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Bulgarija ėmės 
represijų

Karo teismai sušaudę 400 
komunistų

Kariuomenės sukilimas Portu
galijoj numalšintas

VISA MIESTO VALDŽIA YRA JŲ RANKOSE

Bulgarijoj prasidėjo kru
vinos represijos

Del bombos sprogimo katedrai 
valdžia suėmus ir nugalabi jus 
490 tariamu komunistu * v

SOFIJA, Bulgarija, bal. 20.— 
Sofijos komunistų centralinio 
vykdomojo komiteto vicepirmi
ninkas Ninkov, kurs, sako, bu
vęs tas asmuo, kur padėjęs 
Sveti Kral katedroj bombą, už- 
mušusia daugiau ne 160 žino
mų, šiandie, policijos apsiaus
tas, bandė nepasiduoti suimti ir 
dėl to buvo nušautas. Ninkov 
piimiaus buvo armijos oficieras 
inžinierių korpuse.

400 komunistų nužudyta

SOFIJA, Bulgarija, bal. 20.
Sąryšy su bandymu nužudy

ti Bulgarijos karalių Borisą, iŠ- 
sprogrdinimu katedros ir sąmok
slu nuversti valdžią, Bulgarijos 
vyriausybė suėmė ir nužudė ke
turis šimtus komunistų.

Karo teismai

SOFIJA, Bulgarija, bal. 20. 
Karalius Borisas vakar pasira
šė dekretą, kuriuo Įsakoma, kad 
visi nusikaltimai prieš visuome
nės tvarką butų karo teismų tei
siami.

Karo teismai jau pamerkė ne
maža asmenų, kurie, kaip pra
nešama, buvę ant tų pėdų su
šaudyti.

Policija ir kariuomenė vis dar 
teoegaudo, tebesuiminėja Įtaria
mus asmenis. Kai kur įvyksta 
aštrių susikirtimu.

Be kitų suimta vienas asmuo, 
dėvįs karininko uniformą, pas 
kurį rasta dokumentas: surašy
tas revoliucinio kabineto sąsta
tas, kuris turėjo būt sudarytas, 
jeigu, kaip sąmokslininkai tikė
jos, bombos sprogimo katedroj

™“.S,'“‘"“lenkai atšaukia savo kon-
Rado du nužudytu

Vakar Bojanos kaime, netoli 
nuo Sofijos, rado vienos jau
nos mergaitės ir jos jaunikio la
vonus. Taria,, kad jie buvo ko
munistų nužudyti dėl to, kad jie 
žinojo kai kurias sąmokslininkų 
paslaptis.

Prašo leidimo padidinti Bulga
rijos miliciją

PARYŽIUS, Francija, bal. 20. 
- Bulgarijos valdžia kreipėsi į 
aliantų ambasadorių tarybą 
prašydama, kad jai leistų prie 
savo milicijos pridėti dar 10,- 
000 vyrų. Tų jėgų, kurias ji 
dabar turinti, nepakanka tvar
kai namie palaikyti ir neramie
ji elementai, naudodamies tokiu 
apsaugos jėgų menkumu, tuo 
drąsiau darą savo sąmokslus 
valdžiai nuversti. »

BUFFALO, N. Y., bal. 20. — 
Miesto centre vakar gaisras 
prarijo keturias sankrovas ir 
gadino keletą kitų. Nuostoliai 
siekia per 500,000 dolerių.

Sukilimas Portugalijoj 
tapo numalšintas

Maišto metu dvylika |>uvo už
mušta ir septyniasdešimt trys 

. sužeista

LIS A BONAS, Portugalija, b. 
20.—šiuo kartu revoliucinis su
kilimas Lisabone buvo labai 
trumpas ir nepasekmingas. 
Maištas prasidėjo šeštadienio 
rytą. Visą dieną ir naktį ėjo 
batalija, bet vakar maištininkų 
kareiviai pasidavė, atiduodami 
ginklus. Maištininkai uždaryta 
kareivinėse.

Sukilimo metu dvylika buvo 
užmušta ir septyniasdešimt 
trys sužeisti.

Sukilimui vadovavo majoras 
Filomeno Camara, kurį rėmė 
keletas šimtų pėstininkų, raiti
ninkų ir artilerijos narių.

Tikrasis betjri sukilimo lyde
ris buvęs,‘sako, buyusis prem
jeras Cunha Ix?ul, kuris dabar 
yra suimtas ir Respublikos 
gvardijos dabojamas. Areštuo
tas taipjau vienas nacionalistą 
vadas, kaitinamas dėl sąmokslo.

Neramumai Piety Afrikoj,
Bloemfonteino policija šaudė i 

4,000 riaušininkų minią

1 >> 1 .OEM FONTEIN, I >ais voj i 
(Į)ranžo Valstybė, Pietų Afrika, 
bal. 20. — Čia įvyko didelių čia- 
girnių afrikiečių neramumų. Ne
galėdama kitaip numalšinti 
riaušių, kuriose dalyvavo apie 
keturi tūkstančiai asmenų, poli 
cija ėmė šaudyti miniom Kiek 
yra nukautų ir sužeistų, dar ne
patikrinta. Riaušininkų vadai 
tapo areštuoti. Tvarkai išlaiky
ti pašaukta piliečių milicija.

sulą iš Maskvos
’i įtaręs sovietų metodams pa

vartotiems lenkų kunigo Ūso 
byloj.

VARŠUVA, Lenkija, bal. 20.
Lenkų vyriausybė atšaukė iš 

Maskvos savo generalinį konsu
lą Chelmickj. Jis veikiausia 
bus visai paleistas iš tarnybos.

Chelmicki nusikalto tuo, kad 
pasikalbėjime su sovietų spau
dos agentūros atstovu pareiškęs 
pritarimo metodams, sovietų 
teismo pavartotiems lenkų ku
nigo’ Ūso byloj Leningrade.

------------------ j—

Francijos kabinetas prita
rė valdžios programų!
PARYŽIUS, bal. 20. — Nau

jasis Francijos ministerių ka
binetas šiandie vienbalsiai pa
tvirtino naujos valdžios dekla
raciją, kuri rytoj (šiandie) tu
rės būt pristatyta parlamentui.

Praeitais rinkimais Winslo\v mieste, Arkanso valstijoj, miesto admini^tracijon išrinkta vien 
moterys, štai visa ta “sejonų valdžia” posėdžiauja ir svarbius klausimus sprendžia. Skai-
tant iš kaires dešinėn jos yra: miesto mayoras (burmistras) Magdė Duncan’ienė< rekorde
ris A. C. Crider’ienč; aldermanai (miesto tarybos nariai): B. L. Cherveny’ienė, D. S. 
Miller’ienė, A. N. Cole’ienė, F. N. liarley’ieno; miesto iždininkas p-lė Ethel Winn’iutė.; ma
joro motina Virgiriia Dunlop’ienė ir paštų viršininkas p-lė St?lla \Vinn‘iutė.

Honduraso sukilėliai žy
giuoja į sostinę

MANAGUA, Nikaragųa, bal. 
20. Pranešama, kad Hondu
raso sukilėliai paėmę miesteli 
Okotepes, apie penkiasdešimt 
niylių nuo San Salvadoro, ir žy
giuoja j Comayaguą. Pastara
sis yra apie trisdešimt septy
nias mylias nuo krašto sostines 
Tegucigalpos, kanie, kaip pra- 

lešama, padėtis esanti kritinga.

Ceiboj išsodinta Jungtinių Val
stijų laivyno kariuomenė

WASHINGTONAS, bal. 20 — 
Ceiboj, Hondurase, išsodinta 
155 Jungtinių Valstijų laivyno 
kareivių. Kadangi Hondurase 
iš naujo užvirė revoliucija, lai
vyno kareiviams įsakyta ginti 
amerikiečių gyvybę ir turtą, 
jeigu jiems grėstų pavojus.

■ ■ I 'MIIMM—'^■*■1

Sovietai nedalyvauja kon
ferencijoj dėl ginklų pro-

kybos kontrolės
ŽENEVA, Šveicarija, bal. 30. 

— Sovietų Rusija atsisakė daly
vauti Tautų Sąjungos ruošiamoj 
čia tarptautinėj konferencijoj 
karo ginklų ir amunicijos pre
kybai kontroliuoti.

Rusijai stoka gydytojų
Grįžtantieji rašytojai, plačiai 

keliavę po Rusiją, pasakoja, kad 
Rusijoj didelė stoka gydytoj ų’ir 
chirurgų. Medicinos mokyklos
pilnai* prisikimšusios studentų, 
bet praktikuojančių daktarų ne
daug, ypatingai j y stinga Ode
soj ir provincijoj.

PILSUDSKIS GERIAU MĖ- 
GIĄS BITIS, NEKAD 

POLITIKĄ

VARŠUVA, bal. 19. Buvęs 
vyriausias Lenkijos galva, Juo
zas Pilsudskis, kuris buvo ma
nęs padaryti vizitą Jungtinėms 
Valstijoms, dabar nusitaręs ne
bevažiuoti. šiuotarpu jis yra 
išvažiavęs Į savo dvarą netoli 
Varšuvos ir užsiima bitininkys
te. Jis sakos, kad jis geriau 
mėgstąs bitis, ne kad politiką., 
ir politikos dalykais visai nebe
norįs užsiimti.

DULUTH, Mfon, bal. 20. 
Vakar čia iki 7 valandom v aka- 
ro buvo prisnigta apie penkis 
colius sniego.

Didelės sniego pūgos
New Hampshire vietomis pri

vertė 14 colių gilumo

CONCORD, N. II., bai. 20. — 
New Hampshiro valstijoj vakar 
siautė sniego audra, šioj apy
gardoj pripustyta apie pusę pė
dos, o kai kur, kaip apie VVoods- 
villę, priversta keturiolika colių 
gilumo.

Sniegas šiauriniame N. Y.

ALBA N Y, N. Y., bal. 20. 
šiaurinėj New York o valstijos 
daly vakar gerokai pasnigo. 
Saranac ežero apielinkėj pripus
tyta apie pėdą gilumo. Keliai 
tarp Ogdensburgo ir \Vater- 
towno užnešti. Keene klony 
priversta trylika colių gilumo.

Oficialia oro biuras šiai diena:
pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; mažumą šilčiau; 
nevienodas, didžiumoj pietryčių 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 43° F.

šiandie saulė teka 5:03, lei
džiasi 6:35 valandą.

PINKUI KURSAS
Vakar, balandžio 20 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.79 
Belgijos, 100 frankų .... $5.08 
Danijos, 100 kronų .............. $18.41
Francijos, 100 frankų ......  $5.22
Italijos, 100 lirų ................... $4.99
lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
i lorvegijos, 100 kronų ....... $16.32
C'^lUKiijOs, 100 florinų ....... $39.90
Suomijos, 300 markių ........... $2.53
Švedijos, 100 kronų ........... $26.97
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.32
Vokietijos, 100 maikių ....... $28.81 

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ..............  $5.50
x 100 litų ...................................... 10.50
200 litu ...................................... 20.75
300 litų ................... .................. 31.0(1
400 litų.......................................  41.25
500 litų ...................................... 51.50
600 litų ...................................... 61.75
700 litų ........... ’................. 72.00
800 litų ...................................... 82.25
900 litų ........................... ..........  92.50

iooo litų ....... ,.........................102,75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto iŠIufdu už kiekvieną 
siuntini. Norint pasiųsti telegramų 
— (lar 50 centų daugiau.

Smarki audra siautė 
šiauriniame Illinois

žmonių yra užmuštų ir sužeis
tų daug imaterialės žalos pa
daryta

PEORIA, Ilk, bak 20. šiau
rinėj Illinois valstijos daly, iš 
dalies ir Wisconsine, vakar siau
tė smalki vėsula. Kiek iki šiol 
žinia, du ž&uonės buvo užmušti 
ir apie dvidešimt sužeisti.

Audrą lydėjo didelės perkū
nijos, lietus ir ledai.

Skaudžiausiai nukentėjo mie
steliai Peoria ir Pekinas. Pe- 
orioj perkūnas trenkė ir uždegė 
didelę VValkero kompanijos gele
žinių daiktų sankrovą, kur bu
vo sukrauta ir sprogstamųjų 
medžiagų. Prasidėjo sprogi
mai, kurių visa įstaiga buvo su-f 
draikyta. Du įstaigos sargai 
žuvo griuvėsiuose. Pekine be 
kita audra skaudžiai apdraskė 
pilstytuvės sandėlius ir Illinois 
Central gelžkelio triobesius. Ru
čine, Wis , viename bloke audra 
nu vartė visų namų stogus. 
Woodfielde, O., vienos bažnyčios 
stogas buvo nuneštas šimtą 
mastų; bažnyčioj buvo pilna 
žmonių, bet nė vienas nebuvo 
sužeistas.

Audra kliudė kiek ir Chicagą 
ir padarė kai kur žalos. Calu- 
met Coal kompanijos triobesio 
stogas buvo nuverstas, taipjau 
nuvartyta stogai Hastings eks 
preso kompanijos triobesių. 
Priemiesty du mediniai namai 
nukelta nuo pamatų.

Smarkus žemės drebėji
mas Japonijos sostinėj
TOKIO, Japonija, bal. 20. — 

Praeitą naktį, prieš pirmą va
landą, Tokioj ir apielinkėj įvy
ko smarkiausias, kokio dar šie
met nebuvo Japonijoj, žemės 
drebėjimas. Vėliau, 5:30 valan
dą, Įvyko antras drebėjimas, 
bet ne taip stiprus, žalos nepa
daryta.

KRATOS IR DEGTININKŲ 
AREŠTAI SPRINGFIELDE

SPRJNGKIELO, III., bal. 19 
w- Vakar prohibicijos agentai 
čia stropiai darbavos. Padary
ta daugybė kratų — vaistinėse, 
yoft-drink smuklėse, viešbučiuo
se ir šiaip užeigose. Daugiau 
ne dvidešimt žmonių areštuota.

Lietuva pasiuntė notą 
Vokietijai

i ■ I l. MM ' .»■ i „ «

Protestuoja dėl Lietuvos konsu
lo Įžeidimo Tilžėje

BERLilNAS,' bal. 2 E].
Lietuvos pasiuntinys Vokietijoj 

J Sidzikauskas, Įteikė Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijai no
ta ryšy su Lietuvos konsulo Til
žėj p. Masiulio Įžeidimu, kurs i- 

:vyko tokiomis aplinkybėmis.
Vasario 13 konsului Mačiuliai 

ir jo šeimynos nariams atsisvei- 
jkinnnt Tilžėj, gatvėj, r,u rašy
toju Vydūnu, prie jų priėjo po
licininkas ir pareikalavo išsi
skirstyti. Konsului pareiškus, 
kad jis esąs Lietuvos konsulas, 
policininkas pareikalavo doku- I t
mentų. Kadangi konsulas jų 
neturėjo, tai policininkas parei- 

ikah’vo eiti su juo Į nuovadą, ką 
konsulas atsisakė padaryti. Ta
da policininkas ėmė vartoti jė- 
'gą, ir tik po didelių pastangų 
konsului pavyko pasiliuosuoti.

I Notoj toliau pabrėžiama, kad 
tas Įvykis nėra pirmas. Kartą 
konsului viešoj vietoj buvo už
drausta kalbėti telefonu su Lie
tuvos konsulu lietuviškai, tuo 
tarnu kai rusiškai buvo leista 
kalbėti. Taip pat nekaltą j vy
ko pasikėsinimų, atkreiptą prieš 
konsulo šeimynos • narius.

Turėdamas galvoj tokius ap
gailestaujamus Įvykius, pasiun
tinys Sidzikauskas konstantvo
ja, kad tiek Tilžės valdžios Įs
taigos, tiek gyventojai nusižen
gia tarptautinėms teisėms, ku
riomis naudojasi svetimų vals
tybių atstovai ir jų šeimynų 
nariai. Notoj pareiškiama vii-, 
ties, kad Vokietijos vyriausybė 
reikiamai nubaus nusikaltusius 
asmenis ir imsis žygių Lietuvos 
konsului ir jn še i r,” tos nariams 
apsaugoti.

Vokietijos užslen.ų reikalų 
i ministerija pareiškė dėl kalba
mų įvykių pasipiktinimo ir pa
sigailėjimo, žadėjo padaryti tar
dymą ir imtis visų priemonių, 
kad panašus įvykiai nesikarto- 
tų.

Siuskit pinigus per
NAUJIENAS

%

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 žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei

kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebu- 
’tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 

, pinigai gražinami siuntėjui.
Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 

į Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

• *'

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
______________________________________________

Sirijos šauliai nušovė 
britu aeroplaną

LONDONAS, bal. 20. — (Jau
tas iš Bagdado pranešimas sa
ko, kad Sirijos pasieny sirų šau
liai nušovę britų armijos aero
planą. Aeroplanas, visas lieps
noj, nukrito žemėn ir du avia
toriai žuvo.

Darbininkų bankas savo 
kapitalą padvigubins

NEW YORĖAS, bal. 20. — 
Darbo Federacijos Bankas New 
Yioike planuoja nuo pirmos bir
želio mėnesio savaitės savo ka
pitalą padvigubinti, padidinant 
jį iki 1,000,000 dolerių.

Banko prezidentas B rady sa
ko, kad to darbininkų banko re
sursai pasiekę jau 9,500,000 do
lerių. Tai yra didžiausias Ame
rikos Darbo Federacijos ban
kas visame kontinente.

5 asmens užmušti trau
kiniui sumušus autą

ANDERSON, Imi., bal. 20. — 
Union Traction geležinkelio 
traukinys netoli Ingalis vakar 
sudaužė automobilį, kuriuo va
žiavo Indianapolio piliečio, Ral- 
pho Cottey, šeimyna iš šešių 
narių. Penki jų buvo užmušti 
vietoj, o šeštasis, patsai šeimi
ninkas, pavojingai sužeistas. ’

W&ST FRANKFORT, IR., b. 
20. —— Old Ben ku&yklų No. K 
administracija paskelbė, kad 
nuo ateinančio trečiadienio ka
syklos uždaromos neapribotam 
laikui. Tose kasyklose papras
tai dirbo 850 darbininkų. Da
bar jie visi neteks darbo. Ka
syklų uždarymo priežastis esan
ti užsakymu stoka. * v

NEW YOBKAS, bal. 19. — 
Greičiausias jūrių milžinas, 
garlaivis Mauretania, vakar 
plaukdamas į Ambrose kanalą 
laike tirštos miglos užėjo ant 
degtines kontrabandininkų lai
vo ir tąjį paskandino. Laivo 
įgula buvo išgelbėta.

I
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Klausimas— Atsakymas—

Rūkytojo paprastų 
eigaretų

Rūkytojo Helmar
cigaretų * ..

Kodėl žmonės moka 
daugiau už Turkiš
kus cigaretus negu

Turkiškas tabakas 
yra geresnis, jis 
yra vertas du arba 
tris sykius daugiau

už paprastus eiga- negU kokia kita pu
rėtus? šis tabako.

Turkiškas tabakas yra žinomas visame pa
saulyje savo skoniu, malonumu ir lengvu
mu. čia yra gerumas kiekviename plona
me hipelyje Turkiško tabako, kuris yra 
H ei maruose.

Baksas 19 arba 20

PABANDYKIT TONĄ ARBA 
DU CONSUMERS ANGLIŲ
Ir pažiūrėkite ar jos neduos jums daugiau Šilu

mos ir mažiau rūpesčio negu kitas kuras kokį jus 
vartojate.

Jus gaiite daryti šį bandymą be jokio riziko, nes 
jeigu anglys neužganedins jūsų, mes atimsiine at
gal ir SI 'GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS.

Mes priimam mažus orderius ir suteikiame go
riausi patarnavimą. Kuomet jums reikės anglių —

Telefonuokite FRANKLIN 6100

(onsumers (ouipany
15 Kuro Jardai — vienas netoli jūsų

ANGLYS — COKE — LEDAS — ;NAMV
• MATEKUOLAS

Virš 6,000,000 Tonu Kasmet

NAUJIENOS, ChlcagO, III

Šešupės Bangos
Savaitinis laikrašti^ eina Marijampplėje

Antradienis,
■ . ...................—imsi y iwii imi"
į. . - ...... .

noredaml
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- f 
Nyti VISADOS kreipkitės' 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS Cft

Rusi-

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. 

Room 844 
Tel. State 3225

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

3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894

Bylos Visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiame.

■4S 
i

ii

809 W. 351h St, Cnicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 3

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RAŠTUS. ■ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir f 
Parduodam Laivakortes. • I

Vokiečiai nori Klaipėdos.
J lūžę vokiečių tautininkai, 

artėjant Vokietijos preizdento 
rinkimams, skleidžia Tilžėj ir 
kitur atsišaukimų, kuriais ra
ginama rinkti tokį prezidentą, 
kurs galėtų grąžinti vokiečiams 
Klaipėdą.

Gudai reikalaują nepriklauso 
mybfyh

Sovieių Gudijos 
Minske paskelbtas 
stovis, nūs žymesni gudų 

reikalauja, kad G 
paskelbta n. priklausoma 
i p atsiskirtų nuo Sovdur

sostinėj 
išimties 

vei-
kūjai.' 
butų 
esant 
pi jos.

Sovietų rojuj streikas.
Pietų ir dabini centro Rusi

jos geležinkelii)įi)kai, negau
dami pp kelius mėnesius algų, 
paskelbti streikų. Traukinių ju
dėjimas sumažėjo.

Sovdepi jo j badas.
Visoj eilėj svarbesnių 

jos centrų, jų tarpe .ir Mask
voj,. paskutiniuoju laiku jau
čiamą didelė duonos, štoku. 
Prie duonos parduotuvių, kaip 
1919 metais stovi ilgiausios 
“uodegos” Komisarai labui 
sumišę ir ieško būdų apsisait-

Užsienio spauda apie įvykius 
demarkacijos linijoj.

Beveik visa įlakingesnioji 
užsienio- spauda gyvai reagavo 
Į kovo 16 ir 17 d. įvykius lies 
siuviniais.

Didesnieji Anglų laikraščiai, 
be tikrų pranešimų apie lenkų 
puolimą, Įdėjo ir savo komen
tarų, kuriais ragina Tanių Są
jungą imtis žygių, kad toki 
lenkų puolimai ateity m pasi
kartotų. nes tai grosią rytų 
Europos taikai.

Bešališkai lakius nušviečia 
ir Pabaltijos spauda, bet, ven
gdama daryli iš jų- bet kurių 
išvadų, aiškina juos gana at
sargiai.

Vok iečiai savo spaudoj pa
sitenkina patiekdami vien gry-

Ino tarpu Lenkų spauda, 
kaip ir galima buvo laukti, in
formuoja pasaulį savotiškai 
sufabrikuotais pranešimais. Iš 
smulkmenų, 'kurios paaiškėjo 
šiomis dienomis, matyti, kad 
20 ha. miško plotas, kuris yra 
musų pusėj ir dėl kinio įvyko 
konfliktas, dar savaitė laiko 
prieš puolimą virio ginčo ob-

ninkų. Paskutinysis, saugoda
mas mišku anapus demarkaci
jos linijos, reikalavo iš musų 
girininko, kad lietuviai iš 20 
ha.- miško
ir paliktų jį lenkams.
girininkui

ploto pasitrauktų 
Musų 

atsakius, kad jis ir 
sargyba iš miško nepasitrauk
sią, lenkai prigraso, kad miš
kas bus užimtas gipklu. Ir 
kovo 16 d. kaip žinoma, jo žo
džius lenkų policija bandė 
įkūnyti. Lenkų spauda ir
dio tačiau šį įvyki panaudojo 
savo šmeižimo tikslams ir 
pranešė pasauliui, kad tas mi
škas priklausąs 
puolė jį lietuviai!

rų-

?nkijai ir
Lengviaii- 

pasiteisinimo būdas!
Skrzyns-
generolų 
apie lie

piau us

vienų 
Tau- 
UĮ>i<

kio ir įvairių lenkų 
nuolat informuojama 
tuvių “agresingus” 
prieš visą pasaulį, ir 
te drauge su hmka 
dūdelę. .Ii, dėdama tikrus 
tų Sąjungos pranešimus 
įvykius lies širvinlais, i:
kai šaukia ■ netikėti jais, nes 
Lenkija esą patenkinta jai. 
Tautų Sąjungos nustatytomis 
sienomis (!) ir dėl to ji netu
rinti reikulo l^ietnvij pulti. 

pasak ITaiinizy spaudos, kai
ti lik Lietuva ir ji puolusi 

vienos did- 
valslybių!

Prancu-

Lietuva 
Lęnkiji) su žinia 
žiųjų kaimyninių 
Kuri lai. valstybė 
zai nepasako, bet užknka ir 
pasakyto, kad supratus tą ar
šią lenkų kampaniją, kurią 
jie varo Prancūzijoj. —-V. Km.

[“T—tas”J

Paskutinį Kartą Chicagoje
LIETUVIU AUDITORIJOJE, BRIDGEPORTE

Balandžio 22 d., trečiadieny
Vaidinama 3 v. pasaulinė komedija

‘Potašas ir Perlamutras’
I •

Artistų Br. Dikinienės ir.J. Olšausko 
išleistuvėms

Pradžia 8 vai. vak. Bilietų kaina $1.50 ir $1.00

PEOPLE9 
Dentists

“Kur banguoja Nemunėlis, • r< 
y Kur. Šešupė miela plaukia”...

Ten “ŠEŠGBCS BANGOS”•rnnggs 
,Ir skaitytojų aitu laukiat
“Kur darželiuos pinavijos, 
Kur mergeles kaip lelijos”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” skambios 
J ieško savo pa rak vi jos!
“Kur tur žmones gerą širdį, 
Kad kiekvieną šauksmą girdi”....
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios— 
Nor be vargo įsiskverbti!
Tad lietuvi-lietuvaite!
Skirk litelių tuzinaitį — 

ui Te “ŠEŠUPĖS BANGOS” lanko
* Tavo ramią bakužaitę!

“Šešupės Bangų” kaina:
Lietuvoje metams 12 litų, pusmečiuį 6 litai, 3 mėn. 3 litai.
Atskiro Nr. 25 centai. Amerikoj metams 2 dol,, pusm. $1.

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

Marijampolė, Lithuania.
n

3
Reikalaukit Naujo 1925 metą 

“Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo, 

“DIRVA” 
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS

• SAVAITRAŠTIS
Išoinu Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

formato, visuomenės laikraštis,
----- ........... .. , , .... IV . *

Prenumerata metams .......
Lietuvon metams.............. $3.00

/‘DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES .

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR A VE. CLEVELAND

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo: /
55026—Antanui Dambrauskui 24084—Barborai Bučnaitei 
55031—Jurgiui Latauskui 11082—Pranciškui Kundeliui
1111.7—Jievui. Vosilienei 3175—Kazimierui Guobai
i, 1132 Marijonui Juškevičienei 11105—Juozui Grembąi 
24 091 • -Juozu i Puidoku i 
11110—Antanui Mažrimui 
11153- -Pranciškui Lignugariui 
11157 — Juzefai Sirutavičienei
21955—Dominikai Bačinskienei 11141—.Magdalenai Pareigienei
21959 LJ vis vilo i Staškonienei 2OF>2<1—■•—F^Vii iivri vi i
11161—Antanui Stanislovui Ba-55050—Juozapui Šimkui

3302—Onai Auksoraitei
11164—Magdalenai Krikščiūnie

nei
11166—Peliksui Radavičiui 
3295—-Kazimierui Bulviui 

Kazimierui Petro Pące-»20529—-Alenai šerpitienei \ 
kenui 3326*—Antanui Kalvaičiui

3425—J Ulijonai St<eponavičie-20542—Antanui šermukšniui 
nei 3330 —Jicvai Kuliavienei

(laukiui \.
11162—Julijonai Matiukienei 
3324—Jonui Ragauskui 
3311—Jonui Sabaliauskui

11168—Antanui Gavinavičiui 
3330

3228—Juozapui Dūdai 
11.129-•*-Antanui Seibučiui
3227—Jonui Stakuliui

20516-r-Povilui Gabriui

DU SPECIALISTAI DEL 
TRAUKIMO DANTŲ 
kurie ištraukia juos

BE SKAUSMO 
23 METAI TAME PAČIAME 

NAME
Pleitų Specialistai

kurie padaro

Pieitas kurios pritinka 
Pastebėkite labai žemiui kainas iki 

landžio 
$.3- 22K Auksinča 
Auksinis Tiltelis 
Alve spalvos 
Naturalčs Plombos 
Natūralūs Kepuraitės 

$20 Pleitos
Kiekvienų pavasari 

tas žemas kainas per 
paįįndinimo musų dentisterijos 
minkite, kad mes čionai 
esame 23 metus. Tai 
garsiname, tai yra tikra. 
augSčiuu minėtas pigias 
landžio 15

Atsineškite šį skelbimą su 
X-RaV paveikslai dėl sunkesnių 

PEOPLES 
DENTISTS 

10 metų garantijų 
Egzaminacija DYKAI 

t 322 S’o. State Street 
Tarpe Jackson ir Van Buren 
Imkit elevatorių iki 3 augšto 

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

Nedėlioj- nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

žemas kainas 
15 dienos , 
Kepuraitę ;

Tilteliai '
50c

ba-

14
$4

$8.50 
iki $1
... $4

.... 88 
mes nuteikiame 
3 dienų dėl hu-

A tei
tame name 

reiSkia kų mes 
Jų < negausite 

kainas pu ba-

aavim 
liKU

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ta/

2221 W. 22nd St., arti Learitt St 
Telephone Ganai 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fariąas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS ,

11 £ La Šalie SU Room R001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-8 

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

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

X-Ray _ __$too

- •*__ )
Vyrai ir moterys kenčianti. Žino

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

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

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

.Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite Š| skelbimą su savim I“ 
gaukite $10»X*RAY egzami naciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

Privaliu įėjimus, 7 E. Congress 
St„ prieš Leirher krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Pąncdely, soredoj ir subatoje 

t nuo 9 ryto iki ,8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 rytp iki 12 dieną.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuviui, duoda Naujienep

J. P. WA1TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5586
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; Subatoinis 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. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 212 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

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

■MAAJd

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6209

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj auo 
6«8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Ikml. 6737

Tel. Dearborn 9057

A. A, SUEIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieityj:
Room 17HJ6 

CH1CAGO TEMPLE BLOG 
W. Waslungton Si.
WaHh>ngton & Clark

77 
Cor.

Namu Tp Ry<l* I n . ? Ri i

y

I
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SKAUSMAI IR DIEGLIAI 
VISAME KŪNE KORESPONDENCIJOS

1 . ....

Mrs. Procktor reportuo- 
ja, kad ji gavo gėrę pagelbą 
vartodama Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Sharpsburg, Pa. — “Aš rekomen
duoju Lydia E. Pinkliam’s Vegetable 

Compound dėl ken
čiančiu moterų. Aš 
išvartojau jų ketu
ris butelius ir aš 
dabar jaučiu 100 
nuošimčių geriau. 
Aš buvau labai 
silpnu ir išturėjau 
aiH'tito, ambicijos 
ir buvau pavargu
si visuomet. Aš 
turėjau dieglius ir 
skausmus visame

kūne ir taipgi tankiai turėjau galvos 
skaudėjimus. Aš pamačiau jūsų skel
bimų laikrašty “Pittsburgh Press” ir 
sumaniau pabandyti jas. Man jos la
bai pagelbėjo ir aš rekomenduoju jas 
dėl moterų nuo visokių ligų”. — Mrs. 
J. H. Prockter, Box 1, East Liberty 
Station, Pittsburgh, Pa.

Tokie laiškai patvirtina gerumą 
Vegetable Compound. Tos moterys 
žino iš praktikos kokią pagelbą jos 
gauna. Jų laiškai parodo didelį norą 
pagelbėt i ir kitoms moterims kurios 
kenčia nuo panašių (rūbelių. Tegul 
tie patyrimai pagelbsti jums—dabar.

Paskutiniame vajuje moterų pirkė
jų šio produkto, 98 iš 100 raportavo, 
kad jos gavo pagelbą vartojant Lydia 
E. Pinkiiam’s Vegetable Compond. 
Jos yra parduodamos visur pas aptie- 
korius.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 k les o j iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMI’IC, LAPLAND, PITTS
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. 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 prin ir. u s vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago. III.

nortOgrman 

—LLOYD— 
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS .
KAINOMIS

I LIETUVĄ
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
' kambariai

/------------------ ------ ---------------------N
Svetimšaliai grįždami į 12 
mėnesių neturi jokiij kliūčių 

C---------------------- ----------------
100 N. LaSalle St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

Newarko Kronika
I • > %

Rašo PipirnickiN.

Pipirnickio paminė j imas 
, Naujienose, kad Netvarko ko- 
‘ mnnistm jau galutinai. kaip 

h pšės yra susmukę, tavorščio 
Nik ii 1<1 jaus Vljičo garbinto
jams kiliai nepaliko. Parody- 

, miji. kad I’ipii niekis neliesą 
į apie juos pabraižė, lai tortais 
1 nuo Kristaus gimimo 1925, o 
nuo tavofščio Lenino sniegenų 
suminkštėjimo ir mirties. ain
iais. kovo 28 dieną surengė 
naudai amžinai badaujančiu 
Brooklyno “Laisvutės” štabo 
nariu vakarienę. Tai buvo taip 
sakant, kaip ir paskutinis pa
sispardymas prieš amžinąją 
kaput! Vakarienėje dalyvavo 
pi iškaitant ir n; komunistus 30 
dusių ir. da su dideliu kaupu. 
Buvusiam Rygos izvoščikui gi 
didiar vyriausiam tavorsčio 
Pi useikos munšaino “poslavš- 
ė'kui” Ignacėliui vedimi, buvo 
kalbami komunistiniai trečio 
.ink rnaeii.nalo "pabkigaslovi- 
ti” poteriai: Tėve musų, kur
sai esi Mhskvo.je.” Paskui mi
lai k: išnešti visą tuziną pro
teste rezoliucijų prieš Pipirnic- 
kj, už ‘‘išnevožiįima” jų už pa
ti Leniną šventesnio šventojo 
l)-ro .!. Karkiančio. Pagalios 
visiems tavorščiams pritariant 
nutarta pasiųsti J. Kurkian
čiai, kuris dar vis tebesėdi 
Trentcno cypėje, svajodamas, 
apie buvusius gerus laikus ir 
i iebius užmokesčius, išplėštus 
iš biednų moterėlių darant 
kriminalus operacijas dide
lę, didelį, vakarienėje nesuval
gytą, bot paties lavorščio Troc
kio pačiupinėtą bananę. Nuga
beni jų (Ižėlon apsiėmė buvęs 
jo paklusniausias pastumdėlis 
ir ober šnipas ei Be ei I)e se
kretorius Ignacčlis.

Kad tas vožnas įvykis nepra
žūtų istorijoje be pėdsako, tai 
Pipirnickis ir nusitarė užre- 
korduoti ji Naujienose.

Nesenai lankės musų mieste, 
su lekcija paskilbęs Amerikos! 
juristas, Clarence Darrmv. Le-. 
kcijai tema buvo: “Prasižengi
mai”.

“Niekas negalėtu gyventi ci
vilizuotoje šalyje, norėdamas 
pildyti visus įstatymus. Žino
ma, negalėtų gyventi nei *New- 
Jersef”, pareiškė garsus advo
katas. “Ir jeigu tas tiesa, kad 
dabar yra dabgiau prasižengi
mų, pegu kuomet nors yra bu
vę, tai tik dėl to, kad dabar įs
tatymų irgi nepalyginamai dau 
giau. Juo daugiau įstatymų ir 
juo dauginu reformatorių mes 
turime, tuo daugiau Ims jie 
Įieržiangiami”

‘ Kalbėdamas apie prasižengė
lius Clarence DarroNv. sake, 
kad prasižengėliai turėtų buli 
gelbėjami, o ne baudžiami. 
“Mes turime atiduot prasižen
gėlius ,į rankas patyrusių eks
pertų, į rankas žmonių, kurie 
supranta psichologiją, biologi
ją, gyvenimą ir humanišku
mą, kad Įstatymų laužytojai 
butų mokinami prisitaikini 
prie dabartines draugijos.”

Bemetamasis statistikomis, 
jis nurodė, kad prasižengimai 
vra veik neišskiriami neturto, 
ignoracijos ir nenormaliu pro
tinio išsivystymo bendrai. 95 
irios. tų, kurie papildo rimtus 
kriminalius prasižengimus yra 
arba vaikėzai, arba jaunystėje 
pradėję savo kriminalę karje
rą.

“Duokite vaikams tinkamą 
išsilavinimą mokslą ir kuo- 
mažiausia progų beliks jiems 
patekti į kalėjimą. Gelbėkite 
vaikus ir jums nereikės rūpin
tis kriminalistais.”

Clarence Darrow tiki, jog 
veik negalima atskirti gerą 
nuo blogo, kadangi abudu da
lykai yra vienas kitam artimai 
giminingi. “Prasižengimas ne
reiškia darymą blogo, o tik 
darymą to,, kas yra priešinga

papročiams. Taigi jeigu nori 
elgtis gerai, lai mąstyk, tikėk 
ir daryk taip, kaip kili žmonės 
kad daro.”

“Niekas nėra pilnu valdovu 
savo sielos nėra net papra
stu patarnautoju. Kas tu esi, 
vyriausia yra nulemiama prieš 
giminią, tai yra, per p; i ve L įė
jimą. (ii aplinkybes atlieka 
visa kita”

Žmonių, pasiklausyt Darrow 
lekcijos, buvo prisirinkusi 
pilnutėlė Y. M. C. A. sale. Ap- 
1<:<Iišim u tu lektoriui hiipogi 
nesigailėta. Bei kažin ar tie 
uplodirtmlojai sugrįžę namo 
darys atatinkamus žygius, kad 
sumažinti kriminalius prasižen 
gimus? Ar jie darys pastan
gų, kad prašalint svarbiausią 
prasižengimų priežastį —- ne
turtą? Ar darys- jie ką nors 
tokio, kad suteikt kūdikiams, 
vienintelę švieti* progą — tin-j 
kaina mokslą ir išsilavinimą? 
Tai yra, ar jie mes per ilgus 
melus balsavę už senas, supu
vusias kapitalistų partijas ir

/balsuos už Socialistu Partiją— 
už Socializmą, kuris bis visas 
progas ketina ii- Iikrai gali 
duoti?

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
Antlieptifikas mostls.

Sutaisytas prasaliniuiui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptinką.

VV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

‘Demand^ .

TRULAX
W Chocolate LAXATIVE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš;gryno čekoliado, be sko- 

. Vaikai mėgsta jųnio laxative gyduoles, 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krųptuvčj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

TRU LAX MFG. CO.
Newark, N. J.

North America Accordlon Mfg. Co.
Vtft* 

ir lenstvių 
armonikų 
Jungt. VhI- 

M<*h 
nevnrtojame 

import uoti) Ar
monikų; vnl 
muitų iiiRtru- 
menini yro 
padaryti Čio
nai, Chira- 
goj. VIhm 
darban ntlie* 
kamfut rnn- 
komiu iA ge

rinusio mnteriolo. Šonan armonika* mainom 
| nanjnn. Munų nauju* armonikos garnn- 
tuoton f> metams. Reikalaukite rnunų kata
logo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co.

»2« Ho. llnlaterf St.. Chleaao. III

g re
| Marųuetfe Pharmacy £
A Vienatine Lietuviška Aptieks A 

šiojj Apielinkėjc

gF.A. RAKAS^į
Registruotas Aptiekorlus

$ ir Savininkas B
y 2346 Weat 69th Street

»rti W<«t<rn Avc. R
Phone Rffnibltc 5877 - 5831

g • CHICAGO. ILL.
;>

Tel. Bivd. 3131 
M. Woitkewie» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauju mote- 
ims prie gimdy- 
n o, patarimai 
lyk ai moterims 
-r merginoms.

3113 South 
Halsted SL

I DYKAI GYDYMAS
Panukojii per tiktai nu

iA« n įimti gyduolių. Nt‘w*riui jutidytii yy- 
dynyčin, Liiii'oln Mcdicnl I iHtititti', pų 
l»ri<*žhira vieno žiiinmo ir kf.'ibftns spe- 

rinktam Bowe.» kuri* turi Fiu- 
ropin) (r Amerikon mokslų Ir Inbni rii* 
di>lt> Įiinkllkų ligoniihHt*.

Serganti žmonės

«*-DR. HERZMAN-^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
meti) kaipo patyrę** gydytojas, 
chirurgaą ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

kiokvie- 
ut^ikrutytl ■ 

silpnumo, nen I 
užduo- 

iAtfydyti 
rųftieit li- 
tuo budi) 
virtuomenę 

Hveika^i 
HVcikiitli 

i nteit| 
laiku to 

Kalima dasie- 
l><‘ didelirt hiiYi- 

biktal 
randant 

sųžiniiiKo.
ir gero

Priaiartino valanda, kuomet 
iH jūsų guli lengvai i 

aavd 
Nio instituto 
tlmi yra: 
visokios 
gus, kad 
užlaikyti 
geriausioje 
ie. Gera 
’emia gerų 
Dabartiniu I 
tikslo 
kti 
jenybių jeigu 
lergantis 
g tolioje 
atsakančio 

tyrinėjimas 
)ig< >s, 

visai 
sūnijo

Telefonais:

Mrs. MIGHNIEViCZ - VIDIK1ENE
AKUŠERKA

3101 So. Halstcd St., kampas 31 <at.

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

m.......  - ■ ----------------- --------------------------

daktaro. Daugelio meti) 
tikrino, kad viaokiiM 
niuiu iAėmimu. guiimn 
nu piigelha ulHnknnėio 
iArudimo kur gyduolėm 
tiekiai į krauju. Tau i 
puatebt tinas pasekmes, 
moH be akausmo ir b« trugdyn 
jeigu tiktai gydytojas žilio kaip 
kin vartoti.

su laimi 
JAgydyti 

inedikalio 
leidžiamos 

gydymas suteikiu 
ligos yra gydo- 
trugdymo laiko, 

jna rei-

Visi tie budai gydymo, o taipgi ži
nomu vokiečių profesoriaus

i Erhlicho (>0(> ir 914
visuomet randasi musų institute, o 
vyriausias duktnrua HoWes, žinbmns vi
same pasaulyje turpe gydytojų pats 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje gydykloje visos ligos 
yra ištiriamos atsakančiai, nes pas mus 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosavų lnlx>ratoriją kurioje eg- 

, zaminuojatne kraujų, Alapumų ir tas iš
bandymas yra tikras per nesenai atvy
kusi iš Europos specialistų.

Musų X-Ray mašinos permAtys ju
mis kiaurai, o nutsų instrumentas dėl 
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 

; jumis neapvils.
Tas egzaminavimas yra be skausmo ir 

su visais patarimais yra visai dykai.
Gydome labai pasekmingai visokias 

užsisenėj,usius ligas, užnuodijimų krau
jo, skilvio ligas, besfaukimų ir skaudė- 

| jimų galvos, slinkimu plaukų, prakaita
vimų ir nemalonų kvapsni kūno, nusil
pusius inkstus, pūslę, reumatizmų 
skausmus krutinėję, pečių, šonų, nubo
gintus kraujo, išeinamųjų žarnų ir ki
tas privatines ir slaptas ligas, tai yru 
musų speeialumas per daugelį metų.

Todėl serganti daugiau nekentėkite 
1 bereikalo, tiktai ateikite 1 musų gydyk

lų, be tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
jsitikinmu, tikrai gausite pagelbą la
bai greitai. Musų įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir geriausiais instru
mentais ir gydymo budais.

Kalbame lenkiškai ir kitomis slavų 
kabiomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
l’nnedėly, ketverge ir pėtnyčiuj nuo 
9 vai. ryto iki l>:30 vakarei Ketverge, 
parodoj ir subatoj nuo 9 ryto iki K 
vakare. Nedėlioj ir šventomis dienomis 
nuo 10 ryto iki 1? dienų.

Lincoln Medical Institute
Dr. Howes Specialistas

8 So. Clark St.
Kampus Mndison St.

Ant viršaus Triangle restaurano, prieš 
Morrison viešbuti.

I Naujienų Spaustuve
I vra Uni jini* Spaustuvė.

Tel. Yardg 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se figose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telephone Yards 0994

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

k................... i

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai..
# Akiniai $5 ir augščiau

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

<■■-1. ..... s
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligą 
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bi«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakara.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

V-- .. ....... .■/

3333 So. Halsted St.

Health Service Institute
Specialistai —

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
.. ) . ' ' '

IŠMOKAMI VISOSE LIETU VOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE J 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
RĖIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. Brunswick 1717

Tel. foulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lb St •
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą, 
k -

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos)
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:8» iki 9:30 vakare

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

...... *

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvaukee Avė., Rooiti 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, ,6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8633

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

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. Nedalioj 10 iki 12 d.

1 -- -............................ - ! Į - -

50 Jltų ...........
Paštu

............. $5.75 ..........

............. 10.75 ..........

Telegramų
.............. $6.25
.............. 11.25

600 litų ............
700 litų ...........

Paštu 
............ $62.00..  
............ 72.25 .......

Telegramų
................ $62.50
................. 72.76100 litų ..........

200 litų ........... ............. 21.00 .......... ............. 21.50 800 litų ........... ............. 82.50 ....... ................. 83.00
300 litų .... ...... ............. 31.25 .......... ............. 31.75 900 litų ........... ............. 92.75 ....... .... ............ 93.25
400 litų ........... ............. 41.50 .......... .............. 42.00 1090 litų ............ ........... 103.00 ........ ............L. 108.50
500 litų ........... ............. 51.75 .......... .............. 52,25 5000 litų............ ......... 514.06.......... ................ 514.50

______ —2_____ /

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuos* reikaluose adresuokite:

. Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visų chronišką Ilgą.

Ofisas; 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Stieet

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

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boalevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted SI.

Ofiso valandos nuo 1 iki f pfl 
pietų ir 6 iki 8 vakare

į. ............. 11

Or. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

ką ir oiaptą ligą

Gydo su pagelba naujausią metodą 
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 II.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po plot;

Biuras 4204 Archer Ava.
Kampas Sacramento Ava.

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

Dr. J. W Beaudette
_____________ ■ ___________

f-------------- ----- —.........V'L .--------- --------."-—.-t

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

į ryto iki 2 vai. po piet,
>;________________________________- -
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•Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paltu:

Metams ................... ..—......  $8.00
Pusei metų...........L. ——  4.00
Trims mėnesiams  ................. 2.00
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įkvėpėjos, moraliai už jį at- 
sakomingi ‘katalikiškų po
nių’ Galdikienių ir Gvildie- 
nių asmenyje sėdi Seime ir 
jei ne rašo, tai bent pasira
šo nė šiokius nė tokius įsta
tymus sumanymus apie ‘do
ros brigadas’, šitie musų js- 
tatymdavėjai įnešė Seiman 
projektų, kaip įvesti dorovę 
Lietuvoje policinių priemo
nių pagalba, steigiant ‘do
ros če-ka’ ir baudžiant admi- 
nistratyviu budu, kalėjimu 
iki 2 mt. visus, susektuo
sius ‘doros laužyme.’

“Mes visai nenorim kailiu- 
ponias,

ka daro, ką
ti ‘katalikiškąsias 
kad jos žiųo, 
pasirašo ir už 
Seime.

“Bet vis tik 
pranešti, kad 
etikos santykius pertvarky
ti yra ne taip lengva, kaip 
pavyzdžiui su stora malda
knyge nueiti bažnyčion, pasi
važinėti auto su ‘dvasiška

turime joms 
visuomeninius

Metams .......... «...
Pusei metų   ••d* 
Trims mėnesiams

KE DAINĮ V POLICIJOS 
DARBAI.

Kėdainiuose šaulių suruošta
me vakarelyj policininkai “su
si rūpino” piliečių dora., '‘Liet. 
Ž.” apie tai štai kų rašo:

“Seimo atstovo šlėvės pa- 
tiektasai Vidaus Reikalų Mi- 
nisk riui
pasakojo apie*

paklausimas šitaip 
neregėtųjų 

moralę inkvizi-

“šauliai suruošė spektak; 
Ii Kėdainiuose. Po spektak
lio du policininku įsakė vai
kinams pasitraukti nuo mer
gelių. Virš 30 mergelių tapo 
suareštuota ir nuvaryta į 

‘šaltąją, kur pernakvojo. Ry
tą jos tapo nuvarytos pas 
vieną daktarą sveikatai pa
tikrinti. Tas atsisakė. V ary
ta pas kitą, Tas grąžinęs at
gal. Galą gale daktaras jų 
sveikatą patikrinęs, 
rinimo statistikos 
rodo, kad 2
Veneros ligomis 
sios, 2 — 
o apie 30 
sveiką.

•'Dar ii* pasakėčia skelbia, 
kad 'nelaimė. jei kurpius 
pyragus kept pradės...’

“Iš priverstinos doros, da
gi kumščia vykinamos 
visuomet galima susilaukti 
Kėdainių -įvykių.

“ 'Hrigadinis doros dabo- 
jimas’ virs žmonių tvirkini
mu, viduramžių tyčiojimusi 
iš žmogaus garbės, iš Lietu
vos moters. o f ak tinai la
ibiausiai iš darbo moters...

MGal visgi mes nesulauksi
me ’dar tokio laiko ir tvar
kos. kada moterims išdavD 
nes ‘doros pasus’ ir juos rei
kės rodyti, kad išvengus pa
sityčiojimų.
“Visokių inkviziciją laikai 
praėjo. (Lietuvoje neleistina 
atgaivinti moralė inkvizici
ja, kurią gimdo krikščioniš
kieji ‘doros įstatymų* pro
jektai. Kėdainių įvykio kal
tininkai privalo būti nubau
sti, bet tuo klausimas dar 
nesibaigia.

“Turi būti nuplėšta kaukė 
nuo visokią klerikališkų *do-

• ros brigadą’ įstatymu, tuo
met paaiškės jų autovisuo- 
meninė, tvirkinanti, ir žmo
gaus 
mė.”

asmenį žeminanti

“IšDAVIKAI.

cs-

Patik- 
davi ..i 

mergelės rastos 
užsikrėtu- 
nekaltos,

mergelių visiškai

lu rasti žodžių, iš- 
sų tų pasipiktinimo 
kuris kįla skaitant 

niekur neleistinų 
r mergelių žmogaus

reikšti vi 
jausmą, 
apie loki 
moterų ii 
asmens įžeidimą.

“Drąsiai galima pasakyti, 
kad nė vienoje šiek tiek 
kultūringoje šalyje panašus 
įvykis neturėtą vietos.

“Pas mus tokie faktai at
sitinka, nežiūrint to, kad 
valdančiosios partijos veiki
mo pagrindai), anot jos ide
ologijos, padėtas obalsis:

kuri davė 
apspiaudyti ir 

sumindžio
ja rl x * Lic-

neteisinga
vien Kėdainių poli-

ne j i y ra 
dabojimo’

panašaus 
minties

tik greit 
‘doros

persiima 
brigadų’

uaująjį Francijos ministe- 
kabinetą, kuri sudarė Paul 

Joscph Cail-

į Vokietijos 
Gi toks žmo- 
valdžiai buvo 

ir pavojin-

rių 
Painleve, įeina 
laux. Jis eis finansų ministerio 
pareigas. Tam įvykiui priduo
dama didelės svarbos. Reikia 
žinoti, kad prieš penkerius 
metus Caillauji buvo paskelb
tus šalies išdaviku ir jam grę- 
sū sunki bausmė. O tai todėl, 
kad jis netikėjo 
sutriuškinimą, 
gus tais laikais 
nepageidaujamas 
gas.

Kad atsikračius nuo jo, val
džia pasiuntė jį su misija j 
Argentiną ir Braziliją. Ten jis 
suėjo su žmonėmis, kurie ne
rodė perdaug didelio palinki
mo Antantei.

Caillaux sugrįžo į Franciją, 
bet vėliau išvyko į Italiją, kur 
jis turėjo pasitarimą su italų 
pacifistais <lel padarymo atski
ros taikos

Kadangi 
didelė, tai 
kaltinti jį
mel “tigras” (Jeuieuceau Į)a- 

I ėmė valdžią j savo rankas, tai 
( aillaux tapo pasiųstas dviem

su Vokietija.
Caillaux įtaka buvo 
niekas nedrįso ap-

Caillaux išsėdėjo dvejus me
lus iki teismo. Aukščiausias 
teismas panaikino išdųvyštes 
kaltinimų, ir tuo budu jis ta
po nuo mirties bausmės išgel
bėtas. Vienok dėl kitų kaltini
mų jis tapo nuleistas trims 
metams kalėjimo ir penke- 
riems j metams ištrėmimo; Po 
kiek laiko jis tapo nub ‘ kalėji- 

- •• ■

“Kokia buvo šito, nusikal
stamojo valdžios agentų dar
bo priežastis, 
jiems progos
purvinais batais 
L moters asmens 
Uivoįe?

‘'Mat Kėdainių 
parupo piliečių ’ 
Ii’.

“Tačiau butą 
kaltinti 
ei ją.

“Juk 
“doros 
kūrėja.

“Ji
‘krikščionių’ 
idėja ir nelaukdama alatin- _____  J__ —___  .
kamo įstatymo, gyvendina* mu bausmės Įialiuosuotus 
tą idt‘ją taip, kaip ir atspin- jo ištrėmimo laikus dar visai 
di policisto nesubifujdusioje j nesenai tepusibaige. 
galvoje...

“Tikrieji priverstino ‘do-'kad Caillaux polit 
ros dabojimo įkvėpėjai ii užbaigta, ir paskirimas jo fi-

Po viso to buvo manoma, 
x politinė karjera

nansų ministeriaus vietai buvo 
tikras siurprizas.

Įdomu pastebėti, kad tip, 
kurie laike didžiojo karo bu
vo vadinami išdavikais, prade
da vaidinti svarbių rolę pasau
lio politikoje. Prie tokių pri
klauso MacDonaldus,
prieš kiek laiko Anglijoje 
vo atsistojęs prie valdžios 
ro.

I’ra — patriotai pastatė
ropę į tokių padėtį, jog ir pa
tys nebežino, kaip iš jos išeiti.' 
Kad ištraukti jų iš klampynės, 
dabar kviečiami tie žmonės, 
kurk1 prieš keletą mėtų buvo 
paskelbti “išdavikais.”

kuris 
bu-. 
vai-

Eu-

F. Aviženio liodyji- 
mas PurydM Moja

(Tęsinys)

6. Spekuliacija Atstovybėje 
prasidėjo, kai atvyko Maskvon 
pradžioj vasario pr. m. tai
kos sutarčiai vvkdinti Komisi
ja ir atsivežė visų vagonų į- 
vairių produktų, kurie tuomet 
^Maskvoje buvo didelė reteny
bė. Komisijos nariai būdami 
labai gerai aprūpinti algomis 
ir turėdami gerus maisto prie
dėlius, ėmė iš savo sandėlio 
varyti “prekybą”. Balandžio— 
gegužio mėnesį atėjo antras 
Komisijos vagonas, r- jame 
buvo truputis ir Atstovybės 
bendradarbiams priedų prie al
gos iš Ministerijos kreditų, 
Vasara atėjo tretis Komisijos 
vagonas, rugsėjo mėnesį visi 
trys vagonai su Šernianu, — 
juose, buvo kelios dešimtys pū
dų maisto Atstovybės valgyk
lai.

Du kartu vasara Lipovskas 
atvežė po vagonų produktų 
Raudonajam Kryžiui, bet ir 
vienų ir kitą karta vagonuose 
buvo atvežta žymi siuntinių 
dalis neva pašali n iems Mask
voje asmenims, kuriems Lipov- 
ską$ juos neva ir išvežiodavo. 
Visi tie vagonai ėjo Atstovy
bės vardu, lydžiam i Sruogos, 
Musteikio, Lipovskio, šutinio, 
šermano. Kadangi taikos sut. 
vyk. Komisija oficialiai skai
tėsi žinioje ir priežiūroje At
stovybės, tai mano buvo mė
ginta, pasitarus su Baltrušai
čiu, priversti Komisijų dau
giau skaitytis su Atstovybe ir 
jos geru vardu. Balandžio 21 

buvo 
raštas, 

apie
pasiųstas Kalniečiui 
kad duotų informacijų 
Komisijos darbus. Kalnietis at
sakė tame pačiame rašte, kad 
nieko bendro su Atstovybe ir 
jos sekretoriais K-jo Komisija 
neturinti (minimo rašto nuo
rašų pridedu). Tuo dubu pra
sidėjo nemalonumai su Komi
sija ir jau nebekreipdavau do
mės į jos darbų pasekmes, 
minint, kad už Komisijos dar
bus ir jos narių elgimąsi atsa
ko pats pirmininkas. Vasara 
buvo tokių įvykių, kad kai ku
riuos Komisijos narius čekis
tai sustabdydavo’ gatvėse ir 
krėsdavo, kų nešu, o kartų no
rėdami vienų sulaikyti jsivyjo 
dargi Atstovybei), ir aš turėjau 
vyti čekistų laukan. Taip pat 
be regiamų pasekmių liko At-

niais kurjeriais, kurių kiekvie
nas būtinai atsiveždavo kaž ko 
dėžėse, neišskiriant ir palies 
Svilos su jo šarka.

Sausį-balandį mėnesį kurje- 
ravo Narušis. Stojęs prie dar
bo atstovybėje, aš pranešiau 
Bendrojo Departamento Di
rektoriui Vaitekūnui, kad 
rušio jokiu budu' daugiau 
beleistų. Narušis nustojo
žinoti, bet pradėjo Blažys ir 
IMinkolis, kurie kurjeriais bu
vo padaryti Baltrušaičio ir iš
duodama jiems kaip ir Naru
čiui pinigai algos; bet ir šie 
kurjeriai greit atsižymėjo 
jie pasirodė sumaniais, ■ Skri- 
niaus kurjeriais, ir 'Minislori- 
jon buvo pranešta,, kati juos

Na-
ne
va-

rakintų Kauna, anobfflUzaVę 
kariuomenėn (pranešimas ina-

no apie tat lur būt Ministerijos 
erchive). Narušis dėjosi Balt
rušaičio gimine, o Blažys ir 
Dunkelis buvo jo proteguoja
mi, iV man už tat sunku buvo 
su jais griežtai kovoti. Bet štai 
po jų pradeda kurjeruoti Mus
teikis, Sutkus, Sidaravičius, 
Mickevičius, 
griežčiau ir

Remkime Kyl P. čiučelis.

turinį darbą IVIENA DIENA

Iš geros rankos “Kultūros’' 
b-vės paleistasai obalsis-organi-

(Tęsinys)

“Eiva, civa, prieteliau”, pa
kartojo jis lyg nesavo pirštais 
tikdamas ploščiaus guzikus. Ei- 

Kulturos” būreliai ku- ( darni per kaimą nieko nesikal- 
šviete

čia aš elgiaus duotis Švietimosi ir kultūros rei- 
atvažiavus kurje- galais randa pasisekimą liau-'

riui reikalavau parodyti, kas dyje. “Kultūros” būreliai ku-'
jo valyzose. Taip pas Sideravi-;rįasi ir dygsta, net tokiuose bėjom. Mėnulis, švietė
ėių radęs dėžę sacharino, 4()jLįetUVO8 užkampiuose, kur iki kluonuose ir ugnelės kareivių 
nuoš. atėmiau iš jo ir pardavęs §įoi nebuvo nieko girdėti apie sukurtos susišildimui ir arbatos 
•už 130 rub. aukso, pasiunčiau visuomeninį judėjimą liaudies išvirimui.
pinigus Minislortjon, kad per- .tarpe. Giryni kultūriniai užda<-

Iš kaimo rėkaudami 
kareiviai varė jau įlgą vežimų

duotų Nalstybės Iždui (raštas viniai— kursai, paskaitos, kon virtinę su sužeistaisiais apskri
tim tikslu yra, byliųe) pas certai, teatrai, sporto šventės, ties miesto ligoninėn. Už daržų 
Mickevičių iškratęs jo valyzas knygynėliai, skaityklų, liaudies lauke kasė gilią ir plačią duobę 
radau: a) Keturias dėžes nuo namų, kinemotografų steigimas,'dėl visų nuo žaizdų 
Raichinšteino iš Kauno joiknygų platinimas f 
broliui Raichinšteinui Maskvoje gamtos ir senovės turtų ir pa-'sė kovos lauke. Sugrįžę namo ru 
su cukrumi ir kitomis įvairiu-Įminklų dabojimas, krašto gra- dono visus kiek apsitvarkiusius 
mis prekėmis ir įtariamu labai žinimo reikalai ir k. tapo asme-1 ’ 
■laišku, kuriame jis duoda savo ningųjų liaudies veikėjų ir su- 
broliui plačių instrukcijų spe- sipratusios kaimo jaunuomenės 
kubacijos tikMu ir pataria 
jam pasinaudoti sionistą orga
nizacija, kad įvažiavus Lietu
von, nes Lietuviai esą lengvai 
praleidžią “tranzitu” į Palesti
ną. (Laišką su savo praneši
mu aš pasiunčiau Rytų Depar
tamento Direktoriui) b) šešias 
dėžes (No. 1853, 1854, 1883, 
1876) su sacharinu — Micke
vičiaus vardu. Visą šitą gru
žą konfiskavau reprezentacijos 
reikalams; bet už kelių dienų 
šešias Mickevičiaus dėžes turė
jau išduoti sulig Baltrušaičio 
parėdymo. Tuojaus raštu ir 
telegrama aš pranešiau Ministc- 
rijon, kad Mickevičiaus jokiu 
budu nebeleistų kurjeriu Mas
kvon.

Apie 15-20 rugsėjo atvyko 
trys anksčiau minėti komisijos 
vagonai, lydžiami Šermano, 
Mačioko, Šutinio, šutinis man 
pranešė, kad vagonuose esą 
maišto valgyklai ir 400 litrų 
'—20 bačkelių spirito repre
zentacijos reikalams. Tuo pa
čiu laiku aš gavau iš Ministe
rio Puryckio laišką Jš 18/IX- 
21 N 8, kuriame tarp kitko 
jis įsako: “jeigu rasit vagonuo
se (šermano) daugiau kaip 
1600 pud. lai kas bus dau
giau tos'sumos - konfiskuo
kite Atstovybei” (laišką pride
du). Aš paskyriau Komisiją 
(BaltrušAitis tuomet buvo Kau- 

bendradar- 
Mikučio ir 
•pertikrinti 

aktą. Atėjo

“Žinoma kur kas puikiau iš 
eis ii linksmiau bus, na, viens, 
du, trys.” „ •

Suskambėjo uženčios gitaros 
stygos, mandolina pagavo taktų, 
o ukrainietis tartum lengvas 
drugys tai delnais supi taukšėda
mas, tai pašvilpdamas pasileido 
seklyčios grindimis šokti ir dai
nuoti :

tuo tikslu yrą

Baichinštcino iš Kauno

bią — Petriko, 
Bepšio ir liepiau 
gružą ir sustatyti 
pas mane Kabinetan p. Kalnie
tis ir pareiškė man, kad jis 
komandiravęs Kaunan germa
ną aįvežti produktų Komisijai 
ir jos nariams; Kalnietis prašė 
nekliudyti su Komisija priimti 
tą gružo dalį, kas priguli jo. 
Komisijai ir nariams. Užklau
sus Kalniečio, kiek jam pūdų 
priguli, jis atsakė, esą apie 
1100 pūdą. Kadangi 
santykiai su Kalniečiu 
nekokie ir nenorėjau
labiau susipykti ir kadangi už 
gaunamą jo Komisijos vardu 
gružą ir jo narių darbus atsa
ko jis, kaip pirmininkas, aš 
liepiau savo Komisijai nedaryt 
kliūčių Kalniečio 
nariams atsiimti 
sulig Kalniečio 
1400 pūdų,

mano 
' buvo 

su juo

Komisijos 
savo gružą 

nurodymo į 
išskirti valgyklos 

reprezentacijos
spirito 20 bačkelių, o visą ki
tą gružą konfiskuoti sudėti 
reprezentacijos sandelin ir su
statyti aklą. Taip ir padaryta. 
Buvo konfiskuota 120 suvir- 
šum dėžių įvairių prekių, ku
rios akle įvardintos.. Susirū
pinusiems Hermanui ir Gold- 
bergui delei konfiskuotų pre
kių aš pareiškiau, kad prekės 
bus likviduotos Atstovybės ir 
Valstybės reikalams. Apie visą 
.tat aš pranešiau Ministcriui, iš 
kurio, jau grįžus Baltrušaičiui 
Maskvon, gavaif iš 28/IX at
sakymą, kuriuo jis tvirtino 
mano pasielgimą su šermano 
prekėmis (Puryekio laišką iš 
28/IN-21 N ir Komisijos ak
tą išį28/IX-21 N 10, su para
šais Petriko Mikučio ir Rėp- 
šio pridedu).

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo

j • mirusių, 
liaudyje, :Mušy užmirštus jau senai paka
li . ’ r. Irmutei irifllrzt , ■ z.*iii n vili iv, z.

dienos darbų programa.
Karčiais bandymais įsitikinta, 

kad be kultūros ir švietimo pa
grindo negalimas joks didesnis 
visuomenės ar ūkio darbas, kad 
be jo demokratijęs dėsniai lie
ka tuščiais reklamos barškalais 
ar priedanga nedoriems tiks
lams paslėpti, pati gi tauta 
negali džiaugtis laisve ir ge
rove, kurią iš jos paveržta j- 
vairųs dvasios ir kųno naudo
tojai ir suvedžiotąjai.

Visuomenės būtina pareiga tą 
naują ir daug’ žadantį judėji
mą, iš pačios liaudies einantį 
visokiais budais remti ir stip
rinu.

Daugumui musų šviesuome
nės ir išeivijos iš tos liaudies 
kilusių yra proąos jai atsilygin
ti, ką jai skolingi liko. . Di
džiumą jų dar riša su gamtos 
kraštu jaunatvės atminimai, 
giminystės ryšiai, pažintis. Rei
kia kad. tą ryšį stiprintų dar 
pareigos jausmas—padėti saviš
kiams nugalėti tamsos slogutį 
su jo palydovais — girtybe, 
skurdu, nekulturingumu.

'Plačiai Lietuvoje besiorgani
zuojant dabar vietose “Kultu- 
ros” būreliams, kurių veiki
mas turi tikslo bendrinti ir de
rinti visų .vietos kulturinį pa
žangos darbą, turėtumėm yoa 
čiai pradžioje paremti jų dar
buotę ir sumanymus, reikalin
gus lėšų ir moralės pagelbos.

Reikia tik įsivaizduoti, kokia 
didelė parama tokiam būreliui 
gauti vieną-kitą sumą pinigų jo 
darbams vykdyti, mažą knygų 
siuntinį jo knygynėliui, užpre
numeruoti laikraštj-žurnalą 
kurią nors mokslo4 priemonę 
būrelio kursams (gaublį, žem- 
lapį, mikroskopą), raganinę 
lempą paskaitoms, ^futbolą ar 
kitokį sporto įtaisą, kino apara
tą, radio imtuvą ir t.t.

Juk tą musų tūlam išeiviui 
ar inteligentui netaip sunki da- 
vana butų visas įvykis jo gim
tiniame krašte, kiek ji sužadin
tų žmonių, pakeltų veikėjams 
ūpo, svarbiausia gi duotų pra
džių tam ar kitam darbui, ku
ris ilgainiui jau pačių dalyvių 
butų aprūpintas, jų skaičiui pa
didėjus.

Tokiems santykiams užsimez
gus, galima balų galvoti,ir apie 
pačią kultūrinio darbo tvirtovę 
—liaudies namų statymą, kurie 
jau patys savaime butų didžiuo
ju ir pastaviuoju ramsčiu vi
siems vietos kultūros darbams.

Taigi remkime kulturinį liau
dies darbą ir palaikykime su 
ja ryšį .pateisinsime demokrati
nės tautos vardą.—Gk.

Geras abelnam naudojimui 
linimentas < 

Pain-Expel!eris 
Kuomet reumatizman ar neuralsija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
Jinimentu jr tuojau pajausite paleng
vinimu.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butu .................

F. AD. RICHTER & CO 
Bcrry & South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.

ir besirengiančius prie vakarie
nės. Seklyčioj net ir juokas gir 
dėjos su linksniu erzėjimu. Tuo 
tarpu tartum prieš mirtį baisus 
Hutus sukaukė kanuolė sujudin 
dama orą. “Sumuštas į miltus, 
sumalatas priešas, bėga maty t gy 
vatės, o mūsiškiai'dar ir kanuole 
palydi.” kažin kas iš karininkų 
prasitarė.

“Kavalerija vejasi
maišė kitas. . , . .

Gydytojas gi priėjęs ką tai pa 'sesutė įvirtus

“Oi.čuk tai baidužė, 
zadripala fartuk dužė. 
Oi tai tra lia lia.
A ty Blyško, ne žurys, 
Do-ki morko tai utrys!
Oi tai tra lia liai
Spit Chima tai ne čue, ščo 

kazak s nei nočne.
Brešoč chima tp f si o čueš, 
Tylko tak sobi mandrueš.
Oi tai tra lia liai.
Tylko tak sobi niandrueš.” s
Ukrainietis rodės susidraskys 

ir išspardys savo sunkiais karei
vio batais grindis trypdamas ir

/□oš”, įsi-! kratydamas galvą. Karininkai 
juokės ir plojo delnais, o viena

1 lovon pradėjo 
sakė karininkui į ausį, kuris vik- *.spardyti jOb galą savo kojomis 
riai išėjo pro duris, o gydytojas 'pritardama, 
atsisukęs į mane prakalbo:

“Tamsta padėsi mums vaka- mo ir ėmėsi vėl prie gėlimo už- 
rieni.’uti, \a čia prašau, sėskis.'kąsdami, gydytojas ką tai paša- 
prie eliau“. kojo vienai į ausį, kuri garsiai

Aš atsisėdau nieko nesakęs nusijuokus lengvai sušėrė jį per 
Ka utary buvo jauku, i_____ ,
ši1/?. Pu kijf ir šviesiai degė' 
didelė žaliu kliošu lempa ant sta
lo, negarsiai lietė stygas gitarom 
švies aplauke sesutė kokį tai tė
vų krašto motyvą niūniuodama.

“Su krauju” vėl prisiminė 
man žodžiai ir pasigirdo sužeis
tųjų dejavimas.

“Papasakosi ką noi's apie savo 
kraštą, visi mes čia pirmą sykį”. 
—prasitarė karininkas lengvai 
padedamas ranką ant mano pe
ties.

“Nežinau ar seksis, ką juk 
kraujas čki, kaimai dega”, — at
sakinu jam;

“Oje rasis ko” 
kapitono uniformoj juoda barz
dele karininkas. Jis sėdėjo love
lėj netoli sienos rūkydamas pa
pirosą ir kaip ypatingai linksmu 
veidu žiurėjo į mane. Už stalo 
kažin -ką visu susirupinimu grau 
žė kitas galvą į sieną atrėmęs, o 
ant jo kelių padėjus galvą gulėjo 
augštieninka sesutė. Ji tylėda
ma segiojo kapitono diržą, o 
kitą ranką laikė ant savų grakš
čios aukštos krutinės. Pradėjom 
geril arbatą ir ikoniaką. Gėrėm 
visi godžiai ir apkaitę kiek se 
sutės ėmė atsiisiagioti bliuzas, 
ši vėl padėjo savo galvą ant ka
rininko kelių, segioja viena ran
ka jo diržą ir niūniuoja, o jis iš- 
lengvo glosto jos pravirą kruti
nę, kur matos <lvi baltos ir gra
kščios tartum iš marmuro iš
plautos k imty s.

“Gal žmona,. o gal meiluže, 
gal“, — pamanau gerdamas šil
tą sveiką arbatą. Kapitonas rū
pinas vis. rasti jau kelintą bonką 
degtinės. Goriam vikriau vis 
dauĮ.iau rasdami kalbom ir ma
žiau varžydamiesi. Sesutės dvi 
net pusiau nusivelka. .

“Karšta balandėliai.” Užsiru 
ko* papirosą vieną, atvirsta siau- 
ron karininko lovelėn ir ima 
datuoti švehiiu neaukštu sopra
nu:

“Tamsioj alėjoj senojo sodo
Ant prasto suolo sėdėjom”.
Kitos pasidalijo poromis su 

karininkais ir gausiai šneka, 
glamonėjas pasakodami ramaus 
gyvenimo atsiminiiniius. Toji vis 
daipuoja. “Ei Niūra, kam taip 
liūdna, kam užteks šen links
miau.”

Surinka kapitonas.
“Linksmiau” pakartoja visi.
“Darčenko tavo numeris še ir 

pradek”.
/Kapitonas padavė nedidelio 
ūgio blondinui uki’ainiečįui arti 
pilnį stiklą konjako ir paėmė gi
tarą, kitas pasiėmė mandalipą. 
Pasiufltinys Darčenko pasitaiso 
kiek diržą, patampė kaklą ir pa 
klausė:

“Al su

Baigės šūkis, karininkai apri-

ramu ir; petį ir nuėjo užstalėm Kitas gi 
atsistojęs iš už galo skobnio pri 
ėjo priemanęs ir ėmė kalbėti ne
garsiai :

“Vistiek gal užmuš, kam 
mums šie bėdini popierėliai, imk 
va du šimtu, pusė joms, o kiti 
tau.”

•“Kas, kam?” — užklausiau 
nustebęs.

“Na, žinai, juk jaunystė, rask 
mergaičių, a?”

“Apsirinki tamsta nėra čia to
kių, nbelnai Lietuvoj nėra, rasi 
miestuose ir tai lenkių vokietkų 
tik re lietuvių, dek, dek savo pi 
nigus atgal/’ — pertraukiau jį 
gniaužantį saujoj du šimtu ne
laimingųjų rublių.

“Galop g; ar žinot kur ir kaip 
esat kapitone ar verta kiekvie
name kur tik rastame šiukšlyne 
mėtyti savo jausmus, ar nepri
simena jums galų gale ir Tas. 
kurio visogalūj rankoj jūsų liki
mas, juk kraujas, aplink keiks
mai.” •

“Mesk, n^esk filosofiją, mes 
perdaug prie tokių pripratę, ge
riau ot sakyk kur, mes patys su
sirasime”.

”žinau, kad čia nerasite, galit 
ieškot atiduodant netik turtus, 
bet ir jūsų garbę.”

“Tfu šimts velnių”, 
atsikrankštęs nusispjovė kapitey 
nas.

“Nejaugi priseis laukti Daug
pilio, kvailas gi čia jūsų kraštas, 
pas mus Rusijoj švilptelėti te 
įeik ir keliolika gražuolių varžo
si dėl tavęs. Na, Dieve padėk 
jums žemaičiai, o dabar duok 
šen. Gerk, a, ko žiuri.”

Visi geria. Sesutė guli lovoj 
i-akydama papirosą, jos laibos 
grakščios kojos nusvyrę per pu
sę žemėn ir lyg tai sau kalba po 
nosimi:

“Dieve koks jis juokingas, 
koks. Vargžė širdis, matyt ne
pažino meilės apart motinos lo
pšinės.”

Dabar nieko susikalbėti nebe
buvo galima, jie kas sau kas su 
kuo rėkavo, dainavo ir ūžė. Dau
gelis su semtomis kur tai, o kai, 
kurie išėjo pas bataliono vadą 
kortomis lošti. Aš atsikėlęs ir ne 
gavę.; net atsisveikinti nuėjau 1

įsimaišė

garsiai

mano nuosavybėj. Likusi viena 
sesutė greit ir lengvai pabarški
no į duris ir tartum sena pažįs
tama įėjus atsisėdo netoli ma
nęs.

/Bus daugiau)

lesvbė?’

Tcl. l.ofayette 422S

Plumbing. Heating
Kaipo UutuvlH, lietuviam s visados 

patarnauju kuogerlausl&L

M. Yuška,
.3228 W. 38tb St., Chicago, Iii
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Nušovė savo pačią 
švogerį

vyrą, sako

John Raymond šeštadienio 
naktį nušovė savo pačią Violet 
ir jos sesers vyrą Raymond 
Buker, 23 m., pastarojo namuo
se 410 N. Albany Avė. Užmušė
jas liko vėliau suimtas, einant 
j savo draugo namus, kur jis 
manė pasislėpti.

Užmušėjas, kuris yra atsisky
ręs nuo savo pačios ir pastaroji 
gyvena
kad jis nužiūrėjęs, kad ję pati 
gyvenanti su savo švogeriu ir 
kada jis tame įsitikinęs, tai jis 
nuėjęs pas ją ir ją nušovęs. Jos 
švogeris, kuris irgi buvo namie, 
stvėręs už revolverio, bet ir jį 
nušovęs. Jis po to manęs nusi
žudyti, bet neturėdamas tam 
drąsos, jis norėję^ susigrumti 
su policija, paleisti j ja kelis šu-
vius, kad ji jį nušautų.

Policija tam jo pasakojimui

nuėjo į jos namus, jiedu susi
barė. Buker bandė užsistoti už 
Raymondienę ir Raymond už lą 
nušovė jį. Paskui jis nušovė ir 
savo pačią. Pastarosios sesuo, 
sugrvžusi namo, rado savo 
ra ir s°seri jau nebegyvus.

vy-

SUĖMĖ PLĖŠIKĄ PO ILGOS 
APGULOS

Policija šeštadienio naktį po 
trijų valandų apgulos suėmė 
senai j ieškomą plėšiką Peter 
Podolski, kitaip Peter Molyn. 
Jis užsidarė dideliame aparta- 
mentiniaine name prie 2124 1\. 
Kedzie Avė., buvo gerai apsi
ginklavęs ir neprisileido polici
jos per tris valandas, 
šaudiine, laike kurio 
virš 1,000 šūvių, trys

Persi- 
paleista 

policistri 
Pats Po- 
sužeistas 
pasidavėį ranką. Jis tik tada 

policijai, kada į butą pradėta 
metyti gasines bomba*.

Suėmė gudrų plėšiką

John Crcrar knygyne, prie 
Randolph ir Michigan gatvių, 
policijai pasisekė suimti Henry 
J. Fernekes, 29 metų, gal drą
sinusį plėšiką. Jis yra visai 
mažo ūgio ir sveria tik 130 sva- 
i ų. bet vadovavo didelei plėšikų 
saikai, kuri apiplėšinėdavo ban- 

pastarųjų mėnesiu 
11 bankų vien Chi- 
visada būdavo ap- 

dviem revolveaiais

J 18 
jis apiplėšęs 
cagoje. Jis 
siginklavęs
ir jo policija, jieškojo jau 4 me
tus, bet sugauti negalėjo.

Rytinėse valstijose jis įtaria
mas užmušime dviejų policistų 
ir dviejų bankų kasieriųų.

NAMUS
ašovė viena svečiu“t *

Penki žmonės užpuolė ir išar
dė “party” Steve Rimkus, 3243 
So. Union Avė. 
šovė viena svečiu* * 
glis, 23 m 
i dešiniąją koją. 

------------- L#.! .. ......

AUTOMOBILIA1 IR
SAUGUMAS

1 olicijos viršininkas Morgan 
A. Collins pradėjo leisti savaiti
nius • biuletenus, kuriuose jis 
svarsto nelaimės su automobi
liais, piktadarybes, daro įspėji
mus ir mokina kaip visų blogu
mų apsisaugoti.

Pirmame savo biuletene apie 
nelaimes su automobiliais jis sa
ko :

“Septyni žmonės liko užmuš
ti ir 201 sužeisti nelaimėse su 
autonmibiliais savaitėje, užsibai
gti šioj bal. 12 d.

“Devynių dešimtų nuošimčių 
tų nelaimių galima buvo išveng
ti!

“90 nuošimčių tų nelaimių 
įvyko dėl apsilenkimo ar nepai
symo įstatymų ir policijos pa
tvarkymų.

“štai kelios paprastos taisyk
lės, kurios jei butų pildomos, 
žymiam laipsny sumažintų skai
čių panašių nelaimių: .

“Pildyk įstatymus.
“Polieisto reikia klausyti dėl 

savo saugumo ir dėl saugumo 
kitų. Jis yra jūsų sargas, jūsų 
tarnas.

“Nevažinėk greitai.
“Nevažinėk neatsargiai.
“Nelenk galvekarių netikroj 

gatvės pusėj.
"Sustok prie visų gatvekarių, 

kada iš jų lipa pasažieriai ir va
žiuok atsargiai lenkdamas veži
mą.

“Buk atsargus gatvių kryž
kelėse — 66 nuošimčiai visų au
tomobilių nelaimių ištinka kryž
kelėse.

“Visados važinėk atsargiai — 
kitas gali būti neatsargus”.

MEKSIKIETIS VĖL PAŠOVĖ 
POLICISTĄ

Poiicistas Arthur Fitzgerold, 
East Side stoties, liko gal mir
tina pašautas meksikiečio, kurį 
jis užtiko elėj prie 109 ir (toxio 
gatvių ir bamlė jį atklausinėti 
Su juo buvo ir kitas meksikietis. 
Pašovę policistą jie pabėgo, liet 
vėliau abu tapo areštuoti. Po- 
licistas veikiausia mirs.

Kelios dienos atgal panašiu 
budu Kensigtom* meksikietis 
nušovė policistą Sullivan. Vie
nas 
tas,

Bijodama besiartinančios mo
tinystės, kad ji jos negalės per
gyventi, 7 menesių jaunamarte 
Catherine Di Izrrenza, 19 m., 
46 M. 118 St., bandė nusišauti. 
Ją nuvežta Roselando ligoninėn, 
bet vargiai ji pasveiks.

meksikietis irgi liko nušali- 
bet kitas pabėgo.

• Anton Museliauskas, 30 m., 
1048 N. Paulina St., mikrito nuo 
vežimo Marshall Field & • Co. 
sandely, prie Fulton ir Desplai- 
ne gatvių. Krisdamas persi- 
skelė sau galvą ir nuo to neuž
ilgo mirė.

Smulkios Žinios
likoBernard Papke, 24 m., 

apkaltintas už užmušimą stu
dento Archie Murchie. Pasta
rąjį nušauta apiplėšiant aptin
ką prie 3757 Southport Avė. 
Papke liko pasodintas kaleiimhn 
be kaucijos.

\\'illiam A. Więboldt paauko
jo Chicagos Universitetui $500,- 
000. Jo vardu bus pąbuda- 
vota prie universiteto didelė sa
lė, pašvęsta kalboms ir abel- 
nai literatūrai. .

25 žmones liko lengvai sužei
sti Susidūrus Lake ir Halsted 
gatvokariams.

Lietuvių Rateliuose

namuose ir pa- 
Daniel Dran- 

3313 So. Union Avė.

Federalinio arbitratoriaus 
nuosprendžiu, Chicagos barzda
skučiams bus pakelta alga po 
4 dolerius į savaitę. Barzda- 
skutyklų savininkai yra paten
kinti tuo nuosprendžiu, nes 
darbininkai reikalavo 10 dolerių 
i savaitę pakėlimo ir grūmojo 
streiku.

Michael Dooley, 36 nu, 2852 
Wallace.St., Wilce Dry Kiln & 
iMill Co.„ 2100 S. Throop St., 
darbininkas, rastas visas sude
gęs vienoje krosnių, kur džiovi
nami medžiai. Jo lavonas buvo 
tiek apdegęs, kad vargiai galkna 
buvo jį identifikuoti. Kaip jij> 
papuolė į krosnį, niekas negali 
atspėti.

Evoliucija Amerikoje
Jeigu kalbėli apie revoliuci

ją. lai jos ilgai, netenka ieško
ti, mes ją jau turime. Didžiau
si revoliucionieriai musų gy
venime, lai “Dzimdzi Drimd
zi” artistai. Nuo jų atvažiavi
mo dienos visas musų gyveni
mas ėmė siūbuoti, banguoti, 
tarytum Įšėlusius vesulos ke
liamos. K<‘voliucionieriai reu 
voiiucionieriams nelygus. Bol-< 
ševikai sakosi esą taip pal re
voliucionieriai, senos tvarkos 
piiešininkai, bet jie pasižymi 
(lideliausiu triukšmu ir savo 
pažadų nepildymu; Dzimdziai

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU 8PECIALISTA*

Traukimas dantų be (skausmo. 
Bridge. geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyli kibiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergčkit* save 
dantis, kad nekenktų jūsų ^valkatai.

1545 West 47th Street
NetnH Askland Ava

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

<vaignno. akių aptemimo, nervuo- 
nimo, skaudamą akių karštį, ati- 
taiMi kreivas akis, nuima katarak
tų, alitai.so trumparegystę ir toli* 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
utyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aufičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ncd. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phnne Pnulevard

J. OLŠAUSKAS
“Dzimdzi-Drimdzi” vodevilio artistas, šią vasarą išvyksta 

Lietuvon. Jo atsisveikinimo spektaklis Įvyksta Lietuvių Audito
rijoje, Bridgeporte, šio balandžio 22 d., trečiadieny. Bus vaidina
ma paskutinį kartą Glass ir Kleino 3 veiksmų komedija “Potašas 
ir Pęrlamutras”, kurioje Olšauskas, kaipo beneficiantas vaidina 
pirklio Pazinskio rolę.

GYDOME VYRUS 
$50 $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $19.

KEN0SH9JE POŽĖLAI IR ZA- 
NAVICIUI RENGIAMA 

RISTYNĖS

POŽĖLA RISIS ARGO

kas kita; jie skelbia kafų atgy
venusiam menui ir sąžiningai 
kovoja su juo, teikdami musų 
liaudžiai/-sveikų idėjų. Gal 
to ir šių revoliucionierių, 
manymai prigijo Amerikos 
tuviuose. Nors sakoma, 
revoliucionierius gajus kai 
vytis, bet Dzimdzi revoliucio
nieriai tomis ypatybėmis nepa
sižymi; jie bekovodami pailso 
ir vasarai sprunka ant ganyk
lų. Pirmutiniai 
Lietuvos tai
nienė ir J. Olšauskas, 
paskubomis dėsto 
džą” ir ruošiasi i 
draugai nenoriai 
ruošia jiems su
Perlamutro” firma išleistuvių 
vaidinimą Lietuvių Auditorj- 
joje, Bridgeporte, šio- baland-

d. trečiadieny. Po juo- 
ir linksmos komedijos 
ką tai nepaprasto pa- 

ir padainuoti keliau- 
Leiskit į Tėvynę” 
pridurkais. Matome,

kad revoliucionierių eilės silp
nėja, bet tas dar nereiškia, 
kad Dzimdzių revoliucija A- 
merikoje nykstu, mažas triukš
mo ats’ug'imas, lai tik dides
nės audros slinkimas.

' —Pranašas.

dėl 
už- 
lie-

iš jų įsi ilgo 
artistai B. Diki- 

todel 
savo "hegę-
“krajų”. Jų 

skirdamies 
“Potašo ir

kingos 
žadama 
daryti 
n inkams

rėmėjams Birutės, ir svečiams 
įžanga apmokama. Apie pusę 
dešimtos valandos susirinko 
apie šimtas ir pusę birutiečių 
rėmėjų ir svečių. Vienoj sve
tainėj jaunimas žaidė, šoko, ki
toj svetainėj buvo užliesti 
stalai su valgiais. Vienuoliktų 
valandų Birulės pirmininkas 
adv. A. Olis pakvietė visus 
susėsti už stalų prie 
nes 
ris .......... . ,______ ___c
Dzimdzi Drimdzi artistų — V.; 
Dineika perstatyti 
programų. Dineil 
formoj iš rašto skaitė busiantį 
programų, kuri* 
rinkusiems daug 
kartaią pas Birutės 
vedant choro reil 
nesusipratimų ir 
kitam pasisakyti 
džių. Dineika vi ą ta suuodęs 
daug juoko padarė; reikia duo
ti kredito V. Dineikai už tai,

vakario-j 
Kiek užkandus, turtinas te-1 
A. Olis pakvietė vienų

šio vakaro

padarė susi-J 
juoko. Mat: 

valdybą, i 
k ilsta

tenka viens 
karštų žor|

Dr. W. R. 
Regiater, 

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikjli ? ___
kitę prie ma
nės 
no 
rijoj

pa^ojin-
Ar ser- 

esate 
g a -

Ar 
pas- 

Atei-

Kenoshos lietuviai būtinai 
neri pamatyti Požėlą. Ten jau 
ii losi (iarkavenko ir Steinke, 
bet Požėla dar nei kartą nepa
sirodė. Kenoshos lietuviai uo
li parodyti, kad ir jie turi šau
nų ristiką Požėlos asmenyje.

Tose rislynėsc dalyvaus taip
gi kenoshielis Zanavičius, ku
ris ritosi su geriausiais Ameri
kos ristikais: lx*wisu, Mondlu, 
Zbyszkais, Romano ir kitais.

Balandžio 21 d. K. Požėla 
atlankys Argo, l<ur jis turės 
ristynes. Kitos risti kų poros 
bus irgi labai geros.

| UOVt A FC.V4 0€ TU E. S t
TOOGU LITRE e>UGS IR'*
To bKCAK IM OK< Mt tO'DAW 

į flL UIT SO U ARO ON 
rrue moodle votu tui<» bat-

V<o

Požėla priima Meyers’o 
iššaukimą

Požėla * sutinka ristis su

— If Thm Slap Stiek

V/

o

“Jolinny” Meytrs greko-roma- 
nii stiliumi. Rytoj, .balandžio 
22 d., 5 vai. vuk. Meyers su 
savo mamidžerium yra kviečia
mi atvykti i "Naujienas,” kad 
paskirti rislynėms dienų#

nes tai yra tikra Jiesa. 
lotų žodžių pasatu" 
zis, Bikinis

nes

iš “Birutės”
šeimyniška vakariene.

Birulės choras šeštadienio 
vakare, balandžio 18 d., Lietu
vių Auditorijoj, turėjo suren
gęs šeimynišką vakarienę. Mat 
pas Birutę yra toki tradicija, 
- vienų sykį į melus surengti 
pasiliksminimo vakarienę; vi
siems nariams, kurie lanku 
dainų pamokas įžanga dykai, o

ii Poor Bull Will Soon Be In the Boohy Hatch!

SO-OOM! - 
voo uvrit kour

YOU

savo
sykiu ir pati tania žen- 

ir todėl jis kvietė 
imiTikinčius lietuvius, ne

muši! liaudies dainų.

Dr. 
Nausėdienė; 

pasakė, kkd lietuvių 
dainos padaro mumis 
linksmais ir ūpo pilnais,
Lietuva yra dainų šalis ir kai 
po tokia, tobulindama 
dainas 
gia pirmyn 
mus
užmirši i 
Paskutinis žodis teko kun.p. A. 
Vanagaičiui. Jis .trumpai pasa
kė: “Birulė su manim, aš su 
Birute.” Ir ištikrųjų birutiečiai 
turėtų stiprinti Birulę ir duo
ti A. Vanagaičiui užtektinai 
darbo, o jis padarys vieną iš 
tobuliausių lietuvių chorų.

Reikia pasakyti, kad ši Bi
rulės vakarienė buvo viena iš

(Tą^e ant 6-to pusi.)

dėl pil- 
laborato- 

išegza^. 
minavitno.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir 1 Mikrosko

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

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

Europines 
VUO Gyduole*

TIKRA 1‘AGl
IčirŠkimai tiesiai i gyslas laike 

užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškirnas gyduolių j 
gyslas) surcvoiiucijonizavo visą 

šiol neiš- 
pasiduoila 
praktikoje 
geriausius

914

medi kalę praktiką. Iki 
gydomos ligos, dabar 
tam gydymui. Savo 
vartoju naujausius ir 
serurn, čiopus, Baktprynus, Anti
toksinus, taipgi spcciales inteive- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
-pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prje dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
suhatoj iki 8 vai. vakare. Nedč: 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St^ n

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

BY HITT

ACVICETOTHE 
FORLORN 

btAR.SlR.l-
iŠ Ii iMPROPHi, 

OUĘ TO BAT PLAS 
c*v tul knife 7

AR L 
ATLANTIC cny 
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IT IS iMPfcOpetL 
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PLAS* SUOULb BC. 
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A 4“ A'
ALEKSANDRAS 

GUNTARSKIS
I

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu bal. J8, 1925, 6 vai. 
vakare. Turėjo amžiaus 
38 metus. Amerikoj išgy
veno 18 metų. Paėjo iš 
Lietuvos Kauno rėdybos, 
Tauragės apskričio. Lau* 
galio kaimo. Lidavėnų pa
rapijos. Paliko Lietuvoje 
3 brolius, 1 seserį Ameri
koje, 1 seserį Stanislavą, 
Juozapą Judžinlį ir švo- 
gėrį.

I -s.idotuvės įvyks 
džio 22, 9 vai. ryto iš na
mų, 4533 So. Hermitage 
Avė. Visus gimines ir pa- 
žystamus kviečiame daly
vauti laidotuvėse ii* su
teikti mirusiam paskutinį 
patarnavimą. Lieka nu
liūdę.
SESUO STANISLAVA ir 
JUOZAPAS IUDZINTIS. 

) laidotuvėse |>atarnauja 
g ra bortus J. F. Eudeikis, 
Tel. Yards 1711.

a+a
METINĖS MIRTIES 

SI RAKTI VĖS
VINCENTAS PANK A USK1S

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 47 metų amžiaus, Balan
džio 9, 1924 metais. Paėjo iŠ 
Kuliškiu kaimo, Kviečiamos 
valsčiaus. Amerikoje išgyveno 
21 metus.

Paliko, dideliame nubudime 
brolį Vladą ir brolienę Pan
ką usk u s.

Pamaldos už vielionio sielų 
atsibus pėtnyčioj, Balandžio 24 
d., 1925, 8 vai. iš ryto ŠV. Kry
žiaus Bažnyčio j. <

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus atsilankyti ant pamaldų.

Mes tavę mielas brolelį nie
kuomet neužmiršime. Tebūna 
tau lengva šios šalies žemelė.

Lieka nuliūdę.
Brolis Vladas ir brolienė
Pankauskai.

Kraujo Suirimai
Slaptos Užkrečiamos
Ligos Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekiningiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy-

Dr. B. M. Rom
35 S. Dearbom St

dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Koss gydymo 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas 
nuo

$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 geriausį gydymą nuo tų ligų.
Pastebėkite labai žemas kainas

tiktai trumpam laikui
Specialia Intervenoua Gydysią*, $5 iki $10 
Laboratorijom ir XRay Eirzamtnacija nž 
t* pači# kaing. Lyinph Senini (.ydymnn 
Silnn Vyry, $5.<
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymam 92 iki $5 
Gydymam Odom litų — Artine Kaym, $3. 
Rio-Chamic Kraujo Serum Gydymam, $10.

Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
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. Dearbom St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

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

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

linksmiausių ir geriausia pri
rengta. Stalai apdėti visokiais 
valgiais ir žaluminais. Reikia 
padėk uoli už didelį triūsą ir 
darbą birutietiem!/ ponioms S. 
Krasauskienei, Yozavilienei, pa
nelėms M. Jučaitei, V. B i ga
ilutei, M. Rugeniiitci ir kitoms, 
šios birutietes niekados nepa
vargs! a lankytis į Birutės dai
na pamokas ir visados pride- 
da savo darbą prie visti Biru
lės parengimų.

Aš irgi tariu ačiū Birutei už 
fokii, «■»•»»•>. i u piiohi ir Linkiu 
jūsų “Po-pti-ri”, įvykstančio 
ateinanti nedėldienj, balandžio 
26 d.. Lietuvių Auditorijoj. Aš 
ten busiu ir savo draugus at
sivesiu. —Svečias.

I

Bellwood
Ir čia rinkimai

Bellvvood yra nedidelis mies
telis šalę Melrose Purk. Jis yra 
apgyventas daugiausia ateivių 

jsmulkiu namu savininku. Tai 
yra darbštus žmonės, mylį gerą 
tvaiką, kuriems labai rupi, kad 

j tr visame miestelyje butų tokia 
pat gera tvarka, kurios betgi 
nėra, nes kaip visur, taip ir čia 
miesteli valdo visokie politikie
riai. 'fodel gyventojai susibū
rė į visai nepriklausomą nuo ko
kių nors politinių partijų kuo- 

]pą ir išstatė savo kandidatus.* 
Į Rinkimai čia bus irgi bal. 21. 
;l»us renkami jniestelio prezi
dentas ir trys “trustee.”.

Piliečių “The Liberty Tiek et” 
eina ir du lietuviai Alfred 
Szatunas. geležinkelietis ir Edv. 
Vaitas, karpenteris. szatunas 
pirmiau buvo mokyklų tarybos 
narys ir labai gerai tvarkė mo
kyklas, taip kad jos buvo pa
vyzdingos, bet politikieriams j; 
išstūmus iš vietos, mokyklose 
vėl užviešpatavo betvarkė. Kan
didatu į miestelio prezidentus 
yra Wm. .1. Mink. J “trustees” 
yra minėti Alfred Szatunas ir 
Edv. \vojtas ir taipjau Edw. J. 
Noffs. —Vietinis.

VAŽIUOJA 1 LIETUVĄ

Su Naujienų ekskursija, ge
gužės 2 d., laivu Leviathan iš
važiuoja Lietuvon Leonas Ru
daitis, paeinantis iš Eržvilku pa- 
rap., Tauragės apskr. Ameri
koj išgyvenęs 1 1 metų, dirbęs 
prie geležinkelių. Priklausė Bi
rutei ir palieka didelį būrį savo 
draugų, kuriems šiuo ir taria 
jis sudie. Jis taipjau priklauso 

, Lietuvos Prekybos Bendrovei 
t ir Tauragės “Rūbo” Bendrovei, 
kurių stovi jis apsiima ištirti dėl 
tų bendrovių šerininkų, jei jie 
to norės. Pasimatyti su juo iki 
bal. 28 d., galima nuo 9 vai. ry-
to iki 2 vai. po piet, adresu 3350
So. Morgan St.

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

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

,CALIJMET GROVE
Bhie Island, III.

Nedėlioj, Gegužes ^4,
Pradžia 10 vai. ryto. .

Birutės Choro renginio I’o-pu-ti 26 
balandžio tikintus galinta gauti pas 
“Birutės” narius, "Naujienose”, Auš
ros Knygyne ir “Varpo” redakcijoj.

1^. JS. H*. 4 kuopom susirinkimas
įvyks 21 <1. balandžio š. m., 8:00 v. v.,
Kąymond Institute, Chicago, III.

šisai susirinkimas yra svarbus, 
bus renkami delegatai į L. S. S. VIII 
Rajono Konferenciją, kuri įvyks pra
džioje gegužės mėnesio. Todėl visi 
nariai bei narės tuii jame dalyvauti.

Nepamirškite atsinešt gerų suma
nymų minėtai konferencijai. Taipgi 
atsiveskite naujų narių.

L. S. S. 4 kp. fin. sėkr.

•Valparaiso, Ind. Draugai, kurie 
pereita bertainj apleidote mokyklų 
ant visados ir nemanote sugryŽti 
daugiau, turėjote savo antrašus ant 
lietuvių viešo knygyno, tai dabar ma
lonėkite prisiusi i savo antrašus kur 
dabar gyvenate: Laiškai ateina, ne
žinome lAir prisiimti, <1. I*. Kidiasko 
du laiškai yra senui. Knygyno pri
žiūrėtojas, George Kuraitis, t809 
College PI., Valparaiso, Ind.

Vilniaus Vadavimo Komiteto val
dybos posėdis įvyks šiandie 8 vai. 
vak. p. Kulio aptiekos namuose, 
Bridge porte.

Prašome visų valdybos narių da
lyvauti, nes teks svarstyt nepapras
tai svarbių ir‘skubotų klausimų., *

— Sekretorius.

Ar jus žinote, kad
Nesenai Lietuvoje susiorganizavo 

komitetas kuris paims j savo globų 
Artisto • Čiurlionio paveikslus. Ar 
jus žinote, kad Helmarai turi 100% 
gryno Turkiško tabako, kuomet kiti 
cigaretai turi tiktai paprastų ta
bakų.

PAJIEŠKAU Joe Kriščiūnas, pa
eina iš Lietuvos iš Kauno gub. Ko
kie 7 mėnesiai atgal gyveno Cicero, 
III., dirbdamas prie maliavojimo ka
rų, 1918 metais. Buvo Suv. Valsti
jų kariuomenėj. Prašau jo paties 
arba kas apie jį žino atsišaukti. Yra 
svarbus reikalas. V. B., R. 2, Box 
114, Hart, Mich.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės tarpe 25-30 metų 
amžiaus, esu 35 metų senas, neve
dės, kas nori turėti gražų gyvenimą 
malonėkite ypatiškai arba per laifką 
atsišaukti.

T. POVILAITIS
4607 S. Well St., Chicago, III.

JĖŠKAU ^psivedimui vaikino nuo 
27 iki 37 metų amžiaus. Aš esu 
merginu 25 metų amžiaus. Su pir- 

jmu laišku, prašau prisiųsti paveik
slą.

i Naujienos,
1739 S. Halsted St., ' Chicago, lįl. 

Box 509.
..............  ■ . .. 1 1 "Tf.... ■ -1 „ . '

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTft

Just) stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvdale 0114.

^Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikbm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Haleted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..v ........

BAGDONAS BROS.
MOV1NG, EXPRESSING & COA1 

PIANO MOVING EXPERTS 
Jjong distance handling. ’ 

Turime dąug, metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 rea.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mi)wauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221 

V—____— ........... .............../

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.L i 1

REIKALINGI karpenteriai prie 
namų budavojimo, turi būt pilnai pa
tyrę ir priklausanti prie unijos. Dar
bas pastovus dėl gerų darbininkų. 
Atsišaukite vakarais nuo 6tos va- ■ 
landos iki 8 vai. |

2100 So. Halsted St.

automobiliai '
PAĘDAVIMUI naujas vieno 

tono trokas ir išvažinėj imas rū
kytos mėsos ir dešrų — raute. 
Senai įsteigtą. Ataišaukit. 
Stepan Bros., 1167 W. 18 St.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS ruimas Bridgepor- 

to apielinkeje, geistina butų, kad ir 
m valgiu. Tuvi Imt telefonas, nes 
man’ reikia vartoti. . Kas turite tokj 
ruimą ant išrandavojlmo praneškite 
per laišką. fl

Naujienos, v
1739 S. Halsted St. Box 576

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
1ŠRENDAVO.HMU1 2 kam

barini tinkami ve<lnsiai porai 
arba merginoms, yra geras ir 
elektriką. Kreipkitės T. Povi
laitis, 4607 S. Wells St.

JIESKO DARBO ~
JIEŠKAU darbo į barbernę 

vakarais. Turiu gerą patyri
mą.

Naujienos,
1739 S. Halsted St.

Box 515 '

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų virėjų, $30 j sa
vaitę. Indų plovėjų, $16 į savaitę. 
Merginų prie dirbtuvės, $18 j savai
tę. Veiterkų, $16 j savaitę. Prie 
landres, $18 j savaitę, Janitorkų, $18 
į savaitę. Merginų prie namų darbo, 
$15 j savaitę, kambarys ir valgis. 
Taipgi turime daug kitpkių vietų dėl 
moterų ir merginų.

SOUTH PARK EMPLUYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ-
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS apsivedęs ar
ba nevedęs vyras dirbti ant for
mos. Gera vieta ir mokestis, 
geram žmogui George Daržnik, 
R. 8, Box 10, Valparaiso, Ind.

REIKALINGAS barberys, 
patyręs savo darbą; gera mo
kestis; darbas visada.

. Atsišaukite
10722 Mižhigan Avė.

_____________ i ; _______________

Reikia vyrų į 
Lake St. Garažą

Mes išmokinsime jumis kaipo ga
ražo floor man, plovėją, pališiuoto- 
ją, simonizer'į, aliejuųtoją, greaser’į 
ir^važinėtoją. Paskiau gausite dar
bą už $40 iki $60 į savaitę.
Nėra “slack” sezono, yra 

darbo per visą metų. 
Lake Street Garaže

, 2815 W. Lakę, St.,
Netoli California Avė.

REIKIA vyrų darbininkų, 50c. j 
valandą. Šoferių, $30 J savaitę. Ma
šinų operatorių, $30 į savaitę. Virė
jų, $40 j .savaitę. Lentų plovėjų, 70c. 
į valandą. Vyrų dėl pasiuntinėjimo, 
$27,50 j savaitę. Inžinierių, $40 į sa
vaitę. Mašinistų, 70c. į valandą. 
Klerkų prie išsiuntinėjimo, $35 j sa
vaitę. Elevatorių vyrų, $100 į mė
nesį. Brass molderių, 80c. į valandą. 
Janitorių, $25 savaitę. Taipgi ir 
daugiau darbų turime į, visokias vie- 
tas.

SOUTH PARK. EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl;

(REIKIA. patyrusių shearme- 
nų ir pagelbininkų.

Atax Iron Metai Co., 
3505 Shields Avė.

REIKALINGAS bučerys, pa
tyręs ir pastovus. Kreipkitės 
greitai.

1334 So. 49th Ct.
Cicero, IIL

REIKALINGAS
PATYRĘS IR PASTOVUS 
BUČERYS.

Atsišaukite greitai
3435 S. Wallftce St.

- AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 Įmokėti

Kilus po $5 i savaitę. 50 gerų 
vartotą karų nuo $50 iki $1000.

Firma įsteigia Jau 8 metai. 
Klauskit bilc banko Ijiglevvoode.

ENGIJ'AVOOI) OVERLAND CO.
5952 S. Halsted St.

Tel. \Vontworth 8257
Atdara nedėlioj ,
i c vakarais.

GERA PROGA reikalingam žmo
gui. Parsiduoda trokas labai pi
giai, su bizniu arba be. biznio, arba 

I mainysiu ant loto.
M. MATULIAUSKAS, 
3356 So. Halsted SL. 
Tel. Boulevard 278i

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
Buick, 5 pasažierių; iftrodo kaip 
naujas. Galiu atvažiuoti į namus ir 
parodyti. Parduosiu pigiai. Savi
ninkas važiuoja į Lietuvą.

Atsišaukite
3852 S. California Avė. 

Tel. Lafayette 4287

PARDAVIMUI
PARSIDUODA KRAUTUVE

Ant Halsted St., biznis išdirbtas 
per 10 metų, negendančių daiktų, 
gražus fixturiai, stakas nadjus už la
bai mažą kainų.

Kreipkitės j
Naujienas

1739 So. Halsted St.
Rox 512

DIDELIS BARGENAS DEL 
BtJčERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jį galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.

2113 Archer Avė.

PARSIDUODA 2 Cash Regis- 
teriai. Kaina $550 ir $150.

* 856 W. 122nd St.
Pullman 1852

PARDAVIMAI aukštos rąšies gro- 
sernė .lackson parko npielinkčj, ki
to panašaus biznio nėra per du 
blokus; renda pigi su kambariais 
dėl gyvenimo. Atsišaukil greit.

1413 E. 58 St.
Tel. I<airfnx 2619

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, maišytų tautų apgy- 
ventoj apielinkėj. Bi nis senai 
išdirbtos.

3935 S. California Avė.
■■ .... . ... ..................... ■ ■ — —III ... ................  ■

BARGENAS. VEIKIT GREIT
Saldainių, cigarų, tabako ir 

užkandžių krautuvė, pigi renda. 
Pardavimo priežastis liga.

3633 So. Halsted St.

BARGENAS
Pardavimui Barberne 2-jų kėdžių. 

Puiki vieta a-endos $20.00, 
pagyvenimas, lysas 2 metams 
Parduosiu pigiai. Priežastis parda
vimo, einu j savo namą. Nepraleis
kite progos.

4629 S. Paulina St.

GROJIKUS PIANAS, parduosiu 
$850 instrumentą už $110, prieš 
balandžio 25, sykiu kabinetą, benČių 
ir 90 rolių. Išmokėjimais po $10 į 
mėnesj. Paliktas sandely, 

1389 Milwaukee Avė., 
Pirmas augštas.

PARSIDUODA .
RESTORANAS

Atsišaukite
1608 W. 47th St.

EXTRA
Pardavimui Bučernė ir Grosernė, 

geroj vietoj ant kampo bussnes iš
dirbtas per ilgus metus visokių tau
tų apgyventa, lystą duos, ant kiek 
kas norės. Parduosiu pigiai dėl 
priežasties ligos.

Atsigaukit Greitai į
Naujienų Ofisą

1739 S.Halsted St., Box 505

SVARBU KRIAUČIAMS 
labiausiai nedirbantiems šapose, 
šiais laikais yra didelė sunkenybė 
gauti darbą. O kam būti bė darbo, 
štai žiūrėk ir bandyk įsigyti kriaučhj 
biznj; gera vieta, išdirpta per 15 me
tų; tamsta liksi užtikrintas savo 
pragyvenimu. O ka turi uždirbęs, 
liks čielybėj. Jaipgi renda nebran
gi; reikalingam yra ir kambariai.

Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis, važiuoju j Lie
tuvą. Norinti pirkti, skubėkite

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

No. 214

PARDUOSIU pieninę ir gro- 
semę už cash arba mainysiu į 
namą ar lotą, šią savaitę turi 
būt parduota dėl svarbaus da
lyko.

1413 So. 49th Ct., Cicero

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
serne, cigarų, cigaretų ir visokių 
smulkmėm} štorą . Mainyčiau ant 
loto, automobilio. Vieta visų žino
ma ix»r 20 metų. Kreipkitės greit.

3123 S. Halsted St.
Tek, Boulevard 7668

PARDAVIMUI
C'IGARŲ, saldainių, mokyklos 

reikmenų krautuvė, soda fountuin, 
ice ėream ir t. t. Prieš elevatorių 
stotį, South Side. Nėra konkuren
cijos. Geras stakas ir įrengimas, | 
pigi renda, gyvenimui kambariai. 
Del kito biznio priverstas greitai . 
parduoti. Parduosiu pigiai. Taipgi 
dalinais išmokėjimais. Pamktyklt 
patys krautuvę.

Kreipkitės
311 E. 61 St., 

Netoli Prairie Avė.

PARDAVIMUI barbemė ran
dasi geroj vietoj, biznis išdirb
tas per 22 molus. Pardavimo 
priežastis, važiuoja savininkas į 
Lietuvą. 4556 S. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė, deli- 
katesen, ice cream, saldainių iv 
notion. Greitam pirkėjui ntiduo- 

siu už $609 cash.
964 W. 37 PI.

netoli Morgan St.

PARDAVIMUI delikatesen 
krautuvė, sykiu ir namas.

4819 So. Wells St.
Phonė Yards 1060

B A R G E N A S. Pardavi
mui krautuvė ir 5 kambarių mo
demiškas f hitas, mūrinis na
mas naujas, garu šildomas. Par
davimo priežastis liga. Veikit 
greit. Savininkas 2907 W. 63 St.

P ARI) A V1M U f rėstau ra nas 
Biznis labai geras. Pardavimo 
priežastis, važiuoju į Lietuvą; 
užtat pigiai ir parduosiu.

148 W. 69 St.

BARGENAS
Parsiduoda Barber College ir 

Beauty Shop. Geras uždarbis. Ilgas 
lysas . Turiu greit parduoti, dar šią 
savaitę — turiu du bizniu. Priimu 
vyrus mokinties barberystės.

* 216 So. Halsted St.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda bučernė ir groserne 

maišytų tautų apgyventoj apielinkėj. 
Noriu parduoti greitai ir pigiai. Ne 
galiu apsidirbti, nes turiu du bizniu.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

. Box 514

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytu tautų apgyventoj apie- 
linkfij. Yra ilgas lysas. Bizniš yra 
cash ir gerai išdirbtas. Parduodu, 
nes greitu laiku apleisiu Chicagą.

Atsišaukite
4401 S. Richmond St.

PARSIDUODA pigiai cigarų, ta
bako, notions, ice cream ir visokių 
smulkmenų tarp fectory, 4 kamba
riui pagyvenimui.

Atsišaukite
3855 So. Wentworth Avė. 

tarpe Base bąli parko

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priešastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
NAMAS ANT JŪSŲ LOTO

5 kambarių mūrinis bungalovv, 
moderniškai įrengtas', $5490, 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.

Tol. Republic 6200

PARDAVIMUI 6 ruimų muro nau
jas bungalo 1 blokas nuo 63rd gatvės 
arti mokyklos, bažnyčios ir Storų, 
garu šildoma, tuojau galit eiti gy
venti, reikia $2000 įmokėti, o kitus 
$60 j mėnesj. kaip renda mokėt 

•3743 W. 62 Place 
Savininkas 6338 S. Mozart St.

---------------------- --------- --------------- ■
AR JUS GA^IT SUDĖTI ŠITĄ? !

L A K I A V S U

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-i 
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

Standard Land Association
105 W. Monroe St. ’Suite 1305 • 

Chicago, Illinois.

BARGENAS. Parduosiu sa
vo 3-6 kambarių namą, yra va
nos, elektra, netoli bažnyčios ir 
Leavit St. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu. Ką jus turite? 
J. Bartak, 2654 W. 21 St. Tel. 
Crawford 1674.

V

NHMAI-2EME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farinas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSK1H & CO. 
Real Entate

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

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingus patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

FAHMA parsidiKMla 200 akečių 
delei nesutikimo tarp dviejų šeir 
mynę. *2 mylios nuo miesto, že
mė geru, Juodžemis prie molio, vi
sa lygi, visos geros mašinos, 7 rui
mų namas, gera barnė, pamūryta, 
gera javams, 3 geri arkliai, 40 
vištų, 29 galvijai, 15 melžiamų 
karvių už pigią kainą — $10,500.

J. N.
Shennington, \Visconsin 

Box 62

TIKRAS NAMAS. Graži, 6 kam
barių mūrinė cottage, karštu vande
niu šildoma, aržuolo grindys ir tri- 
mingai, tile vana, cementinis pleiste- 
riotas skiepas, šviesus visi kamba
riai, 2 karų garadžius, kaina labai 
pigi, 5818 S. Peoria St., savininkas 
ant pareikalavimo. Tel. Vincennes 
0178.

PARDAVIMUI 2 aukštų 'medinis 
namas. Maudynes, elektros šviesos, 
kambariai po 4 ruimus, 4422 S. Tal- 
man Avė. Nupirksit pigiai, nes tu
riu greitai parduoti. Kreipkitės prie 
savininko 827 W. 33 St. Tel. Yards 
2564, 2 lubos frontas, nuo 5 iki 9 vai. 
vakarais. Wm/ Navik. *

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Moigičius 
ii* ir Ant folrLii et
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^

Lafayette 6738. .

MOKYKLOS
111 1 ■ "'"i ■ 1 1 ;; ■■■■■—■ n

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir pressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Managor

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

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

V m ■■■■ , 1,

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šį gerą amatą 
I’ trumpą laiką. Dienomis ar va

rnais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbemei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

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

MURININKYSTĖ
l Mokina nauju, lengviu budu. Leng

va išmokti. Greitai galima už
dirbti. Ateikite mokvklon kur jus

GAUSIT DARBĄ PRIE NAMŲ 
Visi įrankiai suteikiami prie kur
so. Lengvais savaitiniais išmokė
jimais, $5 ■ $8 >10. Vias
mokslas, $65. Jums reikia turėti 
tik $25. Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

Chicago Bricklaying School 
'2029 Indiana Avė., kampas 21 SI.

Wost Side Branch
1444 W. Lake St., netoli Ashland

L.'- _ JIS A.___


