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Belgų valdžioj gal 
bus socialistai

Cechai ruošias atskirt 
bažnyčią nuo valstybės

Naikinama kataliku dvasiški jos 
privilegijos jr Vatikano įtaka 
čechaslovakuose

Valdžios krizis Franci joje 
tebesitęsia

Čechoslovakai ruošias atskirti' 
bažnyčią nuo valstybės

Belgijoj gal bus sociali- Francijos valdžios krizis 
sty valdžia

laimėję daugiausia vietų parla
mente, šaukia partijos šuva- 
žiavimą valdžios paėmimo 
klausimui išspręsti

BRIUSELIS, Belg-ija. lxal. 13. 
— Belgijos socialistinė darbo 
partija šaukia nepaprasta suva
žiavimą išspręsti klausimui dėl 
perėmimo valdžios į socialistų 
rankas. i

Dalykas toks, kad kaip pas
kutiniai daviniai parodo, ką tik 
įvykusiais rinkimais f parlamen
tą socialistai yra išrinkę dau
giau, negu kuri kita partija, at
stovu buto narių. Vietoj 68 vie
tų, socialistai naujajame parla
mente turės vienuoliką daugiau, 
tai yra 79 vietas. Patapę stip
riausia partija parlamente, soci
alistai, einant įstatymais, turi 
teisės krašto valdžią dabar pa
imti Į savo rankas. Socialistų 
partijos vadas Vanderveldė te
einu pareiškė, kad tokio svar
baus žingsnio patys atstovai sa
vo atsakomybe nedarvsia. val
džios paėmimo klausimą turinti 
išspręsti visa partija.

Kaip jau minėta, Belgijos at
stovų bute socialistai turės 79 
atstovus, o senate 59.

Katalikų, arba valdžios, parti
ja, rinkimuose gerokai apdaužy
ta, atstovų bute turės dabar tik 
78 atstovus, o senate 71.

Liberalų partija turės atsto
vu bute 22 vietas, senate 23.

Komunistai atstovų bute turės 
2 atstovu, senate nė vieno.

Neramumai Meksikoj
Ginkluoti maištininkai išvijo vai 
stijos gubernatorių ir jo štabų

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 13.
Sierra de Nayarit valstijoj 

vakar ginkluoti maištininkai, į- 
siveržę, užėmė sostinės Įstaigas 
ir pašalino iš valdžios guberna
torių Romerą ir jo štabą.

Sakoma, kad maištininkams 
vadovaująs buvęs gubernatorius 
Villanueva, kuri dėl suktybių ii 
ištvirkimo vietos legislatura ne
senai pašalino iš valdžios.

Gubernatorius Romera tele
grafu kreipėsi į Meksikos Mies
tą dėl karinės pagalbos.

TRYS MERGAITĖS ŽUVO 
TUI NUŠOKUS NUO TILTO

AU-

FARGO, N. Dv bal. 13 — Ties 
Perley, Ali n n., nuo Red River u- 
pės tilto nusirito vandenin au
tomobilis, kuriuo važiavo du jau
ni vaikinai ir trys mergaitės. 
Vaikinai išliko gyvi, bet mergai
tės, visos trys sesers, prigėrė.

Painleve’i atsisakius sudaryti 
ministerių kabinetą, pavesta1 
mėgint Briand’ui

PARYŽIUI, bal. 13. — Atsto
vų buto pirmininkui, Paului 
Painleve’i, atsisakius sudaryti
atsistatydinusios Bernoto val
džios, respublikos prezidentas 
Doumergue tą uždavinį pavedė 
Aristidui Briand’ui. kurs Fran
ci jos premjeru yra buvęs jau

Briand, visą dieną konferavęs 
su partijų vadais, grupėmis ii 
atskirai, ir nieko neatsiekęs, va- 
kaie pranešė prezidentui, kad 
galutino atsakymo negalėsiąs 
duoti ankščiau, kaip rytoj po pie
tų. Jis laukia socialistų parti
jos tarybos sprendimo, ar socia
listai sutiks dalyvauti valdžioj, 
ar ne.

Parlamento rateliuose įspūdis 
yra toks, kad Briand’ui kabine
tas sudaryti nepavyks ir kad ta
tai padaryti bus vėl pakviestas 
arba Painlevė, arba senatorius 
Bene Renoult.

Socialistai, kurie visa rakta si
tuacijai laiko savo rankose, nela
bai linkę pritarti bet kuriai ki
tai kombinacijai,, kaip vėl Her- 
rioįo kabinetui. Vyriausias so
cialistų organas sako, kad nau
jas ministerių kabinetas turįs 
būt suorganizuotas arba 
to, arba opozicijos. Jei 
jų blokas turįs pasilikti 
tai vienintelis jų loginis

PRAHA, čechoslovaki ja, bal. 
13. — čechoslavakijos ministe
rių kabinetas svarsto klausimą 
dėl atskyrimo bažnyčios nuo val
stybės. Toks sumanymas reak
cinėms grupėms, suprantamas 
dalykas, nepatinka. Ypač vi
soms keturioms tam priešingi 
katalikų klerikalai. |

Respublikos prezidentas Ma- 
sarik ii užsienių reikalų ministe- 
ris Beneš - abudu yra seni libe
ralų darbuotojai čechoslovakuo- 
se, ii* nuo pat laiko, kai Įsikū
rė nepriklausoma Čechoslovakų 

i respublika, juodu stengės dėl 
katalikų dvasiški jos privilegijų 
panaikinimo, o kartu su tuo ir 
panaikinimo Vatikano įtakos.

Pastaruoju laiku buvo priim
ta tam tikrų įstatymų, kurių tik
slas yra naikinti katalikų kuni; 
gijos privilegijas ir įtaką. Ne
senai, pav., kai kurios katalikų 
šventės buvo išmestos iš valsty
bės švenčių sąrašo. ,

Bet tai vis menkniekis, paly
ginus su dabar projektuojamuo
ju bažnyčios nuo valstybės at
skyrimo įstatymu. Katalikų 
klerikalai ruošiasi stipriui kovai 
prieš tą Įstatymo projektą, ir jei 
jis bus įneštas parlamentan, jie 
žada statyti klausimą dėl pasiti
kėjimo valdžia.

Kalbėdamas apie Romos pupos 
troškimą turėti Įtakos j valsty
bės dalykus, užsienių reikalu 
ministeris Beneš pareiškė, kad 
valdžia jokiu budu neleisianti, 
kad “Vatikanas skirtų savo ad
ministratorius katalikų bažny
čiai čechoslovakijoj per musų 
galvas.”

AREŠTAS RIAUŠININKŲ STUDENTŲ PARYŽIUJ Arbitracija darbo ginčuose 
nepriverčiamą

Tokį nuosprendį padarė aukš
čiausias teismas prieš indu* 
strinio teismo sprendimą.

Lietuvos žinios.
BYLA DEL VYTAUTO ALEK

SOS UŽMUŠIMO

llęrrio- 
kairių- 
galioj, 
vadas

Zeppelino kompanija nori 
keltis Šveicarijon

ŽENEVA, Šveicarija, bal. 13. 
— Vokietijos Zeppelino kompa
nija derasi dėl ploto žemės Švei
carijos teritorijoj, tuojau sker
sai Konstancos ežerą., kur ji no
ri perkelti visas savo įstaigas ir 
įmones dirižabliams dirbti. Tuo 
budu kompanija nori išvengti 
Versalės sutarties reikalavimų, 
kad Vokietija sunaikintų savo 
orlaivių dirbyklas ir hangarus.

Manoma rėčiaus, kad federa- 
lė Šveicarijos valdžia nesutiks 
įsileisti vokiečių kompanijos, 
nes tuo galėtų būt įtartas Švei
carijos neitraiumas.

ČILĖ GRĄŽINA PERUVIJAI 
TARATOS PROVINCIJĄ

\VASIIJNGTONAS, bal. 13.— 
Čilės ambasada šiandie pranešė 
prezidentui Coolidge’ui, kad Čilė 
pasiruošus atiduoti Peruvijai 
Taratos provinciją ir miestą.

NICA, Franci jar bal. 13.
Gyvenęs Paryžiuj jaunas, %2 

Vieton
ROMA, Italija, bal. 11.

Išleista -patvarkymas, kuriuo, metų, amerikietis John 
senosios rųšies variniai pini- VValsh., iš ęincinnati, Ohio, užei
gai po 5 ir 10 santimų išima-(mušė netoli Mandelie. Smarkiai 
ma iš cirkuliavimo, ir po bir- lėkdamas automobiliu jis nebe- 
želio 30 dienos nebebus, pri- teko kontrolės mašinai ir tren- 
imami apyvartoj. ‘kč į medį. ,

Franci jos sostinėj, Paryžiuj, nesenai buvo didelių universiteto 
studentų riaušių, kilusių dėl paskyrimo profesoriaus George So- 
elle tarptautinių teisių lektorium. Riaušėse penkiasdešimt 
keturi policininkai buvo sužeisti; daugelis pavojingai. Tris
dešimt riaušininkų buvo areštuoti. —- Paveikslėly matyt du po
licininku velkančiu areštuotą studentą.

WASHING TONAS, bal. 13. 
Aukščiausiojo federalio tei

smo padarytu šiandie sprendi
mu, arbitracija darbininkų 
ginčuose su samdytojais nega
li būt priverstina, nes tatai 
priešinas konstitucijai.

| Tokį sprendimą padarė aukš
čiausiojo teismo teisėjas Vum 
Devanter dviem bylom, Charles 

:Wolff Paacking kompanijos 
I (Topeka, Kas.) paduotom prieš 
Kansaso industriniu santykiu 
teismo sprendimą.

| Industrinių santykių teismas 
mat buvo nustatęs normą algos 
kurią ta kompanija turėtų mo

kėti
darbo valandas.• * 
tuo nesutiko* ir kreipėsi Į fede- 
ralį aukščiausįjį teismą, kurs 
dabai' išsprendė, kad industrinio 
teisino sprendi maas nesąs priva- 

lomas, kaipo nekonstitucinis.

• KAUNAS. — Kovo 20 ir 21 
d. kariuomenės teisine buvo 
nagrinėjama Joselio Codikovo 
byla, kuris buvo kaltinamas 
užmušęs 1923 m. rugsėjo 12 d. 
K. Norkaus emigraciios biure 
Vytautą Aleksą.

Bylon buvo pašaukti 31 liu
dininkai. Valstybės gynėjas 
pulk. įeit. Engleris ('.odikovą 
apkaltino ir siūlė nubausti ji 
kalėjimu iki gyvo", galvos, nes 
mirties bausmę kaipo nepilna
mečiui negalima buvo pritai
kinti. Kal.mamąjj gynė pri- 
siekusis adv. prof. Bieliaekinas. 
'l'eismas ('.odikovą realo esant 
nekaltą ir išteisino.

darbininkams, o taipjau 
Kompanija su

Vėl bomba Metrine Buvęs sultonas parda- Panevėžy steigiamas Lian
italo ves” Turkija Anglijai dies Universitetas

Paskelbiama slapta sutartis, pa- -----------
daryta tarp Turkijos ir Angli -1 Panevėžys susirūpino švieti- 
jos 1919 metais rno — kultūros reikalais. U

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 13. — Chiacgos Tribu-

Sprogimu suardyta vieno 
dviejų aukštų namai 

—|---------
HERRIN, ui , bal. 13.

trumpą laiką jau trečia bomba 
sprogo Herrind miestely. Vakar 
nežinia kieno mesta bopiba su
draskė italo John Pisoni dviejų ne korespondentui pavyko gau- 
aukštų namus. Namų savinin-^ti 
kas tuo metu buvo namie, bet 
laimingai ištruko neužgautas.

VVilliamsonO kauntės ir llerri- 
no piliečiai paskyrė pusantro 
tūkstančio dolerių dovanų tam, 
kas nurodys kaltininką ar kalti
ninkus, kur praeitą penktadienį 
dinamitu* išsprogdino piliečio 

j McCorm.acko, .< ku-klux-klano 
n p “ ▼ - u i i priešu kandidato į miesto majo-Policijs TatlffigfiS MOkytO" rus, sankrovą. Policijos tirinė- 

. A • jimai iki šiol nedavė jokių vai-jy Seminarijoj s,,,.

TAURAGĖ, kovo 24 [Lž]. — 
Vakar į Mokytojų Seminarijos 
namus atvyko policija tardyti 
mokinių dėl konflikto su muzi
kos ir dainavimo mokytoju var
gonininku p. Derginčiu. Keli 
mokiniai buvo suimti, bet vėliau 
visi vėl paleistk Mokiniai mušė 
telegramą Valst. Liaudininkų 
Seimo frakcijos nariams, prašy
dami gelbėti. Atvyko Seimo na
rys p. Kvieska.

SURASTA 58 LAVONAI
GĖRUSIŲ VOKIEČIŲ

KAREIVIŲ

PRI-

MANDENAS, Vokietija, bal. 
13.
vonai vokiečių kareivių, kurie 
kovo 31 dieną, tiltui sulužus, žu
vo Vezeros upėj. Dvidešimt tri
jų dar nesuranda.

Oficialia. oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Apla
mai gražu; maža atmainos tem
peratūroj; vidutiniu didžiumoj 
šiaurvakaris vėjas.

Į .Vakar temperatufa vidutiniai 
: siekė 57° F..
I . •
! šiandie saulė teka 5:12, lei
džiasi 6:28 valandą.

PINIGV KURSAS
. t . i Vakar, balandžio 13 d., užsienio pi-i

— Iki šiol surasta jau 58 la-' nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, HM) frankų .. 
Danijos, 100 kronų ..... .
Prancijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, 100 zlotų ..........
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos, 100 markių ....
š vedlį* *. 100 kronų ..... .*.
Šveicarijos, 100 frankų ....

AEROPLANAS NUKRITO

..... $4.79

.. $5.08

.... $18.41 

..... $5.14 
... $4.09 
.... $19.25 
... $16.00
... $39.90
..... $2.53
... $26.95 

. .. . IRUSSELVILLĘ, Ark., bal. 13.
— Nukrito žemen aeroplanas, 
grįžtąs iš Morriltono į Russel- LjefUvOS PinigŲ KllTSaS 
villę. Pilotas Inman ir pasažie-, 
rius Mrs. Iland taip pavojingai ( siunčiant pinigus Lietuvon nėr 
UŽsigąvo, kad vargiai bepa-. Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 
sveiks.

i dokumentas, suvaidinęs 
svarbų vidmenį Turkijos nacio
nalistų judėjime. Tai dokumen
tas slaptos sutarties, padarytos 
tarp Anglijos ir sultano Vahi 
Eddino. Ta j a sutartim sulta-
nas “pardavęs” Turkiją Angli
jai, kuri už .tai pasižadėjo ginti 
sultano dinastijos reikalus 

1 Ta slapta sutartis I 
ryta Konstantinopoly rugsėjo 
12, 1919 m., ir pasirašyta Angli
jos atstovo N. Churchillo, iš vie
nos pusčš, ir Turkijos didžio vi- 
ziro Damad Ferido, iš antros.

Einant sutarties punktais, 
Turkija pasižada remti Anglijos 
įtaką Irake ir Sirijoj, o taipjau 
kalifo — musulmanų tikybos 
galvos — įtaka padėti Anglijos 
viešpatavimui kituose musu Įma
nų kraštuose. Turkija atsižada 
visokios teisės Egiptui ir Sirijui 
ir sutinka nesipriešinti sudary 
mui nepriklausomos Kurdistano 
valstybės.

Iš antros pusės,, Anglija turi 
mandatą Turkijai; kontroliuoja 
Dardanelių sąsiaurius; gaarntuo 
ja sultonui teikti kariuomenės 
pagalbos atveju, jei turkai su
kiltų prieš sultoną.

Ta sutartis pateko betgi į ran
kas dabartinio turkų respublikos 
prezidento, Kernai Pašos, ir bu
vo plačiai išnaudota agitacijai 
prieš sultaną.

Kaip žinia, tuo laiku, kai kal
bamoji sutartis buvo daroma, 
Turkijoj ėjo stipri agitacija už 
tai, kad mandatas Turkijai bu
tų pavestas Jungtinėms Valsti
joms; tečiaus jis vis tik kliuvo 
Anglijai.

ino — kultūros reikalais. Kovo 
21 Šaulių sąjungos Šivetimo ko
misijos iniciatyva įvyko susirin
kimas, kuriame nutarta steigti 
Liaudies Universitetą.

Pirmą dieną įsirašė apie 50 
klausytojų. Paskaitas numato
ma daryti 2—4 kartus į savaitę.

Bę to rūpinamasi įsteigimu a- 
matų, technikos mokyklų ir su
augusiems gimnazijos. [LŽ].

PRIE LONDONO PREKYBOS 
RŪMŲ STEIGIAMA ANGLŲ 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMAI

Londonas, 19, m. — Pir
mininkaujant Londono preky
bos rūmų pirmininkui Barclay, 
kovo 18 d. Įvyko prekybos rū
mų suisrinkimas, kurs nutarė 
prie Londono prekybos rūmų 
įsteigti anglų-lietuvių prekybos 
rūmus. Platų pranešimą apie 
Lietuvos 'ekonominę ir finan
sinę padėti ir prekybos gali
mumus su Lietuva padarė Lie
tuvos konsulas p. Gineitis. Be 
to, buvo patiekta nemaža in
formacinės medžiagos anglų 
kalba, išleistos Lietuvos finan
sų rhinisterijos.

KOPERACIJOS BENDROVIŲ 
SĄJUNGA GAUNA ANG

LIJOJ KREDITĄ

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

KINGSTON, Jamaika, bal. 13. 
— šiandie .vidudienį čia buvo 
jaučiamas stiprus žemės drebė
jimas, tęsęsis betgi vos porą se
kundų. Keletas namą susprogi-

*•
Siunčiant pinigus

tant Amerikos doleriais yra skaito- 
•mas šitaip:

50 litų
101) litų 
200 litų , 
300 litų 
400 Jitų 
500 litų 
eoo ' 
700 
800 
900

1000

litų ....................... ...........
litų ....................... I.......
iitų ......... ....................
litų .............................
litų .............................

Prie šitOH sumos reikia 
nėjo, ir žmonės buvo labai išgąš- .centai pašto išlaidą už 
r . j siuntini. Norint pasiųsti

Uintl. (]ar pu centų daugiau.

...... $5.50 
....... 10.50 
.....  20.75 
...... 31.00 
...... 41.25
...... 51.50 
...... 61.75 
...... 72.00 
...... 82.25 
...... 92.50 
.... 102.75 
pridėti 25 
kiekvieną 

telegramų

i u ’ , (ZANNI TĘSIĄS TOLIAU KE- 
buvo paaa- JJ0Nę APLINK PASAULĮ

TOKIO,, Japonija, bal. 13. — 
Argentinos aviatorius, maj. Pe- 
dro Zani, gavo jau iš Jungtinių 
Valstiją naują, stipresnį inžiną 
savo aeroplanui ir žada tęsti to
liau savo kelionę aplink pasaulį.: 
Jo kelionė buvo sutrukdyta pra
eitą rudenį, atskridus jam į To
kio. ‘

KAUNAS. Praeitų metų 
gale Lietuvos Kopcracijos Ben
drovių Sąjunga įstojo i tarp
tautinę koperalyvų didmenų 
sąjungą, kurios tikslas yra pa
lengvinti užmezgimui ryšių 
taip įvairių šalių koperalyvų 
organizacijų. Paskutiniuoju lai
ku sąjungai pasisekė išsirū
pinti kreditų iš Anglų kopera
lyvų didmenų b-ves Anglų ir 
kolonijų prekių pirkti.

RADO PUODĄ SU SENOVĖS 
PINIGAIS

KAUNAS, [L-va]. — Kovo 25 
d. viešų darbų darbininkai bely
gindami Linksmadvario kalną 
keliui) iškasė .molinį puodą su 
senais lietuviškais pinigais. Pi
nigėliai maži, rusų skatiko dy
džio. »

Vienoje pinigėlio pusėje buvo 
aiškiai matyti Lietuvos vytis, 
metai (16,65) ir neįskaitomi žo
džiai. Antroje gi pusėje žmo
gaus galva ir raidės Cas. Rex. 
Pinigėlius nunešė miesto valdy
bom į

Pinigai 
Rusijon

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni tinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebū
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
i Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, III



Lietuvoj

pasu*.

1921 m.

Maksas 10 ?«rbn 20

mų įstatymo prdjėfetli ir |ni

teimciio rinkinių įstatymas.

Ministerių Kabinetas priėmė

Rūkytojo Heliiiar 
eigai etųRūkytojo paprastų 

cigaietų

l^ilkrrtSflų jlHšlb.
Nuo linhirid^lb I ll. vlšbšč 

pilsto Įstiiigcšė H* li^blitilėbšb 
įvedamas ĮVaiHls Larld-ilšeltl Už
sakymų |)HitrliHė|lftittii.

l’rišlo tvšidl <ti iiŽšlėdHi.

Tiktai GRYNAS Turkiškas tabu 
kas yra sudėtas j Hehnanis ir 
Turkiškas tabakas yra geriausias 
ir brangiausias tabakas pasaulyje

Užsienio prekyba.
Vasario mėti. sieke 39 tiilH-

tdvtis, VuklMljbš ib i.diVIjbs 
jvedilHias jiiM’iodinlų lėUiinit; 
pasIRbililmts. (’žsakyrriai pri-

agęhtiiros:.
tie to, tiub balandžio 1 d. 

ĮvediiiYias pinigų perlaidų 11’ 
silifitliiių ahdčlu mokesniu pa
sikeitimas su Čekoslovakija, o

jv<‘>lniiii. THo btlrtti i.WŽI- 
ds pi-HHbšė KbŽlHill 3 rtlllljd-

Klapsimas Atsakymas—

gHjiino štilthtilbšlus 
iHtikC iŠ ftilško. 

1

Mušti y<Hftusyi)č 
skubotai telegrafavo 
kų plioiimą Tautų
kurios tarybos pirmininkas 
Anglų užsienio reikalų minis- 
leris čamberlenas letegrarno- 
mis Lietuvos ir lenkų vyriau- 
sybetnš Išrblške Vilties, kart 
susirėmimas bus geruoju likvi
duotas ir grųžiiiti belaisviai.

1 I( tdvdš vybiiHljhViir' kbVU 19 
diiiią illšdkf, Rfill kbliHiklas

Sdjiltigbs HilfIkHfilMk k:ld dtei- 
|y IbHlttį HUHufHMl hbilHšIkiirto- 
Iii. llHiii 2l H. 13 tHiltŲ Sijjiin- 
tji-S fiiftifHlHiiis, kad
LiblUVUS skiilidiiš tiMšltišld tau-

Kodėl tlelmarai ytk 

geriausi Amerikos 
cigaretai?

Išdirbėjai teikia 
jums geriausius ko
kius galima gauti 
už pinigus, labai 
prieinama kaina.

fatHjik fHMHiftių
uihi»h
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S. L FABIONAS 00

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MALU 
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai *
127 N. Dearbom St., Kuom

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

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

809 W. 351h SI., Chicago i 
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774 ;

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 4 
DAVIMO RAŠTUS. * 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
Parduodam Laivakortes. • I

<Jhe ?rue Chocolate LAXATIVE
Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno Čekoliado, be sko
nto laxative gyduoles. Vaikai inėgsta jų 
čeKoliadinį . skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kairtijf- 
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

cuzija.

Praeitais melais IJehivoj pa
siųsta 256,265 telegramom 2,- 
810,915 žodžiu.

Dvarų ir kaimų parceliavimas.
Šiėniel numatyta išparce

liuoti 120 dvarų ir išskirstyti 
viensėdžiais 60 kaimų. Parce
liavimui paskirtas žemės plo
tas siekia 15(>,(MR> ha.

Oro susisiekimas Maskva— 
Karaliaučius

Nei rukus prasidės oro susi
siekimas tarp Maskvos ir Ka
raliaučiaus. Orlaiviai kasdien 
sustos ir Kauno aerodrome.

Klaipėdos gyvulių ekspiH’tds.

pillifin ihifis|ioHiiš lll.Ub.000 
rtiollčlh i.itOA.iIRl Hlh štlHJui.

TRU LAX MFG. CO.

Mes norime gauti
Keletu inteligentiškų vyrų ir motėių kurie kal
ba angliškai. Jie gali uždirbti huo $200 iki $500 
i mėnesį.

THE PRO VIDERS LIFE ASSURANCE CO., 
1530 N. Robey St., Chicago, 2nd FI. 
Pasirilrttik su agentūros užveizda, .1. J. Dhboiirg 

nuo 2 ryto iki 4:30 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET . .
Tel. Kedzi. 8902 z Mįt

3514-16 Roosevelt K«1 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

___________

šviesą ir pajiegą nuvedamo j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjinau.

Pirmutine IJetuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n t.
a. Bartkus, Pre«.

1P19 W. 4Įth Si., TeL Boulevard 7101, 1892, Chicago

dienos per Pagėgius i Vokietiją 
išvežta iš Klaipėdos krašto 57 
vagonai gyvulių. Vokiečiai 
Klaipėdos krašte perka dai
giausia kiaulių.

(leležhikclinihkų kursai.

Netrukus steigiami Kaune 
geležinkelininkų kurseli.

Tautų Sąjungos atstovas 
Kldlpėdoj

Kovo 21 d. atvyko į Klaipė
dą Tautų sąjungos paskirtas 
Klaipėdos uosto tarybos nariu 
norvegas Kjelstrupas. Musų 
vyriausybei taryboj atstovau
ja inž. Naruševičius ir Klaijje-

tas p. Borcliertas.

Laivų judėjimas Klaipėdos 
uoste

Vasario mėn. i uosta ipla

Šešupės Bangos
Savaitinis laikFaštis eina Marijampolėje

“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” rangos 
ir skaitytojų sau laukia!
“Kur darželiuos plnavjjos, 
Kur mergeles kaip lelijųs”...
Ten “ŠEsUPfcS BANGOS” skambios 
Jieško : avo pjttkkvijos!
“Kur tur žfnotiės gerą širdj, 
Kad kiekvieną čauKsmą girdi”....
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios—
Nor be vargo įsiskverbti!
Tad lietuvi-lietuvaite!
Skirk litelių tuzinaitį — 
Te “šESUPfiS BANGOS” lanko 
Tavo ramią bakužaitę!

kaiha:
Lietuvoje metams 12 litų, pusmečiui 6 litai, 3 niėn. 3 litai.
Atskiro Nr. 25 centai. Amerikoj metams:2 dol., pusm. $1.

Kuogreičiausiai kreipkitės adresu:
“Šešupės Bangos” P. Kriaučiūno g-vė 6, 

Marijampolė, Lithuania.

kė 15 laivai 51,512 kjib. mėl
iu iinl’pos, <> išplaukė 49 laiv. 
55,619 kub. mtr. įtalpos. At
plaukė daugiausia laivų iš Vo- 
kietijes ir Švedijos, išplaukė j 
Vokietijų ir Latviją. • Žiemos 
laiku toks judėjimas laikomas 
gtlna dideliu.

Lferikai pilotą musų sagtybas

Kovo 16 d. vakare demarka
cijos linijoj širvidtų rajone, 
ties Kišeblolo kaimu, musų 
sargybas netikėtai puolė su
stiprintas lenkų pasienio poli
cijos būrys. Lėni 
darbininkus, kurie
ką, suėmė tris musų policinin
kus, ‘Meškalį, Naleckų ir Ko
piant} ir išsivarė juos už de
markacijos linijos.

Kovo 17 d. 
vėl pasirodė

n lis

tame,pat miške 
apie 300 lenkų 
apsiginklavusių 
ir ’ pasiruošusiųku-lkofitydžiaiš 

pulti musų policiją. Atvykęs 
tfičimi Lleliijįos pasienio Sar
gybos rajono viršininkas griež
tai lenkams pareiškė, kad mu
sų sargybos be mūšio iš saky
tų virti} hepašitrmiksiančios, 
ir pareikulnvd grąžinti stum
tuosius policininkus. Tik tada 
lenkų karingas* ūpas nukrito,

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ- 

• TO ISTAlfcOSfe I 6 Iki 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildys piisiusk ją mtiittš sti pinigais 

' PINIGUS LIETUVOJ PRIVAt.O GAUtl SĖKAMA tPATA:

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dcarborn St. 

Room 1211 
Tel. Dearbom 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

JOHN KUChlNSKAS
LIETUVIS AbVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare. Se
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arbą parduodant Lotus, 
Namus, Farma£ ii* Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11‘S. La Šalie St., Rdom 0M1
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9 6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., tel. ttlvd. 6775 

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

■ .................. ..  >7-t—-

Vardas ir fiavarde

ValsčiusKaimas

Paštas

Pinigų j)risiunčid $

Siuntėjo parašas

Adresas

TelegramųPaltu
bO

i

31.25
41.50
51.75

21.50
81.75
42.00
52.25

200
800
400
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

1000 litų
5000 litų

IMtu 
$62.00 

72.26 
. 82.50 
. 92.75 
103.00 
514.00

Doleriais siunčiMttt telkia pridėti 25 betilus prie kdžhos dbšitittiėš dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
17$) šo; MalMcd St. nilhbis

turi gaut Lietuvoj litais 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

(jei nori

Pinigus reikia siųsti Moriėy OrdeHais ar Bdnkos kasieriaus čėkiafe. 
REIKIA RAŠYTI VARDU ‘‘NAUJIENOS” 

Litų kursas siunčiant t’astii ir TelfcgMHUi

J. P.-AAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W, Wašhington St., Room 1310 
Telephone Dcarborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 Sfreot 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. u'asningtpn St. Room 911 
Tel. Central 6290

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant feridgeporto Seredoj kuo 
B-8 ▼. t. Subatoj nūn 1-7 i. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boti. 6737

Tel. Dearborn 9057

. A. A. StAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj: 
Room 17J!C> 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
.77 W. VVashington St 

Cor. Wfcshinttbn & Clark

Tek: Hyde Park MTA I
- -

1
/
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Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkewic» 

HANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai p** 
tarnauju mote* 
rims prio gimdy
ti) o, patarimai 
lylcai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Teatro diskusijos 
Kaune.

Kovo 26 <t. (1925 m.) stu
dentu “Kultūros” būrelis suren
gė viešas diskusijas “Tautos 
teatro’” salėje tema “Tautirio 
teatro uždaviniai”, kuriose da
lyvavo profesoriai: M. Biržiška. 
Balys Sruoga, Ilerbačauskas ir 
kiti, kaip A. Sutkus, Faustai 
Kirša, Petrėnas. Klausytoju 
daugiausia studentu, prisirinko 
pilua nedidelė teatro salė.

Pirmojo žodžio ėmė prelegen
tas prof. B. Sruoga. Skirdamas 
teatrą nuo tarpininko tarp ra
šytojo ir žiūrovo užjdomidamas 
klausytojus. Jo išvedžiojimais, 
teatras yra kas kita negu tarpi
ninkas ar nuvargusių valdinin
kų atgaivinimas, palinksmini
mas. Taippat nėra tarnas vi
suomenės sluogsnių, ar valdan
čių partijų įrankis. Teatras ga
li būti ir Im* parašytų veikalų. 
Ta parodė ir praktika musų 
krašte. “Vilkolakis” tankiai 
vaidina be jokių sukintų veika
lų.

Kiekviena tauta turi savo at
skirus pažymius. Kinų gedulą 
raudona, musų juoda ir t.t. Sim
bolinis menas kicKvienoj nacijoj 
yra savotiškų formų. Prancū
zai vartoja posakius: geltonas 
juokas, mėlyna bai-> ė, kas 
mums afrlytų keistai, kaip ly
giai jiems keistai atiodo musų 
posakiai. Paimkim posakį: kvai
las per visą pilvą, (duodantį 
sprendinį t apie kvai į), vokiečiai 
vartoja “Sckafikopf” (avino 
gaiva) ki i dar keisčiau* visose 
tautose ^išhiama savotiškai.

Kūryba motyvai eina per iš
tisas tautas, pritaikinant prie 
savo tautos savybių, išreiškimo, 
žiedo motyvas, kur mergelei 
plaunant rankas upely natenka 
į dugną ir žiedas, eina per išti
sas tautas, pas ei i nūs, lietuvius 
ir kt. Edipo motyvas vartoja
mas elinų, vokiečių, prancūzų ir 
t. t. iki apeina ratu. Reiškiama 
pyktis, kerštas; keistas didvy
rių garbinimas. Tas pats yra 
muzikoj, kaip Šimkaus “Nu
skendęs dvaras”.

Aktorius yra kaipo mena per- 
statytojas beždžionė* kuris 
vaidinant išreiškia nustatytas 
forrnuą, mimiką, gestus ir t.t.

Diskusuoti išėjo pirlnu prof. 
Herbačauskas. Jo nuomone te
atras yra veikiama valia. Kiek
vienas kuria, ir aš galiu kurti 
(čia pastebėjo ironiškai, nes jis 
jau tok ji “teatro menų” Lietuvoj 
kūręs, jog buvo net ištremtas iš 
Kauno, dabar tik sugrjžęs). 
žmogus -mikrokosmas. Jis ku
ria—apreiškia savo valią. Teat
ro be repertuaro negalima vai 
dinti. Veikiamoji dvasia kuria. 
Pati idėja gali būti gana pašė
lusi. Tegul Hamletas, Edipas 
pergyvena tautines problemas— 
bus tautinis teatras. Kurti ,— 
reiškia nieko nežinoti. Mokslas 
kūrybą užmuša. Moksliškai 
imant Hamletas turi 50 teziu. 
Moksliškai negalima vaidinti — 
reikia nieko nežinoti. Pas mus 
yra pilna Hamletų, bet jie nega
li pareikšti savo veikiamosios 
galios dėl savo mokslo baimės. 
Magijos meno, jog nuo lazdelės 
pakėlimo mes jį jaučiam, mums 
tuščia scena griežia ir t.t. da
bar nėra bet ateity?!.. Scena— 
visokių galimybių gali turtėi. 
Pasaulis nėra sukurtas, jis nuo
lat kuriasi. Nuolatinis troški
mas geresnio pasaulio už esa
mąjį.

Kiekviena tauta turi mesia
nizmo ir laukia savo mesijaus. 
Scena—materializacija tautinės 
dvasios. Jei tauta nori gyventi, 
Lietuvos genijus turi pasireikš
ti scenoje.

Kiti diskusantai nesuteikė 
tiek gyvumo ir prityrimo savo 
žiniose. Kiti aplink temą vaikš
čiojo neužgriebdami pačio pa
grindo.

Įpykęs faktas yra forma. Te
atras yra pasauly ir Lietuvoj.

Daug kalbų lietė artistų dar
bą, jų pareigas ir tt

Nuolat žmonės ieško nąujo 
teatro. Neigiama vaizdinami 

karžygiai,, nuovadu viršininkai, 
ir bendrai lenktyniavimas tau
tiškumu. Naujas teatras ne 
psichologinis, liet konstrukcio- 
nizmo, ne pavienių, bet ištisu 
grupių. Prancūzijos veikalas 
“Vestuvės ant Eifelio bokšto”, 
ilgokas, atliekama per trumpą 
laiką. Kino baigia nugalėti te
atrą. Išvėtytos publikos teat
ras turės mokintis iš kinomato- 
grafo. Naujas mėnas siekia 
universalių formp, kas žmones

• dev.ija, o ne skiria.
Priminta ir lipia darbininku 

meną, buržujų ir 1.1.

Važiuokite Lietuvon į Svečius 

f 1 00 Kelione iš New Yorko
Klaipedon ir Atgal

U.S. LINIJOS LAIVU
, M. . . ♦ I

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan- f 
tus.

ERIE R. R. Pakeliui
Priežiūra

Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantiją saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabranginusios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augsčiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui į Nugara Falls
Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos 
Dearborn Stoties Erie gelžkęliu ar iš
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

iš
ki-

i NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speciali 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui j Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės. Šią progą gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems.

f Skubinkite sutvarkyt popieras •
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis t paduoti prašymą.sugryžimui, 
pasportui ir aprūpinti taksas už 5 metus. Ku
rie dėl kokių nors priežasčių neeali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitoKius dokumen
tus užtikrinančius sugryžimą.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

Naujienų Eskursija 
LIETUVON 
Gegužio 2-trą

NAUJIENOS 
’ l

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Pažymėtinas A. Sutkus, fpąt? 
ro darbuotojas.

Husų teatras verčiausias pa
sauly, bet jis nėra tautinis. Agi
tacinį reikia skirti nuo tautinio. 
Iš susidūrimo 2 minčių kyla 
ginčas dialogas. Forma teatrui 
neabejotina ir t.t.

Po tų diskusantų vėl išėję 
prof. Herbačiauskas.

Musų klaida, jog peraukštai 
siekiame,, išdidus. Pirmiau rei
kia išmokinti slebizavoti, o vė
liau imtis augštesnio meno. Ne
mokėdami karališkai vaikščioti, 
griebiamas karalius vaidinti. Jei 
norėsim sekti kitas tautas, nie

ko nepasieksim. Tautybė pasi
reiškia karyboje. Ji nematoma, 
ją suuosti gali aukštos kultūros 
žmonės.

\ra tautiška tapyba. Pažvel
gus j lenkų paveikslą, matysi, 
jog lenkas nutapęs jį. Tas pats 
yra ir teatro mene. Hamletą 
vaidinant lenkams atrodo len
kiškas, lietuviams—lietuviškas 
ir t.t.

Mes nuolat norime didelių da
lykų, nors didumas dar nereiš
kia meno-.. Lenkai sunaudojo 
musų tautiškus motyvus. Mes 
nesiimam to dėlto, jog nemo
kam mylėti Lietuvos.

Užbaigiant prof, M. Biržiška 
padarė išvadą. Teatru klausimas 
laivo bendras. Išsprendimas ei
na toliau. Galima išeiti su tuo 
kad tas klausimas yra arčiau 
musų prieky. Ar esam priaugę 
iki tų galimybių, ar galim pa
siektu? Galima uždavinius pla
čiau užbrėžti.

Tai bendri bruožai iš teatro 
diskusijų. Trumpai suglaudžiant 
negalima visų kalbų aprėpti.

Skirstėsi klausytojai turėda
mi vilties daugiau ateity įgauti 
žinių, ir pamatyti tobulesnį te
atrą.

—Šimtakojis.

| MarqueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka $

PRANEŠIMAS

šioje Apielinkėįe

F. A. RAKAS
Registruotas Apliekorius 

ir Savininkus
2346 West 69th Street 

arti Weit«rn Av«.
Phone Republic 5877 - 58.31

CHICAGO. ILL.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
VVEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS”
Receptai yra pildomi teisingai ir 

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

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

t Telephone Roosevelt 7587 ir 7588 
h........ ..... i ■

Mrs. MiCHNIEVICZ - VIDIKiENE
AKUŠERKA

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

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

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

■■■ - " “—s

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropiai gydymo būdą. Taipgi gy
dome lijęas inkstų, skilvio, plaučių 
ir Širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

I Tel. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Y arda 1699

Ofiso Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki t *4 

pietų ir 6 iki 8 vakare

1 1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 

9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:36 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4148

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 

^dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.^

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

3235 S. Halsted St.

DR. HERZMAN"»»
—Iš Rusijos—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
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
Toloko!. J 8110. NaktįTelefonai! į nrexe| 09f|į

’ Boidevard 4136

3235 S. IJalsted St.
VrJ.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
SpeeiaI: Nedaliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas M
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS! 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- 

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

Z"" ' 'H. )

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

........................  ■ Į J

DR. M. J. SHERMAN * 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

V— — i........ ...............................

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 471h St.
Valandos nuo 8 iki 12 diezui, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.
V. - iu. I......  I.I.Z

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Ckirargas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dlen

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

Prancūziškas^ Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų 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 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:31 iki 4:30 pe piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. Wa Beaudette
, i i, ..........
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Brc^klyno komunistu orga 
nas.rašo;

“Maskvos Sovietai! išrink
ta 34 nuošimčiai nekomunis
tiniu atstovu. Ką dabar su
kys buržuazines varnos/Jos 
krankdavo. buk bolševikai 
neleidžią nieko kito išrink
ti. kaip tik komunistus.

“Sovietai stengiasi įtrau
kti kaip galint daugiau su
sipratusių darbininkų į val
džią.” 4
Labai džiuginantis prisipaži

nimas. ‘ILaisves“ rašytojas sa
ko, kad išrinkimas 31 nuošim
čiu nekomunistu i Maskvos c • l

sovietą reiškia, jogei sovietai 
stengiasi- įtraukti kaip galint 
daugiau susipratusiu darbinin
ku į valdžią. Taigi nekonninis- 
tai yra susipratę darbininkai!

Mes tos nuomonės senai lai
komės. Nes komunistai yr-' 
bolševikų apmulkinti, nesusi
pratę darbininkai.

noma, meluoja, kuomet jisai 
prasimano, kad tie 31 nuošim
čiai nekomunistų 
Maskvos sovietų

Bolševikai,

ačiū bolševi- 
pastangoms 

aebjonės. dari

kus į valdžių! Kili pirmesniuo- 
se sovietų rinkimuose bolševi
kai pagalba teroro lengvai ap
sidirbdavo su savo oponentais, 
tai Bruoklyno šlamštas džiaug
smingai sukaudavo, kad Rusi
jos darbininkuose jokia kita 
srovė neturinti įtakos, kaip tik
tai komunistai. Dabar gi, kuo
met komunistai jau prakišo su
virti trečdalį vietų savo prie
šams, tai ji rašo, kad komunis
tai patys tuos savo priešus 
pravedė į sovietą* (kaip ta Go
golio unter-iMicierio pati, kuri 
pati save nuplakė!).

Ką darys vargšės Maskvos 
davatkėlės? l’.ž sandvičius rei
kia ant pilvo šliaužioti.

Visai kitaip yra su “menše
vikais”. Jie nėra jokie diktato
riai kilų šalių socialistams. Va
dinti “menševikais“ Vokieti
jos, Frakcijos arba Anglijos 
socialistus todėl vra absurdas.

Dabar apie įvairias socialis
tų “šakas“. Pasak “Draugo“ 
mokslinčiaus, socialistai yra ir 
F ra ne i j (>s soc i a l-rad i k a ta i, 
Lietuvos liaudininkai, “ir 
kitokie”. Kodėl jisai, taip 
no? Tur-bul dėlto, kad kai 
rios šitų partijų nešioja ; 
nešiojo vardą “siM’ialų“ i 
“socialistų”.

Didieji išradimai
[Jų kultūrinė ir politinė reikšmėj

PAKŠTAS MBKUSUOJA
SOCFALIZMĄ

P-as K. Pakštas pasiryžo ap
šviesti visuomenę ir išaiškinti 
“Drauge“, kas yra socialistai ir 
kaip jiems sekasi šioje ašarų 
pakalnėje.

Kaip ir pritinka dideliam 
mokalti vyrui, jisai kalba apie 
socialistus “pikčiausioje to žo
džio prasmėje“ ir su panieka 
atsiliepia apie lietuvių socįa- 
listų “vegetuojančią kuopelę“, 
turi net Fnuncijus Ilerriot’o 
nenori pripažinti tikru socia- 
istu,

Anot “Draugo“ mokslinčiaus, 
socialistai yra susiskaldę į dau- 
Įelį šakų, kurios kovoja tarp 
savęs ir nekenčia viena kitos.

“Socialistai“, sako p. K.
P., “dalinasi į dvi dideles

menševikai yra susiskaldę į 
daugeli smulkesnių šakelių, 
kuriu žymiausios: surinkit'* e

mok nitai, sočiai revoliucio
nieriai, socialistai liaudinin-

tokie, šitos šakelės varžosi 
už pirmenybę; kiekviena jų 

mažiau savin įsi 
mokslo grynu- 
nebepripažinda-

mos net socialistų vardo.“

daugiau ar 
socialistinio 
mų, kitoms

matyt, kad savo “supratimų“ 
socializmo jisai yra įgijęs pas 
Bimbų arba Mizarą. Nes jisai
lygiai taip, kaip ir šiuodu “pro
letariato švietėju“, visus socia-

valdančiajai partijai, vadina 
“menševikais“, i

“Mcnševizmas” ir “bolševiz
mas“ iš tikrųjų yra Rusijos 
gvvenimo produktai. Tuodu 
terminu atsirado 1903 m., kuo- 
nel pasireiškė dvi frakcijos 

.Rusijos socialdemokratų parti
jos suvažiavime: daugumos 
frakcijų (rusiškai: bolšinstvo), 
vedamu Lenino, gavo vardą 
“bolševikų“; o mažumos frak- 

l!cija (rusiškai; menšinslvo), vc-

darbininkas nebūtų

kurie drįsta 
partijos virši

ji, Trockis buvo iš 
išmestas vien tik- 

kad jisai viešai iš-

net komunistig 
kritikuoti savo 
niūkūs, s 
visų “cinų 
lai už tai,
reiškė abejonę apie Zinovjevo 
ir Kamenevo “mklaidingumą“. 
Po Trockio gavo saklį, kaip 
girdėt, ir Radekas. Ką gi jau 
po to kalbėli apie nckomunis- 
tus!

sovii tą pu-

tai aišku, kad 
ncpasitcnkininuis

nm-

nekomunistų, 
darbininkų 
bolševikais yra milžiniški^. Juk 
nekomunistai Rusijoje lietini 
teisės nei organizuotis, nei vie
šus susirinkimus daryt, ne sa
vo laikraščius leisti; už
žiausią pasipriešinimą valdžios 
politikai darbininkai yra me
tami iš dirbtuvių, kurios yra 
valdžios rankose. Balsavimas 
gi Rusijoje yra atviras. Prie 
šitokių sąlygų pravesti rinki
muose tūkstantį ir tris 
priešingų kcmiunistkms 
vų pačiam diktatūros 
Maskvoje, — tai yra
moralis smūgis bolševizmui

šinitua 
atsto- 

centre, 
baisus

ja, kad tai įvykę ačiū sovietų 
pastangoms įtraukti darbiu įn

ir 
kiti 
ma

li kil
ti rba 
arba 

liet tai yra vai- 
ikiška logika. Jeigu spręsti vien 
iš to vardo, lai išeis, kad ir 
Austrijos I • •cialė partija 
socialistinė, 
guliau.

Kų ropos istorijoj
vadinamas viduramžis 

1153 m. po Kr. g.) 
kultūros nupuoil- 

10 šimtmečių
visiško dvasinio 
sustingimo, nes

dorffą,C ’
_ • • H •IIIJO į 
didatas 
tijos“!

Tuo gi

lai išeis, 
krikščšioniškai
” (klerikalai)
Prie socialistų, 

reikės priskirti ir 
generolų von Luden- 

nes jisai nesenai 
prezidentus, kaipo 
“tautinių socialistų

so- 
yra 
pa- 
Vo-

Tu- 
kan- 
par-

Dar-

ir dagi laik- 
galima

priklausomoji Darbo Partija, 
jeigu spręsti iš jų vardo, nebus 
socialistinės.

Iš inteligento,
raščio redaktoriaus, 
reikalauti, kad jisai išmanytų 
apie tokį galingų šių dienų ju
dėjimą, kaip socializmas, tru
putį daugiau. P-as Pakštas tu
rėtų suprasti bent tiek, kad 
socialistine galima vadinti tik
tai tokią partiją, kuri stato 
sau už tikslą socializmo tvar
kos įvykinimą. Jeigu partija 
tokio tikslo neJuri, tai aišku, 

licžt ir-kilti Ji ne-ra. m.< >«.-i ui i>»t i i

rint kaip ji vadintųsi
Ar T'rancijos Uerriofo par

tija turi ta tikslą? Ne. t aigi ji
nėra
čios priežasties nėra socialis
tinė ir Lietuvos liaudininkų 
partija, nėra socialistinės ir 
visa eilė kilų partijų, nežiūrint 
kokius pagražinimus jos turi 
savo varduose.

Tarpt* socialistų partijų le-

dama Mhrtovo, gavo vardą 
“menšivikų“. Tie rusiški vardai 
tinka ruetj frakcijoms, bet yra 
nesąmonė .sagioti jifos kitų ša
lių socialistų organizacijoms.

Jie netinka net ir ištisoms 
Rusijos socialistų organizaci
joms. Rusijos socialistai revo
liucionieriai (arba social-revo- 
liucionieriai), pav. niekuomet 
nebuvo skirstomi nei į “bolše
vikus“, nei į “menševikus“, ir 
tai dėl los paprastos priežas- 
Įties, kad jie niekuomet nepri- 
Iklausė socialdemokratų parti
jai.

'Tiesa,
.<•< plynerios 
“bolševikų” 
šalvso, ne

kad per pastaruosius* 
metus vadinamų 

atsirado ir kitose 
liktai Rusijoje. Bet 

“boF 
nauja 

1917 
pakeitė savo programa, ir 

nebe sovialdemo-

atsiekti socializmo tvarkos, yra 
skirtumų. P-as Pakštas, kuris 
mokinosi socializmo “mokslo” 
pas Bimbą, mano, kad lai liu
dija apie didelį socialistų ego- 

firdi, varžosi už 
tarp savęs ir dėl

to nekenčia vieni kibų. Bet tai 
yra tuščia pasaka. Svarbiau
sias pamatas skirtumų tarpe 
socialistų yra tame, iš kokių 
visuomenės sluoksnių susidaro 
socialistų organizacija. Jeigu 
socialistų partija apima darbi
ninkų mases, lai, žinoma, ta 
partija yra kitokia, negti 
kurios dauguma susideda 
ūkininkų arba inteligentų arba 
smulkiųjų biznierių.

Tokia partija, kurioje vy
rauja ne darbininkai, vargiai 
gali nuosakiai kovoti už so
cializmo idealą. Todėl jeigu ji 
ir vadintųsi save socialistine 
ir turėtų įrašiusi socializmą į 
savo progranąą, vis lik jos so- 
cialistiškumas butų abejotinas. 
Taigi yra visai naluralus da
lykas, kad tarpe socialistinių 
partijų vienos yra “tikresnės“, 
kilos mažiau “tikros“.

'Tikrai socialistinė partija 
yra ta, kuri turi socializmą sa
vo programe ir kuri kartu yra 
darbininkiška savo sąstatu.

Yra koktu, kad1 žmogus, pre- 
lenduojantis prie mokytumo, 
nežino šitokių paprastų dalykų.

iziną. Jie, 
“pirmenybę

iš

Vakarų 
taip 
(nuo 476 
pažymėtas 
mu. 'Tai kone 

! laikotarpis 
merdėjimo,
tas laikas nėra parodęs jokios 

-pažangos žmonių dvasios ir 
proto kūryboje. ' 
tinis viduramžio 
rengė dideliems kitų šimtmečių 
darbams dirvą.

Naujų amžių pradžia (nuo 
1453 m.) yra susieta su smar
kiu protiniu judesių, dideliais 
išradimais ir drąsiais pasiry
žimais mokslo ir meno srityse. 
Didžiausios papingos padarė 
tuumet astronomijos ir apra
šomasis mokslas. Jau XV šimt
metyje astronominių išskaičia
vimų pagalba sustatyti žemė
lapiai, kuriais naudojantis, be
pradedą plaukyti atvirose jū
rėse jurininkai, galėjo leng
viau susivokti esamoje vieto
je. Ir astronomijos'ir geogra
fijos mokslų padedami, prade
da žmonės ieškoti naujų ju
ros kelių į Indiją, leisdamiesi 
įvairiomis kryptimis kelionėn. 
Jau nauja laiko dvasia neten
kina žmonių labai ilga ir sun
ki kelionė, sausžemiu.

1 Vieno siekiant; dažnąi pasi
taiko visai ką kitą pasiekti, 
ypač tai teisinga yra tada, ka- 
<la nu-ksllniiikas, l<n-
rį nors dalyką, Leidžiasi Į drų- 

sius eksporimenlns (bandy
mui), vis įeidamas į naują, 
nežinomų dalykų sritį. Tais 
amžiais žmonės buvo daugiau
sia sujaudinti kelionėmis nau
jais takais, nes dažnai pake
liai pasitaikydavo vis ką nors 
nauja rasti. Iš naujų vietovių 
atvežti dar niekam nežinomi 
augalai, gyvuliai 
pagaliau 
liausiu dėmesio į 
kilo didellnusio noro plaukti 
juromis ieškot L naujų žemių. 
Ir tuo budu nemaža suintere
suoti ne vien pavieniai žmo
nės, avantiūristai (prekių ieš
kotojai), bet taip pat .besior
ganizuojanti naujos formos 
valstybė (monarchija), ypač 
jų valdovai, karaliai. Ir drą
sus jurininkai, beklajodami po 
juras, rado daug naujų salų 
arba žemynų. 'Tuo laiku garsu*- 
sis Kolumbas atrado Ameriką 
(1492 m.). Atradimas naujų 
kraštų ne tik padidino radusių 
juos valstybių hif’tus, bet po
draug vertė žmogų daugiau pa
galvoti, praplėtė jo akyratį, 
nurodė į daug didesnį gyvy- 
įbės įvairumą ir tuo jau esą- 
Imą ligi tol nusistatymą griovė 
iš pat pagrindų ir jo vieton 
naujų mokslo uždavinių pa
statė. Beliriant atrastus kros
ais ir žemės ribos išsiplėtė ir 
senos pasakos, kad žemė plokš-

i ir laikosi ant kelių banginių, 
iradėjo virsti nesąmone ir ki
li didelis patraukimas ištirti 
<ai|) jš tikrųjų esama. Keliau
dami astronomai sekė .dangaus 
švitulių kelius ir atmainas su 
vietos pakeitimu ii’'jie padalė 
didelę pažangą savais mokslo 
daltidimais. Aprašymai xkraš-

žmonių dvasios 
fiesa, pasku- 

šimtmetis

paukščiai ir, 
žmonės kreipė dide- 

savi'j, visur

meni jos 1r gyvuli jos) vėl gi 
verte susimastyti ir daugiau,

y'vizmas“
pliusinę. 1

pasidarė jau 
kratų partijos dalis, bet visai 
nauja partija, kuri pasivadino 
'“komunistų partija“ ir pradė
jo aršiausiu bildu *1<ovot prieš 
socialdemokratus.
darni Rusijos bolševikus.
paskui 
m iečiai 
tokias 

’jas”.

Įgijo visai 
Lenino frakcija

M A J. GKN. ROBĖRT H. 
ALLEN, kuris tapo paskirtas 
vyriausiu vadu visos Jungt. Val
stijų armijos infanterijos (pės
tininkų pulkų). Jis užėmė vietą

4’imčiau / gamtos mokslius uz- 
Isiimti. Pagaliau, keli genialus 
mokslininkai kaip Koperni
kas, (1473 1513) po jo Kep- 

ir Galile- 
- savo jro- 

idymais, kad žemė yra apvali, 
'rutulib pavidalo ir sukasi apie 
saulę

oris (1571—1630) 
jus (1564. 4612)

. Pamėgdžio- 
ėmė 

kai kurie “revoliuciu- 
ir kitose šalyse tverti 
put “komunistų parli- 

šitoms partijoms “bolše
vikų” vardas gali tikti, kadan
gi jos aklai klauso Maskvos 
komandos ir faktinai jos yra 
niekas kita, kaip Rusijos “bol- pasitraukusio maj. gen. C. S. 
sevikii” partijos agentūros. Farnsworth.

saulę ir kitų išaiškinimai iš 
i pamatų sugriovė Ptolomėjaus 
pažiūras, kurios ligi tol vyra
vo, L planetinę syslemą (Pto
lomėjus manė, kad žemė ne j lo
danti, o apie ijų sukasi 7 pla- 

•" Ketos). ;
Greta mokslo naujų alidęn- 

girnų ėjo ir tobulinimas įvai
rių tam priemonių ir dar daug 
kitų menkesnės vertės išradi
mų. Astranomijai suteikė nau
jų galimybių .tobulėti išradi
mas teleskopo (1608 m.)’ OlUn-

dijoje. Jurininkams didelį pa
tarnavimų suteikė kompsas. 
Tiesa, kompasas buvo žinomas 
dar XIII šimt., bet' juo juri
ninkai pradėjo naudotis po to, 
kaip jis buvo patobulintas ir 
prilaikytas, 1 o lai buvo pada
ryta pirmų kart XIV šimt. Ir 
Gerdcris, lur but neperdčdh- 
mas sako, kad su “kompasu 
žmogus surado pasaulį.“

Pirmojo šimtmečio naujų 
amžių išradimai daugiau su- 

d’išti su kelionėmis jura ir tam 
daug padėjo astronomija, geo
grafija ir kili su ja susieti 
mokslai. Visi tų laikų keliau
ninkai daugiausia keliavo j In
diją, tik kitais kraštais, norė
dami vieni kitus aplenkti. Juos 
’į ten masino to krašto turtai, 
stebuklinga jo gamta. | Indiją 
keliaudamas Kolumbas rado 
Ameriką, kuri tuoj, po atradi- 

,‘mo patraukė visų Europos di
džiūnų ir mokslininkų dėmesį, 
šis naujas atradimas davė nau-

djcijoms, ieškančioms . naujų- 
žemių.

Buvo ir kitų išradimų. Kaip 
keista, kad šiandien visų 1 taip 
paniektą išradimą, aš vis tik 
skaitysiu svarbiu i» kultūros 
bei politikos dalykuose turė
jusį pirmaeilės svarbos. Tai 
parako išradimas. Jį išrado 
vienuolis XIV šimtm. Parako 
pritaikymas karo tikslams 
<Ihuk pucltarč ’ teeh-
nikos srityje, nes visai pakci-

čių ir seidokų pradėta vartoti 
lietos kanuoles, bombos ir šau
tuvai. Jis turėjo dar ir kitos 
svarbos. Taip apsiginklavę eu- 
jropiečiai užkariavo naujus že
mes, pavergė tų kraštų lauki* 
nius žmones. Vienas iš anuo
tos šūvis tūkstantines laukinių 
žmonių gaujas priversdavo dre
bėti iš baimės, nusileisti, ge
ruoju tartis, o po to prekyba 
užsiimti ir europglį (kultūros 
perimti). Tiesa, parakas pa
dėjo išskersti visas laukinės 
tautos gimines, padarė daug 
žalos, bet vis tik juo užkariau
ti kraštai buvo įtraukti Į ben
drų K u ropos naujos civilizaci
jos sūkurį ir tuo kultūrai kil
ti bus labai daug padėta; eko
nominiu atžvilgiu vėl gi pasi
sekė sparčiai bendrų padėtį pa
kelti. Tad tenka pripažinti ir 
paraką turėjusį nemažos kul
tūrinės reikšmės.

Trečias labai svarbus išra
dimas tai spaudos, knygų spau
dimo atradimas. Mbs žinome, 
kad ligi tol knygos buvo ran
komis rašomos, vėliau » 5 
bandyta spaudinti 
kuriose išpjaudavo 
paveikslus. Bet šis 
maža ką padėjo. Tik
Icnbergo išradimas (141(1) pa
dare didelę pažangą knygių 
spaudinimo reikale ir prisidėjo 
labai daug kultūrai kelti. Ra
šytos knygos buvo brangios ir 
jų maža tegalėjo prirašyti, o 
spaudos priemones išradus 
knygos atpigo ir jų buvo gali
ma prispausdinti kiek reika
linga. Jau 1450 m-. Gulenber- 
gas su kitais įsteigė pirmą 
spaustuvę, o jau 1455 m. bu- 
VO išspaudinta pirmoji biblijai 
Švietimo ir bendrai kultūros 
reikalui daug padėjo XV šimt. 
popieros išradimas. ILigi tol 
buvo rašoma ant pergHm^nto 
lapų, odbs ir Ui Pergamentus 
buvo brangus, ir gauti jo bu
vo labai sunktų oda (ožio ar

buvo 
lentomis, 
raides ir 
išradimas 
Jono Gu-

taip pat netilto. Išradus popie
rių knygųi rinka visai pusikei* 
lė, mokslininkams buvo leng
va rašyti, o žmonėms daug pa
togiau skaityti ir laikyti. Tad 
įmoksiu pasiekimai daug grei
čiau plito po visus žemės kam
pus.

'Kais išradimais prasideda 
nauji amžiai, jliu nekalbant, 
apie kitus menkesnėse reikš
mės išradimus ar pasikeitimus. 
Bet reikia^pridėli, kad ir po* 
litinis Europos veidas 
išsikeitė. Valstybes 
naujais pagrindais,

įžymiai 
tvarkėsi 
mokslui

pritariant ir visas kitas gyve
nimas pamažu kito, vis lenkti- 
n i (lodamas su gretimomis gy
venimo sritimis. Ir dėl to šie 
amžiai yra įdomiausi žmonijos 
istorijoj ir mes todėl pasiry- 
žomc su jais supažindinti.

[“Jn.“]' Stud. A. S—-tyte.

SERGANČIOS MOTERYS
VIDUTINIO AMŽIAUS

Baltijos klausimas

Gali būti lengvai perneš
tas kritiškas periodas var
tojant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetahle ('ompound pa
stebėkite Mrs. Hcadden’s li-

Rašo Dr. A. J. Karalius .

Anglai, matomai, dabartiniai 
Baltijos valstybių sąjungai, ku
rion įeina Estai, Latviai, Finai 
ir Lenkai, nepritaria. Jų nuomo
ne, toji sąjunga esanti per siau
ra ir perdaug militaristinė, nes 
rūpinsis daugiausia besiartinan
čia kova su Rusija. .Anglų nuo
mone, šiuo momentu reikia 

^ruoštis ne tiek prie karo, kiek 
prie taikos, ypatingai naujai 
susikurusioms valstybėms. BaK 

. tijos sąjungoiv turėtų įeiti ir ki
tos šalys, prieinančios prie ju- 

,‘roH, vav. Skandinavų1, nes tas 
priduoti! jai daugiau reikšmės. 
Pereito mėnesio Londono laik
raštis ‘Toreign Affairs“ štai ką 
rašo:

1 “Nieko nelaukiant turėtų į- 
vykti konferencija tų valstybių, 
kurios guli aplink Pabaltiją, 
drauge su Rusija ir kitomis 
valstybėmis, susiidomavusiomis 
Baltijos prekyba, kaip antai Di
džioj i Britani j a. Konf erenci j a 
pirmiausia turėtų svarstyti: 
ekonominius klausimus, tranzi
tą/ mokesnius už uostą ir žemę, 
transportu, finaiisftiį . krtįditjy ir 
bankų reikalus. ,f.'.

“Politikos stity, jei upasi ra- 
mus, konferencija gali nagrinė
ti ir bendresnius klausimus, 

ikaip pav. galimybę arbitracijos 
ir panašiai. Iki šiam laikui 
Baltijos problema buvo svarsto
ma tik valstybių, atskilusių nuo 
senosios Rusų imperijos, kurių 
politika, teisingai ar neteisingai, 
matuojama kaipo anti-rusiška. 
Didžioji Britanija negalės daly
vauti svarstyme Baltijos proble
mų, jęi nebus užtikrinta, kad 
yra numatomas draugiškas su
siartinimas su Rusija. Konfe
rencija turėtų būti taipgi šauk
ta valdžios, tiesioginiai susiįdo- 
mavusios palaikymu taikos Bal
tikėj, t. y. Švedijos“.

Ir toliau tame straipsny siū
loma sudaryt didelę Baltijos 
valstybių sąjungą, kuri turėtų 
politiniu atžvilgiu svarbios įta
kos. Kodėl anglai rūpinasi 
dalykais lengva išaiškinti, 
jnori turėti Europos centre 
prielankių valstybių grupę, kad 
atsivesti Mažają Antantą, kuria, 
kaip žinome, vadovauja prancū
zai. Bet pirma negu kurti są
jungą ar ką nors panašaus, rei
kia turėt pasitarimą, konferenci
ją, o ją ir siūlo sušaukt, nieko 
nelaukiant, aukščiau paminėta 
sai Londono laikraštis.

Ekonominiu atžvilgiu, konfe
rencija ,kurioj dalyvautų Didž. 
Britanija, labai reikalinga. Ga
lybe klausimų yra neišrištų. 
Londono bankai- atsisako teikti 
kreditą latviams, lietuviams ir 
lestams, nes nepasitiki, kad1 tos 
tautos turi pakankamai ištek
liaus ir garbės, kad atsilyginti. 
Pav., kuomet reikalauja iš mu
sų prekybos ar bankinių įstaigų 
(užmokėt, tuom tarpu kaip kitų 
tautų pirkliams teikiamos dvie
jų, trijų menesių kreditas. Ko- 
idbl'taip yra? Todėl kad mes 
.neturim atsakančių sutarčių ir 
'ganėtino pasitikėjimo angluose, 
|nes jie permažai turėjo progos 
.mums paremti. •

Dabartine Baltijos valstybių 
.sąjunga, kuria vadovauja Len- 
,kija, neatliko vieno gero iki 
šiam laikui ir vargiai ar atliks 
ką nors ateity. Priešingai, jei 
kiltų karas su Rusija ,tai žymi 
dalis nuopelno už tai, reikėtų 
atiduoti tai sąjungai.

Daugelis sako, kad angiai Ui 
bai saviirneiiingi. 'Bet jei tai ir 
butų tiesa, tai vienok, perniaty- 
dami ateitį geriau Už kitus, ang
ai gali nemažai1 patarnuti ir ki
toms šalims. Todėl ir jų nuo
mone apie. Baltikos klausimą tu
ri ypatingos reikšmės. —M. V.

Macon, Georgia. — “Laike mano 
permainų gyvenime aš kentėjau visu 

mano dešiniuoju 
šonu ir negalėjau 
gulėti ant kairiojo 
šono. Aš gulėjau 
lovoje apie du mė
nesiu ir negalėjau 
atsikelti iš lovos, 
tai mano sūnūs pa
gelbėdavo man. Aš 
gydžiausi, bet be 
pasekmių. Žmogus, 
kuris gyveno pas 
mus, pasakė mano 

E. Pinkham’s Vege- 
table Compound išgydė jo motinų per
mainoje gyvenimo, tuomet aš pradė
jau vartoti jūsų gyduoles. Po varto
jimo jų per dvi savaites, aš išlipau iš 
lovos pati. Aš dabar turiu 53 metus 
amžiaus ir turiu geresnę sveikatą ir 
esu stipresnė negu kuomet pirmiau 
mano gyvenime. A^ rekomendavau 
Vcgetable Compaund dėl daugelio 
kenčiančių moterų, jaunų ir senų ir 
jus galite vartoti mano vardą Lile 
kur taip ilgai kiek norite. Aš malo
niai atsakysiu bile laišką kokis bus 
man atsiųstas”. — Mrs. F. B. Head- 
den, 5 Holt Avė., Macon, Georgia.

Paskutiniame visoje šalyje išplati
nime Lydia/ E. Pinkham’s Vegetabje 
Compound, virš 200,000 atsakymų 
yra gauta ir 98 iš 100 raportavo, kad 
jos gavo pagelbą iš jų vaitojimo. 
Pardavimui pąs aptiekorius visur.

sunui, kad 1

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

tai-» 
Jie 
sau

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

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

North America Accordion M f g. Co.
Vieta geru 

tr lengvių 
armonikų 
Jungt. Val
stijos r. Mes 
nevarto jame 

importuotų ar
monikų; visi 
musų instru
mentai yra 

I čio- 
Chica- 
VisM 
atl le
nin

is ge
riausio materiolo. Senas armonikas mainom 
| naujas. Munų naujos armonikai garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co. 

926 So. Halsted St., Chicago, III.

nal. 
Ko j. 
<larl>M 
kamiui

NUPIRK
?ypew riterį arba 
rašomu mašinėlę

I»n» $60
įTuonal p»darywf dideli smagumą 
ųiats sau, savo giminėnia ir drau
dama su kuriai* sueiruiinCji ir 
/(teičiau galėm paraiyli laiika ar 

įką Mitą, nej^i su ranka. Genau- 
raia, parankiausia ir dfclikatniauaU 
mažinti! au lietuviikomis raidinua 

i pasaulyj* G n ima ir anrliiteal m- 
M.

I Gaunamas

, NAUJIENOS
1739 S Halsted Str,

1 Chicago, B!.
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CHICACOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Jaunas studentas Robert Pre- 
ston, sūnūs pasiturinčio Oak 
Purk gyventojo, nusižudė, atsi
stodamas prie pat ežero kranto 
ir tada nusišaudamas. Jo lavo
ną ištraukta iš ežero prie Madi- 
son gatvės. .lis sirgo sunkiai 
pagydoma cukrine liga ir leido 
savo jaunystę girtavime ir tvir- 
kavime.

Mis. Auna Cunnigham iš Ga- 
i’y, kurios vyras ir ketufi vaikai 
mirė nuo neaiškių priežasčių, o 
šeštas sūnūs guli ligoninėj dėl 
užnuodijimo aršeniku, bandė nu
sižudyti kalėjime, j kur ją paim
ta tardimams. Dabar ją išvež
ta j Gary, kur ji tolinus bus tar
doma, o mirusių šeimynos narių 
lavonai bus atkasti.

K. E. Russell, vienas viršinin
kų Chicago, Burlington© and 
Quincy geležinkelio iškrito, ar li
ko išstumtas, per langą iš kom
panijos raštinės prie Jockson ir 
Clinton gatvių. Jo lavoną ras
ta elėj. Liudytojų nelaimės nė
ra.

Besikumščiuodamas su savo 
pusbroliu,. Harry Viergutz, 17 
m., 6815 S. Sangamon St., urnai 
sukrito ir paasimirė už kelių mi
nučių. Pasirodė, kad jis sirgo 
širdies liga. 1

Stanley Czupryna, 3037 Grės
liam Avė., užtiko savo groseniėj 
plėšiką ir jj veik ant vietos nu
šovė. Nušautasis plėšikas yra 
taipjau lenkas Robcrt Snūesko- 
le. 3060 Davlin Ct.

Susibarę po didelės “parly” 
savo namuose, Sara Ii DiGiovaii 
ni, 25 m., nutroškino gasu save 
ir savo vyrą Niek. Trys jų 
vaikai betgi liko išgelbėti.

Pereitą sekmadienį gatvėse bu 
vo pilna automobilių ir todėl vi
si atsargiau važiavo. Delei to 
nė vieno žmogaus Chicagos mie
ste neužmušta. Tokie sekma
dieniai būna labai retai.

K AS BUS?

Rytoj School Hali svetainėje, 
48 ir Donore Sts., įvyks Požėlos 
-Goštauto ristynės.

Tų ristynių belaukiant kyla 
klausimas — kas bus? Ar tik 
šį kartą Požėla neapžiojo per
daug didelį kąsnį? Žinant tą 
faktą, kad Goštautas yra ne tik 
labai tvirtas, bet ir gan. geras 
ristikas, ne vienam kyla abejo
nių kai dėl galimybių Požėlai 
laimėti.

Keikia manyti, kad ir pats Po
žėla meldžiasi prie savo patrono, 
kad laimėjus ristynės.

“Drapiežnas dzūkas” šį kartą 
irgi turės pusėtinai kietą ristiką 
asmenyj Sandow’o iš Californi- 
jos.

Kitos poros irgi bus gan įdo
mios — Katauskas su Šilką ir 
Adonis Wedzes su J. Masonu.

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Dalyvaus Dzimdzi Drimdzi išleistuvių 
vakare balandžio 16 d.

jtite šiRVAite-

GAPSIENE

O
'■ JOT* 111" r1 IV-',I

POVILAS STORIS
du musų vi-eni žymiausiųjų dainininkų, kurie kartu su kitais 
chicagk<čiais artistais dalyvauja Dzimdzi-Drimdzi išleistuvių 
koncerte, balandžio 16 d., Lietuvių Auditorijoj.

Lietuvių Rateliuose.
“Dzimdzi dluna”

Bal. 16 d.. Lietuvių Auditorijoj, 
chicagiečiai apvaikščios musų 
“Dzimdziukų” pagerbimui die
na. • ■»

16 d. vasario, kaip mums vi
siems yra žinoma, yra Nepri
klausomybės diena. 16 bal. gi 
chicagiečiai apvaikščios “Dzim
dzi” dieną, visi sueidami į Lietu
vių Auditoriją punktualiai kaip 
8 v. v., kur musų Dzimdziai, 
kaip jie sako, lips ant scenos ir 
pradės savo paskutinį programą.

Nepaprastos išleistuvės
Mes turėjome Chicagoj įvai

riausių išleistuvių, bet tokių da 
neturėjome. Mat mes tankiau 
šia būdavo kviečiami į miesto 
Kotelius ir sėdėdami klausom 
nuobodžių “spičių” ir važiuojam 
atgal. Čia visai kas kita. Už 
pusę tų pinigų, ką mes pirm i aus 
išleisdavom, mes čia nusipirksim 
biletą, klausisim geriausio pro- 
gramo ir paskui da pasišoksimi.

T. Stogis ir širvaite taipat 
dalyvauja

Apart jau minėtų pirmiau? 
musų vietinių artistų, programa 
dalyvauja da žinomi p. Stogis 
ir p-ia Širvaitė-Gapšienė, taip 
kad tei bus pirmutinė muzikos 
puota, kur visi musų menininkai 
ima dalyvumą. Chicagiečiai bu
kim lietuviais ir atlikim savo už
duotį kiekvienas. Tai musų 
pareiga ir mes neapvilkim juos. 
Lai lietuvių Auditorija bus pri
pildyta mumis ir musų geru 
upu, o tuomi mes ir parodysim, 
kad mes mokame įvertinti musų 
artistus, o ypatingai “Dzimdzi.”

—A. ir A.

Ar jus žihotc, kad
Kaune, Lietuvoje, Loto KliubUs 

skiria kas menesį po 2000 litų pa
vargėliams. Ar jus žinote, kad Kel
mai- turi savyje lengvą, 100% grynų 
Turkišką tabakų. Helmaruose jus 
surasite gerumų ir užganėdinimų, 
kuomet kituose eigaretuose jus sura
site tik daugumų.

Iš Birutės
Ateinančio šeštadienio vaka-

re, balandžio 18 d.., Birutė lai
kys draugišką vakarą Lietuvių 
Auditorijoj, abejose mažosiose 
svet. - Vienoj svet. birutiečiaį ir 
svečiai galės linksminties, o ant
roj svet. vakareniaus. Vakaras 
yra rengiamas geresniam susi
pažinimui birutiečių ir jų rėmė
jų ir pamylėjimui musų myli
nių Dzimdzi Drimdzi, kurie tiek 
daug Birutei suteikė gero. Už
tai Birutė prašo visų savo rėmė-; 
jų ir svečių, kad dalyvautų 
me draugiškame vakare.

sia-

Kitas Birutės vakaras — Po
puri, — bus balandžio 26 d.. 
Lietuvių AUdltdrljdj. Tai bus 
užbaigimas šio sezono. Dar pir
mą kartą Chicagoj, tarp lietu
vių, kur bus dainuojama dainos 
kdrtu su oi kestru. Visą orkes- 
traciją ir dainas parūpina kom
pozitorius A. Vanagaitis. Bus 
chicagiečiai)is suteikta kas tai 
tokio naujo ir vertėtų skaitlingai 
publikai atsilankyti į Birutės 
Po-Pu-Ri. —Svečias.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klcsoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal ląivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTK’, didžiausias pasauly, 
OLYMPiC, LAPLAND, P1TTS- 
BURGH siuto greitų kelionę į Cher- 
boug, Southdmpton, Antvverp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prlė fe'JŠ vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago, III.

Roseland
Paskaitų rengimas.

Atsiradus bolševimui, tarp 
Bcsi-lnndo lietuvių, galima sa
kyti, maža dalelė likosi tokių, 
kurie nepriėmė Maskvos “ti
kėjimo”.. beveik visi progrery- 
vio judėjimo lietuviai likosi 
bolševikai arba įų rėmėjai, pri 
tarėjai ir simpali.|itoriai. Ku
klia gi ni biivb šti jais, j tlios 
buvo ži lipnia kaipo į kokius 
kriminalistus. ,

Visi gerai žinome, kad bol
ševikai, kaip jie savi) ktiilj nė 
tnaiųe, nieko gero nenuveikė 
dbl d:iėl) iri inkų. I ši ikrų jų gi 
rilbfto jie ir neveikė, o jei kas 
ir mėgino veikti, tai jie tam 
visokiais budais stengdavosi 
pakenkt i. Turbiit visi dar gebai 
atsimena, kaip jie išardė soeid- 
listi) pai’engtiis bi’akalbdš, (ka
talikai ardydavo laisvamanių 
prakalbas, o bolševikai socia
listų). Su rimtesuNi veikimu 
nebuvo galima pasirodyti per 
kelis paskutinius metus.

Kada dabar patys bolševikai 
suskilo, slisidraske ir iš dide
les komunislų kuopos dabar li
ko tik apie 13 narių, kurie sa
ve pasivadino Amerikos Darbi
ninkų partijos 47 sekcija, žino
ma. netiktai kad jie nebegali 
prakalbų išardyti, bet jau ne
begali ir pakenkti. LDL1). 79 
kp. pradėjo rimtą ir naudingą 
dėl darbininkų darbą ten- 
gimą paskaitų. Musų dabbie- 
čiai taip tų paskaitų išsigando, 
kad jie dėjo visas savo pastan
gas, kad neleidus ILiDLD. 79

kp. rengti paskaitas “Aušroje”. 
Kada ir tas negelbėjo, tai jie 
nenorėjo priimti LDLI). 79 
kuopos delegatus į draugijų są 
ryšį dol palaikymo “Aušros” 
knygyno. Kada jau ir čia pra
laimėjo:, tai lada jau jie duoda 
sumanymą, kad “Aušra” reng
tų prelekcijas. žinoma, tani 
niekas ir nesipriešino. Išrenka
ma komisiją rūpintis rengimu 
paskaitų. Sąryšio delegatai ko 
misijai pastebėjo, kad paštai i- 
Ids luitų rengiamos moksliš
kos, o ne partl viltis. Darbie-

(Tąse ftnt 6-to pttsl.)

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To- 
kiiiine atvajyje

Se vera’s
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvlhirhą, 
Tatai yrA lengvas bddas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Kdinos: ct. ir 50 et,

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

M r d:
C EPĄg1 RAP1D sĮ

DYKAI GYbVMAS
Paaukoji! per I] mėne*Į, tiktai su 

išėmimu gyduolių. Nesentli įsteigtu gy- 
dy.nyėia, Lincoln Mclieal Institute, po 
priežiūrų v*‘>no žinomo ir gabaus spe
cialisto, daktaro Bowe» kuris turi Eu
ropinį ir Amerikos muksią ir labai di
delę praktiką ligoninėse.

PEOPLES 
Dentists

DU SPECIALISTAI DEL 
TRAUKIMO DANTŲ 
kurie Hhroiikia Juos

BE SKAUSMO
23 METAI TAME PAČIAME

1 NAME
rleity Specialistai

kurie padaro

Pleiths kuHus pritinka
Pastebėkite labai žemiu kainas iki ba-

* Inndžio 15 dienos
L 22K Auksinės Kepuraitės $4
Auksinis, Tiltelis .............................. 84
Alve ■spalvos Tilteliai $3.50
Naturnlės Plombos 50c iki $1
Naturalėa Kepuraitės ................ $4

S20 i’lritos 18
Kiekvieną pavasari mes suteikiame 

iaa Žemos kainas per 15 dienų dėl su
pažindinimo musų dentUterijos, . Atsi
minkite, kad mes čionai tame name 
e?amę 28 metus. Tai reiškią ką mes 
garsiname, tai yra ' tikra. Jtjs negausite 
aųgįčiau minėtas pigias kainas po ba
landžio 15

A.tsinėškite š| skelbimą su savim 
X-Ray paveikslai dėl sunkesnių ligų

PEOPLES 
bfiNTišts 

10 metų garantija 
Egzaininacija DYKAI
322 Sb. State Street

Tarpe .Inckson ir Van liuren 
Imkit elevatorių iki 3 sugšto 

Moterų patarnavimas
8:30 ryto iki 8:30 vai. vakare 

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.L_________________________ j

fel. Lafayette 4223
tlumbing, Heatihg

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaustil.

M. Yuški,
3228 W. 38th St., Chicago, iii..

DR. VAITUSH, 0. D, 
LIETUVIS AKIU 8FECIALI8TA*

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
kvaifclmo. akiu aptemimo, uervuo- 
tumo, skaudamą aklų karStj, atl- 
taiso kreivas akis, nuima katarai* 
ą, atitaiso trumparegystę ir to||- 
egystę. Prirenka teisingai akinius 

Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su .elektra, parpdan 
Čia mažiausias klaidas, Speciali 
htyda atkreipiama i mokyklrta vai
kus. Akiniai n«o $4.00 1F auflčiay. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned, 10 iki 1 p. *

1545 Wesi 47th St
Phone Boulevard 7588

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau..

Traukimai dantq be skdubmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgau kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą Savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sturgikite save 
dantis, kad nekenktų jūsų "valkatai.

1545 West 4701
Netnli Ashland Aia.

BYtJOMĖ VYKUS
$50 $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus teikia maža 
kaina kaip “

DIDELES RIStYNES
Seredoje, Balandžio 

15 d. 1925 m. 
I *

School Hali Svetainėje,
48 ir Donore Sts

Serganti žmones
Prisiartįųo valanda, . kuomet 

na.t iš jusiį gali lengvai ;
«>av4 
šio instituto 
timi yra: 
visokioj 
gas, kad 
užtaikyti 
geriausioje 
je, Gera 
lemia gerų 
Dabartiniu laiku 
tikslo galima dasic- 
kti be didelin sun
kenybių jeigu tiktai 

~ sergantis -randasi 
• globoje sąžiningo, 

atsakančio ir gero

Idekyie- 
atsikratyti . 

H.'lpnumo, nes | 
užduo- 

iigydyti 
rąšiee 1i- 
tuo -būdu 
visuomenę 

sveikiito 
sveikata 

ateiti- 
to

daktaro. Daugelio metų tyrinėjimas Pa
tikrino, kad visokie* 
mažų išėmimų, galima 
su , nagelba atsakančio 
išradimo kur gyduolės 
tięsįai i kraujų. Tas 
pastebėtinas pasekmes, 
mos be ekauamo ir be trugd^mo laiko, 
jeigu tikrai gydytojas žino kaip jas rei
kia vartoti.

Visi tie budai gydymo, o taipgi ži
nomo vokiečių profesoriaus

ligos, su labai 
.visai išgydyti 

naujo medikalio 
yra, .leidžiamos 

gydymas suteikia 
ligos yra trydo- 

be trugdymo laiko, 
p jas rel-

su
J. Goštautu

J. llarilTVičius
su

Sandovv
Katatiskas

su
R. Šilką

Adomas Wfedzes
SU

J. Masonti
Pradžia 8:15 vai. vak.

Kaiiios $1.10 ir, aukščiau.
Tikietai parsiduoda Beno- 

šiaus aptiekoje, Aušros Kny
gyne, Naujienose ir UniversaI 
Atletikos Kliube.

Erhlicho 606 ir 914
visijomet randasi musų institute, o 
vyriausias daktaras Bowei, žinomas vi
same pasaulyje tarpe gydytojų 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje . gydykloje visos 
yra ištiriamos atsakančiai, nes pas mus 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosavą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraują, šlapumą ir tas iš
bandymas yra tikras |ąe»- nesenai atvy
kusi iš Europos sį>eeialistą.

Mušti X-Ray mašinos Dermht/s ju
mis kiaurai, o musų instrumentą? dėl 
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 
jumis neapvils.

Ta< egzabiinavipiąs yra l-e skausmo ir 
su visais patarimais yru visai dykai.

(lydome labai pasekmingai. visokias 
užsisencjusias ligas, užnųodijimą krau
jo, skilvių ligas, bcsi.uiki/na ir Raudo
jimą galvos, slinkimą plaukų, prakaita
vimą ir neriunonų kvapsni kūno, nusil
pusius inkstu?. pūslę, reumatizmą 
skausmus krutinėję, i»eėių, šonų, nųbė- 
gimus kraujo, išeinamąją žarną ir ki
tas pri\-atim-i ir slaptas ligas, tai yru 
musų Hpecialumas per daugeli metų.

’l'odel serganti daugiau nokentėkite 
bcreikalo, tiktai ateikite i musų gydyk
lą, be tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
Isitikinmu, tikrai gąuąlte pagelbą la
bai greitai. Musų įstaiga yra aprūpin
tą naujausiais ir geriausiais instru
mentu is ir gydymo budais.

Kalbame lenkiškai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
Pancdčly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 
9 vai. ryto’ iki 5:80 vakare. Ketverge, 
serftdej iv ?ubatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedalioj ir šventomis dienomis 
nuo .Irt ryto iki 1? dieną.

LiHtbln MedičUl IHšiiliite

pats

Ii ROM

Ant

Dr. Bowes Specialistas

8 8<L. t'laf-k st.
Kampas Madison SŲ 

viršaus Triangle rcataurano, 
Morrison viekbutj.

», , ... T,' 7, « * . ....

pricB

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

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

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

Jei j.ijs norite greitų pir ekmlu 
atsineškite Šj skelbimu su sh'im (** 
gaukite $10 X-RAY efc'zamihąciją 
ir kraujo spaudimo cgzaminriciją. 
Viską už $1.00.

cttlCAGb HJED1ČAL CLiNtČ
505 S. Statė St., kam. Congress Št.

PHvątis Įėjimas, 7 E. Congrėss 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
NedČUoj nuo 9 ryto iki 12 dieną.V,.../..—,

Plltilaušia garantija 
dŽ siunčiaitilis pinigus 
LietuvtiH, d ii oda Naujienom

Ateikite šiah- 
dien, neatide- 
liokite, nes tai 
yra 
ga
gate ir 
P e u ž 
n'edinti? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegžft- 
minavimo.

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

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvąsiojte ir sergantiems vy
rams. , Ateiltite Siahdic dėl gfero 
ir teisingo gydyHio.
“CrtC ’ Europines 
OUD Gyduoles

TIKRA PAGELBA
{čirškimai tieshii Į gyslas laikė 

užsinuodijiin^ kralijo. IntcrvcndUs 
gydymas (jčnškima.s gyduolių | 
gysuls) suręYoliiicIJęidzhvo visą 
nTedikalę praktiką. . iki šiol neiš
gydomos ligos, dabai pUsĮdutĮua 
tam gydymui. Savo įniiktlkojc 
vartoju naujausius ir gęHtiusljiĮs 
scruHi, čirpus, Baktelynllš, Aiiti- 
toksinus, taipgi sppciatės interve- 
nous gy<luo.les. Jei bus reikalas 
taipgi pavartojo naujausius ir go
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prislilekitc 
prie dėkingų ii' Užganedlhtų pacl- 
jentu, kurie kasilien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoi iki 8 vdl. vakarė. Neda
lioj nuo '9 ryto iki 1 po |>ietų.

dr. W. ii. Register
. 109 N. Dtarborn St.,

CHICAGb, 1Ll.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Dr. W. R. 
Register, 

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

pavojin- 
Ar sėr- 

esate 
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pas- 

Atei-

914

ToRlNSt OUT IHę. ^>1*
0'1 CJ IttK 
rci 
.HUŪ

YOU CooT- VKHAT VYt 
THiMK I A COON?

VASplUį 
'OQ (H t 

umits

Ibis, IS^UAtYOU MEtb
Aklb (U LKROt T>OSE%

~\ ^q°- F
AM UlTf- lAZULM VOUVf: Y0u GOODVOS U01HIN6

OF TUt LųNCĄ-- 
U'RAI bo YQU EVtfc bo Atioui 
j n ? i p

VllTH

1



6 NAUJIENOS, Chicago, DL

Lietuvių Hssuiiuose
(lųsa nuo 5-to pusi.)M A R( IJ< >N A š Eš»K IEN R 

po tėvais Vešaičiute
Musų mylimu motinu persi* 

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kusi 45 metų mažiaus, balan
džio mėn. 11 dieną, 1925, 6 vai. 
ryte. Paėjo iš .Šeduvos mieste
lio, Panevėžio apsk. Ameriko
je išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnūs: Juozapų ir Joną ir duk
terį Kotryną, žentą Dambraus
ką. Kūnas pašarvotas randasi 
3602 S. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 14 d., 8:00 vai. iš.ryto 
iš namų i ŠV. Jurgio bažnyčią, 
o i? ten bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Taipgi bus perkeltas musų 
tėvelis Petras Šeštokas iš Tau
tiškų kapinių j Šv. Kazimiero 
kapines tuo pačiu laiku.

Visu:: gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutini 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Sunai, Dukterys ir Žentas.
laidotuvėse patarnauja g rū

korius Eudeikis. te). Yards 1741

MOTERIS IŠGELBĖJO
Reikalauja daugiau

11. Von Schlick, Prezideut, Marvel
Products Co., Pgh., Pa.

Gerbiamasis: “Aš siunčiu money 
orderį dar už tris bakselius Bulga
riškos Žolių Arbatos. Mano moteris 
vartojo jas per keletą metų ir jos iš- 

* gelbėję jos sveikatą. Ji sako, kad 
ji negali apsieiti be šių grynų žolių 
arbatos. Bulgariška žolių arbata yra 
gera nuo užkietėjimo, reumatizmo, 
skilvio ir inkstų trobelių ir pataiso 
kraują. Prašalina greitai slogas, 
\artokit karštą eidami gulti. Visi 
aptiekoriai turi jas <lel sergančių 
žmonių: 36c., 75c. ir $1.25.

Pastaba: Jei jus norite mano di
delio 5 mėnesiams šeimynos pakelio, 
atsiųskite $1.25. * Adresuokite man, 
H. H. Von Schlick, President, 25 
Marve’ Bldg., Pittsburgh, Pa.

NORT RMAN
TEN IR

TĘS

Trečioje

ATGAL LA1VAKOR-
NUMA2INTOMIS
KAINOMIS
LIETUVĄ
per Bremeną
klesoje yra miegami 
kambariai

Svetimšaliai grįždami į 12 | 
mėnesių neturi jokių kliūčių į

100 N. LaSalle S t., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Kraujo Suirimai
Užkrečiamos 
Ligos

ėiai, žinoma, nori įbrukti sa
vo pusės piylegontų. Imt iš ša
lies buvo iNLstebrla, kad dar 
biečiai neturi prasitaivnusių 
žmonių, kurie galėtų moksliš
kas paskaitas laikyti, čia dar- 
bieėiai pasilieka labai užgauti 
ii* kad pasirodžius su savo mo
kslo vyrais, 2 d. balandžio į- 

rengiamos 
teina:

galo gi turėti dis- 
žinoina, diskusijos 

Andriulio geriausiai

Maskvos* težins iš- 
O dabar nebuvo 

tezių išreklamuoti, 
(auti, o juk jos

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
Antrądieniž, Eal. 14, 1925

I

NAMAI-ŽEME
VYRŲ

Henry Ford ir J. V. valdžia
PARDAVIMUI

vyksta “ Aušros" 
paskaitos. Paskiria 
/.mogaits išsivystymas. Prėle- 

! geniu buvo V. Andrulis.
Ponas Andriulis pradėdamas 

‘kciją pasisakė, kiul tema 
"Žmogaus išsivystymas", 

apie žmogaus išsivystymą 
mažai ir beteko prisimin- 
Matyti, p. Andriulis no- 
pasirodyti dideliu mokslo 
ir žinovu. Jis ant

simns, ant 
kusii jas. 
dėl pono 
patinka, nes diskusijose tik jr 
yra gaiimn 
laidam uoli, 
progos nė 
nė tinku
taip reikalingos.

Bloga, kad Aušra tiktai to
kį prelegentą tegalėjo gauti. 
LI>LI> 79 kp. dabnr laukia kol 
daugiau Aušra surengs prelek- 
eijų. Ir jeigu Aušra liktai to
kius prelegentus tegalės gani i, 
tai pati L DU). 79 k p. vėl pra
dės rengti ptelekeija: 
žmonėms I.I1LD., 79 kp. 
tos prelekeijos
Prelegentu buvo K. 
navičius. .

Bluc įsi and, III.
Nedalioj, Gegužės 24 
Pradžia 10 vai. ryto.

nes 
ivng- 

gerai patiko.

ChicHRon Lietuvių Tarybos regulia
rią mėnesinis susirinkimas atsibus 
antradienyj,- balandžio 14 d., 8 vai. 
vak. Raymond Chapel 8161 W. 31 
St. Visi atstovai kviečiami pribūti.

. Valdyba.

Suteikite mums progą, su kurios' 
pagelba galima uždirbti daug pi
nigų. Patyrimas nereikalingas. Ga
rantuotas algos kontraktsa me
tams $1500. Norinti dirbti ir nuo
lat dirbanti gali uždirbti 
dauginu. Paslmalykit su Mr. 
Roorn 500, 720 N. Michigan

Kreipkitės
4302 So. We.st(Tn Avė.

me

dau#
EXTRA

Pardavimui Bučernė ir Grosernė, 
geroj vietoj ant kampo bussnes ift- 

tau- 
kiek 

dėl

"HS", i dirbtas per ilgus metus visokių

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fąrmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kite^ pas

lenlos

bus 
bet 
jum 
ti. 
rėjo 
vyru
su kreida išbraižė saulę, žemę, 
mėnuli, Marsą, Jupiterį, Nep
tūną ir kitas planetas, kurias 
jis liktai begalėjo alsiminli. 
Jis aiškino iš ko susidaro šait

ano 
nie-

Dari) iečiai turėtų žinoti, kad 
mokslui kelio niekas neužstojo 
ir neužstos, todėl ir jus, vyru
čiai, vietoj kenkti prelekci- 
joms, ateitumei ir pasimokin
tumėte. —Darbininkas.

Roseland. —■ Balandžio I I d., 8 vai. 
vakare Aušros kambariuose 10900 S. 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Są
ryšio delegatų susirinkimas. į Jame 
bus svarstomi Sąryšio reikalui. Dele
gatai ir. delegatės atsilankykite pa
skirtu laiku. J. Tamašauskas, sekr.

Svarbus susirinkimas Susivienyji- 
mo L. R. K. PaŠ. Draugijų valstijos 
III., bus balandžio (April) 14 d., 1925, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. 
Meldžiam visų draugijų, kurios pri
guli ar nepriguli pribūti.

Kviečia Valdyba.

VIEŠI CHICAGOJE

REIKALINGAS patyręs 
berys dirbti vakarais ir 
Imtoj.

Atsišaukite
2003 S. Halsted St.

tų apgyventa, -lystą duos ant 
kas norės. larduoniu pigiai 

l)fir- |»riožasties ligos.
į Atsišaukit Greitai į

■s'’_ j Naujienų Ofisą
1739 S.Halsted St., Box 505

REIKALINGAS patyręs 
rėjas restauracijoje dirbti.

Atsišaukite
1841 So. Halsted St.

vi

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

Slaptos
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy- 
dymai yra ge- 

N riausi ir tikriau-
.1 sis išgydymas

'J nuo kraujo su iri-
mų ir Sifilio. Del

V labai didelio skai-
čiaus atsilanky-

A mo ligonių pas
Dr. Ross gydyme 
tų ligų, jis galėjo 

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

lė ir kokia ji yra; kaip 
smilus atskilo musų žemė 
nulis, ir kilos planetos; kaip 
ataušo musų žemė ir mėnulis; 
kaip ir kokiu greitumu žemė 
sukasi apie saulę, mėnulis apie 
žemę; kiek senumo yra musų 
žemė; kaip atsirado gyvybė 
ant žemės; kur ir kokijoe vie
toje ir dėl kokios priežasties 
augščiau pakilo civilizacija; 
kokias varžytines turėjo l'ran 
rija su Anglija dėl Egypto, 
ir Mesopotamijos; kaip j ten bu 
vo Napoleonas nusikraustęs 
su savo kariuomene; kaip vie
nas Napoleono oficrerius sura
dęs ant akmens kokius tai 
braižinius ir iš tų braižinių iš
mokęs los šalies kalbą; kaip 
tada dar raidžių • m buvę (čia 
reikia priminti, Napoleono lai
kuose netiktai kad btivo raidės 
bet buvo ir spauda ir taipjau 
daugybė knygų); kaip Darvi
nas savo raštams rinko med
žiaga iš piemenų; kaip tarp 
gyvūnų atsigimsta daugiausia 
panašume į patelką; kalbėjo 
apie abelną istoriją, Bibliją ir 
tt. žodžiu sakant, prelegentas 
aiškino apie viską, — nuo 
dabar iki 40,900,(MM), (keturias 
dišimts milijonų) melų atgal 
į praeitį. Nors p. Andriulio IT 
taip greitai kalba, bet kad api
bėgti desėtkus* milionų metų 
į nepilnai dvi valandas, jis 
turėjo dar greičiau kalbėli, 
taip, kad klausytojai nieko ne 
suprato; bet ir jis pats nežino
jo kur jis klajojo. Užbaigęs 
prelekeiją pats Andriulis prisi
pažino, kad esą negalima taip 
gtrai viską išaiškinti ant at
minties, lodei pataria skaityti 
išį knygų, o paskui duoti klau-

at-šiomis dienomis j Chicago 
vyko pasisvečiuoti p. Mataušas 
Vbsilius iš Milwaukee, Wis., Jis 
yra senas naujienietis ir atvy
kęs Chicagon neiškentė neapsi
lankęs ir savo pamėgtojo 
rnščio Naujienų raštinėj.

dien-

DZIMD^I IŠLEISTUVĖMS bi-

vietose: —tetai gaunami šiose
“Naujienos,”
"Draugas," i
“Varpas,"
“Birutės" chore,
Vyčių chore.
Nusipirkit iš kalno ir užtik- 

rinkit sau vietą. Už tą pačią, 
kainą bus galima ir pašokti. Po- 
puliarės kainos—$1.50 ir $1.00

—Komisija.

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

kainas

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas 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 geriausi gydymą nuo tų ligų.
Pastebėkite labai žemas kainas 

tiktai trumpam laikui
Specialia Intervenous Gydymas, $5 iki 
S10. Laboratorijos ir X-Ray Egzami- 
nacija už tą pačią kainą. Lymph Se- 
jum Gydymas Silnų Vyrų, $5. kaulų, 
Raumenų ir Nervų Gydymas, 
$5. Gydymas Odos Ligų — 
Rays, $3. Rio-Chemic Kraujo 
Gydymas, $10.
Pasitarimas ir Egzaminacija
Reikalaukite knygelės dėl Specialių

Ligų—be jokios atsakomybės 
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

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

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

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

Lai PAIN- 
expelleris 

t • . . avei> Skausmu*!
1 rinkite greitai taip, kad ii. 
pe? oda”i *inin,e"tM P«r«i»unktų 
Per od<> I pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
«1ibnEXPt,,'ri11 Pa'engvma kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 

38c ir in tekėjimą gjslonua.
35c ir 70c vaistinise. Timykite kad hutu 
Inkaro vtisbaicnklis ant pakelio’. 4 

F. A D. RICHTER A CO.
Berry & South $th Sta. 

Brooklyn, N. Y.

Naujienų Metinč ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujienieciais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys. .

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išankstp ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorxą 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

$2 iki 
Actine 
Seru m

Dykai

LI5TERINE 
THRDAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS’ 

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

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų" 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bite lietuviškais laikraščiais. 
Musų ž m orus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap- 
rupinti savo kostumerlus “Naujie
noms”. <-AnAro« Knygyną!.

Vilniaus Vadavimo Komiteto mė
nesinis posėdis įvyks trečiadieny, ba
landžio 15 d., 8 vai. vak. Mildos svet. 
Visi nariai, draugijų atstovai ir 
šiaip asmenys užinteresuoli musų už
daviniu, nuolankiai kvječiaini atsi
lankyti.

Susirinkime turėsim svarbių sve
čių, kurs patieks įdomių žinių iš lai
svos ir okupuotos Lietuvos.

\ V. V. K-to Valdyba.
■■■.»■.............. ............................ ■■ — ................ ..

REIKALINGAS antrarankis 
dunokepys. Mokestis, pagal 

Darbas ant visados.
10754 Perry Avė.

Roseland 
Tel. Pullman 5824

ii ar-

NETIKĖTA PROGĄ
Del labai svarbios priežasties esu 

priverstas parduoti klyning štorą 
fornišius. Didelė drapanoms šėpa 
siuvama mašina stalai, prosas ir ke
letas reikalingų daiktų, parduosiu 
labai pigiai; taipgi galima paimti ir 
vietą, nes nėra arti panašaus biznio. 
Fornišius galima pirkti kartu aro:, 
po vieną.

Klauskit
1843 So. Cicero Avė., Cicero, UI.

po 5 v. v. Klyning Store

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

bą. •

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

Atsišaukite

2nd fl. •

K. VALAITIS CO.

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOtlNG, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
, Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ros.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S U PPL Y CO.

490 Milwauke A v. Haymarket 1018 
461 N. Halsted Št. Haymarket 4221

T
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
liitkėj. (staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj.’ Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 O^den Avė., 
Phone Lawdale 0't 14.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, poplerą, 
. stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue .
CHICAGO.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS vendai dėl vieno arba 

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

P. Urbenis, mid\vife

RUIMAS vendai vienam vy- 
rui be valgio. Vieta gera dėl 
gyvenimo.

Atsišaukite
1 lubos

931 W. 33rd PI.

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie namų darbo. Geis
tina kad suprastų apie valgio 
gaminimą. Atsišaukite tuojau.

Mrs. M. J. Kiras
3335 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

KARPENDERIS ir painteris 
ant kontrakto nuo dienos.i

FRANK MACHAUSKI
4623 S. Spring-field Avė.

Tol. Lafayette 7548

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

gerųKilus po $5 j savaitę. 50 
vartotų karų nuo $50 iki $1000. 

metai. 
Englewoodc.

Firma įsteigta jau 8 
Klauskit bite banko

ENGLEVVOOD OVERLAND
5952 S. Halsted St.

Tel. Wentworth 8257
Atdara nedalioj 
ir vakarais. .

co.

PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų, 5 pasažierių touring; kaina
vo $2000, parduosiu už $275. Šitas 
karas yra pertaisytas, gvarantuoju 
geriausiame padėjime. Matykite 
vakare po 6 vai.

4367 S. Washtenaw Avė.
1 " 1 . 111 ' . 1 1

RAKANDAI
TĖMYKIT. Ant pardavimo 6 

kambarių rakandai kaip nauji, turi 
parsiduoti į\ trumpą laiką, priežastis 
svarbi. ' Matykit savininką vakarais 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Geri kambariai; 
renda pigi, viskas įrengta, šaukit 
telefonu Lafayette 5225, arba atva
žiuokit ’
3348 S. Paulina St. 2 apartmentas

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

E D. REMEIKO,
2135 W. 22 PI.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI per savininką 

krautuve ir 4 kambarių fialas, 
kaina $10,500, išmokėjimais. 
Matvkit vakarais ir nedėlioj. 
H. C. Boesch, 1607 So. Halsted 
St., 3rd fl. Phone Ganai 3076

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, maišytų tautų apgyventoj 
apielinkčj. Biznis gerai išdirbtas, 
vien tik cash. Parduodu, nes nega
liu apsidirbti; turiu du kitu bizniu

Kampas 69 gi, i,r Morgan St.

PARSIDUODA kendžių Storas ir 
kitų mažų daiktų ir 6 kambariai 
užpakalyje dėl pagyvenimo.

Kreipkitės:
1707 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

geroj biznio vietoj, biznis išdirb
tas. Visi jtąisymai prie biznio yra 
pirmos klesos, Kaina visai žema — 
tik $1,500.

1906 W. 63rd SI.

’PARDAVIMUI pirmos kle
sos groserne ir bučernė, vaisių 
ir daržovių krautuvė. Daromas 
geras biznis, šaukite telefonu

'Lafayette 0392

ANT PARDAVIMO Pieno 
krova Marguette Manor. 
gyventa kolionija; biznis

San- 
Pilnai ap- 

. išdirbtas,
35 kenus pieno parduoda. kas "dieną. 
Lotas 65x125 mūrinis namas, 2 flo
rų, 2 vežimai, 2 trokai, 3 arkliai, 2 
2 karu tuščių butelių, štebelis ir ra
mdžius. Kaina $24,500, $15,000
{nešti.

Atsišaukit
H. W. ELMORE CO., 

6236 So. Kedz.ie St.
A. Budvitis, Agent

ANT PARDAVIMO 
grosernf geroj vietoj 
parduosiu arba mainysiu 
loto, automobilio 
biznio.

bučernė ir
Bridgeporte,
ant namo, 

tint kitokio

Bus teisingas patarnavimas
3404 So. Morgan St. 

Tel. Yards 1571
arba 

Kreipkites
J. LEPO,

722 W. 35th St., 
Phone Boul. 3249 arba Rcpabli<’ 10363

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyventoj apii- 
linkėj. Biznis seniai išdirbtas, cash. 
Pardavimo priežastis, turiu apleisti 
miestą.

4401 So. Richmond St.

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis bungalow, 5 kambarių, stikliniai 
iš užpakalio porčiai, aržuolo grindys 
ir trimingai, furnace šildomas, ce
mentinis skiepas, 2 kaių garadžius, 
Wabash Avė., netoli Marųuette Bul
varo (67 St.) Bargenas, $7500, $2750 
cash, kitus kaip rendą.

H. J. COLEMAN & CO. 
5857 So. State St. 

Phone — Wentworth 5762

NAMAI-ŽEME
NAMAI. Mt. ureenwood. Kai 

na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
trahsportacija. Ūniversal

Phonc Beverly 1675

PARDAVIMUI medinė cottage, 5 
kambarių; reikia jmokėti $750, kitus 
išmekėjimais. Tik šią savaitę už 
teisingą pasiūlymą.

Savininkas
LEON PAUKŠTA 
4600 So. Wood St. 

Tel. Lafayette 6256

NAMAS ANT JUSĮJ LOTO
5 kambarių marinis bungalovv, 

moderniškai Įrengtas, $5390, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Construction Works 
Kampas 58th & So. Robey Sis.

Tel. Republic 6200

PARSIDUODA 3 kambarių 
medinė cottage. Elektriką ir 
vanduo. Kaina $1500. Rendos 
neša $12.00..

5411 So. Kilbourn Avė.

MOBTGECIAI -PASKOLOS
MŪRINIS BUNGALOW 

5738 Ida St. 
furuace šildomas, 

aržuolo grindys ir trimingai, mo
derniškas phitnbingus, gražus augš
tas, garažas, cementinė ėlė, atda
ras dėl apžiūrėjimo. Lengvais iš
mokėjimais.

Black f o rd and Kussman 
752 W. 69 St. Wentworth 0179

6 kambarių,
ANTRI MOBGIČIAI

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

CORPORATION 
3804 South Kedzie AreM 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 5 kambarių me

dinis namas, cemento ir bloksų pa
matu, su stiklais ir sieteliais už
pakaliniai porčiai, su grindimis 
augštas, Ai bloko iki Marųiiette 
Parko. Bargcnas.

7142 S. P'aiiTield Avė.

GERIAUSIAS PIRKINYS 
MARQIJETTE MANOR /

6113 Washtenaw, gražus 2 flatų 
narnąs, 5-6 kambarių, garu šildomas, 
sun parlor, stikliniai porČiai, įmūry
ta vana, tile grindys, netoli mokyk
los ir bažnyčios. Kaina $15,500.00, 
$4,500.00 cash. Turiu parduoti greit.

6838 So. Western Avė.
Tel. Republic 9094

>■■■ ' - -------------------- -

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D»- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ?

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

' ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja 'sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą, į devy
nis mėnesius; augštesnį 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-- 
n uos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

105 W. Monroe St. Suite 1305 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6-6 kambarių, yra vanos, ge
rame stovyje, pečiais šildomas, yra 
elektra, La Fay«ette Avė. ir 61 St., 
(lietuvių 
$6500, cash $2000.’

H. J. COLEMAN & CO. 
5857 So. State St. .

Phone — Normai 0796
......

kolonijoj). Bargenas,

Styrai išmokit bakberystes
Šis Amatas Gerai Apsimoka

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells S t., Chicago.

PARSIDUODA 6 ruimų kampinė 
murinę Cottage, su 
50x125. Namas visas geras 2 maši
nų garadžius. Kaina $6500.00.

Kreipkitės
5202 So. Artesian Avė.

-■ —.......  1 1 ■ 1 - 1 -
PARDAVIMUI 2 aukštų 

kambarius medinis namas 43 
Wallace St. Namas visas 
elektra, maudynes. Rendos j 
$852.

dviem Jotais

no 7 
PI. ir 
gęras, 
metus

Kreipkitės ’pi'ie savisinko
814 W. 51 St.

’ MURININKYSTĖ
Mokina nauju, lengviu budu. Leng
va išmokti. Greitai galima už
dirbti. Ateikite mokyklon kur jus

GAUSIT DARBĄ PRIE NAMŲ 
Visi įrankiai suteikiami prie kur 
so. Lengvais savaitiniais išmokė 
jimais, $5 - $8 • $10. .Visas
mokslas, $G5. Jums reikia turėti 
tik $25. Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

Chicago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St.

West Side Branch
1144 VV. I.ake St., netoli Ashland


