir Indianos valsti
jų pereilą menesį.

Oro Biure 
bar studijuoją pasekni 
kintoje apylinke ji 
tas gali priduoti 
formacijas

vėsiila nesunaiki- 
ploto kaip mylios 

ketvirtainį pločiu ir trisdešimt 
mylių ilgio ir lik tuomet pasi
daro didelį nuostoliai, kuomet 
vėsula palaiko apgyventą plo
tą. 'I’as atsiliko kovo 18 d., 
kuomet vėsula aplankė kele
tą didelių miestų. Abelnas vė
sulų skaitlius (Ilinojaus valsti
joje per melus yra penkios, o 
Kansas valstijoje, kur jos ląbai 
dažnai atsikartoja, šešios ir 
pusė. Kitose valstijose jos ma
žiau pasirodo.

Vėsula susided 
mosi, kuris taip 
gali pakelti ir 
kus nuo žemės, 
žaslis ir kodėl 
Mississippi dauboje 
iu kuriose ••kitose 
lyse, nėra žinoma 
Dr. Ilumphrey nuomones 
nai Jungtinių Valstijų 
ruošė, dalinai turi si 
vėsulomis ryšius. Jie 
šaltus vėjus iš Kanados 
sikos Užlają, kurie 
su šaltais vėjais iš I žlajos. l>r. 
Humphreys ^pėja, kad šie skir
tingi vėjai susidurdami prive
da prie aplinkybių, kurios gim
do vėsulas. Jis sako, kad Oro 
Biuras gali pranašauti vėsulų 
buvimą, bet 
kokioje vietoji

Iš TAMSIOS PRAEITIES f ŠVIESIA 
ATElTf. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug paveikslu. Naujai spauzdintas. 
Pusi. 220.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
KANDIDAS. Garsaus filozofo Voltero 
veikalas. Svarbiausi vaidylos šitame vei
kale: filozofas Panglosa, grafo duktė 
Kunigunda ir Martinas. Pusi. 175.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
FILOZOFIJOS STRAIPSNIAI. Juk 
svarbu kiekvienam žinoti filozofiją ar 
bent pažinti to žodžio definiciją jei ne
daugiau. Pusi. 223.
Kuiną $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. šioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanas, Išgriovimas miesto Jericho, 
Sūdomo ir Gonrioros išnaikinimas, Mai- 
žiaus stebuklingumas ir tt. Pusi. 148. 
Kaina 75c iki birželio 1 <1. tik 50 centų. 
SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI. 
Ar Tamsta žinai kas yra pasaulio sep
tyni stebuklai, gal nežinai 
tai skaityk šitą knygą, tuoj sužinosi. 
Pusi. 200.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS 
Kaip Tvardauską velniai buvo apsėdę, 
kaip jį kankino ir ką jis tiems bėsams 
padarė — 
Pusi. 174
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų. 
ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKYTOJŲ. 
Ar žinai kas* tie 7 mokytojai, jei dar 
jiežinai būtinai sužinok — įsigykite ši
tą knygą. Pusi. 158.
Kaina 75c iki birželio l d. tik 35 centai.
LYTIES MOKSLAS. Kam žingeidu ži
noti apie lytį ir jos veikmę, tam veVta 
įsigyti šitą svarbią knygą. Su daug pa
veikslų. Apdarytas. Pusi. 400.
Kaina $7.00 iki birželio 1 d. tik $3.00. 
Iš GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ. 
Kas nori žinoti apie Lietuvos velnius, 
dūšias, čyčšių, peklą ir kitką, tiems pri
valo įsigyti šitą knygą. Pusi. 470.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Daug gra
žių užimančių pasakų, kurie myli pasa
kas, tiems verta įsigyti šitą knygą. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
GRAMATIKA PILNA. Rygiškio Jono 
yra tai geriausia Gramatika, joje yra 
ir Sintakse.‘ Kas nori lietuvių kalbą iš
mokti gramatiškai, tam būtinai reikia 
šitą knygą įsigyti. Pusi. 280.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai.

Istoriškas N u piginimą s
Aušros Knygynas daro pirmą tokią gigantiškai didelį knygų išpardavimą ir nupiginimą. šitas milžiniškas 
knygų nupiginimas — išpardavimas suinteresuos visus Amerikos lietuvius. Proga kuri būt pelninga pir
kėjams reiai pasitaiko. Per tai nauduokitės šitą progą visi — pirkite šitas knygas sau, raginkite ir drau
gus, gimines, pažystamus, kad ir jie nepraleistų šitos progos. Taipgi nępamirškite nei savo draugų bei gi
minių Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs lavinimui mažai teturi. Jie pra- 

aldauja Jūsų knygų iš Amerikos, per tai nebūkite skųpųs ir jiems. Dar sykį sakome nauduo
to šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Aušros Knygynas daro didžiausį pa

laukia 
\’elykų 

margučiai patraukia visus. Jau
nutė mergai Iv prieš Velykas 
skrabo margutį ir žiuri, kad 
jis išeitų kuogražiausias, kuo- 
skirtingesnis nuo kilų. Kaimy
nas kaimynui, pažystamas pa- 
žystamui. draugas draugui do
vanoja Velykinį margutį. Ir 
visų tiek džiaugsmo.

Ir našlaitė prieglaudoje taip 
pat gavo margutį, velykinį 
margutį! Kas tas gerutis, kurs 
atsiuntė margutį, ji nežino, ji 
jo nematė, nepažįsta. Jis gal 
būt labai toli, gal arti. Ji žino 
tik, kad tą dovaną davė jai 
geraširdis žmogus, kurio šir
dyje daug-daug gerų ir pasigai
lėjimo pilnų jausmų. Ir ji iš
tiesus į dausas rankas siuntė 
tam geradėjui padėka. Ji švęs
dama Velvkas mini ta dovanos 
teikėją, dėkoja jam savo širdy*

ORAKULAS PILNAS IR NAUJAS. 
Knyga iš kurios semia įvairias paslap
tis viso pasaulio buitininkai. Pusi. 414. 
Kaina $3.0(1 iki birželio 1 d. tik $1.40. 
PILNAS LIETUVIŲ ANGLŲ IR ANG
LŲ LIETUVIŲ ŽODYNAS. Šitas Žo
dynas yra būtinai reikalingu svečiu 
kiekvieno lietuvio namuose. Puslapių 
net 1,274, drūtais apdarais.
Kaina $10 iki birž. 1 dienai, tik $6.00.
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. 
Šitą knygą turėdami kai kuriuos daly
kus žinosite kaip ir advokatas. ITisl. 142. 
Kaina $1 iki birželio 1 d^ tik 50 centų
SEKRETAI MONINIMO. Jei nori ži
noti kaip'žmones galima monyti, įsigy
kite šitą knygą. Pusi. 174. Apd.
Kaina $2.00 iki birželio l d. t*k $1.00 
LIETUVOS ĮSTATYMAI. Jei Lietuvos 
tvarką nori pažinti Lietuvos Įstatymai 
būtinai reikalingi žinoti. Pusi. 1,031. . 
Kaina $4.00 iki birželio 1 d. tik $2.00 
ŽODYNAS VOKIEČIŲ, RUSŲ IR LIE
TUVIŲ KALBOS.
rusų kalbas pažinti 
'1’amstai reikalingas.
Kaina $3.00 iki birželio | d. tik $1.50
SVARBUS RAŠTAI. Būgos, Baranau
sko, Biržiškos, Griniaus, Žiogo, Saba
liausko ir kitų. Apd.
Ka>na $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.00 
GEOGRAFIJA. Vienintelė ir didžiau
sia lietuvių kalboje. Su daug paveikslu 
ir paveikslėlių. Pusi. 469.
Kama $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKO GYVI SU
TVĖRIMAI. Kuriem 
mokslo veikalas verta 
paveikslų. Pusi. 370.
Kaina $1.75 iki birželio 1

North America Accordion Mfg. Co. 
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LIETUVOS VALDŽIA NEĮSI
LEIDŽIA “TĖVYNĖS”

Iš Ne\v Yorko mes gavome 
pranešimą, kuris rodo, jog Liet 
tu vos klerikalu valdžia pasiryžo 
neįsileisti Amerikos lietuvių pa
žangiųjų laikraščių. “Tėvyne” 
jau dabar nebeįsileidžiama. Pra
nešimas skamba sekamai:

“NEW YORK, bal. 25 d. 
(Specialiu koresp. praneši
mas). — New York pašto vir
šininko p. J. J. Kiely vardu, 
‘Tėvynės’ administracija ga
vo sekamo turinio praneši
mų:

“Keletas ^egzempliorių jūsų 
laikraščio, adresuoto į įvai
rias Lietuvos dalis, šiomis die- 
nopiis. sugrąžinta su pažymė
simu ‘GRĄŽINAMA — Ne
įleidžiama’ (RETOUR — Non 
Admit). Yra suprantama iš 
pažymėjimo ant įvyniojimo 
viršelio, kad jūsų laikraščiui 
yra uždrausta cirkuliuoti Lie
tuvos pašte, vienok iki šiol 
šis ofisas dar negavo oficiali^ 
pranešimo šiuo reikalu.

“Galima pažymėti dar ir 
•tai, kad sugrąžinti egzemplio
riai yra skirtingos laidos, kas 
reiškia, kad uždraudimas nė
ra taikomas bent kuriai vie
nai ypatingai laidai.

“Iš šito pašto pranešimo 
yra aišku, kad Lietuvos kle
rikaliniai reakcionieriai išsi
gando SLA. organo ‘Tėvynės’ 
pozicijos stovėti griežtoje 
Lietuvos valstybės reikalų 
sargyboje ir už drąsų pasa
kymą aiškių faktų, nevynio- 
jant jų į bovelną, prieš kleri
kalinius reakcionierius, už
draudžia ‘Tėvynę’ siuntinėti 
Lietuvon. Jei Lietuvos kleri
kaliniai valdonai išdrįso išeiti 
prieš tvirtai organizuotų arti 
20,000 Atherikos lietuvių jė
gą, tai galima spręsti, kad ar
timoje ateityje bus uždrausta 
siuntinėti Lietuvon ir visus 
kitus Amerikos lietuvių pa
žangiuosius laikraščius.

“Taipgi yra rimtų gandų, 
ir apie tai netenka nei trupu
čio abejoti, kad prie šito re
akcinio žygio prisidėjo Ame
rikos lietuvių klerikaliniai va
dai ir net Lietuvos klerikali
niai atstovai. Man teko gir
dėti ištikimus klerikalų žmo 
nes tikrinant, kad iš Ameri
kos buvo rekomenduota pir
miausiai neįleisti Lietuvon 
‘Tėvynes’ ir ‘Sandaros’,, kaipo 
organizacijų organų ir ‘Nau
jienų’, kaipo dienraščio, ku
rie daro didžiausios įtakos į 
Lietuvos žmones ir buvo ma
noma, kad tuo budo bus ga
Įima sukelti suirute Ameri- mažiausia susiorganizavę.

kos pažangiųjų lietuvių gy
venime ir tai bus efektyviau
sia būdas sumažinimui Ame
rikos lietuvių paramos Lietu
vos pažangai. O toliaus eiti 

• ir prie kitų pažangiųjų laik
raščių ir iki’ sekamų Seimo 
rinkimų bus uždrausta įleisti 
j Lietuvą visus Amerikos lie
tuvių pažangiuosius laikraš
čius.

AMERIKOS ORGANIZUOTŲ 
DARBININKŲ SKAI

ČIUS.

šiomis dienomis pasirodė la
bai įdomi knyga apie Ameri
kos amatinių unijų augimą. 
Knygos vardas “The Gro\vth 
of American 'Prade l’nioną”. 
Jos autorius Dr. Leo Wolman.

Dr. Wolmano tyrinėjimai 
rodo,, jog tik viena penktoji 
dalis visų Amerikos darbinin
kų priklauso unijoms, nežiū
rint j tai, kad bėgiu paskuti
niųjų 25 metų organizuotų 
darbinlinkų skaičius dvigubai 
padidėjo. Iš kitos pusės, pas
kutiniais peukeriais metais 
unijos prarado 20 nuoš. savo 
narių.

Du kartu Amerikos darbi
ninkų judėjimas, sako Dr. 
\Voiman, buvo pasiekęs aukš
tumos: 1887 m., kuomet uni
joms priklausė 1,000,000 dar
bininkų, ir 1920 m., kuomet 
unijoms priklausančių darbi
ninkų skaičius buvo pasiekęs 
net 5,1100,000. Bet kaip viena
me, taip .ir kitame atsitikime 
I -utįiveiško nuriij

Pravartu čia priminti, kad 
Vokielijoje -ir Anglijoje apie 
1O nuoš. visų darbininkų yra 
susiorganizavę j unijas. Tas 
laktas aiškiai parodo, kaip toli 
Amerikos darbininkai yra atsi
likę nuo Europos darbininkų.

Vidujinės ir išorinės priežas
tys nulemia unijų augimą ar
ba silpnėjimą, sako Dr. \Vol- 
man. Po 1887 m. unijų viduje 
prasidėjo kivirčiai, kurie tęsė
si iki 1890 m. 'Patai privedė 
prie unijų silpnėjimo. Nuo to 
laiko unijos nuolat ėjo stipryn 
iki 1920 m. Kuomet prasidėjo 
1921 m. industrinis krizis, uni
jose vėl ėmė mažėti narių 
skaičius. Ir Dr. \Volman sa
ko, jog klysta tie, kurie mano, 
kad darbininkai neturi nieko 
bendra su kapitalu. Atpeiič, 
fakįai rodo, jog nedarbas ir 
neturtas blogai atsiliepia į or
ganizuotus darbininkus. Paste
bėta, jog industriniai krizini 
beveik visuomet prisideda prie 
organizuotų darbininkų suma
žėjimo. »* •

PavieiUų darbininkiškų or
ganizacijų bijojimas žymiame 
laipsnyje priklausė nuo kovos 
metodų. 'Tos organizacijos, 
kurios rūpinasi kasdieniais 
dabartinio ekonominio pasau
lio reikalais — algų padidini
mu, sutrumpinimu darbo va
landų ir darbo sąlygų pageri
nimu nors* ir išlėto, bet nuo 
lai augo. Tuo tarpu organiza
cijos, kurios siekėsi tuoj pa
keisti visą industrinį patvarky
mą, išpradžių kilo labai smar
kiai, bet'taip jau smarkiai ir 
smuko. Ypač tatai patvirtina 
aidoblistų istorija. 1914 pi., 
sako Dr. Wolman, aidoblistų 
buvo 183,000. Tai buvo did- 
žiausias jų skaičius. Bet jau 
sekamais dvejais melais jie 
prarado (>0,000 narių. O nito 
1915 metų nelK'galima gauti 
tikrų žinių apie aidoblistų 
skaičių.

Geriausia yra susiorganiza
vę siuvėjai, kurių apie 57 % 
priklauso unijoms. įdomu ir 
tai, kad siuvėjų unijos yra gan 
radikalės. Vienok, sako Dr. 
\Volman, gal jokios kilos uni
jos nekreipia liek dėmesio į 
kasdienius savo reikalus, kaip 
siuvėjų organizacijos.

. Pabaigoje savo knygos Dr. 
Wolman kalba apie moteris 
darbininkes. Tik viena penkio
liktoji dalis darbininkių pri
klauso unijoms. Priežastis lo
kio silpno susiorganizavirtjo 
tarp moterų vyriausia pareina 
nuo to, kad jos dirba prie to
kių darbų, kur darbininkai yra

F. Avižonio liudyji- 
mas Puryckio biloje

(Tęsinys)

Atstovu rusuose imsi li
ko Baltrušaitis. Aš buvau pa
kviestas pirmuoju sekretorium. 
Gautomis vėliau žiniomis pro
fesorius Šimkus labai norėjęs 
yažiuoli Maskvon atstovauti, 

aš negaliu tvirtinti, bet kai 
kurie daviniai spiria tat many
ti, kad šis nepasisekimas išda- 
lies buvo priežastimi, kad pro
fesorius Šimkus rūsčiai žiurė
jo į Maskvos Atstovybę, nekar
tą kalboje su Bylų Departa
mento Direktorium priminda
vo Atstovybes nerangumą (ir 
turėjo liesą, nes ir man prie 
darbo .stojus nepasisekė pra
šalinti jos trukumus) ir baig
davo nusiskundimus klausimu, 
“kuomet gi baldus savo gau
siu?” Matomai, kad ir man 
šiuose profesoriaus nusiskundi
muose tekdavo, bet, teisybę 
sakant, jo baldų klausimą ve
dė pats Baltrušaitis, aš nekar
tą raginau jį šį reikalą atlikti 
galų gale ir nurodydavau bu
dus. •

Stojus man į darbą santy
kiai tarp manęs ir Baltrušaičio 
buvo gana geri, Atstovybės re
organizavimas ėjo sparčiai, bu
vo pašalinta keletas bendra
darbių (Vanagas, Bergas ir ki
ti).

1><> Imidžio monetį.-!. S>vi- 
la manęs užklausė, Rodei aš 
nešmeižiąs Baltrušaičio.

Aš atsakiau, kad nęsupran- 
ln jo klausimo ir nerandu 
prasmės šmeižti be pamato 
žmogų, neišmėginus priemo
nių pagerinti Atstovybės pa
dėtį be šmeižimo. Abelnai jau 
buvo tuomet pakankamai pa
stebėta, kad kapitonas Svila 
savo egojizmu, smulkmenomis, 
nereikalingu užsispyrimu, pre
tenzijomis sudaro ypatingai 
neramią faktiškam Atstovybės 
darbavimuisi atmosferą. .įaus
damas tat Baltrušaitis . prašė 
manęs padėti kaip galint atsi
kratyti nuo p. Svitos ir parink
ti jo klausimui faktų. Gegužio 
mėnesį rungiantis man Kau
nan, Baltrušaitis vėl prašė ma
nęs perstatyti Minisleriui taip, 
kad ‘Svilą greičiau atšauktų. 
Atvykęs Kaunan, aš Atstovo 
Baltrušaičio ' pavedamas pa
reiškiau Minisleriui ir žodžiais 
ir raštu Atstovybės nusistaty
mą dėl Svilos (visa byla šio 
klausimo yra Ministerijos Ry
tų Departamento archyve prie 
mano pranešimų iš 23/V—21 
m. No. 47/sl. ir birželio 10 die
nos, kurio nuorašą pridedu 
(N30); mano pranešimo re
ziume (N29) su dokumentais 
buvo Ministerio Puryckio įteik
ta Krašto Apsaugos Ministe- 
riui profesoriui Šimkui I/V1L 
21 m.). Buvo jau nutarta Ka
pitoną Svilą atšaukti. Liepos 
menesį Svila išvažiuoja Kau
nan. Už kurio lailjo vyksta 
Kaunan ir Baltrušaitis, kurs 
ten atšaukia npino pareiškimą 
dėl Svilos, ir šis vėl grįžta 
Maskvon. Čia grįžus Baltru
šaičiui iš Kauno, rugpiučio 9 
dienų Svila paties Atstovo aky- 
se iškerta man tokį šposą 
perduodu savo telegramos ML 
Misteriui, žodžiais: — “devin
to rugpiučio pačioj darbyme- 
tėj Baltrušaitis šaukia mane 
pas save. Sėdi ten Svila, kurs 
apipylė mane klausimais, kam 
esu išpiešęs jį provokatorių, 
iš kur imdamas faktus rašiau 
Kaunan, kad jis naktimis lo 
šias kortomis, dienomis mie
gąs ir nieko nedirbąs. Sakiau, 
kad jis nelinksmai informuo
tas, nes rašyta buvo visai ki
taip. Svila tuomet tarė:' “iš
šaukti tave duelin butų per- 
didelė tau garbė, gerinus iš
karsiu tau snukį sutikęs Kau
ne, nes nenoriu Atstovybėje 
triukšmo kelti ir ką nors beifd- 
ro su sekretoriais tureli.” 
Grūmojo man karo lauko teis
mu ir stoviu. Lig gilumos įžeis
tas, sujudintas, suvedžiotas .li
kutis su širdgėla vienas. Ilgai

dirbti negalėsiu prie -lokių ap
linkybių. Jei bučiau pavadinęs 
Svilą provokatorium bei netei
sybę parašęs ir be Jurgio ži- 
niųs, užtektų drąsos tarti kal
tas. Paliuosuokite mane. (10 / 
VIII—21 4U No 57). Dar prieš 
šį Svilos incidentą mano san
tykiai su Baltrušaičiu pablo
gėjo dėl to, kad jis, kaip įsi
tikinau, —

Atstovybės reikaluose' rtepa- 
reikšdavo tvirtos valios, nuo
seklumo, dėl lo kad visiems 
stengdavos jis įtikti, ^visiems 
geru palikti, vengdavo visų ne
ramumų, palikdamas juos man 
ir aš, suprantama, palikdavau 
kalias. Nekartą būdavo taip, 
kad kas šiandien buvo mano 
daroma, pilnai pačiam Baltru
šaičiui pritariant, tas rytą bū
davo atmainoma. Tuo Hudu 
vėl grįžo Atstovybei! “darbuo
tis” anksčiaus paliuosuotieji ir 
Kaunan net iškraustyti Vana
gas, Bergas, grįždavo vėl dip
lomatinių kurjerių Dunkelis 
“savo reikalų likviduoti”, vėl 
pavedama buvo Bergui, 'Vana
gui atsakomingas darbas, Dun- 
keliui už kurjeravimą užmoka
ma alga, ir dėl viso šito ne
nuoseklumo, labai žalingo At
stovybės reikalams, aš netylė
jau, rėmiaus su grįžusiais, rė- 
miaus su Baltrušaičiu, rašiau 
Minisleriui, Rytų Deparlamen- 

, to Direktoriui, ir jau gailėjaus 
parašęs tuomet Ministcriui 
Pirmininkui savo memorandu
mą, nes visoj tikrumoj * paju
tau, kad matio buvimas Atsto
vybėje visai bergždžias ir tik 
i'G.j uos su žmonėmis, įKydunins 
kas kartą vis daugiau'sau prie
šų ir blogų kalbų. Aš prašiau 
Ministerio birželio gale paliuo- 
suoli mane. Ministeris laiške 
iš 3/VU prašė manęs darbo 
Atstovybėje nemesti, kas atsi
liepti* skaudžiai Lietuvos rei
kalams (Ministerio laišką pri
dedu, N31). kaipgi stabdė ma
ne nebėgti ir p. Lisauskas R. 
D. Direktorius (jo laišką iš 
17/V1U—21 m. N33, iš 7/V11— 
21, N32, 13/V1I 21, N31 pri
dedu). Aš palikau. Bet Svilos 
incidentas ir Baltrušaičio rolė 
jame mane visai pakirto, ir aš 
ėmiau siųsti savo daiktus, kny
gas Kaunan, rengdamuos ga
lutinai pasitraukti. Bet pra
šant Ministcriui ir R. D. Di
rektoriui nemesti Atstovybės 

vėl užsilikau. Ministeris įsa
kė Baltrušaičiui pareikalauti 
iš Svilos dėl manęs satisfakci
jos arba —• jei nesugebės to 
padaryti, 1 kad praneštų Mi- 
nisteriui oficialų raportą, nes 
jis negalys leisti, kad mažes
nysis valdininkas koliotų vy
resnįjį, dargi akyvaizdoje At
stovo (Ministerio laišką iš 12/ 
VIII 21, N35 ir iLisauskio laiš
kus iš 12/VI1I -21, N36 ir* iš 
17/VIII 21, N37 pridedu). Bei 
Baltrušaitis nepadarė nei vie
no, nei kilo, o Svila su savo 
agentais toliau vare savo kerš
io-darbą ir K'aune ir Atstovy
bėje:

Rugsėjo gale, grįžus Baltru
šaičiui iš Kauno, radau jo Ka
bi neto ant stalo generolo Zin
kevičiaus raštą, adresuotą Bal
trušaičiui, kuriame Zinkevi
čius skundžiasi jam, Atstovui, 
kad aš darąs energingas klin
tis kapilonui Svilai, mėginant 
šiam išsiųsti Kaunan nors dalį 
jo, Zinkevičiaus daiktų, liku
sių Maskvoje.x Baltrušaitis man 
pasakė, kad šį laišką jam įda
vęs Kaune generolai Zinkevi
čius. Aš labai n įisis tebėjau 
šiam Zinkevičiaus pareiškimui, 
nes iš jo pirmą kartą paty
riau, l<ad Zinkevičiaus daiktų 
esajua Maskvoje, kad Svila 
bandęs juos išvežti, ir kad Avi
žonis visais budais kliudęs tat 
atlikti. Bet kas autorius lo 
šmeižto, man aišku buvo iš 
paties Zinkevičiaus pareiškimo, 
ir aš prašiau Baltrušaičio su
stabdyti Svilą nuo tokių šmeiž
tų ir pranešti Zinkevičiui tik
rą dalykų stovį dėl jo daiktų. 
Kas Baltrušaičio padaryta šiuo 
reikalu, nežinau,* bet priža
dėjo padaryti visa, ko aš pra
šiau (Zinkevič. rust, nuor., iš 
20/IXr 21 No. 514, N38 pri
dedu ).

(Bus daugiau)

korespondencijos
/ So. Omaha, Nebr.

Protestas prieš Romos papą, 
bolševikų raudonąjį terorą 

ir Lietuvos klerikalų 
smurtą

Kada atėjo žinia iš Lietuvos, 
kad musų sostinėje Kaune da
romi yra didžiausi protestai 
prieš popiežiaus, darant konkor
datą su Lenkija, sava valingą 
priskirimą Vilnijos prię Lenki
jos ir jo norą abelnai surišti 
Lietuvą su Lenkija, tai visi So. 
Omaha lietuviai sujudo. Juk 
kiekvienam lietuviui skauda šir
dį užgirdus, kad popiežius pri
pažino teisėtumą Želigovskio 
plėšikiškio žygio ir kad jis mi
na po kojų šventas Lietuvos tei
ses. Ir kada Kauno lietuviai pra
dėjo griežtai protestuoti prieš 
tokį popiežiaus konkordatą su 
Lenkija ir iškėlė obalsj “šalin 
Papos rankos nuo musų Vil
niaus”, tai ir So. Omaha lietu
viai gyvai atsiliepė į teisingus 
Kauno lietuvių protestus ir vie
tos Lietuvių Draugijų Veikian
tysis Komitetas nutarė prisidė
ti prie Kauno lietuvių protesto 
ir čia ant vietos surengti dokį 
pat protesto mitingą. Ir štai ne
užilgo tarp vietos lietuvių pa
sklido lapeliai, .šaukiantys visus 
lietuvius į protesto mitingą, 
pi-otestuoi-i prieš popii^ziu.uw aXi- 

davimą Vilniaus bajorų Lenki
jai. Lapeliai buvo su paties po
piežiaus paveikslu, popiežiaus, 
kuris' patvirtino Želigovskio plė
šikišką žygį, tuų užduodamas 
skaudų smūgį Lietuvai ir išplėš
damas jai senąją sostinę Vil
nių.

Kun. Mikulskis išsigando 
protesto

Tas protesto mitingas ir tie 
lapeliai, o taipjau sujudimas 
taii> vietos lietuvių ir jų pasi
piktinimas popiežiaus visai ne- 
popiežiškais darbais išplėšiant 
iš Lietuvos Vilnių, nugąsdino 
vietos lietuvių kun. Mikulskį. 
Kunigėlis labai tuo protesto mi
tingu susirupiho ir dėjo didžiau
sių pastangų kad nors dalį lie
tuvių, nors dalį geriausių savo 
avelių nuo to mitingo sulaiky
ti. Ar tai reiškia, kad musų ku
nigas sutinka su tuo, ką popie
žius padarė ir pritaria tam po
piežiaus konkordatui* su Lenki
ja, kuriuo išplėšiama Lietuvai 
jos sostinė Vilnius?

Kun.. Mikulskio ir žalpio 
“dialogas”

* »

Netoli šv. Antano bažnyčios 
yra Uždavėniaus grosernė. Klai
po sankrova, ji yra vieša viela 
ir jon užeina visokių žmonių. 
Kartą i tą sankrovą užėjo ir A. 
žalpis palikti protesto mitingo 
lap&ių. Jis rado ten besėdintį 
ant mažo krėslelio kunigą ir he- 
pučiantį dideliais kamuoliais ci
garo durnus. Išpradžių tyku, ra
mu, bet paskui kunigėlis išsi
traukia iš kišeniaus protesto mi
tingo lapelį ir lėtu .palšu sako':

— Rytoj’ jau kryžiavos popie
žių. >

Jo šalininkas storu balsu pri
taria kunigui ir priduria, kad 
šventą popiežių tie niekšai gele
žinėmis ir medinėmis vinųnitf 
l^al^ią.... žalpis pusbalsiai jiems 
atsako: , *

— Tai jus, katalikai, tik ir 
mąstote apie kryžiavimus ir 
kankinimus. O mes, kaip m^tot, 
pagerbimui net Papos paveikslą 
įdėjome.

Kunigas pradeda karščiuotis, 
kolioti rengėjus, nes jie “daro 
biaurų darbą”, žalpis ramiai gi 
jo paklausia:

— Kame yra tas biaurus dar
bas? Ar tai todėl; kad mes lie
tuviai giname teises, kas ne kę- 
«tintųsi ant jų, Roma ar Mask
va.

Kunigas visai netenka ligsva- 
ros ir visa gerkle šaukia:

— Kąs tave įgaliojo, pąshkyk 
man, kas tave įgaliojo?

žalpis jam atsako:
— Visos Lietuvos reikalas, 

kunigėli. Mat, kunigėli, yra to
kia dalykas, kaip tautos kūnas. 
Jei^u vienoje kūno dalyje pasi
daro žaizda, tai tą žaizdą jau
čia visas kūnas. Tad todėl kada 

>VatiHunas padaro konkordatą 
su Lenkija, kuriuo Vilnius yra 
atiduodamas Lenkijai, tai tą 
žai4dą jaučia visa Lietuva, visi 
jos žmones ir tinkamai į. tai re
aguoja. Tad jeigu Kauno lietu
viai kelia protestą prieš tokj 
Papos nedorą linkui Lietuvos 
darbą, tai prie tų protestų turi 
prisidėti ir So. Omahos lietuviai 
ir išreikšti prijautimą Kauno 
lietuviams. \

Kunigas toliau valdytis nebe
įstengė, pradėjo koliotis ir net 
grūmoti areštais. Bet tur būt 
net pats susigėdijęs savo žod
žių, besikoliodamas sprunka lauk 
iš sankrovos.

Protesto mitingas
Kovo 29 d. įvyko masinis pro

testo mitingas, žmonių susirin
ko daug ir visi su įdomumu lau
kė pradžios. Susirinkimą atida
rė A. A. žalpis varde rengėjų 
— Lietuvių Draugijų Delegatų 
Komiteto. Pasakęs įžanginę pra- 
kalbėlę, paaiškindamas susirin
kimo tikslą, pristato Įkalbėti d. 
P. J. Južėiįuną, Tezoliucijų ko
misijos narį. Savo kalboje jis 
iiuiodo, -kaip popiežija ii- pir- 

miau stengėsi visiškai pavergti 

Lietuvą ir Lietuviai deiei to te
ko vesti per ilgus šimtmečius 
kruvinas kovas su popiežiaus 
kareiviais — kry^eiviais ir kaip 
ir dabar popiežija stengiasi silp
ninti Lietuvą, atiduodama Len
kijai Lietuvos sostinę Vilnių; 
popiežius visai pražudys Lietu
vą, jei Lietuvos liaudis laiku ne
susipras, sakė kalbėtojas. Pas
kui jis perskaitė komisijos pa
tiektą rezoliuciją, protestuojan
čią prieš popiežiaus padarytą su 
Lenkija konkordatą ir išreiš
kianti užuojautą Lietuvos liaud
žiai, kuri irgi prieš tą konkor
datą protestuoja, nes jis reiš
kia išplėšimą Vilniaus ir jo ati
davimą grobikams lenkams. Re
zoliucija liko vienbalsiai priim
ta.

Taipjau vienbalsiai tapo pri
imtas pareiškimas Lietuvos val
džiai ir išreiškimas užuojautos 
tiems Lietuvos darbuotojams, 
kuriuos persekioja klerikalinė 
Lietuvos valdžia.

Antru atveju P. J. Juzėliunas 
kalbėjo apie vidurinius Lietuvos 
reikalus, apie siaučiantį ten kle
rikalų juodąjį terovę. Prisirąįnė 
ir apie Rusijos bolševikus, kur 
bolševikų raudonasis teroras 
yra dar baisesnis ir už Lietuvos 
klerikalų terorą? Jis kviečia pub
liką protestuoti ir prieš tą bai
sųjį bolševikų terorą, atkreiptą 
prieš Rusijos darbininkus ir 
ypač prieš socialdemokratus.

Iki šiol bolševikai tylėjo ir 
balsavo už kiekvieną rezoliuci
ją Bėt kada kalbėtojas prįsimi- 
ne ir Rusiją" ir paragino visus 
protestuoti prieš terorą, iš kur 
jis nė paeitų, tai jie jau neiš
kentė. Atsirado net trys Maslt- 
vos garbinįojai, kurie nė bako 
nesiprašę, vienas po kilo, net 
išraudonavę pradėjo spyčius 
rėžti. Pas mus publika juos dar 
pinųą kartą pamate ir labai nu
stebo užgirdusi, lad ir čia esa
ma Maskvos davatkėlių. Du jų 
greitai iškiūtino per duris, tik 
trečias jų. Oreutas, bandė kiek 
ilgesnį spyčių laikyti, bet pra
dėjusi nerimauti publika jį su
stabdė, pareikšdama, kad susi
rinkimas yra sušauktas išnešti 
protestą, o ne ginčus dėl Mask
vos varinėti. Tada rezoliucija 
prieš bolševikų .terorą liko pri
imta vienbalsiai, bolševikams 
susilaikius nuo balsavimo. Taigi 
šiame susirinkime so. orriahie- 
čiams teko pamatyti Maskvos 
garbintojus, kurie šiaip viešai 
pas mus mažai rodosi. Jie no
riai balsavo prieš Vatikaną, 
taipjau prieš klerikalų terorą

Lietuvoje, bet baisiai įsižeidė 
užsiminus apie terorą Rusijoje 
ir nuo balsavimo susilaikė.

Pristatoma dar nuo vietinio 
Amerikos Lietuvių Kareivių 
Kliubo Joną Juodį, kuris turėjo 
patiekęs raštą pas Papą Pių XI. 
Tą raštą Papai jis perskaitė lie
tuvių kalboje. Jis betgi bus pa
siųstas Papai lotinų kalboje. 
Publika tą So. Omahos lietuvių 
raštą Papai priėmė vienbalsiai. 
Tik vieni bolševikai vėl susilai
kė nuo balsavimo.

Vedėjas padėkojo publikai už 
skaitlingą susirinkimą ir prisi
dėjimą savo balsu prie protesto 
prieš Papos atidavimą Vilnių 
Lenkijai ir tuo susirinkimas už
sibaigė.

0 klerikalai ...
Reikia dar priminti, kad tuo 

pačiu laiku, kada tikri lietuviai 
laikė savo susirinkimą protestui 
prieš Papos užgirimą Lenkų plė
šikiško žygio — ginklo pagelba 
pasigrobimo Vilniaus, musų 
bažnytinininkai laikė savo Pilie
čių Kliubo susirinkimą., Kun. 
Mikulskis juos kaip mažus vai
kus bovijo, kad tik užtęsus su
sirinkimą, taip kad nariai nebe- 
suspėtų nueiti protesto mitin
gam Betgi keli žmonės, kurie 
jaučiasi esą tikri lietuviai, ne
laukė pabaigos Kliubo susirinki
mo ir atėjo protesto milingam

Teko girdėti, kad daugelis ka
talikų, paeinančių nuo Viliflaus, 
draskė lapelius su Papos paveik- 
slr.is. Tai buvo jų protestas prieš 
Papą, kam jis atidavė Vilnių 
lenkams.

—- Xa.kriiHtijonus.

Westville, III.
Vėl lietuviai išrinkti miestelio 

valdybon

šis miestelis didžiuniiij yra 
apgyventas lietuvių, kurie dau
giausia dirba anglių kasyklose. 
Bet vasaros laiku darbai ka
syklose sumažėjo; dirba 2 ar 
3 dienas į. savaitę, ir tik retai 
pasitaiko dirbti I dienas.

Balandžio 21 d. buvo rinki
mai miestelio valdžios: rn.tyo^^ 
ro, aldcrmanų ir policijos tei
sėjo, Tapo išrinkti progresy- 
vės partijos kandidatai vi
si lietuviai. (Miestelio preziden
tu (mayoru) lapo išrinktas 
Petras Iškauskas, 3 al’derma- 
nai ir policijos magistratas 
Andrius Aponaitis.

—Koresp.
\ -- --------------

Grand Rapids, Mich.
Del pančekaičių atsidūrė 

kalėjime

P-le Ona Kaupris atsidūrė 
šešiems menesiams kalėjimai! 
ir vien tik todėl, kad norėjo 
įsigyti naujas pančekailcs. Kaip 
tas atsitiko?

štaį kaip. Senosids pančekai- 
tčs jau nelM'tiko. Reikia pirkt 
naujas. Bet pinigų neturėjo. 
Tad sugriebė kur-tai mmišai- 
no pantukę ir bandė ją par- 
duoti, kad už tuos pinigus nu
sipirkus naujas pančekailes. 
Tečiaus policija nutėmijo tą 
jos biznį ir pristatė ją teisė
jui. (> teisėjas nuteisė jų še- 
šiems mėnesiams j pataisos na
mus Detroit, Micb. Taigi, na
bage, nė pančekaičių neįsigijo 
ir dar kalėjimai! pakliuvo.

šturmas.

JĮiekas ncali būti palyginama, kaip 
Y ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsięei >kitn.) šalčio, 
tuojaus naudokit šį garsų namini 
pagelbininkų, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c >r 7t)c vgii.liiic ><; i iuykit, kad 
butų Infcaio vaitbiaenklia ant puke- 
ho.

' fe-'



MM

Apvogė žmogų

Rastas negyvas lietuvis

mus

Pasaulinė katastrofa

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKOna

Smulkios Žinios

LIETUVON

YANKEE
rw mus vietinių agcn

Ar jus žinote, kad

VISI

HITT ANO RUNN BY KITT

3281
75210

3643 
20623 

3594 
3572 
.3563 
3582

Kam mokėti perdaug už 
jūsų dantų taisymo darbų

suff
Dl(> T&T |

HOSE J5 .

3544
3567
3579
3575
3584

Kriaučiūnas
Dzimdziais

Antanui Montikui 
Elzbietai šlaustaitei

Prie 
hiryjc 
\ iekus

tenoras 
davė alsi 

Cbicago- 
giminėms

Petrui Janavičiui 
Kazimierui šiliniai 
Jonui Virbalui 
■Vladui Virbalui 
■Dominikui Juranui

Justinui Kaseliui 
Dominikui Urbučiui * 
Teklei Kučiniutei 
Onai Gedzevi’čienei 
Petrui šimkevičiui 
•Bronislovai Garnienei 
Kaziui Šimkūnui 
Petrui Kazenauskui 
Benediktai Žemaitienei 
Mikolui Bagdonui

NUH UTTlt fcUFFHta& 
l'LL FlK VUH - IF l 6CV 

MY MOOKS OU VUU- .

D<)

20617
21903

listui

i engia prakalbas Mild< 
nčj, 31 
tądien v

22167
3412—Zofijai Rimikei
3450

75211

DR. VAITUSH, O. D 
LIETUVIU AKIU SEECIAUSTAf

20608
20609

3589
3590
3522

24093^-Onai SkepeČiukei
3526

20577
‘42174—Klemensui Du r
20584
11236
11237

Pasako apie pagelbą kokių 
givo vartodama Lydi a E. 
ifinkham’s Vegetable Com-

k uriė 
lavins sa- 

Yankus, 
nuo seniau 
savo sopra-

Lyra” neskamba

LIETUVON— x 
užrašykite tavo gimi
nėms fr pažįstamiem* 
NAUJIENAS. ~ Lietu
vos įmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Žmlyslėje į 
kaltės. 11 rsg 
už užpuoliai

Plėšikai prie jos mylimojo akių 
ją išgėdino

1361 S. lialsted St., vi
gą įves, rastas negyvas 
(?) Žilas. Spėjama, 

užmušta automobiliu.

Išmokėtos perlaidos per 
kitas Bankas:

TELEFONU 
PRIŽIŪRĖTOJA

tų arba '*

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. SUte SU Chieago, III

šeštadieny, balandžio 
tapo apvogtas Rrighton 
įžymus 
p. Pranas ( 
che r a ve 
vakare, ! 
mie 
visi

Ilumboldt Park 
nariai surengė 

. siurprizų, 
HM) ypatų. 
• man išti

ki i ubas,

gerą dėl jų 
pasakė Kriau

Alfred Auzin 
•Domicėlė Gasparavvi 
egiene

pasilinksminti, 
“Lyros” mišrų 
buvo didelis, 

60 nartų skai- 
bene partines

Palengvins akiu (tempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karštį, ati
taiso kreivas .akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir au giliau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. k-

1545 West 47th St
Phone Bonlevard 7581

Keletas mėnesiu algai 
jaunimas, 
lūs ii 
buvo 
chorų, 
buvo 
čiaus. 
dainas 
likti. . 
tų ir . 
choras 
komunistai 
savo jėgas 
draugus ir 
vieš balsai? 
karų paskelbė 
Nesutinkantieji su jais visi ap 
leido ‘‘Lyros 
neskamba, 
mokytojas 
binti, be 
balsams, 
kliurkti 
bus iš jos 
sumažėjo. 
Įima dieVo garbinti 
ti nė tiek

3481
11211—Adomui Repačkai
2O5Q6—Juzefai Lenckienei 
20589—Onai Pališaitienei •
20592—Vincui Jacunskiui
22180—Stepanijai Ralis

Jonui A. Petraičiui 
Pranui šiaučiunui

E. PinkhanršVegetable Compand, 
manydama, kad pagelbės, pabJuulžiau. 
Jos nuramino mano nervus, mažiau 
nusigązdavau ir pasidariau spartesnė. 
Jos pataisė mano sveikatų visais at
žvilgiais. Aš galėjau dirbti savo 
darbą toliau su didesne energija ir aš 
rekomendavau Vegetable Compound 
visoms jaunoms mergelėms. Aš da
bar vedusi ir turiu gražų kūdikį ir 
esu geroje sveikatoje. Jei aš turiu 
kada kokią ligą aš vartoju Vegetable 
Compound, nes aš žinau, kad jos man 
pagelbsti”. Mrs. O. W. Thiel, 925 
l’awnee St., Leavenworth, Hansas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakančios gyduoles deį 
visų tų trubelių. Pardavimui pas ap- 
tiekorius visur.

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba' daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie, dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo- 
nyj, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių, 
atsineškite šį skelbimą su savim I” 
gaukite $10 X-RAY cgzaminaciją 
ir kraujo spaudimo cgzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEIHCAL CLINJC 
505 S. State St., kam? ('ongreas St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Lcithcr krautuvę.

Valandos nuov9 ryto iki G vakare. 
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedelioj nuo 9 ryto iki 12 dienų.

41181
11152
3306
3360
3365-^-Bronįslovui J. Valančiui
3397—Onai šiutrikienei
3458—Kaziui Pukiui

21994—Valisei Rainienei'
55068—Barborai Plonienei

3481—Onai Kupielienei

sumažino skailliaus kituose 
miestuose, šaštndieijy, 18 d. 
pribuvo ir apsigyveno^, Antano 
ir Kastancijos Rypkevičių na- 

Jos vardas bųš Olga ir 
lainininke, nes 

turi stijir 
Rypke- 
garnys

\Villiain llrsgu, 
S. Hermitage Avi 
Bi i(k‘\vell kalėjime 
iš antro 
grindų, 
mušime 
Emil

3475—Povilui Paulauskui
20590—Zosei Misiūnienei
3556— Karoliui Zaulevjčiui
3557— Adolfinai Zaulevičaitei

Johanai Sv/eikauskaitei
Jurgiui Zemliauskui 
•Adelei Varnienei
Ignacui Bučiui 
•Uršulei Beržinienei 
Marijonai Punkauskai

Tadeušui šliaųteriui 
Onai Peleckienei 
Monikai Lukauskienei 

20555—Kazimierai Pabedinskie 
nei 
Antanui šikšniui

3568
11247—Juozapui Pečiuliui 
3525—Onai Jasaitei

'3524—Onai Jasaiti*
19—Salomijai Budrienei 
18-rJulijonai Žilienei

Bernardui čerapui
Bronislavai Abračen 
skaitei
Brigita) Ratkevičienei 
Albinui Jankauskui 
Marijonai Mockienei 
•Vincentui Krauzai

EKSPERTAI BE SKAUSMO 
TRAUKĖJAI

Jų.s gal būt mokate daugiau už jū
sų dantų taisymą negu mes ro- 
kuojaine, bet tai nėra darodymas, 
kad jus gaminate geresnį darbą. 
Gerumus musų darbo nepalygina
mas, o prie to dar mes turime 
švarų ir sanitarį ofisą. 15 krėslų, 
7 specialistai.

Pleitos, $8 iki $25
$7 Tilteliai .................................. $4

PEOPLES DENTISTS
322 So. State Street

Tarpe Jaeknon ir Van liurcn 
Imkit ęlevateriij iki 3 augšto 

Moterų patarnavimas 
21 metai tame pačiame*, name 

8:30 ryto iki 8:30 vai. vakare 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 vai. 'dienų.

Pas Antanu Scinkoviac 
lieti, atėjo nepažystamas 
gus, kuris pranešt 
Cbicago s lenką 
lieto lenkams

Lietuvoje draugija “Aušros Var
tų” turi įsteigusi mokyklą dėl suau
gusių, mokytoja tos mokyklos yra 
p-le Kenutis. Ar jus žinote, kad 
Helmarai turi savyje puikų tabaką 
vadinamą Turkišku. Turkiškas ta
bakas yra geriausias dėl cigaretų, o 
Helmarai yra padaryti iš 100% gry
na Turkiško tabako.

muos 
žada būti d^di 
yra pilnai sveika 
'rų balsų. 4. inkstui yra 
vičiai, kad pavasario 
juos apdovanojo tuo 
troško.

beliko 
darbininkų 

Pirmosios Gegužės, 
turime* ruoštis prie 
s švcplės apvaikš-

didcli laivai milžinai, kaip
didžiausias pasauly, 

LAPLAND, P1TTS-

šventės 
— susi

nau darbo, kaip tas 
daroma kitose šalyse, tad 

susirinkime visi vakare, 
į prakalbas ir apkul- 

s. Jžanga 
rengimo 

prakalbose 
visų mus 

vieno- 
išnau- 
darbi- 

savo

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

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

Musų 
MAJESTIC, 
OLYMPIC, 
BURGI! siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klėsos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistus ir manda
gumas.

kiną siurprizo tikslą ir prista
to kalbėti .1. Grigaitį, J. Gri
gaitis paaiškino reikalingumą 
tokių politiškų kliuhų lietuviij 
taY|M* ir reikalingumą 
balsuoti, paskui kvietė 
narius ir ant toliau laikytis to
kios vienybės, kokios laikėsi 
iki šiol, baigdamas padavė Lin- 
karlui ranką, linkėdamas visų 
njtrių vardu, kuollainungia.ii- 
sio> kelionės. Po to tęsėsi kitų 
draugų linkėjimai ir linksinini- 

ki vėlyvos nakties.
— Kliubietis.

llarold \Verner sėdėjo savo 
automobily su savo mylimąja 
Marie C.coper, prie Įmslarosios 
namų, 45<k> Kilis Avė., kaip 
urnai prie jų priėjo du plėši
kai, atstatė revolverius ir pa
liepė važiuoti toliau. Prie 15 
ir Vinceniu\s gatvių jie palie
pė važiuoti i elę, kur prie akių 
mylimojo abu plėšikai mergai
tę išgėdino ir paskui 
\Varner $1 ir automobilių 
važiavo savo keliais.

operavimas ir pri
žiūrėjimas ir aš 
pasidariau labai 
nerviška ir buvau 
visai nusilpusi. 
Mane gązdino kiek 
vienas mažmožis, 
ir begalo buvau 
nervuota ir vosuo- 
met jaučiausi nu
valiusi. Per lai
kraščius aš daži- 
nojau apie Lydia

chorą ir ji jau 
Žiūronas, choro 

da vis bandė skani- 
išėjus geri a ilsiems 
visai pradėjo tik 

Sako, kad nieko nc- 
o ypač kai finansai 

Jei be pinigų nega- 
, tai dainuo- 

Lyra” padarė klai-

Padidėjo Chicaga.
Chicaga padidėjo vienu 

ventoju, kurio pribuvimas

dą sutikdama dainuoti “Ku> 
monizmas jau gyvuoja..l)e 
lei to jai prisieis keliauti ten 
iš kur parkeliavo...

štai kaip surengta siurprizą 
Nariams pasikvietus Linkartą 
pasivažinėti automobiliu^ "kiti 
kliubo nariai, ir jų moterys, 
: kubiai pribuvo į Linkarto lia
nos, 3310 W. Evergreen .avė., 
ulaisė stalus, pagamino ska
lią vakarienę ir laukė parva

žiuojant. Ėinkartui sugrįžus 
namo ir įnėjus į butą, nahiai 
usirinkę sveikino ir pasisodi

nę už stalo valgė skanią vaka
rienę. Bevalgant atsistoja kliu
bo pirmininkas Kairis, paaiš-

nusižude 
okdamas 

fšto ant cementinių 
buvo įtariamas už
rito pagelbininko 
i. Kitas įtariamas 

žnmgžudyslėje irgi suim- 
Policija mato' toje žmog- 

i pažinimą prie 
sėdėjo kalėjime 

mer-

zmo
kad vienas

nusiskundė, 
kad Ghicagos draugai darbie- 
čiai jam šposą iškirto. Jie, 
jam atvažiavus ('hicag'on, už
kvietė jį dainuot jų koncerte 
ir už jo patarnavimą žadėjo 
išpirkti 50 tikietų po dolerį; 
Po jų koncerto priėmė ir žadė
jo tik 30 tikielų, nes esą 50 
perdaug. Ant koncerto atėjo 
vienas ir sugrąžino 26 .tikir
tus, nes tik pardavę 1 tikin
tus. Kęiaučiunas kreipėsi į 
jų vyriausybę.- Paaiškėjo, kad 
buvo jų nutarta neparduoti ti
kintus, kad Kriaučiūnas netap
tų “buržujum.” 

“Ijai už mano 
gavau blogą’’ — 
čiunas.

11 d., 
Parko 

Real Kstate biznierius, 
liūnas, 4108 Ar- 

Apie 10 ar 11 vai. 
i nieko nebuvo na- 

išmušta durų stiklas ir 
baldai iškraustyti. Norėta 

seifą” atplėšti, liet negalė
ta ar laiko neturėta, tik ap
draskyta pusėtinai. Iš deskos 
išimta $100, daug laiškų, kon
traktų, morgičių popierų ir ki
tokių dokumentų. Viso p. fLii- 
cui padaryta ant $10,000 nuo
stolių. —Rep.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai dantų be ekauemo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima falgyu kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikite saro 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

$1,500 i metus, o 
tais $1,600.

Aplikacijos (tam 
kos yra gaunamos 
kia piuluoti iki gegužes

Pasaulinė katastrofa išmetė 
iš bėgių normai į gyvenimą. 
Net iki šios dienos sujudinti 
paskutinių metų įvykiais žmo
nės negali nurimti.

Kas tie per įvykiai? Tatai 
mes parodysime lietuVių kolo
nijai su pilniausiu olyjektingu- 
mu ir bešališkumu. Kiekvienas 
galės daryli savo išvadas.

Šekit “Naujienas”, kur tilpt) 
tolimesni pranešimai.

Besiartinant Pirmajai 
Gegužės

TUtV STUOC M€ 6*1 TUt ' 
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• ( ShiEAK IM-l'D UKCTO ' 
J StC A FEV4 OF ’fcM IkY CT 

Today - i'o bat em so ua&d 
OU Tue

Keturi plėšikai užpuolė p-lės 
Berilui Kontny namą, 3831 
VS’ilton. kada ten buvo “drau
giškai” lošiama pokelio ir at
ėmė iš lošėjų $10,000 brang- 
menimis ir pinigais.

inkarto išleistuvės j Lietuv 
ir siurprizas.

dėmę i;
nu

AUJAS, pagerintas 
modelis su daugeliu 

naujų gražumų. Jis vertas 
užsitikėjimo, kurio 
ieško Ingersoll’yje.

Cicero 
kad palinksminti ki- 

patsai 
sutvėręs 

Choras 
pasiekęs 
I Minavo 
ir norėjo tokiuo pasi- 

Atsirado betgi •komunis- 
jie veikė bendrai. Kai 

; sustiprėjo, finansais, 
pradėjo stiprinti 

suvedė visus savo 
drauges net su žu- 
ir vienų gražų va- 

savo diktatūrą.

Paštas yra 'reikalingas pap
rasti) darbininkų — krovėjų, 
skirstytojų, kanseliavinio ma
šinų operuotųjų ir lt. Tuos 
darbus gali gauti lik- piliečiai 
ir išlaikę tam tikra lengvą 
zaminą. Taipjau turi būti : 
k i ir tvirti. Algos mokama 

antrai

Naujieną Pinigų Siuntinio Skyrius gavo-prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį )savo 
kvito ir gavėjo' vardą..

' Pinigus gavo:
3335—Pranusei Brigienei 

11188—Onai Gražytei
3417—Zosei Gumulauskaitei

Vilhelminai Šmitienei

Polilisl- 
draugui Linkartui 
I oriame dalyvavo 
Tas siurprizas dav 
į rasti, kad minėtas 
i ors yra jaunas, bet skaillin- 
į as nariais ir tai tokiais na- 
i’.ais, kurie myli vienybę ir 
i ioka įvertinti savo kliubo na- 
i ių pasidarbavimą. Kadangi 
J/.inkartas daug prisidėjo prie 
t uorganizavimo šio kliubo ir 
I uvo jo iždininku, todėl kliu- 
I o nariai ir surengė japi išteis- 
luves ir siurprizą, linkėdami 
jam laimingai atlankyti savo 
ir visų musų narių tėvynę 
Lietuvą, savo mvlimus tėvelius 
ir tuos takelius, kuriais mažas 
būdamas bėgiojo ir gyvenda
mas Amerikoje j>cr 26 m. ne
pamiršo jų ir progą gaVęs su
manė juos atlankyti.

Reikia 
žmogaus tą auką 

išdalinti. Scinkoviac tam dar
bui, žaluma, pilnai tinka,* tik 
turi pasirodyti ir užsistalyti 
kiek pinigų. Jis išsiėmė iš ban
ko $1,7(10 ir parodė nepažysla- 
niąjam. Paskui pinigus įdėjo 
i dėžulę, kuria atidarė už ke
lių dienų ir rado tik suvi- 
niotą laikraštį; pinigai gi bu
vo jau “išgaravę”.

kuris 
sveikinimo koncertą 
je savo bryliams, 
draugams Jfv pažystamiems, ap
leido Cbicagą. Kriaučiūnas iš
sipirko laivakortę “Naujieno
se” ir jau patraukė artyn Ita
lijos. Pakeliui sustos kai ku
riuose miestuose atsisveikinti 
su savo draugais ir jiems pa
dainuoti. Walerbury ir Brid- 
geporte, Conn. jam yra ren
giama atsisveikinimo koncer
tai. Užbaigęs koncertų marš
ui tą sugrįš į savo namus, Hroo 
klyną pas savo moterį ir tada 
išplauks j Italiją, Romos mie
stą. Tenai, tada bus jau du 
lietuviai amerikiečiai 
mokysis muzikos ir 
vo balsus. Ponia 
Brcoklinietė, jau 
mokinasi ir lavina 
no balsą.

K. Kriaučiūnas
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Jau tik kelios dienos 
iki visasvietinės 
šventės 
Jau dabar 
tinkamo I 
čiojimo.

Tos darbininkų šventės ap- 
vaikščio jimui Lietuvių Socia- 

Sąjungos VIII Rajonas 
svetai- 

S. lialsted St., penk- 
Tegližės I .d. Kalbės 

musų kalbėtojai -..
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir l)r. A. Moutvidas. Abu 
jie yra seni sucialistii darbuo
tojai ir šioše prakalbose jie 
paaiškins dtirbininkų laimėji
mus ir pralaimėjimus, taip 
1 ad kiekvienas galėsime matyt 
kaip sparčiai, ar kaip lėtai mes 
engiame prie galutino musų 

tikslo pasiliuosavimo iš al
pinės vergijos.^

Mes negalime savo 
tinkamai apvaikščioti 
I likant nuo darbo, 
' ra 
i (irs 
7:3(1 vai 
I ėkime savo reikalui 
i 5c. — padengimui 
i ’šų. Bukime šiose 
\ ei darbininkai, nes 
(’arbiiiinkų padėtis yra 
I ia ir visus mus lygiai 
(’oja kapitalistai. Visi 
i inkai apvaikščiokime 
šventę - Pirmąją Gegužės!

. Laukiantis tos dienos



NAUJIENOS, Chicago, ut Antradienis, Bal. 28, 1925

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakianČiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

ESKO
Antiseptidkas mostls.

Lieiuvui Rateliuose.
S

( i'ąsa nuo 5-to pu«l.)

Atsišaukimas į Draugijų 
Valdybas ir Veikėjus

Reikale masinio protesto prieš 
popiežiaus neteisingą atidavi
mą Vilniaus lenkams.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kraipkia į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Al A 

PADftKAVONt
šiuomi tariame savo nuošir
džiausią ačiū visiems giminėms’, 
draugams ir pažįstamiems da
lyvavusiems musų A. A. brolio 
Martino Green laidotuvėse, mh 
l»atoj, balandžio 25 d., 1925 m. 
Ačiū ųž jūsų nuoširdumą ir gė
lės. Taipgi ačiū tiems jo drau
gams iš Lietuvių Piliečių Kliu
do ir American Republic Club, 
kurie nulydėjo musų brolį j jo 
amžiną atilsio vietą ir, suteikė 
tiek gražių gėlių. Tebūnie tau 
lengva šios šalies žemelė.

Nuliūdę broliai
Motiejus ir Antanas 
Tarakevičiai.

Kaip žinome, popiežiaus pasi
rašytas konkordatas su I^nkija. 
atiduoda paskutiniajai Vilnių ir 
tuo budu pateisina grobiko Že
ligovskio smurtą.

Chicagos lietuviai negali nu- 
tilėti musų teisių paniekinimo 
tokiam svarbiam reikale, kaip 
Lietuvos sostinė. Musų parei
ga yra užprotestuoti. Vilniaus 
Vadavimo Komitetas tuo tikslu 
ir nutarė rengti didelį masinį 
protestą, pradžioj sekančio mė
nesio.

I Dabar gi, kviečiame visų 
Draugijų Valdybas, veikėjus ir 
šiaip asmenis užinteresuotus at
vadavimu musų sostinės, susi
rinkti seredoj, bal. 30 d. 8 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Audito- 
|rijon pasitarti apie rengimą to 
masinio mitingo. Prašome skait 
lingai atsilankyti ir neužmiršti 
savo, kaipo lietuvio, pareigos.

V. V. K-to Valdyba
S. Kodis, pirm. į
M. Vaidyla, sekr.

Polos Teiidžiulytės 
benefisas

Jonas Briedis scenoje.
'Chicagiečiai dar gerai atsb 

mena savo laiku pagarsėjusį 
tarpe lietuvių lošėją-arlistą p. 
Jonų Briedį. Jis dabar ir vėl 
nusitaręs pasirodyti Chicagos 
lietuvių visuomenei p-lės Polos 
Tendžiulyteš benefise. Jis mita
lai tam pritarė ir paaukojo 
savo energiją, triūsą .ir sveika
tą.
1(1 <1., Lietuvių Auditorijoje, j 

Meilė ir Dailė.
'Lai keturių aklų pjesa. Gali

ma sakyti, irgi pritaikyta prie 
musų, lietuvių, gyvenimo. Vei
kalas labai dailus, ypatingai 
moterims, o tos kurios džiau
giasi meilės veikalais “muvise” 
tai galės pamatyti Meilę ir 
Dailę lietuvių kalboje ir lietu
vių st'eąojo.

Dovanos publikai.
Vedėjai vakaro . parūpino 

keletą gerų dovanų pinigais už 
geriausią galvosūkį, užduotą
lame vakare.

styliaus.
garsiną

JIEŠKO PARTNERIU REIKIA DARBININKŲ
, VYRŲ Į

R^KIA VYfuT^^™ 
Automobilių mechanikų, *40 j savai
tę. Automobilių plovėjų, $35 j savai
tę. Dirbtuvių janitoi ių, $35. Vyrų 
prie namų, kambarys ir valgis, $60 į 
mėnesį. Virėjų, $40 į savaitę. Vyrų 
į virtuves, $20 j savaitę ir valgis. 
Malevotojų, iš lauko, 75c. valandą. 
Pališerių ir buferių, 90c. vai. Sargų 
su inžinierių laisniu, $35 į savaitę. 
Velderių, 80c. j vai. Brass molderių,

Kabinot iŠdirbėjų, 75c. j 
Mašinistų, $10 j savaite. Prie

Turimo dar ir kitokių vietų.
Atsišaukite • ,

SOUTH PARK EMPLOYMENT
OFFICE 

4191 So. Halsted St. 
‘ ‘2^ fl.

REIKALINGAS partneris su ma
žu kapitalu, geistina, kad turėtų pa
tyrimą biznyje naujo patento. Pra
monė gyvuoja pusantrų metų, turiu 
užsakymus iš kitų fiestų. 12,000 
jau parduota tik Cmcagoje, taipgi 
reikia 47 State reprenzentatives, 
taigi daug pardavėją; Parduodam į 
painus ir krautuves.

Ivreipkites
S. GASPER,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

(VAIRUS SKELBIMAI
............................... ..................

Tel. Yards 7282
BRIDGEPURT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

•, 85c. i vai.
vai. T" 
bačkų, 85c. į vai.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 '— Blvd. 1969 res.

REIKIA
—DVIEJŲ

SHEARMANŲ.
Atsišaukite

1864 Leclaire Avė.

REIKALINtrAS bučeris, mo
kantis savo darbą ir kuris 
ri dirbti. Atsišaukit

nu

Grojiklis Pianas 
priežasties išvažiavimo iš 
parduosiu už

$110
benčiumi, kabinetu ir 98 mielių

išmokėjimais po $10 į mėnesį.
M R. KUNZ,

3323 Lincoln Avė., 
pirmas augštas.

Iš 
to,

su

BARGENAS. Pardavimui 
krautuve ir 5 kambarių moder
niškas flatas, mūrinis namas, 
naujas, garu šildomas. Parda
vimo priežastis liga. Veikit greit 
savininkas, 2907 W. 63rd St.

PARSIDUODA hardvvare ir 
paini storas, gerame padėji
me, lietuvių apgyventoj vietoj; 
parduosiu arba mainysiu ant 
namo. Atsišaukit

Naujienos, Box 525

Al A

V LA DI SL( )V A S P A VILONIS
Mano mylimas vyras persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 47 metų amžiaus, Balan
džio mėn. 25 (įeiną, 4:10 valan
dą ryte. Paėjo • iš Panevėžio 
parapijos. Amerikoje išgyve
no 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę ir šuneną An
taną Pavilonį. Kūnas pašarvo
tas randasi 2059 W. 23 St. Lai
dotuves įvyks utarninke Balan
džio 28 d. 1 cal. po pietų iš na
mų 2059 23 PI. Tautiškas ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvau
ti laidotuvėse. Nuliūdę liekame,

Moteris Petronėlė ir sūnė
nas Antanas Pavilonis.

Laidotuvęse patarnauja gra- 
borius S. D. Lekavičių, Telefo
nas (.'aivai 2199.

ALEKSANDRA DAUGĖLA
mirčia, tapo 
balandžio 25 
vai. ryte, 31 

metų amžiaus. Kilo iš Rietavo, 
Telšių apskr., Rietavo parapv 
žadvainių kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 13 metų.

•Paliko dideliame nuliūdime

Mirė netikėta 
elektros užmuštas 
d., 1925 m., 5:30

Važiuoja Lietuvon viešėt

/šią vasarą pa viešėti Lietu
voj ir ten praleisti vakacijas 
važiuoja daug žinomų vieton 
gyvinto jų.

Aleksas Stasiulaitis savo 
har<laskut\ klą pavedė .1. 1 hi
peliui ir su “Naujienų” eks
kursija važiuoja Lietuvon. 
Pcv. Juknis savo minkštų gė
rimų sankrovą pardavė ir irgi 
važiuoja Lietuvon pasilsėti, 
nes per kelis metus buvęs biz
ny jaučiasi pavargęs.

Važiuoja Lietuvon taipjau 
J. Bernotas, J. Martinkus, Ti- 
rienė ir Jakubauskienė. Anta
nas iLiiutkuš su motere irgi 
važiuoja sąyo senojon tėvynėn, 
t Taipgi graži šeiniiifėlė mus 

apleidžia ir mes turimo liūdėti. 
Bet senoji močiutė Lietuva 
džiaugsis susilaukusi tokių sve 
čių, nes visi jie yra turtingi. 
Važiuoja jie visi su didžiąja 
“Naujienų” ekskursiją, su ku
ria važiuos nemažas chieagie- 
čių ir kitų miestų lietuvių.

Linkime jiems laimingos 
kelionės ir sveikiems sugrįžti, 
parvežant visą glėbį žinučių is 
senosios musų tėvynės. Tad 
plaukite sveiki ir .linksmus!

— K. P. D.

Vakaras Europos
Ki<ip programas, 

Irtas, punktualumas 
mūras, konfeti, serpantinas bu
fetas ir tvarka bus ant k jok ga 
įima išlaikyti Europos-lie- 
tuvių slyliaus.

Dovana pirmai porai.
Man komitetas pradėjo kuž-' 

dėti į ausį, kad bus dar duo
ta dovana pirmai porai,

na ir komitetas toliau nepa
sakė, sako, kad jis viską pa pa
sakosiąs vėliau. —Raganius.

Mes parduodame obelio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų piumbingą ir namų ap- 
šildvmo reikmenis.

1‘EOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Hnymarket 1018
461 N. Halsted St. Hayinarket 4221

V__ ____ _  . ____ _______ ->

3301 S. Emerald Avo.
'tek Boulevard 1865

HEIKALINGĄS
/ PATYRUS 

DUONOS 
IAVAŽIUOTOJAS

73S W. 31 St.

kuri

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS ■
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzje Avenue 

.CHICAGO.- -- ---------------- . ■■ ■ J

REIKALINGAS 
būt gerai patyręk 
geroj vietoj, gera

Atsišaukite

bučeris, turi 
savo darbą, 
mok esti sc

Cicero, III.

AUTOMOBILIAI

MILDOS TEATRE ISRENDAVŪJIMU1
Pereitą pirmadieni Mildos

teatre pradėjo rodyti gražų 
paveikslą ‘'Bagdado Vagis”,
šis paveikslas buvo rodomas, 
vidurmiestyje per ilgą laiką,|„

jo progos ji pamatyti* Dabar 
gi yra proga matyti jį Mildos 
teatre už labai prieinamą į-

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, gyvento
jų visokių tautų. Biznis cash 
sena iš išdirbta.

4401 S. Richmond St.

mies-

Bus

Kas nori pirkti, 
uoti, arba 

mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. 8UROMSKIS A CO.
Reni Estate

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

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

CO.
patarnavimas 

Morgan St.
1571

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠIT^?

NORIU pirkti vidutinį oash 
registerį ir vogus (scale), Stan
dard arba Dayton. Užmokėsiu 
cash ir pats atsiimsiu.

3553 S. Wallace St.
Tel. Boulevard 2851

i

L A K I A V S U

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

2119 So. Halsted St.

Aukščiau pažymėtos raidės 
į kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resprtų sekcijoj Wisconsin, 

' valstijoj.
Standard Land Association

NAMAI-ŽEME 105 W. Monroe St. Suite 1305 
Chicago, Illinois.

sandrą, motiną Barborą, 2 bro
lių Antaną ir Joną, seserį Ag
niešką, 3 švogerius: V. Boškus, 
F. Pratapą ir St. Chiesas.

Kūnas pašarvotas 664 W. 18 
St. . Laidotuvės įvyks seredoj, 
balandžio 29 d., 1925, iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas j Dievo 
Apveizdos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas į 
§v. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliude
Moteris Tavosi ir sūnūs
Aleksandra Daugėlai, moti
na, broliai sesuo ir švogeris 

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Kadžius, Canal 6174

RMANNORT 
rTTLLOYD“" 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
l LIETUVĄ 

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 
' kambariai

K Svetimšaliai grįždami j 12 
Twnėnesių nęturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų :

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus praiot“.

James Pearson,
Box 1S2. Drumtnond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Kiekvienas »
Sutinka, kad
Bohemian
Hop-Flavored

PURilAN
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas niateriolas 
Prašykit groserninkij

Dnug yra girdėję lipie magi- 
gišką virvę, bet mažai kas 
yra malęs kaip virvė gelbst’i 
vagiui apvogti namus, šitame 
veikale galėsite matyli tą vir
vę ir arabą -- pavojingą vagį. 
Daugybė girdėjo apie skren
dantį arklį, bet niekas jo ne
matė. Mildos teatre. galėsite 
matyti kaip arklys skrenda tar 
pe debesų ir žmogų nešąs ant 
savo nugaros. Douglas Fair- 
banks vaidina šiame veikale 
svarbiausią rolę. .lis plauks ant 
magiško, karpeto, jis jos ant 
sparnuoto arklio po debesy, žo
džiu, darys visokius stebuklus, 
čia bus daugiau juokų, negu 
nuklidymo. Tas paveikslas vi
sus užganėdins.

‘— Vietinis.

PARENDAVOJ1MUI flatas, 6 
kambarių, garu šildomas ir ofiso 
vieta, 2-jų kambarių, kur pirmiau 
buvo daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisini. Kampinis namas. Vie
ta tinka bilo kokiam ofisui.

1347 So. 48th Ct. 
Cicero, ,111.

--------- - ---------- — —____ L.............  ...........— „„i, i.

NAUJAS štoras ant rendos, pui
kioj kolonijoj prieš pat Park Holm, 
tinkamas dėl bučernės arba kitokio 
biznio. Yra kambariai gyvenimui, sa
vininkas.

F. STANĮ S,
1529 So. 49 Ct., Cicero, III.

SJ--. .'J-'J-'J. „ Į ___ IBl'm.,1.'.']J . .J..1

JIEŠKO UMBARlįl
J IEŠKAU ruimo Bridgeporto apie- 

linkėjo, ruimas turi būt apšildomas 1 
ir šviesus, geistina būt, kad būt ir 
telefonas. Pageidaujama yra 
valgiu. , Kas turite tokį ruimą 
neškite į

Naujienas,
1739 So. Halsted St., 

Box 526

PARDAVIMUI rfutoniobilius 1922 
melų, 5 pasažierių touring; kaina
vo *2000, parduosiu už *275. šitas 
karas yra pertaisytas, gvaranluo- 
ju geriausiame padėjime. Matykite 
vakare, po 6 vai.

•1357 S. \Vashtenaw Avė.

Pardavimui
Namas tik vienų metų senumo po 6 
ir 6 kambarius. Beismcntas ir aukš
ta, pastogė, karštu vandeniu apšildo
mas .pirmas flatas. Kaina $4 4,500. 
įmokėti *3,500, namas randasi 4222 
So. Koekwell St.

PARDAVIMUI
• pagyvenimų po 4 
tra ir beizmentu.

■ pigiai.
Atsišaukite 

3609 So.

medinis namas 4
kambarius su elek-

Parsiduoda labai

Union Avė.

su
pra-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambarys. — 

apšildomas, elektros šviesa. Ma
tyti gailma vakarais.

1718 So. Halsted St.
‘ 2 fl.

Pranešimai
NAUJIENŲ

> PIKNIKAS

RENDAI ruimas 
dviem vaikinam, 
antrašu:

CALUMET GROVE
Bluc Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

PIRMOJI GEGUŽĖS
1 L,SS VIII Rajonas rengia darbi
ninkų šventės apvaikščiojimų penk
tadieny, Gegužės 1 d., Mildos sve- 
tainij, 8 vai. vakare. Bus progra
mas, kalbės drg, P. Grigaitis ir Dr. 
A. Montvidas. Dainuos Pirmyn miš
rus choras darbininkiškas dainas. 
Viši kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. —Komitetas.

Bri<lge|M>rt. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 28 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditoji'jos sve
tainėje, 3135 S. Halsted St. Visi de
legatai esate kviečiami dalyvauti su
sirinkime. A. J. Lazauskas, gekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JĖšKAU Juozo Stimanto. Jis gy

veno ant 33 St,, (.’hieago. Pis pats 
ar kas kitas jį žino, malonėkite pnv- 
n •Bti, L>usiu labai dėkingas.

ANTANAS U MANTAS, 
65 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

PARSI DUODA Moon karas 5 
pasažierių, 1925 modelio, 4 ratų 
brakes “baloon tirps” važiuotas 
tik 1600 mylių. Parduosiu ar 
mainysiu į namą ar lotą.

4429 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI automobilius Lak- 
sington Sport 1923 metų, mažai va
žinėtas. Daug dalių extra yra. 
siduoda pigiai. Galima matyti 
vai. vakare.

Atsišaukite
A. BARKAUSKAS, 

927 W. 35 PI.

PARDAVIMUI

Par- 
po 6

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUČERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 

 jį galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.

2113 Archer Avė.

- BRIGHTON PARK '■
Pardavimui bučernė, gerai įs

teigtas biznis ant bizniavos gat
vės. Parduosiu labai pigiai.

2612 W. 47 St.

vienam ar
Atsišaukit

'3114 S. Ųovve 1 
iš užpakalio

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ IR MOTERŲ
Sekr. arba iždininkų, 

kuopų, paskolų arba 
kamp. arba Šiaip vyrų ir* moterų, ku
rie susitinka su žmonėmis, gali už
dirbti $50 iki $100 j savaitę, be jūsų 
dabartinio darbo.

Room 702,
10 N. Clark St., 

Atdara vakarais iki 8:30

draugijų, 
apdraudų

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARSIDUODA 3jų krėslų barber- 
nė su vanomis ir pagyvenimo kam
bariais, lietuvių apgyventoj koloni
joj, lietuviui gera proga.

Kreipkitės
S. TOMKEV1Č

1711 S. Halsted St., Chicago, 111.

PAROŠIMUI-bariiernė, yra 3 
balti kreklai, taipgi pool ruimio 
stalas, cigarų, tabako ir nesvai
ginami gėrimai. Pirmos klesos 
padėjime, Važiuoju Europon, 
622 E. 67 St. Tel.‘ Fairfax 2886.

PARDAVIMUI barbernč ran
dasi geroj vietoj, biznis išdirb- 

; tas per 22 metus.
i priežastis, važiuoją savininkas į
, Lietuvą. 4556 S. Paulina St.

Pardavimo

REIKIA moterų indų plovėjų 
$18 j savaitę. Merginų prie kaun- 
terio, $20 j savaitę. Veiterkų, $25 j 
savaitę. Dirbtuvių merginų, $18 j 
savaitę Janitorkų, 40c. j vai. Prie 
namų, kambarys ir vulgin, $16 j sa
vaitę. Pardavinėtojų, $25 į savaitę. 
Taipgi turime daug kitokių vietų. 
Atsišaukite.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
OFFICE 

4191 S. Halsted St.
2 fl.

PARDAVIMUI bučernė 
Įgroser 'ė su mūriniu namų, 
ba išsimaino ant nedidelio 
mo. Meldžiu atsišaukti.

Pardavimui bučernė
grosernė.

Kreipkitės, 
1980 Canalport Avė.

ir 
ar- 
na-

Pardavimui
4 metų senumo namas po 5 ir 5 kam-’ 
barius, maudynės, elektra, didelis 
beismantas, graži vieta arti karų li
nijos, kaina $10,500, įmokėti $3,000, 
kitus kaip randą. Namas Brighton 
Parke.

NORIU pirkti lotus lietuvių 
kolionijoj arba nedidelį na? 
mą.

M. MEŠKAUSKAS’
3723 Emerald Avė.

Pardavimui
Naujas mūrinis namas po 6 ir 6 kam
barius, įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, karštu vandeniu apšildomas, pir
mas flatas, beismantas, aukšta pas- į 

vieta, 
kaina 

Randasi Brighton Parke.

MORTGEClAl -PASKOLOS
toge, lotas šalę namo, graži 
arti karu linijos ir mokyklos, 
$14,800. ‘ “

Pardavimui
namas po 4 kambarius, mau- 
elektra ir visi parankamai 

kaina $3,500, įmokėti $1,800.
• • ' '■

Pardavimui
Bizniavęs namas, gražiausia 
ant Bridgeporto prie Lietuvių Audi
torijos 3^51 So. Halsted St. Par
duosim pigiai ar mainysim ant kito
kio namo, kas mylit turėt gerą vie
tą dėl biznio, atsišaukit greJtai.

Medinis 
dynės,

vieta

Turime naujų namų baigiamų, bū
davot po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, tarp 66 ir 67 
S. Fairfield Avė. Taipgi- ant 67 
Maplevvood Avė., graži vieta, parkas 
ir bizniavos prapertes,'mokyklos, tik 
pusė bloko; parduosim numažintą 
karną ar mainysim ant senesnių na
mų ar lotų.

Taipgi, jeigu tamstos turit lotus ir 
manot budavoti namą, atvažiuokite 
pas mus, mes parodysime tamstom 
musų namus budavotus. Jeigu ne
patiks musų namai, tai mes parūpin
sime planus kurie tamstom patiks.

, JOKANTAS BROS.

LIETUVIŲ SUBDIVIZIJA

4138 Archer A vėl 
Lafayette 7674

2 flatų, 4-4 kambarių, muili
nis namas, elektra, modemiškas 
plumbingas, 3 karų karadžius. 
Netoli milijoninio teatro. TIK
RAS BARGENAS, kaina $4300, 
cash $1000 ir išmokėjimajs, 
gal sutartį.

2031 W. 35th St. • 
Tel. Lafayette 0909

pa-

PARDAVIMUI nutrinė 
bargenns, 3312 Lowe Avė., 
tariu, vra vana, elektra, 

*6,000

cottago, 
6 kam- 

yra vana, elektra, kaina 
3 aukštų mūrinė krautuvu. 

3 fintai ir mūrinis garažas, 31 SI., 
netoli, Wallace, kaina tiktai *15,000 

Atsišaukit:
559 W. 31 St.

TURTU parduoti savo geros far- 
mos žemę, 120 akių prie County ke- 
io ir 80 akrų. Randasi latvių kolo

nijoje. Atiduosiu labai geromis są
lygomis, kurie čionai apsigyvens. 
Del sąlygų rašykit savininkui.

OLA F JOHNSON, 
Box 47, StephensOn, Mich.

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

CORPORATION
3804 South Kedzie A ve., 

Lafayette 6738.
— - - - —

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING
’ COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
........... ,

ŠTAI 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; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
šis Amatas Gerai Apsimoku

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

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

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis iv vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien, l^eng-’ 
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ii 
augšČiau.

Chicago BricklayinR School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St., 
West side Skyrius, 1414 W. Lake St.

netoli Ashland Avė.

a. j. - .


