
I

VOL. XII. Kaina 8c. Chicago, III. Pirmadienis, Birželio-June 1 d., 1925 ^3^437 No. 128

9 — *" '-1 ■■■■■■■■—■ ............................    ""H
(77ie First and Greateat Lithuanian Dailę tn America į NAUJIENOS

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entarid m >«cund Clau MatUr March 7, 1914, at tha Post Dfficg Bt flhleafffli QL 

audar tha Act March S, 1879.

f The First and Greatest Lithuanian Dailę tn Americal

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily niws 

»i)BLISHED BY OTa LITHUANIAN NEWS PUBLISHltfC. CO., INC.
1739 South Halsted Street. Cbicago. Illinois

Telephone Roosevelt 8500 <

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBL1SHED BY L1THUANIAN NEWS PUBLISHINC CO.. 1NC.I

Į739 South Halsted Street. Chicagp. Illinois 
Telephonė Roosevelt 8500

'i1
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Ame riko j\

Studentų neramu 
mai Kinuose

KRAŠTAS, KURS SLEPIA KAPITONO AMUNDSENO LIKIMĄ Jungtuvės Debesiuose

Francijos valdžia gavo 
pasitikėjimo

Susekta sąmokslas prieš sovie 
tų ambasadorių Londone

Policija šovė kiny stu 
denius; šešis užmušė

žus vietos,e, kur jie yra silpniau 
si.

Studentai protestavo prieš 
smerkimą streikuojančių dar
bininkų japoniečių fabrikuose

ŠANIIAJUS, Kinai, birž. 1.— 
Praeitą šeštadienį šautuvais 
ginkluota policija šovė į 3,000 
kiniečių studentų minią. Še
ši studentai buvo nukauti, aš- 
tuoni mirtinai pašauti ir kelio
lika kitų sunkiau ir lengviau 
sužeista. Penkiasdešimt studen
tų areštuota.

Studentai buvo susirinkę Lu- 
zoj, Nankino kely, ties polici
jos stotim protestuoti prieš 
areštavimus ir smerkimus ki
niečių darbininkų, streikuojan
čių japoniečiams priklausan
čiuose bovelnos fabrikuose. Del 
tokio policijos žygio kijo didelių 
neramumų prieš- japoniečius. 
Neramumams gesinti iš Sanna- 
jaus išvyko vohintierių korpu
sas, lenvoji artilerija Ir dvylika 
šarvuotų automobilių.

Atnaujina puolimą ispanų
TANžlBAS, Moroka, birž. 1. 

— Rifkabliai pradėjo iš naujo 
pulti ispanus Ispanų zonoj. A- 
pie 1,000 rifkabilų perėjo kelią 
tarp Tetuano ir Tanžiro. Dar 
apie 3,000 jų buvo pastebėta 
pietuose, kas rodo, kad Abd-eL 
Krinias nori pulti Tetuaną iš 
dviejų pusių.

Britai daboja soviety am 
basadoriy Londone'

Scotlando Yardo detektivai su- ■ 
sekę “baltųjų rusų“ sąmoks 
lą nužudyti Rakovskį

Francijos valdžia gavo 
parlamento ■ pasitikėjimo
PARYŽIUS, birž. 1. — Fran

cijos parlamentas užvakar 537 
balsais prieš 29 pareiškė vai 
džiai pasitikėjimo., tuo Hudu pa
remdamas valdžios politiką su 
Moroka ir užtikrindamas jai 
reikalingų kreditų karui su rif- 
kabilais. Prieš pasitikėjimą 
valdžiai balsavo vieni tik komu

Socialistai dar prieš atstovi! 
buto posėdžio atidarymą turėjo 
savo konferenciją, kurioj nuta
rė remti valdžią, idant išlaikius 
Francijos prestižą. Jie teeinu 
pabrėžė, kad šiuo atvėju rem
dami valdžią jie anaiptol nesu
tinką su konservatoriais, kuria 
reikalauja grieštos agresingos 
kampanijos Morokoj.

Atstovas Malvy pranešė apie 
savo konferenciją su Ispanijos 
karalium Alfonsu ir diktato
rium Primo de Rivera. Pasta
rasis, pasak Malvy, prisipažinęs, 
kad rifkabilų vadas, Abd-el-Kri- 
mas, netiesioginiu budu siūlęs 
ispanams pradėti taikos dery
bas, bet kai ispanai pasiūlymą 
priėmę ir pro ponavę pradėt tal
kos derybas Tetuane, Abd-eL 
Krimas nieko daugiau nebeatsa
kęs.
Prancūzai traukias iš avanpostų

TANŽIRAS, Moroka, birželio 
1. — Francuzai apleidžia savo 
avanpostus fronte, ir vietoj jų 
steigia 
nūs.” 
pasirodė
rifkabilų atakoms ir partroliuo- 
ti teritoriją. Be to francuzai 
pasitraukė iš kelių miestelių 
šiaurrėryčiuos. •

Abd-el-Krimas, sumuštas ties 
Bibanu ir Tanutu, šiuo tarpu 
vengia didesnio mūšio. Vietoj 
to jis stengias atakuoti f rančų-

‘ kratomuosius bastijo- 
Avanpostų garnizonai 

persilpni atsilaikyti

SocialistŲ rajono konven 
cija ClevelandeOMAHA, Nebr.; birž. 1. 

Jaunikis Frcd 
ir jo mylima 
Dekkeriutė, 19 
savo jungtuvių

pikti debesiuose 
čiau, už debesų.

Ellis, 21 metų, 
mergelė, Della 
metų, nusitarė 
ceremonijas at 

ai- dar aukš- 
Tai, vAge, ne

paprasta, something new.
Nutarta, padaryta. Jauni- 

į kaitis nusamdė aeroplaną su 
pilotu, pasikvietė- kunigą, 90 

'metų seniuką ir, susėdę į skrai
domąją'mašiną, švilpt į debe
sius.

| Bet pasirodė, kad dalykas ne 
j taip - pigus. Pradėjus kilti į 
'orą, jaunoji iš baimės neteko 
žado, senas kunigas virpėdamas 

| rūpinos, kaip čia dar gyvam že- 
imėlė pasiekus, o jaunikaitis, 
į vos pakilus penkis šimtus pėdų 
aukštyn, ėmė jūrių liga sirgti, lauks didelio ii- puikaus kruta- 

(Visi pradėjo raginti pilotą leis-’mųjų paveikslų teatro, tiesą, ne 
ti mašiną kuo greičiau žemėn.[tokio milžino, kaip kad “daun- 

.Bet tas ireklausė: pirma, sako, tauno” “Chicago“ arba Cotiagc 
atlikit jungtuvių ceremonijas, c Grove “Tivoli,“ bet vis tik tu- 
tada jau lėksiu žemyn, —- taip sėsią$ 2,200 sėdimųjų vietų, o 
susiderėta. architektūros gražumu ir ištai-

| Pakilus iki tūkstančio pėdų symu viduj nelabai nusileisiąs 
[aukštyn, jaunajai prasimušė ir aniems.

Buvo begalo Į Teatras bus statomas Ilalsted 
Ir visi jie jau bombai- ir 35-tos gatvės pietvakarių 

duoti bombardavo pilotą leistis kampe. Jis pastatyti pareisiąs 
žemėn. Nebebuvo kas daryti,, visas milijonas dolerių. Teat- 
teko leistis. Jungtuves oeb# ro triobesy be to busią penkio- 

Buvęs Vengrijos ko- šiuose neįvyko.

IIIHIW

CLEVELAND. Ohio, birž. 1.
Čia ką tik įvyko Amerikos 

Socialistų Partijos pirma tain 
vadinama rajono konvencija. 
Joje'*"4aiyvavo organizacijų at
stovai iš* Ohio, Michigano, va
karinio New Yorko, yakarines 
Pennsylvanijos ir Kentucky. 
Konvencija buvo sušaukta kam
panijos programui nustatyti. 
Be šios, Šiemet įvyks dar šešios 
kitos rajonų konvencijos tuo 
pačiu reikalu.

CHICAGOS BRIDGEPORTAS
TURĖS PUIKŲ “MŪVIU”

TEATRĄ

Chicagos susi-

vis dar nieko negirdėt, šis ledynų paveikslėlis yra nuimtas iš aeroplano keletą šimtų my 
lių į pietus nuo žiemių ašigalio. /

Ambasadoriy nota Vokie 
tijai dėl Kelno krašto

Evakuavimas Kelno pareisiąs 
nuo to, kaip Vokietija busian
ti išpildžius Versalės sutartį

Indija-vergy kraštas Belą Kuli suimtas
Delegatas tarptautinėj darbo 

konferencijoj nusiskundžia 
dėl sunkioj Indų darbininkų 
padėties

Buvęs Vengrijos komunistų vai- kraujas pro nosį, 
džios galva susektas žvejų šalta, 
laive

LISABONAS, Portugalija 
birž. 1.

šamanla! munistinės valdžios , vadas, Be-
pareišKė Tautų Sąjungos tarp la Kun, buvo praeitą šeštadienį DU MILIJONAI IJRŲ “HONO-

ŽENEVA, Šveicarija, birž. 1.
— Indijos delegątasPARYžlUS, birž. L— Amba

sadoj ių taryba aprobavo ii’ pa
sirašė notą Vokietijai dei jos,tautinėj darbo konferencijoj 
nusiginklavimo einant Versalės kad Indija tai vergų Kraštas.

— sutartim. Nota bus įteikta Viename trečdaly Indijos vieš-LONDONAS, birž. j
Scotland Yardo detektivai esą iBcrline rytoj ar trečiadienį. Kai .pataujauti pi iverstino darbo si- 
susekę “baltųjų rusų“ sąmoks-.noia bus įteikta Vokietijos val
ią nužudyti sovietų ambasado Idžiai, po dvidešimt keturių va
rių Londone, Kristijoną Rakov-1 landų bus pasl^lbtas ir pilnas 
sl<i‘ ' \aliantų militarinės kontrolės ko

Patsai Rakovskis esąs gavęs misijos raportas.
iš savo agento Olandijoj įspėji i /Notoj sakoma, kad Kelno Jcra- 
mą dabotis. Tas agentas nugi t - i-to evakuavimas pareisiąs nuo 
dęs vienoj užeigoj, kaip du bu-'to( kaip Vokietija busianti fš- 
vę rusų bąltgvardiečiai švaistę 
nužudymo planus. Jų įvardy 
tas asmuo, kurs turįs įvykdinti 
atentatą, jau kelios dienos kaip 
dingęs iš Olandijos, ir veikiau
sia esąs dabai’ Anglijoj.

Sovietų 'ambasadorius kreipė
si į Anglijos vidaus -reikalų mi
nisteriją dėl pagalbos, ir dabai' 
apie rusų ambasadą pastatyta 
specialė policijos sargyba.
Anglija gena laukan “nepagei

daujamus” svetimšalius
LONDONAS, birž. 1. — An

glija giiebės aštrių priemonių 
prieš “nepageidaujamus1 
timšalius' — komunistus, 
daus reikalų departamentas įsa
kė deportuoti daugel) svetim
šalių. dirbančių puikiausiuose 
Londono viešbučiuose Tarnauto
jais, dagi šeimininkais. Jau 
keletui tokių asmenų, turinčių 
aukštas vietas viešbučiuose, į- 
sakyta pei- dešimt dienų apleis 
ti

s temą. Darbininkai, Skaudžiai
išnaudojami, beveik badu mirš
ta. Tiek vyrai; tiek moterys, 
dirbantieji anglies kasyklų sri
tyse, gauną 
kad gyventi 
bes.

Delegatas

taip menką algą 
visai nėra gaiymy-

sve-

Angliją.

Sovietai, girdi, ruošias 
pulti Rumanija

T/ur- 
pra-

KONSTANTINOPALIS 
9 

kija, birž. 1. — Gauti Čia 
nešimai skelbia, kad sovietų val
džia mobilizavus penkias ukrai
niečių divizijas į Nikolajevo 
laivyno bazę, — matyt, besiruo
šdama pulti Konstancą, Rumu
nijoj, ar Burgą, Bulgarijoj.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

3 asmens užmušti

MURPHYSBORO, III., birž. 1.
Central 

gelžkelio 
trys as- 
o vienas

Tarp užmu -

— Greitajam Illinois 
traukiniui sudaužius 
kryžkelėj automobilį, 
mens buvo užmušti, 
Tvirtinai sužeistas,
šiųjų yra dvi moterys.

suimtas viename žvejų laive, i RARO” KARALIUNUI 
Jis busiąs deportuotas. -----------

Kitas koAiunistų vadas, kalti-1 ROMA, Italija, birž. 1 - Tta- 
namas dėl pasikėsymo nužudyt' lijos parlamentas, susidedąs be- 
valstybės apsaugos
majorą Amaralą, buvo nušau
tas. kai jis, suimtas, bandė iš Umbertui 
policijos lankų ištrukti.

lika krautuvių su ofisais ir 
apartmentais viršuj. 'teatrą 
statys Walter W. Ahlschagęr, 
Ine.

Motina ir dvi dukters žuvo

pildžius Versalės sutarties są
lygas, ir pažymima, kad nors 
reparacijas Vokietija mokanti, 
lėčiau ji neišpildžius kaip rei
kiant sutarties sąlygų dėl nusi
ginklavimo.
Bulgarijos prašymas atmestas

Ambasadorių taryba taipjau 
galutinai atmetė Bulgarijos 
prašymą leisti jai ilgiau laiky
ti priedinę kariuomenę, kuri 
vo pirmiau leista suverbuoti 
vai su terorizmu krašte, 
kuri turėjo būt paleista ne 
iiau, kaip gegužės 31 dieną.

Susitarė dėl saugumo pakto
/

Oficialiuose rateliuose atsiž;- 
nota, kad Francijos ir Anglijos 
valdžios pagaliau susitarė visais 
svarbiausiais punktais dėl Vo
kietijos pasiūlyto saugumo pak
to. Lieka dar susitarti dėl kai 
kurių menkesnės svarbos punk
tų, ir po to Francija pasiųs at
sakymą Berliniui.

bu
ko- 
bet

KU-KLUXŲ VADAS PA
SMERKTAS KALĖTI UŽ 

ŠANTAŽĄ

i EAST ST. LOUIS, III., geg. 
28. — Ku-klux-klaniečių vadas. 
Dr. Killene, tapo federalio teis
mo pasmerktas kalėjimui už 
veržimą pinigų. Iš vieno vais
tinės savininko, Edvvardo Chase, 
jis paėmė 500 dolerių, prižadė
damas apsaugoti jį nuo perse
kiojimo dėl pardavinėjimo deg
tinės.

t

RADO

Lies

TRAUKINIO UŽMUŠTĄ
DARBININKĄ

48-ta gatve, šalia Illinois 
Central gelžkelio, šeštadienį Ha
do negyvą žmogų, matyt, trau
kinio suvažinėtą. Pažinta, kad 
tai J. Rutkauskas, darbininkas, 
kurs tą rytą buvo išėjęs į dar
bą.

klausė ką tarptau
tinis biuras manąs daryti, 
pagerinus Indios pavergtų 
bininkų padėti.

kad 
dar-

53 darbininky lavonai iš 
imta iš kasyklų

viršininką, veik iš vienų fašistų ii* kelių ko
munistų , paskyrė karaliunui 

“honoraro“ du nr':.
jonu iiių metams. Komunistų 

(atstovas Bendini protestavo, /pa
reikšdamas, kad tai esąs skan
dalas skirti sosto įpėdiniui to
kią kiuvą pinigų, bet fašistai ji 

1 užrėkė.

Valstybiy “bendras fron 
tas" orios komunizmą

Europa ir Amerika .susitarusios 
kovoti su dioimunistų agitato
riais ir propagandistais

LONDONAS, birž. 1. — Ang
lija, Francija, Italija, Vokieti
ja ir Jungtinės*Amerikos Vals
tybės susijungę kovai su komu
nistų propagandininkais ir agi
tatoriais. Visos tos penkios 
valstybes susitarusios pilniau
siai kooperuoti kampanijoj 
prieš komunistus. Nė vienas 
rusų ar kito krašto komunistų 
lyderis nebusiąs tų penkių vals
tybių įsileidžiamas Maskvos 
propagandai vesti.

SEPTYNI ASMENS ŽUVO 
NAMŲ GAISRE

SULLIVAN, Mo„ birž 
Praeitą šeštadienį čia 
gyvenamieji Wm. Alleno namai. 
Gaisrui kilus anksti rytą, kai 
visi dar miegojo, s.eptyni šei
mynos nariai sutirpo liepsnose.

i.
sudegė

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; gali'būt lietaus 
su perkūnija; mažuma vėsiau; 
vidutinis rmainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 81\JF.

šiandie saulė' teka 5:1*7, lei
džiasi 8:18 valandą.

COAL GLEN, N. C., birž. L D 
— Iš Carolina Coal kompanijos 
kasyklų, kuriose praeitą trečia
dienį įvyko baisi dujų eksplio- 
zija, sudraskius kasyklų Urvus 
ir užbėius, kiek žinia, 58 dar
bininkus, iki šiol jau išimta pen 
kiasdešimt trys užmuštų-ų ang
liakasių lavonai. Pasigendama 
dar penkių, kurie veikiausiai 
yra taip giliai, užberti, kad jie 
sunku besurasti.

KAS LEISTA TEISĖJUI, 
LEISTA IR KITIEMS

LAKE CHARLES, la., birž. 
1. — Distrikto teisėjas Portei 
•buvo areštuotas už per greitai 
važiavima automobiliu. Bet tei- c 
smas jį paleido, nenubaudęs. 
Distrikto prokuroras tada pa
reiškė, kad jei teisėjas gali lau
žyti įstatymus be bausmės, tai 
kodėl turi būt baudžiami - kiti 
už tolygų nusikaltimą. Ir jis 
paleido penkiolika asmenų to 
paties policininko areštuotų už 
greitą važiavimą, kurs buvo 
areštavęs ir teisėją.

KONFISKAVO $8,000 VERTĖS 
DEGTINĖS GRABUOSE

PALMER, Mass., birž. i.
Palmer-South Kridge kely pro: 
hibicijos agentai sulaikė dideli 
t roką, gabenusį šešis stambius 
grabus. Grabuose rasta 
galonų svaigalų, vertės 
dolerių. Svaigalai ir du 
nes suimta.

1,000 
8,000 
žmo-

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ

QUINCY, Ilk, geg. 28. — Ed- 
na Brown vakar nušovė 
vyrą, “soft-drink parloro” 
ninku. Tatai padarius ji 
fonu pašaukė policiją.

savo 
savi- 
’tele-

žmonės užmušti, trys 
jingai sužaisti

puvo-

SPRINGFIELD, III. birž. 1. 9
— Du žmonės užsimušė, o kiti 
trys skaudžiai susižeidė, auto
mobiliui, kuriuo jie važiavo, nu
siritus į grįovį.

Vienas užmuštas, antras 
sužeistas

LAFAYETTE, Ind., birž.
Automobiliams susimušus 

buvo užmuštas Frau k Gatės iš 
Oshkosh Wis. Kartu

I 9

j važiavęs jo kaimynas 
pavojingai sužeitas.

i

PORT HURON, Mich., birž. 
1Klanauskų šeimyna! iš sep
tynių narių važiuojant i rort 
Huroną, jų automobilis sustojo 
gelžkelio linijoj, tuo tarpu kai 
nebetoli jau buvo traukinys. Jie 
nebesuskubo iššokti iš automo
bilio, kai traukinys trenkė. 
Klanauskienė ir dvi Jos vyres- 

dukters buvo vietoj užmuš- 
visi kiti pavojingai sužeits-

nes 
tos, 
ti.

PAŠLAVĖ $25,000

PEOR1A, 111., geg. 28. —Ke
li plėšikai šiandie sulaikė Stan
dard Oil kompanijos žygūną ii*, 
atėmę iš jo tarp 25 ir 30 tūks
tančių dolerių pinigais ir verty
bes popieriais, automobiliu pa
bėgo.

Leitenantas Tohuparinovas ban- 
su juo'dė suimti tris įtariamus komų- 
Moei'ke nistus, bei aršetuojamleji jį pa

tį užmušė ii’ pabėgo.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra- 
/ fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 

išmokami į 6 iki 10 dienų.
Del paprasto greitumo ir pigumo siųs

kit per Naujienas paštu, išmokami j 20, iki 
30 dieAų. ~

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

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



KORESPONDENCIJOS

Gedai Lake, lnd

atvaizdino 
dabartinę

šioj kolonijoj atsiliko du ne- 
papraMi dalykai, kurie “Nau
jienų” skaitytojams bus gana 
žingeidus.

nę. J. Makaušikis kalbėjo iš 
dviejų atvėjų. Po pirmos dalies 
prakalbos pertraukoj po vado-

Akrone yrą didžiausios gumos 
dirbtuvės; darbininkai uždirbą 
gerai. Miestas yra kalnuotas; 
oras sveikas.—Mėta.

ežeras, apie 3 mylias (ilgumo ir 
pusantros mylios platumo; 
apie visą ežerą eina puikus ke
lias. visos pakrantės ežero ap
augę dideliais medžiais, apibu- 
davotos giažiais vasarnamiais, 
viešbučiais ir krautuvėmis, ir 
kadangi šis ežeras yra tiktai 
40 mylių nuo pat (’hieagos vi- 
durmiesčio, tiesiai į pietus, tai 
vasarą čia tiek privažiuoja 
žmonių, kad tiesiog yra 
stebėtis. Sprendžiama, kad 
sąrą mes čia turime nuo 
iki 20 lukstaiuiių žmonių, 
tarpu žiemą čia gyvena 
2500; žinoma, daugiausia 
sąrą 
nes 
ro I

ko
va-

tuo 
žiemą čia gyvena apie 

žinoma, daugiausia va- 
pri važiuoja automobilistų,

kHiai.
iš vietinių ūkininkų, 
turėjo paprastą ūkę, 

bisuktį kalnuotą ir porą metų 
atgal jis tą savo ūkę labai no
rėjo parduoti už $3500, bet ne
galėjo gauti pirkėjo. Ir štai 

ga jis sumanė padaryti iš 
ūkės “Golf iLinks”. Kada 

gandas pasklido po apielin- 
visi iš to juokėsi, sakyda- 

irvė užšokti ant 
jis neatkreipė į 
išdirbo devynių 

inkš”. Pereitą gi 
lokį didelį pasi- 
creita rudeni ir

tas

mi, “bs 
mėnulio 
tai aty(

Man pačiam
vieną grrcią dieną 
la atsilankė komisii- 

ja garsaus Cbicagos kliubo ir 
įsiutino i? 15,000 už tą, kaip jau 
pirmiau sakiau, bis'kutį kalnuo
tą ūkę. Jis pažiurėjo į 
nusišypsojo ir pasakė: 
IMisukyk tiems, kurie 
juokėsi iš manęs, kad 
pasijuoktų iš savęs.” 

Tas dalvkas atsitiki

liuli

nupv?, 
Įtik ir 
pirma

larp 
pada-

rė lietuviai. Pr; 
mėnesio Juozas' 
.Grigaliūnas ir > 
nupirko pačiam

Jonas

nų Lietuvaičių Choras sudaina
vo tris liaudies daineles ir Lie
tuvos himną. Rinkta aukos; 
aukų surinkta dėl vedimo agi
tacijos rinkimui atstovų j Sei
mą $18.10. J. Maknusikis labai 
malonus žmogus:' norisi sti to
kiu kuotankiausia sueiti ir kuo- 
iilgiausia pasikalbėti. Publikos 
prisirinko pilna svetainė. Kal
bėdamas iš dviejų atvejų virš 
poros valandų laiko 
Lietuvos respublikos 
padėti.

Po prakalbų vienli
čiai turėjo pasitarimą; 
sė daug naujų minčių 
čio. Dėti vėlaus laiko nieko ga
lutino 
kuopos 
lydėjo 
ties

sandur i e- 
išklau- 
iš sve-

atidėtanenuspręsta.
susirinkimiili. Svetį, pa- 

i>-ai Pi.lipaii 12 v. nak-

Andriulio malimalienė
Gegužės 1 d., L. 1). Kliųbe, 

vietps patepti darbininkui bu
vo Suruošę prakalbas. Kalbėto
ji un buvo “V.” keikraščio red. 
Andriulis. Jo pasakyta prakal
ba be prasmės. 'Mažai susirin
ko ir klausytis; gerai ir daro 
virtos Iietu\tiai) kad į barška
lus nekreipia' domės, 
jokios naudos nėra.
“mintis”: Darbininkais; esą tik 
komunistai ir da ne bet kokie, 
br. t patepti. Sociailistai ir san-

nes iš jų
štai jo

dariečiai — buržujai” ir t. t. 
“Sandaros redaktoriaus tušti 
krepšiai, SLA net u rys tiesos 
organizuoti jaunuolių kuopų, 
galj valdžia uždrausti.” Išvada 
šitokia: Andriulis ir visi ko
munistai patepti darbininkai 
(ypač Andriulis lai dar su pil
nu krepšiu!); SLA neleis val
džia tverti prie kuopų jaunuo
lių kuopeles, kam remia val
džią, o pateptiems komunis
tėms “A. Ž.” vaikų draugijėles 
galima tverti, nes jie priešinas 
valdžiai, už lai valdžia leidžia. 
Juo tuklios rųšies kalbėtojų lau
ks sis pas mus, tuo mes laimin
gesni darbininkai jausimės.

“Algis ir Giedrutė”
Gegužės 10 d., Turner Hali,

vidurniieslyj D K|ju|)as s|atf Sl,e|,()j(. dJ_

akrus žemės ir tliojauties, 5
pradėjo budavoti milžinišką šo 
k iams 
reslauraci ja.

■■ velninę.

ilgo bus atidarymas, 
anglų laikraščiai jau

ir 
jau be

sta t vt i ir neuž- 
Vietiniai 

daug- s v-

d( Ii ir svarbų veikalą, vaizduo
jantį krikščionybės pilatinimą 
Lietuvoje 12 šimtų metų algai.

3 Inu, tai vra vardas šiosųjve- 
tainės), sakvdami, kad lai vra

baltus rublis, su juodais kry
žiais ant krutinės; jėzuito veid
mainystes; matėm šventą - algi 
-aukurą, prie

baltais rūbais su

Monon gelžkelio kompani-

šia svetainė Indianos valstijoj.
Kad ji yra didžiausia lietu

vių svetainė Amerikoj, tai nė
ra jokios abejonės, nes galite 
sau įsivaizduoti, kad vien tik 
šokių grindys užima 5000 ke

ti ek 
dvie- 
ir lt. 

kad

tupkampių pėdų, kita 
“Roof Garden”, neskaitant 
jų restauracijų, viešbučio 
Ar lai, nemalonu matyti, 
lietuviai pajėgia ir sugeb
<larvti tokius milžiniškus dar-
bus?

Tu r būt nemažas dalykas tas 
Big 3 hm, kad net gelžkelio 
kompanija padarė specialę kai
ną į Gedai’ Lake iš Chicagos ir 
Hanunond'o, numažindama kai
nas.

Na, tai dabar chicagiečiams 
yra proga kur praleisti vasarą 
ir vakacijas. —Vietinis.

Racine, Wisc.
J. Makauskio prakalbos 

kuopa 
Sąjun-buvo suruošus L. V. L-. 

gos atstovui prakalbas 
žės 6 d., Union Hali, 8 
kare. Atvykusį svetį iš 
gos į Raciną. ant stoties pasi
tiko p-nai Dokšai ir parsivežu 
j sąvo namus patiekė vakarie-

v. va-
Chica-

jo vaidilutes 
rulu vainikais 
matėm ir vai- 
vanklėmis, sa- 

ie-
dyla Meniną su kanklėmis 
kaulį vaidilutėms pasakas, 
sirnatė tik švento ąžuolo. Apie 
kitką tai ne man, prie durų 
stovinčiam, spręsti. Kenosliie- 
t:s p. J. Macnorius po persta
tymo vykdamas Į namus spaus
damas dešinę jautriai pareiškė, 
kad artistiškumo nei pas vie-

Leit. J, R. JCyle, laivyno aviato; 
rius, kuris naujuoju metaliniu 
aeroplanu PN-9 be jokios palio
vos skraidžiojo 22 vai., tuo pa
darydamas naują rekordą nepa
liaujamam skraidžiojimui.

NAUJIENOS, Cfflop, m.

heltibai paiso visokių monų, 'nes 
mes labiau mylim .iittuvių iaik- 
raštį pasiskaityti. . Girdėjau, 
kad J. dekanavičius matydamas, 
kad negali pritraukti žmonių j 
savo kromeli, buvęs nubėgęs pas 
kun. J. Dumčių, melsdamas jo 
biznį išgarsinti bažnyčioj, bet 
kunigas atsisakęs skelbti baž
nyčioje jomarką dėl Maskvos. 
Tad į bal. 24 parengimą susirin
ko tik keletas senukų pažiūrėti 
J. čekanavičiaiis monų. Išėjęs 
ant estrados čekanavičius pasi
sako nežinąs ką reikės rodyti, 
nes esąs labąi susinervavęs d-.4 
publikos -neatsilankymo. Jis pj- 
sisako gryšiąs į -.Lietuvą, tik dar 
norys užsidirbti pinigų. -Jei če
kanavičius tikrai nori mžsidrbti 
pinigų, tai ėinąm sykiu j riiai- 
iias, ten prikasim daug ^pinigų.

—Seniausias Senelis.

Lietuviai turi / gražią muro 
bažnyčią-, svetainę ir kleboniją. 
Bažnyčia yra .gražioj miesto'da
ly, ant ąugšto kalnelio, netoli 
-ežero; skolų esą nedaugiausia. 
Akrone lietuvių yra keli šimtai 
ir jie noriai palaikytų bažnyčią, 
bet nori geresnio kunigo, negu 
Cibelis, kuris į trumpą laiką jau 
trečioj parapijoj atsidūrė. Pir
miau buvo Siou.x City, la., pas
kui Dayton, Ohio ir visitr esąs 
žmonėms nusidėjęs. Pirmiau 
jis vadinosi Cibulskis.

me linksmi ir labai patenkinti 
“Naujienų” rūpestingu patar
navimu. Aš rašysiu tik apie 
kelionę vandeniu. Tikiuosi, 
kad kiti keleiviai praneš kito
kių žinių. s

Nors važiuojarųe trečia kla
se. bet ikitarnuvimas yra kuo- 
^puikiausias, švaru, maistas ge
ras, valgyti duodama pagal su
sitarimą siu p|utairnautojui>s. 
Patarnautojai mandagus.

■Kelione labai įspūdinga. Kas 
dieną griežia orkestras ir rodo
ma krutamieji paveikslai. Viša 
tai veltui.

Pirmadienis, Birž. 1, 1925

NORĖDAMI į 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-P 
NYTI VISADOS KRElPKITftSf

S. L. FABIONAS C(k

NYTI _________________
PAS MUS. TAS JUMS BUS'

ANT NAUDOS. 4

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. BotMevard 0611,ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinifus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Sheuandaah, Pa

JLietuvių važiuoja didokas 
būrys. Tarp jų yra smuikinin
kų ir dainininkų. Tačiau su 
dainininkais greit teks atsisvei 
kinti, jie keliaus Italijon. O 
kiti kartu keliausime i Lietu- , 7', •< t i
va.

Higl-

ną vaidylą nebuvę. Taria iš 
širdies gal ir teisinga pastaba.

už tai. Po perstatymui 
šokiai iki vėlumai, 
kad ir pelno liks.

Darbai

■ tęsėsi 
minia,

Ma

Atrodo, kad šiiio laiku 
cine darbai yrą kiek page 
gerai diCba geležies smulkių 
daiktų liejiklos (foundries), 
bet įmanesnis darbas nėra leng^ 
va gauti. —M. Kasparaitis.

Akroii, Ohio
Taip lietuviu parapijonų

Ui

Tarp lietuvių parapijonų ir 
kun. Cibelio iškilo ^aštrus kivir
čai. Kun. Cibelis norėjo viską 
angliškai padaryti, bet tam pasi
priešino parąpijonys. Taipjau 
jis norėjo pakeisti/šv. Stanislo
vo dr-jos vardą, bet ir tam na
riai pasipriešino. Kunigas taip
jau nekartą norėjo 
aukojusį bažnyčiai 
nusiųsti kalėjimai!;

daugiausia 
Rodavičių 

turbūt už- 
parapijai

kelių tūkstančių dol. vertės var
gonus ir dar paskolino $1.000 
prie ko kunigas buk neprisipa- 
žirięs. Kun. Cibelis taipjau pa
šalino parapijonų išrinktą komi
tetą, kad vienas galėtų parapi
joj šeimininkauti. Taipjau jis 
lietuvių vaikų nemokina lietu
vių kalbos, vien tik anglų 
Todėl lietuvių kalbos vaikus 
dabar mokina pažangiosios drau
gijos. Kun. Cibelis taipjau su
kėlė triukšmą vas. 15 d. šv. Sta
nislovo dr-jos vakare.

Tokiu savo nederamu elgesiu 
ir niekinimu lietuvių per pamo
kslus, tiek prieflisav.e sukėlė pa
rapijomis, kad pastarieji atsi
kreipė prie vyskupo, prašydami 
kun. Cibelį iškelti iš Akrono. 
Kokios bus pasekmės to reika
lavimo, dar nežinia.

Baland. 24 d., New
Schoot auditorijoj buvo magijos 
ir monų vakaras. Rodė -menus 
besiskelbiantis save profesifma- 
lu ar profesorium tūlas J. čeka- 
navičius. jau tris sykius jfe 
rengė savo vakarus Shenandoah, 
bet visus tris kartus pralaimė
jo. Mat shehąndorieciaL kaip 
tik sužino, kad kas iš maskvie-’ . i *čių atsilanko, tai ir neina j pa
rengimą. Bet ir įdomių dAlykų 
pas tą magiką nėra; gal tik vai
kučiams ir tiktų pažiūrėtu bet 
ne suaugusiems; o mąirięriai ir

“Naujieuu” ekskursanto 
laiškas

Geg. 5 d. Nors dar kelionėje 
tebesu, bet sumaniau savo 
draugams suteikti žinių apie 
kelionę. Nuo gegužio 2 d; iki 
šieji važiuojame < 'ių1lždnilkii 
garlaiviu Leviathan. Visi esa-

Reikia pasakyti, jog musų 
palydovai P. Milleris ir genera- 
lis agentas K. Norkus, deda vi
sas pastangas, kad suteikti 
mums kuodą ilgiausia paranka
mų/

Trumpai sakant, mes turime 
labai smagią kelionę ir tikrai 
esam .. a u j itenorn^” dėk i ugi 
u ž:; I61<j «v r lipestihgą eksk ursi j os 
surengimą.

—Leonas Rudaitis.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai v 
127 N. Dearborn SU Room 1111-10 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-41
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810,.’ < 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
....................   ■ ■ ■ ■ u i ii i »

nai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 
x Miesto Ofisas

190 No. State St. Room 844 
Tel. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Vakarajs nuo 6 iki 8 vai.

Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 
Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiiiams.

VVennersten’s
Bohemian Blend

^NNfrsTEHS

^«r«TfH l><čb»K>»*'cL

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad įneš dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje. ,

r*

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO •

Šviesą ir pajiegą suvedame | senas ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I b c.

A. BARTKUS, Pres, .
lt)19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

m

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

KELLOGGS
TASTELE5S CASTOR OIL

Babies Lova It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

.....................

Mrs. Winslow*s
Syrup

TURTUOLĖ IŠTEKĖJO.TL’KTUOLĖ IŠTEKĖJO. — Turtingiausia Amerikos mergina, kadangi ji yra tiesioginė paveldė
toja Rockefelterio niilfonų, Abbe Rockefeller, anų ke senio Rockefėllerio, šiomis dienomis apsivedė 
su jaunu advokatu David M. Milton. Vestuvėse dalyvavo tik artimiausi giminės ir draugai.

John Kuchinskas
LAWYER 

Liętuvis Advokatas 
’ 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie ' yra sulenkami; 
tinka dėl'daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kęžnai šeimi
ninkei,- kuri perka

Naujienų 
Persiunti-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room RODI
Tei. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Te! Yards 0962

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Ratnyčios.

«...

J. P. VVAITCHES

>

Gaunamidaug ar mažai pirkinių.
ofise, priduodant šį skelbimu ir 40c. 
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, Ui.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo jL 

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

■ ' ■■■

Vilnius
1323-1923 v. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 5M 

Tel. Central 6890
Va k. 3223 S. Halsted 8t„ Chieaąo 

Tel. Yards 4681
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarulis .
/

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir 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 spiečiai ir saldu medutį darė.

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

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

‘ Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordo”)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S't. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Rooaevelt 9090

Namu Telefonas Rcpublic 9600

r
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MUSŲ MOTERIMS
1—— Veda Dora Vilkienė ■ -.........- " ■

Nušutink Smetoną grigubame 
(?) puode, nuimk nuo ug*nięs 
ir pridek cukrų. Atšaldyk ir 
pridėk vaniUllą. Sudėk į šaldy
toj ą apėjėjus su ledais ir drus
ka. Kaip sušals paduok į šlaitą

KĄ IR KAIP VIRTI
Buljonas

Virtos širdys su uogom.

1 svaras jautienos
1 sv. veršienos kamlų
l/i šaukštuko selerų druskos
5 pipirus \
1 l/» šaukštuko druskos
V<> pouduko supiaustytų mor

kų ~
2 gvaizdikus
2 kvortas šalto vandens
1 babkavą lapų
1 petrušką
V. didelio svogūno
1 puodukų supiaustytų grai

kų.
Supiaustyk arba sumalk me

si). Pakeik ant taukų, kuriuos 
gausi prie mėsos, sudėk prie 
mėsos daržovių. Sudėk vis
ką j puodą ir apipilk vande
niu, tegul taip pastovi vienų 
valandą laiko. Paskui padėk 
ant ugnies ir tegul išlengvo 
verda .“> valandas. Nuimk pu-

2 svaru jautienos širdžių
’/> šaukštuko druskos

• Vii šaukštuko pipirų
1 supiaustytas svogūnas
3 šaukštai smulkiai supiaus

tytų selerų
1 supiaustyta morkva
1 šaukštas toninių, dažnio 

(catsup)
i/o šaukštuko cayenne pipirų.
Išpiauk kietos vietos; Nu

plauk * šaltame vandenyje ir 
mirkyk tame pačiame šaltame 
vandenyj viidnų valandų. Pas
kui ištrink viršutinę širdies pu
sę su pipirais ir druska. Užpilk 
tiek verdančio vandens, kad 
apsemtų. Sudėk daržoves. 'Te
gul tižverda ant didelės ugnies. 
Paskui uždenk ir virk ant ma
žesnės ugnies 2—3 valandas. 
Būtinai nuimk putas, jeigu jos 
pasirodys. Paduok karštą. Su- 
piausty'k skersai. Paduok i sta
lu su bilp kokiu aštriu dažniu. 
Gali* vartoti krienas arba cat-

Seimininkėms Patarimai
Baltai maliavotus baldus 

(furniture) galima lengvai nu
valyti šlapiu, minkštu skudu
ru, imirkytu j amoniją. Reikia 
trinti pakol baldai nepradės 
blizgėti.

Žuvis reikia pirkti dailiai at
sargiai, nes sena žuvis, tai nuo
dai. Geriausia pirkti gyvų žu
vį, bet jeigu tokios negalima 
gauti, lai įsitėmyk sekamus 
dalykus: šviežia žuvis turi 
raudonas pažandis, ' išpustas 
akis.

Iš labai švelnių šilko k arba t- 
kų (lace) arba šilko materijos 
pirtimis gailimą prašalini i se
kamu budu: Sušildyti bulvinę

Geresnis Dienos Darbas 
Kuomet Jus Atvažiuo

jate į Laiką!
MEBANDYKIT per visą darbo dieną “pasivyti” jei jus 

vėlai pradėsite. Nuvažiuokit j darbą laiku iribukit 
pirmutiniu negu kitil Vartojant “L” turėtų būti jūsų 
dienos dalis programų. Tas prašalina ‘rūpesti apie nuva
žiavimą j laiką ir padaro parankumą punktuališkume. 
Transportacijos programas daugumoje yra išspręstas — 
verta yra nueiti kelis blokus, kad laimėjus.

Šutaupykit Pinigų Tuo Budu
Nusipirkite “L” Pasą. už $1.25 —7 Chicago- , 
Evanston-Niles Center Tiesioginis Pasas $2.0(1. 
Važinėkite taip tankiai ir taip toli kaip jus norite 
visą . savaitę su tuo pasu. Neaprubežiuotas — 
duokite savo šeimynai, draugams jei norite. Jis 
sutaupys jums pinigų — ir gal sutaupys jūsų 
transportacijos išlaidas per pusę. Tūkstančiai 
dabar jj vartoja. Ėile kokioje “L” stotyje.

CHICAGO RAPID TRANSIT

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
▼isokio-

HERZMAN-*.

Telefonais:

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Tel. Yards 1119

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

./ i Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKU ŠERK A

rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
si te pagalbą.

Valandos nu«.
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel Blvd. 3138 
Si M. Woitkiewicz- 

BANĮ S 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 

H lykai moterims 
merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

tas. Perkošk ir atšaldyk. Nu
imk taukus. Sudėk likusia da
li daržovių ir virk viena valau- 
dą. Atšaldyk, tegul nusistovi. 
Jeigu skubi, tai gali įmušti vie
ną suplaktą kiaušinį kartu su 
kiaušinio luoba; buljonas grei
tai nusistovės. Išpradžios mai
šyk sriubų (įdėjus kiaušinį) 
pakol užvirs, kaip užvirs, ne- 
bemdišyk. Perkošk per sku
durą, suvilgytą karštame van
denyj. Paduok į stalą puodu
kuose. J kiekvienų puodukų 
Įdėk keletą smulkiai sukapoti! 
saldžių migdolų.

su p.

Varškė

pie-

Keptos kepenys

1 svaras kepenų % colio sto
rio

Yt svaro lašiniukų
Petraškų ir sviesto.
Pakaitink skauradą. Uždėk 

supjausiytus lašiniukus ir pa
kepink. Paskui uždėk kepenys 
ir kepk išlengvo. Apversk, kad 

kiekvienu pusė, gerai pakeptų. 
(Greitas kepimas padarys ke
penys kietomis). Geras kepe
nys nereikia kepti ilgiau kaip 
10 —15 minutų. Paduok į sta
lą karštų su sekamu daržai u: 
% puoduko sviesto ištrinto 
taip, kad pasidarys kaip Sme
tona, pridėk 1 šaukštukų smul
kiai* supiaustytų petruškų ir 2 
šaukštuku sunkos nuo citrinos

1 kvortą tiršto rūgštaus 
no

14 šaukštuko druskos, 
džius, Smetonos arba sviesto. 
Supilk mažiausia dvi kvortas 
verdančio vandens į rūgusį pie
ną. Supilk į audeklą arba tirš
ta setą ir tegul per naktį nu
bėga. Sudėk smetoną arba 
sviestą, druskos ir gerai išmai
šyk. Paduok šailtų, padabintą 
siu petruškomis arba paprika. 
Vaikams galima pridėti 
raus ir cinamonų.

Makaronai su varške
Padaryti paprastą tešlų su 

kiaušiniais. Supiaustyti į išil
gus’ ketvirtainius šmotukus 
arba kaip ir makaronus. Išvir
ti pasuodylame vandenyje, pa
skui nukošti, sudėti) atgal į 
puodą. įdėti 2 šaukštu g(y*o 
sviesto Iii- keletu Ąo inkštų va i-Š- 

kes. Jiefigu norima, galima var
toti vietoj varškės sukapotus 
išvirtus grybus arba virtas 
uogas (jacu), arba virtas, džio
vintas slyvas (išimk kailiukus)

Makaronai su suriu

šutintos jautienos širdis

2 svaru jautienos širdžių
2 šaukštu riebalų
3 riekutes 'lašiniukų arba 

(lytų lašinių
1 supiaustytas svogūnas
% puoduko smulkiai supiau-

šu

tų pipirų.

1 vidutinis svogūnas, sniul-
kini

'Zj
sukapotas.
puoduko krekėsu Irupi-

niu
U puoduko verdančio vau-

dens
l/o šaukštuko pipirų
•> šaukštu tirpyto sviesto
¥4 šaukštuko maišytų, Iriu-

Nuplauk širdis ir išpiauk 
kietas vietas. Virk 30 minutų. 
Sumalk morkvas ir svogūną, 
kur mėsą mali. Sudėk sausus 
pridėčkus prie trupinių. Įpilk 
verdanti vandenį ir sumaišyk 
maltas morkvas, svogūnų su 
mišiniu iš trupinių. Sudėk j 
širdis ir aptepk širdis su rie
balais. Apibarstyk druska ir 
miltais. Sudėk taukus i skau-
radą ir pakepink širdis pakol 
panūs, paskui sudėk į puodų 
ir tampriai apdenk. Sudėk la
šinius ant viršaus ir virk. Įpilk 
tiek verdančio vandlems, kad 
apdengtų Vi dalį. Virk ant ma
žos ugnies 2—3 valandas, pa
kol bus išvirta. Paduok į stalų 
su virtomis morkvomis arba 
kitais žaliumynais. Apkaišyk 
su petruškomis. ir salerų la
pais.

% 
rio

puoduko makaronų 
puoduko sutarkuoto su-

krakmolą, j jį įpilti benzinos 
ir padaryti košę. Su tuo miši
niui
taip 10 minučių; paskui švel
niai nudulkinti ir plėtmai pra
puls. Benziną šiuo budu nepa-

trinti pletmus

Jeigu ciratinis žiurstas pra
deda plyšti, suvesk abi puses ir 
sujunk su “adhesive tapė”.

2312

co- 
di-

Labai praktiškas žiurs- 
jj galima j pusę valan- 

Pastebėti reikia, kad šis

1 puodukų sviestu apipiltų 
baltos duonos trupinių

1V4 puoduko pieno
3 šaukštus svieto 

\ 3 šaukštus miltų
!/ž šaukštuko druskos
*/« šaukštuko pipirų.
Sulaužyk makaronus į' 1 

l’io didžio šmotukus. Virk
deliame puode su daug vande
nio. Perkošk ir perplauk šaltu 
vandeniu. Padaryk baltų daža- 
la iš ^viršuj paduotų 5 pasku
tinių dalykų (pieno, sviesto, 
miltų, druskos ir pipirų). Už
virk pienų, įplak miltus, su
dėk druskų ir pipirus. Sudėk 
sūrį, paskui makaronus. Su
dėk i tam tikrą išsviestuotą

trupiniais ir kepk pečiuje pa
kai viršus gerai parus. Valgyk 
vietoj mėsos, negu kad su mė
sa. Gieras valgys mokyklon ei
nantiems vaikams.

Cream
saldžios smeto-

Ice 
kvortos

uos

Cars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA 

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14
Pasinaudok $5 planu

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio , 
Reikia lietuvių salesmenų.

cukraus% puoduko 
l1/’ šaukštuko vanillos.

Si Naujiemi Etskursija
LIETUVON 

$186.

OLYMPIC E
■ j______________________________________ ._____________ Laivu
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Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galva?

4631 So. Ashland Av«.

Tai yra paprasti .simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čiclų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

i' DR. M; J. SHERMAN ‘
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. 'Fairfax 6353

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kambariai 14, 15, 1G ir 17 
Ant l’lutt’s Aptiekus

Pastebėkite mano iškabą 
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1L ryto.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699

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

3464 So. Halsted SL
Ofiso valandos nuo 1 iki S H 

pietų ir 6 iki 8 vakaru

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOVVIAT—SASS

1707 W. 47th S»t.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu«
6 iH 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Kezidencijo/i tel. Drexel 9191

Rrhah Gydytojas Ir ChirerfM 
Specialistas Moteriiką, Vyriiki 
Vaiką ir visų chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 
arti 31at Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Be- 
dėliomis iš šventadieniais 10—1> diefl

No. 2312 
tas. Pasiūti 
dos laiko, 
žiurstas nenusmunka nuo pečių.

Sukirptos mieros 36, 40, 44 ir 48 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
2% yardų 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
HalsteH St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti nvan pavyzdi No...............

Mieros........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

‘ <♦> . <♦> <♦>. >;

Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis..

Naujienų palydovas, prižiūrės ir tvar
kys visą ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

J'' ...  ;

VIENYBE '■
■. Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtų, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf ” išleistų Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

* Į • ■ f

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dienų. 0 už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ, .
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

V.------------------------------------------------ -------------------- z*

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00RaZOr Pardavimui visose krautuvėse kuriose
~Sh It If parduodama Razors ir Bladeš

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:39 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Jei abejoji akimis, pasitekask
Drc A. R. BLUMENTHAL 

Optometrist
Tai. Boulevard M87 
4649 S. AskJ&ud Avė. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubą

Dr. Benedict Aron

A. L. DAVIDONIS, 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 Mllvaukee Ave^ Room 209 

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

Namų telefonas Spauldlng 8633

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

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard
3820. Res„ 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4. 6-8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos-

Ofisaa 3801 S. Kedzie Ava. „Phone 
Lai'ayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phons 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

DrzJ. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet

____________________ ____________________ ___________________________________ ...................... .............................. !■
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Naujienos eina Kasdien, įtekinant 
lekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III."— Telefonas: Koosevelt 85t0.

Užsimokėjimo kainai 
Jhjcagoje — paltui 

"Metams...... .................... ......
Pusei metų _____ _________
Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams ________
Vienam mėnesiui_ __ ...._

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ___     8c
Savaitei ------------------   18c
Mėnesiui ...... ........ ....... J----------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
peštu I

Metams ----- L----------- --  $7.00
Pusei metų .....—- ----- ;______ 8.50
Trims mėnesiams--------------1.75
Dviem mėnesiam___________ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu) 

Metams__
Pusei metų

T

18.00 
4.00 

. 2.00

JHJB

KARIUOMENĖS SUMAŽINIMAS ŠVEDIJOJE. *

SOCIALISTAI NAIKINA MILITARIZMĄ.

DIKTATŪRA IR DEMOKRATIJA

NEMATYMAS IR NENORĖJIMAS MATYTI
\ > -...... O

Švedijos parlamente praėjo apsaugos komisijos pa
siūlymas apie karo jėgų perorganizavimą. Tas pasiūly
mas yra šiek-tiek pakeistas valdžios sumanymas. Kadangi 
socialistinė Švedijos yaldžia neturi daugumos parlamen
te ir yra priversta remtis radikalų balsais, tai jai teko 
daryti kompromisą su radikalais krašto nusiginklavimo 
klausimu. v.‘. ..

,rk Atstovų bute už tą kompromisinį pasiūlymą balsavo 
137 parlamento nariai prieš 86, o aukštesniamjam bute — 
85 prieš 6O.\ Tuo kova tarpe socialistų ir radikalų bloko 
vienoje pusėje ir 'konservatorių bei liberalų bloko antroje 
pusėje pasibaigė., r Pirniasis laimėję.

Sulig naujuoju krašto apsaugos perorganizavimo 
planu, kurį tik-ką priėmė Švedijos parlamentas, kariuo
menė bus sumažinta dviem korpusais: vietoje šešių kor
pusų ji turės tiktai keturis. Bus panaikinta aštuoni pul
kai pėstininkų ir keletas pulkų kavalerijos, (tarp jų ir 
garsusis Smolandijos pulkas, kurio vadas yra pats ka- 
ralius- ' ... ...

Dar didesnėje proporcijoje, negu kareivių skaičius, 
bus sumažinta išlaidos karo reikalams.

Tatai reikš stambų palengvinimą krašto finansams 
ir svarbų žinksnį prie įvykinimp. visiško nusiginklavimo.

Švedijos pavyzdys rodo, kad socialistinė valdžia, ir 
neturėdama daugumos parlamente, gali padaryti daug 
naudos. ; 4

Švedijos socialistai laikosi krašto apsaugos klausimu 
tokios pat pozicijos, kaip ir Danijos socialistai. Tik Da
nijos socialistinei valdžiai yra lengviaūs savo pieną vy
kinti, kadangi tenai yra silpnesni militarizmo rėmėjai, 
negu Švedijoje. Socialistų valdžia Danijoje pasiūlė susyk 
visiškai panaikinti kariuomenę ir tvirtoves ir palikti 
tiktai nedidelę sargybą sienoms saugoti.

O buržuazinės valdžios ar vykina kame nors tokius 
dalykus. * k

Brooklyno “raudonųjų” organas rašo:
“Komunistai neatmeta demokratijos apskritai. 

Jie sako, kad dvejopa yra demokratija: buržuazinė ir 
proletarinė. Pirmoji yra niekas daugiau, kaip tiktai 
apiplunksnuotas kapitalo viešpatavimas, diktatūra. 
Todėl komunistai kovoja už nuvertimą tos diktatū
ros. Tuo patim tarpu proletarinė derfiokratija yra 
proletariato diktatūra.”
Vadinasi, buržuazinė demokratija yra buržuazinė 

diktatūra, o proletarinė demokratija yra proletarinė dik
tatūra! Jeigu taip, tai tarp demokratijos ir diktatūros 
nėra jokio skirtumo. Kam gi tuomet komunistai vartoja 
tuos skirtingus žodžius?

Sakyt, kad buržuazijos viešpatavimas visuomet reiš
kiąs diktatūrą, yra, žinoma, gryniausia nesąmonė. Ita
lijoje, pav., buržuazija viešpatavo pirm susidarant Mus- 
solinio valdžiai: nejaugi tarpe pirmesniosios buržuazinės 
valdžios ir dabartinės fašistų . valdžios nėra jokio 
skirtumo. . ■ * 1

Arba: nejaugi galima vadinti diktatūra dabartinę 
tvarką Amerikoje, kur gyvuoja spaudos laisvė, žodžio 
laisvė ir susirinkimų laisvė, kur net patys komunistai 
savo laikraščiuose ir; viešuose mitinguose diena iš dienos 
Skelbia bolševizmą?

Kas nemato skirtumo tarpe demokratijos ir diktatū
ros, tas yra akląs. Musų gi komunistai yra ir už aklus 
aklesni, kadangi jie nenori matyti to, ką visas svietas 
mato. . / « < t U' 4 y

LIET. MOTERŲ GLOBOS KO
MITETO APYSKAITA

Amerikos z lietuviams gerai 
žinoma labdarybės organizacija 
Lietuvoje, Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas, išleido knygelę 
su savo apyskaita už 1919 — 
1924 metus.

Iš apyskaitos matyt, kad Ko
miteto pajamos susideda iš na
rtų mokesnių, Lietuvos visuo
menės aukų, Amerikos lietuvių 
aukų, aukų iš kitų šaliį, pelno 
nuo; balių, koncertų ir rinklia
vų, ir valdžios pašalpų. Prade
dant 1922 metais, prie šitų pa
jamų prisideda dar ir pelnas iš 
amatų mokyklos.

Amerikos lietuvių aukos su
daro gana žymią Komiteto apy
vartos dalį. Pirmaisiais Komite
to gyvavimo metais, kol ameri
kiečiai dar nedaug apie jį te
žinojo, įš jų gauta 38,811.25 
auksinai, kuomet visa Komiteto 
apyvarta tais metais buvo 254,- 

[000 auksinų. Bet jau sekančiais, 
1921 metais, amerikiečių aukos 
sudaro daugiaus kaip trečdalį 
visų Globos Komiteto pajamų. 
Viso jam tais metais įplaukė 
892,959.78 auksinai, o šitoje su
moje 314,449.50 auks. yra ame
rikiečių aukos.

1922 m. Amerikos lietuvių
aukos siekia netoli puses visos 
sumos, kurią tais metais aptu
rėjo* Komitetas. Jo tų metų apy
skaita padaryta auksinais ir li
tais. Auksinų jisai paėmė viso 
3,761,709.47, o litų 17,582.34; į 
šitas sumas įeina amerikiečių 
aukų 1,805,009 auksinai ir 4227 
litai. ,

1923 metais Amerikos lietu
viai sudėjo Globos Komitetui 
104,862.30 litų, o viso į Komi
teto iždą įplaukė tais metais 
231,427.83 lt.

‘ Liet. Mot. Globos Komitetas 
įsikūrė 1919. m. gegužės 27 d., 
t. y. lygiai šešeri metai atgal. 
Jo priešakyje tapo pastatyta 
valdyba, susidedanti iš šių as
menų: pirmininkės — Domos 
Šleževičienės, vice-pirmininkės 
— Kekštienės, sekretorės — 
Naujalytės, iždininkes — Gal
dikienės, ir valdybos nario — 
Damijonaitienės.

Komitetas šiandie turi tris 
prieglaudas našlaičiams. Pirmu
tinė buvo įsteigta Kaune, prie 
Mickevičiaus g-ves. Paskui, 1921 
m., jisai atidarė savo skyrių 
Gelgaudiškio dvare. Pagaliaus, 
pradžįoje 1924 m. Komitetas 
perėmė iš Socialės Apsaugos 
Departamento Vaitkuškio prie
glaudą (netoli Ukmergės).

Savo prieglaudose Komitetas 
aprūpina našlaičius ne tiktai 
maistu, pastoge ir drapana, bet 
ir steigiasi juos išauklėti bei 
išlavinti. Visiems vaikams ir 
mergaitėms nuo 6 metų am
žiaus yra teikiamas pradžios 
mokslas. Gabesniuosius iš bai- r
gūsių jų pradžios mokslą Komi
tetas leidžia į vidurines moky
klas. Jau 1921 m. lankančių 
gimnaziją auklėtinių buvo 28, 
iš jų — 18 mergaičių ir 10 ber
niukų. Be to, prieglaudų auklė
tiniai yra mokinami įvairių 
amatų. Kauno prieglaudos ama
tų mokykloje pernai metais vei
kė 4 skyriai: stalių, bačių, siu
vėjų ir/ rankų darbelių. Ją lan
kė 72 mokiniai.

Komiteto išleistoje knygelė
je sakoma:

“Liet. Mot. Globos Komite
to prieglaudose įvesta darbo 
principas. Ten, kur suspiesta 
didesnieji vaikai, tarnų nelai
koma, vaikai suskirstoma į 
grupes ir tomis grupėmis 
atlieka visus reikalingus dar
bus: skalbykloje, virtuvėje, 
prie gyvulių, daržuose. Taip 

; pat patys vaikai atlieka na
mųruošą, dežuruėdami kiek
viena grupė iš eilės po dvi sa- 
vaiti. Tokiu budu visi vaikai 
yra mokinami visokių darbų 
dirbti. Išeidami iš prieglau
dos, kiekvienas jų jau turi 
ne tik bendrą supratimą apie

GYVENIMAS VISUOMET YRA VERTAS GYVENTI, 
JEIGU SENI ŽMONES JAUČIASI GERAI

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniško viduriu užkietėji
mo. Geriausias liuosuotojas 

dėl senų žmonių yra Dr.
Caldwell,s Syrup 

Pepsin.
[RŪTŲ ' didele nauda seniems žmo- 

niems, jeigu jie suprastų, kad
didžiuma jų ligų bei nusiskundimų 
paeina nuo vidurių užkietėjimo, nes 
vidurhj užkietėjimas su maisto ne
virškinimu atsiliepia į smegenis, ner
vus ir į visą muskulų sistemą.
Atsiranda galvos skaudėjimas, pradeda

Gali išsiimti kada 
tik ne rinklimų dienoje,

Atsiranda galvos skaudėjimas, pradeda varstyti skausmai, ir reumatizmas 
palieka nepakenčiamas. Jeigu jus mokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuodų, 
jus jausitės laimingesni, nes kuomet nėra jokių nesmagumų, senatvė nė
ra prikli.
Faktas yra, kad seni žmonės reika
lauja gero ir paprasto liuosuotojo. 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin malo
niai veikia ir be gripų. Tai yra 
Egyptiškos daržovės senna sultys su 
pepsino aromatu. Vartokit jį nuolatos, 
o nereikės jums jokių kitų gyduolių.
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin nėra jo- 
kis experimentas seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marketo per suvirš 
trisdešimts metų ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kokia nors kita 
gyduolė Sviete^ Virš 10 milionų bon- 
kų parsiduoda kas metai. Pirkit jį 
tuo supratimu, ką mes sakome arba 
jūsų pinigai bus sugrąžinti, jeigu pa
sirodys kitaip .

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI ĖYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponų, 
prisega savo vardų ir adresą ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Štam
pą nereikalinga. Visiškai dykai.

įvairius darbus, bet ir didelę 
praktiką. Visa tai krūvon su
glaudus aišku, kad Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto vei
kimas buvo nukreiptas į tai, 
kad našlaičiai užaugę taptų 
dorais ir sąmoningais Lietu
vos piliečiais, kad butų su
teikta jiems reikalingo pasi
ruošimo kovai dėl buities”.
Tai yra, be abejones, labai 

prakilnus darbas. Bet kai aną
met atvyko Amerikon aukų 
rinkti L. M. G. Komiteto įga
liotinės, pp. Šleževičienė ir Ven- 
cienč, tai musų klerikalų spau
da šlykščiausiu bildu jas šmei
žė! Mat, pas klerikalus krikš- 

yračioniškoji “artimo meilė’ 
praktikuojama savotiškai.

KOMUNISTINĖ “ABORCIJA

Amerikos “darbininkų” (ko
munistų) partijos centro pil
domasis komitetas paskelbė 
savo “težins” ‘dūliai Kominter- 
no “tezių” apie tą partiją.

Kaip žinia, tarpe Amerikos 
'“darbiečių” liepersenai buvo 
kilę smarkių kivirčų. Vienoje 
pusėje stovėjo Tosteris, kitoje 
Buthenbergas. Po ilgų ginčų 
spaudoje ir mitinguose tiedvi 
frakcijos pagalios nutarė su
stabdyt viešas polemikas ir pa
vesti savo nesusipratimus iš
spręsti Komunistų Internacio
nalini.

šis nesenai priėmė rezoliuci
ją, liepdamas abiem pusėm siv- 
sitaikyti, ir dėl jos dabar Ame
rikos “darbiečių” centras pa
darė savo pranešimą, kuriame 
tarp kitko skaitome:

“(Rezoliucija įrodo tą fak
tą, kad originalis supratimas 
apie partiją, pirm susikūri
mo abortyvės Federuotosios 
Fainnerių-Darbo Partijos ir 
priėmimo ‘rugpi ličio tezių’, 
buvo pamatiniai teisingas...” 
Taigi šiandie patys komunis

tai pripažįsta, kad Federfiotoji 
Farmerių-Darbo Partija, kurią 
jie pernai metais taip uoliai 
organizavo, buvo “abortyve”.

Aborcija tai pirm laiko įvy
kęs gimdymas. Tokiomis ope
racijomis yra 'labai pagarsėjęs 
(ir net dėl jų atsidūręs kalėji
me) komunistų daktaras, Jo
nas Kaškiaučius.

“Kom u n iltinė FederiiotoĮji 
Farmerių-Darbo Partija, pačių 
komunistų prisiinužinimu, pasi
rodo, buvo pagimdyta “aborci- 
jos” keliu; dėlto jie ir vadina 
ją “abortyve”.

Bet ką jie kalbėjo apiie ją 
pernai? Well — pernai jie bai
siai gyrėsi ir didžiavosi tąja 
savo aborcija. Jie skelbė, kad 
tai esąs labai svarbus “revo
liucinis” įvykis Amerikoje. Pa
galba Federuotosios Farmerių- 
Darbo Partijos komunistai, 
girdi, sujungę “rcvoliuciuiąis” 
ryšiais Amerikos į pi’oletarihtą 
su valstiečiais ir tuo' bildu pra
dėję. rengti dirvą “darbininkų 
ir Valstiečių valdžiai” šioje ša
lyje!

Ir buvo durnelių, kurie tais 
plepalais tikėjo^ < J

Svarbus natūralizacijos 
klausimai ir atsakymai

— Gimiau Lietuvoj. Kaip 
Suvienytose Valstijose 
išbūti, kad tapti jos pi-

vienus 
dienos. 

Amerikos laivų 
. po trijų

Kl. 
ilgai 
turiu 
liečiu?

Ats. — Turi išbūti ištisus 
penkis metus iki aplikacijos 
dienos. Ateivės, ištekėjusios už 
Amerikos piliečių, turi išbutį 
Suvienytose Valstijose 
metus iki aplikacijos 
J oreiviai ant
gali tapti piliečiais* 
metų tarnystės.

Kl. — Koks yra pirmas žin
gsnis įgyli Amerikos pilietys
tę?

Ats. — Pirmas žingsnis įgy
li Amerikos pilietystę yra 
“Pareiškimas Intencijos” (De- 
claratiop of...Intention), arba 
pirmos popieros.

Kl. — Kada galiu prašyti 
pirmų popierų?

Ats. — Gali prašyli pirmų 
popierų bile kada po atkalia- 
vimo į Suvienytas Valstijas.

Kl. — Prašant pirmų popie
rų kiek melų asmuo turi tu
rėti?

Ats. — Nemažinus 18 metų.
Kl. Kur galiu išsiimti pir

mas popieras?
Ats. Turi išsiimti pirmas po

pieras tavo distrikto Natūrali
zacijos Teisme.

Kl. —< Gyvenu 
mieste, dirbu ant

f .
ti liudininkų prašant pirmų 
popierų.'

Kl. — Ar, turiu mokėti skai
tyti ir rašyti angliškai?

Ats. — Ne, neturi mokėti 
skaityti, rašyti! ar kalbėti ang
liškai prašant pirmų popierų.

Kl. —. Kada įgaliu padaryti 
“Pardiškimą Intencijos” (Dec- 
lairation of Intention), arba, 
geriau sakant, išsiimti pirmas 
popieras?

Ats. 
nori,
arba 30 dienų prieš rinkimus.

Kl. — Kokią reikšmę turi 
pirmols Įpopieros?

Ats. — Pirmos popieros yra 
prisiektas pranešimas, kad ke
tini tapti Suvienytų Vąlstybių 
piliečiu, kad nuolatai apsigy
vensi šioje šalyje, ir ant visa
dos atsižadi prigulėti ir būti 
pliki iiisnume visokioms sveti
moms valstijoms.

Kl. — Ketinu lankyli savo 
gimtiną šalį, ar galiu gauti 
Amerikos pasportą turėdamas 
pirmas popieras?

Ats. — Ne. Pirmos popieros 
nereiškia * Amerikos pilietystę 
ir jeigu ketini važiuoti užsie
nin, negali gauti Amerikos pas- 
portą. / ą.

Kl. — Ar galiu balsuoti tu
rėdamas' pirmas popieras?

Ats. Pirmiau daugelis valsti
jų pavėlino ateiviams su pir
moms popieroms balsuoti, bet 
dabartiniu laiku' tik sekančios 
valstijos pavėlina: Arizona, 
Indiana, Missouri ir Texas.

KL — Ar pirmos popieros 
reikalingos gauti darbo Suvie
nytose Valstybėse?

Ats. — Daugelis darbdavių 
ir darbo; organizacijų reikalau
ja, kad darbininkai arba na
riai turėtų pirmas popieras.,

Kl. — Jeigu padaryčiau ne
teisingą pareiškimą p i Idant 
“Form 2213”, kokią reikšmę 
tas turėtų?

Ats. — Jeigu pirmos popie
ros turi neteksiu gą pareiškimą 
yra nelegali škoto, ir negali, bū
ti permainytos. Ir jums gali 
atsakyti pilietystę, kuomet pil
nos pilietystės prašysit. Tokiu 
bildu yra labai svarbu duoti 
teisingus faktus.

Kl. — Jeigu pirmos popieros 
nclcgališkos, .ar turiu išsiim
ti kitas?

kitą “pareiškimą intencijos”, 
ir laukti dviejus metus pirm 
negu gali prašyti pilnos pilie-

iNe\v Yorko 
ūkės Yon- 

išsiimti pir
mas popieras Yonkers’e?

Ats. — Ne. Turi išsiimti 
pirmas popieras New York’e, 
kur gyveni, ir ne Yonkerše, 
kur laikinai\dirbi.

Kl. — Kaip galiu surasti 
adresą savo distrikto Natūra
lizacijos Teismo?

Ats. — Nuo draugų, 
vietinių mokytojų arba 
paštoriauB.

Kl. — Prašant pirmų popie
rų, ko nuo manęs reiikalaus 
Natūralizacijos Teisme?

A t s.
“Form 2213”, Facts of Decla- 
ratlion of Intention”, kurią tu
rėsi išpildyti. Gali gauti tą 
blanką iš kilų šallimių, kaip 
tai, nuo mokytojos, arba iš 
įvairių organizacijų, arba paš
tu gaili gauti nuo natūraliza
cijos tyrinėtojo.

Kl. — Kuomet išpildysiu tą 
“Form 2213’.’ ar gausiu pir
mas popiierais?

Ats. — Ne. Jeigu atvažiavai 
į Suvienytas Valstybes po bir
želio 3, 1921, natūralizacijos 
valdininkai turės surasti nuo 
imigracijos rekordų ar leguliš- 
kai buvai įleisiąs į Suvienytus 
Valstybes. Kuomet legališkai 
įleidimas bus pertikrinta^- teis* 
in.o raštininkas praneš vėl at
eiti. Jis tuomet paduos “Pa
leisk,imą lit^ėnciijos”, po kuriuo 
turėsi pasirašyti ir prislėgti.

K1J— Ar reikia -atsivešti iiu- 
diipinkų dėl pirmųjų popierų?

,At>s. — Ne, nereikia atsiveš-

nuo 
nuo

Tau paduos kopiją

Kl. — Ar reikia mokėti už 
pirmas popieras?

Ats. — Kuomet teismo rašti
ninkas tau paduoda išpildyti 

' kopiją “pareiškimo intencijos” 
/arba pirmas popieras, reikia 
jam mokėti vieną dolerį. Doku
mentas trigubai išpildytas. Vie
na kopijai duodama aplikantui.

Kl. >— Pamečiau savo 
mas popieraJs”, ar galiu 
kitas ?

Ats. Taip, gaili gauti 
vieton tų, [kurias pametei.

Kl. — Kaip galiu tą padary
ti?

Ats 
mą afideivito formoje 
teismui, kur dokumentas 
ginališkai buvo išduotas.

Kl. — Ką turiu pareikšti 
deivite? ,

Ats. — Afideivitas turi turė
ti pilnas informacijas apie pa
mestas popieras, laiką, vietą ir 
kaip pametei. Afideivrtą reikia 
padaryti ant specialus formos 
(Form 2225). Tą formą gali
ma gauti iš natūralizacijos teis
ino raštininko.

• Kl. — Išsiėmiau pirmas po
pieras šių metų sausio mėnesį. 
Kada galiu prašyti pilkrtystės?

Ats. — Turi laukti nors dve
jus įlietus nuo dienos1 gavimo 
pirmų popierų pirm negu 
prašyti pilnos pilietystūs, 
gu šioje šalyje išgyvenęs 
žiansia penkis metlis.

Kl-
ras birželio mčjh. 1916 m. 
galiu dabai’ prašyti pilnos 
lietys-lės?

Ats. — Ne. Tavo pirmos 
pieros išsibaigusios ir nėra 
gališkos. Pirmos popieros išsi
baigia po 7 metų. Turėsi vėl 
išsiimti pirmas popieras ir

“pir- 
gauti

kitas

Turi paduoti /prašy
tam 
ori-

al’i-

gali 
jei-
ma-

Gavau pirmas. popito- 
Ar 
Pi-

laukti kitus dvejus metus pa
kol galūsii prašyti antrųjų.

Kl. — Turiu pirmas popie
ras. Noriu tapti pilnu piliečiu, 
ką turiu daryti, kad' išsiimti 
antras popieras?

Ats? — Kad išsiimti antras 
popieras, arlia pilietystūs certi- 
fikalą, asmuo (nemažiaus 21 
m. sienumo) privalo mokėti kal
bėti angeliškai; privalo turėti 
savo pirmas popieras mažiau
sia dviejus metus, <Iaugįausia 
septynis metus; privalo išgy
venti, mažiausia vieną metą to
je valstijoje arba teritorijoj, 
kur paduoda savo prašymą, ir 
mažiausia penkis metus turi' 
išgyventi Suvienytose Valsty- 
ibčse. Turi atsivežti du liudi
ninku, kurie yra Suvienytų 
Valstybių piliečiai.

Kl. — Ką liudininkai turės 
patvirtinti?

Ats. — J lei turės patvirtin
ti faktus apie tavo apsigyveni
mą Suvienytose Valstyl>ese ir 
turės paliudyti apie tinkamu
mą į piliečius.

Kl. — Kaip ilgai turi liudi
ninkai mane pažinti?

Ats. — Liudininkai tave tu
ri pažinti mažiausia penkis 
metus.

KL — Ar Teismas kreipia 
atydosz į šitų reikalavimą ?

Ats. — Taip. Valdžios val
dininkai, kurie egzaminuoja 
liudininkus, visuomet persi
tikrina, kad liudininkai pažį
sta aplikantą per reikalautą 
laiką. Todėl yra labai svarbu 
atsivizsti tinkamus 'liudinin- 
'k lis.

KL — Gyvenau tris metus 
Illinois valstijpje, ir dviejus 
metus Pennsylvahijos valstijo
je, dabar -gyvenu Pcnnsylvani- 

;joj. Ar ttiriu atsivesti liudinin
kus, kurie patvirtins mano ap
sigyvenimą abiejose valstijose, 
tai yra Illinois ir Pennsylva- 
nijos valstijoje?

Ats. — Taip. Su tavim į na
tūralizacijos teismą turi nusi
vesti du liudininku, kurie tave 
pažino 'Pcnnsyivanijos valstijo
je. Jeigu tie ypatingi liudinin
kai nepažino tavęs Illinois val
stijoje, turi atsivesti du liudi
ninku, kurie tave pažino per 
tris metus apsigyvenimo Illi
nois valstijoje.

Kl. — Nežinau ar tie liudi
ninkai, kurie mane pažino Illi
nois valstijoje galės atvažiuoti 
i Pennsylvaniją man pa gelbė
ti. Ką tada turiu daryti?

Ats. — Liudininkai gal pa* 
siųsti prisiegtus aifideivitus, 
kad tavid pažino per tris me
tus, tau gyvenant Illinois val
stijoje. 1

Kl. — Ar tie afideivitai tu
ri būti padaryti ant specialūs 
blankus. Jeigu taip, kur aš ga
liu gauti tas blankas?

Ats. — Kuomet paduokli sa
vo pilietystės peticiją gali gau
ti tas blankas nuo teismo raš
tininko.

Kl. — Gyvenau tris metus 
Philadelphijoj ir dviejus me
tus Pittsburg’e. Negaliu atsi
vesti dviejų liudininkų, J<urie 
mane pažino abite'juose mies
tuose. Ar galiu atsivesti dvi 
poras liudininkų į teismą?

Ats. — Ne. Įstatymas reika
lauja, kad reikia atsivesti tik 
vieną porą 'liudininkų. Išskyri
mas padarytas tik, kur apli- 
kantas gyveno daugiaus negu 
vienoje valstijoje. Negali būti 
naturafizuotas šiuom laiku, 
jeigu ndgali atsivesti liudinin
kus, kurie tave pažino abiejuo
se! miestuose.

Kl. — Jeigu apleisčiau Pitts- 
burg’ą ir apsigyvenčiau Gleve- 
land’e, Ohio, per ateinančius 
tris metus ar galėčiau būti na- 
turalizuotas? s

Ats. — Taip. Gali pristaty
ti liudininkus, kurie tave pa
žino Cleveland’e ir gali gauti 
prislėgtus afideivitus liudinin
kų, kurie tave pažino Pitls- 
burg’e.

, (Bus daugiau)

Tel. Lafayette 4228

Plumhing, Heating
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patarnauju kuogeriaueial.

M. Yuška,
8228 W. 38th St., ChUago, Ui.
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CHICAGOS 
ŽUDOS

KOVA SU VALSTIJOS 
LEGISLATURA

Dabar valstijos legislaturoje 
eina aštri kova tarp Chicagos 
ir pietinio Illinois atstovų. Ko
va eina už atstovybę. Pietinis 
Illinois nenori pripažinti pirme
nybės Chicagai ir jos apielin- 
kėms ir neleidžia turėti legisla
turoje tiek atstovų, kiek Chica
gos distriktui išpultų sulig skai
čiaus gyventojų. Chicagiečiai 
nurodo, kad 1930 m. vien Cook 
pavietas turės daugiau kaip pu
sę visos valstijos gyventojų, 
tuo tarpu, valstijos legislaturos 
nutarimu, dar per 14 m. Cook 
pavietas turės tik 37 visų at
stovų legislaturoje. Chicagic- 
čiai taipjau yra labai nepaten
kinti, kad legislatura maišėsi į 
Chicagos reikalus ir kad pieti
nis Illinois turi čia persveria; 
mąjį balsą. Todėl reikalauja
ma kuoplačiausios savyvaldos 
Chicagai. i,*.

Ginčas tiek ..toli nuėjo, kad 
vienas atstotas;įnešė bilių, ku
riuo Chicagos apielinkė atski
riama nuo kitos valstijos dalies 
ir sudaroma visai- atskirą vals 
tiją., žinomu, tas bilius nebus 
priliptas, bet jis aiškiai parodo 
chicągiečių ūpą-.

HAKZUĄSKUČIAI KYLA

Prisieis auginti barzdas
_____

Kiek laiįio atgal barzdaskučiu 
unija pareikalavo nuo savo bo
sų daugiau mokėti, — devynis 
dolerius savaitei daugiau. Bo
sai išsigando, nes tiek pakėlus 
mokėti jiems grėsė bankrutas. 
Darbininkai skusdami barzdas, 
esą, per mažai uždirba ix grąsi- 
ua streiku.

Kaip bosam, taip ir darbinin
kam buvo prasti pietus. Per il
gą laiką jie tarėsi, derėjosi, bet 
galų gale visgi susitaikė, 
sai prižadėjo pakelti savo 
bininkams keturis dolerius 
giau.

Delei to jie, nuo birželio 1 
dienos pakels kainas už plaukų 
kirpimą ir barzdų skutimą. Pa
prastom dienom barzdos skuti
mas bus 35 centai, o plaukų 
kirpimas 75 centai; viskas kar
tu bus tik vienas doleris, šeš
tadieniais ir prieš šventę dieno
mis kainuos plaukų kirpimas 85 
centai, o barzdos skutimas 35c.

Kas mažai uždirba ar visai 
nedirba, tiems prisieis auginti 
barzdas, nes barzdaskučiai jau 
daug pakilo ir bus sunku juos 
pasiekti.

Bo- 
dar- 
dau-

—Bubnį s.

ARCIVYSKUPO gUNUS 
KALĖJIME

Edwyn Cray Lloyd, 27 m., 
sūnūs Amerikos katalikų baž
nyčią arcivyskupo Fredrick 
E. J. Lloyd, tapo areštuotas ir 
yra kaltinamas dvipatystėj: 
Skundžia jį ^antroji jo pati, 
ltowen High School mokytoja, 
kurią jis1 vedęs 1923 m., kuo
met jau turėjęs kitą pačią, 
nuo kurios dar ir dabar nėra

ATSISAKĖ LIUDYTI
NUBAUDĖ Lietuvių Rateliuose

Du skundikai, Emil Berko- 
vitz, 23 m., 1948 Ėvergreen St., 
ir Thomas Wymari, 20 m., 329 
W. 21 St., prieš teisėją Jonus 
atsisakė liudyti prieš plėšikus,, 
kurie juos apiplėšė, nes jie at
gavę savo daiktus. Tcčiaus tei
sėjas kitaip į tą dalyką pažiu
rėjo ,nes netik kad jis privertė 
juos liudyti, bet dar abu nu
baudė po $100, magaryčioms 
pridedant ir teismo lėšas. Mat 
jiedu kiek laiko atgal buvo 
apiplėšti gatvėje. Trys vaikėzai 
liko suimti, bet kada juos pa- 
liuosuota už kauciją, tai jie 
susirado tuos, kuriuos jie api
plėšė ir sugrąžino jiems pini
gus ir laikrodėlius, kad tik jie 
neitų teisman liudyti. Skundė
jai savo prižadą išpildė, bet 
turėjo užsimokėti didelę baus
mę, o vagiliai vistiek tapo ati
duoti grand jury ir jų kauci
ja liko pakelta 
$l(h000. ' i

kaltina rakandų
FABRIKANTUS

iki

P'cderalinis grand jury ,bai- 
apie rakandų 
stambiuosius 
buvo padarę 
suviienuodinti 

iš biznio

gi a tyrinėjimus 
fabrikantus ir 
parad vėjus, kurie 
slaptą suokalbi
kainas ir išstumti 
smulkiuosius perk upe i u^. Tiki
masi, kad grand jury išneš 
prieš juos visus — viso 350 
rakandų ir ledaunių fabrikan-

Bridgeportas
SLA. 36 kuopa

36-toji SLA. kuopa yra skait- 
lingiausioji nariais kuopa visoj 
Chicagoj. Ji turi apie 400 na
rių. Ji būdavo žinoma kaipo 
tautininkų kuopa, nes jos narių 
tarpe radosi netoli visi žymieji 
Chicagos tautininkai. Kiek čia 
daktarų, advokatų, aptiekorių, 
biznierių, laikraštininkų, visuo
menės darbuotojų! Ir reikia 
stebėtis, kad šitą kuopą jau bai
gia apvaldyti bolševikai, kurių 
esama vop pora-trejeta desėt- 
kų. Jie savo nachališkumu ir 
tiksliai datoma suirute kuopos 
mitinguose atgrąsino didžiumą 
narių nuo aktyvio dalyvavimo. 
Jau ir į seimą ir apskričio kon
ferencijas bolševikai pasiunčia 
didžiumą savo žmonių. Su ši
tokiais delegatais prisieina tu
rėti kovų ir nesmagumų kitų 
kuopų delegatams. Ir jie ste
bisi: Ar Bridgeportas taip jau* 
nusidėvėjo, kad nebeturi protin 
gesniŲ ir padoresnių žmonių? 
Kur dingo, jo veikėjai ir. inteli
gentija? Visi žino, kad 36 kuo
pos tokie seni ir patyrę veikė
jai kaip Dr. Zimontas, Dhj Kas
putis, Dr. Naikelis, Dr. Kara
lius/ AdV; Bračiulis iy daugelis 
kitų žymių veikėjų, • \

Scredoj įvyksta 36-sios mitin
gas. Jis bus tuomi svarbus.

NAUJIENOS, CEoigO, TU
....M—m............ ..

Slaniulių dukterys yra žinomos 
kaipo birutietės^ nes jos visos 
dalyvauja Birutės chore nuo 
pat mažų dienų. Bus neprošalį 
priminti, kad Staniuliutės 
nors čia, Amerikoj, lankė mo
kyklas visos trys, bet visos g/e- 
rai pažysta lietuvių kalbą. Tai, 
sakau, pujkus pavyzdys musų

— .............. ............... mlfii
1< z'

ir Bliuviškių kaimų), 1 Griška
būdžio valsčiaus, Šakių apskri
čio. Būdamas 18 metų apleido 
Lietuvą ir išvažiavo Anglijon, 
kur išgyveno 12 metų. Ten be
gyvendamas susipažino su sa
vo mylima Onute iSitaniuliene, 
po tėvais Pavalkiute, iš Pen- 
tiškių kaimo, Griškabūdžio , . __ _ ______
valsčiaus. Jiedu išgyveno did-• chieagicčiams iš Slaniulių gy- 
žiausioj meilėj ir sutikime 29 
metus.

Staniuliai išgyvenę Anglijoj 
12 metų nutarė važiuoti. į A- 
meriką, į įkurią jie atvažiavo 
1902 m., ateivcždaini dvi duk
reles — Salomiją ir Bronę. 
Pagyvenę keletą metų susilau
kė dar vieną dukrelę —« Stelų. 
Taip malonaus gyvenimo' A- 
merikoje Staniuliai praleido 22 
nietus. .

Staniuliai yra žinomi kaipo 
pavyzdingi tėvai. Jiedu gražiai 
išauklėjo savo dukteris, suteik
dami joms geresnį mokslą, ne
gu jiedu turėjo. Juodvieijų dūk 
terys yra ižinomos kaipo daini
ninkės, ypatingai Salomija (po 
vyru Ceriėnė), o ir Stela pasi
žymėjo savo švelniu balseliu 
netik, svetainėse, bet dr per 
radi o iš< KY\V stoties. Taipgi

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

venimo. •
Velionis buvo laisvų pažiū

rų, tikaite progresyvius laikraš 
čius ir knygas, ir mylėjo ap- 
šviietą. Buvo visų mylimas ir 
draugiškas. Prigulėjo prie pro
gresyvių organizacijų. Belo ve
lionis atvažiavęs 
suorganizavo 
K ii ubą, kuris 
kaipo “Suvalskinių 
kuriame jis dirbo sekretoriau
damas per daug metų, ir ku
riame jis apsirgo paskutinį sy
kį susirinkime. Šilo kliubo susi
rinkime jis ir .apsirgo jam kal-i 
’bant kliubiečiali pastebėjo, 
kad Antano veidas persimainė, 
tuoj aus parvežė namo, pašaukė 
gydytoją, bet tas nieko negai
liojo ir po šešių valandų jis 
įnirę.

..... „ ......... . .......

(Tąsa ant O-to pusi.)

i Ameriką 
Neprigulmlingą 
buvo žinomas 

Kliiubas’*,

tus ir pardavėjų, apkaltinimus, kad delegatai duos raportus iš 
kad jie yra peržengę S herma-' apskričio konferencijos. loję 
no prieš-trustinius įstatymus, konferencijoj, kaip jau buvo ra- 
Tyrinėjant buvo ^pašaukta dau- To «« t
giau kaip 2,(MN> liudytojų.

PIRMOS V1ŠTVAGĖS

šyta, įvyko plyšimas. * Ją aplei
do North Sidės kuopos delega
tai, Harvey kuopos delegatai, 
Indiana Harbor kuopos pusė de
legatų, nekurie 36 kp. delega- Į 
tai. Rockfordo kuopa jau poDaug vištvagių, kurte mėgs-. ------------ ---- v

ta apsilankyti svetimuose višti- pereitos konferencijos atsisakė 
ninkuosė, yra suimama, ypač tlU0 bolševikų komanduojamo 
tarp negrų, kurie yra dideli apskričio. Yra žinių, kad nuo 
mėgėjai vištienos. Bet moterų apskričio atsimes 8 ar 10 kuo-
vištvagių ikišiol nebuvo suimta, PM* J°s įsisteigs savo organiza- 
bent šiaurinėj dąly Illinois va!-,ciją ir reikalaus, 
stijos. 
atsirado.

Dvi seserys Beatriče ir Mary1 Ar 36 ki^opa 
Meler, 25 ir 22 metų, IS Free-jkrus? 
land Corners liko suimtos ir nrie ir leis bolševikams ją pri- 
uždarytos Sycamore pavieto ka-Įrišti prie bolševikiško apskri- 
lėjime. Jas sugautą vagiant 
vištas kaimyno vištininke.

_____  ? kad centras 
'l'ečiaus dabar jau ir jų Į uždraustų bolševikiškam apskri

čiui veikti. Klausimas rimtas, 
ir dabar nesu-

Ar jos nariai sėdės na-

Smulkios Žinios
per-Bizonas (buffalo), kuris 

nai rudenį pabėgo iš Palos Park 
miško bizonų rezervacijos ir ku
rio ikišiol nepavyko įvaryti į 
ganyklą, jau tapo nušautas. 
Nušovė jį girininkas Charles A. 
Coey, kuris gaudė bizoną visą 
dieną. Besivalkiodamas po gi
rią palaidas bizonas pridaryda
vo daug nesmagumo ir gąsdin
davo atvažiuojančius į girią 
žmones, todėl pavieto komisio- 
nierius Cermak ir leido jį nu- 
.šauti.

’čio? Bolševikiškieji delegatai, 
žinoma, bandys užglostyt, sa
kys, kad konferencijoj nieko ne
paprasto neįvyko, kad visi ta
rimai ir tvarka buvo gera. Bet 
bus delegatai, kurie ‘tikrą teisy
bę pasakys. 36 kuopos nariai 
turės išspręsti, kas toliau dary
ti: dėtis prie bolševikų ar spir
ti juos į šalį. Taigi kiekvienas 
narys turėtų dalyvauti seredos 
susirinkime. , x

Didysis Perkūnas.

A. A. Antanas Staniulis

Roosevelt 7532

GRABORIUS
1911 Canalport Avė.

r

S. M. Skudas

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU 8PECIAU8TAA

Patarnauju Iaidotuve.se kuogeriau- 
siai. Mano patarnavimu busit už
ganėdinti.

PUBLMKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
JUS ESAT ISSIGYDĘ NUO 
UŽSISENfiJUSlŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo lięų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klimkoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas 1 gas.
Kalbame lietuviškai

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

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

Palengvina akiu įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir angtčian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th St 
Phone Bnulevard 7M9AR

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai dantą be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musą kainas. Sargikita 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai-

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Pavieto taryba įsakė pagauti, 
gyvą ar negyvą, bizoną (buffa
lo), kuris pereitą rudenį pabė
go iš Palos Park pavieto miš
ko ir dabar besi valkiodamas 
po pavilgto miškus gąsdina 
žmones. Jei negalima bus gyvo 
paimti, tai bizonas bus nušau
tas ir tdda bus surengta “bar- 
becue”.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

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

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

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

<.«A

GYDOME VYRUS
$50' $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane

šimą iš Lietuvos Kopetacijos 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. r

Pinigus gavo:
3963—Jurgiui Stalilioniui 

22226—Elzbietai Kildaitei 
3959—Onai Žilienei 
3983—Stanislovui Stasevičiui 

11379—Jozui Milinauskui 
20699—Ignacui Baniuliui 
3989—Juozapui Antanavičiui 
4002—Antanui Miškiniui 
3699—Jonui Paplauskiui 
3883—Mečislovui Vaičiuliui 
3896—Liudui Grigaičiui 

11356—Adomui Cinikui 
20696—Antanui šermukšniui 
22019—Vincentui Jasiunui
3993—Agnieškai Žalpienei 

22227—Mykolui šatkauckui 
11386—Onai Laukatienei
4004—Rozalijai Puljenauskie- 

, nei '
4050—Zofijai Bagaičienei 

' 21954—Adomui šakiui
21986—Marijonai Lebrikienei 
3685^-Stefanijai Bartkevičie- 

nei
22027—Jonui Kernagiui
22207—Antanui Baranauskui 
3962—Aurelijai Charzauskaitei 
3988—Dominikui Plauškai 

11378—Pranciškai Aleliunienef 
11380—Elenai Jodakienei 
4001—Simonui Sautilui 
4019—Juozui Žiemiui

4027— Rozalijai Adomaitienei 
4026-AOnai Kvietkienei
4028— Stanislovui Motėjaičiui 
4(18—Pranciškui Kuprevičiui

21997—Jievai Kraujutienei 
11401—Uršulei Smailienei
4063—Kazimięrui Petraičiui
4078—Marcijonai Zadlauskie- 

nei f
4068—Feliksui Venckaičiui 
4070—Petronėlei Antonavičiu-

T

Ateikite šian
dien, neatidė- 
liokitų, nes tai 
yra8>' pavojin- 

Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti ? 
norite 
veikti?
kitę prie ma
nės
no 
rijoj 
minavimo.

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

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

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

606 “9 914
TIKRA PAGELBA

Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo, intervenous 
gydymas (jčirSkimas jryduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi spcciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dcl greita ir 

'pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingą ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo :) ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
su bato j iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

1.' »■■■ “ " ■ .....   »

Dr. W. R.
Register, 

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

Ar 
pas- 

Atei-

dėl pil- 
laborato- 

išegza-

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių 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 įčirškiamos tie
siog į kraujų, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumt 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas ui«i- 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir AmerikoniSkais įtaisymais ir gyduolėmis 

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių,! krutinės ir Jonų skau- 
flėjimą, galvosūkio, nubčgiiną leninio puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų upccia- 
lum:* per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegu) atsi
lanko | musų ofisą Ir dasižinos apie nau
jausi gydymo . būdą tonsilų, kurie greita! 
atima spėką ir energiją. I’agelbojom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yrą nelaimingas.

The Peoples Health . 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Well8 St., 

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

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj h 
Šventadieniai^ nuo 10 iki 1 po pietfl. Pa- 
nedėlyK ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai. vakare.

tei i'
221J0—“Kultūros” B-vei
55156—Juozui Ausevičiui
4055—Bonipacui šepuiiui 

11404—Juzei Aidukyniutei
3560—Kazimierai Sakolauskie- 

nei
3506—Alenai Lengaudaitei 

20611—-Onai Porucienei 
22188—Teklei Vespenderienei 
22037—Zuzanai Deveniukei 
22049—Rozalijai Valiunienei 
22017—Kazimierui Vasiliauskui 
3752—Alfonsui Kietai , 
3792—Domui Bernotui

11305—Marijonai Cerbapskienei 
95866—Elenai Grigoravičiutei 
22210—Jonui Lenartui
11337—Marijonai Voluickai 
55131—Ignui Valiui

155133—Uršulei Vežiutei
11351—Dominikui Laurinavičiui 
11348—Veronikai Rudienei
3892—Antanui Petkevičiui 
3899—Elzbietai Regelskienei 
3906—Kazimierui Vitartui 
3931—Barborai Beržinaitei 

11370—Marei jonai Ropšienei 
3951—Juozapui Vojinskiui 
3971—Jeroslavui Jurevičiui

A. a. Antanas Staniulis, ele- 
klrikininkas ir SLA. 36 kp. fi
nansų sekretorius, pasimirė 
10:45 vai. naktj gegužės 17 d.,! 
l)o 6 valandų sirgimo. Buvo 52 
metų amžiaus. Jo gyvenimas, 
jo visuomeninisveikimas buvo 
tokia, kad negalima 
trumpu paminėjimu 
mirtį, bet reikalinga 
pakalbėti.

Velionis Antanas gimė Lie
tuvoje, Naujam Griškabūdy 
(kuris randasi tarpe Rygiškių 20694—Petrui 8. Kvedarui

tenkintis 
apie jo 
plačiau

Pinigai išmokėti per 
kitas bankas:

854—Kazimeru Bulderysu 
3751—Elzbieta Pauksztowa 

55084—-Alena Lunecka
864—Stanislavv Gap

3830—Jadvviga Salutowicz
11360—Andrzej Lapinski 
22176—Anton Buchowski

Hitt and Runn Considerable Events Sometimes Can Take Place in Two Hours of Time! BY -HITT
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

KAZIMIERAS Si R EI K A
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 29, 1925, 8:30 vai. ryto, 
- sulaukęs 48 metų amžiaus. Bu

vo vedęs, su motere išgyveno 
16 metų. Bet nemiela.širdinga 
mirtis atskyrė nuo musų. Pa
liko moterį Barborą ir 3 vai
kelius: Kazimierą, dukterį, Sta
nislovą ir Ramualdą. Lietuvoj 
seną motiną, brolį, 3 seseris. 
Amerikoj 2 broliu, Mikolą ir- 
Mateušą. Jis išgyveno Ameri
koj 22 metus. Paėjo, Kauno 
rėdybos, Panevėžio apskričio, 
Naujamiesčio valsčiaus, Pumų 
kaimo. e

Laidotuves atsibus panedėly, 
birželio I. iš namų 3243 South 
Emerald Avė.,'8:80 vai. ryto, į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
po pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai prašome visus gi
mines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Liekaąie nuliūdę,
Moteris, vaikai ir bf'Jiai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Antanas ?bąyo nuo- 
36 kp. 

žino, ant , kiek

Edison Co. 21 motus. Jis buvo 
mylimas kaipo užtikimas darbi
ninkas iir turėjo didelį pasitikė
jimą nuo kompanijos už savo 
gabumą. Kaip rodo C. Edison 
Kompanijos rekordai, jis nėra 
išlikęs vienos dienos per 21 me-' 
tus. Nebe reikalo i,r tą vakarą 
prieš jo mirtį, kuomet pranešė, 
kad jis labai serga, Edisono in- 
žinieriai^nenorėjo tikėli, kad jis

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI

Velionis 
girdus veikėjas ir SĮLA. 
Turbūt nevisi 
velionis yra gerb padaręs dėl 
36 kuopos. Tai, aš manau, rei- 
galinga žinoti ypač tos kuo
pos nariams. Antanas sekreto- sirgtų, 
riavo viršminėtoj kuopoj apie' Velionis Antanus paliko did- 
šešis melus. Reikia pasakyti, žiauriame nuliūdime savo myli- 
kad 36 kuopa turi apie 500'mą moterį Oną, tris dukteris — 
narių, jų tarpe daug inteligon- Salomija, Bronę, Stelą ir savo 
lijęs ir šiaip biznierių, kurie mylimą žen^ą Dr. Cerį, ir du 
retai lankosi Į susirinkimus, o broliu Joną ir Simoną ir se» 
kartais ir visai užmiršta, kad ’ .... T
jie yra SLA. nariai. Reto ir pa
prastų darbininkų mažai atsi
laikydavo ant susirinkimų, tai 
paprastai jlie atnešdavo Anta
nui Staniuliui pinigus į namus, 
kas, be abejo, darydavo daug 
kliūčių, nes žmonės atnešdavo 
pinigus kada jiems papuldavo 
ir, žinoma, nežiūrėdavo ar 
tanas Staniulis turi laiko, 
ne. Bet Antanas buvo ant 
pasišventęs SLA. įdirbti, 
jis niekam neatsakydavo netu- 
rys laiko, nežiūrint to, 
turėjo apie 350 tokių 
kur taip mokėdavo, 
dar ne visikas.- Daugelis 
rių ir profesionalų visai neaL 
įvesdavo duoklių, tad velionis 
paišindavo viena iš savo dūk-

Gydomos geriausiui ir pasekmingiau-1 ,.elill pas tokius žmones para- 
Nauji Arsphenaminc ir Luescide gy-l^111’1’ kad jie užsimokėtų savo 

dymai yrą g«-1 duokles. O šitokių atsitikimų 
riausi ir tikriau-1 būdavo gana daug. Aš sykį pa- 
sis 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai, didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 

M. Ross atpiginti kainas 
35 S. Dearhorn St nuo

šerį Marcelę Lietuvoje. Taipgi 
daug giminių ir pažystamų.

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Užkrečiamos 
Ligos

Dr. B.

$12.50 iki $5.00
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labui daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS
Gydyrnas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai • Įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Kaumrnų ir Nervų Gvdymas $2 iki $•' 
(lydymas Odos ligų — Actine Kays, $3.
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

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

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name
VALANDOS: i

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

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kama $60

An-
ar

I ink
kac

narių,
Bei lai
biznio-

Velionio Antano laidotuvės 
Įvyko 20 gegužės. Laidotuvėse 
dalyvavo labai daug žmonių, o 
į Tautiškas kapinei lydėjo apie 
šimtas automobilini. Prakalbas 
sakė iš namų lydint stud. B. 
Simokaiitis, o ant kapinių adv. 
Gugis, Dr. Biežis, ir Andriulis. 
Viisi kalbėtojai išreiškė didžiau 
sies užjautos dėl velionio An
tano iri jo šeimynos.

\ /
Bus neprošalį primintu, kad 

dalyvavo apie 21 inžinieriai 
(’omm. Edison kompanijos ve
lionio Antano laidotuvėse. ‘Tai
pgi buvo sudėta dąugyliė vaini
kų ant velionio . kapo; tarp 
daugybės vainikų ;ir 36 kuopos 
gėlių knyga buvo padėta ant

Roseland. — Sekantį panedėly, bir
želio 1 d., 7:30 vai. vakare, K. Stru- 
milo svetainėje, 153 E. 107-tos gat
vės įvyks l.ietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės šeriniukų susirinkimas. 
Šėrininkai, kurie dar neatsiėmėte 
certifikatus, ateikite atsiimti, o ku-# 
rie persikSlėte gyventi kitur, paduo
kite tikrus antrašus, šėrininkai ir šė- 
rininkčs atsilankykite j šį susirinki
mą paskirtu laiku, nes yra (laug svar
bių reikalų, kurie turi būt apsvar
styti.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Ant rendos šviesus kambarys 
vienam’ arba dviem vaikinam, su 
valgiu ar be valgio, mandyne. 
Randasi netoli karu linijos, 
aukštas. t

739 W. 33 St.

PARSIDUODA krautuvė cigarų, 
cigare!ų ice cream, ir grosernė. 

per /daugelį

Roseland. Birželio 2 d., 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose 10900 S. 
Michigan Avė. įvyks Lietuvių Impro- 
vement ir Benefit Kliuho susirinki
mas. Kliuho nariai atsilankykite 
paskirtu buku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurio turi būt apsvarstyti. 
Taipgi, ateikite tie, kurie dar neužsi- 
mokejote mokestis į tyliubą užsimo
kėti . Jeigu neužsimokėsite mokesčių 
busite suspendubti.

J. Tamašauskas sekr.

TINKAMAS ruimas rendoj dėl 
vieno arba ir dviejų vaikinų. Rui
mas patogus su visais tinkamais pa
rankamais. ■

Kreipkitės
2-ros lubos frontas

3127 So. Emerald Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PAS1RENDAVOJA kambarys dėl 
vieno, dviejų vaikinų arba dėl mer
ginos. Kambarys švarus, ir moder
niškas, aiti 63-čios gatves kaių li
nijos.

Atsišaukite / I
6430 So. Richmond Avė.

J IEŠKAU savo sunaus Juozo 
Lapinskio, prieš kara gyveno, 13 
Charles PI.; Athol, Mass./Jis pals 
ar kas* žinote, malonėkite pranešti, 
busiu labai dėkinga.

Petronėlė Lapinskienė, 
Edžiolų kaimas, Kaltinėnų paštas, 

'Tauragės apskr. Lilhuania.

draugo, Ane- 
kuris pirmiau 
antrašu; 2712 

4ir

PA.llb.SKAU savo 
kieto Riindziaus, 
gyveno po šitokiu 
So. Emerald Avė. Ar jis pats 
kas jį žino, teiksitės man pranešti.

D. RADVILAS 
708 VV. 17 PI. Chicago, UI.

NAMAI-ŽEME

metų.
Kreipkitės:

1609 So. Halsted Str.

NAMAI-ŽEME

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VIDURMIESČIO bankas reika
lauja keletą vyrų ir moterų ant 
lauko darbui, kurie kalba angliš
kai. Gera mokestis. Atsišaukite 
nuo 11 iki 2 po pietų.

Peoples Life Bldg. Room 311 
130 N. Wells Str.

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 

jmainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip- 

Į] kites pas

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

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

Greitam išpardavimui

PARDUODU farmas kokias 
tik norite, su gyvuliais ar be 
gyvulių, brangių arba pigių.

Atsišaukite laišku.
JOE RI DŪLIS,

R. 1, Hart, Mich.

išgydymas Į klausiau velionio ar ne perdaug 
Į darbo pačiam rinkti duokles, 

'Ikožną mėnesį. Jiis atsakė: “Tai, 
I žinai, įsipyksta; nusiunti mer- 
Įgaitę paprašyti duoklių, tai 
| mano, kad jie man lošiką 
Iro, kad užsiimoka. Žinai, jei 

, reikalausi iš jų, tai jie ir 
I mokės, o tdkių 
Įgalima išbraukti kokį 
| dėl nmžsimo'kėjimo”, 
lapie metai laiko atgal 
j buvo apvogę ar apie $200; tie 
pinigai buvo sumokėti SlLA.

| narių, bet Antanas nors ir ne- 
I buvo turtingas, 
Į niaus išmokėjo.
| kad A n tapo mirtis yra smutfis 
j 36-1 ai kuopai SLA. Reikia ne
užmiršti, kad 36 kuopa yra la- 

| bai marga, kurioje nemažai 
triiiikšmo yra keliama per susi- 

| rinkimus, bet Antanas niekuo- 1 *mel nepaisė kokių kas butų 
požvalgų, jis visus lygiai už
jautė, kaiipo narius' 36 kuopos. 
Jis nepaisė įkas 'koklių įsitikini- 
inų buvo, jis visiems lygiai pa- 

Į tarnavo. Tai buvo pavyzdin- 
Į gas SLA/ veikėjas.

Velionis Antanas buvo užau- 
Įgęs- Lietuvoj ir rrfažai gavęs ten 
Į mokslo. Bet jis nepasiliko be 
mokslo, kaip kad daugumas. 
Jis stengėsi mokytis kiiek galė
damas, kad galėjus užsidirbti 
kiek geresnį gyvenimą. Velio
nis Antanas atvažiavęs i Ame
riką pradėjo dirbti elektros 
stoty apie 22 metai atgal kaipo 
paprastas darbininkas. Bet ma
tydamas, kad jam bus Mmku 

Įgeijesnio pasiekti be mokslo, 
jis pradėjo mokytis už operuo 
tojų elektros stoties.- Jo didelis 
pastangos jam davė galimygės 
atsiekti savo tikslą. Vėliaus 
jis gavo savo mylimą darbą, 
nors tais laikais * iš lietuvių 
mažai kas galėjo užimti tokią 
atsakomingą vietą. Velionis 
Antanas mokiinosi ilgus laikus 
iš knygų, yėliaiis lankė Ediso
no Institutą žinomą kaipo 
“Central Station Institute”, 
kur jis užbaigė savo šaką mo
kslo kaipo “Chief Operator”. 
Kiek vėliaus velionis buvo

kapo.
•Lai bus mylimam tnusų 

draugini lengva šios šalies1 že
melė. Ilsėkis Aųtanai!

Stud. B. Siniokaitis.

Kazimiero 
parapijos, 

ar pats pra 
neškite man už ką busiu dėkingas.

S SURAS 
946 West 31 Place 

Chicago, III. 
------ - -.... - - A ...... —

PAJIEšKAU draugo 
Jurko, paeina Tverų 
Dalgų kaimo, kas žinot

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DARBAS su investmenlu. 10 
vyrų, kurie nori važinėtis auto
mobiliais į Los Angeles ir atgal, 
malonus atvirame ore darbas, al
gos $150 ir išlaidos, $1,060 arba 
$3,000 cash arba real estate in- 
vestmentas. atsišaukite asmeniš
kai, 2050 Archer Avė., nuo 9 ryto 
iki 9 vakare, nedėlioj 10 iki 4 po 
pietų. ,

narių jau

.PC 
da- 
ner 
ne
būt

šimtą 
Tali*pg*i 
velionį

iš savo kiše-
Tai, sakau,

P. S. Man teko pa temyli 
“Laisvėje”, kad velionis Anta
nas “labai neapkentė tautinin
kų ir socialistų,’■ kuomet jie 
Užpuldinėdavo kornimistus”. 
Vardan tiesos ir velionio sąži- 
žiningumo, aš noriu pasakyti, 
kad ta žinia yra melaginga. 
Aš velionį Antaną ląbai genui 
pažinau ypatišikai ir žinau, kad 
jis buvo grynai bepartyvis 
žmogus ir jo. gerą vardą ne- 
gra.žu šmeižti politiniems iš- 
rėkavimams. Yra faktas, kac 
velionis Antanas buvo senas 
skaitytojas “Sandaros", “Na ti
penu’’ ir kitų laikraščių. Gali
ma sakyti, kad jis skaitė visus 
pažangius laikraščius. —B. S.

įvairus skelbimai
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
& HDVV. CO.

Malevojam ir popieruojam. Ūž
ia ikom malevą, popierą, 

stiklus .ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S RAMANČIONIS- Prez..

Reikia Stako salėsiuenų — 
patyrusių vjrų reprezentuoti di
delę korporaciją. Gera proga 
vyrams kurie gali gauti biznio.

3210 So. Halsted St.
Box 221,

Prez.. 
....... .

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long disUnce handling. 

Turime daug' metų patyrimą.
3406 So, Halsted St.

Phones: Yds 3408 -r- Blvd. 1969

THE NEW YORK LIFE rei
kalauja keleto inteligentiškų lie
tuvių kaipo savo atstovų. Gera 
proga. >

, Mr. Peterson,
Room 620, 39 S. La Šalie St.

3 Cotage, 1 -4 kambarių, lo
tas, 125x150, kampinis, visi |- 
taisymai sudėti, kaina $3850, 
$500 įmokėti likusius po $25 Į 
mėnesį. Randasi netoli Kedzie 
ir Archer karų lipi jos.

Gera vieta dėl auginmio vis
tų.

4 kambarių Cottage, didelis 
lotas, randasi */2 bloko nuo ka
rų linijos, visi Įtaisymai sudėti 
ir apmokėti. Kaina, $3250, na
mas tik 1 meti kaip statytas, 
galima nupirkti su mažai pini
gų.

7 kambarių namas, visi Įtai
symai judėti ir apmokėti, yra 
elektra, vanos, gasas, randasij 
ant Archer Avė., prie karų lini
jos, kaina $3500, įimokėti $1000? 
likusius morgičiais.

Dar turim pardavimui Brigh-, 
ton Parke gerų lotų; kainos 
$550 ir brangesnių; $75 įmokė
ti, likusius po **$6.50 į mėnesį. 
Visi įtaisymai, šalygatviai, su 
ros, vanduo, gasas, elektra įves
ta

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St.

Tel. Central 1191

v..

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. Washington St.
Telephone: Franklin 3524-3525

MOKYKLOS

res.

genesnio

ranesimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus jsitėmyti šias taisykles.

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
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- 
mus ir tokius, susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talnihami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikčjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų 
ir visokie pr 
pinti laikr

4. Už

išskiriant liuterijas), 
ūmai galimi tal-

apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir coliu ąeaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

iki de-

.pakviestas užimti vieta> “Chief- Lietuvių Amerikos Politikos Kliuho
* , „ ‘m tm- ant North West Sales, įvyks mčne-OpCirator CommonAvealth Edi- 8jnjs susirinkimas Birželio 1 d., 1925,

ir apmokėta.

J. N. Zewert and Co.
4377 Archer Avė.

VV. kampas1 Archer ir Kedzie

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

Malevojame, popieruojame ir de
koruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Talman Avė., 
Phone Hemlack 1292

Tel. Lafayette 5153:6438

ROBIN BROS 
ffAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.
-/

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, 'keptuvių. Specialis prirengi- 
nias Sostheini’s , labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš* 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
alhambba store fixture CO.

MOKU TAISYTI visokius automo-
Galiubilius, taisau gerai ir pigiai, 

atvažiuoti į namus pataisyti.
Kreipkitės * »

J. RATKUS,
3525 So. Lowe Avė.

Reikalingas patiręs ir mokąs 
angliškai kalbėti bučeris. Ge
ram darbininkui, gera ^iga.

5700 So. Morgan St.
Tel. Wentworlh 2988

REIKALINGAS barbens, 
darbas nuolatinis.

Kreipkitės
3346 So. Halsted St.

Phone Boulevard 5972

Moderniškas Trijų Flaty 
Mūrinis namas, prie Wood 
St., netoli 63, kiekvienas fla- 
tas 6 kambarių, įplaukų, 
$1775 į metus. Furnace šil
domas, kaina, $15,800, cash 
tik $5,000 reikia. Atsišaukit

1750W.'63St.

k.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Managąr

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI karas priren

gtas dėl pop corn, Ice Cream ir 
nesvaiginamų gėrimų. Pirmos 
klesos padėjime,, pabudavotas 
pereitą rudenį, geros konstruk
cijos, bargenas. 1628 W. 33 St.

17 KAMBARIŲ namas, atneša 
rendų, $26(1 į mėnesį, turi Imt 
parduotas tuojau už $14,500, gra
žioje vietoje, netoli Fordo dirbtu
vių, išvažiuoju Europon. Veikite 
greitai.

533 \Ventwor!h Avė. 
Calumet, UI.

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas/ ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarąis. 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 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

RAKANDAI
DIDELIS bargenas. Parduosiu 

pigiai inohair parloro setą, riešu
tinį valgomo kambario setą, 2 
miegamo kambario setus, liampa, 
2 karpetus. Apžiurėkit. 1014 By
liom St. 2 blokai į pietus nuo Ir- 
ving Park bulvaro, netoli Sheridap 
“L” stoties.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI dry goods storas, 

labai pigiai, su namu ar be namo; 
taipgi Storas ant reridos, tinkamas 
barbernei.

Atsišaukite pas savininką:.
2743 VV. 17 Str.

NAŠLĖ turi parduoti 6 fl. apt. 
namą, išrenduotas po 4 kambarius 
ir sun pąrlorai garu šildomas, 
kampinis namas, prieš parką, Įplau 

alima pradėti su $12,560 
ge-

kų $5000, 
kitus išmokėjimais, atsišaukite 
gūžės 30-31. MORIUSON 

3906 N. Springfield Avė.
Juniper 2585

5 RUIMŲ MŪRINIS namas, kar
štu vandeniu šildomas, du garad- 
žiai; parduosiu labai pigiai.

3313 So. Leavitt Str.
arti Archer Avė. *
Tel, Lafayette 0016

PARDUODU medini namą už 
cash arba mainau j Bekernės, bu- 
černės loto, arba automobiliaus.

Kreipkitės pas savininką.
3829 So. Rockvvell Str.

Užpakaliniame name 1 lubos

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

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

» ............................ ... > "

Tuotni padaryki dideli mnaguma 
pats sau, savo ginrinirna ir drau
gams su kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galiai parašyti laiiką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mažinti* su lintuvižkomia raidimis 
pairau 1 yje. Galima ir angliikai ne
lyti.

Gaunamės

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

Chicago, UI.

son Co. dešimtoj dženenito
rių stoty. Keikia pasakyti, kad 
taiis laikais ta stotis buvo vie
na iš didžiųjų, apie 8 ar 9 
metai atgal. Velionis dirbo ko
kį laiką 
rotorius, 
sugryžo 
tą darbą 
dirbdavo
8 vai. ryto, tad būdavo liuesas 
dienomis. Nežiūrint *kad jis 
sugryžo ant naktų, bet jam 
algą mokėjo vyriausio operato- jis nuo 5-kių iš, ryto pradeda ap- 
riaits. Velionis išdirbo Com. ™P;»į‘ ^"fak(į!,Kiy,^w‘‘Naujie'

8 vai. vakare, Parapijos svet., 1641 
VVabansia Avė. Gerbiamieji kliubie- 
čiai, malonėkite būti ant šito susirin
kimo, dėlto kad bus laimėjimas, tik 
dėl tų nariu, kurie bus ant šito su
sirinkimo. Taipgi ir kitokių reikalų 
bus. — Valdyba

IŠRENDAVOJIMUI

PARSIDUODA grosernė ir viso
kių saldainių Štoras, atsišaukite 
tuojails, kas bus pirmesnis, tas 
ir nupirks Pigiai; yra reikalas 
parduoti tuojąus.

Kreipkitės:
1156 So. Ilermitage Avė.

DETER MISEVIČIA

6 KAMBARIŲ murinę cottage, 
3 melų senumo, cementinis skie
pas, elektra, garažas, didelis sod
nas, kaina $6900 įmokėti $1600 ir 
po $50 į mėnesį.

9431 So. Painei! Avė., 4 blokai 
į rytus nuo Halsted Str.

kaipo vyriausias ope- 
bet vėliaus jis vėl 

dirbti naktims, nes 
labiau mėgo, kadangi 
nuo 12 v. nakties iki

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. Taįpgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitąf laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musą žmogus patyręs tame darbe,

■ RENDON FLATAS, 6 kinbarių, 
šiltu vandeniu šildomas, kambariai 
dideli ir šviesus, labai gražioj ir 
ramioj vietoj, prie parko, gatve- 
kariai ir bus transportacija.

5533 So. Claremont Avė, 
Tel. Republic 9059

1 blokas į rytus nuo VVestem Avė.

PARSIDUODA Ice cream parlor. 
Saldainių ir cigarų krautuvė. Li- 
sas ant 4 metų. Galima dėti bile 
kokį biznį. 3 kambariai pagyveni
mui su visais rakadnais.

Parduosiu pigiai.
Jurgis Šimanskis, 

3806 So. Wallace Str.

PARSIDUODA 2 augštų'mū
rinis namas 7 kambarių. Elek
triką ir gazas.

Atsišaukite
3236 Normai Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
namas, 56 pėdų lotas, prie karų 
linijos, kaina $4600 išmokėji
mais, o cash, $4500.

2540 W. 38th St.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi ’ pasisekamą 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 .ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKJO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

RENDON — 
KAMBARIŲ 
FLATAS.

W. STANKUS, 
6815 So. Oakley Avė.

Pardavimui mėsai pjaustyti 
mašina, mažiii vartota. Parduo
siu už pirmą teisingą pasiūly
mą. 1 lubos užpakaly.

S. žiūras, 
946 W. 31 PI.

NAUJAS, 2 flatų mūrinis namas, 
Ciceroje, 51 Ct. ir 18 St., 5-5 kam
barių, karštu vandeniu šildamas, tilo 
stogas, kaina labai pigi, išmokėji
mais. Pamatvkit ii šiandien.

CARL A. CARLSON CO.
2136 S. 48th Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsites, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

■


