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Rinkimuose Vokieti 
joj buvę klastos

Bulgarų valstiečiai terore
VSLUJĄ

Ohio davatkų bitini pada 
rytas galas

Gubernatorius vetąvo įstatymą 
kuriuo norėta Įvesti mokyk
lose privertiną tikybos mo
kymą

Ohio priverstino tikybos moky-lvalstijos

mo mokyklose bilius vetuotas
Vokietijos rinkimuose 

buvę suktybių
Socialdemokratai paskelbia, kaiu 

vietomis buvo rinkimų įsta
tymas laužomas

BERLINAS, bal. 30. — Vo- 
kietijos socialdemokratų- spau
dos biuras šiandie paskelbė, kad 
per prezidento rinkimus praei
tą sekmadieni įvairiose Vokie
tijos vietose konvertai, varto
jami baliotams Įdėti, buvę taip 
plono popierių, jogui balsavimą 
dabojantieji vaidininkai lengvai 
galėję sekti, kaip žmonės bal
savę. įstatymai gi reikalauja, 
kad toki konvertai butų neper
matomi.

Socialdemokratų spaudos biu
ras sako, kad Magdeburge, Bai
lėj, Bremene i? kitur rinkimų 
valdininkai po kiekvieno balsa
vimo ėmę Į<onvertus ir, laikyda
mi prieš šviesą, žinoję tiki,‘ai, 
kam balsas buvęs „duotas.

Biuras prašo partijos narių, 
kad jie primestų apie visus to
kius atsilikimus, idant butų ga
lima apskaičiuoti, kaip plačiai 
toks įstatymo laužimas buvo 
praktikuojamas ir kaip tatai ga
lėjo atsiliepti i rinkimų rezul
tatus.
Nutarė panaikinti monarchistl- 

nius gatvių vardus
FRAN K FIJRTAS-TI ES -MAI- 

NU, Vokietija, bal. 30. — Mies
to taryba nedidele balsų didžiu
ma nutarė panaikinti visus mo- 
narchistinius gatvių vardus. 
Vienos vyriausios miesto gatvės 
vardas nutarta pakeisti 
der.to Eberto vardu.

Prezi-

TEUCHERN, Tiuringija, Vokie
tija, bal. 30. - Miesto taryba, 
kurios didžiumą sudaro komu
nistai, nutarė vieną gatvę per
krikštyti vardu > Thaelmann 
Strasse, kad tuo budu pagerbus 
buvusį komunistų kandidatą i 
prezidentus.

r

Bulgarijos valstiečiai 
maište nedalyvaują

Valstiečiu (agrarų) sąjunga pa
skelbia, kad p nieko bendra 
neturinti su terorizmo aktais

SOFIJA, Bulgarija, bal. 30.— 
Agrarų-valstiečių sąjunga išlei
do ilgą pranešimą Bulgarijos 
žmonėms, pareikšdama, kad ji 
visai nepritaria ir nesimpati- 
zuoja teroristiniams darbams, 
kurių pastaruoju laiku papildy
ta Bulgarijoj “atskirų, Maskvos 
aukso pasigodėjusių, asmenų.”

• Valstiečių sąjunga sako, kad 
ji esanti teisėta organizacija, 
veikianti legaliu budu ir legalė- 
mis vėžėmis. Ji nieko bendra ne 
turinti su bulgarų pabėgėliais 
svetur, ypač su esančiais Jugo
slavijoj ir čechoslovakijoj, ku
riuos sąjunga charakterizuoja 
kaipo išdavikus dėl to, kad jie 
nori svetimų valstybių įsimaišy- 
ipo į Bulgarijos dalykus.

Pranešimas baigiamas atsi
šaukimu i visus bulgarus, kad 
šią kritingiausią krašto istori
joj valandą jie stotų padėti tei
ses ir tvarkos jėgoms padėti 
valdžia’ apginti Bulgariją nuo 
gresiančio jai pavojaus.

Dar vienas tariamas teroristu StreSCmaUnaS PASlIieka 
vadas nušautas *

užsienių ministerių

COLUMBUS, Ohio, bal 
Taip vadinamas 
lins,” kni-į 
Ohio valstijos 

kuriuo norėta įvesti visose Ohio 
i viešose (pjublic) moky

tose priverstiną Religijos mo
kymą, šiandie tapo gubernato
riaus Vk» Donahey vetuotas.

Savo pranešime dėl vetavimo 
biliaus gubernatorius sako:

“Musų krašto įkūrėjai, 'atsi- 
nilndatni, kiek jie patys kentėjo, 
kol iškovojo religinės minties 
laisvę, tą su dideliu vargu ir 
pasiaukojimu 
trokšdami nepaliestą palikti sa
vo vaikų vaikams; visiems am
žiams, bažnyčios nuo valstybės 
.atskirymo doktriną rūpestingai 
įrašė į fedeValę konstituciją. 
Tie gi, kur steigė Ohio valsti
jos konstituciją, padarė tą pat, 
ir jų darbas buvo visų žmųnių 
patvirtintas. Su tuo gyvuoju 
principu, sutinka visos Unijos 
valstijos. 1/UHĄIlVgiUl ilLSHIlCSL 

dabar ir. reikia tikėtis, niekados 
neatsimes nuo pilietinės ir reli
ginės laisvės, kuri musų valsty
bę padarė pavyzdžiu visatai pa
sauliui... Mano įsitikinimas toks, 
kad Vaikai mokyti tikybos yra' 
daug geriau namie, sekmadienio 
mokyklose ir bažnyčiose, moti
noms, tėvams ir kunigams pa
mokant, ne kad jie butų priver
stinai tikybos mokomi valsty
bės.” .

Priverstinos. tikybos mokymo 
mokyklose bilius legislaturon 
buvo Įneštas atstovo Buchanano. 
farmerio, ir jį stipriai rėme a- 
bie juose legislaturos butuose 
atstovai Ku-Klux-kkiniečiai.

laimėta€

“biblijos bi- 
Lj>vtv<> priėmus 
legislatura, ir

Maištas Brazilijoj tęsias Kominterno vadas smerkia i
1,200 r.naištimnkų rengias pulti

La (Juajarios miestą 
---- Zinovjevas pripažįsta, kad .

padėję monarchistams išrink
ti gen. Hindenburgą

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 30. — Maištas Brazilijoj vis 

Ohio^negali atsimesti dar neužgesintas. Paskutinė
mis žiniomis maištininkai, ku
rie po nepavykus^Ksukilimo Sao 
Paulo valstijoj pasitraukė j kra
što gilumą, dabar ruošiasi ata
kuoti La Guajapą. ties Paranos Hindenburgo 
upe. Maištininkų esą daugiau 
ne 1,200, tuo tarpu Brazilijos 
valdžios kariuomenės Guajaroj 
yra apie 2,000. Jei maištinin
kams pavyktų paimti Guajara, 
jie tuomet, sako, pasiruošę pul
ti Matto Grosso valstiją.

Vakar buvo nušautas dar vie
nas tariamas teroristų vadas, 
buvęs parlamento atstovas 
Grančarov. Jis buvo kaltina
mas kaipo vienas sąmokslinin 
kų, išsprogdinusių »Sveti Kral 
katedrą, kur buvo daugiau ne 
pusantro šimto žmonių užmuš
ta. Policija ieškojo jo visur. 
Vakar buvo susekta jo būklė, ir 
kai jis bandė priešintis arešta
vimui, policija jį nušovė.

Filipopoty areštuota trys ru- Stresemanpas 
sai, Įtariami kaipo maišto kur
stytojai. Jie buvo užklupti'Vie
nut namų rūsy, kur rasta taip
jau ir amunici jos sandėlys.

Sutiko pasilikti vietoj, konser
vatoriams užtikrinus remti jo 

s užsienių politiką

Suėmė Reine laivą gabe- Koncesijos užsienio kepi
nantį amuniciją talistams Gruzijoj

to
ga-

Aliantų komisija radus 17 
nu šovinių ir karo bambų, 
benamu Į Vokietiją 
BBIUSELlŠTBelgija, bal.

— Laikraščio Nation Belge gau- ( 
ta iš Aacheno (Aix-la-Chapelle)1 
toloflframii 
komisijos
navigaciją Reino upe, suėmę 
plaukianti iš Olandijos į Vo
kietiją kpvą^kuiiame radę sep- 
typioliką tonų karinių l.šovinių 
ir daug sprogstamųjų bombų. 
Vokiečiai, atsakomingi dėl laivo 
krovinio, aiškinasi, kad jie nie
ko nežinoję, kas siunčiama, 
manę, kad tai esanti gelžies

TIFLIS, Gruzija, bal. 30.
Gruzijos sovietų valdžia suteikė 

i Italijos ir Belgijos kapitalistams 
np ^didelių koncesijų šerako srity, 

į vasaros rytus nuo Tifliso, naf- 
|tos šaltiniams naudoti. Kon- 

«nko. I<nd .cesijos duota trims dešimtims
nariui, ‘ kontroliuoją

Lenkija atsisakius nuo 
f ranpuzy paskolos

PARYŽIUS, bal. 30. — Petit 
Parisen praneša, kad I^enkija 
atsisakius nuo likusios dalies 
paskolos, kurios ji praeitų me
tų sausio mėnesi buvo išsiderė
jus Franci joj viso 400 milijo
nų frankų. Lenkijos finansai 

Ir tuo labai apvylė savo tikin- esą tiek pasitaisę, kad dabar ji 
čiuosius parapijomis galėsianti manytis be paskolos.

LOS ANGELES, Cal., buk 30.

jie
ru-

MIRĘS NEĘEPRISIKĖLĖ

i ■ v* i • . (Praeitą šeštadienį čia mirė se- 
V0KI6CIŲ KOmUniSlUS Inas “Dievo žodžio skelbėjas;’ 

 iDovidas I anfear. Prieš mirda 
jie maą 
ik. kad

DEL PASPORTŲ VIZOS 
MOKESNIŲ

HA AG A, Olandijazbal. 26. —jis tikrino savo sekėjams, j
miręs, po trijų dienų jis Olandija pilnai sutilptų, kad pa- 

| priįikelsiąs iš numirusių.

ŠIANDIEN GEGUŽINIS APVAIKSCIGJIMAS 
TARPTAUTINE DARBININKŲ ŠVENTE 

Rengia LSS. VIII Rajonas 
MILDOS SVETAINĖJE

32 St. ir Halsted 
’A

Pradžia 8 valandą vakare.
Kalbės Naujienų Redaktorius d. P. Grigaitis, 
Dr. A. Montvydas. Dainuos Pirmyn Mišrus 
Choras. Svetainė bus gražiai išpuošta. Kvie
čiame visus darbininkus(ės) atsilankyti.

RENGĖJAI.

BERLINAS, bal. 30. — Vo
kietijos ministerių kabinetas ne 
tik pasilieka savo vietoj, bet ir 
gavo konservatorių užtikrinimą, 
kad jie remsią valdžios užsieniu 
politiką.

Užsienių reikalų ministeris 
i buvo pirmiau 

pranešęs kabinetui, kad kadan
gi jis esąs surištas visu tuo, 
kas jo buvo užsienių politikoj 
padaryta dėl saugumo pakto ir 
įstojimo Vokietijos Į Tautų Są
jungą, tai geriau busią kabine- 

‘ tui visai atsistatydinti. Bet 
kai kabenetas gavo užtikrinimą, 
kad jį remsią visos partijos, jis 
sutiko pasilikti vietoj.

UŽDARO KASYKLAS;
700 DARBININKŲ 
NETEKS DARBO

HBRRIN, III., bal. 30. Con
solidated Coal kompanija šian
die paaskelbė, kad ateinantį Še
štadienį ji uždaranti neaprybo- 
tam laikui savo kasyklas No. 7, 
kuriose paprastai dirbadvo dau
giau ne 700 darbininkų. Kasy
klų uždarymo priežastis paduo

dama užsakymų stoka. ’
........................ .. ........ ..... ....... x-------- --—------- -------------■- ■ |
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| prisikelsiąs iš numirusių.c Se- sportų vizavimo mokesnis butų 
įkėjai tvirtai jo žodžiais tikėjo, panaikintas, kaip kad Jungtinės
Jie todėl budėjo prie jo kūno ii 
laukė steebukio. Praslinko trys 
dienos, praslinko ketvirta. —pa
mokslininkas ne nekrust. Tik 
kūnas ėmė.negeru kvapu atsi-

dentu. , d»ot.
Pasirodo, k|id Rusijos komu- .H palaidojo, 

nistų vadų namonės nesutaria 
dėl pagailėtinos rolės, kurią vo
kiečių komunistai sulošė prezi
dento rinkimuose. Jie Įvairiai 
žiuri į tai,, kas dabar turės at
sitikti Vokietijoj. Viena tik jie 
visi bendrai pripažįsta, būtent, 
kad Vokietijos komunistai pa
dėję monarchi'stams, nors ir ne
tiesioginiu budu, išrinkti Bin- 
denburgą ir tuo pačiu kirsti 
smūgį Vokietijos respublikai.

Ne koks nors nežymus lydė 
rinkas, bet patsai komunistų 
“popiežius” Zinovjevas pripažjs- 
sta, kad- vokiečių komunistą1 
padačę klaidą. .Jis sako, kad 
jiems reikėję balsuoti už Mar- 
xą, idant tuo budu užtikrinus 
įHispublikos 
vas, tasai vyriausias pasaulio 
darbininkų demoralizuotojų ir 
jų vienybės ardytojų galva, nu
mato, kad jeigu dabar Vokieti
joj atgis monarchija, tai atsa
komybė už tai kris ant komu
nistų galvos.

Amerikos Kitaip, negu Zinovjevas, žiu
ri j dalyką komunizmo teoreti
kas ir maskviškės Pravdos re
daktorius Bucharinas. Pasta
rasis dagi džiaugiasi, kad ko
munistų pagalba vokiečių mo-

Dabar, sa
ko Buchariųas, kai monarchis- 
tams laimėjus ims siausti reak
cija, komunistams busią leng
viau įvykinti sukilimas Vokieti-

Lietuvos Pinigu Kursas joj.

BERLINAS, bal. 80. — Iš 
Maskvoj gauta daugiau žinių a- 
pie įspūdi, kurį bolševikams pa
darė išrinkimas feldmaršalo 

Vokietijos prezi-

V ietos 
Olandija 

dolerį už 
tarpu A-

valstijos proponuojal 
spauda pažymi, kad 
ima Iš amerikiečių 1 
savaitės išbuvimą, tuo
merika olandiečiams skaito 10 

Apsivylę sekėjai šiandie-dolerių už vizą, neatsižvelgiant, 
kiek laiko jų vizitas tęstus.

T

Kodėl Per Naujienas

Oficialis oro biuras šiai d i e- 
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Apla
mai gražu; vis taip pat vėsu; 
pusėtinas, didžiumoj žiemių ve
jas. n

Vakar temperatųra vidutiniai 
siekė 44° F.

Šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 7:47 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vaknr, balandžio 30 d., užsieni!) pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų ...
Franci jos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų ..s....
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių . 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų . 
Vokietijos, 100 markių

... $4.81
$5.08

$18.56
... $5.22

$4.09
. $19.25

$16.26 ... . . . . _.
$40.08 -narchistai laimėjo.

.. $2.54
$26.97
$19.37

. $23.81

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

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

1000 ,
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai paSto išlaidų už kiekvieną 
siuntini Norint pasiųsti telegramų 
- dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų .

20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

pačiu

Zinovje- t

<

TORNADAS OKJLAHOMOJ

$5.50 Vienas vaikas užmuštas, keletas 
lū'50 1 asmenų sužeista i *

MAD1LL, OklaTbal. 27. - - 
Nedidelis tornadas praeitą nak
tį siautė .Madill’e ir apiėlinkėj 
Madille buvo užmuštas vienas 
dvylikos metų vaikas, Joe Pax- 
ton, ir keletas asmenų sužeis
ta. Keliolika namų apdrasky-^ 
ta ir stogų nuvartyta.

U „ _ £.*■ L

Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 
sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėms Lietu
von ir į kitas dūlis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujienų patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos ^operacijos Banką, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai- 

• - nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre- 
2so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo

kami adresantam^ nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.
Naujienos duoda pilną garantiją už visus 

pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums 
žinią ir mės atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma attikti tuos pačiūs reikalus kuotrumpiausiu 
laiku /ir su mažiausia sugaiščia.

Is kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba 
į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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TW| || .n ............................ .. ..........................................................

Rūkytojo paprastų 
eiga rety

Miliopai Turkiškų cigaretų yra par
duodama kasdien, todėl, kad Turkiš
ki cigaretai yra geriausi pasaulyje 
d< | užsiganėdini uiti rūkyme.

Boksas 10 arba 20

Klausimas

Ar aš galiu nusi
pirkti gerus Tur
kiškus cigaretus ne 
brangiai?

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

eiga retų

Taip — kuomet jus 
pirksit© Helmarus 
jus gausite geriau
sią ryšį puikiausios 
vertės Turkiško ta
bako ir tik keletą 
centų daugiau ne
gu paprasti cigare
tai.

DIDELIS. PAVASARINIS BALIUS
Rangia

Vyskupo Valančausko Pašelpos I)r-stė
Subatoj, Gegužės-May 2, 1925

CHiCAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM,
3131 So. Halsted Str.

įžanga 75c. su rūbų padėjimu.

Nepaini)skite, jog šis balius yra jau gal ii- paskutinis. Atsiras 
išvažiavimai j laukus ar miškus, ten galės tiktai pasiritinėti ant žo
lės. o pasišokti nebus kur. Tai visi ura ant Baliaus į Lietuvių Audi- 
toiium. Subatos vakaras geras laikas, .o jeigu nedėlioj graži, tai 
išvažiuosim ant žolės pailgėti. KOMU EI AS.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Lietuvos žmoiiiŲ švietimas
———m... . .........  v

Vai toli musų žmonės atsi 
likę nuo kultūringesnių kraštu. 
Kaip nemoka skaidyti an rašy
ti, taip lygiai nemoka pasista
tyti geresnių trobų, kad lietu 
noti prismalkytuose bakužių 
laužuose,* nemoka išgrįsti gat
vių, kad purvynų nebridus. Ne
tik nemoka, bet ir nenori apie 
tai mąstyti. J jų manymus nau
jos idėjos kirsto alsikerta. Tą 
patį veikia ir jų sūnus išėju
sieji iš kaimų, valdantieji.

Į šiandien dar tebėra* mada, 
kad policininkas gatvėj duoda 
žandan užpykęs; daug dar Mo
kytojų (moteriškų ) davatkų 
nežino nieko daugiau be ložan- 
čiaus kalbėjimo; daugelis vali 
(liniukų dar nosį riečia kalbė
dami su pacientais. Oi daug dar 
daug viso to. Iš didžiausių kal
nų blogo tik po menką dulke
lę dar tenupuola. Bet ir tam 
reikia daug triūso padėti, daug 

i nukentėti nuo valdančiųjų už
sispyrimo. Dabartiniais laikais 

I daugiau pradedama reikšti pro- 
ĮgiesyVės mintys. Dalis asmenų 
i nuo sunkaus miego raivosi 
pajutę naujus vėjus.

Valdančiųjų komedijos nesi- 
' liauna. Kaip storalūpė davatka 
I užgina skaityti “bedieviškas” 
. knygas vaikams, taip lygiai 
:švietimo ministerija uždraudžia 
mokyklų vaikams knygas, pri
pažintas pasauly naudingomis, 
lygiai1 tuo pasiremdama, kuo 
remiasi tamsios davatkos. Ne
kalbantieji poterių mokytojai 
yra kilnojami iš vietos vieton. 

'Mokiniai prievarta kapelionų 
varomi bažnyčion, nepaklausius 
užrašinėja ir mažina elgimosi 
laipsnį. O su tokiais laipsniais 
mokiniai neturi gero vardo. | 
kiekvieną progresistų darbą ka
lą savo vinį, kad neatsilikus 
nuo jų “draugaujant’’ ar pa 
mėgdžiojant...

Kas einu bažnyčion, tas ir už 
altoriaus sienų yra išganytas, 
ir kas svarbiausia juo pasi
rūpina. Daug švietėjų užsideda 
katalikiškus antsm.ukius, kad 
jų tikrumo nepažintų.

Kaip paprastai žmonės lau
kia geresnės ateities, taip ii da
bar nustoję npo tik Į ateitį žiu 
ri. Kiti imasi aštresnius įran
kius “šventiesiems” kibti už su- 
tonų. Bet tai Įvyks ateity — pa
lauksime.

šmtkjs

Sveikatos Dalykai
PAVASARINIS TONIKAS

Dr. Mattliias Nicoll .Ir.' Nr\v 
York o valstijos sveikatos vir
šininkas, paduoda gerų recep
tą, pavasariniui tonikui.

Jis sako: “Kas dieną gauk 
d|iug saulės šviesos ir pavaik
ščiok po tyrą orą. Paskui pa
valgyk gerai, ir žiūrėk, kad 
prie kiekvieno valgio butų 
nors viena daržove. Leisk k li
nui ilsėtis, miegodamas nors 
astuonias valandas. Miegoda
mas, ripf^k. kad gailium užlėk 
linai įSųo oro. Atsikėlęs ryt
mety naudok daug vandens 
kaip iškinko, taip ir iš vidaus, 
r-rha nusiprausk gerai ir gerk 
daug vandens.

“Seniau, pavasario laiku 
vaikams būdavo duodamas ger 
t i mišinys susidedantis iš siru
po ir sieros. Būdavo spėjama, 
kad kokiuo nors stebuklingu 
laidu tas mišinys išvalydavo 
žmogaus sistemą. Dalinai gal 
taip ir .būdavo, nes sirupas va 
to 'vidurius; bet moderniški 
vidurių, valytojai tą pati pada
ro ir neapsunkinn sistemos su 
cukrumi. Būdavo ir kitokiu 
tunikų, bet didesne jų dalis 
susidėdavo iš alkoholio.

'‘Nėra jokių stebuklingų gy
duolių. Tos, kurios pagelbsti 
vienam, gali kita mužsibaigli 
su blogom pasekmėm. Yra tik 
vienas vaisias, kuris geras vi
siems, kurie turi “pavargusį 
jausmą” arba lai)) vadinamą 
“pavasarini karštį”. Ir tam 
tonikui Dr. Neeholis davė re
ceptą augščiau, ir kuris vi
siems yra prieinamas.”

(1-LIS)

Kūdikly aprūpinibuls ir M- 
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir nes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį nes tu

rime reguliari&kais laiko
tarpiais atvirsi ir laisvai 

pergvUdaail.
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Priežiūra kūdikio akių, ausų nosies 
ir gerklės

KŪDIKIŲ
IjEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOJ

Siame akyriuj. mes laikas 

noo laiko gvildename rei

kalus įdomius badančioms

Juozo Žurono mokiiiiy trečias koncertas
Nedėlioj, 3 d. Gegužės, 1925 

MARK WHITE SQUARE PARKO SV
Pradžia 2 vai. po pietų.

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Jauni smuikininkai, pianistai ir dainininkai. I 
išpildys pats J. Žmonas su naujoms dainoms. 
Elena Pečiukaitė.

<

j programo
Akom panuos

Tikintus galimu gauti pus visus mokinius ir pas J. F. 
Budriką muzikos krautuvėje, 3343 So. Halsted.St.

L'IT'NA. Balandžio 2 d. 
rinkoje buvo socialdemokratų 
milingas. Kalbėtoju^ buvo di
delis pritarimas. Priminus, kad 
klerikalai norėjo ant Lietuvos 
darbo žmonių sprando užka
binti karalių krachą, vienas 
barzdotas akinuocius jaučio' 
baisu užbaube: “Mes kvietėm 
Urachą, k‘ad jus iškartų.” Pa
sigirdo balsai iš minios: “Eikį 
šunų karti” ir gavęs rakalio 
vardą gavo iš milingo pasi-1 
įraukti. Sako, kad tai esąs ap-Į 
jkrities valdybos narys, tam1 
visiškai galima tikėti, iies tik-Į 
tai panašus sutvėrimai galėjo 
išgriauti buvusią apskrities sa
vivaldybės žinioje Antalieptės 
našlaičių prieglaudą ir Utenos 
amato mokyklą.

Po socialdemokratų milingo 
įvyko vietos organizacijos na
rių ir prijaučiančių susirinki
mas. Įstojo organizacijon 5 
kandidatai. Išklausyta organi
zacijos komiteto ir C. K. pra
nešimai. Apsvarstytas partijosI 
konferencijos klausimas. Nu-1 
tarta nusisamdyti butą ir įsr 
tigli socialdemokratini darbi
ninkų klubą. Apkirta literatū
ros platinimo, klausimas. Nu
taria, kad kiekvienas partijos 
narys kartu su mėnesiniu na
rio mokesčiu į nešiu po vienų 
litą mėnesinio Apsimokėjimo 
už laikraštį. Tartasi dėl kny
gynėlio įsteigimo, profesinės 
sąjungos ir jaunimo organiza
vimo ir kili smulkus reikalui.

Utenos organizacija kaskart 
vis labiau tvirtėja. —Zyzė*'

Yra pirmos svarbos dalyku užlai
kyti kūdikio akis, ausis, nosį ir ger
klę švariai. Kiekvienas menkutis au
sų uždegimas, arba tekėjimas iš au
sų, nors ir manytum nesvarbiu, rei
kalauja tučtuojinėą gydytojo apžiū
ros. ‘Greitas gydymas gali- išvengti 
apžabalimo, ar apkurtimo. Pripras
tas ir gėjas vanduo dėt akių plovi
mo yra borakso rūgštis (boracic 
adic). Jos pusę šaukšU^io reikia įdė
ti į paintę virinto vaiųiens.

Dantys
. ...........

Sveikas kūdikis turi prasikalti dan
tis tarp šešto Ir septinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą se
tą, arba “pieninius”, ir jų pasirody
mas labai įvairuoja. Priežiūra šitų 
laikinių dantii yra labai svarbi. Juos 
reikia du sykiu į dieną apvalyti švel
niai trinant su minkštu audeklu 
ba vata, pavilgyta su boraksines rūg
šties mišiniu. Kūdikiui augant didyn, 
reikia jį pamokinti vartoti dantų še
petuką, nes sveikumą antrųjų dantų 
pi įklauso žymiai nuo priežiūros “pie
ninių”.

Antrieji arba amžinieji dantys pa
sirodo apie šeštus arba septintus kū
dikio metus. Sete pareina 32 dantys. 
Priežiūra šitų dantij yra pirmaeiles 
svarbos. Yra saugus p;fprotis kas še
ši mėnesiai duoti geram dantistui ap
žiūrėti kūdikio dantis.

. Visados savo kūdikiui duok geriau*-’ 
s> maistą. Jei negali žindyti savo 
kūdikio, neekspnrimrntu-k su įyai- 
linįs preparatais, bet pradėk tuoj ge
rai duok jam ta maistą, kuris pa
darė daugiau sveiki) ir vikru vyrų 
bei moterų, negu visi kiti kūdikiui 
preparatai krūvon sudėti — duok sa
vo kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Pieną, maišią, kuris išaul lėja vikrias 
kojas ir sveikus kunuss Jis ręmįanw 
ir rokomenduojam.as gydytojų dėlei jo 
aupštos kokybės ir vienodos sudėties. 
Miliūnai ir milionai kūdikių išaugo į 
vikrius berniukus bei mergaites dėl 
motinų geros priežiūros ir maistin- 
gumos, kurį suteikia Borden’s h^iglc 
Pienas.

Skaityk šilus straipsnius alydžiai 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

siimrs ir adreso ilgumo.
Siųskit Naujienas
Lietuvon — Liti hm 
brangį dovana, ” f

©f Thk bordkN 
R'9.V.S.PatO#

^GLE

Jei jūsų vaikas nedapen®- 
tas, duokite jam kasdien 
du šaukštu Eagle Pieno at
miešto trimi-čvertimi puo“ 
delio vandens. Senesni vai
kai kai kada jį labiau mėg
sta su ginger ale, vaisiu 
skystimu, užteptu ant duo~ 
nos arba virtuose valgiuose

iYra virš 6,000,000 nedape- 
nčtų vaikų šioje šaly —į 
turtuolių vaikų lygiai bied- 
nų. Tėvai nesupranta pa
vojaus iki per vėlu.

Tėvai ir motinos turėtų 
tuoj pradėti žiūrėti ką jie 
veikia, idant jų berniukai 
fir mergaitės būtų kūniš
kai ir dvasiškai vikrūs, 
kad jie išaugtų į sveikus 
vyrus moteris.

Jei norite žinoti, ar jūsų f t 
kūdikis nedapenėtas, kiek 
jis turi sverti, kiek augščio 
kokį maistą jam duoti, ir 
kitokias žinias dykai, pri~ 
siuskite mums sekamą ku
poną, įrašę savo vardą ir 
adresą.

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York

KUPONAS
Katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai dėl
Instrukcijos Vaikų

, Vaikų Knyga

Vardas ___ _..—n.. (6)

Adresas ............ (Lith \

PUIKU5 - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

§ie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogye 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra Hulenkarni; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gainjami Naujienų 
ofiae, priduocktnt šj skelbimu ir 40c. Persiunti-
mo išlaidu 5c.

NAUJIENOS,
17® So, Halsted St, Chiciga,

1
1
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NORĖDAMI)
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO

809 W. 351h SI., Chicagoj
Tel. Be Hevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- , 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 1 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom S t., Room 1111-iP 

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

3323 So. Halsted St . 
Tel. Boulevard 1810 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto> 
1 '

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 811 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakąrais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
, LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Leavitt St 
TelepUone Canal 2552

Valandose 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 11 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

r** "1,1 ......  7
A. A. OLIS

ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room |2C01 
Tel. Kandolph 1084—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 V. v. apart Panedtlic ir 
Pėtnyčios,

J. P. WAITCHES ’
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 . N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS) 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonus Pullman 6377
. VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padaiymo 
kontraktų, dokumentų ,ir visokių 
popierių. Veda visokius gudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Room 1310 
Telephone Dearbom 8946

Vakarais: 2151 Weot 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

f ‘V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central^6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Oicago

ADVOKATAS 
77 W. VVashington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketverge vakarą 

4917 W. 14 St. Tel. Cicere 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj auo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
9236 S. Halsted St. T. Boal. 6737

. --M .................... ................ —

Tai. Dearbom 9017

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idunnieatjj: 
ILom 17U6 

CH1CACO TEMPLE BLDG.
77 W. Waskiugton Si. 

Cor. Waskingt<»n A Clark

Namų Tel.: Hyde l’ark’Garsinkities “Naujienose’
4 '

’« V ’ V * • ( ' * / -s
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(korespondencijos
So. Omaha, Nebr.

Triukšmas dėl

’ Kada Vietinių Lietuvių Drau
gijų Veikiantis Komitetas su- 

. rengė inasinį protesto mitingą 
prieš popiežiaus padarytą.)
su Lenkija konkordatą, 'ku
riuo popiežius užgiriu plėšikiš
kus lenkų žygius ir Lietuvos 
sostinę Vilnių atiduuila. Lenki
jai, tai luo sukėlė tarp niekit- 
rių vietos lietuvių nemažą 
triukšmą, o musų kunigėliui 
Mikulskiui taip širdp suskaudė
jo, kad nebežino nė ką daryti, 
taip jam tas lietuvių protes
tas pasirodė baisus. Jis-f bal. 5 
d. vieton Kristaus mokslą ir 
meilę artimo skelbti, stvėrėsi 
sk' Ibti neapykantą ir kerštą. 
Nepaąitertkindamas hm, jis 
dar šaukiasi pagalbos tamsių 
davatkėlių, kad pagelbėtų jam 
suvaldyti du žmones; jis noris 
juos kam ten skųsti, bet vienas 
negalįs to padaryti, bet, girdi, 
jeigu atsirastų daugiau pagel- 
bininkų. tai jis galėtų juos iš
tremti Lietuvon už prolestavi- 
mą prieš popiežių.

Negalima tikėti, kad kuni
gas lai rimtai kalba. Juk jis

prakalboms ir koncertu. Yra 
pakviesti 3 chorai išpildymui 
programų. Taipgi duoda gerą 
progą naujiems aplikuotam*, 
nes įstojimas tiktai $1.50 iki 
$2.50; aplikuotai priimami nuo 
16 metų iki 15 metų amžiaus. 
Narinės mokėsi y s 50c i mėne
sį. Ligoje pa šelpus išmoka $7. 
i savaitę, pomirtinės $250. .šis 
atleidimas 
niėnesius 
ir birželio.

1 eis Valuskiu priešaky, eirta j 
krutamu paveikslų industriją. 
Tum tikslui Francis Valuskis 
suorganizavo kompaniją 1923 
melais, bet dėl stokos spėkų 
iki šiol mažai kas buvo veikia
ma. Dabar jau smarkiai žen
giama pirmyn. Veikalas jau 
prirengtas ir už kelių dienų 
pradės lošti. Veikalas paimtas 
iš kontrabandos laikų ir bus 
labai žingeidus?

vauti lošime yru suorganizuo
tas Liet. K. P. Artistų Kliubtis. 
Lavinasi F. Valuskis studijoj, 
4707 Fountain 
\vood Gili. Vietą 
veltui.

Pentwater, Mich.

per’ tris

1). Kvietkus, Rašt

Los Angeles, CaL
Lietuviai eina j pelningiausią 

industrijos šaką. >

Ar jums žinoma, kad kru
tamu jų paveikslų 
yra pelningiausia? 
kad šimtai milionų tlolerių su
plaukia į llollysvood įCv Los 
Angeles kas metas? Ar žinote,

industrija 
t r žinote,

tuviams?

Kas tokis Francis Valuskis?
Tai žmogus, kuris mažai kai 

bu, o daug dirba. Turi penkių 
metų patyrimą toj šakoj ir

Iš ūkininkų kampelio

Pranešu (langams ir pažysta
miems, kad aš gyvenu ant uk$įs. 
O pažystamų Chicagoj daug tu-Ill< IU pcvvj I II4I4.V • j w puz.j HVulllll UC4UJ5 VU’

vis dar tyrinėja - - studijuoja, piu, nes ten prie 4015 So. Ar- 
Jo vienintelis tikslas1 buvo da-|tesian St., per 10 metų laikiau 
sigauti į kintamųjų paveikių bučemę. Nors biznis ėjo gana 
industriją ir tam dalykui pa- gerai, bet ant ūkės gyventi man 
šventė daug laiko ir pinigų, daug geriau patinka, čia apie- 
Jo tikslas dalinai jau atsiek-.Hnkė labai patogi, oras sveikas, 
tas, pradžia jau padaryta, lie- miesteliai švarus, sodnai prade- 
ka tik pradėti darbą ir tęsti da žydėti — atrodo kaip roju- 
tolyn. Nėra abejonės, kad savo!je. žemė yra derlinga, visokius 
tikslą pilnai atsieks.

Tolimesnis progresas.
Duot visų eilę. veikalų iš 

Lietuvos istorijos, bei lietuvių 
gyvenimo. ’IMomi bus atsiekta

to turto teks ir lie-j va su jos 
Ir kodėl ne? Juk ir J ja ir duos 

išmoka

išsirėk lamuos Lielu- 
žiloš senovės- istori- 
puikų pelnų tiems,

javus sėja, kaip Lietuvoje, o 
kurie turi didelius sodnus, tai 
padaro gerų pelną. F. Bačiuliut 
nuo 40 akrų gryno pelno liko 
$4,260.68. Daugybė turi vien tik 
sodnų ukes.

Patartina lietuviams čia pirk
ti ukes, — nesigailės: galima gi 
pirkti gana pigiai. Kas turės va- 

atvažiuokite čia — į

Avė. Holly- 
klubas gauna
— Svečias.

namų genimų betgi nesimatė ir 
visi gražiai pasilinksminę skirs- 
tėmės namo.

(’. Haraiisky.

i u

i g a

Marquefte Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apiclinkėje

F. A. RAKAS 
/icfįislruotas' /Ipttclforius 

Ir Savininkas
2346 West 69th Sireet

'•rti W.«tern Av«.

Phone RepubUc 5877 - 583! 
CHICAGO. ILL

LIETUVIŠKA APTIEKA 
WEST SIDE 

PROGRESS DRUGS” 
teptai yra pildomi teisingai ir 

i 
Mes užlaikome 
toileto dalyku 
Čionai gulima 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav. 

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

atsargiai.
visokių 
ir Ice 
užmokėti

gražių* 
Cream. 
guso ir

ėjo tie laikai, kada kunigai tu
rėjo visą galią ir galėjo net de
ginti ant laužo sau nepaklus
nius žmones. Turbūt tas lėtu 
nigužis taip kalba ir organi
zuoja būrius tamsių fanatikų 
tik iš didelio pykčio, kam lie
tuviai priešinasi Vilniaus ati
davimui lenkams.

šimtus įtiks- kurie ta darbą dirbs. Nes kas- kacijų, I k C I . r\

taurių dolerių, kintamiems pu-tgi nežino, kad krutami pavei-jmaudynes, tadą galėsit ir ukiil 
veikslams; tad kode 
negali pasinaudoti 
gauti dali to turto? 
nnaudojus tąja proga, būrelis visa Amerikos >|isuomer^ė. 
sumanesnių lietuvių, su Fran-

lietuviai lesiai yra geriausia būdas ko 
proga ir nors išreklamavimui. Juk kru- 
Kad pą- tarnus paveikslus lanko veik

Prirengimui norinčių daly-

apžiūrėti. *
Velykas čia labai linksmai 

praleidom — su puikia muzika 
ir d*ainom. Lietuvių pusėtinas 
būrelis buvo.susirinkęs; svaigi-

Jus gausite 100% gerumo iš to ži
nomo Blatz. Čia yra 100% mie
žių, grynas skonis — paremtas 75 
metų patyrimu kaipo Master 
Malsters. Jums yra užtikrintos 
geriausios pasekmes. bandykit 
Blatz. Ordcriuokit jį sau šiandien.

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANGU 

1500 H oi t Street 
Phone: Biunswick 360(1

į^į^forbestmullS
& *MADE IN MILVVAUMEE.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

MIS. MI3HN1EVIGZ - VIDIKiENE
7 AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel.
Baigusi akuše- 

i rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, ’aike 

I gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 

j ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagėlbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 

i pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 11 lt

tų taip jo nekenčiamų lietuvių.
Tą pačią dieną antaniečiui 

laikė savo mėnesinį susirinkl- 
- ntą. čia irgi kilo triukšmas <iel 

to lietuvių protesto. Vienas 
antaniečių net skundą buvo 
įnešęs ir visaip įrodinėjo, kad 
buk lietuviai'neturį teisės pro
testuoti prieš “šventą popie
žių”. Jam pikta, kad protestą 
rengė Vielinių

no
m i tetas veikia 
karo pradžios 
čia i

3
MB

^DR. HERZMAN-^I

Telefonais:

Tel. Boulevard 0587

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų lirų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax G353

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraijo, odos, chronll-

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Rotb
RsRas Gydytojas tr Chirurgas 
Specialistas Moterilkų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką Ilgų.

Ofisą*; 3103 So. Baisted SL, Chfcags 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po' piet, 7—8 vak. We- 
dėlionds iš šventadieniais 10—IT dien

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

Optometrisl
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava.
Kampas 47-tos aat 

2 lubų

Dr. Benedicf Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avą. .Phone 
Lafayette 0075. Valandoj 2—6 rak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryte, 
7 iki 8:80 vakare.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
I

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

8 iki 2 vai. po pietą.

■5HB

Tel. B) v d. 3188 
M. Woitkewie» 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai p*, 
tarnauju mote- 
rimą prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginome.

3113 Soath 
Halsted SI.

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

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

OfisaH ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., hetoli Morgan St, .

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

t Dienomis: Canal 
3110. Nąktj . 
Drexel 0950

Boulevard * ^136

8235 S. Halsted St
Va!.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yarda 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.

25 metų su-

irgi
Mat
pa-

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

LIETUVIAI DAKTARAI

._____ .

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western A v©.
Tel. Lafayette 4146

Puikios Naujos Residencijos ant Bridgeporto
Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

i

l ietuvių Drau- 
Komitetas, ku- 

Betgi tas ko
mio pasaulinio

jo priklausė ir 
melais atšf

() jis to komiteto
ežino...
Lietuviu Kareivių 4 

•gi laikė susirinkimą ir 
jame buvo kiek triukšmo, 
to Kliubo narys J. Juodis 
tiekė raštą popiečiui dėl 
niaus atidavimo Lenkijai ir 
kai-kurie fanatikėliai dabar 
kėlė triukšmą ir reikalavo, kad 
tas raštas nebūtų siunčiamas. 
Vienok užtariaiijanlys lenkus 
fanatikėliai nieko nelaimėjo ir 
kiiubiečiai irgi išreiškė pusi-/ 
piktinimą popiečiaus atidavi
mu Vilniaus, Lietuvos . sosti- 

-jiės, ILenkijai.
—Šv. Antano Narys.

Z

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:86 iki 9:30 vakare 

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

M. J. Kiro Kompanijos naujai pastatyti namai ant Bridgeporto (Auburn Avė.).

N, S, Piltsbnrgh, Pa
veninio.

yra! seniau- 
įsia toj Pittsbur- 
iais 1925 metais 

sukanka lygiai 25 metai kaip 
S. L. D. tvirtai gyvuoja. Gal
būt pralenkia net visas Pitts- 
burgho pašelpines .draugijas, 
nes yra skaitlingiausia nariais. 
Narių ji turi 356. Taipgi turi 
savo namą su svetaine, kur ir 
kitos vietinės draugijos prisi
glaudžia. Prie S. L,. D. priklau
so visokių partijų narių, bet 
draugijoj visi sugyvena kuo- 
draugiškiausia, nes yra drau
džiama užsiimti partiviškais 
ginčais; draugija gi su visais 
lygiai apsieina 
šelpia. Taigi ir 
kios pakraipos 
L. D. name.

Paminėjimui 
kaktuvių draugija rengia ban- 
kiefą seredoj, gegužes 6 d., su

Minėta

užsiimti
draugija gi

ir visus lygiai 
laikraščių viso 
galima rasti S.

Sutaupysit $1,000
M. J. Kiras Real Estą te Improvement Co. jau baigia statyti ant Bridgeporto 
dešimtį puikių namų su visais naujausįais įtaisymais, pagražinimais ir patogu
mais. Dabar yra puikiausias laikas įsigyti šituos namus už daug pigesnę kainų 
negu tokie namai parsiduoda kur kitur arba ir čia pašant Bridgeporto. Kas 
pirks dabar tuos namus tas sutaupys nemažiau kaip tūkstantį dolerių ant namų 
ir įsigys puikiausį namų koks gali būt pastatytas. Beto šituos namus parduo
da pats savininkas, taigi nuo kainos atsimeta agentų komišinas. Kas link namų 
gerumo, tai Chicagos lietuviams yra žinoma jau per keletu metų, jog Kiro Kom
panijos statomųjų namų medžiaga, darbas ir išbaigimas yra geriausi. Į šituos 
namus ant Bridgeporto yra dar daugiau įdėta patyrimo, sugabumo ir rūpesčio 
negu į pirmiau statytus namus.
Ateikite ar atvažiuokite pažiūrėti šių puikių namų kol jie dar nevisi
parduoti ir persitikrinti, kad jų kąina yra tikrai Jums prieinamiausią

M. J. KIRAS REAL ESTATE IMPROVEMENT 00
3335 So. Halsted St

Phone Y ards 6894.

i
Chicago, III

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

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

Namų telefonas SpaulcHnp; R633 J

Gydo su pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Ava. ant 
virinas Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 Ir 8 Iki lt 
Nedalioj nuo 2:81 Ud 4:80 po piet; 

Biuras 4204 Archer A ve. 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 Ori 7rfM
Telefonai Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
501 S. Ashland, Tel. Boulevard
120. Res., 6641 S. Albany Avė., 

Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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

ryto iki 2 vai. po piet.



k

■VMM

‘ RAPJIENOS, CEIcago, HL

NAUJIENOS
'l’ae jLitiiuunUu Daily Nowg 

Fubludicd Daily £xcept Sunday 
b y the Lithuaaiau hiewn Pub. Cfi. lac-

Edilor P. GRIGAITIS
1789 South Uabled SU*ot 

'Chicago, III.
Telephuoe Ko o v eit 8600

Subscription Kates:
18.00 per yeajp in Canada.
>7.00 per year outside of Chicago.
jb.tO per year in Uhicago.

8c. per copy.
Entered as Second Cluss Mattel 

ttarch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under. the act oi 
Marchi 2nd 1879.

Pilna Socia-savo rankose.
lizino pergalė, bent vado
vaujančiosiose pramonėse 
Europos šalyse, šiandie tėra 
tiktai laiko klausimas.

Ta pergalė jau gal butų 
buvusi pasiekta, jeigu dar
bininkų jėgas nebūtų su-

Naujienos einu kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžiu Naujienų Ben
drove, 1739 So. Uulsted St., Cldcago, 
(11. — Telefonus; Koosevelt bpOO.

mas, kuris išmušė iš nor
maliu plėtojimosi vėžių Ru
sijos revoliuciją, sudraskė 
socialistines partijas Vokie
tijoje, Francijoje, Italijoje, 
Vengrijoje, čecho-Slovaki- 
joje ir daugybėje kitų šalių

kaitų apkrikštyta, suprasti
nenori
akyse kiekvienas Laisvės 
spindulio nešiotojas vel
nias, prakeiktas 
anot jų, gerai daro 
jį smaugia... Mat, 
supranta idėjos 
žmogaus, kurio 
minta!...

“Priimdamas

Tos intc.ligcnŲjos vaujasi
šita katalikiška logika vado- 

ir “Darbininkių Bal
so” davatkėlė, kuomet ji 

sako, kad revoliuciją esu lai-’ 
niėl lengviau, negu rinkimus.

Amerikos mokyklą 
sistema Naujienos Paveikslais

ir

tie, kurie 
utėlė nu
vargo to 
krauju ji

KODEL KATALIKAI NEBAL
SAVO Už MARXĄ?

Mokyklą organizacija 
viršininkai

ir

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje —• paltui

Metams ...... -........    $8.01.1
Pusei metų ..........................y.~... 4.Q(
Trims mėnesiams ..................... 2.0(
Dviem mėnesiams ..................... 1.8C
Vienam mėnesiui ___________ .75

Chicagoje per neSiotojusi
Viena kopija ___________     3c
Savaitei .... ..... ...........  — 18c
Mėnesiui ...............~......... ..... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
• paštu:

Metams ...........      $7.00
Pusei metų.................. .................3.5(
Trims mėnesiams _________ 1.75
Dviem mėnesiam ___________  1.25
Vienam mėnesiai _____  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams .......... ......................._ $8.00
Pusei metų .................. —___ 4.00
Trims mėnesiams...............’......  2.tC
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. •

ra tarpe darbininkų. Bet 
bolševizmas šiandie jau yra 
moraliai nusibankYotavęs, 
darbininkų minios, kurioms 
jisai buvo apdumęs akis, 
jau bėga nuo jo, ir netoli 
tas laikas, kada visas kovo-

proletariatas susivienys po 
Socializmo vėliava.

Šių metų Pirmoji Gegu-

Jūsų, bro- 
brangių au

kų, prižadu Jums kovoti už 
mano ir Jųsų laisvę iki pas- 
kulinjos! Ir aš, ir Jus 
mes visi laisvoj Lietuvoj da
lau išnaudojami žmonės... 

įde- 
Mes

36 metai atgal Paryžiuje 
tapo įsteigtas viso pasaulio 
darbininkų susįvienymas, 
— Antrasis Internaciona
las. Tenai tapo tuomet 
įsteigta ir Pirmoji Gegužės, 
kaipo tarptautine darbinin- 
ninkų šventė.

Jos tikslas yra demons
truoti tarptautinę darbinin
kų vienybę ir jų pasiryžimą 
kovoti už Socializmų.

tįnio Internacionalo šventė. 
Jos apvaikščiojime dalyvau
ja ir lietuviai darbininkai, 
kaip Amerikoje, taip ir ana
pus vandenyno.

/'Pakrikimu ir suirutės me
tai lietuvių darbininkų ju
dėjime praeina. Socfalizmo 
idėja vėl atgauna savo įtaką 
miniose. Ir mes šiandie kar
tu su viso pasaulio darbi
ninkais pareikšime šavo pa
siryžimą darbuotis, kad 
priartinus jos laimėjimą!

- ; * ♦ i » -

išnaudojami 
ia nuims prakilni 

\lcs nųgalosim!...
e.s. žmones...

‘Viduramžy ‘velnio apsės- 
' moteris vadino ragu no- ’ 1 I ’ » I •1

mis. Dabar pas mus, Lietin 
voj, kuiągą apsėstas moteris 
vadinam davatkomis... Lais
vam Žmogui davatkos jau 
nepavojii\gus... Veltui kuni
gai jomis aklai pašiliki...

“Vidu ra m ž io i nkv i z i to
riai negalėjo išrasti jokio 
antidotam prieš 
(laisvos minties) 
Veltui degino 
Laisvės žmones: 
laimėjo ir 
čia!...

“Ir dabar musų lietuviški 
bezdžioniukai . veltui sten
giasi išrasti serum—antido
tam — antiherbačiauskia- 

znum! 'Laisva Mintis ne ma
no asmens nuosavybė! Ji 
gamtos ypatybė! ai iš oro, 
kaip azotas, gaunama... Ji 
gaivalas... Ji galybė, kuri 
‘ponų’ griuvėsiuose • garbiif 
gai spindi... <*

“širdingai spaudžiu Jūsų, 
Broliai Darbini n kai, rankas.
“Jūsų J. A. Herbačauskas.”

‘herezijos’ 
‘nuodus’;

ir kankino
jų Dvasia

tamsybėse švie- 
r , " V | I

KOMUNISTIŠK A S TIK£ 
JIMAS.

------------ Kiekviena iš visų 18 valsli- 
So. Bostono klerikalų krik-Jų turi savo atskirą sistemą 

rastis mėgina išaiškint, kodėl niokslui. L'jderalė valdžia ne
laimėjo rinkinms gen. von^turi kontrolės ant vįe>ų šios 
Ilindenburgas, o ne katalikų šalies mokyklų. Taigi gnokslas 
Centro vadas, Marx’as. Sako;

“Marx’ui buvo sunkoku 
laimėti keletu atžvilgių. Jis 
yra katalikas, gi Vokiečiai 

Įt pro U s Ui n tai. 
■ėjo remti ir 
sors S

centras už jį stojo, 
įima daleisti, kad 
socijalistai uolumo 
dč kataliko rėmime, 
kratų partija 
tik drugna i
visi llindenburgo 
kai buvo kačšli jo 
ir uoliai už jį veiki 
ir laimėjo feldmaršalas) Ilin- 
denburg.”

Tai, 
n imas,

Toliau .1!

eiliniai 
neparo- 
Deino- 

visada buvo

šai inin- 
rėmėjai

Todėl

žinoma, 
o tiktai 
dalykas 

šajjninkui 
negu

yra ne išąiški- 
tušli žodžiai.

1 t ’ j I

kad llinjen- 
lurėjo būt 

Marx’o, jei- 
dau giaus 
Bet ka-

burgu
“karštesni
gu pirmasis gavo 
balsų,# negu antrasis
me priežastis to, kad pas vie
nus atsirado to karščio (lan
giaus, o pas antrus mažiaus?

Klerikalų laikraštis nori šn
airi socialistų ir 

prasimanydamas

yra kiekvienos valstijos atsa
komybė. Kiekvienos" valstijos ’ 
legislaturos turi rūpintis pri
duoti sistema mokinimui visų 
los valstijos vaiky. Paprastai 
yra Valstybės -Mokslo Komisi- * • ' . *' _ !

tarne irias. Komisija kontroliuo
ja valstybės programų, kaip 
pažymėtu jos konstitucijoj ir , 
Įstatymuos. Jos visi žygiai yra

Mjokylo Departamentas yi'a Ko-, 
misijos dirbantis xk linas, ir 
v i rš i n ih kas, V a Is ty bes 
lų vir.siausis oficicrius

r Jo., 
Mokyk-; 
turi iš- 
Mokslo 
Valyty-'

Didysis karas suardė 
Antrąjį Internacionalų, bet 
jisai nesunaikino tos idė
jos, kuriam 'Internaciona
las buvo įsteigtas. Nors 
darbininkų judėjimas su
skilo į keletu skirtingų ir 
dažnai priešingų viena ki
tai dalių, vienok kiekviena 
tų dalių ir po skilimo nesi
liovė kovojusi už visos dar
bininkų klasės pasiliuosavi- 
mų ir už sočiai ištinę visuo
menės tvarkų.

Todėl ir Pirmoji GegvCs 
nenustojo savo reikšmės, 
kaipo tarptatinė darbinin
kų šventė, net ir blogiau
siais darbininkų judėjimo 
pakrikimo metais.

Apžvalga
HERBAČAUSKO P 

DARBININKAIS

rukai
Kauno

l iri versi teto 
I lei bačiiuską, 
ė viešą pis- 

Lietuvos 
sdami jo

kaitą, kritikuodamas' 
klerikalizmų. Atjai 
vargingų materiale padėtį, Voi- 
p*. rlo degtukų 
ninkai sudėjo
menko uždarbio auka ir-parašė 
užuojautos laiškų. Į tai kleri
kalų persekiojamas veikėjas 

pareiškiniu

Lietuviškoms Maskvos 
vatkėlėms labai liūdini, 
Vokic Ii joje komunizmas 
nka, kaip lepšė nuo koto, 
jos vis lik mėginu save : 
minti.

Begresisčių susivienymo or
ganas, ''Darbininkių Balsas”, 
padavęs skaitlines balsų, ku
liuos surinko įvairus kandida
tai į prezidentus kovo 29 d. 
rinkimuųse, sako:

a-

smu
lki

su ra

fabriko darbi- 
jam iš savo

versti kaltę 
demokratų, 
net tokį nebūtų dalykų, kad 
Vokietijos demokratai esą blo
gesni respublikos rėmėjai, ne
gu katalikai. Tdogi tarpu ji
sai visai užtyli tų, Amerikos 
spaudoje aiškiai pabrėžtų tak
tų, kad Ilindenburgas sumušė 
Marx’ą daugiausia ariu kata
likiškos Bavarijos balsams.

Bavarijos katalikai balsavo 
ne už katalikų Marx’ą, bet už

del? Todėl, kad jie yra atža
gareiviai, monarchijos rėmė
jai. Simpatijos monarchijai 
pas juos yra daug stipresnės, 
negu prisirišimas prie savi)

iš vietiniu

Naujasis agrikultūros šėkretojius William M. Jardine ,:.r 
jo pagelbininkas B. W. Dunlap.

šiandie tarptautinis dar
bininkų judėjimas jau vėl 
yra atsigavęs ir daro spar
tų progresų. Vietoje Ant
rojo internacionalo, kuri su
griovė karas, dveji metai 
atgal susikūrė Hamburgo 
kongrese naujas, dar galin- 
gesnis pasaulio darbininkų 
susivienymas — Darbininkų 
Socialistinis Internaciona
las.

Vien organizuotųjų poli
tinėse partijose narių šis 
internacionalas turi tarpe 9 
ir 10 milionu. O kiek dar 
yra žmonių, organizuotų 
įvairių šalių profesinėse są
jungose ir kooperacijose, 
kurioms vadovauja socialis
tai ! į Galima drąsiai sakyt, 
kad dabartinis socialistinis 
Internacionalas yra di
džiausias, masinis organi
zuotas judėjimas, kokį ma
tė žmonijos istorija nuo pir
mųjų krikščionybės amžių.

> .f

Visa eilė socialistinių par
tijų, priklausančių Interna
cionalui, yra stipriausios 
partijos savo šalyse. Kai 
kurios jų jau turi valdžią

atsakė sekančiu 
spautlojc:

“Gerbiamiej i 
gtukų fabriko 
bininkai!

“J ūsų 
sujudino

Volperlo de
lneliai Par

kruvino darbo auka 
mane taip širdin- 

luščios padėkos pa
žinimais bijausi 
sutepti mano 

skaisčiausio jau-

“Komunistas kandidatas, 
d. Thaelmann, yra klasifi
kuotas net j penktų eilę. Vie
nok sulyg ta klasifikacija 
negalima spręsti komunistų 
įtakų. Vokietijos kiuiilinislų 
judėjimas rodo visai ką ki
tų. Po pat rinkinių atėjusios 

-žinios rodė, kad komunistų 
aktyvumas laike rinkimų, 
gatvėse, buvo labai žymus, 
matomas.

‘♦Na, o žinant kaip komu
nistai yra atskiriami (? 
“N.” Red.) nuo balsavimų,

L ie t u v i Šk i e m s k kir i k n la ms
yra nemalonu tabeli apie ši
tą faktų. Jie vis pasakoja žnho- 
nėms, kad religija politikoje 
turinti būt' svariausias daly
kas. Vokietijos rinkimui aiš
kiai parodo, kaj net tikinčių
jų .žmonių minios 
vadovaujasi visai 
principais, o ne

Beje, ta Bavarija 
die sudaro 
Vokietijoje, 
buvo įgijusi 
turą”. L , 
lis V<ietijos, 
tams buvo pasisekę 
savo 
lenai 
vių lizdas,tol i ngais 

sudrumsti ii 
tyriausio ir 
smo, kurį tegalima ti,k muzi
kos gaidavimu išreikšti...

"I-riiriiu ‘t»j Jūsų Ijcplini 
Darbininkai, auka —* aš, di- 
džiausiąs ir tikriausias Lie
tuvos inti ligentijos proleta
ras, žiaurių klerikalizmo in
kvizitorių bado iniriop pa
smuktas, tik valios stebuk
lais dar gyvas... Esmi Jums 
prakilniai dėkingus vien už 
lai, kad mano asmeny pa
gerbei laisvo žiuoguiis Bar
bę, laisvos Minties ir lais
vos Sąžines Idėjų, gerai ži- 
m.darni «• suprasdami, kad 
be tos Garbes ir Idėjos Tu rą 
tikros kultūros, nėra tikro 
mokslo, nėra tikro meno, 
ra tikro gyvenimo, 
tiktai baudžiava-vergija, 
urpalorių-pony sauvalė,
kajų melas, sĮiekulianlų-va- 
gių žiaurumas....^Gerinu ir 
mylių Jus už lai, kad Jus 
J^iisvę mylit ir su Laisvės 
sunumis dąlinatėys paskuti
niu duonos kąsneliu... Jus 
jau senai tai supratot, ko 
musų inteligentijos didžiu
ma, iš baimės 
parsidavusi ir lekaizmo pra-'nė!

■gaiihia pasakyt, kad komu
nistai greičiau laimės revo
liucijų, negu rinkimus.”

Nusiminti, vadinasi, nėra 
ko. nėra vinies laimėti
rinkimus (kur čia laimėsi, kuo 
mot kiekvienuose rinkimuose 
komunistų balsai eina mažyn 
i p mažyn!), tai yra viltis, kad 
bus galima laimėti bent revo
liucijų!/

Pagal šitą logiką, padaryt 
revoliuciją yra daug lengviau, 
negu atiduoti balsą už savo 
partijos kandidatą. Kodėl len
gviau?

Viinas katalikų
mokslininkas kitąsyk 
kas yru “tikras 
Tikras tikėjimas, 

nė-'tai tikėjimas į tai, ko 
yral ma suprasti, 
ūž
te-

bažnyčios 
aiškino, 

tikėjimas”, 
pasak jo,

Jeigu žmogaus 
protas tam tikrų dalykų 
pranta, lai nereikia 
mo, kad tą dalykų 
kaipo teisingų. Bet 
mo negalima apseiti 
kuomet dalykas yra 
tanias arba net 
protui. rikgfy tikėjimų todėl 
galima išreikšti žodžiais: 
“Credo quia absurdam” ti-

sti- 
nė tikėji- 
priėmus, 

be likėji- 
luomet, 

nestiprlm- 
priešingas

politikoje 
kitokiais 

religija.
kuri šian- 

reakcjjos tvirtovę 
keletas melų atgal 
i “soviidų Jdlikta^ 

Tai yru vienintele da- 
kur komunis- 

įvykinti 
“revoliuciją”. Ir šiandie 
yra aršiausių alžagarei- 

laip pat, kaip

Redakcijos Atsakymas
Sanclariečiui-14iau.d.ięunkui. — 

Gaila, kad to pranešimi) . mes 
negalime dėti. Cbicagos sanda- 
riečių apskritis .mpi rsenni sa
vo oficialėje rezoliucijoje ap
šmeižė “Naujienas” wir
jiiųių” redaktorių. Su jos 
gintais ir 
dėl nenorime 
bendra.

Komisijos nutarimus, 
bės Mokslo Komisija susideda 
nuo penkių iki devynių narių, 
kurie renkami nuo penkių iki 
septynių metų.

Valsjybių Mokslo Departa
mentai, kiek vienas atskirai iš
sivystė, paraleliai su \Falslybių 
Mokslo Komisijom, darbas ku
rių rišusi su Valstybės pradi
nių ir aukštesnių mokyklų ati
mi uis I rįic į į o m. 'Pini Ž i u rėti i j.as 
arba Mokslo Komisionierius 
paprastai išrenkamas balsavi
mu. šiose valstybėse guberna
torius juos renka, astuoniose 
Valstybės Mokslo Komisija.

Kaip pirmiau sakyta, kiek
viena valstybė k«ipo visa yra 
legalė vienutė moksle, bei ad
ministracijos ri'ikalais kiekvie
na valstybė paskirsto neku
ria s atsakomybes atskiroms 
vienutėms. Vietinė vienutė tu
ri palaikyti mokyklas, sutin
kant su Valstybės Mokslo De
partamento nutarimais, ir tik
ra vertė mokyklos, kuria ji 
prižiūri pasirody
aplinkybių, interesų ir darbų. 
Beveik visose valstybėse (inkor- 
poruoti miestai yra nepriklau
somos mokyklų vienutės. Mies- 
tai neberenka mokyklų viiši- 
niėkų balsavimu. Patyrimas 
pamokino, ' kad toks viršinin
kas turi Iridi atsakomos moks
lo komisijos renkamas, lygiai 
taip, kaip didelių organizacijų 
direktorių komisija peąka sa-. 
vo ekzckulyvus komitetus. i

Jungtinėse Valstybėse ran-’ 
dasi labai daug mažai apgyven-j 
tų vietų, kur randasi tik bui
zos mokyklos, šioj šaly yra 
180,909 mokyklų, kiekviena iš 
kurių teturi lik vi nų moky^ 
tįUą. Vienok' lokių mokyklų 
skaičius nuolat minėja; 85Q0 
jų ibuvo uždarytos ‘^920-22 me
lais. Jos pradeda augti Į dides
nes mokyklas arba esti sujun
giamos su kitomis mokyklo
mis. 'Dabartiniu laiku randasi 
apie 12,50(1 sujungtų mokyklų, 
kurios susidaro iš kelių ma
žesnių Aiokyklų. 1921-22 me-^ 
tais buvo suforinuola 1 ,G2K to
kių mokyklų. Tokios sujungę-

GERALblNE- FARRAR, garsioji Nevv Yorko Metropalitan 
; operos dainininkė, kuriai gry.štant iš Kanados, ant sienos, bu
vo padaryta krata jos privatiniame vagone ir buk rasta bis- 
kutį degtinės. Bet jos nesulaikyta, net ir nė nepažadinta ir 
ji išvyko toliau koncertuoti.

“Nau- 
ren- 

iškilmėmis mes to
linėti nieko

mingesnės, negu tos, kurios' 
turėdavo lik vieną mirkytųjų/ 
Nekurios valstybės panyrina 
vienų ar daugiau augėlesnių 
mokyklų, kurios vieįikia atski
rai nuo žemesnių mokyklų, ir1 
yra užlaikomos visos vaisi

Hugh Gibson 
AMERIKOS DEL

Theodore Bui’ton
DELEGATAI.—įju Amerikos delegatai, kurie 

‘ponams’, kiu dėlto, kad lai yra nesųmo-dalyvaus Tautų ^ajmigos šaukiamoj gegužės 4 d., uusigųiklavi 
.. .'! ino konferencijoj. Gal bus paskirtas ir trečius atstovas.

DAR VIENAS KARO LAIVAS. Saratoga, naujas, di- 
džiąusias ir greičiausias aeroplaių nešiotojas Amerikos laivyne, 
nuleidžiamas į vandenį ties Camden, N. J.
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VISOJE < 
' GALITE

$18.7
naujų pavasariniu išmarginimy 
jiijųoli i
$18.75 vfertes

Nedaugiau 
tik 6

naktis.
—Paulius

tas, tikra 
: ' •-.'.lot 
inai, 
Trijų

$2 virtuves 
krėslai 

Tikro aižuo-

Tas 
rai 
springsai, labai gražus

3 šinotai

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

End staliu
kas dykai

gavę,
name
musų gimtinės žmonės, 
po senovei 
tamsoje pasinėrę, 
ir dvasiniai kilų naudojami.

Mums sąmone špoką, kad di 
dysai vargo (šaltinis yra 
nių tamsumas 
mas

Likimo lemta gyventi mums 
toliau nuo savo gimtojo kraš
to. Tačiau su 
daug ryšių - 
nimai 
reikalai ir

Daugelis musų vieni mokslo 
kiti šiaip prakutę gyvę- 
geriau ir šviesiau nogi!

kurie 
tebekenčia skurdų 

medžiaginiai

Mr. Buishas, musų lietuvis pardavinėtojas No, 14, 
maloniai jums patarnaus.

,io riša mus dar 
jaunatvės atmi- 

giminystė,' asmeniniai 
pareigos jausmas.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos.

K ui 
darbų — lūšo- 

mokslo prie-* 
laisais. 
^adresu:

springsai, iiuo- 
Pearson Velour

ketais užpa
kaliai, labai 
stiprus

žesnės svarbos 
Daugiau kalba 
materializmų, 
gaus tikslu statąs 
pus karsto lentos, 
pasaulėžiūra 
priemone antrajam 
niam gyvenimui atsiėktix kitaip

zmo- 
nekultringu- 

pareigųs balsas) skatina 
padėti saviškiams iš jo išbristi. 
Galime 
spinduliai

V. Bičiūnas skairo paskaitą te
mo: “Vidunas”. Pielegentas 
nepaprastai aiškia ir gražia kal
ba primena, kad Vidunas esąs 
filozofas. Prieina prie jo raštų 
iš kurią, pabrėžia keleto jų tu
rinius, būtent: “Jurų Varpų”, 
‘Prabočių šešėlių” ir “Amžinos 
ugnies”. Iš visos kalbos, raštų 
ir asmeniškos pažinties su f ii. 
Viduriu daro išvadas, kad jis 
esąs žmogus genialus, giliai 
protaująs filosofas ir senas 
tautos bei visuomenės myleto-

$90 vertes Tudor Miegamo 
Kambario Setas

mastfnintis ir kelis naujus ban
dymus pasako įrodymui, kad 
augalai turi jutimo organus. 
Paskaitos tikslui įrodyti ėmė 
argumentais tokius dalykus, ku
rie nežinomi ir mažai ištirti, 
kas viešoj paskaitoj galėtų su
kelti didelį triukšrųą. Taip 
ima bakterijas ir jas sistemati
zuoja priskirdamas prie augalų 
viešpatijos. Toliau ir įrodo, 
kad bakterijos pajaučia druską 
vandeny jr nuo jos bėga ar ar
tinasi. Aš turiu lygias teises, 
šiuo klausimu su p. Vilkaičiu, 
protaut atvirkčiai. Bakterijos 
(kyrias p. lektorius skiria prie 
augalų) yra gyviai. Aš taip sa
kau, pieš klausimas abejotinas. 
Zoologai bakterijas skiria prie 
gyvulių, botanikai —prie auga
lų. Aš įsitikinau, kad jos yra 
greičiau gyvuliai iš matymo po 
mikroskopu savaimingų ir ilgų 
gyvūnėlių judėjimų. (Judėji
mo nelaikau gyvybės ženklu, 
nes neorganinė medžiaga prie 
tym tikrų sąlygų laikinai gali 
judėti).

Tat jei bakterijos yra gyvu
liai, tai kam įrodyti, kad jos 
turi jutimo organus?

Paskaita baigiama.
XIX vai. studentų “Kultūros” \ 

būrelio koncertinis vakaras su 
gan įdomia programa. Pilna sa
lė prisirinko mok'nių ir studen
tų. Po trijų skambukų pasi
girsta sutartini akordai Lietu
vos studentų himnų. Vėliau p.

Žiūrėkit, kad šitą nusipirktumėt!
/

$200 vertes, gružus trijų šmotų volour setas, ge-
$119

mokėkit tiktai po $1.50 i savaitę

i Po 10 min. pertraukos gerb. 
stud. Pečvaičio vedamas st/gų 
orkestras užgriežė keletą liau
dies dainelių. Suskambėjo ne
drąsiai salėje stygos, sužiūrėjo 
visi; o buvo matytis, kad visų 
veiduose užsiliepsnojo meile ir 
laisvė valandėlei, kaip pavasa
rį beržynplyje šimtams lakštin
galų klegant. Pasidavė kiti pa
sidaviau ir aš muzikos bangų 
glėbin ir nepamesiu ką širdis 
tankiai tvaksėdama kartojo.

Gabaus choras p. Ruonio ve
damas ir p. Kolupalienės stygų 
orkestras užbaigė programą, 
puikiai ją atlikdami.

Su triukšmu ir ovacijomis 
vakaras užbaigiamas. Publik’a 
linksniai skirstosi

XXIII valanda

moniečių aborigenus savo gim
tinę atsiminti ir kas kuo gali 
paremti minėtąjį Šimonių 
turos” būrelio 
mis, knygomis, 
monėmis ir kitokiais

Au^os reikia siųsti 
pašt. Šimonys, Pan. t 
turos’l būrelis A. Kavolių?

džiaugtis, kad šviesos 
vis galingiau veržia

si ir į musų kaimą. Žmonės 
pamėgo knygą, ieško kultūros 
pramogų, • organizuojasi. Pa
gauti nesenai pasklyd tįsio ir 
daug žadančio švietimosi ir 
kultūros obalsio, ir šimoniečiai 
įsikūrė pas save “Kultūros'” 
būrelį, kad bendromis, suderiu 
tomis jėgomis šviestis ir kilus 
šviesti, rengiant kursus, pas
kaitas, teatrus, sporto šventes, 
steigiant knygynėlius, liaudies 
namus, kinematografą, plati
nant knygas liaudyje, rūpinan
tis savo krašto grąžinimu, jo 
senovės liekanų apsaugojimu

Tai buvo šventė. Apylinkė ty
li ir rami. Nors ir šventvaka
ris, bet niekur nesigirdi sutai

kai i pas nuis taip mė- 
Tai gavėnia primenan- 

bastymasi po tyrus 
tikintiems. Tuo pri- 
šieji meldžias, liūdi 
visai delko? kam—

tinęs, 
giama 
ti Kristaus 
liaudžiai ir 
atdengdami 
nežinodami 
tas daroma

Mokykloje kitoks gyvenimas. 
Taip, šiandien iš pat ryto pra
sideda laisvas proto lavinimosi 
darbas. Technikumo 
vių “Kultūros” būrelis 
susirinkimą, kuriame 
Ožys skaito referatą

mokslei- 
s u šaukia 

Aleks 
temoje: 

“Filozofinės pasaulėžiūros”. 
Pradžioj apibrėžia kas. tai yra 
filosofija ir vėliau, gan sistemto- 
tiniai skaitydamas rankraštį 
paliečia visas svarbiąsias, įsi
gyvenusias pasaulėžiuras. Vis^s 
gyvenimas, šiandien, esąs susi
pynęs teizmo, ateizmo, pesimiz
mo, materializmo ir kituose ma- 

klausimuose. 
apie teizmą ir 
Trizmas žmo- 

laimę ana- 
Reiškia ši 

gyvenimą skaito 
paviršuti-

sakant, teistams šis gyvenimas 
priemonė tikslui pasiekti. Iš to 
seka savaime išvada, kad ji gy
venimu nesirūpina, o tik laukia 
kaž ko ir per tat netinka. To
liau referantas žiūrėdamas į 
gyvenimą sako, kad teistų šulai 
nesilaiko tikslo: skriaudžiami ar 
juodą duoną valgydami nesiten
kina, o griežtai kovoja. Nė vie
nas nenusileidžia ir nelaukia 
valandos kada pąržengs slenks
tį f antrąjį gyvenimą.

Kita gyvenimo pasaulėžiūra/ 
jaunesnė tai materiąiizmas, ku
ris stato tikslu šį gyvenimą ir 
pomirtinio visai nepripažįsta, 
šieji mano žemėje rąsti laimę 
prisidengiant artimo meilės 
obalsiu, kurį kapais Kristus pa
sisavinęs iš kitų krikščionims 
kartojo. Ir kadangi materia
lizmas stato tikslu šį gyvenimą, 
žmonijos gerovę, tat ir viešpa
tauti jum lemta. Jis, ne kas 
kits, apšvies žemės kamuolį ir 
iškėlęs brolybės vėliavą ir neš 
per ilgus šimtmečių eiles. Po 
linksmų diskusijų dėl laiko sto
kos susirinkimas baigiamas.

16 vai. dakt. Vilkaitis skaito1 
įžengiamąją paskaitą Liet Ž. U. 
Akademijos temoj: “Augalų ju
timo organai”. Kartoja žino-

$35 RIEŠUTINIS. 
UR ES’ERI S

Tudor išmargintmo, ‘bilelėv 
specialiai , Cįj>(]
dabar

50c. j savaitę

ir tt. Jau sparčiau plėtotis rei
kalinga lėšų ir paramos, kurių 
musų kaimui didžiai stinga ir 
kurių norėtų tikėtis iš savo iš
eivių.

Pasižadėdami iš savo pusės 
būti nuolatiniais Simoniečių 
kultūrinio darbo šelpėjai s, 
kviečiame šiuomi ir kitus ši-

VENPORT STALAI 
Gražiais* kraštais, 54 colių vir
šus, mahogany fl* 4 O or
užbaigimo 4) j O

50c. j savaitę

$8 VATINIAI MATRASAI
Kuli kraštais, visokiu mieru, 
specialiai rr 4 Q
dabar I **

30c. į savaitę

RIEŠUTO IšžIUROS LOVA 
Vertos# 12.30/ Riešuto medžio 
užbaigimo, plieno lova, vi
sų mierų, C 7 O C
tiktai 4> ■ - JO

50c. j savaitę

$35 BUFETAI
Tikto aržuolo, sav/ed
šus, dideles mle- tfl
ros, po N

50c. j savaitę

$75 — penkių šmotų dviejų tonų riešutinis valgomo kainb 
rio setas, 42x54 padidinamas stalas 6 pėdų, $4!
4 krėslai, skūra apsiūti, viskas

Mokėti tiktai 75c. i savaitę

$7 EETT LOVOS SPRINGSAI 
Plieninio išdirbinio, 10 metų 
garantuoti, visti $4.29 
nuerų, ; populiai

50c. j savaitę

- $400 Huguenot, 4 šmotų setas
štai yra augštos rųšies sęįas, tikro riešuto medžio su maple iš viršiaus, vidus apsau
gotas nuo dulkių, užbaigimas naujo Huguenot. Tų setų turėdami
jus didžiuosites. Visi 4,, šmotai

Mokėkit tiktai po $3 j savaitę.

2ju Dideliu Rakandu Kompanijų Stekas
VISAS SUKAS BRUNOIGE FURNITURE CO. IR AUSTIN FURMTURE CO. YRA IŠPARDUOTAS!

The Brundige Furniture Co., 6853 Stoney Island Avė., Chicago ir The Austin Furniture Co., 160-162 N. Cicero Avė., atidavė 
Klein Bros, už 60c. ant kiekvieno dolerio! Rekordą: sumušančios žemos kainos daleidžia kiekvieną šeimyną, nežiūrint kaip 
daug reikalaujanti ji butu, gali nusipirkti, GERUS rakandus labai pigia kaina. Kiekvienas šmotas rakandų jums parduotas 
su musų garantija užganedinimo. LENGVIAUSIOMIS IŠLYGOMIS CHICAGOJE.

12 šmotu valgomo kambario prirengimas 
Šilu vertė pripildys visų Ai tisų tretį augštų — Ateikite anksti! 

Štai kų jus gausite*.
54 Colių Bufetas. Italijoniško išmarginimo. Tikras _
arŽuolims. y 0 J|
42x54 Italas. 6<pėdų padidinantis. V JĮ B
6 Valgomo kambario krėslai, ruda skūra dengti. W B U 
China eloset, tikro aržuolo, auksiniu užbaigimu. B J
2 Liktoriai su mica cilinderialb . B K
Polychrome veidrodis, labai gražiais reniais. B Mm ■,

Visi 12 šmotų. ■
Tiktai po $1.50 į savaitę, lengva, ar ne?

$125 - 3 šmotų volour .setas, Marshal 
sos paduškaites, apmuštas su gražiu 
Didelis setas. Visi trys 
šmotai už

$50 OUTITFAS/
Didelis Wing Parloro Krėslai;
Marsball springsai ir end stalių 
kas, 2 Stomai C O C
tiktai JvO

IŠPARDAVIMAS KAURŲ
6.x!) be siūlių vilnoniai veTvct karpelai, gražus Persiški, Chiniški ir kviet- 
komis išmarginti, 'linkami dėl miegamo kambario, svečių C 1 C CG 
kambario, ir t. t. Lengvais išmokėjimais i
9x12 be siūlių VVilton vulvet ku petai Padaryti iš parinkto karpclų jna- 
terijolo. Gražių spalvų, nauju pavasarinių išmalginiinų dėl.
padoru, su kalėsimais kraštais. I.ci’gvais išmokcjimąis

!>xl2 vilnoniai vclvot karpelai, be siūlių, 
gražiai’Chiniški, Persiški išmarginimai 

Lengvaip išmokėjimais
be idilių VVilton vclvet

$250, dviejų tonų riešuto medžio setas 
1štai yra nuiki vertė, vėliausio išdirbimo miėgamo kambario^setas. Dviejų 

tonų kombnacijos’riešuto medžio, gražiai užbaigtas dresesris, C 1 9Q 
žema lova ir Vanity. Visi keturi šmotai kaip parodyti

Mokėti tiktai po $L75 i savaitę

saugumas aei 1 aupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra< valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,06 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

i Melvin A. Traylor, Prezidentas.

and 
rarR Halsted 
U^Street/

Padarytas iš gumwood, gražaus American riešuto me
džio užbaigimo . Už tokių kainų jus negailite 
būti be jo. Visi 3 šmotai už

.'.$! į savaitę ;

Išpardavimo dienosi Subatoje, Panedėly ir Utamiiike
Rakandų Departmentas 

Atdaras vakarais pagal sutartį. Tol. Roosevell 2700
Dvigubos Stampos Panedėly

Atsiminkite, kad pilna kViygutč musų štampų verta $2.50, o $3 tavorais.

IIKAGOJE N E- 
SIISILYGINT1 

SU ŠITUO
3 šmotų parloro še

šku ra apsiūtas, 
i ’mahpgany fre- 

wcbb konstrukcijos. 
s $39.75 

75c. j savaitę

9x12 be siūlių VViltun vclvet arba File 
Axminsteg karpetai, .naujų sezoninių iš- 
marginhnų, dėl parloro ir 
frontinio kambario

Lengvais išmokėjimais
$25 be siūlių vilnoniai Brussels karpetai, 
naujų Persiškų išmarginimų, daug gra
žių pnternų, kiek- C 1 7 £ A 
vienas / ' > I f -OU

Lengvais išmokėjimais
Goki. Seal Congoleum Karpelai,

gražių Wiltons
i, po 1,4

Lengvais išmokėjimais

20 and Halstėd Street

B.t< Del1 1
iK 
A sA

v nki ■Pi
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KOCUREK PAIJUOSUOTAS.

Frank Kocurek, kurs buvo 
įtariamas uužudime savo pa
čios, lietuvaitės Opos Matulio- 
niutės-Kocurek, kada jis dali
nai identifikavo supiaustytų 
lavonu moters, išimtų iš Bnd- 
long golfo laukų srutų šuli
nio, tapo teismo paliuosuotas, 
reikalaujant jo advokatams, 
dei stokos įrodymų. Prokuro
ras negalėjo įrodyti, kad tai 
tikrai jo pačios lavonas, nors 
Kocurek kaimynas liudijo, 
kad Kocurek jam yra sakęs, 
kad jei jis rasiąs savo pačių, 
tai jis jų taip nužudysiąs, kad 
identifikuoti jos negalima bus.

viso pasaulio darbininkams.
Apvaikščiojime kalbės ge

riausi , musų kalbėtojai 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir Dr. A. Montvidas. 
Dainuos gi Pirmyn Mišrus 
choras. Įžanga — padengimui 
lėšų - 15c.

Visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkes bukime šiame ap- 
vaikščiojime, visi bukime Mil
dos svetainėje šįvakarų.

. Kiti apvaikščiojimai.
. Socialistų partija ir svetim- 
kalbės socialistų organizacijos 
t engia bendrą tarptautinį Pir
mosios Gegužės apvaikščioji
mų šį vakarų, 8 vai. vak., Dou- 
glas l’tirk Auditorium, prie 
Kedzie ir Ogden gatvių. Vy
riausiu kalbėtojum bus Walter 
Thomas Mills.
turtingas muzikalis progra
mas.

Brighton Park
Club

išklausyti .‘kaip įvairius gyve
nimo klausimus riša socialis- 
lai. Po prakalbų JjSS* 81 kuo
pa laikys savo mėnesinį mitin
gų. —Narys.

-n „,-1.1——m*. i,i——

Pranešimai
Penktadienis, Geg. 1, 1925

pas p.
Fairfield Av. “Dzimdzi-Drimdzi

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia, z

Vakar buvo įdėta klaidingu 
žinutė, kad paskirtasis mo
kyklų larybon James Mullen- 
bacli yra rūbų fabrikantas, na
rys Hari, ' Schaffner and 
Mar\ firmos. 'I'as netiesa. Jis 
nėra los firmos narys, negi nė
ra tūbų fabrikantu. Jis yra tik 
arbitratoriu tarp Hart, Schaf
fner an<ly Marx firmos ir tos 
firmos darbininkų ir tą vietų 
jis užima Jau nuo kelių metų. 
Taipjau ir mokyklų tarybon 
jis tapo nominuotas antram 
terminui.

Pereitą šeštadienį vienas žmo
gus nušautas, o septyni pašau
ti, Vienas jų gal mirtinai.

Andrevv Kotlis, 52 m., 608 W. 
Madison St., yra labai neatsar
gus žmogus ir dėl savo neatsar
gumo jis pataikė i svetimą ki
šenių ir prie jo rankos prilipo 
visai netikėtai $6. Teisėjas la
bai apgailestavo, kad tokios 
klaidos pasitaiko ir priminimu^, 
kad jis daugiau tokių “klaidų” 
nebepadarytų, pasiuntė Kollį 66 
dienų kalčjiman hį^Įar privertė 
užsimokėti $25 pabaudos.

Lietuvių Rateliuose
Koki bus paroda

Taigi mes organizuojame 
toki dalyką, kuris yra naujas 
ir atsako šių dienų pareikąla- 
vimams. Tuo pačiu laiku jis 
bus nepaprastai įdomus.

Mes neturime galimybės 
smulkiau visa tai aprašyti 
tam reikėtų ne vienų knygų 
pašvęsti — mums reikės pasi
tenkinti tik bendromis pasta
bomis.

Ret pirmiausia pažiūrėkime, 
ką kalba apie musų organizuo
jamų parodą kitos tautos.
A. Ką sako turkai ir graikai.

Ką tik buvo atsidaręs mini
mas muzėjus Konstantinopoly] 
1920 m., kaip turkų laikraš
čiuose tilpo sekamos eilutės: 
“Kiekvienas turkas privalo ap
lankyti ta stebėtinų parodų.”

Graikai su paprastu jiems 
gyvumu rašė:

“Stačatikiai graikai — jus 
aplankyti tų pa- 
(Pera didžiausirodą Poroj

gatvė Konstantinopoly!).
Tai

čiuose
Kitų

mai tilps rytoj.

buvo rašoma 
“Alemdar” ir 

laikraščių

laikraš- 
“Proti”. 
atsilpiepi-

Šiandie Gegužės Pirmoji
Visi eikhne Mildos svetainėn.

Šiandie viso' pasaulio darbi
ninkai apvaikščioja savo šven
tę — Pirmųjų Gegužės. Mes, 
lietuviai darbininkai, negalime 
pasilikti nuošaliai nuo kitų 
darbininkų, bet turime prisidė
ti prie jų ir kartu su jais 
švęsti Pirmąją Gegužės. Nega
lėdami kitaip tą dieną švęsti, 
nors vakare visi susirinkime j 
Mildos svetainę, 
apie savo, kaipo
reikalus, padaryti sąskaitą sa
vo laimėjimų ir pralaimėjimų, 
ir pareikšti savo ; solidarumą]

pasikalbėti 
darbininkų

Lithuanian Repuhlican 
of Brighton Park susirinkimas 
įvyko 23 d. balandžio, 
Stasulį, 4405 S.

Nepribuvus pirmininkui Va
balui, buvo išrinktas tam va
karui F. Stasulis, kuris vedė 
susirinkimą labui tvarkiai. Ra
portai komisijų. Kasiink čar- 
terio, jis jau išimtas, Bet dar j 
neatėjo. Komisija nuo 
parly pranešė, kad partyf^jvyks 
geg. 2 d. pas p. Boltikapskį 
4456 So. \Vasblenaw Avė. ii 
visas darbas jai/ eina gerai; 
tapo išrinkta darbininkai tam 
vakarui. Komisija nuo pikni
ko pranešė,’ kad jau pradėjo 

T. ... | dirbti ir jau programai renka-
us piknikas įvyks rugp. 23

d., Justice Parkf 111. Tolinus 
buvo svarstyta apie įsteigimų 
mokyklos dėl pamokinimo tų, 
kurie nori patapti J. V. pilie
čiais — išsiimti 1 ar 2 popie- 
ras. Nutarė pradėti pamokas 
24 d. balandžio, o paskui pa
mokos bus kas pelnyčių, nuo 8 
iki 10 vakaro. Kas nori išsiim- 
popieras, lai kreipiasi 

i Kliubo, bus suteikia 
dienos laiku,- 2 vai. po Į>ietų.' paficH)a.,

Dar tik 7 mėnesiai

Rubsiuviai Švenčia.

Organiziiofi'tji į Amalgn- 
mėitų unijų rubsiuviai kąsmet 

^švenčia Pirmųjų Gegužes vi
sišku susilaikymu nuo darbo. 
8vęs jie ir šiemet. KadaiSgi 
rubsiuviai Pirmųjų Gegužės ne- 

' dirba, tai ir jų prakalbos bus

gatvekarių darbininkų Ashland 
Auditorium, prie Va n Buren

prie 
visokia!

kaip šis 
Kliokus susitveręs; o jau narių'ir Ashland gatvių. Vyriausiu |U|.. . 2W. susirin-

kalbėtoju bus generalinis um-, kįmę prisiraš6 ,18 nariai. N. K. 
jos sekretorius Joseph Schlos-  /
sberg. Taipgi bus turtingas 
muzikalis programas.

Vakare gi bus . šokiai net 
trijose salėse — Ashland Au
ditorium, Pilsen Park Pavil- 
lion ir Slhoenhoffen salėj.

Amalgameitų unija yra vie
na pažangiausių unijų Ameri
koje. Ji rimtai rūpinasi savo 
narių švietimu, pirmoji prade-

silaikymu nuo darbo ir pirmo
ji iškovojo ( pašelpų , bedar-

Lietuviai rubsiuviai-ėsį diena 
eikite į savo uijos apvaikščic- 
jimų, o vakare į Mildos sve
tainę, lietuvių apvaikščiojimų.

— Darbininkas.

prie 
tav.)

skausmai 
tai čia

Norlh Šitie
vakarui 

Wa'ban- ’ 
kuopusi

Rytoj, kai 7:30 vai.
Liuosybės salėj, 1822 
šia avė., įvyks LSS 81 
prakalbos. Kalbės Dr. A. Mont-J 
vidas ir J. Lapai I is. Visi pra-| 
šeini skaitlingai susirinkti ir

Gegužės mėnesį lankysis šiose 
kolonijose:

ir 3 Grand’Rapids, Mieli, 
ir C Detioit, Mich.
ir 9 Cleyeland, Ohio. 

Rochester, N. Y. 
Amsterdam, N. Y. 
Brooklyn/ N. Y.

8 
io

16
17
19
20
21

Scranton, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.
Pittston, Pa.
Sbenandoah, Pa.
Philadelphia, Pa.

22 ir 23 Baltimore, Md.
25 VVashington, D. C.
26 ir 27 Pi Pa.

rteris.

DABAR 
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PuriTan Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Prašykit groserninkų

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
11138
3257

11157
3277

21966
3332
3384
3394

11194
20553
3443 

22168

DYKAI
Reumatizmu sergantiems

Mes turim naują 
tyudą reumatizmui 
gydyti, kurį mes 

‘Išsiųsim apmokė
tu siuntimu j kiek
vieno šito laikraš
čio skaitytojo na
mus, kuris parašys 
mums apie tai. Jei 
turi skausmus rau
menyse, ar sąna
riuose, jei jie yra 
sustirę, ar jauti
opumą, jei kankina 
kiekvieno oro atmainos, 
proga išmėgininti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus rfietus, ar dešimtį, ir butun 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamta siustui i 1120.) 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa-1 3454 
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim1 
tamstai išmėginti dykai, apmokėt -.i 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo- 3482 
tą, kad išmėgintume^ musų lėšomi... L1910 
šimtams yra pajrelbėjes šitas prasta i “ 0 
naminis būdas. Nepraleisk šitos didc-| 3488 
lės progos, jei sergi reumatizmu ber.t 
kiek. PAPRAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT M”ETHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago, II’.
JL

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
^AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai . koks mažas 
dalikas gali neleisti jums **iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rom s ar nenoroms tu/ėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lfoterine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budo. Musu che
mikai pagalio* surado sustato 
kurs istikro iveiiia nedrasky- ( 
damas dantų omales —• tas sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerįne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu.

Juozui Subačiui 
Jonui Bartkui 
Antanui Jankauskui 
Onai Bieliauskaitei 
Juozui 'Nagevičiui 
Edvardui Dombrauskui 
Franc. Lešinskienei 
Zofijai širvidaitei 
Antosei Mainauskaitei 
Antanui Galiauskui 
Petrui Marei jonui 
Magdalenai Servienei 
Onai Kašparaitei 
Onai Atkačiunaitei 
Petronėlei Bruškaitei 
Teresei Buveinienei 
Onai Rimkienei 
S. ir M. Bendikanis 
Petronėlei Ablingienei 
Zofijai Iškaitei 
I>eonui Boliutavičiui 
Marij. Pabijonavičienei 
Jievai Deniušienei 
Domicėlei Vidmantienei 
Ant. Benikauskui , 
Marijai Norkaitei 
Kaz. žvirgždinaitei 
Adomui Kamsukui 
Marij. Aukškalnaitei 
Uršulei Služienei

20568 
22181 
22182. 
11241 
3551 
3552 

11240
3562
3571 

11244 
20604 
11245
3566 Elzb. Lengvienei
3592
3574 
3586

20607
3595 
3591

11249
3494 
3496
3499
3500
3534 

11216 
20581 
24095 
11223 
22178

3535
3501

Anelei Dargienei 
Kotrinai Vilkienei 
Zof. Drungienei 
Teklei Norvainienei 
Jonui Kazakauskiui 
Ant. Pusvaškui 
Tamošiui ekui 
Juozui Jonikui 
Kaz. Noreikienei 
Just. Kiaunei 
Ver. Ujnbrasičiai 
Baarborai Razmienei 
Kotrinai Dovidonienei 
Petr. Gudmonaitei 
Br. Mačulaitei 
Magdei Galminienei 
Sta. Barkauskienei 
R. Einikaitei 
Vinc. Mažeikiui

3539 
22175 
11224 
2057.4 

120578
3516 

11225 
11219

Urs. apolskienei
Onai Gribienienei
Juzefai Juknevičienei
Bladui Giedraičiui

NAUJIENŲ
PIKNIKAS 

CALUMET GROVE 
Blue Island, III.

Nedėlioj*,- Gegužės 24 
Pradžia 10 vai. ryto.

PIRMOJI GEGUŽĖS
I 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. 
Visi 
kyti. —Komitetas.

kviečiami skaitlingai atsilan-

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvyks sekmadieny, gegužės 3 dieną 
1925 m., 11 vai. iš ryto, Naujiepų 
Name, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Vi si delegatai malonėkite
lankyti ant paskirto laiko, nes 
me daug svarbių reikalų.

N .J. Mauricas, VIII Rajono

atsi- 
tim

sek r.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia paskyrė Dr. 

šaulį atstovu į zccchoslovakiją. Ar 
jus žinok kad nėra geresnio la
buko, kaip Turkiškas tabakas ir 
Helinarai yra padaryti iš gryno 
100% Turkiško tabako.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byia dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami mer
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į apticką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimyhai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBTNO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie jiet 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

Kuomet Kropas Ateina 
Naktį

Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri 
^ateina be persergėjimo. Negalima 
urnai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minutė yra skaitoma. Motina 

1 davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco 
ir pagelba buvo beveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’s Glessco yra var
tojamas per 35 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, vvhooping 
kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerklės 
ligų. Klauskite jūsų daktaro arba 
aptiekoriaus ką jie žino apie jas. 
Parduodamos už 50c. — vertos $50.00.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heatįng
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju. kuogeri&uslaL

M. Yuška,
3228 W. 38tk Si., CHcago, >*<•

DYKAI GYDYMAS
Paaukoju per ž| mėnesi, tiktai 

išėmimo gyduolių. Nesenai įsteigta 
dynyčia, Lincoln Medical Institute, 
priežiūra vieno žinomo ir gulinus > 
dalinto, llajklaro Bowe.< kuris turi 
ropini ir Amerikos mokslą ir labai di
delę praktiką ligoninėse.

Serganti žmonės
Prisiartino valanda, kuomet kiekvie

nas iš jūsų* gali lengvai atsikratyti • 
aavd silpnumo, nes I 
šio instituto užduo
timi yra: išgydyti 
visokios rųšies li
gas, kad tuo būdu 
užlaikyti visuomenę 
geriausioje sveik ato 
i e. Gera syeikatB 
lemia gerą ateit|. 
Dabartiniu laiku U) 
tikslo galima dnsie- 
kti Ik* didelin sun
kenybių jeigu tiktai 
tergantis randasi 
globoje sąžiningo, 
atsakančio ir gero 

tyrinėjimas per- 
ligo., su labui 

i visai išgydyti 
naujo medikalio 

yra leidžiamos 
gydymas suteikia 
ligos yra gydo-

nu 
gy.
PO 

q>e- 
Eu-

DDVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimu aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 

1 teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

daktaro. Dąuuelio metų 
tikrino, kad visokios 
mažu ' išėmimu, Kalima 
bu pauelba atsakančio 
ikradiino kur gyduolvs 
tleHiai ( kraujų. Tas i 
paHtcl>ėtinna pasekmes, 
moR be skaunmo .ir be trugdymo laiko, 
jeigu tiktai gydytoja* žino kaip jas rei
kia vartoti.

Visi tie budai gydymo, o taipgi ži
nomo vokiečių profeaoriauR

Erhlicho 606 ir 914 
t

visuomet x randasi musų institute, o 
vyriausias daktaras Bowes, žinomas vi
same puuaulyje t tarpe gydytojų pats 
priliurl gyduole. ir liKoniun.

Šioje naujoje gydykloje visoe ligos 
yra ištiriamos atsakančiai, nes pas mus 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosavą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraujų, llapumą ir tas iš
bandymą* yra tikras per nesenai atvy
kusi iš Europos specialistų.

Musų X-Uay mašinos permatys ju
mis kiaurai, o musų instrumentas dėl 
natikrinimo snaudimo kraujo niekuomet 
jumis neapvils.

Tas egzaminavimas yra be skausmo ir 
su visais patarimais yra visai dykai.

Gydome labai pasekmingai visokias 
užsisęnėjusias ligas, užnuodijimą krau
jo, skilvio ligas, besisuk imą ir skaudė
jimą galvos, slinkimą plaukų, prakaita
vimų ir nemalonų kvapsni kūno, nusil
pusius inkstus, pūslę, reumatizmą 
skausmus krutinėję, pečių, šonų, nubė- 
girnus kraujo, išeinamąją žarną ir ki
tas privatines ir slaptas ligas, tai yra 
musų speeialumas per daugeli metų.

Todėl serganti daugiau nekentėkite 
bereikalo, tiktai ateikite j musų gydyk
lą, be tolimesnių atidėliojimų, su .-pilnu 
jsitikinmu. tikrai gausite pagelbą la
bai greitai. Musų {staiga yra aprūpin
ta naujausiais 1r geriausiais instru
mentais Ir gydymo budais.

Kalbame lenkiškai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
Panedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 
9 vai. ryto iki 5:30 vakare. Ketverge, 
seredoj ir vubatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėlioj ir šventomis dienomis 
nuo 10 ryto iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
Dr. Bowes Specialistas

8 So. Clark St.
Kampas Mudison St.

Ant viršaus Trianglc restaurano, prieš 
Morrison viešbutj.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Ąg. Tirilienei 
Iz. Gudmanui 
Onai Palionienei 
Franciškui Dūdai 
Adomui Šimkui • 
Romusiui Beliunui. 
Rožei Poviliunieneei 
Jon. Murakauskienei 
Domi. Gelmanaitienei 
Onai Tučkaitei 
Klementinai Untulienei 
Ant. Platkus 
Justinui Bartkevičiui 
Juozui Sinkevičiui 
Dom. Maartinkienei 
Jonui Venciui 
Roz. ’Stankienei g 
Ant. Vailioniui ’ 
Liudvikai Lipskienei \ 
Tarri. Jokubauskui 
Alleks. Jucevičienei 
Ant. Rupkaitei 
Br. Sundoflnavičienei 
Ben. švilpai 
Mari j. Latusinkienei 
Aleks. Mazunavičaitei 
Barborai Stenelienei 
Vinc. Armonui 
Kaz. Noreikai 
Juozui Tankui 
Elzb. ^paitienei 
Jokūbui šarkai 
Vikt. žimnickui 
Aleks. Sabučiui
Franc. Trakiniui 
Juozui Petkauskui *. 
Juzefai Mankevičienei 
Step. žukienei 
Zof. Strazdas 
Ignatui Diržiui 
Mari j. Gedvilienei 
Kazimierui Barkui 
Jer. Vaičiuliui 
Andriui Šukiui

NAUJIENOS
I

Teisių Skyrius
1739 So. Halsted St.

Chicago, III

Kaina $60

Gaunamas

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

Chicage, IU<

Tuomi padaryti didel) smagumą 
pats sau, savo giirdnima ir drau
gams su kuriais susiraiiniji Ir 
greičiau galėsi paraiyti laiiką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausi* 
tnaiinil* su lietuviikonais raidėmis 

šaulyje. Galima ir angliikal m-

3512 
3505 
3509 

11226 
U 231 
22177 
3605 

22184
3597 

11256
3636 
3637 

11254 
11261 
20616 
20627 
24098 
24105

3628 
20624 
20625 
20626 
24097

3603 
3625 

24103 
75214 
24101’ 
11263
3620 
3601 
3631 
3610 

20610 
7521b 
11268 
11274
11280 
22192 
11269

Pasinaudoke
/

Auksine

Už du dolerius ir pusę gausi keturis 
dolerius. Skaityk atydžiai:

Kas prisius du dolerius ir pušę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už . $2.50

GAUS KNYGOMS:
25
35
25

Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vei'tės už
Knygą: APYSAKYMfiLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO ....
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ......................... '....................
Knygą: TRAKOM A arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .............................. .
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
iąs įsigyti. ~ — - - "• ‘ ‘ ‘ *
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

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

Atydai 
Lietuvių

15
15
15

Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tol. Roosevelt 8500



Penktadienis >

Lietuvių Rateliuose. Menas ir Meilė
Naujienų ekskursija iške 

liavo laimingai
Didelė Dcarborn stotis 
dė lietuviais kaip per

prisipil- 
atlaidus

iš Dear- 
didel i

Vakar 11:10 vakare 
born stoties išlydėjome 
buri Naujienų Ekskursantų Lie
tuvon. Viso po Naujienų vė 
Jiava iškeliavo virš BU ypatų.

I stotį prisirinko didele mi- 
lietuvių išleisti savo gimi- 

pasakyti kits 
pasimatymo, 

juokavo, iin- 
o kiti verkė

nia
nes ii draugus ir 
kitam sudie ir iki 
Vieni iš palydovų 
kojinius davinėjo, 
ir ašaras braukė.

Stotin atvyko apart valiuo
jančiųjų draugų ir giminių, ke
letas musų profesijonalų ir ar
tistų. būtent: adv. Gugis, p«ia 
Gugienė, Dr. Graičiunas, artis
tai: \’aičkus ir Tendžiulytė.

Musų mylimai artistei P. Mil- 
lerienei kaž-kas atnešė tris gra
žius gėlių bukietus. Buvo sma
gu ir liūdna buvo.

Taigi susodinome keliaunin
kus į vagonus, atsisveikinome, 
pasibučiavome, ir pasakę bai 
bai, gryžome namo kas užsimą
stęs, kas nulindęs, o kaikas ir 
smagus. —Reporteris.

Masinis Mitingas bus 
Gegužės 10 dieną

Sekmadieny, gegužio 10 d. ( hi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj 
bus išneštas protestas prieš 
popiežiaus* atidavimą Lenkijai 
musų sostinės Vilniaus

lietuviai

nį — užprotestuoti prieš tuos, 
kurie palaikydami galingesnio 
pusę laužo musų teises ir IJe- 
tuvos 
mienis..

žemę priskiria sveti- 
Šiuo kartu teks susi- 

su Romos popiežium, 
^kurs nesenai pavedė Vilniaiiy 
krašto lietuvius Varšuvos 
bai, arLa teisingiau sakant

glo-

tik-Apginimui to, kas mums 
rai priklauso, Vilniaus Vai 
mo Komitetą;, paremtas dauge
lio draugijų ii organizacijų, nu
tarė surengti didelį protesto mi 
tingų Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, sekmadieny, gegužio 10 d. 
1 :30 v. po pietų.

Kadangi momentas yra labai 
svaigus, ir kadangi jau visa^lie- 
tuvių tauta čia ir tenai rengia 
skaitlingus susirinkimus ir iš
neša visur rezoliucijas, tai rei
kia tikėtis, kad ii Chicagos lie
tuviai įstengs atlikti savo dali 
kovoj už Vilnių.

Taigi rengkiniės 
masinio mitingo, 
nors porai valandų
juo* į parkus, miškus ir tt. Da
lyvaudami mitinge daug atne
šini gero savam kraštui.

----- K. N.

visi prie to 
Susilaikykim 
nuo važiavi-

G E R K Naujienų akai- 
lytoj art Ir rkady tojai 

pratarai pirkinių reikalai* 
eiti į taa sankrovas kurios 

t skelbiasi N a u j i e u o a e.

Tendžiu lytos Vaičkaus
Teatre piemierės

10

Polos
Dramos
jubiliejus. Liet. Aud. geg. 
dieną.

Veiksmas pirma

.ai t•T'iui:. n mis Bra ilauskas
S/, v c antrąja žmona Katre 
piimosics žmonos dukteri- 
Zvnytc gyvena menkame 

bute — rus v. Brailauskas visa 
širdimi myli savo dukrelę ir 
leidžia ja dainavimo ir muži- 
l<)s niekinto, gi Katrė neap
kenčia jos. Tirp Brailauskių 
I yla nesusipratimai. Zonytę 
Linko jos draugas Grigalius 
Tesmanas, smuikininkas. Jiedu 
mylisi. Brailauskas jaučia jų 
s intykius, Katrė , neapkenčia 
( rigaliaus, kad jis beturtis ir 
s engiasi jo nusikratyti. ^Ženy- 
I i išmetinėja k ir žada pavary
ti iš namų. Žinytė verkia; tė- 
v is ramina. Katrė išeina. Kaip 
t protis, įbėga Grigalius' ir 
s įkosi gavęs palaikus. Ašaros 
I įsikeičia džiaugsmu. Abu 
< dengiasi, svajoja apie saule- 
1-’ Italija... apie muzikos lop- 
š:... Trokšta paniekti artistų 
1: imės ir garbės. Pasižada kits 
k:tą mylėti ir prašo tėvo pa
ti imos vedyboms, 
n 1, patardamas 
nedėti tabakus 
K ilrė, sužinojus
Z nylės meilės pasekmes, 
pvkčio ir apmaudus verkia.

h

Antrai veiksmas.

ir

Ievas laimi- 
jiems vedus 

kraulu vėlę.
Grigaliaus I!

Jaunavedžiai, 
Ž nytė Tesmanai 
lt bijoję, pansione. 
s< kmingo debiuto 
a lanko draugas, 
v liau poni Dora, 
t rūšimis gyvenime 
n: nis. siūlo savo 
diodą palatinius.
1 prinierius Zonenbergas, 

siulo

rigaiius ir 
apsigyvena

Juos

Dora, nepri- 
T'esma- 

pągclbą ir 
Teatro ant- 

a įė
ji > sudėti vizitą, sfnlo Tęsinį 
(Eugenijai) sutartį. Dera žino
dama pinkles, išsidera tinka- 
•raj sąlygas. Tesint pasirašo 
sutarti. Ją sveikina-. Dora , mo
kina Tęsinį artistiško ap-^ėji- 

Tesini pakviečia sau Do- 
i mokytojas. Netrukus, su- 
u pi unkštu atvyksta kuni- 
ištis Volockis. Jis vietos.T.

studentijos vardu sudedu Tesi
nt talento pagarbai linkėjimus 
ir sveikinimus. Abudu suįdo
minti. Išėjus Volockiui, Že
li te svajoja apie jį. Grigalius 
n įlindęs... ueriininstaudamas 
prsisako Ženytei, kad jam ne- 
I nla tapti smuikininku, nes 
r; nkos dirksnis sugedęs, tnai- 
T- uja neapleisti nelaimingo vy
ri . Ženytė ašarodama prie
ki ikauja. Grigalius raminu.

Trečias veiksmas.
l)< šilučiai metų prą.slinkus< 

Flavija lesini, gyvendama sa
vo viloje, smagiai leidžia lai
kų. Bet jos garbė ir laimė ne
tinka jos. Grovai, kunigaikš
čiai, spaudos atstovai, fotogra
fei, sveikinimai, telegramos ir 
h iškai nuolat ja vargina ir er
zina jos dirksnius. Ji kotai tro
kšta, nerimauja. Dora jaučiasi 
kuopuikiausiai, ilsėdamosi pra
bangoje. Grigalius, visų už-

—i—i—r-irnBMMĮBMnrrnmrTTr-r------------Trymrmn—n—nu ........ ...........

mirštąs, gsvena pas Flaviją. ' Chicagos Lietdvių Draugijoj 
Jis vienišius, jaučia, kad nete
ko Zonytės, sielvartauja...p Ku
nigaikštis Volockis, nenorčtla- 
mas prarasti Flavijos, atvyksta 
pas ją, pasisako mylįs ją ir 
prašo eiti su juo, tekėti už jo. 
•Flavija svyruoja, ji prisimena 
savo pr’esaiką Grigaliui, bet,., 
meilė sulaužė prisaiką ir Fla
vija pasižada priklausyti V<i- 
lockiui. Grigalius įėjęs, pama
tęs juo<' besibučiuojančius, di- 
(Išiaiisiani; siaube 
nepastebėtas. Jiems 
ateina, ilgai lydi pro langą žiu2 
i c<lamas. Kiinksena smuiką.i &

K on testas.,
Tula.š laikas algai apie šitos 

(.raugi jos kmiteslo 
rašiau Naujienose;
apie kontestą rašiau, bet ir 
Noi tlisidės lietuvių \ praeities 
1 brcnelogiją apibudinatn Nort- 

chronologijos 
nekrisiu, 
ateities isto- 
konleslo rei-

hsįdes lietuvių 
dalykėlių daugiau

■rma

grįžta jų 
išvažiavus

pradžią 
netiktai

Tikutis ........
*\J. Badzišailskas 

F. Prusis . y.. 
K. Kairys ..

• Gįniotis .. .......
Paukštys ....

V./ Mui liuko . .
J. Markus ....

9
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rikams, bei gyvu 
kalu neliktai aš, bet ir daugy

bos lietuvių yra ‘su
portui savo pašne-

bes Cliic;
1 įdomėję, 
Rčsi tęsiu t o ličiu.

Netekęs savo talento ir priu a-l neujas 
dęs Zi'nytę, kurių begaliniai Į pašelpinėsc 
myli, (irigutis verkia.

Ketvirtas veikimas.
Flavija su kunigaikščiu Vo- 

loekiu grįžta iš pokylio į savo 
butą viešbutį. Volockis išme
tinėja Flavijai už jos elgimosi. 
Dora praneša Flavijai, kad 
Grigalius rimtai serga. Flavija 
m nori apie lai girdėti. Griga
lius Doros neleidžiamas įsi
veržia iš miegamojo kambario 
ir siisitiiika su Volockiui. Jam 
pasako, kad viską žinąs ir‘vis
ką matęs, jam tik viena skau
du, kam Flaviją, imdavo. Ir 
tik vieno jis nori: kad Flavija 
Imtų laiminga ir kaltintų yp- 
lockj jeigu ii biltų nelaiminga. 
Nuo priesaikos ją liuosuoja. 
Flavija tą nugirdusi,\ susierzi
nusi bara Grigalių. Šis pasisa: 
ko nebegalįs taip gyventi, ne
galįs j ją žiūrėti, jai pamela
vus. Flavija sako Grigaliui 
juo apsivylusi. Grigalius ir^ie 
h> džiovos pakirstas, apimtas 
širdgėlos alpsta. Atvykęs gy
dytojas suramina* 
(i rigaiius šaukia: 
Ženyt;, Žcnyle!, jei priėjus ša
linasi jos, sako Flavijai: Ne... 
tamsia Flavija 'lesini... man 
reikia Zonytės... miršta, Flavi
ja. i stori ngai verkiu, ją ramina 
Volockis ir Dora, pastaroji 
primena, kad kunigaikštis’ ją 
myli. Flavija isteringai junk-’ 
damesi ir verkdama sako, kad 
jiems, kunigaikščiui ir Dorai, 
reikalinga Flavija, gi tas, kurs 
mylėjo Zonytę, per jos pačios 
kaltę mirė.

Iš Nofthsides lietuviu 
chronikos

Rašo .Julius Nemunas.
s tas iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pa- 
šelpos veikimo.

Nortlisidės lietuviai juda, 
Nortbsidės lietuviai kruta 
jie dirba išsijuosę sulig savo 
spėkų ir išgalių. Vieni veikią 
kria ličiuose, kiti vaidi tuose,
treti socialistuose, ketvirti ko
munistuose, įlenkti sandarie- 
čiuose. • Ir taip jie 'dirbdami 
skirtingose partijose bei vieni 
antriems priešingos? grupėse, 
moka pastaruoju laiku pusėti
nai gražiai sugyventi ir Chica- 
gos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos labui veikti. 
Čia ir komunistai džentelme
nai, ir katalikai į bedievius 
perdaug skersai nežiūri ir tau
tininkai su 
susimerkti, 
gus J ievos
obuolių jiems užtektinai.

sociaiistais nloka
Mat 
vaikai

čia .visi ly-
— Rojuje

gi šitas kontestas yra 
vkspėrinu'iitas lietuvių 

Idraugijoso, 1 
padargus draugijas skaitlingas 
nariais ir turtingas pinigais, 
nusitaikau aš šitą kontestą aky 
vai sekli pats ir darbo'sėkmės 
visiems žingeidaujantienis pra
nešti', 
formas* 
vedimo, tada tiktai yra galimu 
^ui’ti Ipavjršiitihį supratTimą 
kaip šitas visas konleslas eina. 
Pertai man buvo reikalas ; iš 
kontesto vedimo komisijos pa
tirti jilačiaii, kas man pilnai 
pavyko, taip, kad; sekamuose 
Naujienų numrriucšc , galėsiu 
I askclbti •smulkmeniškai visą 
kontesto tvarką, koresponden
ciją, prizemanų ir kontestanr 
tų sąlygas, dovanas ir tl.

■ .• .•? - *■ ■ 'H. , ij,b‘ >v.; »V

Iš Chicagos Lietuvių Draugi- 
. jos dalyvių vajaus.

žinoma, 
ir budus

aukščiai! kilų
kaip

draugijos
žinovai

stovi 
be

Palengvins *kių įtempimą, kuri* 
eiti prtežaaliufi galvos skaudėjimo 
gvfligiino. akių aptemimo, nervuo- 
huno. skaudamą akių karšti, Mtl- 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka Icisjttgai akinius. 
Visuose atsitikimuos/ egtaminavl 
ina* daromas s«i elektra, parodan
čiu mažiausias klaidas. Speciali 
utyda atkreipiama i mokyklon vai
kus. Akini"’ n»»t> $4.00 ir nueičiau. 
Vai: to iki 8 V. Ned. 10 iki 1 p. ir

1545 West 47th SL 
Phone Bonlevard ’rSStl

visa gaivu 
dievai žino
mame 
kai kurie 
keti Ascilla bus sumuštas.

, pamatysime 
kiek tie spėjimai teisingi, 
yra ir kiti 5 narini, kurie su 
laiku gali parodyti savo darbš
tumą jie yra jau gavę po 
daugiau narių negu po vieną, 
jų vardai pažymėti kontesto 
vedėjų dienyne kaipo darbščių 
žmonių — Makrickas, Norkai- 
tis, Jakštienė, Leonas, Kuli
kauskas, Tikutis ir Radzišaus- 
kas. Nėra abejonės, šitie drau
gai šiame konteste parodys ką 
jie gali. Manau šiuo sykiu už
teks. Kilu sykiu papasakosiu 
biskį platėliau apie visa, tai; 
k«s su- šiuo- kontestu rišusi. 
Kadangi nemažas lietuvių skai
čius yra gana rimtai susiinte- 
resavęs no tiktai kontestu, bet 
daugiausia pačU Clnčagos v Lie
tuvių Draugija, ir kadangi vis 
randasi didesnis skaičius no
rinčių patapti .nariais’ šitos' 
draugijos, lai sekamuose savo 
pašnekesiuose apibudinsiu ne 
lik pati konlestą, bet ir vidų-' 
rinę draugijos tvarką, kad da-; 
vus progą (.lucagos lietuviams; 
plačiau susipažinti su viena iš 
didžiausių ir pažangiausių pa-j 
šelpimų draugijų (’liicagoj.

/ l\c L IPVJ tu 
<a<* Įgyvensimo,

nerint dubli
lo kontesto

Aš Jpu pereitą sykį minėjau, 
kad gai,a karšios imtinęs 
na tarp ponios Vilionės ir 
neles Slašinskailės. Jei 
sėkmingai veiks toliau 
Ii šitoje vajaus kovoje 
visus savo

ėi- 
pa-

— gn- 
sumušti
Kadan-

-la gana 
kas

oponentus 
pabaiga 
būt pranašu, 
būti vyriausiu lai-

panašiuos;1 konto

toli, sunku 
kariais gali 
mėtoj u. Y 
atsitikimu
tuose,-kad didžiausias dovanas 
laimėjo tie, kurie pradžioje' ro

dėsi neveikliausi ir nesėkmių- : 
ginusi. Tas, žinoma, priklauso 
nuo pasiryžimo savo dirban
čiame darbe, Yi^3 gana teisin
gas Joltn Ihtti'H^ 
ųnasL “’Khm darbas atrodo spn- ♦ I
kus, tas mažai tenuveikia, o 
nurys veikli ir sunkų dbrbą 
dirbdamas niekuomet ncnuils”. 
Žinoma, tie ir šitame konteste 
laimės, kurie 
Franeijos ofieieras, kuris vos lyYi,u.t' laidotuvėse, 
oficieriu likęs visiems didžia-Į 
vcfsi, kad didžiu generolu .ir( 
maršalu liksiąs. Jo draugai tik 
trukčiojo pečiais iš jauno ofi-j 
cierio pasididžiavimo, bet už 
30 melų jis ir buvo didžiu ge
nerolu ir maršalu Francį jos. 
Taip, p nnkitaip bus ir •šitame 
konteste. Kurie dirbs su pa- 
siryžiiiiu, įdės savo sielą į 
dirbantį darbą • laimes diiva- 
ną, kuri bus naudinga pačiam 
laimėtojui už naudingą atlik
tą darlią Draugijai.

Laike 2-jų mėnesių 
buvusiųjų (Jiieagos 
Draugijai 
vių gautų naujų 
ta stovi sekamai:

susirinkime 
pranašauja, 

Pa- 
ant 
Da1

VINCENTAS ANDRIJAITIS 
Metinės sukaktuvės

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 1, i 921. Turėjo 56 metus am
žiaus. Paėjo iš Jonlaukio kaimo, 
Papilės parapijos, Šiaulių apskri
čio. Liko palaidotas gegužio 3 d., 
1921 m. Šv. Kaziiniepo kapinėse. 
Pamaldos atsibus gcgtižės 2, 1925, 
St. Franci.škaus bažnyčioj, ln<|iana 
Harlior, lud.

Brolis
Liudvikas Andrijaitis.

Lietuvių Dentistas patar-
* nairn genau.

Traukimai ouątų ba tkausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mus* 
pleitom galima valgyti kiečiausi9 mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų ■valkatai.

I 1545 West 47th Street
Netoli Asbland A»c.

STANISLOVA ši MiiEVIČI EN fi 
persiskyrė su šiuo pasauliu utar- 
ninke, balaiidžio 28 d., 7 vai. iš 
rvh), '38 metų anyžiaus, duktė Sta
nislovo P.ocevičiaiis, gjniusi Ghica- 
g;j. Paliko (pĮįlį.iidune .Y.vrr J'.ran- 
ciškų ir tris ((ukleriš: Marcelę,* 
Eleną ir Stanislovą.

Kuhas pašarvotas 3288 S. Ilal- 
steil *St. Laidotuvės įvyks šiandie, 
pėtnyčioj, gegužės !■ dieną i.š na
mų 9 vai. ryto j šv. Jurgio baž
nyčią, o ten į šv. Kazimiero 
pines.

. 1 Nuoširdžiai kviečiame 
jausis kaip Ulines, draugus ir

išsireiški-

visus 
pažįstamus

’ Vyras

ka

gi-

F. Šiinkevičiu 
ir dukteris.

pasidar- 
Lietuvių 

bei kontesto dalv-

(). {Stasį nskaitė 
A. Vilione . .
J. Makrickas .
C. Norkaitis .. 
Jakštienė ....
F. Leonas ....
J. Kulikauskas

nauji nar.

ESTU Eli. ELEN ANTA
NAITI ENe ’

Persiskyrė su šiuo paska
liu baliibdžio 30 <1., 1925 u». 
Paliko didžiam nuliudiiiie vy
rą Antaną Antanaitį, 'turėjo 
apie 17 melus amžiaus. Pa
ėjo iš So. Afrikos. Pragyve
no su vyru apie 25 melus.

Laidotuvės įvyks gegužio 2 
, dieną apie 10 vai. į Lietuvių 

’l’autiškas Kapines iš namų 
3486 S. Union Avė.

Užkviečiani visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Nulindęs vyras
■ Antanas Antanaitis.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, telefo
nas Boulevard 4139.

UIT J AND RUNN“*Yea, Likę Unto the Mighty Casey Bull Took a Thirįl Whing At the Pili and Whiffcd Out!
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ANTANAS PUŽAS » 
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė su šiuo pa
suolių sulaukęs 42 melų am
žiaus, balandžio mėn. 27 d., 
10 vai. vakare. Paėjo iš Kau
no rėdybos, l'auragės apskr., 
Kyedainių pąr. Amerikoje iš
gyveno 20 metų. Paliko niV 
liųdime moterį Bronislovą, po 
tėvais Ignotaitę, dukterį Ka
zimierą, 8 m., •minų Antaną, 
•I nletų. keturias švogerkas: 
Oną V>nrkiene. Oną Juknie
nę, Barborą Sideravičienę ir 
Emiliją Vailikienę. Kūnas pa
šalnotas randasi 2533 W. 40 
PI. Laidotuvės įvyks suba- 
toj,. gegužės 2 d.. 8 vai. iš na
mu 2533 \V. 101 h pi. į Ne
balto Prasidėjimo Panelės 
šv. bažnyčią, kur įvyks gc* 
didingos pamaldos už velio
nio sielą, o po pamaldų bus 
nulydėtas i 
kapines.

Visus gimines, 
iw4xstant«$- nopširdžiai 
Čiamc dalyvauti 
ir sutrikt’ minislanijam 
skutinį patarnavimą.

Lieka nuliūdę
Moteris, duktė, sūnys, 

švogerko.'i ir švogeriai.
Laidotuvėse natarąąujn gra

belius Eudeikis. Tclelinas: 
Yards 1741’.

" 11 '■ 1 "i

Kraujas, Nervai, Akys
$5$ Vertes Ligos Gydo- 

Vnos Tik Per Trumpų 
’ Laiką Už $10.

pamaldos už vrlio- 

į šv. Kazimiero 

draugus ir 
kvie- 

laidoluvėse 
pa-

Town of 
Lake

Naujienų. Skyrius perkel
tas į naujų vietų.

1 ,

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošlus
1616 W. 47th Street

Pilniausia garantija 
už siutičiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos-

♦
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Labui daug pavo
jingų ligų Akių, 
Kraūjo, Gerklė! ar
ba Tonsilų galima 
išgydyti i vieną .sv- 

k į be operacijos. 
■A Gaukite tikrą pata
rimą nuo žiąomo daktaro apie jū
sų sveikatos stovį. Ateikite prie 
speciali.,to kuiis gydo visokias 
sunkias ligas ir užganėdina savo 
pacientus, suteikdamas gera), pa
sekmes. <

606 ir 914
Intervanous jčirškimai nud neivų 
ir kraujo ligų. Ateikite prie spe- 
tiultsto kuris randasi

27 metai prie State gatves 
’ t ’

Or. F. 0. Carter
177 N. State St., Chicago

Valandos 9-5 po pietų 
Ncdčlioj 10-12 (’einų 

.......... ■ ■■ i i ■» 'I i ■ ■ .....-

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“,

James Pearsovų
Bok 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pageli)? j o ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuofle ir kaip skystimas

BY IIITT____•
ADViCtToltiE
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PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

i

NAUJIENOS, Chicago, UI
toli. ■■ ...... ................. ..................... I II———

Penktadienis, Geg. 1, 1925

šeimyniška Vakarienė. Rengia 
l.iet. Scenos Mylėtojų artistai, pami
nėjimui M. Dundulienės 25 metų dar
bavimosi lietuvių scenoje, šeštadieny, 
Gegužės-May 9, 1925
3142 So. Halsted St. Kaina $1.00 
Tikietus gulima gauti 
gynė. 3210 So. Halsted ,St., švyturio 
Bendrovėj, .3805 So.
“Varpo” Red., 3251 So. Halsted St., 
M. Kasparaitį. 3827 Archer Avė., 
P-lė K. Budraitč, 1645 N. Irving Av., 
Tel. Armitage 9566, “Naujienų” Ited. 
1789 So. Halsted St. ir pas Liet. Sce
nos Mylėtojų Artistus.

Tel. Lafayette 5153-6438

REIKIA DARBININKU
^**«^-»^W*<*W**»*i^*M*^*,WWNi^*iM<«***e*ieW*«r**^^^#^5^W**W

VYKŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

M i Idos svet
Kainu
Aušros Kny-

Halsted

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Pardavinėjimo Direktorius
Public Service Corporation oi 

America pasiūlo labai gerą vie
tą atsakantiems vyrams, kurie 
turi organizatoriškus gabumus-. 
Turi gerai pažinti miestą Ir mo
kėti pamokinti kitus apie mu-

PARDAMIMUI bučeėmė, 
' toje vietoje ir geras biznis. 
. riti parduoti, nes turiu kitų 

nj. /
3408 W. 63rd St.

ge-
Tu-
blz-

North Side. — Juokų ir dyvi.r 
vakarėlį rengia Pirmyn Mišrus 
choras nedėlioj. gegužės 3 d., Lino- 
svbės svel , 1822 \Vabansia avė.
Pradžia 7:30 avi. lodei l»»btika 
širdingai kviečiame iHsilankyli I 
šį stebuklinga vakarėlį.

—Komitetas.

I ISRENDAVOJIMUI Atsišaukite
Rooni 812, 19 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI GROSERNP.
PARDUODU PIGIAI
ATSIŠAUKIT

3336 So. Lowe Avė.-

PAIlpAVlMUI 6 kambarių mari
nė bungalow, kaip nauja. Yra mm 
park r, 12 colių sklc|m sienon. Yra 
ugnaiietė, knygynas, kieto medžio 
trimingni. trinus šildomas, vvrather 
strips, gasinls pečius ir gus plate, 30 
pėdų Indas. Jardas ištaisytas ir ap
tvertus, o iš fronto,medukų tvora, 2 

> grindi- 
šviesu ir vandeniu. Cementinė 
Namas naujai išdekoruotas iš 

Pirmas morgičius, 
ant / 6%, antras morgičius, 

Savininkas parduoda labai

Pardavimui
Namas tik vienų metų senumo po 6 
ir 6 kambarius. Beismcntas ir aukš
ta1 pastogė, karštu vandeniu apšildo
mas .pirmus flatas. Kainu $14,500, 
įmokėti $3,500, namas randasi 4222 
So. Rorksvelj JSt.

Badavusieji aplikacijas dėl įsto
jimo į Chicagos Lietuvių Draugiją 
Savitarpinės Pnšelpos ir jau gavu
sieji pranešimus atsilankyti pas J)r. 
A. Montvidą, būtinai 
iki gegužės 6 d. po 
Miiwankęr"Tive.,

PARENDAVO.HMUI 
kambarių, garu šildomas 
vieta, 2-jų kambarių, kur 
buvo t* 
sitaikykisim. Kampinis narna 
ta tinka bilo kokiam ofisui.

1317 So. x4Kth Ct. 
Cicero, III.

flatas, 6 
ir ofiso 
pirmiau 

daktaro ofisas. Del rendos su- j syiną lovų ir plovimą grindų, 
, s ’Kampinis namas. Vie- Mis ir kambarys 1

nuo $15 ir 
Katras goria

Ri*JKALINGAS apysimis žmogus,
katras supranta holelio darbą, lai- 

’ ‘ Val
ini vietos. Mo-

aug.ščinu j mė-
• nos|. Katras goria mimšainą tegul
1 nealsišaukia.

1606 S. Halsted St.

RAR,SI DU O I>A duonkcpykla 
biznis išdirbtas per 12 motų. 
Pardavimo priežastis, apleid
žiu miestą. Box 527 Naujie
nos. 173!) S. Halsted SI.

atsilankykite 
num. 1579 

romu 209.
—X. šaikus.

ISRENDAVOJIMUI -H AUTOMOBILIAI

kuru garndžius su cemento 
mis, 
ėlč.' 
lunko ir vidaus. 
$3000 
$1,300. 
pigiai.

6121 So. Rockwell St.

Atsibuskit mainininkai 
kada yra proga A t

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 
Parko.

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

l^SS 81 kuopos mėnesinis susi
rinkimas* jvyks šeštadieny, gegu
žės 2 <1., kai 7:30 vai, vakaro, Liuo- 
sybės Salėj, 1822 \Val>ansia avė. 
Prieš mitingą kalbės l)r. A. Mont- 
vidas ir J. I.apaitis. Kaip kuopos 
nariai, tuip ir ne nariai prašomi 
skaitlingai susirinkti.

—Kp. Raštininkus.

RENDON išdirbta vieta dėl 
kriaučiaus, biznis ir 3 kambariai 
gyvenimui, Brighton Parke, prie pat 
bažnyčios, labai geroj vietoj. Ren- 
da nebrangi.

Kreipkitės
4H0»So. Cilifornia Avė.

PARDUODU automobilių sedan 
Studebacker 5 pasažierų, model 1928 
m., gerame stovyje, iš priežasties 
mirties vieno nario šeimynoj, parduo
siu pigiai.

Kreipkitės
2709 W. 39 Place, 1-mas floras

Tel. Lafayette 0540

PARSIDUODA namas su gro
serne. Sena ir gerai išdirbta 
viela. Pakankamai darbo dėl 
dviejų žmonių. 6 kambariai 
prie krautuvės.

5*201 So. llonoiv St.

IŠSIMAINO dviejų fialų mmjas 
mūrinis namas po 5 ir 6'kamba
rius, karštu vandeniu šildomas Mi 
dviem boileriais, ir kiti paraukia
mai vėliausios mados. Savininkas 
mainys ant mažesnio natrio arini 
ant nedidelės fprmos netoli Chica
gos. Namas randasi South Sidėj.

Pardavimui
Naujas mūrinis namas po G ir 6 kam
barius, įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, karštu vandeniu apšildomas, pir
mas flatas, beismantas, aukšta pas
togė. lotas šalę namo, graži 
arti karų linijos ir mokyklos, 
$14,800. ‘

vieta, 
kuiną 

Randasi Brighton Pleike.
________ e

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

kaina $3,500, įmokėti $1,800. 1

Medinis 
dynės,

RENDON 6 šviesus kamba
rini, garu šildomi, šalę T.ictu- 
vių Atidi tori jos.

ANT Pardavimo groseris ir 
kendžių štoras. Gproj vietoj, 
apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Priežastis - ♦ liga. /

3138 W. Porshing Rd.

IŠSIMAINO dviejų fintų puikus 
minias po 4 ir 5 kambarius, namo 
parankamai vėliausios mados, na
mas randasi Brighton Parke. Mai
nys ant mažesni.) namo, loto, bu- 
černės, dvy goods storo. Namo kai
nai $0,850. į

Pardavimui
ak namas, gražiausia 
dgeporto prie Lietuvių

St.

vieta
Audi-
Par-

C. P. SUROM8K1S & CO. 
Reni Estai e

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted (St. 
Tel. Baulevard 9641

SLA 251 kuopos mėnesinis susi
rinkimus įvyks ncdclioj, gegužės 
3 d.. 10 vai. iš ryto. Garfield sve
tainėj. 5444 Wenl\vurlh Av. Visi na
riai malonėkit atsilankyti į naują 
svetainę paskirtu laiku.

J. J. Meknius.

K reipkitės:

3129 S. Halsted St

ĮIEŠKO KAMBARIU

Parsiduoda automobilius Bu- 
iiek, geram stovyje. Parduosiu 
pigiai, nes turiu greit parduot:.

721 W. J9th St.' 
.Galima matyti visada

RAKANDAI

NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA pigiai 5 kamba
rių bungalovv su 7 lotais; bunga- 
low ištaisyta sulig šia gadyne. Sa

bu mai- 
kitokio

Bizniav 
ant Bd1 
torijos 3151 So. Halsted 
duosim pigiai ar mainysim ant kito
kio namo, kas mylit turėt gerą vie
tą dėl biznio, atsišaukit greitai.

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

A. V ALAI 1 iŠ CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

LIETUVIŲ SUBD1VIZ1JA

vininkas parduos pigini ari 
nys ant barėmės arba ant 
biznio.

Didžiausi proga dėl visų, ne
buvo da** tokios Chicagoj ir ne- .1 I f 
bus. 
mus.

Jauny Lietuvių Amerikoje I an
tiškas kiiubas laikys mėnesini su
sirinkimą nedėlioj, gegužės 3 d. 
1 vai. po pietų, Lietuvių Audito
rium, 3131 S. Halsted Si. Visi na
riai malonėkit laiku pribūti, nes 
randas dautf svarbių dalyku aptar
ti. —S. Kuneviči®, rašt.

REIKALINGAS vienam vy
rui kambarys apie 63 ir Kedzie j 
gat. Turi būti visi parankumai. ■ 
Atsišaukit Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 529

Ant pardavimo 4 ruimų rakan
dai, 3 žinotai M ihar setas, viktro- 
la, gas rauge pečius, lovos, kar- 
petai, vjskas kaip nauji. Parduo
siu sykiių ai’ šmotais pigiai už tei
singų pasiūlymų. Važiuoju Lietu
von. 2 lubos. •

161!) N. Woo<l St.

IŠSIMAINO dvieju • fialų 
mūrinis namas, po (ll ir 6 
rius. Savininkas mainys ant lotų 
arba priipis antrus morgičius pi
nigų vietoj, šitie visi namai turi 
būt parduoti arba išmainyti į trum
pą laiką. Su viršminėlais reikalais 
kreipkitės pas ♦

F. (5. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

kambh-

^Turime nauju namų baigiamų, bū
davot po 5 ir h kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, tarp 66 ir 67 
S. Fairfield Avė. Taipgi ant 67 
Maple\vood Avė., graži vieta, parkas 
ir bizniavo# prapertes, mokyklos, tik 
pusė bluko; parduosim numažintą 
kainą ar.mainysim ant senesnių na
mų ar Irttų.

Mot. Dr-jos Apšvieta mė- 
susi rinkimas įvyks septin- 

gegužės 3 <1., 2 vai. »o e------? pm-ko
knygyno, prie Halsted ir 30-tos gt. 
Narės malonėkit skaitlingai susi
rinkti. —Sekretorė.

Liet, 
nesinis 
tadieny 
nietų. Mark Wliite Sųuare 
■ - .............. - ‘ :r r

skaitlingai

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambariai 

dėl nevedusių 
vyra. •> *

l^oseland. .— D. L. K. \ ylauto 
Draugijos No. 2 susirinkimas atsi
bus nci|ėlioi. grilužės 3 d., papras
toj svetainėj, ka>r» 2 vai. no pietų. 
Taipgi ir kiti visi susirinkimai at
sibus Icj pačioj svetainėj papras
tu laiku. —Sekretorius.

■ . ■ ■> " 1 1

Halsted St.

Aš statau 88 na- i
PanHiosiu su ma

žu įmokėjimu ir ant lengvu 
išmokėjimų. Statau 2 flatų po 
6 kambarius, 2 flatų po 5 kam
barius ir 2 flatų po 4 kamba
rius. Bus karštu vandeniu ap- 
Aiįdomi ir su hongalow stogu, 
su tailuips dengti. Dėlto aš

PAItSiniODA I ruimu durniui KaliU.Pa,d«<“i <<»"« P>l?iau kaip 
(turniture) už gana prieinamą kai- visi kiti kontraktoriai, bo as 
ną. Kam i 
(lankus ir tinkamą rendą, pasisku
binkite. Priežastis pardavimo su
žinosit vietoj. Laikas iki 10 vai. 
Vyto ir vakarais nuo (i . Vai. iki <8 
vai. Kreipk i lės

Sli.s A. Drimdziutė, 
3301 S. Halsted SI., 2 lubos užp.

ASMENĮ! JIESKŪJIMAI
RUIMAS
ANT RENDOS

1422 No. Hoynp Avė.
2nd Floor ,

NORIU PASIMATYT 
Pajieškau dėdes Imoolito Vilkelio ir 
puseseres Zofijos Vilkeliutes. Paeina 
nuo Vilniaus, kaimo Strazdų. Aš tik 
ką pribuvau Į Chicagą ir ilgai nema 
nuu būti, todėl meldžiu pačių ar apie 
juos žinančių greitai pranešti, už kę 
busiu labai dėkingas. J. Vilkelis, 3116 
S. Halsted St., Chicago.

JIESKO partnerių
PAIEŠKAI'/ pasiturinčio tlraugo 

prisidėti į partnerius prie namų 
statymo. Geriausia proga dabar, 
patyrimo nereikalauju, prasilavin
site. Už imskolą dėl pirmo morgi- 
čio mokėsiu 6%. Del platesnio pa
aiškinimo kreipkitės vakare nuo 6 
iki 8 vai. ir nedėliomis. 1 lubos.

J. la-leika, 4439 S. Talman Avė.

AiNT RENDOS kanibaris dėl' 
vieno ar dviejų vaikinų be vai 
gio, taipogi ir garažas dėl auto-’ 
inobilio. Atsišaukit

827 W. 34 PI. 
...pirmas lubos iš užpakalio..

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

APSIVEDIMAI

REIKIA MERGINU 
PRIE ATSIUVINĖ.JIMO 
PAMUŠALŲ PRIE 
VYRŲ KAUTŲ

1201 W. Roosevelt Rd.

PAJIEŠKAU merginos apsiverti
mui patyrusios prie biznio, nuo 22 
iki 35 metų senume

Kreiptis laišku, .
Naujienos,

1739 So. Halstert St., Chicago, III. 
Box 524

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

KEIKIA 2 patyrusių “teamster’ių”, 
kurie gali draivinti double team, dar
bas geležies atkarpų jarde.

UOHN IRON & STEEL CO. 
2034 Southport Avė. 
Netoli Clybourn Avė,

Tek Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

REIKALINGI pardavėjai muzika- 
li.škų instrumentų, alga ir komisas. 
Garantuojama uždarbis iki $6(1 Į sa
vaitę. Atsmaukite ypatiškai iš ryto 
iki 12 dienos kas dieną.

M1LLER BROS.
‘ 11241 So. Michigan Avė.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phonea: Yda 8408 — Blvd. 1969 rea.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

reikia įsigyti gerus. ra- perku materiolą karais ne veži* I ink-onin i iik? i <• Lr 11 — *
mais, dėlto duodu žinoti dėl vi
sų Chicagos Lietuvių, kad to« 
kios progos nebuvo ir nebus dėl 
Chicagos lietuvių. Visi lotai po 
30 pėdų ir labai geroj vietoj. 
Prie gatvekarių VVestern ir 55 
St. Netoli mokyklos ir prie par
ko, parkas yra žinomas kaipo 
Gage 
Avė., 
i pat 
mano 
visus 
rosite, tai aš duosiu kainą tada 
ir galėsite persitikrinti, kiek ki

lti 'kontraktoriai ima už tokius 
namus ir tada žinosite, kad aš 

PARSIDUODA groserne, biz- parduodu $1500 pigiau negu ki
nis išdirbtas gerai per 1 
melus; pardavimo pirežastj 
lirsit ant vietos.

Anton Skruodenis,

PARSIDUODA tiko, 40 akrų, 10 
dirbamos, kita gera ganykla. Yra 
namas ir barnė, prie gero kelio, 
arti miesto, tik 1’/2 mylios. Parsi
duoda pigiai. Pardaviiųo priežas
tis — pavienis. Kaina $1,200, ant 
išmokėjimo.

\Volter Nasakaitis, 
Goodman, \Vis., P. O. Box 28

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.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

2 flatų, 4-4 kambarių, mūri
nis namas, elektra, moderniškas 
plumbin.ąas, 3 karų garadžius. 
Netoli milijoninio teatro. TIK
RAS BARGENAS, kaina $4300. 
cash $1000 ir išmokėjimais, pa
gal sutartį.

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

to,

PIRKIT NAMUS NUO PATIES 
SAVININKO

pardavimo. Parsiduo- 
50 akrų aria- 

ii ganyklų. Vis- Yru 5 kainba- 
Farma randas 
!4 mylios nuo 

Parduosiu pigiai arba 
arba gero au-

PARDAVIMUI
Grojiklis Pianas

priežasties išvažiavimo iš 
parduosiu

benčiumi,su 
išmokėjimais

mies
už

$110
kabinetu ir 98 rolelių. 

po $1(1 į mėnesį, 
M R. KUNZ,

3323 Lincoln Avė., 
pirmas augštas.

PARDAVIMUI 
groser 
ba išsimaino 
mo. Meldžiu

bufėrne 
su mūriniu namu, 

ant nedidelio 
atsišaukti.

( 2519 W. 43 St.

Park 5fl' St. ir Western 
Bušai eina kas 5 minutes 
vidurmiestj Kreipkitės j 
ofisą, ir aš juims parodistu 
namus ir kokį namą no-

kelis ti kontraktoriai. Taigi norėdami 
pa. gauti teisingą patarnavimą ir

Spigesnius namus kreipkitės į 
mpno ofisą: >

2601 W: 55th St.
— arba 55th St. ir Rockwell St.

ir Ofisas atdaras nuo 9 v. ryto iki 
ar- 0 v. vakaro, nedėlioj per visą 
na-dieną. > ■ V .

PARSIDUODA geriausia .bekernė 
už pasiūlymą, šioj* nedėlioj turiu 
duoti.

1434 So. 49 Ct., 
Cicero, III.
Savininkas

2953 Archer Avė.

pa r-

SKAITYK, fŽMYK, VEIK!

gat.,
k) r.s
lės.
$25,000.

FLATAI arti 79-tos ir Morgan 
po I ir 5 kamb , su sun par- 
\isai moderniškas, ant ker

ti ž
visai ii'odcrnišlcas, 

ant greito pardavimo eis

2 FLĄTAI,* 5—6 kamb. garu šil
domas, aržuolo irimas, arti Jlals- 
ted ir 67-los gal. Kaina $13,500.

PARSIDUODA groserne South 
Sidėje. Biznis gyvuoja 20 metų ir 
daro gerą biznį. Renda pigi, 4 pa
gyvenimui kambariai, karštu vande
niu šįldomi.

Kreipkitės
5406 Wentworth Avė., 

Roulevard 1823

12 FLATŲ viduryje Englewood, 
ant kertės, 6 flatai po 6 kamba
rius. (i po 7 kntnb., rendos neša 
$12,009 i nietits. Niekad nestovi 
tušti flatai. Namas yru be skolos. 
Ant greito pardavimo kaina $67,500

KEIKIA gero bučerio, kuris 
supranta savo darbą ir moka • Atsišaukite 
kalbėti angliškai ir lietuviškai. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 528

PARDAVIMUI groserne ir delika- 
tesen krautuvė, 1 blokas nuo moky
klos, yra kambariai gyvenimui; ge
ras bargenas; turiu parduoti greit.

5301 So. Union Avė.
’ Te). Roulevard 0553

FLATAI po 5 kambarius su 
porčiais, ant 65-tos, arti Yale 

remlav.ojasi po $75.00.

6 
su n 
Avė. Fintai 
Puikus namas už nepaprastai že
mi) kainų — $33,00(1.

n n uja.s, su 
vėliausiais 

pėdų ilgio;

------------------------ -------------
REIKIA patyrusių vyrų 

darbo į popierų šapą. Turi 
kėli dirbti ant elektrinio 
so ir “truckūig”. Nuolat
bas. North VVestcrn Paperi 
Stock Co., 1801 N. il.eavilt St.

PARDAVIMUI pigiai groserne, 
saldainių, tabako ir ice creamo, ne
svaiginamų gėrimų. Biznis išdirbtas, 

prie YYa kambariai gyvenimui ir garą- 
mo- 
pre- 
da r- i

!
nbariai gyvenimui ir garą- 
Nepraleisklt geros progos,džius.

atvažiuokit pažiūrėti.
turiu du bizniu.

3 W. 137 St., 
Riverdale,

(i FLATAI; bęveik 
siin parlors ir visais 
įtaisymais. Namas 75 , ... .
labai dideli kambariai. Rendos la
bai žemos po $75 ir po $80. 'Pasai 
namas yra vertas $50,(100. Turi bū
ti greit parduotas, iiŽ tai eis už 
$13,000.

Priežastis

III.

auksinių „ daikl

REIKIA vyrų prie dirbtuvių 
darbų, 44c. ir 50c. j valandų.

Atsišaukite
30 S. Canal St.

2nd floor.

PARDAVIMUI 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 
melų. Geroj vietoj tarpe mai
šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, dėl kurios turiu ap
leisti Chicago, Atsišaukit i Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Bok 522

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grnsernių, bnčernių, delikatc- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta de) , , ,
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- kantis savo darbą, 
mokėjimu. i AtsiŠaukit

1912 SO. STATE STREET Q , Q.
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO. bO. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris mo-

PAiDAVIMUiI groserne, tabo
kos, Ice Cream, rūkytos mėsos 
krautuvė. Parduosiu greitai ir
pigiai. Gera vieta dėl apsukraus 
žmogaus. Priežastis pardavimo 
važiuoju į Lietuvą. 524 W. 38 st.

HENRY K O P L E W S K I 
GENERALIS KONTRAKTO- 

RIUS IR BUDAVOTOJAS 
Mes turim didelį namų pasi

rinkimą ir tiž žemą kainą, South 
’Side ir Brighton Park, 4 namai 
i2 aukščių po 6 kambarius, kar
štu vandeniu apšildomi, bonga-

Pardavimui'5 kambarių murinę low stogai, dideli lotai> 30x200, 
cottage, kal’štu vandeniu šildo
ma, yra elektra, vana. Atsi
šaukite

31 $5 So. Wallace St.

GERIAUSIAS pirkinys Chicagoj, 
3 augštų mūrinis .namas, rendos 
neša $90 į mėnesį, parduosiu už 
$5500 cash. Turiu apleisti Chicagą.

Šaukit nuo 8 iki 10 ryto.
Tel. Spaulding 3894

BARGENAS

vana.
kaina $15,500.00

8 namai, 2 aukščių, po 5 kam
barius, kaina $12,500.00.

2 aukščių, po 4 kambarius 
kaina $10,500.00.

Visi šitie namai yra su vė-PARSIDUODA 6 flatų mūrinis 
namas su krautuve. 3 flatai po 4 . , .
Kambarius, du po 5 kambarius. Yra I1UUS1OS mados įtaisymais. Turi- 
elektra, gazas. Namas randasi ant1 
5359 S. Morgan St. Kaina $26,500. 
Bendos neša 310 į mėnesį.

Savininkas A. Rublinskas, 
309 S. Kiįdare Avė. 

z Nevada 0991

me ir dauginus visokių namų, 
mažų ir didelių. Del daugiau in
formacijų kreipkitės,

3992 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 fialų medrius 
namas, 5 ir (i kambarių, heizmen- 
tas mūrinis ir aukštas; yra elekt
ra, vanoki Kainą $7,000. Kreipki
tės pas savininką.

3513 Sq. Lowc Avė.

PARDAVIMUI muro namas, 3 
po 6 kambarius, su visais naujo
viškais įtaisymais. Parduosiu pigiai 
iš priežasties išvažiavimo Lietu
von. Kaina $12,500. Rendos $1*41. 
Namas — 3340 S. Lowe *Ave. At
sišauki! pas savininką.

3511 S. Union Avė.

PAB DAVIMUI 2 lotai Cicero 
Park Hbline, po 30X125 ir biznia
vus kampas ant 69 St. ir Talman 
Avė. 83y 1-25. šitie lotai bus par
duoti už pirmą pasiūlymo.

Savininkas J. Augaitis, 
3992 Archer Avė.

PARSIDUODA muro namas, 
po 4 kambarius, platus lotas, dėl 
vieno 1

NORINTIEJI PIRKTI NAMĄ
Pamatykit šiuos namus:
KAMPINIS mūrinis namas, 2 krau

tuvės, pagyvenimai; pečiu šildomas; 
10 metų senumo, geroj vietoj. Ren
dos neša $120.00 ' j mėnesi. Kaina 
$12,500.

MURO namas, Storas ir 3 pagyve
nimai po 4> kambarius, pečiu šildoma. 
Ant geros biznio gatvės. Rendos neša 
$116 į įnėnesf. Kaina $12,500.

. DVIEJŲ flatų po šešis kambarius, 
naujas namas prie pat Šv. Kazimie
ro vienuolyno, parsiduoda -visai pi
giai, tik $14,500, vertas $16,500.

Norintieji tuos namus matyt kreip
kitės pas

Wm. Gritenas,
3241 S. Halsted St. (antros lubos) 

Tel. Boulevard 5066

2 FLATŲ, 4x6 kambarius, cnt 
Bridgeporto; karštu vandeniu šildo-kambarius, platus lotas, <ici naiovu .a.m.ii.u n,.,.

vll.„„ karo garažas, visi įtaisymai. mas. Kaina $8.000. Pašauk Bouleva.d 
šios mados. Randasi Brighfon Park | 5060, Wm. Gritenas.
gražini vietoj, arti gatvekanų ir 
n okvklos. rendos geros, pirksit 
picini. Agentai ( neatsišaukit. ^avi
niukas p'd 1 lobu J. Leleikn.

4439 So. Talman Avė.

PADAVIMUI NAMAS 
IR LOTAS 
KAINA. $4,d00.

909 W. 19th PI.

KAS jieškote geros farmos, tai 
puiki farma /randas Wisconsin val
stijoj, 129 akerių, su gyvuliais ir vi
sos geros trobos, be skolos. Parduo
du pigiai arba mainau ant Chicagos 
prapertės.

ŪKĖ ant
..j 72 akrai žemės: 
mos, likusi dalis gci kas tvorų aptverta, 
rių namas, tvartai.
2 mylios nuo miesto 
mokyklos.
mainysiu aht loto 
tomobilio.

2438 \V. lįst Place. 
Tel. Lafayette 8654

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, !)•- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di- 
delįa 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 j 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.

3 FI.ATAL ir bcizmento flatas, 
garažai, greta tuščias 33 pėdų ker
tinis lotas, flatai po 7 kambarius, 
garu Šildoma, anjt Garfield bulva
ro. Parduotas Imis už $22,000, ga
tavais reikia apie $4500. Bendos 
neša $300 į mėnesį.

Jeigu tamsta ieškai saugio ir pel
ningo investmento ant namų, apsi.- 
mokės tamstai kreiptis pas mane 
veikiai. /\

čion pažymėta yra tik maža 
skaitlinė gėry pirkimų. '1’olesnių 
žinių suteiksiu ant užklausimo. 
Padarome paskolas ant pirmų mor- 
giČių.

PARSIDUODA 6 kamb. mo
derniškas muro bungalow prie
šakyj paCko. Yra garadžius dėl 
2 karų. 2842 W. Marquettc 
Rd. Republic 0406

REIKIA $1500 cash. Dviejų 
(pagyvenimų mūrinis namds po 
4 kamb. Gas, elektra. Neša 
$52.00 rendos j mėnnesj.. Anton 
Adolf, 961 W. 19 Str. '

' y » ♦ >?

P. ZABELLO.
First National Bank of E 

347 West 63 St 
Langelio numeris 9.

nuo 9 ryto 
laiški).

PABDAVIMUI lotas, 61 y 125, 1 
blokas j pietus nuo Archer Avė.,
tarpe 56 ir 57, ant Euclid, 1 blo 
khs nuo gatvekariy.' Savininkas ap
leidžia miešti), kaina $550 

ligi 4 po- plot., arba per pardavimui.
Phone Lincoln 7971

Valandos greitam

KITA farma 80 akrų, taip pat 
VVisconsin valstijoj, su trobom ir gy
vuliais. Mainoma ant Chicagos pra- 
pertės. Del platesnių informacijų 
kreipkitės pas

WM. GRITENAS
3241 S. Halsted St. (2nd fl.)

Tek. Boulelvard 5066 x

PARDAVIMUI naujas 8 kambarių ' 
t>$ngalow, cementinių bloksų pama
tu, aržuolo trimingai, furnas šildo
mas, yra vana, elektra, netoli 69 
ir VVestern Avė. Bargenas, jnatykit ■ 
savininka,

6888 So. Clarmont Avė., 
Tel. Prospect 4547

RoselahdieČių ntydai
Parsiduoda 2 flatų mūrinis na 

mas nebrangiai arba priimsiu lotus į 
Namas randasi ant 9623mainus. Namas randasi an 

So. Forest Avė.
Savininkas

6504 So. Maplevvood Avė
Republic 7553

GREIT UŽDIRBSIT 
GREIT IŠMOKSIT

Musų trijų kursų amatas automo
bilių plovimo, malevojimo ir si- 
monizing. Paskiau už darbą gau
site nuo. $40 iki $60 į savaitę po 
3 savaičių mokinimosi musr *■'-
garadžiuje. 
visą metą.
Lengvomis sąlygomis. Atdara nuo 

yrto iki 9 valandai vakare. 
CHICAGO AUTO SERVICE .

BURE A U,
309 S. LaSalle st., room 105

;ų nacių 
Yra daug darbų per 
Galite įstoti kasdien.

9

REIKIA VYRU
LAKE ST. GARAGE REIKALAUJA 

JŪSŲ-
Išmokti tikro ir praktiško garadžiaus 

i darbo, automobilių mazgojimo, pali- 
šavimo, simonizing, aliejavimo ir 
draivinimo. Po keturių savaičių pa- 

i simokinimo garadžiuje.
DARBAI

apsimoka nuo $40 iki $60 į savaitę. 
Nereikia mokintis iš knygų. Nerei
kia išlikti iŠ darbo. Nėra ‘slack’ se
zono. Atdaras dienomis ir naktimis.

LAKE STREET GARAGE
2815 VVest Lake St 

Netoli California


