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Hindenburg prisie Patvirtino Briando atsaky 
mą Berlinui

Bulgarijos teroristai grisi 
pažįsta kalti

ke konstitucijai
8-ni Bulgarijos teroristai 

pasmerkti mirti
Vokiečiai padedą Morokos su 

kiteliams prieš franeuzus
Hindenburgas inauguruo 

tas Vokietijos prezi
dentu

8 Bulgary teroristai pa 
smerkti mirti

gėrė, tam laivui paskendus Mississippi upėj 
tant iš ekskursijos, nuėmė inžin. Debceard, 
prarado savo kamerą, bet pats išsigelbėjo.

i y vi i ■ mn,, ii nmiv ucvvin v i.yi pl‘l 
praeitą penktadienį. Fotografiją, prieš grjš- 
chicagietis, Engineering News redaktorius. Jis

PARYŽIUS, geg. 12. — Fran- 
cijos kabinetas šiandie vienbal
siai patvirtino užsienių reikalų 
ministerio Briando dvi notas, 

,vieną, kuria jis atsako j Vokie- 
jtijos pasiūlymą dėl saugumo 
pakto, ir antrą, kurioj jis iš- 

į dėsto Franci jos. reikalavimus; 
.dėl Vokietijos nusiginklavime 
I pirma, ne kad Kelno kraštas 
įgalėsiąs būt evakuotas.
Reikia :ii/2 milijardų franku 

biudžetui subalansuoti
PARYŽIUS, geg. 12. — Fi

nansų ministeris Cailiaux šian
die pareiškė atstovų buto finan
sų komisijai, kad 1925 metų 
biudžetui subalansuoti turi būt 

'sukelta 3,500,000,000 (trys ir 
I puse milijardo) frankų. O tam 
atsiekti, Francija turinti būt 
pasiruošus padalyti dideliausių 

'aukų, 
ką.

Prisiekė saugoti Vokiečių vals
tybės konstituciją ir įstatymus

Pasmerktųjų tik trys yra 
riausybės rankose, penki 
tebesislapsto

vy- 
kiti

BERL1NAS, geg. 12.— Feld
maršalas Paul Hindenburg šian- ■ I 
die tapo inauguruotas Vokieti-1 
jos respublikos prezidentu. Jis 
prisiekė “pašvęsti visas savo 
jėgas Vokietijos žmonių labui, 
didinti jų gerovei, saugoti juos 
nuo nuoskaudų ir daboti vals
tybės konstitucijos ir įstaty
mų.” ’ j .

Reichstago rūmai buvo kim
šti nai prisikimšę žmonių. Vi
si kabineto ministėriair diplo- 
rputai, daugybė generolų ir 

*gtausa laikraštininkų dalyvavo. 
1 lindenburgui sudedant priešai-

12.SOFIJA, Bulgarija, geg.
— Aštuoni asmens, kaltinami 

• kaipo Sveti KraI katedros iš-

Amerika - viso pasaulio 
kapitalistas

Sąmokslininkai pažinti Moteriškė

Tik vienas užsigina esąs nekal
tas; bombininkų vadas prašo, 
kad jį sugaudytu

VIENNA, Austrija, geg. 11. 
— Telegramos iš Sofijos, Bul
garijos sostinės, praneša, kad 
visi teroristai, kaltinami kaipo 
Sveti KraI katedros išsprogdi
nimo dalyviai, prisipažinę kalti 
esą. išskiriant tik vieną, var
du Kojev.

Kaltininkams prisipažinus, 
teismas savo nuosprendi duos 
vėliau.

Marko Fridman, tariamas są
mokslininkų vadas, prašė, kad 
jei jam bus paskirta miitie: 
bausmė, tai jis norėtų, kad bu
tų sušaudytas. Katedros za- 
k rast i jonas Zagorski, kaltina
mas kaipo sąmokslininkų padė
jėjas, prašė, kad jo nežudytų, 

bet tik per trumpą lai-Į1*1 uždarytų kalėjime, idant 
. 'jis galėtų maldomis ir kentėji

mais savo nuodėmę atpirkti. 
Kiti kaltinamieji meldė pamigai- 

[įėjimo, kad nebūtų peraštriai

WASH1NGTONAS„ geg.
Prekybos departamento

“Šąjin monarchi- 
sovietų respubli- 
to jie visą laiką

Frid-

pa- 
sprogdinimo dalyviai, vakar bu skelbtais vakar skaitmenimis, 
vo karo teismo pasmerkti mir- per praeitus 1924 metus Jungti- 

ities bausmei. Du kitu kaltina- nes Valstijos iš savo invest- 
inuoju pasmerkta: vienas še- inentų užsieniuose gavo nuošim- 
šeriems metams, antras tn- čiais ir pelnu viso, apskritu 
jiems metams kalėjimo. skaičium, 600,000,000 dolerių,

Tų, kuriems paskirta mirties tuo tarpu kai 1923 metais 
bausmė, vyriausybės rankose y- ,buvo pelniusios 567.000,000 
ra tik trys: katedros žak rasti jo
nas Petras Zagorski, advokatas 
Marko Fridman ir kažkoks Ge- 
orgi Kojev.

Jie bus veikiausiai pabaigoj 
šios savaitės nužudyti. Kitt 
penki: Abadiejev, Dimitrov, 
Petrini, Kosovski ir Grančarov 
pasmerkti už akių, kadangi jie 
yra pasislėpę.

Dimitri Diskalov pasmerktas 
šešeriems, o Belagoi Kambau- 
rov trejiems metams kalėjimo.

jos 
do

KOPENHAGA, Danija, geg. 
12. Policijos aieštuoti as
mens, kurie siūlėsi sovietų mi- 
nisteriui Danijai, Kobeckiui, nu 
žudyti Danijos socialdemokratų 
vadus, tarp jų premjerą Stau-

Laikė kūdikių prieglaudą, o pri
imtuosius kūdikius kankinda
vo ir žudydavo

NEW YORKA.S, geg. 12. — 
Areštuota viena moteriškė, Ile-

Motery 8 valandų darbo 
įstatymas atmesta

baudžiami.

PAVOGĖ TRIS MAIŠUS 
PAŠTO SIUNTINIŲ

ir įstaty- 
sąžiningu, 
kitų vals- 

kurio mes 
pa Ii uos u oi i

įeinant Hindenburgui salėii, 
komunistų atstovai pasveikino 
jį šaukdami: 
ja!” ir “Valio 
ka!” Bet po 
rainiai sėdėjo.

Minia buvo susirinkus nema
ža, bet toli gražu ne tokia dide
lė, kokia buvo suplaukus daly
vauti mirusio prezidento, 
i-icho Ebei-to. šermenyse.

Hindenburgo manifestai

Po savo inauguravimo prezi
dentas išleido du manifestu,* 
vieną armijai ir laivynui, antrą 
žmonėms, piliečiams. Alanifes- 
te armijai, kurios jis skaitosi 
viršiausiuoju vadu, ILindenbur- 
gas sako:

“Aš turiu pilniausio pasitikė
jimo Vokiečių apsaugos jogoms, 
dirbdamas tėvynės taikai ir ge
rovei.”

Manifeste žmonėms jis parei
škia: .

“Ištikimas savo priesaikai, aš 
visą savo energiją pašvęsiu sau
goti konstitucijai 
mams. Stenkimės 
ramiu darbu laimėti 
tybių pripažinimo, 
esame nusipelnę, ir
Vokieti jos* vardą nuo tos netei
singos dėmės, kuri dar iki šian
die jį tepa.”

Alianlai nesveikina
PARYŽIUS, geg. 12. Frau- 

cijos, Anglijos, Italijos ir Bel
gijos valdžios nutarė nesiųsti, 
kaip tat paprastai daroma, for- 
malio sveikinimo Hindenbur
gui, kaipo naujam Vokietijos 
prezidentui, kadangi jo vardas 
vis dar tebėra sąraše vokiečių 
karininkų, kaltinamų dėl karo 
piktadarybių.

Nė Cooljdge nesveik t na 
\VASHINGTONAS, geg. 12 

— Prezidentas Coolidge kol-ka1 
nesiuntė pasveikinimo naujam 
Vokietijos prezidentui, Hindėtv 
burgui. Kaip jis dar nusispręs 
nežinia.

Amerikiečių investmentai 
sieniuose 1924 metais padidė
jo visu bilijonu, būtent iš 8,-Į 
105,000,000 dolerių į 
000 dolerių.

.Amerikos turistai 
išleido užsieniuose, 
600,000,000 dolerių, prieš 500,- 
000,000, dolerių, jų išleistų 1923 
metais.

Bankų depozitai svetimšalių 
kreditui padidėjo iš daugiau 
kaip 200,000,000 dolerių į suiną, 
siekiančią tarp 700,000,000 ir 
800.000,000 dolerių.

Amerikos eksportas 1921 me- 
viršijo importij. 070.000.00,) 

doleriui. Ekspoitsis sidabro bxi- 

vo taipjau didesnis negu impor- 
jtas, bet už tat importas aukso 

medžiagomis; maištininkų ei- siekė 320,000,000 dolerių, tuo 
tarpu aukso eksportas buvo tik 
62.000,000 dolerių.

Vokiečiai padedą maurams
prieš franeuzus

Atsiuntę submariną su karo

lėse pastebėta vokiečių oficie- 
rų

TANŽIRAS, Moroka, geg. 12. 
—Pranešimas 1 lavas agentūra, 
sako, kad 
marinas 
tiems su 
maurams 
fono įtaisų ir ms 
Taipjau buvę pastebėta maišti•! 
ninku eilėse vokiečių karinin
kų, persi rėdžiusių maurais.

Francija prašo Ispanijos 
pagalbos

PARYŽIUS, geg. 12. —Fran
cija kreipėsi į Ispanijos vyriau
sybę, prašydama, kad jai leis
tų bombarduoti arba pulti suki
lėlius, susikoncentravusius Is
panų Morokoj, iš kur jie nuo
latos puola franeuzų zoną. Taip
jau prašo, kad ispanai sustab 
dytų pristatymą maisto Abd-ei- 
Krimo vadovaujamiems maišti
ninkams per Agadiro uostą.

Prancūzai įsteigė cenzūrą

nesenai Vokiečių sub-
pristatęs kariaujan 
franeuzais Morokos 

karo medžiagų, teie- 
aisto dalykų. I

iti-

8,000,000,-

1924 m. 
apskritai.

Japonai pasitraukė iš ru 
sy Sachalino

'KOKIO, Japonija, geg. 12. — 
Japonijos kariuomenė galutinai 

i pasitraukė iš šiaurinės dalies, 
arba rusų, Sachalino. Okupa
cinė kariuomenė grįš i Tokio a- 
pie gegužės 23 dieną

Tos dalies Sachalino evakua- 
vinuts buvo numatytas Rusų- 
Japonų sutraty, kuri buvo pra
eito vasario mėnesį ratifikuota.

Sovietą ambasados sek 
retorius atšauktas

PARYŽIUS, geg. 12. — So
vietų ambasados Paryžiuj pir
masis sekretorius, Volin, tapo 
sovietų valdžios atšauktas. Jo 
atšaukimo pareikalavo Franci-

šiandie paskelbta, kad Fran- jos užsienių reikalų ministerija, 
cija įsteigus cenzūrą franeuzų kadangi Volin buvo užkluptas 
ir užsienio spaudos agentūrų ir 
laikraščių pranešimams, lie- 
čiantiems operacijas Mopkoj.

. ------ .^...„.4.,... .... .—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra vandingoe.

bepirinininkaująs vienam ko
munistų mitingui Paryžiuje.

Gen. Mąngin mirė
PARYČIUS, geg. 12. — Ge

nerolas Charles Mangiu, fran
euzų kariuomenės vadas mū
šiuose ties Verdunu, šį rytą mi
rė. Jis buvo 59 metų amžiaus.

ningą ir kitus ministerius, ta jen Auguste Geisen-Volk, kuri 
po pažinti, kas jie toki yra.^Vie- pirmiau yra buvus Vokiečių 
nas jų yra Bergstroem, antras; Raudonojo Kryžiaus nursė, o 
Kari Peterson, abudu švedai ir dabar Harleme (Nevv Yorko mie 
gerai žinomi tarptautiniai kii- sį0 dalis) laikė 
minnlistai. l’eterson paprastai glauda.
vadinasi Bovie ir pozuoja kai-1 Išėj0 j aikštę, kad ta moteri- 
po franeuzas. arba vokietis. A- įhė yra daug kūdikių nužudžiuspo francuzas.
budu jie yra , sėdėję kalėjime 
Švedijoj už įvairias piktadary
bes.

l)U ARMIJOS LAKŪNAI 
UŽSIMUŠĖ

kūdikių prie

SPRINGFIELI), III.,
Illinois legislaturos 

butas šiandie atmetė 
sumanymą, nustatantį 
dų darbo dieną moterims, 
tymui priimti truko tik penkių .šai buvo rasti netoli stoties ir 

aplinkui krūvos atplėštų kon- 
vertų. Nuostoliai kol kas dar 
nežinomi.

geg. 12.
atstovų 

įstatymo i
8 va lan-1 Central stoties pavogta trys 

. įsta- maišai su pašto siuntiniais. Mai-
<ni hnvn rusti nptnli stntins ir

CENTRAL1A, III., geg. 11. — 
Sekmadienio naktį iš Illinois

Ho 
M

MANILA, Filipinai, geg. 11.
4, •V.’niplanui', užgavus medi 

ne-'nukritus žemėn ir ekspliodavus.savo prieglaudoj. Vienus ji 
badu numarino, kitus tiesiai už
mušė, arba mirtinai užkankino. 
Keletas kūdikių, kuriuos polici
ja dar -rado jos prieglaudoj gy
vus, buvo taipjau baisiai nukan- šimt fizinio lavinimos klasių, 
kinti. Viena nursė pasakoja,;
kad praeitų metų gruodžio nu- j" 
nesj, jai atsilankius į prieglav- Į

| WĄSHINGTONAS, geg.
— Kilęs praeitą savaitę 
ward 4 universiteto, valdžios 
komOs aukštosios mokyk los 
grams, studentų streikas tebe-isudegė Jungt. Valstijų armijos
sitęsia. Streikas kilo protes- lakūnas, Įeit. Berriger. Buvęs 
tui prieš pašalinimą »š mokyk- kartu su juo kareivis Kabor su
los studentų, apleidusių dvide- skubo anksčiau iššokti, ir nušok 

'damas tik lengvai susižeidė.

SAN 
12. — 
armijos lakūnai, Įeit. Watson ir dą, Geisen-Volk’ienė jos akyse 
serž. Hanson, užsimušė, jų ae- pagriebus 
roplanui nukritus žemėn ir už- mergytę', Agnės Toohey, ir tėš- j 
sidegus. kus į sieną. Mergytė ant ry-
---- ------------------------------------tojaus, gruodžio 15 dieną, mirė. | 

Prieglaudon savo kūdikius 
kur atsitikdavo kokia nors ne
laimė: arba motina mirė, ir tė
vas,, priverstas eiti dirbti, netu
rėjo kur kitur kūdikį padėti,1 
arba pati motina, likus našlė su ’ 
kūdikiu, atiduodavo jį prieglau- 
don, kad pati galėtų eiti dirbti ' 

Policijos padaryti tardymai ' 
parodė, kad daugely atsitikmų 
prieglaudos laikytoja ilgai im
davo pjnigus dar po to, kai kū
dikis 
nieko 
ma.

PINIGŲ BURSAS i

Lietuva Londono parodoj

JOSE, Kosta Rika, geg. 
Du Jungtinių Valstijų

viena 18 menesiu Kodėl Per Naujienas

Oficialis oro biuras šiai die
nai skelbia:

Chicago ir apielinkė — Ne
nusistojęs oras; gali būt lie 
taus; šilčiau; pusėtinas žiemos 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra’ vidutiniai 
siekė 55° F.

šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 8:00 valanda.

jau senai buvo negyvas, 
apie jo mirti nesakyda-

12, užsienio pi
ne mažiau kaip už $25,000 do- 

A menkos

Vakar, gegužės 
nigų 
lerių bankų buvo skaitoma 
pinigais šitaip:

Anglijos, I šv. sterlingų 
Belgijos, 100 trankų . 
Danijos. 100 kronų .. 
Franci jos, 100 frankų .... 
Italijos, 100 lirų ...........
Lenkijos’. 100 zlotų .......
Norvegijos, 10(1 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos, 100 kronų __
Šveicarijos, 100 frankų .. 
Vokietijos, 100 markių ..

?. $4.84
S5 08 

.818.81 
.. $5.22 
.. $4.09 

$' 
,$

9.22
6.85 

$40.20 
$2.54 

$20.80 
$19.37 
$23.81

Lietuvos Pinigu Kursas
I . *

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip: 
l 50 litų 
J 00 litų 
2O0 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų 
6Q0 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų

1000 Utų

..................... $5.50 

............. ........ 10.50 

..................... 20.75 

..................... 31.00 

..................... 4J.25 

..... ............... 51.50

..................... 61.75 

.................  72.01) 

........ ............  82.25 

...... . ............ 92.50

................... 102.75
Prie šitos sumos rėikis pridėti 25 

centai pašto išlai<li| i 
siuntini. Norint pasu

LietuvosKAUNAS [EJ.
žymesnės pramonės ir prekybos 
įmonės gana gyvai atsiliepė į 
sumanymą dalyvauti Londono 
tarptautinėj parodoj, kuri prasi 
dėjo balandžio 11 d. ir truks iki 
gegužes 5 d. Iš viso parodoj 
dalyvaują 52 Lietuvos įmonės, 
kurių eksponatai išstatyti tam 
tikram Lietuvos pavilijone. 
Daugiausia išstatyta Lietuvos t 
svarbiausių eksporto prekių- 
sviesto, grudų, linų, sėmenų,' 
kiaušinių, įvairių miltų, kruo
pų, bulvių, žirnių, sūrių. Iš pra 
monės dirbinių pažymėtina ce
liujozą, oda, geležies dirbiniai, 
degtukai, papirosai, medžio dir
biniai, manufaktūra, 
faniera, spiritas, mielės, saldai
niai, muilas., kvepalai ir kita. 
Eksponentų tarp*' daug žeittčs 

) už kiekvieną ūkio koperatvvų ir šiap žymes- 
siuntinj. Norint pasiųsti telegramų ' . *
— dar 50 centu daugiau. inių, įmonių.—• dar 50 centų daugiau.

Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 
sėtkas tūkstančių dolerių, savo giminėms Lietu
von i>- į Ritus daliH svieto ii- 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 Koperacijos 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
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantams 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 
žinia ir mes 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 atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu 
laiku ir su mažiausia sugaiščių.

Iš 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.

NAUJIENOSstiklas.
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Pranešimas

ADVOKATAS

Lietuvos karo pabėgėliai kelyje j Rusiją

Šiandien Atsidarė
ĮSPŪDINGIAUSIA

PARODA

Vilnius
1323-1923 BOWEN HALL

Istorijos apžvalgą parašė

Tai. Dearborn 9057Parduoda
Kviečia visus lietuvius(ės)

Natijicnose’Garsinkities

8614-16 Rooseveli R< 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LL.

12th STREET
Tai. Ketlzir 8C02

800 So. Halsted St. 
({ėjimas iš Polk St.)

’ & £ Sth Sti 
rovldya, N. Y. „

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

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

ANT NAUDOS.

atstovas pa- 
tpie lx*dad)ią

darbus , ir
i nrialde- 

buržuazijos ir
lir gailinis 

drl kunigų 
ilutos duo-

ruimas 1420, ant 14-tii lubų, Telefo 
nas Dearborn 6096.

SPECIALISTAS egzaminavoji 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su

ienas netoli jusiji 
LEDAS — NAMŲ

butą. Iš šito krikščioniško a- 
genlo draugai gardžiai pasijuo-

J, P, WAITCHES 
Advokatas

809 W. 351h SI., Chicago 
Tęl. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

10717 Indiana’* Avėnue, Roseland 
Chicago, Illinois.

Telefonas Pullman 6377

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room gOOl 

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

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telephonp Canal 2562

Valandos:, 9 ryto iki 9 vakare. Sa
mioj jr Fetnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Sakant arba parduodant Lotus, 

amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgi&aua 

lengvomis išlygomis.

Praneša, jog jis persikėlė į naujų ir 
didesnį ofisų. Jo naujas ofisas yra,

127 -N. Dearborn Street,

Pullman 6377 Roseland

10717 Indiana Avė.

Anglių Kainos Žemiau 
sios nuo 1918

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 636 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-lg 
Tek Central 4411. Vai. nuo 9-4

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

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St

Tel. Lafayette 4228

Phimbing, Heating
Kaipo lietuvis. lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38tk St., Chtesgo, III.

prieš rinkimus 
pasidalinta mit 
nirtarta Išleisti 
suruošti bent p

1. Senoji Rusija
2. Rusija ir pasaulinis karas
3. Užpuolamoji revoliucija
4. Revoliucija iš fronto
5. Bolševizmas
6. Anti-Bolševizmas
7. Kazoku gyvenimas
8. Baltoji armija
9. Rusijos badas

10. Gyvenimas Rusu emigrantu

, ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room *11 

Tel. Central 62SU
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj »uo 
6-8 v. v. Su bato] nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Bosi. 6787

Susirinkimus už.-Jbilgč jau 
po 10 vai. vakayo. Kadangi ve 
lūs laikas buvo, tai žiežirbiniie 
ką susirinkimas negalėjo įvyk 
Ii. Labai gaila. ,— Vargšas

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Roota 844 

Te). State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

.'iocialdemo- 
ruošė net 

bedarbių 
organizacijos na- 

• sociiddcmo- 
, “žiežirba” 
prieš pask ir

iau rinkosi 
ir atidarius 

priėjo. kad 
tilta) ir likti-

A. A. SIAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj: 
Room 17R6 

CIHCAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Wąshington St

Cor, V/aHk’inj'ion A ( imi

ganizacijos darbuotes ateities. 
Nutarta įsteigti klubus. Tam 
reikalui jau ir naflrrts numaty
tas.. Paseku Hiigesmam agitaci
jos vedimui 
savivaldybe 
tiLs rajonais, 
sišaukimą ir 
rų milingų.

Prieš baigsiant susirinkimą 
atvyko į salę koks tai g i Plas 
tipas ir pradėjo skandalinti. 
Policininkui vedant lauk pra
dėjo rėkt: la'di'viaiko čia 
susirinkote, cicilikai ir tl.

Matomai, vargšo blaivininko

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Waehington St., Room 1310 
JTelephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2B Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namu Telefonas Republic 9600

siskyrė. Pranešimui užsibai
gus dar kalbėjo vienas kitas 
darbininkų. Toliau išrinkta be- 
dAibią komitetas iš 5 narių. 
Tuo mitingas užbaigtas.

5. vai. prasidėjd : .-d. organi
zacijos susirinkimas. Daroma 
pranešimas komiteto ir revizi
jos* komisijos. Pažymėtini r?1- 
Vizijos komisijos pastebėjimui 
k-to darbuotės. Matosi, kad 
revizija padaryta iki pačių 
smulkmenų, pavyzdžiui prane
šime sako: nevisi protokolų
nm.rašai pasiųsti (kuitro Ko
mitetui. yra išrašyta sąskaita 
ant nupirktų pašto ženklų 3 
lt., gi leidžiamųjų raštų kny
goje išleista raštų mažiau (rei
škia ir laiškų mažiau išsiųsta)^ 
ir t. t. Tai bent revizija! Reiš
kia. ištikro jaėvizijos komisija 
interesuojnai organizacij< s gy
venimu. Komitetas duoda pa
aiškinimų dd trukumų ir tuo 
pranešimai baigiama. Toliaus 
perrinktas komitetas ir revizi
jos k-ja, nustatyta kandida
tai i mfesto savivaldybę, (ba
landžio men. rinkimai)-. ligų 
ginčų sukėlė klausimas dėl ur-

Mes numažinome kainas ant visų rusių 
anglių ir voke, kai kuriuose atsitikimuose 
žemiau negu 1918.
Kiekvienas pirkėjas kuro, didelis ar mažas, 
turėtų pasinaudoti proga tų žemų kainų 
užsisakant pusė reikalingo kuro sekamai 
žiemai dabar.
Telefonuokite Franklin 6400 šiandien ir 
klasukite musų žemiausių kainų garantuo
tų anglių ir coke.

Mes dastatome biie kur.
Užsisakykit vienų tonų — vienų lodų 

arba pilną anglinyčių.

(onsumers (ompanv 
45 Kuro Jardai -

COKE
MĄTERIJOLAS

Virs 6,000,000 tonų kasmet

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ii' kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.” •
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai,' stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiui ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprudukvkjos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas,'ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

Ukmergė. Kovo 
gūje buvo didelis 
darbininką tarpe.

Tą dieną vielos 
kratą organizacija 
tris susirinkimus: 
milingą 
rili susirinkimą ii 
kratinip judėjimo, 
susirinkimą. I>ar 
tą laiką (13 vai.) 
j salę darbininkai 
susirinkimą tiek 
didokoje salėje ne 
šieji užpildė karidorių 
tus.

Centro Komitete 
darė pranešimą i 
padėti ir viešuosius < 
apie visus trukdymus 
mc-k ratams 
komunistą pusės, 
pasipiktinimas ki1< 
algą. Sako: mes 
uos neturim, o kunigai apar 
palivarku dar ir algas sau pa

Geras paprotys \
N*«dokk Ruffles kasdien, kad užlaikius 

raivot odą sveika ir kad turčti puikius 
Žvii<axiČ4U» plaukus.

Rufjles^ /
sunaikina 
prieią gražią plaukų,

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo a
siumč'utna tiesiog it laboratorijos.

F. Alį. RICHTžtR * CO.
Dcu

5000 originalių žymiausių Rusijos artistų 
paveikslų, fotografijų, plakatų

nuo Gegužės 13 iki 22 dienos
Kasdien nuo 10 ryto iki 10 vakare

HULL HOUSE

PARODOS SKYRIAI:
11. Bolševizmas kitose šalyse
12. Politisės karikatūros
13. Rusijos ekonominis skyrius
14. Diagramų skyrius
15. Finansinis skyrius
16. Literatūros ir dokumento skyrius
17. Anarchizmas
18. Kratomieji paveikslai
19. Dabartinė Rusija
20. Specialia skyrius

‘X Ji



Trečiadienis, Geg. 13, 1925 NAUJIENOS, Chicago,_ III.___

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

Sveikatos Dalykai)
PAJAIJNINIMAS

UNII^S^HEs
įiencse”, kad

rasto 
žino-

Iš New Yorko AHA H 
■.V““ lr

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

Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai- 
vakortes iš anksto.

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

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chicago, I’l.

buvo užėjusi kalbų ir 
epidemija apie galėjimą 
gų pajauninti, asr rašiau “Nuti

lai yra bumbu
lų ievią darbas. Laikraščiai pra
nešdavo apie jaunų vyrų gau
dymą ir jų lytinių liaukų išvo
gimą, kad įdėjus kokiam nors 
Rusenusiam turčiui pajaunini-( 
mo liksiu. Buvo rašyta apie 

Mulus turčius, apsivt dukius su 
jaunom moterim, kad jie ėjo 
aut operacijos, kuria jiems ta
po įdėtos jaunų vyrų lytinės 
liaukos. Tūli gydytojai darė, 
paskaitas ir rašė šitoje linkmė
je. Kili net ir operacijas darė 

•’r plėšė didelius pinigus.
Žmonių, kuęie- medicinos nė

ra Studijavę. kaltinti negalimu 
ui nežinojimą. Keikia kaltinti 
tūlos laikraščius, kurie tūlų 
teisingų gydytojų eksperimen
tus išgarsino kaipo pozityvius 
rcnzltatus, o kiti net luimbu- 
gierių gydytojų pastangas pa
sipelnyti lytinio klausimo šti
ly skelia kaipo medicinos 
mokslo naujus atidengimus.

PARANKIAUSIAS
KELIAS

LIE I

Baltijos Amerikos Linija
Prisidėkite prie Ekskursijos

Gegužės 19 d. laivu ‘Estonia’
Tiesiog j Klaipėdą visu keliu vande
niu, kuriai vadovaus žinomas tautie
tis ir pilnai patyręs palydovas

p-nas C. G. LUKAIS 
lektorius ir paveikslų rodytojas.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko 
Laivas “Litiųania”, 9 d. Birželio

Kainos laivakorčių:
I Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
8-čla klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, UI.

Kreipkitės čionai ar 
p:;e savo vietinių agentų

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.

Tel. Beverly 2300
W. J. Stankūnas

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

DEIMANTAI 

LAIKRODĖLIAI 
JEWELRY, 

CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

ko \Vashington? Amerikos žy
miųjų gydytojų ir chirurgų 
kongresas, kur ir pa jauninimo 
klausimas tapo iškeltas, 
vienas jų neskelbė, kad lytiniu
ar kokiu kilų liaukų įsodinimu 
valima butų seną žmogų pajau
ninti. Priešingai, visi, kas tik 
darė pranešimus šitame klausi
em. pasmerkė liaukomis pa- 
jauninimą. Garsusis Amerikos 
chirurgas Mavo net paskilhusj 
lytinių laukų apaštalą Vorono- 
vą išvadino humbugieriumi. 
New Yorko Gomeli Medikalės 
mokyklos /profesorius C. G. 
Stoekard pareiškė, kad lytiš
kumo netekimas nereiškia se
natvės. žmonės, netekę lytinės 
funkcijos, gali išgyveni i 50 me
lų ir daugiau. Senatvėj lytinės 
funkcijos sunyksta, kaip ir ži
li plaukai kad atsiranda. Lyti
nių liaukų įsodinimu žmogų* 
galima pajauninti nedaugiau, 
sake jis, kaip bandymu įsodin
ti juodus plaukus vietoj žilų.

Svetimos liaukos, įsodintos į 
žmogų, 'didžiumoj atsitikimų 
sunyksta. Jeigu užsilieka, jų 
veikmė priklauso nuo veikimo 

; visos eilės kilų liaukų ir visų 
kitų funkcijų žmogaus kūne, 
l ytinių liaukų transplantacija 
tuiėtų reikšmės lik tokiuose 
alsMikimuose, kur jaunas ir 
sveikas žmogus netenka savo 
liaukų delei ligos jose. Bet, 
kaip sakiau, jos retai teprigija. 
Vienok tai nebūtų jokis pa jau
ninimas.

Keikia sveikata tinkamai ru- 
nuo ligų prisispyrus gy

dytis, kada jos atsiranda, kad 
pratęsus gyvenimą ir pasilikus 
ilgiau jaunu. Reikia nenusidė
vėti, o n? apie beždžionių, gai
džių ir jaunų vyrų liaukas sva
joti pusi jauninimui.

Dr. A. Mondvidas, 
1579 Mihvaukee Avė.

NUPIRK
HENRY RHEIN’S 

LAIKRODĖLI V KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

Typevrriterj arba 
, rašoma mašinėlę

k

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE | Kaina $60

ANTISEP
TIKAS*

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

Tuomi padarysi didel) smagumą 
pat* sau, savo giminlma ir drau* 
gama su kuriais suMraiiniji ir 
greičiau galiai para“ 
ką kitą, negu bu rai 
šia, parankiaušia, parankiausia ir dalikatniausia 
malinti! su lietuviškomis raidimb 
pasaulyje. Ejailma ir angliškai ra- 
lyti

Caanames

r»<l J NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

ChicagB, III.

Vardas BORDEN
ReiškiaGryna Pieną

UNSVVEETEINED 

^APORATE0

M ilk

kaip virti su Borden’sJei jus norite žinoti

Evaporated Pienu, išpildykite šį kuponą pa
žymint kok| receptą jus norite, o mes atsių
sime jums nieko nereikalaudami.

KUPONAS 
Susai 
Mėsa 
Košeles

Tajai 
Pudingai 
S'riuha

......................  6 (
(Lit įmaniau)

THE BORDEN 
BORDBN BLOG.

COMPANY
N1W YORK

Duona 
Saldainiai 
žuvis

Vardas
Adresas

Borden’s Evaporated Pie
nas yra grynas farmų pie
nas su palikta jame Sme
tona. Jus surasite, kad jis 
yra turtingas gerume, ge
ras dėl namų reikalavimų 
ir geras pumainyinas j 
smetonų dėl jūsų kavos. 
Atminkite Borden’s Eva
porated Pienas yra antra- 
tiek riebesnis, negu papra
stas pienas. .
Jūsų groserninkas turi di
delę apštj pas save dėl jū
sų, nes jis žino jūsų reika
lus labai gerai ir žino, kad 
jis duoda jums pienų ku
ris yra pripažintas visoje 
Amerikoje kaipo geras ir 

i grynas Evaporated pie
ninas.

žirą NAUJIENŲ EKSKURSIJA
. «

I

Liepos 9 dieną iš New Yorko Klaipėdon White Star linijos 
Greičiausiu Laivu

F. J. Tupikaitis

3

OLYMPIC
Ši ekskursija bus po vadovyste ir priežiūra 
Naujienų Roselando Skyriaus vedėjo, ap- 
tiekoriaus F. J. Tupikaičio, kuris sugeba 
netik vesti biznio reikalus, o ir moka krėsti 
juokus ir fones; be to, ši ekuskrsija bus 
smagi dar ir tuo, kad jos nelies J. V. Pro- 
hibicijos įstatymai ir patvarkymai.

Šią ekskursiją skelbiame prašant daugeliui Naujienų draugų ir 
prietelių, kurie dėl daugelio priežasčių nesuspėjo išvažiuoti su pereita 
ekskursija, o pavieniems važiuoti nė ra taip smagu kaip buriui.

Del informacijų kreipkitės tuo jaus j Naujienų Raštinę ir atlikite 
būtinus prisirengimus iš anksto. Iš kitų miestų irgi gali važiuoti su 
Naujienų ekskursija ir, kam reikia, Naujienos pagelbsti gauti pasportą 
ar “Permitą” sugryžimui. *

• Tarkitės nea tidėliodomi

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

. C
| Marqueffe Pharmacy Č 
fe Vienatinė Lietuviška Aptieka fe 
į> šioje Apielinkėje
j F. A. RAKAS l
į Refįislruolas A pt i eterius 0
■t ir Savininkas
J 2346 West 69th Street S 

•rti W<«t«rn Av«.
,3 Phone Republic 5877-5831 

CHICAGO. ILL ' fe

Mrs. MICHMIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

<101 So. llaiHted

Tel. Yards Jllf 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar 

, nauja, visokio 
se ligose prieš 

i gimdymą, ’aike 
Į arimdynio Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dnr ir ki
tokiuose reika 
hiose moterimi 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra 
slte pagclbą.

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

St., kampas 31 <at.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk Švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
i nuvargę, silpnos, skaudžios arba 

ašaroja. Patarimai dykai.
Akiniai $5 ir augščiau

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
NedėliomU nuo 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.
i v.,,...,,...... . ......... ......... ...

Atydai
. Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas
' S. A. VASILIAUSKU

6752 S. Campbell Avė.
Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 169> 

Ofiso Te). Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted Bl.
Ofiso valandos nuo 1 iki 1 pe 

: pietų ir 6 iki 8 vakarek, , i ■ . ................................................ ..

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
Ir 6:3t iki 9:30 vakare

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

A. L. RA VIDONIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 86’33
V........... .  ..... Į ..1,^

----------------------------------------------------------

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

V. .............     ■ n 1 , TT--*

, Ų ■ m.m. i

- DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave^ 
Tel. Prospect 1936. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nedėlloj 10 iki 12 d.^

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims‘prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3)13 South 
Halsted St.

®-DR. HERZMAN-**
*- I S RUSIJOS-

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

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

Ofina8 ir Laboratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
3110. Nakt j 
Dre.vel 0950

Boulevard 4136
8235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

OR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 !ki 12 die-
- ną, 2 iki B po pietų, 7 iki 9 

vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas moterų ligą 

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

, Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853 

>■■■■ , ........ ...................„

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Rotb
R«f*as Gydytojas Ir Chirargas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką Ilgą.

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

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Me- 
dėliomis iš šventadieniais 10—11 dian

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Are. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos Ūd 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare. •



I

KAM

NAUJIENOS
l.e lathu^uuui Dmly Nswa 

Fublished D.ūly Su oda y
the U t h u mum Pub. Cu Uc

Kali to r P. GUIGAITIS
1789 South H&Uted Stroal

Chicągu, 111.
Talephone 8500

SubdCription Kates;
JS.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$S.OO per year in Chicago.

‘ 3c per copy.
Eniered as Seeond Class Mattel 

tfarch l7th, 1914, at the Post Office 
>f Chicago, UI., under the act o: 
March 2nd 1879. *_____________

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. laidžia Naujienų Ben- 
Uovė, 1739 So. Uaisted St., Chicago, 
41. — Telefonas: Roosevelt 8610.

Uis i mok ėjimo kaina: 
.hieagoje — paštui

Metams ................... . ...........  $8.00
Pusei metų ................ ...........—»... 4.00
Trims mėnesiams .... .......... a..... 2*00
Dviem mėnesiams   ...............  1.50
Vienam mėnesiui .7$

Chicagoje per nešiotojus!
Viena kopija ________   <*<»
Savaitei ....................... —........... 18c
Mėnesiui ...................---- ---------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..........    $7 00
Pusei metų ......  8.50
Trims mėnesiams -------- -—. 1-75
Dviem mėnesiam —...... — 1-25

' Vienam mėnesiui ____ .75
IJetuvon ir kitur uieieniuoce;

(Atpiginta)
Metams ...........     $8.00
Pusei metų  ............——— 4.00
Trims mėnesiams.......... .............. 2 •<
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos respubliką Pary
žiuje atstovauja p. Milašius, 
kuris yra pasižymėjęs tuo, 
kad moka rašyt franeuziš- 
kas eiles ir — nemoka lietu
vių kalbos. *

Girdėt, kad dabar į Mila
šiaus vietą yra peršamas 
“nekaltas” kun. Puryckis, 
tiktai dar laukiama, kol 
žmonės labiaus užmirš skan
dalą su sacharino ir kokaino 
vagonais.

Kai ateityje istorikai ty
rinės pirmuosius nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo 
metus, tai medžiagos saty
rai ras “tiek ir tiek”.

Didelė nelaimė Amerikos 
lietuviams yra tame, kad jie 
neturi išdirbtos viešos opi
nijos. Asmuo arba asmenų 
grupė gali padaryti didžiau
sią kiaulystę, bet visuome
nė, kaipo tokia, jų už tai ne
pasmerkia. Juos bars ir ke
lios asmeniniai arba parti
niai jų priešai, bet “savieji” 
tylės arba net girs. Elgtis 
nedorai todėl pas mus nėra 
pavojinga.

i musų gyvenimą. Neva dar
buojantis visuomenės labui, 
pas mus dažnai nesilaikoma 
paprasčiausių žmoniškumo 
taisyklių tarpusaviniuose 
santykiuose.

Viešoji oponija remiasi 
pripažinimu tam tikrų pri
valomų visiems 
moralybės 
rie turi 
čiau už
mens, atskiros partijos 
ar šiaip kokios grupės inte
resus. Ta moralybė nėra iš-

žmonėms 
įstatymų, ku- 
stovėt aukš- 
atskiro as-

P, 1925

Bet sunku tikėtis, kad pas' 
mus išsidirbtų sveika viešoji 
opinija, kuomet svarbiau
sias organas jai išreildįti —

i šalčiuvienė-Gustaitytė'naujo ir įnešti daug naujų pa
taisymų. MaeDonaldo kabinę 
tas tečiaus tapo nuverstas pir
ma, negu komisija suspėjo pa- 
\gaminti projektą. Jeigu Darbo

musų spauda — dienaus die- APDRAUDA NUO SENATVĖS Partijos valdžia butų pasilaikiu- 
nos trempia visas ne tiktai 
doros, bet ir paprasto pado-, 
rūmo taisykles.

Štai vienas pavyzdys iš

ANGLIJOJE • si bent, keletą mėnesių ilgiau, 
tai projektas,* be abejones, bu
tų buvęs pabaigtas ir referuo- 

Brooklyno sentuutiniukių or- tas parlamente.
ganąs “Vienybė” nuolatos kan-

tukstančių tokių pat arba džioja socialistus. Rimtai pakri- 
dar blogesnių: Vadinamųjų tikuoti juos ji nesugeba, todėl 

ji griebiasi paikų išmistų arba 
faktų iškraipymo ir melo.

“Vienybė” buvo pirmutinė, 
kuri paleido “tautiškos” spau
dos apyvarton tą begėdišką

, kad Amerikos

Britų Imperijos Paroda. R engki t ės 
Rengkites 

VISI J NIUJIENV

PIKNIKĄ

(Tęsinys)

augalu, ir pripratinti naminius 
prie naujų rąlygų.Į 

Taip, iš prisišmmdų “Kow Gar- 
dens” Brazilijos kaučiiko me-j 
džio (Havea Brazi lieji) sėklų 
ir nusiųstų paskui į Geiloną, 
išaugo visos kaučuko Ost-Indi- 
ios plantacijos (t. y. Indijos, 
Oilonc, Indo-Kinų ir Mala jaus 
salyno). Ghinc medis iš pu
siau nualintų Pietų Amerikos 
Chino miškų buvo, perneštas į 
Ost-Indiją. Arbata iš Ost-lndi- 
jos į Vest-Indiją, Afrikos ka
va į Vest-Indjją ir I. t. Visas 
šis darbas iliustruotas pavyz- 

aukščiuif minėtų auga
lų, uždarytų vadinamuose Var-Į 
dijanų dėžėse, modeliais kau
čuko ir chino plantacijų, chino 
žievės pavyzdžiais, daugybe fo
tografijų ir rink'niu knygų bo
tanikos sodo išleistų.

Įdomus atogrąžų ligų tyrinė
jimo, instituto eksponatai- Juk 
atogrąžų ligos tai viena iš svar
biausių klinčių, kliudžiusių iš
sivystymui daugumos anglų 
kolonijų ligi pat paskutinių lai
kų. čia puola į akis du natū
ralaus didumo 
n«s atvaizduoja baltąjį žmogų 
paskutinėj 1 
gulintį primityvėj palapinėj 
prie pelkėto upelio, apaugusio 
džugliais ir knibždančio viso
kiais gyvuliais, kirmėlėmis ir 
vabzdžiais. .Kitas modelis vaiz
duoja tą pačią vietą visai kito
kioj išvaizdoj: džungliai išva
lyti palapinės vieloj': pato-

Iš tolo prus įžiurę jus į paro-' 
dų tai didokas miestas su 
plačiomis gatvėmis, tramvaju
mi ir kitais miesto atributais. 
Per vidurį guli ilgas ežeras su 
keturiais tiltais. Sodui seni 
medžiai buvo tam tikromis 
mašinomis porkialiajni su visa 
prie šaknų ligi 2 lėnų sunku
mo žeme ir pasūdyti ten, kur 
ir dabar mes juos matome. 
Vaikščiojantis žiūrėtojas vargu 
patikės, kad dar prieš keletu 
mėnesių čia buvo ežerus, žiū
rint j parodą iš viršaus, ypa
tingai graži ji vakare. Gražios 
iliuminacijos atsimuša ežero 
vandenyje, įdomus' reklamų ap
švietimai, įvairių tuntų muzi
ko?, orkestrai, šokiai, indų te
atras, l'ibeto šokėjos, kinema- 
togiufui ir visokios kitokios 
pramogos duodu progos Įvai
riai praleisti laiką.

Išgirdus iš tolo muziką, pri
siminiau s«ve kūdikiu kaimo 
vestuvėse ir tik arčiau priėjus, 
jų tautiniai rūbai priminė apie

Kai kas gali pasakyti: kodėl 
gi socialistinė valdžia nepasi
skubino prirengti savo suma
nymą? Reikia neužmiršti te- 
čiaus, kad ji buvo tiktai devy
nis mėnesius ofise ir tik apie 
pusę to laiko ji galėjo dirbti 
praktišką darbą: kaipo naujai 
valdžiai, jai reįkėjo daug laiko 
sugaišti, kol ji susipažino su 
visais reikalais, ir dar daugiaus 
laiko tyrinėjimui tų klausimų, 
kurie prieš ją stovėjo. Be to 
tenka atkreipai dėmesį ir i da
lyką, apie kurį čia eina kalba.

Pensijų mokėjimas seniems 
darbininkams, yra tikrenybėje 
apdraudos (Insurance) klausi
mas. įvesti apęlraudą milio- 
luims ž-monuių, sutvarkant ją 
taip, kad butų tinkamai apru-

“komunistų” laikraštis įdė
jo žinią apie p. Makausko 
(Lietuvos vai. liaudininkų 
atstovo) atsilankymą Pitts- 
burgh’e. Esą, jisai tenai vi- prasimanymą, 
sai neturėjęs pasisekimo, ir lietuviai socialistai skelbę obal- 
sandariečiai, pas kuriuos ji- si ‘Uetuvai nė cento . Nesenai 
sai atvykęs, atsidūrę dide- Į' vėl ,l"c’fi"(>

* i r’ • tus, sakydama, kad jie pirmiaus
liam keblume. 1 agaliau, vie- vftrpKiaVę 'tuos pačius kovos 
nas jų sugalvojęs ve kokį metodus prieš tautininkus, ku- 
plaiią: * Iriuos dabar vartoja komunistui

. prieš kitaip manančius žmones.
Vienas miklus samia-, y0 jaį_ 4^* ne gana. Ji užsi- 

rietis”, sakoma toje ko- manė apdrapstyti ir kitų šalių 
respondeneijoje, “davė socialistinį judėjimą. Viename 

kole-'savo straipsnyje ji mėgina įro- 
ap- 
ne-pinti tie žmones, kurie,yrą ap

draudžiami, ir surasti užtikrin
tą šaltinį apdiraudos fondui, tai 
yra be galo komplikuotas uždą 
vinys. Kol valdžia prirengia 
tiktai biudžetą vieniems me
tams, ima keletą mėnesių dar
bo; o apdraudos planas turi 
numatyti pajamas ir išlaidas 
dešimtims metų priekyn.

Pagalios, kai susidarė Mac- 
Donaldo valdžia, jau visa vąls* 
f.ybts pajamų ir išlai T.i sąmatų 
buvo padarytas. Naujoji val
džia galėjo pakeisti tiktai 'kai- 
kuriuos, tos sąmatos punktus. 
Atliekamų fondų tokiam dide
liam dalykui, kaip visapusiška 
apdrauda nuo senatvės, konser
vatoriai hnebuvo palikę. Is kur 
tat socialistinė valdžia galėjo 
paimti lėšų tam reikalui?

Visas pasaulis pripažįsta, kad 
- - \ socialistų iždo ministeris, Ph. 

u agau 1, ai Snowden, nežiūrint tų keblu- 
jmų, vis tiek atliko labai daug

Lietuvai ne cento”. Nesenai

vartodavę 'tuos pačius kovos

Gegužio 24 d., 
GALUMET GROVE

Blue Island, III.

džiais

sumanymą savo
goms, kad reikia iš San- 
daros kuopos pasiųsti de
legaciją pas šv. Jurgio pa
rapijos kleboną ir prašyti 
Makauskui darbo už za
kristijoną. Bet kitas san
dariems nusiskundė, kad 
su šv. Jurgio parapijos 
klebonu lietuviškai sunku 
susikalbėti, o iš ponų san- 
dariečių nesą nei vieno 
mokančio lenkiškai...”

"per;" —“
Sakytum,' kad tai yra “sa

tyra” ,paimta iš kokio nors 
bolševikiško “feljetono”, ku
rio autorius buvo nusilaižęs, 
beragaudamas naminėlę. 
Tokios chamiškos “satyros” 
bolševikiškoje spaudoje yra 
pilna. Bet šiame atsitikime, 
kaip minėjome, turime rei-

y. su aprašymu to, kas neva
tikrai įvyko. Prie tos kopesC si darbillinky 
pondencijos pridurta da ir Partija, 
svarbus jos autoriui prane
šimas apie pikniką, kurį 
rengia bolševikų partija.

1 socialistai tiktai 
gaudinėją darbininkus, bet 
pildą savo prižadų. Sako:

“Socialistai, komunistai ir 
kiti nuolatos būgnija, buk jie 

. esą ‘istorinio materializmo te
orijos’ paskirtieji globėjai 
biednųjų ir nuskriaustųjų. 
Bet kada jie stoja į valdžios 
vėžes, tai, pasirodo, tiems 
biedniems labai mažai gelbs
ti. Dažnai net pasunkina 
Vedimą.

“Štai, kad ir Anglijoj.
veno darbininkų valdžia, ve-1 
dama socialistų. Jau buvo 
laukiama, kad ką nors darys 
dėl darbininkų. Bet ne. Tik 
dabar konservatų valdžia į- 
nešė parlamentan pensijų į- 
statymą, kuris tikrai bus 
naudingas biedniems. i Pagal 
jį, visi pasiekę 65 metų am
žiaus gaus Anglijoj pensiją ir 
nereiks jiems 
almužnų prašyti.”
Tjiigi išeina taip, kad Anglį- darbo žmonių padėčiai paleng- 

jos konservatoriai labiaus rupi-rviuti. Apkapojęs išlaidas karo 
gerove, negu 

susidedanti iš 
darbininkų k x

Šitokius nonsensus gali rašy
ti tiktai piktos valios žmonės,

gy-

Susitaisykit 
Savo rubus, suknias, 
Čeverykus ir kepuraites, 
Kad žaidimai 
Ir šokiai 
Ir lenktynės, 
Bėgimai, 
Dainavimai, 
Imtynės 
Ir visi kitokie 
Sportiški dalykėliai 
Ik pasižymėjimai 
Geriau ir tinkamiau 
Atlikti pasisektų 
Ir, kad gražioji moneta,

kestro sudaro bubnai. Bubnų 
mušėjai, muzikai griežiant, Vik
riai ir į laktų mėto ir gaudo 
savo bubnų luzdžiukes. Orkest
ro vedėjas nemosuoja ranko
mis, o mėto į ritmą ielj.

Ypatingai gražus vakare bal
tas Indijos paviljonas. Tai gra
žiausias visų parodos paviljo
nų. Yra jis kopija Indijos ku
nigaikščio rūmų, kurk pada
ryti iš balto marmuro- Vakare 
paviljonas iš vi'šaus apšvies
tas dangaus mėlynumo spalva, 
dideli koridoriai vidury ap
šviesti raudonai rausva spal
va.

Susisiekimas su parpia la
bai patogus, čia eina trauki
niai, omnibusai ir vadinama
sis amžinai einantis tramva
jus, kurs niekad nesustoja, tik 
prie stočių kiek sulėtina savo 
eiseną. Varomas jis vandu, pri
taisytu tarp bėgių, kiltis, vis 
sukdamasis, varo vagonų pir
myn. Po vidurį parodos vaikš
čioja -tramvajukas ir važinėja
mosios kėdės. Pamačius- pirmą 
ponių, žmogaus vežamą^ kedė-

modeliai. Vie-
... 7 O .m

maliarijos studijoi. Dešimkė o ne viėnata 
Iš paskirtosios šimtinės 
Už pasižymėjimą tektų.

Chicagos draugai 
Ir draugystės, 
Kliubai, 
Kuopos

gus narnąs, upelis pagijimas 
ir išklotas akmenimis, išvaly
tas nuo moskitų su žibalu, ku
ris nuolat laša į upelį iš pa
kabinto kibiro. Gyvenimo sąly
gos patogios net šeimyniniam 
baltojo žmogaus gyvenimui.

Parodoj išstatytos 27 įvai
rios atogrąžą ligos, skiriamos 
į 3 grupes: ligos nuo vabzdžių 
įkandimo, nuo paprasto užsi
krėtimo Jr nuo blogo maisto. 
Šio skyriaus eksponatais ma
tome padidintus vabždžių mo
delius, kurie išnešioja ligas, 
diagramos ir visokį
iliustruojanti dabartinius 
ankbt.vvesnius metodus 
su atgražų ligomis.

Įdomus vėl pašto ir 
fo įstaigų eksponatai,
smulkiai parodyta autumlltinio 
telefono sudėtis, kuris greitu 
laiku rengiamas įvesti Londo
no apskrityje. Didelis modelis 
pašto vagono, kuris eidamas 
priima ir atiduoda paštą. Mo
delis konstruojamo dabar Lon
done požeminib geležinkelio, 
kuriuo automatiškai bus siun
tinėjamas paštas į visus Lom 
dono kraštus, 
šokių kitokių 
vietos stokus 
surašyti.

Praėję patylomis pro inžine
rijos, indusbijos ir dailės pa
viljonus, sustokime ties anglų 
kolonijomis bei dominijomis.

Australijos paviljonas užima 
51/? akrų žemės. Australijos že
mes plotas 2,974,581 kv. my-

Visi susitarę bendrai, 
Į poras susidėję 
Ar po vieną, 
Kaip kam geriau 
Ir patogiau, 
Visi važiuokite 
I Pikniką Naujienų.
Ir jus apielinkių kaimynai, 
Tolimesnieji draugai 
Aplinkui Chicago begyveną 
Pasimatykit su mumis! 
Iš Harvey jus atvažiuokit, 
Iš Chicago Heights garsios, 
Iš Gary, iš Hammond 
Ir iš East Chicago, 
Iš/Indiana Harbor, Kanka- 

kee,
Joliet, Aurora, Waukegan, 

Kenosha
Ir iš dar didesnių tolybių, 
Kam tik aplinkybės leidžia, 
Pasimatykit su mumis!

reikalams, jisai numušė muitiv 
įvežamiems masinio vartojimo 
daiktams (ypač maisto produk
tams) ir tuo atsiekė gyvenimo, 
atpigimo, paugiaus sutaupy- 
mo tečiaus jisai neturėjo iš ko 
jvykdinti, ir dėlto ne tiktai šis. 
apdraudos planas, bet ir dauge
lis kitų svarbių sumanymų te- 

“Vienybės” redaktorius te- 'ko atidėti iki to laiko, kuomet 
i valdžia butų 

žinęs nė su klausimu, kurį ji-. rengusi biudžetą sekantiems 
sai imasi gvildenti. | metams. Šitos progos tečiaus

Pirmiausia, jisai mano, kad konservatoriai ir liberalai jai 
tas sumanymas pensijų seniems nedavė, 
darbininkams esąs 
jas Anglijoje, tik 
servą torių sugalvotas.

Vadinasi, korespondentas kurie prie to da ir proto nedaug
teturi. Neš kuris

.... . . . . itaująs skaitytojas
publiką apie tai, kas jo apie- ];įaį žioplai pasakai 1 • ' 1 —■ • 1 -1 •• 1 1 • • •

neva stengėsi informuoti

linkėję dedasi, ir kartu jisai 
parašė 
šmeižtą!

sveikai pro*
patikės to-

begėdišką melą ir čiaus, matyt, visur nėra susipa- Darbo Partijos

Jeigu korespondentai ši
taip rašo ir redaktoriai šito-

tai kaip tuomet skaitančioji 
publika gali
spaudoje baigiasi sąmonin
gas melas ir kur prasideda i 
tiesa?

Jeigu šitaip daro laikraš
čiai, į kuriuos žmonės žiuri, 
kaipo į švietimo įrankius, 
tai ko tuomet tikėtis iš žmo
nių, kurie iš jų mokinasi?

Mes esame tikri, kad iš 
100 žmonių, perskaičiusių tą 
“korespondenciją”, 90 nė ne
pagalvojo apie tai, ar gražu 
taip rašyti apie asmenį, ku
ris čia niekam nėra nieko

visai nau-1 ^4 padėtį labai gerai' su- 
dabar kon- Plinta iv viešai pripažįsta net 

Tuo gi Darbo Partijos priešai Anglijo- 
atskirti, kur tarpu pensijos seniems darbi- štai, liberalų “Manchester 

ninkama tenai buvo įvestos jau Guardian”, kalbėdamas apie 
keletas metų atgal, ir jos jau konservatorių valdžios prane- 
yra mokamos. “Naujienos” ne 
kartą nurodinėjo tą faktą, kai
lio vieną iš svarbiausiųjų darbi
ninkų laimėjimų Anglijoje so- 
cialės įstatimdavystės srityje.

Dabar reikalas eina ne apie 
tai, kad įvesti pensijų mokėji-

tą purviną šlamštelį “litera-
nešta iš kur nors. Ji yra vi
suomenės gyveninio produk
tas. Žmonės negalėtų gyven
ti draugijoje, jeigu jie kiek
vienas žiūrėtų- tiktai savo 
naudos ir stengtųsi kits kitą 
apgauti, nuskriausti ir su
naikinti.

Pas mus tečiaus visi mo
ralybės įstatymai eina vel
niop, kuomet prasideda ko
va dėl vadinamųjų “ 
Šitoje kovoje kiekvienas ma
nosi turįs teisę elgtis taip, 
kaip jam patinka, bi tik jo uždarytų mokyklų mokytojos 
“draugaį” jam pritaria.

prie pirmos progos stengsis 
jį pamėgdžioti!

Taip ir eina pas mus vie
toje švietimo— žmonių de
moralizacija.

UŽDARYTOS GUDŲ 
MOKYKLOS

Slonimo 
**toiastai įsakius, uždarytos gu
dų privatinės mokyklos eme
riuose, Prūduos, Ožariuos, Ugri- 
nij\ Zlocijave ir Lazdynuos.

V’LNIUS, fEJ. —

Štai, liberalų 
Guardian”, 
konservatorių 
šinui dėl pensijų seniems dais 
bininkams, sako, jogei tą suma
nymą, bet palankesnėje darbi
ninkams formoje (“in a more 
generous form”) rengė socialis
tas Snowdenas, bet jisai nesu
spėjo jį įteikti pai’lamen.tui, ka

rną seniems darbininkams, bet daugi MaeDonaldo valdžia buvo 
kad išplėsti ir pagerinti tą re- nuversta, 
formą. Senasis įstatymas turi 
daug netobulumų; žymiausi yra Anglijos istoriją, tam yna afš- 
,tie, kad amžiaus riba per aukš-1 kų, kad konservatoriai ir libe- 
ta (pensija pradedama mokėti ra^ai šiandie dažnai remia so- 
tiktai nuo 70 metų arpžiaus), ir ciąlistų sumanymus, ir net kai 
pensijų mokėjimas yra suvar- kada stengiasi pralenkti sočia 
žytas įvairiomis, dažnai paže- listus, kad pasirodžius 
minančiomis darbininkams są- ninku draugais”, — tiktai dei- 
lygomis. Pensijas gauna tiktai 1°, kad jie socialistų bijo. Jei- 
tie pasenę darbininkai, kurie vi- 8’u Anglijoje nebūtų' galingos 
sai n.eturi kitokių gyvenimo šaL Darbo Partijos, kuri nuolatos 
tinių, todėl pirma, negu skiria- yi« labinus ir labiaus auga ir 
rna pensija darbininkui, valdžia grasina padaryti galą buržua- 
tyrinėja jo materialę padėtį, jo zijos viešpatavimui, tai ar An- 
šęimyniškas sąlygas ir 1.1.

Prieš šitas

jau į jų, nes maniau nelaimin
gąją turint nesveikas kojas ir 
su užuojauta pasitraukiau į šo
nų, kad neužstočiau jai ragi
nio; tik sutikus daugiau tokių, 
nusišypsojau savo naivumu.

Metę akį į parodų bendrai 
imant, pereisime į jos atskirus 
paviljonus.

Britų vyriausybės paviljonas. 
Čia raudat vykusį, vaizdingų 
ir suprantamų parodymų dar
bų tos dalies vyriausybės apa
rato, kuri rūpinasi savo pilie
čių sveikatos, gerbūvio ir ra
mybes apsauga ir pramonės ir 
prekybos .išsiplėtimu. Įdomu 
priminti prie progos, kad Ang
lija turi 13,909,782 kv. m. že
mės su 400,094,000 gyv. Pats 
paviljonas 2 aukštų užima 714

dalykai, 
ir 

kovoje

Labai

Ir daug’ daug vi- 
dalykų, kurių 
delnu negalima

Vietos Piknike Naujienų 
Del žmonių ir dėl mašinų 
Netruks, ir kaip švečiai, 
Ir kaip draugai 
Iš artimųjų ir tolimųjų 
Vietų priimami 
Ir prižiūrimi bus.

Kas bent kiek išmano apie

“darbi

glijos lordams ir kapitalistams 
įstatymo ydas rūpėtų naudingos darbininkams 

Anglijos Darbo Partija jau se- reformos? 
nai kovoja, ir ta kova davė tą 
pasekmę, kad dar pirmasis 
Baldwino kabinetas (pirm Mac- 
Danaldo valdžios susidarymo) 
paskyrė ekspertą komisiją nųb 
dugniai išstudijuoti visą daly
ką ir prirengti naują Įstatyčio nauja darbininkams ne tiktai 
projektą. Baldwino komisija ne-'tuomet, kai jie įeina į valdžią, 
pabaigė savo darbo, ir kuomet (bet ir tuomet, kai jie, būdami 
atėjo valdžion 
teko jos darbą

Pažiūrėkite, ar 
'Amerikos kongresas, kuriame 
socialistai neturi stiprios atsto
vybės, yra padaręs bent vieną 
tokią reformą?

“Vienybės” ignųraųtai nesu
pranta to, kad socialistai tar

MacDonaldas, opozicijoje, kovoja prieš bur- 
peržiurėti iš žuazines valdžias.

paviljiųio aukštą, turi puikų 
reginį. Ant pirmo aukšto grin
dų tikrame vandenyje, didžiu
lis reliefinis abiejų pusrutulių 
žeinlapis* Tai užsienio preky
bos departamento eksponatas. 
Eksponatas šis turi ekraną, ku
riame nuolat yra demonstruo
jama Britų imperijos augimo 
istorija, išsiplėtimas įvairių 
prekybos ir pramonės šakų po 
visų imperijų ir t. t. Vita tai 
lydima atatinkamų žemėlapio 
vielų apšvietimu. Vandeniu be 
paliovos vaikščioja miniatiūri
niai 'laivų modeliai, rodydami 
svarbiausius jurų kelius.

Labai įdomus Karališkojo 
Botanikos sodo “Ke\v Gardelis” 
eksponatai.

Apžiūrėjęs šiuos eksponatus 
matai, kokį didelį vaidmenį vai
dino mokytų sodo botanikų ty
rinėjimai ir darbai daugumas 
didžiausių kolonijų išsipleti- 
nmį. Jie išmokė kultivuoti įvai-

Visos Australijos valstybės 
susitarę iš vieno padarė bend
rų Australijos 
daro malūnų 
mų.

Padieniais 
modeliai iš svarbiausių Aust
ralijos industrijas šakų. Lenl- 
piuvės modelis miške. Nuolat 
judantis nedidelis ga'vežis su 
vagonu veža iš miško medžius

paviljonų, kas

pąvil. išdėstyti

aukso kasyklų medelis su rei
kalingomis mažinomis, vynuo
gių modelis, gyvulių veisimo 
ferma, Australijos sodo mo
delis. Ten bliauna gyvos avu
tes šalia mašinų,les šalia mašinų, kurios per
leidžia jų per dienų po 2(MI gals 
vų. 'l ai mėsos užšaldymo maši
nos, kurios iliustruoja proce
sų primosimo mėsos ekspor
tui.

(Bus daugiau)

Čia visi kaip broliai,
Kaip giminės, kaip draugai, 
Susėdę pavėsy medelių, 
Ant kranto upės plačios 
Pasitarsim, pasikalbėsim 
Apie reikalus visokius 
Ir programą išgirsim šiokį- 

tokį
Ir žaismių,
Ir šokių,
Ir fonių įvairiausių, 
Prisiloduosim, 
Prisikrausim
Savo pustuščius bagažus 
Ir po pikniko šio, 
Naujos gyvybės įsigiję 
Gyvensim kaip gyvenę 
Ir lauksim ...

Atsiminkite taipgi, 
Kad yra paskirta 
Už talentą šiokj-tokį, 
Už pasižymėjimą geresnį, 
Už fones ir lenktynes, 
Šokius, bėgimus, imtynes, 
Kaip žinote lygiai ■ .

$100.00
persekiojamos.
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Nauji šventieji.
Padaužų atsišaukimas į 

lietuvių visuomenę

šį mėnesį, rašo lietuvių 
rionų gazieta, padaroma
nauji švelnieji. Aiškus daly
kas, kad tuos šventuosius dirba 
Balionai: ir šį kartą šventieji 
gal jau padaryta ne kur kitun 
kaip Ryme.

Šventųjų dirbimas ne Padau
žų darbas. Padaužos už šitą 
darbą jokios atsakomybės ne
ima. Ko čia rūpintis: daugiau 
šventųjų, daugiau abrozdėlių. 
daugiau maldų, daugiau šyeneių 
daugiau girkšnojimų. Reiškia, 
daugiau biznio. Padaužos vie
nu balsu gali pasisakyti už 
šventųjų gaminimą.

Tai padaužų nusistatymas 
šiame reikale jau aiškus. Vie
nok padaužos šiuo atsišaukimu 
nori sujudinti lietuvių visuome
nę štai kokiu budu.

Ik šiol mes dar neturėjome 
tikrai lietuviškų šventųjų. Ir 
padaužos šioj vietoj išlieję pus
tuzinį ašarų skausmingai pa
reiškia, kad visi tie šeši nauji 
šventieji musų dienų yra sve
timtaučiai, kurie musų kalboj 
nesupranta— daugiausia italio
nai, su kuriais mums nepake
liui. Mes į juos kalbėsime po
terius, o jie tyčiosis iš musų 
gerų norų...

Todėl, dėl aukščiau išdėstytų 
priežasčių padaužos sako, kad 
mums lietuviams reikia skubin
tis dirbti savi lietuviški šven
tieji, kurie mus suprastų ir 
danguje mums galėtų būti tik
rai naudingi. Vatikanas Vilnių 
priskyrė lenkams — jei turėtu
me danguje kokį tuziną lietu
viškų šventųjų, tai ar nebūtų 
pravartu pačiam Dievui tėvui 
paduoti skubi interpeliacija? 
žodžiu sakant, šiuo metu mums 
kaip tik reikia įsigyti savųjų 
šventųjų.

Padaužos todėl prašo reko
menduoti gerų lietuvių į šven
tuosius, o su kanonizacija 
mums bėdos nebus. Kandidatų 
vardus sykiu su jų nuopelnais 
prašome siųsti Padaužų gildos 
sekretoriui tuo pačiu adresu.

Diskusijos šiame klausime 
tur būt dar neuždarytos. Tai 
šnekėkite kiek kas galite.

Visų lietuvių tautą mylinčių 
laikraščių prašome šitą atsišau
kimą perspauzdinti.

—Padaužų prezidentas.

P. P. P.

šiuomi skelbiame sekantį:
Padaužų Politinių Pilių ben- 

drovė raudonąsias savo manu- 
facturos pilės (kurios, kaip ži
nia, iš ramių piliečių padaro 
liolševikus) vadina vienu žo
džiu KOMPILfiS; o melsvąsias 
(kurios iš gerų lietuvių padaro 
klerikalus) vadina KLERPI*
LĖS. »

Gerbiamų organizacijų pra
šome šitai įsitėmyti ir orde- 
riuojant aiškiai pasakyti kokių 
pilių norite—kompilių ar kler- 
pilių—kad paskui nereikėtų ru- 
gotk—P.P.P. dirbtuvė.

Tautinio krutėjimo biu
ro pranešimas.

“Sandaros” viršūnės klausia 
musų ar negalima padaryti to
kių pilių, kurios iš lietuvių pa
darytų sandariečius. P.P.P. ma
nufaktūros vedėjais ir sykiu 
musų> išradėjas turi garbės pa
sakyti kas seka:

“Kodėl ne—galima. Aš .tuo 
tarpu darau eksperįmentus ir 
gana greitu lųiku galėsiu pa
skelbti tikrus rezultatus“.

Tautinio krutėjimo biuras 
čionais maža ką gali pridurti, 
jei bent tiek: palaukite, broliai 
sandariečiai., ir rinkite aukas, 
nes Padaužos dar niekam kre
dito neduoda — už viską reikia 
gyvais pinigais užmokėti.

Atsišaukimas

Kerpami Padaužos:—
Jeigu jus renkate aukas Pa

kštui geografijos mokintis iš 
nia-’ forduko, tai gal ir man pagel- 
šeši botumėte.

Vienas ubagų, kuriam daviau 
dolerį ir gavau tokį mažytį lie
tuvišką centelį (p&tys apskai- 
tykite kiek tas kunigėlis ant to 
biznio uždirbo, nes aš ritmeti- 
koj nenusivokiii), pakvietė ma
ne važiuoti Lietuvon Vailokai
čio nemobilių taisyti, prižadė
damas man dalį šmugelio. Bet 
kadangi aš netik nežinau kaip 
ai mobiliai taisosi, bet ir tuo pra 
keiktu daiktu nesu važiavęs, 
nes tai Licipieriaus išmislas, 
tai prašau Padaužų parinkti 
man aukų, kad aš galėčiau nu
sipirkti orlaivį ir iš orlaivio 
mokintis armobilius taisyti ir 
jais važinėti.—Broliukas.

šimtakojis.

Maždaug, taip sakant.*.

Gaunu laišką nuo savo gero 
pažįstamo šakalio, kur ir rašo
ma apie save:
. “Gerbiamasis, taip sakant,, 
drauge, aš maždaug dar gyvas 
arba iš kilos pusės, bendrai pa
ėmus, gyvenu pusėtinai dirb
damas tautos, arba, taip sa
kant, kaip dabar mada yra, vi
suomenės labui, kur, bendrai 
paėmus, uždarbį, vadinas reiš
kia dedu į savo karmoną, žino
ma, iš vienos pusės sau uždirb
damas, o išl kitos pusės patar
naudamas tokiems tikslams, 
kaip visuomenės labui. Jei ne 
tie, vadinas, cicilikai, kurie, 
taip sakant, maždaug yra lais
vi, o tokiais būdami bendrai 
bliauna iš visų, taip sakant, 
gerklių ir, žinoma, Ino truk
do, taip sakant, prakilniausi 
darbą, vadinas, ardydami tau
tos. tėvynės ir iš visų pusių vi
sų galų vienybę. Jums, beje, 
gyventi, maždaug laisviems, 
bet mums atsakomi ilgiems, kur 
kas sunkiau vadinas reiškia. O 
vadinas, taip sakant, iš vienos 
pusės ta atsakomybė, kuri 
maždaug pridaro bėdos. Jeigu 
jus žinotute, taip sakant, kaip 
kinkos virpa, kada maždaug už 
darbus visuomenės labui, taip 
sakant, esi traukiamas atsako
mybėn, na, m va ' už pinigų 
kombinacijas, kurias taip sa
kant aš pats nedarau, ibet iš 
vienos pusės pavedu savo sek
retoriui, o iš kitos pusės atlie
ka mano draugas Bakanas.

Paprastai visur aš, taip sa- 
' kant, privengiu savo pirštais 
viską atlikti, j Geriausia, kada 
tave pavaduoja pasišventę tė
vynės mylėtojai, taip sakant, 
vadinas, jauni, grakštus, -- 
maždaug Lietuvos ateitis. Ži
noma, pasišventusių iš vienos 
pusės daug yra bendrai paė
mus, o iš antros pusės — dar 
neperdaug prityrę žmonės jie. 
ima su savo locna ranka vadi
nas iš iždo, dreba ir žiuri į ma
ne vieną akį primerkę. To. taip 
sakant, aš nepakenčiu, kam 
žiuri į mane, jog maždaug jie 
mane gali išduoti kaipo nusi
kaltusi, bet. kaip matot, vadi
nas nepridėjus man nė vieno 
•savo piršto. Taip, drauge, atsi
tinka kariais. Vienas paukštis, 
skrajojantis po ministerijas, iš 
vienos puses pasiūlė savo tar
nui atnešti iš valstylnnio mai
šelio šiek tiek pakrapšėius, ir 
jam pfižadėjo maždaug pusę 
atneštųjų. Bet taip neteisingai' 
nutiko, jog prukuratura grie
bės, taip sakant, nė už tarno, 
bet už pono. Iki šiol dar nebu
vau tai girdėjęs ir dar demo
kratu igoj tėvynėj.

Dar turiu naujienų. Mat pas 
mus atėjo, taip sakant, nauji 
valdininkai, maždaug nekviesti, 
ir, žinoma, bendrai paėmus, 
mums jų nelaukiant. Tai jau
ni, nepatyrę vadinas svietiškuo
se reikaluose, kas, žinoma,1 
daug mums trukdo. Nuolat jie

iš vienos pusės kalba apie mi
šių laikymų raštinėse, nes sa
ko esą, gal dievas pad^s tėvy
nei skriaudų taip sakant iš
vengti maždaug nuo nevidonų. 
Baigę jie tercijonų mokyklas.
Ir, žinai, drauge, kiek man jie 
baimės įvarė, maždaug iki kaug
ių, taip sakant iki reumatiko. 
Man pasiūk", jei noriu, taip sa
kant, užimti ir toliau savo tar
nystę, mokintis poterių ir sto
ti ir ordeną, lik tuo tarpu jį 
maždaug pamiršau. Žinoma, aš 
sudrebėjau, nes lai amžinai 
prisieitų pamesti, taip sakant, 
žmoną, vaikus ir atitolinti nuo 
savęs vadinas uždirbtus pini
gus. Ir viską praradus maž
daug giedoti įstaigoj giesmes, 
kaip tai jie daro, ir visai ne
žiūrėti į valstybinį lautoš šal
tinį, taip sakant, iždą, nes jį 
valdyti maždaug jų reikalas. Ir 
visai *iš visų pusių atitolintų 
mane jie nuo mano tiesioginių 
pareigų, lai yra nuo kombina
cijų su tautos išminties skati
kais, kas man iki šiol gerai se
kėsi, nes per taip trumpą lai
ką jau pasistačiau sau du na
muku su1 elegantišku įrengimu.

Dabar, taip sakant, maždaug 
vadinas reiškia iš vienos pusės 
bendrai paėmus, ir vienu Žo
džiu, visgi maždaug aš užsitar
navau tiek pagarbos, jog, taip 
sakant, mane rinkimuose į sei
mą statys kandidatu j sąrašą 
pirmuoju, nuo antro sąrašo ga
lo skaitant. Patarčiau ir tau, 
drauguži, tiek pasidarbuoti vi
suomenės, o ypač tautos, mu
sų tėvynės labui. Jog nėra ma
lonesnio darbo, taip sakant, 
kaip saviškiams tarnauti, tai 
lygiai kaip ir pats sau. Visa 
šalis paermta ant musų pečių 
arba ant vadinas reiškia. Nie
ko malonesnio nėra maždaug 
už savo šaukštą ir juo srebia
mą tautos košę. Bet kada atsi
tinka suirimai, sumišimai, aš 
taip sakant pasišalinu, nes 
maždaug vadinas iš to nėra 
naudos visuomenei ir tėvynei. 
Į nenaudingus darbus aš nesi
kišu, ką patariu, taip sakant, 
ir jums visiems. Aš maždaug 
sulig kitų manymu, kurie va-, 
dinas protingi ir išmintingi, 
taip sakant, esu gerbiamas kaip 
iš vienos, taip ir iš kitos pil
dės.

Dar noriu tau parašyti apie 
vadinas reiškia. Mat tokiom 
valdiškom ypatom kaip man 
reikalinga maždaug šiek tiek 
mokslo, bet kada aš esu bai
gęs tik... nu, pats žinai, man 
net gėda rašyti (kiliems apie 
tai tyliu), tai pasiryžau dau
giau prasilavinti/ kad, taip sa
kant, galėti geriau orientuotis. 
Prasilavinęs (buvai! taip sa
kant maždaug gabus), pradė
jau darytį paskaitas arba vie
šus pranešimus, kur, taip sa
kant, ir įkiši po žodį tėvynes 
ar visuomenės labui, žinoma, 
vadinas Ino gerokai patarnau
damas visiems be skriaudos. 
Vakar dariau vieną paskaitą 
apie mokslą, o jau šiandien net 
laikrašty aprašyta. Tau turbūt 
taip nesiseka. Aš išvedžiau, 
kad mokslas yra ne kas kita 
kaip vadinas reiškia ir taip to
liau, ir priėjau iki absurdo, kur 
gdrai paaiškinau, kas jis yra. 
Dabar turiu taip sakant moks
lininkų tarpu pasitikėjimą. Na, 
maždaug baigsiu šiuo tarpu 
iki sekančio, taip sakant, pasi
matymo.

Taip sakant maždaug su pa
garba, vadinas reiškia.

—šakalys.
1925, IV, 23. , 
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špardavimas Ketverge, Petnyčioje ir Subatoje

MR. VALENTINE 'EINERXLSHIPT

MR. PROBST

MRS. HYDE

URESCH

MR. DŪMAS

MR. DVOJU

MR. BRUNHILDMR. SMITH MISS SWARTZMR. LATZER

Horlick’s Malted
nas

Granulated cukrus
svarų uz

centai

6,500 COVERALL GINGHAM IR PERGALE 
ŽIURSTAI. DAUG STYLIŲ DEL PASIRINKIMO

O. N. T. Chrochet bo- 
velna, numeriai 15 iki 
40, špulaitė

“Buster Brown” vaikų 
pančiakos, mieros 6 iki 
9Į/L», porai

2 in 1, čeverykų tepa 
las, juodas, rudas, spe 
cialiai

Pasimatykit su JL Oppenheimer & Co. Supirkinėtojais

Jų Surengtame Metiniame

Ta kaina yra padaryta,taip pigi, todėl, kad išdirbė- 
jui reikia pinigų. Kiekvienas žiurstas garantuotas 
kaipo gražių spalvų. Kiekvienas žiurstas pilnai su
kirptas ir pasiutas, šis išpardavimas kuris suteiks 
kiekvienai Chicagos moterei tikrų pirkinį. Tie žiur
stai yra nauji ir pasiūti iš geros rųšies gingham ku
rie gerai dėvisi ir mazgojasi. Kol jų yra, specialiai, 

/ ■ •• '

49 centai. ' . i

Carnation arba Bord 
ens, kianui '

Šimtai kitų labai geros vertes tavorų pasiūloma vi 
soje musų krautuvėje. Kiekvienas tavoras reiškia 
nepaprastų sulaupyiną.

Lifebuoy Muilas, šmo

John J. Clark’s siūlai 
10 špuliukių už
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CHICAGOS
MOS

IŠTEISINO TANCL 
UŽMUŠĖJUS

Bet bus dar teisiami už užmu
šimą lietuvio Klimo.

I’ž dvyniu minučių proku
rorui užbaigus stalyti liudyto
jus bylojo Milės O’Doiluelj ir 
lamos Dohcrty. kurie buvo 
kaltinami užmušime Cicero 
munšaineriųi karaliaus Eddie 
Tane). kabinamieji liko ištei
sinti. •

Eddie l'anel liko nušautas 
savo saliune (jceroje dvieją 
kostumi.1 iy, kurie atsisakė 
iu< kėli už gėrimus, tais kos-5 
tumieriais ir buvo O’Donncll 
ir Doherty, kurie* priklausė 
priešingai munšaineriii saikai. 
Bet kada reikėjo liu<lyli. tai vi
si užsigynė, kad nematė šau- 
dvmosi, kas pirmas šovė ir kas 
nušovė l'anel. Net pastarojo 
pati ir ta pasisakė, kad nieko 
nežinanti apie žmogžudyste ir 
negirdėjusi šūvių, nors ji sė
dėjo prie stalo, prie kurio ir 
įos vyras liko nušautas.

Prokurorui užbaigus liudiji
mus. kaltinamų advokatai pa
reikalavo iš teismo Įsakyti ju
re kaltinamuosius išteisinti. 
Prokuroras atsisakė nuo viso
kių argumentų ir teisėjas ne
davė jury jokių instrukcijų, 
tik tiek pasakė, kad jei jury 
ras kaltinamuosius kaltais,- tai 
jis turės jury nuosprendį pa
naikinti. Prie tokių aplinkybių, 
jury, žinoma, nieko kito ir ne
galėjo daryli, kaip kaltinamuo
sius išteisinti.

Bet kaltinamieji dar tuo ne- 
pasiliuosuoja iš kalėjimo, neš 
nušaudami Tane) jie kartu nu
šovė ir vienų lietuvį, Lco Kli
mas, kuris kartu su Tancl sė
dėjo pri" stalo .ir kartu su juo 
gėrė. Jie dabar bus teisiami už 
nušovimų lo lietuvio, buvusio 
saliunininko Klimo.

LIETUVOS DRAMOS TĖVAS

Artistas J. VAIČKUS,
kuris sukorė ir išauklėjo Lietuvos t ra Irų ir dabar lokiu pal 
darbštumu organizuoja nuoki t ip j lietuvių teatrų Amerikoje. 
Vilniaus našlaičių koncerte chicagjeėiai matys jį visai naujoj 
rolėj deklamatoriaus. I žgi^dic tobulų deklamavimų, ko
kio lietuvių tarpe dar negirdėjote.

Piktadarybių komisija ap
skaitė, kad Chicagoje lik vie
nas iš 175 žmogžudžių yra pa
kariamas ir tik vienas iš ketu
rių patenka kalėjimam Kiti ar
ba išteisinami, arba žmogžu
džių nesurandama.

Smulkios Žinios

šiandie Orchestra Hali duos 
koncertą aklas rusų smuiki
ninkas Abraham Haitmvitscb. 
Prieš dešimtį metų jis atvyko 
Amerikon, neturėdamas, nieko 
daugiau, kaip smuikų. Kadan
gi buvo aklas, tai valdžia ne
norėjo jo įsileisti, kadangi jis, 
valdininkų nuomone, negalėjo 
užsidirbti sau duonos. Bet ka
da tie patys valdininkai užgir
do jį smuikuojant, jie atmainė 
savo nuomonę ir įsileido Ame
rikon. Jis mokinosi Rusijos 
imperatoriškoj konservatorijoj 
palies caro leidimu, šį koncer
tų jam rengia žymiausi C.hica- 
gos turtuoliai. (

ris dabar laiko specialus repe
ticijas prisirengimui prie to 
koncerto.

Svarbus yra ir Kitas to kon
certo dalyvis — artistas Juo
zas Vaičkus. Jis viertas pirmų
jų priėmė pakvietimų dalyvauti 
našlaičių koncerte. Priėmė pa
kvietimų ir visas jo Dramos

Teatras, kuris buvo pasiryžęs 
pastatyti gražų veikalėlį. Bet 
kad padarius koncertą netaip 
ilgą, prisiėjo malonų sutikimą 
Vaičkaus Dramos Teatro vai
dinimą atidėti ir pats artistas 
J. Vaičkus šiame koncerte pa
sirodys visai naujoj chicagie- 
čiams rolėj deklamatoriaus. 
Chicagiečiai iki šiol p. Vaičkų 
malė lik vaidinant ir jo vaidi
nimu gėrėjosi, tad bus kiekvie
nam malonu užgirsti jį dekla
muojant. O kas negirdėjo p. 
Vaičkų deklamuojant, tas ne
girdėjo geros deklamacijos, nes 
p. Vaičkus Imdamas geras ar- 
tislas-vaidyla yra ir geras dob
iama torius.

Nemažiau patenkins cbica- 
giečius ir dainininkė p-ia E. 
Bukauskienė. Ji savo gražiu 
balsu ir geru dainavimu jau 
spėjo užkariauti chicagiečius 
ir patapo viena miegiamiausių 
dainininkių. Chicagiečiai jų 
myli dar ir dėlto, kad ji dai
nuoja daugiausia lietuvių dai
nas ir gražiai jas išpildo. Ji ir 
šiame koncerte (laimios musų 
mėgiamąsias daineles ir, be 
abbjo. ji visus sužavės.

(Jau buvo minėta, kad šiame 
kcneeitc dalyvauja didelis lie
tuvių, i ūsų ir ballgudžių ope
ros dainininkų choras. Apie 
tų nepaprastą chorą teks pla
čiau pakalbėti, nes jis yra įdo
mus ir savo sudėtimi ir dainų 
išpildymu, o jo programas toks 
platus, kad negalima pasiten
kinti trumpu paminėjimu.

šį kartą pasitenkinsiu pami
nėjimu tik lo fakto, kad lame 
chore dalyvauja ir tokis žy
mus dainininkas, kaip E. Sere- 
■brianikov. E. 'Serebrianik.ov

(Tąae ant O-to pusi.)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šima >š Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
John Tuhacck, 15 m., savi

ninkas ( grosernės prie 2935 
Jnckson Blvd., rastas nužudy
tas savo. grosernėj. , Netoli 
žmogžudystės vietos liko su
imtas jo partneris Paul Stano- 
vich, 1240 Jackson Blvd., ku-

Lietuvių Rateliuose.
J. Vaičkus deklamuos na-

ris sakosi nieko apie žmogžu
dystę nežinąs. Betgi jis tapo 
uždarytas kalėjimam

Chicagos teisėjai augštes- 
nių teismų, vakar laikė savo 
susirinkimą tikslu nutarti už
drausti laikraščiams imti fo
tografijas Jeismuosc. Taipjau 
norima uždrausti vartoti re
porteriams teismuose rašomą
sias mašinėles, telegrafą, tele
foną ir radio žinių išsiuntinėji
mui. lai daroma tikslu neleis
ti teismą paversti i kokį-nors 
cirkų ir sensacijų šaltinį.

šlaičiy koncerte
Jau tik kelios dienos beliko 

iki didžiajam koncertui, Vil
niaus Vadavimo Komiteto ren
giamam Vilniaus lietuvių - naš
laičių naudai. Reikalinga tad 
plačiau paminėti apie to dide
lio ir gražaus koncerto daly
vius.

Jau buvo minėta, kad tame 
koncerte mielai sutiko dalyvau
ti didysis “Birulės” choras, kų-
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RŪBŲ EKONOMIJA

M

M

Rūbai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo kaip nauji, jeigu 
užlaikomi švariai ir protina
mi; prašalina riebumus ir ne
švarumus, panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžina Šviežumą audeklo. 
Duokite savo rubus išvalyti ir 
nudažyti musų patirtu moksli
niu budu.
Mes paimam ir dastatom dykai.

Michigan Cleaners:
3511 S. Halsted St. 
Tel. Yards 0024 — 0436

įsteigta 1898.
Mes neturime skyrių

M
M

h

M

H

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteorj.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 

j bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

22616 f ponui Jakavičiai 100
22022 Onai Jotaitienei .. 50
22023 Kazimierui Šer
mukšniui ..................... 1(M)
550j6 Juozapui Volevičiui 200 
55091 Juozepai Kreučiu-
n ienei j................. -.,, . 150
55091 Kazimierui supami 50 
3715 Edvardui Hermanui 50 
11295 Marijonai Moks- 
raitienei ......................... 1OO
11302 Vincui Puidokui 1OO
3794 Kaziui Jurkui .. 150 
11306 Agotai Juodsnu- 
kiįenei ......................... a 150
3X05 Mykolui Vesului 200 
20655 Reginai Zaka- 
žauskienei ................. 200
11308’ Pranciškui Masi- 
lioniui ................ '........ 200
11309 Mikolai Masilio-
niui .............................. 200
3761 Dominikai Mika- 
liunui ....................... 210

.‘1789 Kazimierui Simo 
Aleksui ...............  5(M)
11303 Stanislovui Urba
navičiui .......................... 500
11313 Agnieškai Balke
vičienei . .•..................... 500
3818 Onai Jonutienei .. HM) 
3779 Emilijai Meškaus
kienei ..............  200
3757 Palegai Butėnienei 300 
3790 Daratai Viličkienei 300 
3831 Marijonai Alekse- 
iunienei ......................... 50
75216 Kaziui šuliausktii 50
75217 Zofijai Adomavi-

3878 Petronėlei Valiu- 
kienei ......................... 100
3850 Jonui Bagdonui .. 1(M) 
20659 Saliomijai Sukaitei 100 
3827 Antanui Zeniauskui 150 
1325 Viktei Antanienei- 
Seiliuvienei ................. 200
3822 Vladislovui Vaite
kūnui ..............1.......... 250
22201 Juzefai ’Danelevič 300 
55127 Jonui Vainauskui 300 
3909 Dominikai JeČiui 250 
3908 Petronėlei Rubaze-
vičienei .......................1 4,000
22053 Onai Savickienei HM) 
55108 Konstancijai Ka- 
rendzevičienei .......... 200
22068 Jonui Aleliunui 200
22070 Jokūbui Janioniui 100 
22072 Onai Navickienei 100 
55128 Alizui Bugailiškiui 670 
3873 Petrui Mažonaičiui 100 
3871 J'uozapui Gedbutui HM) 
20671 Bronei Jančytei 2(M) 
3866 Antanui Skipečiui 400 
3860 Agotai Pikčiunienei 100 
20670 Liudvikai Pušins- 
kiienei .................. «... 200
3911 Elenai Užubalaitei 500
22078 Vaclovui Marcin
kevičiui .......................... 50
22079 Aneliai Daukšas 50
55132 Vincentui iRulevi- 
čiui ............................  100
3902 Juozui Ambrazaičiui 50 
3914 Onai Pikielienei 500 
24122 (L'ucijai Jovaišienei 1(M) 
2(M)90 Elžbietai Gelži- 
nienei ......................... 130
20692 Agotai Vaitkienei 2(M) 
22083 Onai Pareikiutei 150čaitei

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams,

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

usidėjimui pirkinių 
ie yra sulenkami

tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jk 
tinka kožnai šeimi-

(Shoping Bags) 
Šie krepšiai krautu 
vėse parsiduoda pc 
75 centus. Jie yra la-

ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

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

RVPTURA
IŠGYDOMA

laiškas:
daktare: — Aš visuo-

Be OOn Be 
Peilio V d U Skausmo

Rupturos gali būti išgydytos be 
peilio. šimtai jau yra išgydyti su 
pagelba mano metodo ir daugelis dar 
yra, išgydoma kas savafcę. Jus skai
tote jų paliudijimus kas savaitę. Be 
peilio, be skausmo ir be išlikimo iš 
darbo ir tikras išgydymas . štai yra 
laiškas kuris jums žingeidus:

Mr. Karl’s
Gerbiamas

met tariu už jus gerą žodį už puikų 
išgydymą rupturos. Aš negaliu tik
rai atsiminti, bet tikrai galiu paša- ’ 
kyti, kad aš jau esu Išgydytas apie 
17 metų. Dabar esu pilnai sveikas. 
Aš esu užgahėdintas ir sveikas taip 

( kaip ir 17 metų atgal. Maloniai pa
sakysiu kiekvienam apie mano išgy
dymą. Linkiu jums ilgai gyventi ir 
dirbti tą gerą ir naudingą darbą. Su 
pagarba,

Joseph Kari, 11723 Harward Avė.
VERICOSE GYSLOS $25

AŠ taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS, DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto Hd 4: 

pietų, panedėliais ir ketvergais 
«:80 n. p.. n«dėiiomi«. uždaryta.*

1
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PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų

Kraujo ir slapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles*

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

Užmokėsit po išgydymo
i Labai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė jsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 

i ir mes pasakome teisybę be jokių iš- 
sisukinčjimų.

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

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
1 nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas ufcsi- 
senėjusia* ir komplikuotas ligas, nes musų 
{■taiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir AmerikonISkals įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatismų, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir ėonų skau
dėjimą, gslvouukio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižinos apie nau

jausi gydymo būdą tonsilų, kurio greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 

• Ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Na- 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaiminga*.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wells St„

. kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir sub>, 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
ėventadieniais nuo jo iki 1 po pfeifi )'»

, )ilx< > ,! I >n i..i nu,. V , j V. 1
6 vai vakar*.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

yra per ilgus laikus dainavęs 
didžiosiose Rusijos operose ir 
tai buvo jose pirmaeilis daini
ninkas. O ink Rusija yra dai-. 
nuliukų šalis, turinti geriau
sius pasaulio dainininkus. Pra
simušti į viršūnes tad nėra ten 
taip lengva: reikalingas tikrai 
geias balsas ir didelis išsilavj- 
minas. O p. E. Ser. brianikov 
turi nepaprastai gražu balsy.* 
Jo vieno butų didelis malonu
mas. o č:a dar jis dainuos 
ne vienas, bet kartu su kelio
lika tokiu pat dideliu daini
ninku. Tai bus nepaprasta dai
nos puota, kurios nė vienas ne
praleiskite, nes kita syk tokio 
koncerto nebus, —K. Vrs.

Įspėjimas lietuviams an
gliakasiams I 
.. -a. .. iKadangi dabar visoje salyje 

siaučia nedarbas augliu kasyk
lose, tai daug angliakasių be
darbiu yra atvykusių į Chka-I 
go ieškotis kitokio daibo. Visi 
jie betgi? laukia progos vėl 
gryšti * prie savo amato — į 
anglių kasyklas, šitokiu tai lai
ku pas vienų agentų prie 623 
W. Madison St., atsirado rei
kalavimas angliakasių, kuriems

DALYVAUJA VILNIAUS NAM AIČIŲ KONCERTE

’E. SEREBRIAN1KOV,
Rusijos op; rų pirmaeilis dainininkas, kuris kartu Su dideliu 
i perus dainininkų dairu dainuos Vilniaus našlaičių naudai 
rengiamam koncerte gegužės 17 d.,'..Lietuvių Auditorijoj.

' ■ > ... * i » /» ,, ?'

“Menas ir Meilė”
1^ os Tendžiulytč benefisas 

------ 1— į
Ari i.-1.-'Polai i endžiulytei 

sukako mi'tai kaip ji daly^ 
vauja lietuvių scenoje. Artisto 
gyvenime lai yra neilgas lai
kas; tai dar lik rengimąsis 
prie savyslovio pasireiškimo, 
dar lik pradžia vvstimo savo 
spėkų, savojo kūrybos darbo. 
Bei lietuvio artisto gyvenime 
tie S metai daug reiškia; jie 
reiškia didžiausio vargo me
tu?, karo, iš pelenų kilimą ne
priklausomos Lietuvos ir pra
džią kūrimosi tikrojo lietuvių 
teatro. Visą tai musų jubilian- 
tei teko pergyventi, per- 
įausti savo jautria artistės sie-

ino- 
Lie- 
a įsi
kur

tu su J. Vaičkum išvažiavo į

la. Teko vargti ir dirbti, 
kintis ir tobulintis. Vos. 
tuves teatras susikūrė ir

4HM

LINKSMA DAINININKĖ

E. RAKAUSKIENĖ

Tiek apie vaidinimą. Publi- 
kos buvo vidutiniai. Bet ar 
įai paliko veikalas, lai kitas 
klausimas. Veikalas yra sve- 

1 h’rna/, kaip ssy-o 
ii (Svarbi. Antru, 
g< :. Vaidinimas
keturių valandų. Tiek laiko iš
sėdėti kiekvienam yra sunku, 
Italei ir publika buvo be jokio 
upe

I)R VAITUSH, O. D.
LIETUS! R AKIU SPECIALISTAS

atrą. Čia rado 
sąlygas, nes čia netik 
artistinių spėkų 
dar priseina kovoti 
in(|iferenl iškurnu 

ir demoralizacija.
Prie tokių tai 

Polai teko švęsti

dar sunkesnis 
kad ir 

mažiau, bet 
su publikos 
ištautėjimu

kuri visuomet gražiai pačiulba 
linksmas; lietuvių daineles. .Ii 
tiek pat g*ožiai čiulbės Vil
niaus našlaičių naudai kon
certe. Ateikite jos pasiklausyti.

• •

ja. f ė kiek kitokia ji •nebuvo

įminiu, taip
ir labai il-

Palengvina akių įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudčjiino. 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 

he jokio tumo, skaudama akių karšti, ati- 
Kenkė ii salės akustika: taIso kreivas akis, nuima kataraki 

... ., .... tą, atitaiso trumparegystę ir to9*įeisite pasb-klaido, s-usibeja 1S regystę. Prirenka teisingai akiniu* 
nors <?ir<li>i balsas, I>e1 tariamoIVisuose atsitikimuose egzaminai 

mas daromas su elektra, parodan 
i;1S čia mažiausias klaidas. Speciali 

<, ypač kuo- 
žiu reti j tokį ilgą

žodžio ik galima suprasti, 
irgi blogina ūpą,

11 reikia

p. Vaičkus parakė 
pasveik ndamas 

ir pnbrčžda-
pr alui ’lbėdę, 
abi jubilianles
mas meno reikšmę. Be1 p. Vai
čkus daro vieną stambią klai
dą. Jis sako, kad teatrą su
daro ir publika, betyli kartu 
pareiškia, kad artistas neturi 
taikintis pi ii* publikos, bet ve
sti publiką paskui save. Bet

atyda atkreipiama i mokyklos vai 
Irus. A kiniui nao $4.00 ir aueUiaa 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. y

1545 West 47th 8t
Picine Fontovard 75M

• Lietuviu Dantistas patar
naus geriau.

Traukimais d&ntą be kkiuimti, 
Bridge geriausio aukso. Su įdubs 
pleitom galima valgyti kieMauaią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musą kainas. Sergikite save 
dantis, kad nekenktą jusą •itlkatoL

1545 West '47th Street
Netoli Ashland A« i.

jes prieisi, kad ją paskui vir
ti, i:i piie.jos neprisilaikiusi? 
.Artistas tini taikintis prie pu
blikos, nes jei jis nesilaikius, 
lai jis nueis viėfiu keliu, o pu-

yra siūloma darbas kasyklose. 
Man nuėjus pas tų agentą pa
siteirauti kokis yra tas darbas 
dėl angliakasiu, agentas man 
pasakė, kad aanlrns yra llun- 
tingten, \V. Va. Kada aš jam 
pasakiau, kad ten nėra jokių 
kasyklų, tai agentas nors aiš
kiai m pasakė vietos, bet visgi 
nurodė į tą_ pusę, kur dabar 
via angliakasių streikas, pa
skelbtas angliakasių unijos.

Agentas taipjau sako, kad 
galima uždirbti nuo $6 iki *10 
i diena. Tai v ra melas, varto
jamas patraukimui ž.rponių.
Man miis ivseutas .kad
ten moka už tona tik 40 c., o c
nuo karų moka daugiausia 
$1.10 už trijų tonų karų. Jeigu 
jau agentas sako, kad trijų to
nų karas, tai jau žinokite, kad 
tas karas yra penkių tonų. To
je apielinkėje unijos skalė yra 
73c. uį toną mašina pakirstų 
anglių.

Pačioje W. Va. yra užtekti
nai angliakasių bedarbių ir ne
reikėtų jų ieškoti po Cliicago. 
Aš pats nesenai atvykau iš 
anglių kasyklų Hillcoke, Pa., 
sale W. Va., ir žinau, kad ten 
yra užtektinai bedarbių.

Lietuviai angliakasiai sau
gokitės tok iii vietų, į kurias 
agentai gabena. nes tokiose 
vielose tankiausia būna strei
kas. \Vest Virginijoj dabar 
streikas yra trijose apielinke- 
se 1 luntingtoii, Charleston 
ir Eairrnont. Ten kompanijos 
bando sunaikinti angliakasių 
unijų ir nukapoti darbininkų 
algas. Tų apielinkin dabar sau
gokitės. —P. Martinkaitis.

Šiandie atsidaro paroda

Riimcs ir adreso ilgumo.
Siuskit Naujienas 
Lietuvon -— tau bes 
brangi dovana.

Kiekvienas, kuris lik aplan
kys’ parodą, statys sau klausi
mų — kuriuo budo pasisekė 
? įtrinkti tokią daugybę medžia
gos?

Prisipažinti, lai paslaptis ir 
: itims, juoba, kad muzčjaus 
. aviniukas yra ne koks milio- 
nierius ameiikittis, ate rusų 
imigrantas, kariškas žurnalis
tas, praradęs Rusijoje viską ir 
!;k vai gaiš negalaįft UŠ,V£ŽvsA.išž- 
rienin inuzėjų.

Mes žinome tik ši ta iš tos < v 
istorijos: kai kazokai apsupo 
Trockio traukini prie Vorone
žo 1919 m., lai pats Trockis 
‘ pčįo pasprukti, bet visus sa
vo paveikslus ir Fotografijas 
paliko, duos Trockio palaikus 
Lūs galima parodoje pamatyti.

Kai bolševikai sumušė bal
tąją armiją, jie pradėjo nai
kinti visą atrastąją medžiagą: 
taip pat darė ir baltoji su rau
donųjų medžiaga. Ir visgi ne 
viskas lapo sunaikinta.

“Kas nuplėš, tą plakatą arba 
užlipdys jį kitu, kontr-revo- 
i ucionierius“, toks parašas 
puošia vieną plakatą. O už tai 
buvo viena bausme sušau
dymas. O vienok tą plakatą 
galėsite pamatyti musų paro
doje.

Kaip matote, surinkimas vi
sos tos medžiagos buvo neįma
nomai sunkus dalykas.

šiandie atsidaro paroda. At
eikite ir patys pamatykite 
5,(M>0 įvairiausių paveikslų, pla
katų, Fotografijų, ete.

Parodos vieta liuli llouse, 
Bo\\en Hali. Įėjimas iš Polk 
st.

Lietuvos našlaičiai
Y.

Kas m atjaučia našlaičių 
liūdno likimo? Keno širdis ne
skauda matant mažus našlai
tėlius? Griaudu, griaudu ant 
širdies pažvelgus į Inos mažus 
kūdikius, netekusius savo lė- 

• vėlių, tarp svetimų turi 
augti, daug vargo pamatyti.

Tie našlaičiai yra dalis mu
sų augančios jaunuomenės. Iš 
jųjų išaugs ne vienas prakil- 
nus . tėvynainis. Galėsime pasi- 

(didžiiioti, kad šelpėm ir pagel
bėt cm tam ir tai tuo laiku, ka

uta pagelba buvo reikalinga. 
I Lietuvių tauta labai maža ir 

s* rgėkim, dabok im, kad ji ne- 
, pranyktų. Lietuvos našlaičiai 
'balsiai šaukia: “Gelbėkite mus! 
f igos mus prislėgė, vargas ap- 

| sunkino ir badas į akis žiuri, 
i Tie jūsų, kurie aljaučiale mums
■ ir išgalite, malonėkite laiks nuo 
laiko aukoti dėl mus vargdie-

■ nių sitalų. Mes norėtume iš
augti stipriais, dorais lietuviais, 
iš kurių galėtumėt didžiuotis.’’

Chicagos Moterų Kliubas tuo 
tikslu rengia' Vakarą, kurio 
pelnas eis Lietuvos našlaičiams. 
Vakaras bus Lietuvių Audito
rijoj gi gūžės 15 d. Bus Buh- 

įCO su daugybe .dovanu ų, ska
niais užkandžiais ir dar šokiai. 
Visi pilnai busite užganėdinti, 
tik nepaVėluokit; pradžia pusi 
po septynių. —S. O. S.

G E B Naujienų skai
tytojoe ii skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose,.

ir Flavija turėjo būti kitokia, 
kad nors valandėlei ji turėjo

dyt verta vyro meilės: juk ku
nigaikštis pamylėjo ją, o ne jos 
“kaprizus”. 'Lik mirštant Gri
galiui ji kiek atsimainė.

Jos vyras Grigalius Tešma- 
nas Kareiva, vietomis ga
na gerai vaidino. Pirmam ak-

<3 melus su
kaktuvių jos darbuotės sceno
je. Pagerbdamas jos darbuotę, 
Vaičkaus . Dramos Teatras pe
lei lą sekmadienį surengė jai 
benefisą. Vaidinta buvo ketu
rių veiksmų drama “Menas ir 
Meilė”, iš artistų gyvenimo. 
Kadangi jau pirmiau “Naujie
nose” buvo plačiai apibudintas 
tos dramos turinys, tad apie
turinį netenka kalbėti. Eisime t<A pasirodęs silpnai, antram ir 
tiesiai prie vaidinimo. j trečiam akte buvo visai geras,

Svarbiausią Eugenijos — nors ketvirtam akte jis buvo 
Flavijus Tcsšini rolę vaidino jau daug silpnesnis. Tiesa, jis 
pati beneficiantė Pola Tendžiu-*-nedavė .“muzikos mokyklon 
lyte. Ji vaidino j’ora i ir p aro-1 mokinio”. ■ smuikininko typo, 
dė daug temperamento. 'rė
čiaus vietomis, gal tik man 
vienam, ji atrodė monotoniš
ka, nes net ir meiles dalykuose

menlo, bet davė visai kitokį ir

viefias*. Artistas turi eiti

lėii, vestj prie augštesnio me
no. Juk i negalimas dalykas, 
kad nū pradines mokyklos ne-

universitetan. Kaip artistai tu
ri būti Ihvinami, taip turi bū
ti lavinama ir publika. 'Lame 
p. Vaičkaus galėjo* įsitihinli, 
kad iš čia, Cbicagoje. Jis ban-

pat aštri, nervinga ir iki kraš- 
tutinybtvs “kaprizinga” vFlavi-

* y z
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PIRMOJI AMERIKOS DIP
LOMATĖ. — P-le Lucillė At- 
cherson iš Ohio, pirmoji ameri
kietė, kuri gavo diplamatinę vie
tą*. Ji tapo paskirta trečiuoju 
sekretorių Amerikos legacijos 
Berne, Šveicarijoj.

“pantaplinio vyro’’ kuris savo 
nieko neparodo, nieko savy sto
viai negalvoja, bet tarnauja 
vien savo pačios užgaidoms.

Pats artistas .Lt Vaičkus Šia
me veiksite vaidino dvi prie
šingas roles —' Eugenijos levo 
ir anlrepreifieriaus Zomnber- 
go. Abiejose rolėse jis buvo 
labui geras; bet ypač puikus 
buvo kaipo antreprenierius.

publika ėina savo. Abu nesusi- 
tajko ir lodei p. Vaičkus įki
šiu! neturėjo didesnio pasiseki
mo. Ir lai ne dėlto, kad p. Vai
čkus 1r jo vaidinimai publikai 
nepaliktų, o tik dėl savo nuo
lat kartojamos klaidos ne- 
sitaikinti prie publikos. Klaida 
buvo kad ir šį veikalą statant: 
išsėdėjus I valandas ir sulau
kus vidurnakčio (kada ant ry
tojaus reikia anksti rytą kel
tis dirbti) pasidaro nebeįdo
mus ■ir geriausias vaidinimaš.

— . Viešintiškis

DZIMDZIAMS SEKASI

ja, M. Dundulienė, kuri švente 
25 metus scenos 
vaidino Doros 
g: ra i.

Kunigaikšti
senas vaidyla

darbuotės, 
rolę ir vaidino

vaidino 
p, bet 

kad jam nebuvo užtektinai lai 
ko prisirengti, lai negalėjo ge
riau pasirodyti ir vaidino vidu
tiniai.

Neblogai vaidino ir J. Gulbi
nienė Eugenijos pamotės ro-

tos.

Kilos roles buvo arba ne 
arbios, arba silpnai i.špildy-

Znoikos 
rolėje parode, kad Vaičkaus la
vinamas, jis daro ši< 
progresą, bet visgi dar
reikia padirbėti, iki galės tin
kamai išpildyti panašias roles; 
jo balsas gi reikalingas yra 
dar didelio, didelio lavinimo^ 
nes jis visai neįstengia jo val
dyti. Taipjau labai silpnas bu
vo ir ,L Budrys daktaro rolėj. 
Tarnaitės ir tarnas buvo geri.

Be abejo, visiems chicagie-1 
čiams įdomu žinoti, kaip mu
sų dzimdziams sekasi gastrolė
se. Tad labai malonu pranešti, 
kad pasekmes jie turi tokias, 
kokių jie nesitikėjo. Visur su 
mažu pagarsinimu žmonių sve
tainėse n telpa, visi jais gėri
si, ploja ir apkainuoja jų nuo
pelnus. Jų buvimas Cbicagoje 
jiems, be abejo, ant naudos iš-' 
ėjo ir jie rašydami šaukia: 
“Valio, chicagiečiai, mes jus Į 
niekuomet nepainu šim. jus 
mus atatinkamai ikainaVot ir 
mums palengvinot darbą pro-' 
vincijoj.” Grand Bapids, Del-' 
roit, Cleveland ir kitur jie da
vė, spektaklius pu dvi dienas 
ir visur abi dienas žinomų 

daugj daugybe susirinko, suteikdami 
artistams ir moralę ir medžia
ginę' paramą. Be abejo, mums 
visiems yra malonu apie tai 
sužinoti ir linkini jiems nuva
žiavus į rytus taip pat geriau
sių pasekmių.

Birželio 2 d. jie vėl bus pas 
mus. —A. ir A.

DYKAI GYDYMAS
I’aaukcju per J.į minėsi, tiktai b ui 

iSemimu gyduolių. Nesenai įsteigta (gy- 
dynyčia, Lincoln Medical Institute, po 
priežjura yieno žinomo it* gabains spe
cialisto, daktaro Howcj Kuris turi Eu
ropinį ir Amerikon aiokslą ir labai di
delę praktika ligoninėje.

Serganti žmones 
valanda, kuomet 

lengvai i 
.savo 
Šio 
timi 
visokios 
gus, kad 
užlaikyti 
doriausioje 
!*• 

lemia _ ______
Dabartiniu laiku to 
tikslo galima datde- 
kti Im.* dideliu sun
kenybių jeigu tiktai 
sergantis raudasi 
globoje sąžiningo, 
atsakančio ir gero 

tyrinėjimas per- 
ligos, su labai 

visai išgydyti 
nauju meilil'.alio 
yra leidžiamos

__ 
ligos yra gydo-

Prūiartino 
nas ju ų guli

i *:

; kiekvie- 
atsikratyti • 

silpnumo, nes 
instituto užduo- 

yra: išgydyti 
rųšies , li- 
tuo būdu 
visuomenę 

sveikato 
sveikata 

Kerą ateitį.

daktaro. Dąugeiio metų 
tikrino, kad visokiom 
mažu išeminiu, galima 
3 u puf^clba atsakančio 
išradimo kur uyduolėd 
tiesiai į kraują. Tas gydymas suteikia 
pastebčtinas pasekmes, _ _
mos be skausmo ir be trugdymo laiko, 
Jeigu tiktai gydytojas žino kaip jas rei- 
ku, . vartoti.

Visi tie budai srydymo, o taipgi ži
nomo vokiečių profesoriaus

Erhlicho 606 ir 914
visuomet randasi musų institute, o 
vyriausias daktaras Bowes, žinomas vi
same paamdyj“ tarpe gydytojų pats 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje gydykloje visos ligos 
yra iSt narnos atsakančiai, tich pas mus 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime. nuosavą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraują, šlapumą ir tas iš
bandymas yra tikras per nesenai atvy
kus! iš Europos specialistą.

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

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

Gydome labai pasekmingai visokias 
užsisenĄjusias ligas, hžnuudijimą krau
jo, skilvio ligas, besi-.uk’mą ir skaudė
jimą gaivos, slinkimą plaukų, prakaita
vimą ir nemalonų kvapsnį kimo, nusil
pusius inkstui, pūsle, reumatizmą 
skausmus krutinč.iė, pečių, šonų, nubė- 
gimus kraujo, išeinamąją žarnų ir ki
tas privatinių ir slaptus liga-., lai yra 
musų specialumas per daugelį metų.

Todėl serganti dauginu nekentėkite 
bercikalo, tiktai at“ikite į musų gydyk
lą, >>c tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
laitikimnu. tikrui gausite pagelbą la
bai greitai. Musu įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir geriausiais instru
mentais ir gydymu budais.

Kalbami* lenkiškai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso vai.nulos yra sekamos: 
l’utiedėly, ketverge ir pčtiiyėi'.j nuo 
•J vul. ryto iki 5:30 vakare. Ketverge, 
aerciioj ir aubntoj mm 9 ryto iki 8 
vakare. Nedelioj ir šventomis dienomis 
nuo 10 ryto iki 12 dienų.

Lincoln Medical institute
Dr. liowcs Specialistus

8 Šo. Clark St.
Kampus Madison St.

viršaus Triungle restaurano, prieš 
Morrison viešbutį.

Ant

Jeį ie&t&i bargenų /
I skaityk Naujienų skelbimus.
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ASMENŲ JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
Gegužio 8 dieną, turi amžiaus 
oi metų, paliko dideliame nu
liūdime 3 seseris, Petronėlę 
Kinčienę, Veioniką, Marcelę Pe- 
traitienę, taip pat paliko dvi 
purescris, Oną Barčienę, Mari
jona Druktenienė Amerikoj. 
Lietuvoj paliko sena motinėlė, 
du brolius ir seselė . Velionis 
paėjo iš Lietuvos, Kauno (ėd., 
Jurbarko miestelio. Vielionis 
mirė tarnaudamas kariunumėj 
aštuonis metus. Tapo parveš
iąs iš Ųuanlica, Virginib.

ląidotuves įvyks Gegužio 
!•!) dieną ii gailią 7411 W. 31 St. 
j šv. Jurgio Bažnyčią, o pas
kum į šv. Kazimiero kapineą. 
Užkviečiam visus gimines daly
vauti laidotuvėse .

ANT rendos ruimas dėl vie
no vaikino. Kilimas švariai už
laikomas. 2 lubos iš užpakalio

PARDAVIMUl GROŠERNR
PARDUODU PIGIAI

3.836 So. Lovve A vai.

ĮIEŠKO DARBO
j BARBE RIS pilnai patyręs savo 
amate, jieškau datho pastovaus ar
ba vakarais ii subatomis. Atsišaukite 
į ‘‘Naujienų’* Skyrių pažymėdami

PARDAVIMUI, 
GROSERNĖ IR BUČERNĖ 
SU 2 ARBA 4 LOTAIS

Pox 6.3.3 
Bervvyn, TU.

Intu*.

C. P. SUROMSKIS ft.CO, 
Kcal Esi ate

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

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

kitės pas

NAMAI-2EME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Lieka nuliūdę,
Visos seserys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Phone 
Boulevard 4139.

.1 IEŠKAI savo vyra, km 
(Nibėgo nuo niBuęs koltu 
tai algnl. .lis Imi mčlyino 
tamsius antakius ir bh 
ims. Jo vardas yra Selv 
Norburt. Aš girdėjau, kad jis 
yra vedęs Detroite, Aliuli. Ma
lonėkite man pranešti 
yra vedęs. Jis yra
amžinus.

ne

ar jis 
melu

MK:> S. NORBUHT
8752 Honslon Avė., 

Su. Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

. REIKALINGA pirmos ran
kos virėjas arba virėju. Turi 
mokėti gerai savo darbą.

818 W. 18th St.
• Tel. Boosevell 7796

PAIISIDI'ODA Sufl Diink P.u- 
loris. Geras biznis, geroj vieloj 
Turiu parduoti iš prįožnstirs ligos 
Yra ir šokių sale prie biznio." «

Alsišatikih'
1000 \V. 20 Place

Extra Bargenas
PARDUODU greitai puikų restau- 

raną, už pirmą pasiūlymą.
Atsišaukite tuojau.

35 N. Halsted Str.

ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri 
nis namas po 5 ir 6 kambarius 
2 fintu medinis 
elektra ir 
$1,000 cash. 
aiha mainysiu ant 
automobillAus.

Atsišaukite

ir 
namas po 4 kamb. 

vanos, pa) duosiu už 
Likusfus kaip rendą 

, biznio, loto arba

J. Lepo, 722
Tel. Boul. 3249 arba Republic 10363

W. 35 St.

MORTGECIAl -PASKOLOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Vyriausylies antrašui: 
Tnotnas Janulis, 
St.; Vite Pirm.
3320 So. Union A ve.;
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adama 
St., Phone Columhus 527(1; Nut. 
Rašt.'A. J. Kaspar, 6912 So. Green 
St.; Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Auburn Avė.

Pirmininkas 
8430 S<>. Morgan 
Julius Rucevičiu, 

Nut. Rašt.

A b DU ORIUM
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai^
PAM ITI.IS1 SAVININKAS 

3CO2 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

ĮVAIRUS skelbimai

REIKALINGAS’, ulaivas ir teisin
gas vyras arba moteris dirbti krau
tuvėje. Darbas i.uolatinis, užmokes
tis gera . Duosiu valgį ir.guolį.

Atsišaukite '
115$ W. I5 Si. ■
...a. ■.... , - ............

Rus

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

CO.

ANTRI MORGIčlĄI
Suteikiami ant 6% ]\lukanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktui.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3801 South Kedzie Avc„ 

Lafayette 6738. >

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearhorn St. 

Tel. Central 1191

Pranešimai
PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus jsitėniyti šias taisykles.

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie-J 
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
inąs ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamTls dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE

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

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui. 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų" 
da gauti ir kitų laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumenus “Naujie
noms”. —Aušros Knygyną*.

Lietu’os Socialdemokratų Rėmėju 
Fondo, Chicagos kuopos susirinkimas 
įvyks ketviitadieny, gegužės 14 die
ną, 8 vai. vakare, Naujienų name. Vi
si nariai ir pritarėjai malonėkite atsi
lankyti i susirinkimą ir užsimokėti 
duokle^ — - \ aldyba.

L. T, Aušros choras kviečia jau
nuomenę dalyvauti dainų repeticijose 
kurios atsibuna kiekvieną ketvergo 
vakarą nuo 8 iki 10 vakare. Turime 
((aug naujų dainų ir giesmių. Atsi
lankykite 35 St. ir Union Avė., po 
bažnyčia. —Valdyba ir vargonininkas
■■! . Ll'f-'JLJJ JI. .J .J . ..

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU Joseph Miller, kuris 

gyveno 3622 So. Parnell Avė. kokie 
4 metai atgal. Turiu svarbų reika-a, 
meldžiu jis pats ar kiti, kurie jį 
pažįsta, pranešti jo adresą. Charles 
A. Smith, 794 Calumet Avenue, 

Hammond, Indiana

Tąi. Yards 7282 •
BRIDGKPORT PAINT1NG 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. .

3149 «<» Hal.ted At.
J. S. RAMANCION1S. PrM..

BAGDONAS BROS.
MOVING. EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res

Mes parduodame olseiio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildyfno reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwąuke Av. H ay marke t 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

MN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

KRAUTUVIŲ JRENGIMAI
Del grosernių 
šen, 
viy, 
inas 
keptuvės, 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMRllA STORE FINTURE CO

bučernių, delikafe- 
restauracijų, saldainių krautn- 
kepluvių. Specialis prirengi- 
Sostheim’s labai įvirta „dėl 

pigiai. Pinigais arba iš-

KONTKAKTORIUS

Biidavoju visokius nuinus, mū
rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbą ai lieku kuogeriausiai.

John G. Mcžlaiškis,
7026 So. Artesian Avė., 

Tel. Republic 4537

STOGDENGYSTĖ
Jūsų .stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ii' apie
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkui , samdomi. J. J. Dunno 
Roofinjr Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone I awda!e 0114.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 šviesus kamba

rini, garu šildomi, sale Lietu
vių Auditorijos.

3129 S. Halsted St.

PARANDAVOJ1MUI 7 kambarių 
Hiatas, netoli Jackson Parko, yra 
vanduo, gasas ir elektra. Renda $33.

Taipgi parsiduoda grosernė, pigi 
renda su kambariais dėl gyvenimo.

Atsišaukite
1413 E. 58 Str.

Tel. Fairfax 2619.

ANT RENDOS kampinis Storas, 
geroj vietoj, lietuvių apgyventoji Ge
ra vieta dėl visokio biznio. Randasi 
1446 W. 49 Ct., Cicero, III. Atsišauki
te " t

po šiuo adresu:
X37 West 33 Place

SIŪLYMAI KAMBARIU
BRIGHTON PARKE

Pasirendavoja šviesus, švarus kam
barys dėl vieno arba dviejų vaikinų, 
su valgiu arba be valgio. Išskalbia
me ir baltinius.

1107 S. Sacramento Avė.
II lubos

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI baibeme yra. 3 bal
ti krėslui. Puhuimio stalas, cigarų, 
lai.ako ir nesvaigmamų gėrimų. Pir
mas flatas gyvenimo. Važiuoju 
Europa.

622 E. 67 Str.
Tol. Fairfas 2836

K. VALAITIS CO.
teisingas patarnavimas

!M04 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571 Jiiiiifiiiiiiiiiriiiiiriiiiiiii'

MOTERŲ
KEIKIA molei u indy plovė

jų. nereikia dirbi i nedalioj

GROJIKUS PLANAS, padėtas san 
dėlvjo. bus parduotas už $110.

Naujas kainavo $750. Moderniški 
keisai ir 88 notų, su benčiumi, kabi
netu ir 50 rolių. Išmokėjimais po 
$10 j mėnesi.

J389 Wilwaukee Avė., Ist Floor

Atsišauk ite:
So. HnlsH SI.

REIKIA DARBININKO

PAHDAVIMl i Sin^cr 
ma mašina, “dropiicad”, 
mo padėjime, kaina $12.

1937 Armilage Avė. netoli 
Cra\vford Avenue.

gera-

5 KAMBARIŲ cotagę, lotas 
50x125 pėdu; netoli Archer 
Avė. gatvekarių, kaina $2,500 
Rii niažu įmokė įimti, o likusius 
kaip rendą..

Taipgi turime bizniavo ir re
zidencijos lotu, 
$150 ir augsčiau 
lengvais 
kitę.

kamp.
Tel.
J. N. ZEWERT CO

kainos nuo 
Parsiduoda 

išmokėjimais. Maty- 
Mr. LINNERT
Central Park Avė 
Republic 10268

VYRŲ
KEIKIA

ANTRARANKIO
, VIRĖJO

Atsišaukite Ijiojaus
4169 So. Halsted SI.

o REIKALINGA AGENTŲ 
dirbti į Real State Ofisą, ga
bus vyrai gali padaryti daug 
pinigų, kfeipkitės:

C. P. SUROMSKIS & CO 
3352 So. Halsjed Str.

Tel. Boulevard 6d41.

REIKALINGAS žmogus su pini
gais dėl prisidėjimo prie naujos IŠ- 
dirbystės automobilių srytyje. Turiu 
išradęs nauja patentą prie pagerini
mo automobilių. Modelį galit matyti 
ir platesnių žinių suteiks Aušros 
Knygyne. 3210 S. Halsted Str.

REIKALINGAS patyręs 
ris dirbti hueernėie.

123(19 Emerald Avė.
Pullman 3990

TUOJ AUS
REIKALINGAS bučeris, 

vedęs, geros darbo sąlygos
Atsišaukite

4201 So. California Avė.

1)11-

nc-

RtEIKIĄ coil spring assemb- 
erių. 'Piktai patyrusių vyrų, 
iera mokestis.

HIERZ RED CO.
2320 So. VVostern Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Locomobile, 

Town Car, labai pigiai, arba 
mainysiu ant loto, namo ar 
mažesnio automobilio; atsišau- 
kit, 791 W. 35 Str.

PARDAVIMUI sportiškas automo
bilius, arba mainysiu ant rodsterio. 
Automobilius yra geram padėjime, 
parduosiu pigiai. Matyt galima va
karais nuo 7 iki 9 vai. 2 flatas, S. W.

3211 So. Emerald Avenue

lUBDAVUMt l Ford vieno 
tono trokas, tinkamas prie bu- 
černės ir groseimės. Self star- 
ting. 
giai.

Gerame padėjime.
S. Zabinski

2256 W. 17 Place

PARDAVIMUI

Pi

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tesen už $450. Turi būt parduota 
greitai ir pigiai priežasties aplei
dimo miesto. Prekės geros, mašina 
mėsai pjaustyti, Nat. cash registe- 
ris, didelis ice taksas, ir svarstyklės. 
Kambariai gyventi. Renda pigi. Nau
dokis proga, kad gavus šį bargeną.

6146 Wentvvorth Avė.

Pinigai 
paskolon 

ant antrų 
morgičių

patogaus 
komiso

BRindEPORT EOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 1—9 v. v.

apo.i-t IPane tiulio i_y Pėtnvuios.
Rezidencija Lavvndale 7960

MOKYKLOS
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa: pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 Sp, IRdstcd Str.

PARDAyiMUI bekernė, ge
roje vietoje, lietuvių ir lenkų 
apielinkėj, pigi renda, su gyve
nimui kambariais.

3239 W. 51 st Street

PARDUOSIU' Čevėrykų krau
tuvę, arba mainysiu ant loto, 
namo arba mažos formos prie
miesty.

Atsišauk it.

PARSIDUODA
Fotografo Studio, įrengta moder

niškai, pagal vėliausios mados, vieta 
graži renda pigi, darbo daug, kaina 
žema, pardavimo priežastis 
Ramias miesto Ručine, \V«s- 
kitę pas

.1. II. PHILIP,
310 Main St. Ihicine,

svarbi.
Rašy-

Wis.

PARSIDUODA krautuvė, groserio, 
tabako, cigaretų, saldainių ir visokių 
smulkių daiktų. Vieta išdirbta per 
20 metų. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą arba priimsiu automobilių ar 
ba lota į mainus.

’ 3423 So. Halsted.Str.
Tel. Boulevard 7668

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
cigaretų ir ice cream krautuvė, ge
riausia šioj apielinkėj, nes biznis 
tarp trijų mokyklų ir teatras sker
sai kelią. Pragyvenimui 3 ruimai ir 
lysas ant 3) metų.

Atsišaukite
625 West 31 Str.

PARSIDUODA kendžių ir ice 
cream Storas prie didelės mokyklos. 
Užlaikonr tabaką, ęifęarus, mokyklos 
reikmenis ir lunchiu*. Ruimai prie 
štoro, pigi renda. Turi būti parduotas 
greitai, nes tliriu du bizniu.

657 W. 47 Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krantuvč,' labai pigiai 
gerai išdirbtas biznis.

Atsišaukite:
837 Westy33 Place

(rRElTAS BARGENAS! Bu- 
cVrnė, ir grosernė už labai pi
gią kainą arba mainysiu. Savi
ninkas gyvena: 2033 Canalport 
Avė. 1 fintas.

NAMAI-2EME
4 RUIMŲ namas didelis barnis ir 

Chicke barni netoli nuo Grand rivės 
skersai gatvę ir summer resort prie 
eimentuoto kelio ir pusė fruit, o kita 
ir miškas. Nori labai parduoti, o 
senukė moteris ir dar našlė, kas pirks 
geiai nupirks nuo Jos. Kaina $4000.

Cash reikia $1500.00
.2 STORY medinis namas 4 flatai. 

neša rednos $80 j mėn. Parsiduoda 
$7200. Gatvės, saidokai, elektra ir 
gasas. Viskas išmokėta yra; barge
nas, reik (mokėt $2000, likusius kaip 
rendą.

J. A. ZTLEVICZ and CO. 
'11956 So. Halsted Str. Chicago, III.

PARSIDUODA 2 augštų, medinis 
namas du flatai po 7 kambarius, 
elektros šviesa, gesas, vanos ir visi 
parankumai, turi būt parduotas su 
paaukavimu. — Savininkas apleidžia 
miestu.

253 W. 47 St.

TIK PAGALVOKITE. $500 įmo
kėjus nupliksite moderniškus bun- 
galovvs, 4-5-6 kambarių ir 2 flatų 
mūrinius namus, 11 mylių, 22 min. 1 
fėras nuo vidurmiesčio. Chicagos 
geriausioj apielinkėj, netoli mokyklų 
ir bažnyčių.
THE BLOCH RE A L ĖST ATE CO. 

1200 So. 17 Avė., Mayvcood, III.
Prieš Aurora ir Elgin. stotį

PARSIDUODA BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, 9, 8, 7 kam
barių. Gazas, elektra. Namas yra 
gerame stovyje, neša $100, rendos j 
mėnesį. Turiu greit parduoti, aplei
džiu miestą, parduosiu visai pigiai 
tik už $9000.

Savininkas
910 W. 18 St. (

TĖMYKIT LIETUVIAI 
ir neužmirškit ,kad musų apielinkėj 
yra gerų farmų ir netoli nuo didelių 
miestų. Taigi, kas manote pirkti 
farmą.

74 AKRAI, ant Calamazų upes 
kranto, 10 kambarių namas fornasu 
apšildomas, ir visi kiti budinkai ge
ram stęvyje, 
100 vištų, su visais padargais; 
bai tinkama vieta “somer 
galima gauti visokių vaisių, 
siu cash arba mainau ant 
p ra pertos.

pora arklių, 6 karves,

resortui”, 
Parduo- 

Chicagos

67 AKRAI labai gera žemė prie 
upes. Viskas padaryta kas reikia 
šiame laike, 3 akrai gero miško, la
bai geros ganiklos. Namas 8 kamba
rių ir -..................
vyje, 
labai 
cash.

• visi kiti bydinkai geram sta- 
2 arkliai, 7 karves, buris vištų, 
geras bargenas, $5800 — $2900

R. 8,
F. LOCAITIS, 

Bos 50, Allegan, Mieh.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinė bun- 
galo\v, vienų metu senumo, pirmas 
flatas karštu vandeniu šildomas, an
tras — pečium, 6-6 kambarių, netoli 
mokyklos, gatvė cementinė, platus 
lotas, kaina $15,500, 4229 So. Rock- 
\vell St., Savininkas F. Simkewic, 
3238 So. Halsted St., Blvd 9820.

DEL KO GYVENTI dideliame 
mieste kur žmogus trokšta nuo oro 
tirštaus, $250. nupirks jums 4 lotus 
gražioj vietoj, kur tyras oras. Yya ir 
bažnyčios ir mokyklos. Netoli miesto. 
North Shore. Kreipkitės laišku

Naujienos Box 357
. 173O So. Halsted Str.

MAINYSIU namą 10-ties flatų ir 
krautuve ar ant biznio, arba kito pa— 
mo. ar farmos. Namas randasi North j 
Sidėj.

Atsišaukite. Gera nrogu.
Tel. Ventworth 1744

PADAVIMUI pigiai naujai 
mūrinė rezidencija ant vieno 
augšto, yra skiepas ir 2 karų 
garažas. Svatbi priežastis par
davimo. 4641 S. Rockwell St.

EXTBA BARGENAS Brid- 
goporte nuo paties savininko, 
su mažai pinigų arba 
2 Halų 6-6 ir 2 karų 
2033 Canalport Avė.

mainyti 
g'arage.

1 fintas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
S. Mažeika, 3149 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
Wallaee St.; Nutar.-Rašt., i). Gul
binas, 3144 So. VVallace St.; Finan. 
Rašt., A. Lazauskas, 4519 So. Welln 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radau kas, 
2328 Auburn Avė.; Iždininkas, J. 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 2-122 South 
lx)We Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 3236 So. Halsted St.

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTE 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
pirm. A. Sabaitis, 1947 So. String 
St., pirm. pag. K. Doveika; 6451 S. 
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas, 
44411 So. Whipple St., fin. rašt. .1. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St., 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St., kasos globėjai P. Mar- 
tinkienė, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES 1.1171’11- 
TUV1Ų TAUTOS vyrų ir moterų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lengvi
nas, 3356 S. Lowe Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut. 
rašt. A. Molinuke, 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
VVallace St., kontrolės rašt. J. Mikp- 

’ lis, 3533 S. Wallace St. ir A. Joc- 
kun.as, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ir 
Jonas Biutašis.

Specialiai Kursai Dress-1 
making ir Millinery

Reguliariai kursai DraftinV Da
gi gning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
I<V MOTERV 1»AA. KLIUHO valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininke Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvfidi.s Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienj, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

VYRAI IŠMOKITE modemiškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas Ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGĖS

105, S. Wells St. Tel. Franklin 4230

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien. 
$65 j mėnesį, lengvais išmokėjimais.

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

netoli Ashland Avė.

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

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

yra taip svarbu mokėti kiekvie 
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo 
gei tie, kurie kalba gerai angliŠ 
kai visur turi pasisekimą ir pir 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini 
mo Leveskio Mokykloje klesose h 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kanp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

La..,—..................  »

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me 
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi 
rengę pradėti. Pagal musų nauji 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaii 
atlikti didelius darbus. Darbas ko) 
ji|s mokinsitės, o kaip užbaigsite, ta’ 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

.........................  -T.—*
DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE

TUVOS Vaidyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanąs Tumkevi- 
če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rašt., 655 W. IKth 
St.; John Jackas, Kasierius, 2436 
W, Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos A per 
kūnai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienj kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. VValskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Ijenkartas, 3310 Ever-* 
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyČią kožno mėnesio.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet.. 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmidinkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. Glst St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. Walančunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rast. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du
dėnienė, K. Austrauskienė; Maršal- 
ko P. Grigonienė. Susirink imat 
atsibuna kas antrą nedėldienj kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm.vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshficld Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis. 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfiekl Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPIMO 
KLIUBO Valdyba 1925
Pirm., E. Juzaitienė, 736 W. 6 Ist 
Artesian; Nut. Rašt. M. Šimėnas, 
928 W. 33rd St.; Finansų rašt., C. 
St., Tel. Englevvood 2083; Pagelbi 
ninkas, U. Miškinienė, 4001 South 
P. Plioplfc 
Kontrolės 
Kasierius, 
cher Avė.; 
aunas.
Susirinkimai atsibuna kiekviena pa 
skutinį nedėldienj: McKinley 
Svetainėje, 39th ii- Western 
2-rą valandą po pietų.

metams:

3336 So. Halsted St. 
rašt., S. Palijan kas 

J. Varnagis. 4051 Ar 
Kasos globėjas, J. Ja

Park


