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Senator. Wheeler
išteisintas

Neramumai Bulgarijoj nė 
kiek nemažėja

Kellogg už Amerikos daly vumą 
tarptautiniame teisme

Senatorius Kurion K. 
Wheeler išteisintas

Prisaikintųjų teismas rado 
nekalta 
jis buvo

nusižengimu, kuriuo 
kaltinamas

FALUS, Mont., bal. 
ebatorius Bu i ton K.

.kiliom Daugherty’ės darbuotę. 
, Į Montaną buvo pasiųsti justici

jos departamento šnipai šnipi- 
jnėti rekordus senatoriaus VVhee 
llero ir senatoriaus Thomaso J.

jį|\Valsho, kurs tuomet tardė Tea- 
ix>t Dome aliejaus skandalą.

Justicijos departamento šni
pams padėti “dirbti,” republiko- 
nų organizacija pasiuntė dar 
gaują savo agentų, kurių vienas 
kai kuriems Montanos žmonėm.-, 
tuomet pasakojo: “Walsh ir 
\Vheelcr perdaug smarkiai va
žiuoja, mes turime rasti ką nors 
jiems truputį pamozoti.”

Justicijos .departamento šni
pai buvo įsilaužę į Gordonc 
Campbell ofisą, kur jie, sako, 
be jokio varento, paglamžę jo 
ir kitų žmonių korespondenciją.

SUN JAT-SENO, PIRMO KINU PREZIDENTO I

Paveiksiėly parodyta nesenai mirusio pirmo Kinų prezidento, D-ro Sun Jat-Seno laidotuvių pro
cesija. Karstą su iširusiojo kurni neša Sun Jat-Seno sunūs, Sun Fu, ir kiti giminės, iš 
Pekino Unijos Medicinos Mokyklos, kame buvo laikomos šeimenų pamaldos.

GBEAT 
2 
\\ heeler, kurs buvo kaltinamas, 
kad po to, kai jau buvo išrink
tas į Jungtinių Valstijų senatą 
jis ėmęs advokato mokesnį iš 
Montanos aliejaus pramoninko. 
Gordono Campbello, ginti pasta
rojo bylą vidaus departamente 
dėl aliejaus šaltinių, šiandie ta
po jury’ės pripažintas nekaltas. 
Senatorius liko išteisintas. Ne
žiūrint teisėjo įspėjimo, kad su- Apie tą patį laiką valdžios šni- 
sirinkusi teismb salėj publika pai buvo įsilaužę i senatoriaus 
nedarytų jokių demonstracijų. La Follette’o ii kitų senatorių 
perskaičius jury’ės nuosprendį'ofisus, 
publika karštai plojo ir grudo-j t.aike granu jury’ės 
si sveikinti senatorių.

Senatorius \\ heeler pareiškė,; \Vheeler buvo anŲ’ą kart įukn- 
kad jis ir netikėjęs, kad jury minuotas, Wheelero ginėjas, se- 
butų galėjus kitokį išsprendimą natorius* Wa|sh, skundės, kad 
padaryti, remdamos tuo, kas su valdžias liudininkais ruošia- 
teisme buvo liudyta ir parodyta, mi pasimatymai viename Wash- 
Savo inkriminavimą jis pavadi- ingtono viešbuty ir kad iie ten 
no aiškiai matomu sąmokslu, “pamylimi” degtine. * 
suplanuotu justicijos departa
mento laiku, kai praeitais me
tais jis senato komisijoj tardė 
buvusio tuomet generalio pro- 
ku roro

Šen.

sesijos
AVashingtone, kur 'senatorius

Valdžios agentams gavus ži
nių. kad buk valstiečių partijos 
kairiojo sparno vadai planuoją, 
revoliucijai įvykus, sudaryti 
naują Bulgarijos ministeriją, 
kur Petrini butų premjeras, o 
kapitonas A ta n aso v — karo mi- 
nisteris, areštavo dar keliolika 
asmenų.
Sofijos universitetas uždaryta

BEiKLINAJJ, Vokietija, bal. 
*?6. Komunistų laikraštis Ro
te Fahne (Raudonoji Vėliava) 
sake, kad Bulgarijos sostinės, 
Sofijos universitetas tapęs už
darytas, kadangi valdžia suse
kus,, jogei didelė studentų dalis 
simpatizuojanti revoliircinin- 
kams.

Po nugali jtfs prezidentas 14 Kečia kasykly darbi
sutiko pasilikti ninky išsigelbėjo

Daugherty’ės darbuotę. 
\Vheeler buvo inkrimi-

Bulgarijoj išsprogdinta 
teatras ir knygynas

nuotas 1921 metų balandžio 8, Daryta bandymas išsprogdinti
bylti gi prasidėjo šio mėnesio 15 i 
dieną. Prokuroras pristatė 
daugybę “dokumentinių liudiji
mų,” bet jie visi buvo vėju pa
mušti. Kaltinamasis įrodė, kad ^evnoj, to paties vardo prdvin- 
advokato mokesnį, kurį jis pa-'cijoą sostinėj, kuri laikoma kai- 
ėmė iš Campbello, jis paėmė uz P° Bulgarijos komunistų tvirto 
savo darbus atliktus Montanos vė, bombomis išsprogdinta te- 
valstijos teismuose, o ne kur atras ir knygynas. Sąryšy su 
kitur. Teisme Wheelerą 
senatorius Walsh.

Senatorius Wheeler ytra vie
nas pažangiausių žmonių sena
te. Praeitais rinkimais jis bu
vo progresyvių kandidatas į 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentus ir buvo, lygiai 
kandidatas prezidento 
La Follette’as, remiamas 
listų.

tiltus; vienas komunistų ly 
deris Sofijoj nusišovė

SOFIJA, Bulgarija, bal. 26.—

Karalius kviečiąs pabėgėlius 
gryžti Bulgarijon

V1ENNA, Austrija, bal. 26.— 
Pranešama, kad Bulgarijos ka
ralius Borisas pasiuntęs auto
grafuotą laišką Bulgarijos pabė
gėlių Jugoslavijoj vadui, Obo- 
v’ui, kalbindamas pabėgusius 
valstiečių partijos narius grįžti 
namo ir siūlydamas jų vadams 
eiti valdžion.

Pabėgėlių vadas atsakęs, kad 
grįšti jie esą pasiruošę, bet ne
galį garantuoti palikti Koburgu 
dinastiją Bulgarįjos soste.

Gauti oficialiai pranešimai sa
ko, kad į Belgradą vis daugiau 
ir daugiau atvyksta Bulgarijos 
valstiečių, priešingų dabartinei 
savo valdžiai.

vietai, 
socia-

šaudy- 
Vienas 
du su
mišo v ė

Kellog už tarptautinį 
taikos tribunolą

LISABONAS, Portugalija, b. 
26. Patenkintas tuų, kad Por
tugalijos kongresas pareiškė

WALLACE, Idaho, bal. 
Keturiolika darbininkų,

2 
kurie, 

kongresas pareiškė įkilus praeitą ketvirtadienį Hecla 
m pasitikėjimo, nepriimdamas 'sidabto-švino kasyklose gaisrui, 

buvo likę tolimesniuose' urvuose, 
ir apie kurių išgelbėjimą nebe
buvo vilties, patys išsigelbėjo. 
Per dvyliką valandų jie, kovo
dami su durnais’ ir liepsnomis 
urvuose, galų gale pasiekė vy
riausi šaftą ir čia buvo 

Visi jie buvo 
ir alkani, bet 
nesužeisti.-

jo rezignacijos, respublikos pre
zidentas Texeira Gorpes sutiko 
pasilikti vietoj.

Gomes buvo įteikęs savo re
zignaciją tariamai dėl revoliuci
nio sukilimo, įvykusio praeitą

300,000, svaru parako 
ekspliodavo

NASHV1LLE, Tenn., bal. 26. 
— Old Hickory parako įstaigoj 
praeitą naktį ekspliodavo vienas 
sandėlys, kuriame buvo apie 800 
tūkstančių svarų parako. Ap
linkui buvo-keli parako sandė
liai, bendrai apie 30 milijonų 
svarų, bet ugnis jų nesiekė.

Ofcialis oro biuras 
nai pranašai!ja:

Chicago ir apielinkė 
mai gražu, nors kiek 
ta; vėliau ; pusėtinas 
vėj as.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 67° F.

šiandie saulė teka 5:53, lei
džiasi 7:43 valandą.

šiai ’die-

Apla- 
debesiuo- 
mainąsis

į viršų.
suvalgę
sveiki ir

iškelti 
baisiai 

šiaip

200 korėjiečiu žuvo. 
sniego audroj

SEULAS, Korėja, bal. 26. — 
Gautomis žiniomis, praeitą ant
radienį, laike smarkios sniego 
audros, Primorsko srity žuvę du 
šimtai emigrantų korėjiečių.

PEARY NEATRADĘS ŽIEMIŲ 
AŠIGALIO, SAKO KANADOS 

TIRINĖTO.IAS

gynė tuo daug komunistų areštuota.
Varnos apygardoj daryta ban

dymų išsprogdinti tris tiltug, 
bet pasikėsymai nepavyko.

Vratsa mieste, šiaur-rytinej 
Bulgarijoj, nakties metų 
ta į kareivių sargybą, 
kai ei vis buvo užmuštas, 
žeisti. Varnoj policija
vieną teroristą, vardu Kasabo- 
vą, kaltinamą kaipo dalyvį tero
ristų sąmokslo išsprogdinti Sve
ti Kral katedra Sofijoj.

Del senatoriaus WMn “I!„SS 
iofpjojnimn ta> kad ’is huvęs iX),ici*ios nu lululuIllllllU šautas, iš tiesų esąs pats nusi-

----- ------ žudęs.

ikiKeista, sako, kad Amerika 
šiol dar nėra tarptautinio tai
kos teismo narys

’ PINIGŲ KURSAS
pi
do-

WASHINGTONAS, bal. 26.— 
Kalbėdamas Amerikos Tarptau
tinių Teisių Draugijos suvažia
vime Valstybės Sekretoriui 
Kellogg šiandie pareiškė, Kad 
jis visa širdžia pritariąs, idant 
Jungtinės Valstijos dalyvautų 
tarptautiniame tribunole tarp
tautiniams ginčams spręsti. 
Keipta, sakė Kellogg, kad, nors 
artinas jau 1926 pietai, Jungti
nės Valstijos viena vadovau
jančių valstybių arbitracijoj — 
iki 
nio

Padarius jo namuose 
Generalis prokuroras planuojąs kratą ir radus inkriminuojančių 

padaryti “shake-up” 'justici- jį dokumentų, policija bandžiui? 
jos departamente 9 j jį suimti, bet jis nenorėdamas

-----------  pasiduoti, nusišovęs.
WASIIINGTONAS, bal. 26.— ; _............... .. . x .

Prisaikintųjų teismui Greut
Falls, Mont., išteisinus senato- * Sofijos garnizono komendan- 
rių Buitoną K. VVheelerą, gene- to, generolo Lazarevo, išleistu į- 
ralis prokuroras Sargent žada sakymu, visoki politiniai parti- 
daryt “shake-up,” pašalinant is jų milingai visoj Bulgarijoj už- 
justicijos departamento dar Ii ginta. Ligi tęsis karo padėtis, 
kusius asmenis, kurie įuvo pa- viąi laikraščiai ir šiaip periodi- 
skirti buvusio generalio proku
roro Daugherty’ės. Tatai pa 
daryti verčia jį pačios aplinky
bės, kuriose buvo suruošti prieš 
senatorių \Vheelerį kaltinimai.

Kai senato paskirtas yVheeler mas dėl pervedimo pinigų ko- daryti nuostoliai siekia per 100,- 
pradėjo tirinėti generalio pro- munistų konspiratoriams. \

niai leidiniai bus aštriai cenzū
ruojami.

Prancūzų Banųue, Generale 
direktorius Sofijoj, Kardff, ta
po policijos areštuotas, kaltina-

šiol vis dar nėra tarptauti- 
tribunolo narys.

TEATRAS SUDEGĖ

BALTIMORE, Md., bal. 26.— 
Anksti šį rytą sudegė North 
Charles gatvėj Lyceum teatras. 
Gaisro priežastis nežinoma. Pa-

000 dolerių.

Šeštadienyj, bal. 25 d.; užsienio 
nigų ne mažiaus kaip ųž $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 1(10 frankų . 
Danijos, 100 kronų .....
Francijos, 100 frankų .... 
Italijos, 100 lirų ...... .....
J-enkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .. 
Vokietijos, 100 'markių ..

MONTREAL, Quebec, bal. 26.
Kanados tirinėiojas, kapito

nas J. E. Bernier, sako, kad 
Jungtinių Valstijų tirinėtojas. 
kontr-admirolas Robert Peary, 
ištikrųjų nesąs atradęs žiemių 
ašigalio savo ekspedicijoj 1909 
metajs, kaip kad jis manęs, kad 
radęs. Pasak kapitono Bernie* 
ix), rekordai parodą, kad Peaiiy 
negalėjęs teisingai nustatyti ir 
patikrinti savo poziciją, kadan
gi maksimam saulės aukštu
mas buvęs penki laipsniai vir
šum orizonto ir per daug die
nų dangus buvęs visai apsiniau
kęs.

. $4.81
$5.08

$ 18.5d
$5.22
$4.09

$19.25
$16,32
$40.08

$2.54
$26.97 
$19.37 
$23.81

'PASKANDINO “RAGANIŲ

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų
100 litų .
200
300
400
500
600
700
$00
900

1000
Prie šitos sumos reikia 

centai pašto išlaidų už 
siuntini Norint pasiųsti 
— dar 50 centų daugiau.

MANILA, Filipinai, bal. 24.— 
Cavitė'j skersai Manilos įlanką, 
tapo areštuoti keturi filipinie
čiai, kurie paskandino savo kai
myną, 60 metų amžiaus Pablo 
Cruze. Areštuotieji sakos, kad 
įie tatai padarę todėl, kad Cru
ze buvęs raganius, jis užleidęs 
ligą vieno jų giminaičiu\

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litą 
litų 
litų

$5.50 
. 10.50

20.75 
31,00 
41.25 
51.50 

...... 61.75 
...... 72.00 
.......^82.25 
......  92.50 
.... .102.75 
pridėti 25 
kiekvieną 

telegramų

ŽEMĖS DREBĖJIMAS MASSA- 
CHUSETTS VALSTIJOJ

BOSTONAS, Mass., bal. 24.— 
Iš įvairių pietrytinės Massachu- 
setts valstijos dalies vietų pra
neša apie jaustą ten žemės dre
bėjimą. New Bed forde žemės 
drebėjimą lydėjo neaiškus po
žeminis draudimas.

Bomba Sofijos katedroj 
paveikė franeuzams

PARYŽIUS, Francija, bal. 26. 
— Bijodama, kad- ir Paryžiuj 
neatsikartotų tas pat, kas atsi
tiko Bulgarijos sostinėj, kame 
buvo išsprogdinta Sveti Kral 
katedra ir užmušta apie pusant 
ro šimto žmonių, vietos policija 
šiandie stropiai apžiurėjo Notre 
Durpe katedrą, kad nebūtų kur 

(paslėptos bombos. Toje kated
roj mat rytoj Lūs šermenų pa
maldos trifns asmenims, kurie 
praeitą ketvirtadienį buvo pa
salomis komunistų nužudyti, 
skirstanties žmonėms iš politi
nio mitingo.

“REVOLIUCIJOS DUKTERS” 
| SKELBIA KARĄ “RAUDO-

NIEMSIEMS INTERNA 
(TONALISTAMS”

WASHINGTONAS, bal. 26. 
Amerikos Devoliucijos Dukterų 
konvencija priėmė rezoliucija, 
kuria ji paskelbia karą “raudo
niems internacionalistams” ir 
reikalauja, kad ateiviai butu 
kas metai registruojami. Sa- 

,vo rezoliucijoj jos pareiškia, 
kad “planas pragaištingai revo 
liucijai Jungtinėse Valstijose 
nėra pasaka, bet įrodytas fak
tas.“ Emisarai planuoją nuver
sti dabartinę valdžią, o jos vie
toj įsteigti, sovietu režimą.

Ateivių registravimą propa
guoja ypač darbo sekretorius 
Davis. Tą registracijos reika
lavimą savo rezoliucijon moterų- 
konvencija ir. įdėjo tik Davjso 
pasakyta joms kalba suagituo
tos.

KOVA SU PORNOGRAFIJA

\VASH1NGTONAS, bal. 26.
j Pašto departamentas pradėjo 
stiprią kampaniją prieš sklei
džiamą nepadorią literatūrą ii 
nepadorius paveikslus. Pašto 
departamento žiniomis, porno
grafijos paveikslai ir literatūra 
pastaruoju laiku imta gausiai 
importuoti iš užsienių ir sklei
sti taip vidurinių mokyklų mo
kinių, ir niekados pirmiau nebu
vę siunčiama paštu tiek daug 
pornografijos, kiek dabar.

Lietuvos žinios.
BAISUS ATSITIKIMAS — 

JEI TEISYBĖ
Iš Mariampcles “Liel. Ži

nioms’’ rašo:
“Mariampolėje šiurpulingų 

atsitikimų mėgėjai pasakoja 
štai šitokį atsitikimą:

“Mariampolė j buvęs aklas 
elgėtd, kuris turėjęs prie sa
vęs mergaitę dukterį, kuri jį 
vedžir>davus, o jis grieždamas 
smuiku dainuodavęs visokias, 
karlair juokingas dainas ir iš 
gailiaširdžių žmonių gaudamas 
aukų, maitindavęsis. Netikėtai 
atsilikus laimė, o draugi1 ir ne
laimė. Koks tai giminaitis Ame
rikoje atsiminęs ir atsiuntęs 
pinigu. Aklasis nukeliavęs į at
siuntimo vietą pinigų atsiimti 
ir atsiėmęs grįžęs sau namon 
dukters vedamas. Jau buvę 
prietema. Duktė pamačius du 
vykus su lazdomis atsivejant ir 
pranešus tėvui. 1'čvas padavęs 
duklerei pinigus ir pataręs 
bėgli. Duktė nubėgus, o tuodu 
vyrai, užmušę neregį ir radę 
tik 20 centų, k?:kdami ėję na
mon. Neregio, duktė pabėgus 
ir priėjus gyventoją, pasipra
šius į nakvynę ir su to gyvenr 
tojo diiktere atsigulus vienoj 
lovoj kamaroje.

“Neužilgo parėję vyrai ir 
keikdami skundęsi nepasiseki
mu. kad senį užmušę. pinigų 
neradę ir lyg malę, kad kokia 
lai mergysčių pabūgus ir lur 
hut pinigus nunišus.

“To.gyventojo gąspadinė pa
tarus, kad, girdi, čia atėjus 
kokia lai mergiščia ir apsinak
vojus.

“Ta mergaitė per sienos ply- 
šim visą tą pašneką girdėjus 
ir nejučioms pusiau nusirč- 
džius (buvo atsigulus) progai 
atsitikus, pabėgo.

“Plėšikai Įlindę j kamarą ir 
patamsėj nudėję gulinčią mer
gaitę ir beieškodami pinigų 
baisiai persigandę, kai pamatę 

"tavo dukterį kraujuose paplū
dusią negyvą.

“Pabėgusioji mergaitė, ryto 
sulaukus, pranešus policijai ir 
baisaus atsitikimo kaltininkai 
lapę suimti ir sukišti (sako 
Vilkaviškio) kalėjimam”

Koiespopdentas prduria, kad 
nežinąs, kiek ta žinia teisinga.

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 Rusi jos,ar- 

, ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
. i garantija ir trumpu laiku.

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

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

IHAOJIIEIMOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Pirmadienis, Bal. 27, 1925

V ruošti. Velytina Grimalio or- 
If nDrCDnUinmPI inę kestrui pasekmingai darbuotis.

i l\linLvrUliUCl>UiUuu I įlomis dienomis kovos 26, 26, 
~ 28 u; 29 dd. Bacine lankėsi įga

liotas agentas Jonušą “Naujie
nas“ ir “Varpą“ užrašinėdamas 

iir jam tame darbe sekasi. Ga
vo prieglaudą įas p. Dakšus, 
Pageidautina iaikrašč ų išleistu 
vėms t mkiaus tokius literatu •’ 
ros platintojus jc«li užrašinė
ti l-r n* arčius.

—M. IvisyHrdtis.

Racine, Wis
Paskaita su programų

Kovos 22 d. ALT. Sandaros 
35 kuopa buvo suruošus pamo
kas su programėlių ir šokiais, 

• Turner Hali 3:30 vai. po pietų.
Dr. Al Margeris Racino lietu
viams davė pamoką temoj “Kas 
daryt, kad greit nepasenus ir 
ilgai gyvenus“. Pamoka žin
geidi ir daug pamokinanti kaip 
užlaikyti sveikatą, kad 
nesenti ir ilgai gyventi, 
tai aiškinta valandą ir

Vaiky vedybos
Daugiau negu trečdalis mili

jono žmonių, gyvenančių Jung-greit
Apie tinėse Valstijose šiandien, yra 
pusę, vedę neturėdami šešiolikos me- 

Publika klausėsi aatidžiai ir į- tų amžiaus. Sulig Russell Sa- 
užlaikyti. ge įstaigos tyrinėjimų, kuri jau 

atsakinėta į klausi- per keletą metų daro investiga- 
cijas jaunų mergaičių, apsivedi-

• palaiko nedemokratinius

Sulig Kussell Sa-
gijo žinių kaip save 
Užbaigus 
mus.

Dr. Al. Margelis mums Haci-’mas x
no lietuviams labai prielankus; ryšius tarp lyčių, kas neatatiri- 
kada mes jo prašome visuomet ka su amerikoniškais lygybės ir 
dėl mus mielai tarnauja. Du'draugiškumo tarp vyrų ir mo- 
syk turėjom progos girdėt jo torų idealais. Dažnai yra daug 
pamokų iš kurių klausytojai ga- senesnis, ir jis palieka jos glo- 
Įėjo įsigyti daug naudingų ir bėjas ir maitintojas. Perkėli- 
reikalingų žinių. Dr. Al. Mar- mas jaunos mergaitės iš jos 
gėrio dėstomos pamokos tiesiog gimtinių namų į namus, kur vė- 
klausytoją patraukia. Jo reiš- liau ji, įėjus butų galėjusi bu- 
kiamos mintys vis mums negi r-1 Ii viena iš lygių bendrininkų, ne
dėtos, naujieny.be ir mes tokių išvengiamai kenkia kaip jos, 
pamokų klausytumėm ilgiausias taip ir jos vyro asmeniui. Nei 
valandas ir tai nenubostų. Esą- , vienas niekuomet nežinos ką 
ine dėkingi Dr. A. Margeriui reiškia tikras draugiškumas žė- 
už jo prielankumą tariame šir-, nybiniame gyvenime.
dingą ačiū. Lauksime ir dau
giau painokų. Velionis Dr. Jo- tokios 
nikaitis, kada gyveno Chicagoj, svetimtaučių, bet paaiškėjo, kad 
buvo mums prielankus ir nesi-' tai randasi ir pas čia augusius, 
gailėjo duoti pamokų; jo moks-jlnvestigacijos parodo, kad nau
jas musų liko neužmirštas. Ne- jos Amerikos aplinkybės padarė
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Paprastai, buvo manoma, kad 
vedybos atsitinka tarp

užmiršime ir Al. Margelio, 
pamokoms išpil

dyta sekantis programėlis. Jau
nų lietuvių choras, po vadovys-

dainavo šias daineles: “Tupi 
šarka.ant tvoros“, “Du broliu
kai kunigai,- ‘Saulelė raudona’ ir 
Lietuvos himną. Buvo garsin
ta, kad bus statoma scenoj A. 
A. Tūlio “Naujas Gyvenimas“., 
bet kai kuriems vaidiloms ne- 
sugalėjus, veikalas nesu loštas, 
atidėtas ant bal. 19 d. SLA. 
10to apskričio vakarui.

Po programo prie linksmios 
Grimalio oikestros tęsėsi šokiai 
iki vėlumui.

Proto vergai ir komunistiškos 
davatkos tame parengime neda^. 
lyvavo; žinoma, jiems abejiems 
uždrausta lankyti tokius paren
gimus, kuriuose yra proga iš
girsti tiesos žodį.

Kovo 1 d. Sandaros 35 kuopa 
laikė metini mitingą L. i). Kliu- 

rtie. Išrinkta valdyba ir nutar
ta kviesti Lietuvos Valstiečių 
liaudininkų atstovą, dabar be
silankantį Amerikoj,, pasakyti 
čia prakalbą. Nutarta steigti 
Sandaros 35 kuopos lavinimos 
rateli; į jį galės įstoti visi tu
rintys noro lavintis dainų, sce
nos meno, vedę ir pavieniai, 
nuo jauno iki seno. Tą darbą 
atlikti išrinkta komitetas J. 
Dakšus M. Kasparaitis ir kaipo 
patarėja, M. Matulionienė. Jie 
sudarę Sandaros Ratelį juo ir 
vadovaus.

žyiuią įtekmę ant amžio, kuria
me imigrantai ir jų vaikai ve
da. Svetimtaučių paprotys ank
sti vesti pranyksta po pirmos 
gentkartės. Tiktai 6.3 nuošim
čiai antros gentkartės veda su
lyginus su 14.3 nuošimčiais at
vykusių iš svetur. Jaunų vedy
bų paprotys taip atsimainė tarp 
svetimtaučių antros gentkartės, 
kad jie vedė daug vėliau 
čia 
aiškus
augusiųjų veda tarp 15 ir 20 
metų amžiaus, bet tiktai 6.3 
nuošiitičiai svetimtaučių antivs 
gentkartės veda tarp tų amžių.

Vaikų vedybos turi dvi prie
žastis. Faktus, kad daug vals
tybių nereikalauja kitokio pa
tvirtinimo, kaip tik afidavitą 
viono iš kandidatų, kuomet iš
duodamas leidimas vesti; ir kad 
tegalįs amžis vesti yra 12 metų 
mergaitėms ir 14 metų vaikams 
New Yorko, New Jersey, Penn- 
gylvanijoj, Kentucky, Louisia- 
na, Virginia, Florida, Maryland, 
Rhode Islandu Tennessee, Colo- 
rado, Idaho, Maine ir Mississii)- 
Pi. . . * >

neg 
gimusieji. Skirtumas labai 

13.3 nuošimčiai čia

Priežastys, kurios vedu prie 
vaikų vedybų, yra noras ištruk
ti iš nemalonumų, kurie randa
si nekurtuose namuose, mėgini
mas išsisukti iš priverstino mo
kslo įstatymo reikalavimų, ir 
noras išsisukti nuo pabaudos 
peržengus kitus įstatymus.

Vedimas jauname amžiuje 
dažniau atsikartojo mažuose 
miestuose, negu dideliuose. Pa
linkimas ankščiau vesti šiltesnė
se šalyse negu šaltose nultomas 
visame pasauly. < Kitas svarbus 
faktorius šioje problemoje yra, 
kad daug miestų, miestelių ir 
ūkių yra atskilta, ir nėra už

tektinai pasilinksminimo ir mo
kslo parankumų. Tokiose vieto
se mergaitė, sulaukus aštuonio
likos metų, jau • skaitoma sen
mergė. •

Nekurtuose Amerikos mieste
liuose Randasi ne tik jaunų vai
kų vedimas, bet labai daug gi
minių veda gimines taip, kad 
trys-ketvirtadieniai viso mieste
lio gyventojų turi tą pačią pa
vardę. Padidėjus komuhikaci- 
jai gelžkeliais, automobiliais, te
lefonu, telegrafu ir laikraščiais, 
pagerėjo padėtis, nes dabar 
gaunami įvairesni valgiai ir tu
rima didesnės kultūrinės pro

gos; taip pat dabar turima pla
tesnį ir geresnį pasirinkimą gy
venime draugui, ir draugių.

, ' [FLISJ.
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Tel. Lafayatte 4228

Plumbing, Ileating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th SU Chicago, Iii.

, ........................................
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačio* Nnujfenos ' 

eaudingort. •

.. .................................- , Ji..'.'— ». .. ■

' PUBLlšKA KLINIKA
Del sergančią žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSLSENfiJUBlŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligą

Kraujo ir šlapumo egzaininacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles '

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pu- 
sl<3 nenatūralius 'nubčgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

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

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

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

ANT NAUDOS. :

S. L. FAB10N AS CB

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija 
LIETUVON 
Gegužio 2-trą

U.S. i.LINUOS LAIVU
L E VIA T H A N

♦ š

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo M
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

nuo 6 iki 8 ▼. ▼. luek- 
ifiskyrus ketvergą.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 811 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėliom.s nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canai 2652 •

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
< ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room JJCOl 
l'el. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

Lietuviu orkestras
Iš seniau čian >buvo lietuvių 

mylinčių muziką ir gerai val
danti tai vienokį tai kitokį mu
zikali instrumentą. Apie me
tai atgal buvo Lietuviškas* Be- 
nas, bet jis išklido. Per tą lai
kotarpį lietuviai muzikantai lai
kėsi ne organizuotai ?r lietuvių 
parengimams icTčjo imti sve
timtaučius ' i m/.gantus, kurie, 
nemokėdami griežti suktinio 
klumpako.jo ir kitų lietuviškų 
šokių, augusiems netikdavo. 
■Porą mėnesių atgal K. Grima- 
lis sudarė orkestrą po vardu 
Grimalio orkestras iš šių ypatų: 
Kazys G.^malis. Jonas Maroza«, 
Stasys Crtuians ir Stepas či 
jauskas. Gan gražiai griežia. 
Prie tokios muzikos tai pačios 
kojos keliasi ir nešokančiam 
malonu • klausyti suderintą 
skambėsi gražių melodijų. Ti
kiu, visos lietuviškos draugijos 
tuo džiaugiasi ir juos rems. Ir 
kaip nesidžiaugsi, kad su savo 
muzikantais galėsime šokius

BAG9O

FACfBIJANttS
•* The •

Puikus meilės apsakymas ku
lis sujudins jūsų širdies plaki
mą. Ir prie to jus žiūrėdami į 
tuos paveikslus turėsite didelį 
užsigančdinimą ir džiaugsmą, 
šitas paveikslas rodomas yra
Prasidės Šiandien Panedėlyj

MILDOS TEATRE
3140 S. Halatecl SL

Happiness mušt 
% be earncd”

ERIE R. R, Pakeliui į NIAGARA FALLS
• Priežiūra

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

Pigumas
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama* 
daugybė patogumų ir progų jrisiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta, Laiva
kortės dabar yra pabrangiausios. Perkant laiva
kortę, atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
gugščiau; gi su šia ekskursija laivakortė j abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $58.50.

Pakeliui f Niagara Faile
Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos iš 
Dearboriv Stoties Erie .gelžkeliu ar iš ki
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietų Amerikoje, Niagara Falls ir ten 

. per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandcnpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

Bandoma gauti speciali traukinį
Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speciali 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės, šią progą gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentu? 
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienom^ ir 
taipgi palydovui, kurie norėtų palydėt savo 'gi
mines iki New Yorko.

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

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

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai, ar laišku:

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

y

J. P. WAITCHES
Advokatas ,

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Tullraan 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomii visų dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant 
vojima abstraktų ir 
kontraktų, dokumentų 
popierių. Veda visokius sudus.

egzamina- 
padarymo 

ir visokių

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington SL, Room 1310 
Telephone Dearborn 8916

Vakarais: 2151 West 2k Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namą Telefonas Rcpublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53t 
Tėl. Central 6390

Va k. 3223 S. Halsted St^ Chicago
Tel. Yards 4681 i

A. E. STASULANI |
, ADVOKATAS f

77 W. Wa^hingt<»n St. Rdom >11 E
Tel. Central 6209

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 K 
Ant Bridgeporto Seredoj auo I 
6-8 v. ▼. Subetoj nuo 1-7 v. v. ■ 
3236 S. Halsted St. T. Boel. 6737 I

■F

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidų ■ . 11; j •» i y .

Kuoru 17^6 
CHICAGO TEMPLE BLJ

77
Cor.

Manių

W. War'nn£ton St
XV,p nri.f, i ;n: . t ..h t

Tel.

naujieny.be


NAUJIENOS, Chicago, III

Paskui

užmokėti

Telefonais
Baltas

Babies Love It Tel. Boulevard 0537vau

VIENYBĖ

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

LIETUVIAI DAKTARAI

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų

Siuntėjo parašas

Adresas

Makaronai

800

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

1739 So. Halsted Si

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŲ- 
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

000 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Paštu
. $5.75
.. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50
. 51.75

gražių- 
Cream. 
gaso ii

Paštu 
$62.00 

72.25

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

ma- 
ilgų

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Telegramų 
..... . $62.50 
....... 72.75 
........ 88.00 
....... 98.25 
....... 108.50 
....... 514.50

dažniu i> 
grietinės ii 

spinakus 
išplak su 

įlaki kiauši

Namų telefoną® Yards 1699
Ofiso Tel. Boilevard 5918

okolado charlotka

A. L. DAVIDONISį M. D
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakaro.

3464 So. Halsted Si. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 M 

pietų ir 6 iki 8 vakare

DR. SĖRNER, D. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

lankutę arba priduoti pa- 
pažymėti mierų ir 

avardę 
Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Galima prisiųsti pinigus

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

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais 
REIKIA RĄŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštų ir Telegramų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė.. 
Tel. Prospect 1988. Ofiao valan
dos 2-4, 6-8. Nedllioj 10 iki 12 d.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8683

Mrs. Winslow*s 
Syrup

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ,ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

akuic- 
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
vfsokio- 

prieš 
laike 

ir po

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ka ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
virinus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4180 ir 8 Iki 18.
Nedalioj nuo 2:89 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette

2 šmikšt^ gėlai ini 
dviejuose Šaukštuos! 
vandens

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No________

Mieros —J.-------- .------- per krutinę Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

Turėk Švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
.Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VA LANDOS i

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

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

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 8:30 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

.VIENYBE
glaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Fivn Fbot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:38 iki 9:80 vakare 

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

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE l G IKI 1O DIENŲ

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 111? 
Baigusi 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
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.

Jei abejoji akimis, paaiteiraak 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrfit
Boulevard 6487 

^■^3^1649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tcs ant 

2 lubų

No. 2395 Smagi sporto suknia. Ją 
galima dėvėti namie ir ant gatvės. 
Gali pasisiūdinti ją iš šilko arba ko
kios kitokios vienos spalvos materi-

išmirkyk 
šalto

Health Service Institute
Specialistai —

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

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
10 ir 42 coliu per krutinę. 36 mie
lai reikia 1% yardo 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą 
vyzdžio numerį 
aiškiai parašyti savo vardą 
ir adresą. 7" ‘
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Haląted St., Chicago, III.

^DR. HERZMAN’®*
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisa'K ir Labaratoriju: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Ivanai 
3110. Naktį 
.Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Tel. Blvd. 3181 
M. Woilkewie» 

BANĮ S 
AKUŠEKKA 

Pasekmingai pa- 
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o , paturimai 
dykai moterim* 
ir merginom*.

3113 South 
, Halsted SI.

IX»I skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 ?

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiką ir visą chronišką ligų.

Ofitoi*: o 103 So. Halsted St., Chieage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. >•- 
deliomis iš šventadieniais 10—12 diau

1/1 pupduko 
vandens

13/1 ii uodu k 
tinės (šutintos)

3 I puoduko cukraus
1/1 puoduko šalto vandens
11/2 šaukšto' galutinos
11 2 plytelių šokoladus
Pamerk gelatiną j šaltą 

vandenį pridėk • saldžios grie
tinės pakol grietinė dar karš
ia, ir maišyk pakol gelatirta 
pasileis. Ištarpyk šokoladą

Plaunant -bovelnines panče 
kas įdėk j vandenį saują dru 
skus -- druska sulaikys spa!

Telegramų 
........ $6.25 
........ 11.25 
....... 21.50 
.......  81.75 
........ 4£.00 
....... 52.25

Mousse iš kumpio

Žvakės ilgiau ir. geriau 
degs, jeigu jas sudėsi į sausą 
viela ir ten laikysi 7-8 sąva’i- 
tes prieš vartosiant.

> salto Yan‘^‘ns 
migdolu 

želatinos
medaus 

vandens 
vaisiu

2 puoduku virtu ryžiu
1 kiaušinis
1/3 šaukštukas druskos
1 I šauksi, cinamono
3/| puoduko saldžios grieti

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdigiėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbą ir 
terijolą garantuojame, musij kostumeriaį tą patvirtins. Musų 
metų patyrimas^ geriausias, užtikrintas..

. Globė Upholstering Furnitūra Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890.

trupinių 
cukraus.

vandenyje ii 
druską, cukrų ii 

kiaušinį. Įmai 
vyšnias, apriko 
ir supilk į for 

kad ataustų. Kuomet at 
upiaustvk į šmotus 111/1 

lių pločio ir 3 ^olio ilgio 
įmerk į kiaušinį ir duonos Iru 
purius ir kepk ant sviesto. Pa 
duok į stalą su smulkiu enk 
rum.

2 puoduku
2 šaukštu
Byžių
1 piu dūką saldžios gr 
s aiba pieno iš blėkimls

LIETUVIŠKA APTIEKA 
WEST SIDE 

“PROGRESS drugs 
Receptai yra pildomi teisingai 

atsargiai, 
visokių

iš blokines.
2 puoduku virtų makaronų
Duonos trupinių pakeptų 

svieste arba alyvoje
I šaukštą miltų
1 šaukštą sviesto
Sudaryk baltą dažalą iš mil

tų, sviesto grietinės iš van
dens. Pridėk makaronų, sal- 
inon ir pakankamai druskos ir 
pipirų. Sudėk į tam tikrą indą, 
geriausia moliui puodą arba 
bliudą, apibarstyk duonos 
trupiniais iškepk pečiuje pa
kol trupiniai gerai parus.

Užpilk parniūkia galutini 
verdančio vandi ns. Sudėl 
kumpį, prieskonius ir grietinę 
Išmaišyk gerai ir sudėk į ats 
kiras formas. Apibarstyk pet 
ruškom kaip mišinys bus at

vandens, sudėk 
mynus ir keletą 
tų lašinių. Virk 
nies pakol bus gatava 
ir padaryk dažalą si 
Sudėk grietinu 
su kiaušinio tryniu 
arba geriau' sakant 
užpilk ant vištos, 
stula su ryžiais.

1/4 puoduko vandens
I 2 puoduko medaus
1/2 puoduko radžiu k ų
Sudėk viską apart cinamoną 

ir sumaišyk. Sudėk i biriu, a- 
pibarstyk cinamonais ir kepk 
pečiuje pakol parus. Uždek 
kelt ta šmotuku sviesto ant 
viršaus ryžiu

2 puoduku grietinės
2 puoduku buljono
2 šaukštu sviislo
2 šaukštu miltų
2 puoduku virtu spinaku 
Druskos ir pipii'ii 
Padaryk baltą 

sviesto miltų, 
buljono. Pridėk 
druską ir pipirus, 
prietaisu, kuriuo 
irius ir paduok į stalą dar kai

Mes užlaikome 
toileto dalykų 
čionai galima 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

ant garų, pridėk cukraus ii 
po truputį pilk karštą vande 
nį vis nemaišydama 
supilk šį paskutinį mišinį pa- 
kdl dar karštas su ištarpyla 
gelatina pakol gėlaiinos miši
nys karštas. Atšaldyk, supilk, 
grietinę ir šaukštą vaniles iš
maišyk, supilk i formas ir 
atšaldyk.
Paprastas, geltonas pyragas.

1/3 puoduko sviesto
1 puoduką cukraus
2 kiaušinius
1 šaukštuku vanilAs
13/1 puoduko miltų
2 šaukštuku baking po\vder
3 šaukštukus saldžios grie

tinės '■ *
5 šaukštus vandens
(ierai ištrink šviesią su cu

krum, pridėk išplaktus kiauši
nius. Išsijok baking powder 
su miltais, ir pridėk grietinės. 
Greit viską sumaišyk ir pa
kepk vidutiniai karštamo pe
čiuje.

1/2 puoduko ryžiaus
1 puoduką sablžios grrieti 

nes
1 puoduką vandens
1/2 šaukštuko druskos 

cukraus 
pasaldytų vai

•1 /2 puoduko saldžios grie
tinės

1/4 puoduko vandens
2 nuoduku salmon žuvies

JOHN 6. MEŽLAISKIS
7026 S. Arteslan Av. Tel. Prospect 4537, Chkago, III

Druskos ir pipirų
Petruškų, salerių
Sūdytų lašinių
Nuvalyk vištų ir supjaustyk. 

Pakepink ant skaurados su 
virto karšto 

pipirus žaliu- 
riekclių suily- 

ant mažos ug- 
Perkošk 
miltais, 

sumaišius ją

į Hcffistruolas plic/coriU3
£ ir Savininkas

2346 Weit 69th
<■ arti We«tern A»«,
J Phone Republtc 5R77 - 5831 

CHICAGO. 1LL.

į Marquette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

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

8 iki 2 vai. po pietą.

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

Kad išimti deguto A plėtmus 
iš rūbų, užliek laukų ant plėt- 
mo, o paskui išskalbk šiltame 
muiluotame vandenyje.' Jeigu 
plėtmas bus ant šilko, tai už
dėk tą virtą ant storai sudėto, 
svaraus rankšluosčio ir trink 
tą vielą su chloroformu pakol 
plėtmas prapuls, šilkinės nosi
nes ir kaspinus geriausia plau
ti druskuotame vandenyje, o 
prosavoli dar ne visai sausas.

PRANEŠIMAS
Pranešu Chicagoa Lietuviams, kad aš perkraučiau 

' savo ofisą į Naują Buveinę.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
L I E TUVIS

Budavoju visokius na-
mus, mūrinius ir medi- \
nius, didelius ir mažus, / \
kaip tai: Apartmentus, / \
svetaines, bizniavus, / V ' \
gar,adžius ir dėl pa- / \
prasto šeiminiško gy-; 
veninio namus. Darbą i

atlieku kuogeriausiaiJ . . >• I
už prieinamą kainą, \ • * • - I
taipgi parduodu nau- \ • • '
jus namus. Kurie no- 
rite įsigyti savo namą, 
pirmiausiai pasitarki- 
te su ’

MUSŲ MOTERIMS
... ........ . .................   Veda Dora Vilkienė ■ ■■■ ■ ■■

2 puoduku 
nes

1/2 puoduk
1 šaukšluką
2 šaukštu
3 I puoduke
I puoduką

*1 puoduką
Jmirkyk grlaliną šaltame 

vandenyje, o ištarpyk karšta, 
sudėk i pieną ir pridek me
daus. Sudėk vaisius ir viską 
kitą kaip pradės tirštėti. Gali 
vartoti kokius nori vaisius, 
džiovintus slyvas, rad/inkas 
arba, žalius vaisius.

2 šaukštuku 
1/2 puoduki 

siu i c 

Kiaušinių ir 
lėliai smulkaus 
Virk ryžius 

pieną. Sudėk 
gerai išplaktą 
syk vaisius: 
sus, pineapli 
mas 
auš 
co

108.00
514.00

....... 82.50 .

...... 92.75 .

♦ i • . t
•

mituti
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fgiau pinigų, negu ji praleido ka- 
!ro metu.

V okietija liuosu noru siulydu- 
ma taikos garantiją, žinoma, 
'reikalaus, kad Versalės taikos 

1 sutartis butų pakeista.
Koks yira Vokietijos pasiūly

mas, visuomenei kol kas nėra 
žinoma. žinoma yra tik tai, 
jog Anglija tą pasiūlymą remia, 
o Francija priešinasi. Ypač la 
bai susirūpino delei to pasiūly
mo Lenkija, ir Čekoslovakija.

i Pažymėtina, kad kaip tik pradė- 
under the act of j0 eį|į gandai apie pasiūlymą, 
—----------------Jenkų užsienio reikalų ministe-

Naujicnos eina kasdien, ičskiiiant .•iu tuoi atvvko i Parvžiu L.eii- •ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-, JlU0J Ko l■ T

NAUJIENOS
The Lithuunian Daily Naws 

Published Daily Except buaday 
by the Lithuahian N«wb Fub. Cu. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Halsted Stjneet 

Chicago, IR.
Telephone RooMvelt 8500

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Uanada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year iu Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

M a re h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., 
March 2nd 1879.

drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, kija, mat, numano, jog tas pa
siūlymas palies vokiečių-lenkų 
sienų klausimą, kurio išsprendi
mas vargu bau galėtų būti pa

lankus" lenkų plėšriems norams.
Ferrero sako, jog susiprati

mas tarp Francijos ir Vokieti- 
įjos yra būtinas reikalas. Fran
ci j a su savo gyventojų mažėjan
čiu skaičium ir nebepakeliama 
skolų našta nieku budu negalės 
suvaldyti

UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
Užsimokėjimo kaina: 

Chicagoje — paštu:
Metams..................... ____  $8.00
Pusei metų............... ................... 4.00
Trims mėnesiams .... ..... .......... 2.00
Dviem mėnesiams .... ..... .......... 1.50
Vienam mėnesiui__ _ _____ '.75

Chicagoję per nešiotojus: 
Viena kopija ...... ___
Savaitei .......................

______ 3c
_____ 18c

Mėnesiui ............ .............. ...... .... 7ūc

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

Metams ............... ........ ..

Chicagoje, 

___ $7.00
Pusei metų.................. _____3.50
Trims mėnesiams .... ... ..... 1.75
Dviem mėnesiam _____ 1.25
Vienam mėnesiui _____ ...... ........ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
• (Atpiginta)

Metams —................  $8.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.t0
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

nuolat stiprėjančią

Susipratimas yra reikalingas 
kaip Franci j ai, taip ir Vokieti
jai. Kol Vokietijos žmonės ne
ilgaus tokios taikos, kuri jiems 
yra priimtina, o ne antmęsta jė
gos pagalba, tol Franci j a netu
rės ramumą Ji galutinai su
smuks besiginkluodama, kad pa
laikyti Versalės taiką.

REIKALAUJA PRUSEIKOS 
PAŠALINIMO Iš “DARBO”

VOKIETUA SIŪLO KURTI 
SĄJUNGĄ TAIKAI 

PALAIKYTI.

“Mes nesuprantame krikš
čionių bloko, kuris sakosi gi
nus Seime ypatingai Lietuvos 
kaimiečių ūkininkų reikalus, 
mes nesuprantame taip pat 
nė kademų pastatytos val
džios. Nesuptrantame dėlto, 
kad nematome jokio reikalo 
išieškoti būtinai skubiai bu 
perspėjimo, būtinai pavasarį, 
kada kaimiečiams pinigai sė
jai reikalingi, būtinai imti iš 
visų, ir iš tų, ką negali mo
kėti ir mažažemių.

“Aš čia dar noriu pabrėžti 
krikščionių bloko jėzuitizmų, 
veklmainingumą. Jie patys 
Seime pasiūlė įstatymų dat 
prieš Kalėdas, kad rekviziči* 
jų liekanų visai neieškoti; 
Reiškia, kademai pasiūlė (vi
sas blokas: ūkininkų sąjunga, 
darbo federacija ir krikščio
nys demokratai), kad dova
noti rekvizįcij ų liekanas vi
siems, tiek stambiems mokė
tojams, tiek smulkiems. Mes 
visuomet buvome priešingos 
nuomonės, mes sakėme, kad 
mažažemius ir smulkesnius u- 
kininkus reikia paliuosuoti, o 
iš stambesnių išieškoti.

“Bet vėliau pasirodė, kad 
krikščionių blokas, kurs šiam 
dien turi saujoj visų Lietuvą, 
lošia kokią tai jam .vienam 
pritinkamą komediją.

“Seime gulėjo nesvarsto
mas viso kademų bloko pasiū
lytas įstatymo projektas apie 
rekvizicijų liekanų panaikini
mą, o iš kaimų ėmė eiti skun
dai, kad rekvizicijas skubiai 
policija išieško be skirtumo iŠ

Isėmus Francijos linansinį 
krizį, Europoje šiandien labiau
sia kalbama apie padarymą tarp 
valstybių sutarties, kuri garan
tuotų ateičiai taiką. Pasak pa
skubusio istoriko Guglielmo 
Ferrero, esą du pasiūlymai są
jungos sudarymui. Sulig pir
mojo pasiūlymo, sąjungon turė
tų įeiti Francija, Anglija, Bel
gija, Italija ir tam tikromis są
lygomis Vokietija. Antrasis pa
siūlymas palieka Vokietiją nuo
šaliai. Anglija stoja už tai, kad 
Vokietija butų priimta, o fran- 
euzai tam priešinasi.

Pati Vokietija pasiūlė savo 
buvusiems priešams sudaryti 
sąjungą taikos įgyvendinimui. 
To pasiūlymo sąlygos viešai dar 
nepaskelbta, bet sako Ferrero 
nesunku jas įspėti. Pirmoje 
vietoje Vokietija reikalaus pa
naikinimo Versalės sutarties.

Vokietijos dabartinis atsineši- 
mas yra lyginai toks pat, kokis 
buvo Francijos po 1870 m. link 
Frankforto sutarties. Kaip 
Francija sakė 1871 m., taip Vo
kietija sakė 1919 m.:

“Sutartį, kurią jus antme- 
tate jėgos pagalba, aš pri
imu, nes negaliu priešintis.

D r. A, P. Serbas mums rašo:
“Brooklyn, N. Y. Balan

džio 22 d. įvyko kvartalinis 
lietuvių siusėjų A. C. W. of 
A. 54 skyriaus susirinkimas. 
Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir tik su mažu pasiprieši
nimu nutarė reikalauti, kad 
generaiė šios unijos valdyba 
prašalintų x L. Prūsei ką * iš 
“Darbo” redaktoriaus vietos.

“Susirinkime buvo įrodinė
jama L. Bruseika yra atsa- 
komingas už įvykusias muš
tynes kriaučių susirinkime 
vasario 19 d. Toliau, Prnsei- 
ka netalpina skyriaus kores
pondenciją bei nutarimų 'U- 
nijos organe. Kada skyriaus 
sekretorius užklausė laišku 
L. Pruseikos, delei kokių prie
žasčių jis korespondencijų ne
talpina, tai gavo maž-daug 
toki atsakymą: ‘Aš suprantu, 
kad toji korespondencija bu
vo siųsta ‘Garsui,’ tai dėlto 
aš netalpinau.’

“Perskaičius šį Pruseikos 
atsakymą, susirinkimas sup- 
prato, kad p. Piuseika laiko 
kriaučius ant juoko. Susirin
kimas tuo labiau pasipiktino. 
Pildomąją! Tarybai pavesta 
viskas sutvarkyti ir perstaty
ti reikalą Generalei Valdy
bai.”

REKVIZICIJOS LIETUVOJE

“Socialdemokratai pasiūlė 
rekvizicijų likučių įstatymą 
pirmuoju ir tuo svSTstyti, 
kademai pasiūlymą atmetė ii 
pastatė į dvyliktą dienotvar
kes punktą. Socialdemokra
tai padavė Ministerių Pirmi
ninkui paklausimą, dėl kokios 
priežasties taip skubiai rekvi-v 
zicijos išieškomos, kuomet 
Seime guli jų pačių įneštas 
įstatymas apie rekvizicijų li
kučių panaikinimą. Tą pa
klausimą Seimo prezidiumas 
nepasiuntė Ministerių Pirmi
ninkui, bet grąžino padavė
jams atgal, nes, sako, paklau
simą ponams ministeriams 

‘ nęmoką rašyti, reikią manda
giau. Kuomet dėl rekvizici
jų buvo parašyta “S-to” N r/ 
10 straipsnis, tai komendan
tas už tą 
laikraščiui

“Reiškia 
Seime ir
prievarta užčiaupė burną ir 
nedavė kalbėti rekvizicijų 
klausimu. Delko?

Bet galų gale Seimo kade
mai malonėje rekvizicijų 
klausimą svarstyti. Apsvar
stė ir nutarė: projektus gra
žinti į komisiją ir pasiūlyti 
valdžiai (jų pačių p’astaty- 
tai), rekvizicijų neieškoti iki 
bus išleistas įstatymas. Bet 
mums praneša, kad kovo 28 
dieną Vilkaviškio valsčiuje 
policija užareštavo kaimiečių 
gyvulius, kad jie rekvizijų li
kučių neužmdka...”

muilinių Įplaukomis. Kol kas 
da'ykas liko išrištas taika ir 
abi armijos atsitraukė už ke
lių desetkų mylių Ano Shan- 
gliai; arsenalas gi perduotas 
vietiniai pirklių tarybai dėl 
pertaisymo į paprastą fabriką.' 
Tokiu budu šiaurinėj ir vidų-* 
rinėj Kinijos dalyj mūšiai kaip 
ir aptyko, bet pietine Kanto
no armija smarkiai pradėjo 
pešti savo priešus ir užėmė vi
są eilę miestų. Kantone yra 
socialistų7 valdžia, kurios pre
zidentu buvo Dr. Sun-Yet- 
Sen’as, kurs mirė Pekine 12 d. 
kovo š. m.

Dr. Sun-Yel-Sen, vadas Ki
nijos revoliucijos, nuvertėjas 
Maudžiu dinastijos 1911 m. ir 
pirmas Kinijos respublikos 
prezidentas. , Nuvertus Man- 
džių dinastiją ir įvedus res
publikos tvarką, Dr. Sun-Yet- 
Sen perduoda prezidentystę 
Yun-Si-Kai’jtii, bet kuomet 
Yun-Shi-Kai, pajutęs savo ga
lią pradeda naikinti užkariau
tas revoliucijos teises, Dr. Sun- 
Yel-Sen įkūrė Pietų Respubli
ką au sostine Kontonu, ir iš 
ten pradeda kovą su Pekino 
valdžia. < Pekino valdžia įgijo 
daugybę priešų ir'1921 m. li
ko nuversta “savaisiais”. Kol 
kas galva naujos valdžios yra 
paskirtas maršai Tuan, o toles
nį šalies 'valdymą nuspręs šau
kiama konferencija. Maršalas 
Tuan, užėmęs respublikos va
do vietą, pirmiausia pakvietė 
į Pekiną Dr. Suh-Yet-Scn’ą. 
išskiriant monarehislus, , Kini
jos liaudis dėjo visą viltį ant 
Dr. Sun-Yet-Sen ir kad tik 
jam paėmus valdžią susivienys 
Visa Kinija. Bet

Didžiuma Visų Pavojingy 
Priežasties Viduriy

Pradeda Iš

vieną šaukštą Dr. Caldwell’s Syrup

Kad apsaugojus šeimynos 
sveikatą, visuomet laikykit 
po ranka bonką Dr. Cald- 
weH’s Syrup Pepsin. Gera 
doza visuomet pagelbės rei
kale.

APIE 75% visų ligų prasideda 
nuo vidurių užkietėjimo. Nere- 
guliaris ėjimas laukan padaro 

daug negerumų žarnose. Vietoje kad 
maistas butų suvirškintas, jisai pra
deda jūsų .viduriuose puti, platinda
mas nuodus po visą jūsų sistemą per 
kraują, tokiu budu paliečia jūsų šir- 
dj ir smegenis. , 
Deiiai šitokios nenormalčs padėties, 
iųs atsiduriat pavojun, nes ligos su
la apie jumis. Kuomet* jūsų krau

jas dalinai yra užnuodytas, jūsų ap
sigynimo spėka būna labai susilpnin
ta ir jūsų sistema tuomet paliekama 
ligų perų malonei.
Kuomet jus jaučiatės išpustas, imkite . . _
Pepsin, o iš ryto pajusit palengvinimą. Daugelis, kurie nuolat jaučia vidu
rių užkietėjimą, apsaugai lai ima doeą sykį į sąvaitę.
Žmonės, kurie žino, pasakys jums, kad Syrup Pepsin tikrai yra puiki vidu
rių gyduole, kuri prašalina iš vidurių visus nuodus, ten atsiradusius iš prie
žasties vidurių užkietėjimo ir nevirškinimo. Deiiai štų pastarųjų priežasčių! 
prasideda 75% visų pavojingų ligų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jaučiate . 
drebulį ar šaltį, jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o gal ir visi kardinolai 
gyvastį, apsisaugojant nuo svarbios ligos.

Kiekvienas aptiekorius parduoda Dr. 
Cal<lwell’s Syrup Pepsin tokia žema, 
kaina, kad paprasta doza kainuoja 
nedaugiau kaip vien^ centą. Dauge
lis žmonių džiaugiasi gera sveikata 
pasidėkavojant tiktai tam, kad nuo
latos vartojo Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin. Jie vartoja jį nuo vidurių 
užkietėjimo, maisto nevirškinimo, 
riemens ėdimo, drebulio, šalčio krė
timo ir kitokių iiesmagumų. Jis ne
turi narkotikų, nei kitokių kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
įcaip ant mažų, taip ir didelių.

kordatui paruošė Vatikanas. 
| Nes, girdi, lenkai labai pabaž- 
nųs visai nesą, kunigų niekur 
neužkabineja, nors jie ir kažin 
ką darytų.

—Tiesa, tiesą, — įsimaišę 
vėl bobele — pas rnus tai tikra 
bedievybė. Jei kitaip butų, tai ir 

'šv. Sosto atstovą butų visaip 
I gerbę, jam meldęsi. Kaune ne
būtų supuvusiais kiaušiniais, 
“plytgaliais” ir akmenimis mė-

ant nelaimės 
per 40 metų 
savb vientau- 
nuslojo svei-

straipsnį uždėjo 
500 litų pabaudos, 
ir musų frakcijai 
musų laikraščiui

«j..ną, kad pildysiu ją.”
Po Versalės sutarties buvo 

neišvengiama, kad Vokietijos 
atsi nešimas bus toks pat, koks 
buvo Francijos po 1870 m. Re
zultatai ir gi tie patys, tik kin
kas ant didesnės skalės: ekono
minis nepastovumas, neapykan
ta, nužiūrėjimas, apgalėtoje 
ginklavimosi, kad spėka versti 

, pildyti antmestą sutartį.

Kuomet valstybė pareiškia, 
jog ji priima sutartį, bet nepri
pažįsta jos, ji visuomet rezer- 
vuoja sau teisę sunaikinti tą su 
tartį, kaip tik ji pasijaus pa
kankamai stipri. O tos rųšies 
sutiivtis niekuomet nelemia tai
ką. Tai yja tik paliaubos. Su
tartis yra pildoma tik to£ kol 
spėkos pagalba galima ją pa
laikyti. Vokietija, kad Frante
tarto sutartį palaikius, ginkla
vosi bėgiu keturių dešimčių me
tų, kol nesudarė pavojų visai 
Europai.

Pastaraisiais metais lyginai 
tas pats buvo daroma Francijo- 
je, pinigai ten buvo eikvojami 
labiau, negu kada nors. Prieš 
ix>rą savaičių pats premietras 
prisipažino parlamente,* jog po 
karo Franci j a pasiskolino dau-

Kaip kademai rųpinasi Lietu
vos mažažemių gerove,,bus aiš
ku iš sekamo ajįrašymo, kuris 
tilpo “Socialdemokrate:”

“Praneša, kad kovo 28 d. 
Vokiškių kaime (Vilkaviškio 
valse.) policija užareštavusi 
gyvulius tų kaimiečių, kurie 
dar neatidavė rekvizicijų li
kučius.7 Esą policija turinti 
įsakymus užareštuoti gyvu
lius ir kitų kaimų gyventojų.

“Iš šito fakto i>ikia pada
ryti išvada, kad krikščionių 
blokas nusistatęs griežtai 
rekvizicijas išieškoti tuojau, 
noatsižiurint į tai, ar kaimie
tis stambus ūkininkas ar ma
žažemis, ar jis turtingas, ar 
gal šiandie neturi cento prie 
dūšios. Ima su policijos pa-' 
galba. Aš nieko neturėčiau 
prieš tai, kad prievarta išieš
koti rekvizicijas ar kitus mo
kesnius' iš tų, kurie dėl pik
tos valios nenori mokėti, ku
rie galėdami, tyčia nemoka. 
Bet ar maža kaimiečių, kurie 
rekvizicijų nemokėjo vien dėl
to, kad jie iš tiesų neturėjo 
iš ko mokėti. O šiandien 
policija lygiai siunčiama 
tiems, kurie galėdami neati
davė ir tiems, kurie atiduoti 
negalėjo. *

bekovodamas su 
čių pavergėjais 
katos ir atvažiavęs j Pekiną, 
vietoj užimti vadovaujančią 
gplę, atgulu j ligonbutį ir po 
kūlių menesių ligos kovo 12 d. 
mirė. ,

Nuo 12 iki 19, kovo jo la- 
vonas gulėjo Susivienijimo Me
dicinos svetainėje, o kovo 19 
d. lydint cįesėtkams tuksiančių 
žmonių, kurių tarpe buvo ne 
tik draugai, bet ir buvusieji 
jo priešai, kas 5 minutos griau
nant iš 32 kanuolėm, grojant 
kelioms orkestroms ir virš 
skrejant eroplanams, Sun-Yet- 
Sen’o lavonas pernėšta į cent- 
ralį parką, kur ir prabus iki 
laidotuvių.

Paskutines 
Sbanghai’jus 
nusiraminęs, 
yra kovo 22 
tą trivoga.

kuliacija, leido laimingai pra
eiti Joniškį ne vienam Kalnie
čio komisijos vagonui ir ypa
tingai tiem dviem Gelžkelių 
Komisijos vagonam (Rygoje 
jų kroviniai perkrauta viena n 
vagonas), kurie vos tik kelio
mis dienomis ankščiau išėjo iš 
Kauno kaip šie trys nelabieji 
interpeliacijos vagonai, ir apie 
kuriuos Svilą negalėjo nežino
ti (butų bent išvengia labai 
nemalonus įvykis su juo Mask
voje su visomis jo pašekinū- 
mis)f?

Todėl, kad tie visi vagonai 
ėjo nesąryšy su mano vardu; 
todėl kad p. Svila buvo di- 
džiausiaš mano asmens prie
šas, ir neatsižvelgdamas į prie
mones ir budus senai rinko 
apie mane žinias, kurios gale- 
tų šiaip 
mituoti, 
bes ir 
biui jis
susiskaitysiąs. Matomai, jis 
laukė tik progos, 
kerštą įvykdinus.

—Tai ne bedieviai ji mėtė, 
bet mėto tikri tautos sūnūs, — 
pertraukė pirmutinis. — Tas. 
kuris jaučia save tikru lietuviu, 
kuriam Vilnius tai viskas, ką 
jis turi brangesnio ir šventes
nio, tokios niekšybės negali pa
kęst. Ir kuomet visa tai plėšia
ma su didžiausiu skausmu ir au
kojama amžinam priešui, ar gi 
galima ramiai žiūrėt. Sakai 
kad tai padaręs ne popiežius, c 
Vatikanas. O kas gi tas Vatika
nas? Vatikanas, tai didžiausi 
Rymo rūmai, kur popiežius ir 

gyvena, arba - 
kitaip sakant bažnyčios taryba.

.0 popiežius jų visų galva. Na 
tai kaip gi čia popiežius nekal
tas? čia tik gudri politika mus 
kvailius ir toliau popiežiaus 
šventenybe apgaudinėja. Bet 
mane apgaut tai ne taip lengva, 

'tai aš jums paskaitysiu paties 
popiežiaus žodžius, kuomet jis 
dao* buvo kardinolu Ratti ir gy
vendamas Lenkijoj taip kalbė- 

___ _________  jo: “Aš esu Lenkijos draugas 
nisteriui Dr. Puryckiui). Pro- džiaugiuos., kad esu paskirtas 

’fešorius Šimkus grįžo Kaunan Jitmciju Lenkijai. Aš esu paši
au savo l 
džiais.

(Bus daugiau)

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI •

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa kuponą, 
prisega prie jo savo vardą ir ad
resą ir lai prisiunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, 111.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin paštu.
pa nereikalinga. Visiškai <

. Stam- 
dykai.

pranešimais ir įspu- ‘yž?3 Palikti čionai visą gyve-
nimą, ir net nieko prįeš tai ne
turėčiau, jei jūsų žemėj palik
čiau savo kaulus. Pamylėjau 
jūsų tėvynę. Del Lenkijos aš li
kau vyskupas, 
įšventino lenkų 
po teisybei esu 
pas”. O dabar

■—Maža ką tos gazietos • plepa 
pamaldų piliečiai būreliais —tarė trečias.

Minioje.
(Neva feljetonėlis)

Lenkijoj mane 
vyskupai. Aš 

lenkų vysku- 
ir atsiteisė.

Po
renkasi paliai šventorių. Susto-—o kad dar didfcšnę niciię 
ję kemšasi pypkes “lietuviško ’ prie Lenkijos parodyt, šv. Tč- 
tabako” ir politikuoja... 'vas' visus ministerius andovano-. « > v jvas visus ministerius apdovano-

—Na kaip jums patinka ši- jo medaliais* o por prezidentą 
toks šv. Tėvo pasielgimas? Aš tam tikru laišku palaimino vi-

i V • • t • j

są Lenkiją—užbaigė pirmasis.
—O mano širdis lyg ir nu-

kelias savaites 
šiek tiek ’ buvo 

bet šiandie, tai 
d. ir vėl po mies- 

Anglijos ir Franci-

kojų savo laisvanocių korpu
sus. Buk tai laukiama užpuo
limo 10,(MM) Kinijos “bolševi
kų”. Del svetimšalių didelio 
pavojaus nėra, nes svetimša
liai čia turi kelioliką kariškų 
laivų ir kariuomenes, kuri ga
li nuveikti į.
armiją. Kas bus toliau 
tis parodys. -—L. S.

Shanghai, kovo 22, 1925.

gana stiprią kinų
atei-

Iš Kinijos 
Padangės

F. Avižonio liudyji- 
mas Purickio kilojo

stačiai negaliu suprast, kaip ji
sai, anot kunigėlio, neklaidin-!
gas žmogus, galėjo taip pada- jailtė—tarė kita moteriškė: — 
ttyt? , 'seniau kiekvieną vakarą kal-

—Taigi —pertraukė kitas.—.‘badavau už šv./Tėvą po šešis 
musų svajonę, musų viltį, kru- poterius, bet dabar jokiu budu 
viną musų širdį, didžiojo Lie- nebegaliu. Tiesa, dar poteriau- 
tuvos kunigaikščio įkurtą Vii- ju iš papratimo, bet tik už Ry- 
nių, lenkams atidavė. mą, už šventą vietą. Juk jei-

—Dabar išeina taip: ar šv. gu jis kokio lenko sūnūs buvo, 
Tėvas suklydo, ar lietuviai vi- taį tokiu žiauriu ir likosi, 
są laiką klydo, manydami Vil-

10. Prie susidūrimo su Svi-'nių esant Lietuvos sostine 
la mane privedė nenormalčs nusišypsojo pirmasis. 
Atstovybės darbo sąlygos, vi-' 
sa ta nesveika, nepakenčiamai maišė trečias, kimšdamas pyp- tintųjų, bet dabar tai nė cento 
sunki darbo situacija, tas cha- kę. —Juk visą laiką lenkai lai- nebegaus.
osas, ■L—-1-" —..... -1’1- • • 1
mai, kurie viešpatavo Atstovy-j 
Lnin qii kuriomis lis stoimi i

ar taip mane kompro- 
ir ne vienam Atslovy- 
Komisijos bendradar- 

gyrčsi, kad su manim 
irj 

kad sayo
—O aš —-tarė antrasis: —vi- 

— suome t per šv. Petro atlaidus 
popiežiui, taip sakant, “Petro 

—Koks čia atidavimas, —įsi-' skatikėlį” aukodavau iš pasku-
• V — 1 V • 1 • V ' I . . . - . .. .

Kelios savaitės atgal Wu-Pci- 
l’u šalininkai, vadovaujami 
gen. Lee išvijo iš Slianghaijauš 
naujos Titano valdžios šaliriin- 
kiis, bet naujiems užkariauto
jams Sliangliai’juj šeiminin
kauti teko ne, daugiau poros 
savaičių. Dzandso-linas pasiun
tė savo kariuomenę (kurioje 
buvo apie 3000 Rusijos “bal
tųjų”) ir nauji užkariautojai 
pasidavė Anglijos ir Francijos 
municipaliai valdžiai.

Bet ir Dzan-dzo-lin’as vos 
daėjęs iki Shanghai’jaus turė
jo trauktis atgal, nes iš prie
šingos pusės ėjo da stipresne 
armija gen. Sun. Kaip gen. 
Sun, taip ir maršalas Dzan- 
dso-lin’as yra šalininkais nau
jos Pekino valdžios, bet prie
šingi valdymo

(Tęsinys)
■ ■Al..— ■■

E) Kas dėl neva palies šar
kos matytų .tame manS sandė
ly 24 dėžių cukraus su para
šu “J. Ayižonfs”, tai labai ga
lėjo būti savo laiku ir daugiau

betvarkė ir nenuseklu-| kū Vilnių pagrobę. | Jeigu atimsim Vilnių —ta-
...............4 ’ '..... į —Skaičiau laikrašty — tarę ^e trečiasis: —dabar musų ka

su kuriomis aš stojau į pirmasis:—kad lenkai Žulikaus-'riuomenė didelė ir stipra.
kovą ir kiek galėdamas nepa- kiui Vilnių užgrobus, lietuviai | 
ilstant kovojau. »

Baltrušaičio akcijos, ____ __
Atstovo, sausio mėnesį 1921 m.‘paisydamas, o tik pataikauda-'amžinas: 
buvo labai silpnos: darbas At-'mas lenkams — sako esąs tik-'viai, o bažnyčią Varšuva ir to- 
stovybėje ėjo visai neorgąni- ras lenkas — pripažino Vilnių liau lenkintų per ją lietuviuą. 
zuotai, reikalų vedėju buvo lenkams ir savo apaštališka' —Tai išeinu, kad šv 
Vanagas, pamatingų dcl Atsto- šventa ranka pridengė ir palai- laikosi tik politikos, o nežiūri 
vybės reikalų tvarkymo nu- mino šv. Trejybes vardu to ple- teisybes —piktai pertraukė tre- 
slskundimų buvo daug, Kati-'šiko kraugerio kruviną darbą, 
nas menesiais nesusilaukdavo p —Tai dabar— pertraukė ant-, 
iš Atstovybes atsakymų, dar- rasis:—reikia skubiai siųst pas masis: 
gi skubiais reikalais, ] 
jau numatytas vieton I 
šaičio kandidatas profesorius'do...
Šimkus, kurs vasario pradžio-j 
je ir atvažiavo Maskvon, kolj traukė trečiasis: — argi gali-Į daugiau naudos turėt, per tai ja 
kas ypatinguoju Lietuvos Įga- ma sakyt, kad šv. Tėvas klys- ir palaiko. O pas mus net pro-' 
lietiniu susipažinti ir ištirti. tų. iTai nuodėmė taip manyt, 
likrumųje Atstovybės darbo 
blogusias puses, i 
mus- dėl jų ir santikius su ru-Jbėjęs, o lik pa klupdęs, peržeg- įsakytų 
sais. Įsižiūrėjęs į visą kiek' ga-mojęs, ir liepęs šv. Mišių klau- riažts lenkais susitaikyt, tai mu- 
lima buvo objektyviai (turiu syt, kurias patsai laikęs—' pa- sų valdžia, kaipo kuniginė, tu 
pažymėti, 'kad Atstovybėje ypa- aiškino pirmasis.
tingai priešingas Baltrušaičiui 
elementas grupavosi 1 
apie Svilą) aš pranešiau Mi- 
nisteriui pirminiikkui Dr. Gri
niui memoraudumii, kokios re
formos reikėtų įvesti Atstovy
bėje, kad darbas eitų geriau, 
ir pareiškiau savo nuomonę, 
kad šiuo momentu Baltrušai
tis kaip Atstovas turįs su ru-'čiasis:— 
sais įtakingus

I —Jeigu ir taip butų kaip tu 
apsiskundė Anglijai ir Amen- sakai, tai popiežiaus konkorda- 

kaip kai. Bet šv. Tėvas, nieko ne-'tas nenustotų galios, nes jis 
: Vilnių globotų lietu-

Tėvą:

čiasis.
-- Jei kitaip butų — tarė pir- 

: —tai Vilniaus lenkams 
ir buvo popiežių delegaciją ir paaiškini, nebūtų prispyręs. Nors Lietu- 
Ballru-;kad jis čia, taip sakant sukly- va valdo kunigai, bet ji bent 

. ! dešimts kartų mažesnė už l^en-
—Et, kalbi sveikas, — per- kiją, taigi popiežius mano iš jos

! testo demonstracijos neleido 
-rJauibuvo siųsta delegacija, Kaune, kad neužgavus šv. Sos- 

nusiskundi-•bet šv. Tėvas su ja visai nekal- to„ Ir jeigu, dabar šv. Tėvas 
i kunigams su krauge-

milioninėmis

buvo 50 pūdų, konfiskuota dar 
iš Raichinšteino ir šermano 
keliolikos ^ežių (Ir dabar dar 

reprezentacijos sandely yra, 8- 
9 šermano , dėžes cukraus); 
bet jau žyme toms dėžėms “J. 
Avižonis” — tai tikras šarkos 
sugulvojimas dėl sensacijos.

9. Bet kam abolnai rcinalįn- 
ga buvo Avilai iškelti šią sen
saciją sąrišy su mano vardų? 
Kodėl jis neiškėlė spekuliaci
jos kur l>as ankščiau, sųrišy- 
su ■ kokiu nors karjeru, Skri- 
niukovu, Kalniečio komisijos'nepamainomas (šis memoran-kunigėlis paaiškinęs, 
nm-iak? Rodei jis, pakėlęs to-’durnas Dr. Griniaus buvo pa-šv. Tėvas visai nekaltas, jis tik

Atstovybes spe- siųstas Užsienių Reikalų Mi-| pasirašęs, o visą medžiagą kon- tį. [“š. B.”]

kaipo kuniginė, tu
rėtų jo norą išpildyt.

Negali būt! — visi sykiu! —Aš visuomet sakiau ir sa- 
tuometikyšiu, kad su lietuviška šnekta'sušuko.

Šešupės Bangus ’!toli nenuvažiuosi. Turbut šv.: 
Tėvas lietuviškai nesuprato, tai traukė ginčą 
jų ir neišklausė — įsimaišė viu- zas. 
na bobelė. I

—Eik tu ožka! — subarė vy
ras. <dėt?” neturi? -

- Sūnūs pasako - tarė tre- čias. 
kad jie per pamokslą1 • M 

santykius yra'apie tai užklausę kunigėlio. Tai dėt?”, 
kad Čia'dirbt t atsakė vaikinas.

užklausė tre

mtis gir- 
už-

Ir visi įsmeigė akis į laikraš- 
Užrasė Cicero.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Virš 200 žmonių žuvo
F ,

Tiek aukų automobiliai 
pasiėmė šiemet

je, Mihvaukee ir Midle Sts., o 
Karine pėtnyčioje, gegužės 1 
d., Convention Hali svet.

Be Požėlos ten risis ir kiti 
garsus ristikal. Taigi Kcnoshos 
ir Bacine’o lietuviai turės pro
gos pamatyti Požėlų ritantis, 
ir supras, kodėl s|M>rto mėgė
jui jį taip labai myli. —X.

Iki balandžio 21 d. šiemet 
automobiliai užmušė virš 20(1 
žmonių. Dar niekad nebuvo 
užmušę tiek daug žmonių Cook 
paviete, kiek šiemet. Kitais me
tais iki •balandžio 25 d. už- » •

Liptuviyatelioose.
Lietuvos Konsulo P. 

Žadeikių pokilis

. mušta:

19‘_>1 metais .. 165 žmonės
1922 metais .... 186 žmonės
1923 metais .. 188 žmonės
1921 metais .. 160 žmonių
1925 metais . . 201 žmogus.

Kovo mėnuo irgi buvo mir-
tingiausias pavieto istorijoj. Tą
mėnesį užmušta 65 žmonės.

Chieagos lietuvių biznieriai 
drauge su p. P. Žadeikių tu
rėjo Fort Dearborn viešbu
ty pasitarimą ir išrinko im
porto komisiją.

los imporlininkus, labiausia 
kreipdama domės Į praktišką 
importo prekybos pusę.

“2) kad importo komisija 
susideda iš penkių narių; ta 
komisija gali kviesti darban 
ncapribuolą skaičių patarėjų it 
žinovų ir gali kooperacijos bil
du papildyti savcAsąstalų, jei
gu joje atsirastų vnkantiškų 
vietų, šio pasitarimo išrinkta 
komisija, kaipo liuosanorių vi
suomeniška organizacija, vei
kia ir tvarkos liuesai savo nuo
žiūra 4>er ištisus metus, turė
dama galvoje kuodaugiausiai 
patarnauti aukščiau minėtum 
tikslui; ši komisija reikalui 
esant, ar bent gatle metinio ten 
mino daro viešą pareiškimą 
apie savo veikimą, bet pasilie
ka prie savo pareigų iki nebus 
viešo susirinkimo perįgalioti se
kančiam terminui arba pakeis
ta naujai išrinktos komisijos 
sudėtimi.” /

kuomet pirmiau kovo mėn. 
nebuvo užmušta daugiau kaip 
19 žmones;

Beveik irvs . ketvirtadaliai 
žuvusiųjų buvo peštieji. Jų už
mušta 1 15 žmonės; automobi
listų užmušta 50; likusieji 6 
buvo vaikai, kurie važinėjosi 

* prisirišę rogikes prie automo
bilių ir tuo būdu pakliuvo po 
automobilių ratais.

Daugiausia žuvo miesto kon
troliuojamose gatvėse' — 111 
žmogus; parkuose ir bulvaruo
se - - 37 ir už Chieagos rybų, 
ant vieškelių žuvo 23 žmonės.

Pagal lytį žuvusieji dalina
si sekamai: vyrų (virš 16 m. 
amžiaus) 108, vaikų 41, mote
rų (virš 16 m.) U, mergai
čių 8.

Koronerio jury veik visus 
šiuos nelaimingus atsitikimus 
ištyrė ir išnešė tik 19 apkalti
nimų, bet penkių šių auto
mobilistų nesurandama. Astuo
ni automobilistai liko apkaltin
ti žmogžudystėj, bet tik du jų 
tėra suimti, kitų gi nesugauta.

Dabar Įvairios Įstaigos svars
to kaip ’ sumažinti skaičių ne
laimių. Bet prie susitarimo 
neprieinama. Vieni norėtų ašt
rių Įstatymų egzaminuoti 
automobilistus ir išdavinėti 
jiems tam tikrus laisnius, ku
riuos galima butų už prasikal
timus atimti. Bet kiti nurodo, 
kad dėl automobilistu yra iš
kišta šimtai įstatymų ir dar 

.• daugiau nuolatos jų kepama, 
bet jų niekas nežino ir nepil
do ir jie nelaimių skaičiaus 
nesumažina. Jų nuomone, ne 
įstatymai skaičių nelaimiu su- 
mažins, lxd patys automobilis
tai. Keikia tad juos mokinti 
atsargiai važinėti, apsaugojant 
save ir kitus% Egzaminavimas 
ir laisnių išdavinėjimas čia* nie
ko nepadarys, nes nuo to au
tomobilistas nepasidarys v nė 
kiek atsargesnis.

Sportas
POžftLA RISIS KENOSHOJE 

IR RACINE

šių savaitę Požėla atlankys 
Kenosha ir Bacine. > -

Kenoshoje jis risis ketverge, 
bal. 30., Polonia Hali svetainė

Lietuvos konsulo p. P. Ža
deikio kelių mėnesių pastan
gos padidinti Lietuvos impor
tų j Ameriką jau pradeda teik
ti . atsakančius vaisius. Victi- 
i iai biznieriai turėjo jau antrų 
i; eilės pasitarimą, kuriame 
įimtai ir plačiai nagrinėjo im- 
I orto klausinių. Atėjus gan vė- 
I ii Į susirinkimą, man neteko, 
; pgailėlinai, girdėti paties kon- 
mlo pranešimo “ir kai kurių 
(alyvavusių nuomonės.

Pupi tarimui pirmininkavo 
I ankininkas Bronza, sekreto- 
i iavo p. V. Stulpinas. Po tam 
t krų diskusijų, kuriose daly
vavo p. Hertmonavicius, A. 
Va į kala ir kiti, susirinkusieji 
i ido reikalinga išrinkti tam 
tikrų komisija, kuri rūpintųsi 
i nportu iš Lietuvos, studijuo- 
t i vietines sąlygas, teiktų pa- 
I irimų užinteresuotoms ypa- 
I >ms ir užmegstų santykius su 
1 ietuvos pramonininkais. J ko- 
i lisiją tapo išrinkti sekantys 
; smenys: Adv. J. Bračiulis, N. 
I rukonis, V. Stulpinas, M. 
\ aidyla ir A. Varkala. Artimai 
J endradarbiauti pasižadėjo p. 
J. Strazdas ir kiti.

Konsulo patiektoji rezoliu- 
(ija tapo principe priimta, ga- 
1 įtiną suredagavimą paliekant 
l re'zidiumui. Ji skamba šiaip:

“Importo tikslams komisijos 
įsteigimas

“įvaikių Čikagos Ekonomi- 
i ių Organizacijų dalyviai pa
ltai i rne, Įvykusiame 23 balan

džio 1925 m. Fort Dearborn 
\ u'šbutyje, išklausę vietinio 
Lietuvos konsulo pranešimą 
< pie Lietuvos prekybos su 
Amerika galimybes ir imda- 
i įas domėn panašaus pasitari
mo iš 26 vasario»š. m. .nutari- 
i ią apie reikalą sudaryti Čika
goje iš Lietuvos importo reika
lams komisijos, užgyrė:

“1) kad tarpysavių (Lietuvos 
r Amerikos prekybinių santy

kių ugdymui ypatingai yra re i 
kalinga pačios visuomenės su 
idomėjimas ir iniciatyva, to

dėl šiuomi sudaroma iš liuosa- 
norių visuomenės ir biznio vei
kėjų '•importo prekybos ko
misija”, kuri laikydama kontak
tų su Lietuvos Konsulatais 
Amerikije, ir sudarydama ry
kis su Lietuvos ir 'Amerikos 
Ha tinkamomis ekonominėmis
organizacijomis ir firmomis 
plačiai ir nuodugniai tirtų 
Amerikos rinkos ypatybes bei 
importo apystovas, atatinkamai 
informuotų ir instruktuotų vie-

Pusi tat imas pasibaigė volai 
vakare. Tolimesnius žingsnius 
importo klausime turės daryti 
išrinktoji komisija. Ji, žino
ma, kvies Į pagalbą visus to 
dalyko žinovus ir norinčius pa
kelti musų pramonę Lietuvoj. 
Apie jos veikimo pasekmes 
sunku dabar kas nors tikro 
pasakyti, lai yra tik pirmas 
bandymas. račiau pasisekimui 
šio kilnaus tikslo didelių kliū
čių nesimato. —Reporteris.

(Tąsa ant O-to pusi.)

Extra '■ Extra

IŠeinh Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

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

Tai yra paprasti simptomai, dcl 
kurių matymas reikalauju pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. —. Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
“Dirvos’* Knygų ir Muzikos Katalogo

' “DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUDEJUOK AVĖ. CLEVELANO.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galva?

LISTERINE 
TNROAT 
TABLETE

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU 8PECIAU8TM

Palengvini akly įtempimą, kuriu 
eiti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyetę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Spacialfl 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir augkčiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th St - 
‘ Phone Boulevard 7b8l

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Visi Naujienų ekskursantai iš
plaukianti iš New Yorko did-l 
žiausiu pasauly laivu — Levia- 
than, apleis Chicagą 29 balan
džio, seredoj, 10 vai. 10 minu-1 
čių vakare nuo Dearborn Stati-‘ 
on (kampas Polk ir Dearborn 
St.). Meldžiame visus, kurie 
turite ar neturite bagažų, pri
būti ant stoties ne vėliau kaip 
9 vai. vakare.

Visi tie, kurie dar neužsimG- 
kėję už laivokartes, meldžiame 
kuoskubiausiai tą atlikti. Baga
žai turi būti aprišti tvirtomis 
virvėmis; prie jų turi būti pri
klijuotos ir pririštos kartos, ku
rias mes duodame. Vežikai pa-
ims bogažą 28 arba 29 balan
džio. Tie kurie nesate, pirkę 
geležinkelio tikietų pas mus, tu
rėtų patys pasirūpinti epie ba
gažus. Apsižiūrėkite, kąd vis
ką turėtumėt: Pasą, Vizas., ar 
užsimokėję' Incoine tax; ar tu
rite leidimą grįžti atgal (Per- 
init). Jeigu patys tikrai ne
žinote, kreipkitės j Naujienas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
Paulauskie-20551—Pranui Ramanauskui 

3469—Klemensui Remeikai 
11206—Onai Malakauskienei 
21991—Adomui Mlkusauskui

\ 20533—Marei jonai 
nei /

21975—Pranciškai Služelienei
3382—Anelei Domeikienei* 
3388—Anastazijai Sriubienei 

11186—.Jonui Mikolui Lutvin- 
skui

' 3142—Domicėlei Skinderienei 
3438—Kazimierui Kulikauskui 
3416—Aleksui Bagvilui 
3431—Onai Jonikaitei

11203—Barborai Zulumskienei 
55061—Jonui Kairiui
55071—K az i u i Pečel i u n u i
55U73—Leu kadi j ai 2 i be 1 i u te i
3478—Petrui Tarvainiui

11210—Vinciai Ahųselskienei 
20564—Barborai Kundrotienei
3477—Antanui Lukošaičiui 

20593—Jogasei Lukoševičieneį
3554—Jonui Kazlauskui
3548—Bronislovui Jokūbaičiui 
3583—J u ozapui G ogel i u i • 
3576—1jeiniorai Čiuprinskienei 
3593—Titui Žilevičiui

20598—Jurgiui Vaičėnui
3495—Petrui Grinius

21928—Anelei Lageckaitei 
55039—Julijonai M a r č i u 1 i n a i t e i 
20534—Plecidai Končienei

55074—Magdei šalaševičienei 
3476—Jonui Kazimiero Sližiui

• 3485—Jozefai Radveikienei
3471— Anastazijai Malinauskie

nei
3483—Antanui Griciui

20o97—Povilui Freitikui
11222—Onai Mačiulienei
3510—Jonui Kiškoniui

11262—Antanui Narmontui
3614—Kaziui liukui
3421—sOnai Jučaitei

20549—Onai Sutkienei
15212—Marijai Simono Kairevi- 

čiutei
21980—Mateušui Dudoniui
55072—Vincentui Zibeliui

85$—Veronikai Petrauskaitei
859—Petronėlei Petrauskaitei 

11209—Petrui Grinces
3472— Barbora^ Vitienei
3180—^Joriui Balčiūnui

11239—Rapolui Karalevičiui
3545— Elzbietai Tranelienei 

22179—Annai Grigaitienei
3546— Marijonai Vidolaitei 
3553—Barborai Zardeckienei

20591—Vladislovui čekatauskui3367—Juozapui Kentrai
3387—Rozalijai Milekauskienei 11242—Teklei Jasevičienei

22169—Petrui K. Petronaičiui 3380—Petronėlei Jančevski
3430—Agnieškai Aleknienei 20541—Juozui Puodžiunui

čMade by
Lambcrt Phartnaeal Co., Saint Louis, U. S. A.

Traukimu* dantų b« skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyli kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikite savo 
dantis, kad nekenktų jusą sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

ANTISEP
TIKAS’

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk- 
lčs Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

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

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

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

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
sų ir Lietuvos konsulo vizų.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar. iš. kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gMžkelio turės 
teisių aplankyti tų garsiųjų 
vietų pakeliui į New Yorkų 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

NUPIRK

Kaina $60

GaunaniM

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padarysi, didelį smagumų 
pats sau, savo gimiiiim* ir drau
gams su kuriais susiratiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, uegu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniaosfo 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai rą.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkiu nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell A ve.

Te). Roosevclt 8500

Ką tik atėjo iš Lietuvos 
žurnalas “Kultuvą”, No. L 
Kaina 35 centai. Galit jį 
gauti Naujienose.
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Lietuvių Rateliuose. M "Švyturio" B-Vės 
<f bankroto”(f ąsa nuo 5-to pusi.)

Town of Lake
Kovo mėn. 22 d., ' 

I^aikiečiai turėjo di<lt»lį džiaug
smų, nes juos aplankė Vaičkaus 
Dramos teatras su savo vaidi
nimu. Suvaidino “Laisvės Kovo
tojus”. jau pagarsėjusius Uhi- 
cagoj ir užbaigoj linksnių ko
medijų. Programas labai paten
kino visus ir žmonės nuolatos 
klausinėja vienas kito ar neat
važiuos dar syki mus aplanky
ti tas brangus mums teatras, 
kurs savo gražiu vaidinimu pri
minė mums Lietuvos kūrimosi 
laikus. Town of Igiikiečiai ilgai 
nelaukdami pasikvietė p. Vaič; 
kų ir vaidinimas įvyks G. Kren- 
čiaus svetainėje, 1600 So. \\ ood 
St. •

Roseland
1*11 skaitos

PARDAVIMUIISRENDAVOJIMUI
I

'šo; nė vieno žmogaus ifeapkal- 
bėjo, neužgavo ir nojžeidė, Lluo- 
sns nuo darbo valandas pašvęs- 
dama savo sielos tobulinimui. 
Tas duoda vilties, kad Chicagos

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BA.RGENAS DEL 

BUČERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jį galite nupirkti jūsų pačių kai
na. 'Atsišaukite.

( 2113 Archer Avė.

Kas nori įvilkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi- 
suomei kreip- 

kitę s pas

RENDAI gražus 5 ruimų fintas, 
su n. pnrlor, garu apšildomas, dide
li porėtai, moderniškas įrengimas, 
remia paprasta. Kreipkitės:

6123 S. Mąplewt>od Avė.

Kaip jau žinote, Draugijų Są
ryšis, kuris palaiko .Aušros kny
gyną, yra nutaręs rengti pa
skaitas Aušros kambariuose. 
Pirma paskaita įvyko balandžio 
2 d., ^kurioje prisirinko žmonių 
vidutiniai. Paskaitos tema bu
vo: žmonių atsinfdimas ant žę- 
mės. Ją aiškino Andiritilis.

Antra paskaita' turėjo jvykti 
balandžio 10 <1. Tema buvo pn- 

-/ skaita: Amerikos imperializmo 
•mdrii- išsivystymas. Buvo apsiėmęs ją 

aiškinti Andriulis, kuris ir bu
vo atvažiavęs, bot dėl /ftažo 

Turiu pranešti ir atitaisyti skaičiaus susirinkusių žmopių 
pamatiniai visą korespondento jos neįvyko.
“žinią”, “švyturio” B-vė 
įstaiga: turi 2 knygynus, 
(lėlius namus, vienus 
mus, antruose telpa 
ka spaustuvė, kurioje yra 
tografijos, cinkografijos, kny
gų rišyklos, stereotipi jos ir 
raidžiu liejyklos 
galins knygų

Knž. kokis, nei nepasirašęs 
“Vienybes” korespondentas iŠ 

"s “žHiin”, kad 
“Švyturio” B-vč subankrutijo, 
kad jos knygynas perėjęs į 
“šv. Kazimiero” D-jos rankas 
ir kad ši pastaroji irgi esanti 
Vailokaičio raukosi'.

, Kauno, pranešė 
Town oi •

Bloga su tokiais “korespon.-.' 
(h litais”, kurie nenusimano ką 
ji: rašo ir kaip parašo. Bliauk 
šteria koki nors savo “j 
m:i” ir galas.

■pasižymėjusi savo širdingumu 
ir duosnumu, neužmirš Liet. 
Auditoriją 10 d. gegužio m. ir 
parodys tą savo jautrumą ir šir
dingumą Polai Tendžiulytei, — 
tai musų brangiai vięšniai iš 
Lietuvos, tos dienos benefician- *oĮi clevnlorio mbn gnlveknrių li-

JIESKO KAMBARIU
BLAIVAS vaikinus, ieškau rūmą No.
Wesl Salėj prie gerų žmonių, nc-

tei, kiuri vaidinime “Menas ir 
meilė” arba “Dailė ir meilė” už
ims vadovaujančią rolę, bus to 
vakaro žvaigžde.

Mes linkime jai būti netik
tai to vakaro žvaigžde, bet ir 
visados puošti musų sceną.

— Menininkv draugas.

nijos.
Pranešk ii.

NAUJIENOS
1739 S. Ilnlsted SI., Bos 523

PARSIDUODA restauracija ir ice 
cream purloi-is. Parduosiu visų, ar
ba pusę. Priežastis; man vienai, sun
ki! apsidirbti.

1913 W. Lake St.
Melrose Purk, III

mas, nes programą sudaro dvi 
gražinusios lietuvių komedijos 
“Gaila ūsų” ir “Apdraustoji 
žmona”. Kas vieną sykį matė 
tas komedijas vaidinant, negreit 
užmiiš tą įsppdj,. Po vaidinimo 
lietuviški .žaislai ir šokiai.

Kaip teko patirti, vaidinimas 
įvyks gegužio mėn. 3 d., sekma
dieny. Pradžia 7:30 min. Ačiū 
gerb Vaičkui, kad jis neužmir
šta ir musu kolonijos. Mes de
šini visas pastangas, kad su- 

\ traukti atatinkamą skaičių pul>- 
likos ir paremti jį už jo nenu
ilstamus darbus Lietuvių tea
trui..

— Town of Laikietis. i

Pasaulinė katastrofa
išmetė 

iet 
sujudinti pa-

iš bėgių normalj gyvenųną. 
iki šios
skutinių metų Įvykiais žmones 
negali nurimti.

Kas tk per įvykiai? Tatai 
mes parodysime lietuvių kolo
nijai su pilniausiu objektingu- 
mu ir bešališkumu. Kiekvienas 
galės daryti savo išvadas.

Šekit “Naujienas”, kur tilps 
tolimesni pranešimai.

V LA Dl SL() V A S' PA VILO NIS
Mano mylimas vyras persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 47‘metų amžiaus, Balan
džio mėn. 25 deiną, 4: H) valan
dą ryte. Paėjo iš Panevėžio 
parapijos. Amerikoje išgyve
no 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę ir šuneną An
taną Pavilonj. Kūnas pašarvo
tas randasi 2059 W. 23 St. Lai
dotuves Įvyks utarninke Balan
džio 28 d. 1 cal. po pietų iš na
mų 2059 23 PI. Tautiškas ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvau
ti laidotuvėse. Nuliūdę beitame, 

Moteris Petronėlė ir sūnė
nas Antanas Pavilonis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. D. Lekavičia, Telefo
nas Canal 2199.

piidi( Trečia paskaita įvyko balan- 
2 di- dži0 |7 d žmonių prisirinko la- 

gy vena- bai daug. Tema buvo:- prasikaL 
milžinis- timai ir prasikaltėliai.* Ją aiš- 

1,_ kino inž. •Augustinavičius. Jis 
palietė kaikurių šalių įstaty
mus, už kokius dalykus ir ko
kie žmonės yra baudžiami. Kuo- 

sun- met jU()s vienoje šalyje baud
žia net katorgų, o kaikada ir' 

skyriai Priimi, tai kitoje šalyje jie 
gerai prižiūrėti.‘«’a,i liuosai be jokių bau 

Knygyną vedžiau aš, smiM* ,r tas J V baudimas kale- 
vi; milinis lietuvis spe- nei nesumažina ir ne- 
* knygyninkas. Man at- PataisV prasikaltėlių. Kaip tik 

vykus į Ameriką nebuvo kam afhnlai, išėjęs iŠ kalėjimo pra
vesti, nes mano kompanijai, ki- •''^a^B'l|s (1<1* ^,,u^/aut ^ik žiuri 
tų darbų specialistai, turi savo 
tiesioginius darbus ir negali 
viso įaibo aprėpti įr kadangit 
dar pasirodė, kad knygynas 
neduoda tiek pelno, kiek kitos ’ 
biznio šakos, o vis dėlto jo 
aptarnavimui reikalinga i... 
žmonių ir be to nėra specia
listų, tai dar pernai melais bu
vo nutarta Kauno 
parduoti. O kam partuuli 
“šv. Kazimiero” INjai ar kam 
kitam, tai mums vis liek pat, 
by lik gerai užmokės, 'tas ir 
nadaryla. Be to, tasai knygy
nas*' buvo ne musų namuose, l 
tik išnuom notoj vieloj, kur 
buvo parduodamos knygos- pa
vieniais egz., lodei reikia tą 
dalyką labai skirti nuo visos 
“Švyturio” B-vės turto ir įstai
gos. Taigi, iš tokio “atsitiki
mo”, kad tapo parduotas kny
gynas, negalima daryli išvadų, 
kad jau “žuvo“ 
tūrio’’ B-vė ir 
skleidimas visų 
jokių pastabų 
klausimas, iš ki 
turkius atsilikimus, 
noras pakenkti firmai 
tai, ypač kuomet 
konkurencijos.

Pranešimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambarys — 

apšildomas, elektros šviesa. Ma
tyti gailma vakarais.

1718 So. Tla'lsted St.
2 fl.

t / . '

PABSIDI'ODA reslimracija 'ir I I 
kambarių Booining IIonsc tarpe 
didelių dirbtuvių, geroje vietoje. 
Biznis gerai išdirbius ir neša gerą 
pelną. Parduosiu, nes urnai turiu 
apleisti įnirštą,
? 902 W. 3Kllv Place

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernū, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted St.

skyriai, 
ir popieros

Vis* s los 
i eikalinga 
Kauno 
kaipo

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

ar kviečia.
i —3--------

' NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

CALUMJST GROVE
Blue Išland, III.

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

RENDAI ruimas vienam ar 
dviem vaikinam. Atsišaukit 
antrašu:

3114 S. Lowe Avė.
iš užpakalio '

REIKIA DARBININKO

BRIGHTON PARK
Pardavimui bučemė, gerai įs

teigtas biznis ant bizniavos ^at- 
Parduosiu labai pigiai.

2612 W. 47 St.
______j__________________________

ves.

MOTERŲ

C. P. SUROM8KIA * CO.
Reni Estate

Visuomet busit užganėdinti 
.1352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevurd 9641

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

IX. V 7X1.7X11 18 CO.

Bus teisingas patarnavimas 
3404 Sp. Morgan St.

Tel. Yards 1571

ALEKSANDRA

Mirė netikėta 
elektros užmuštas 
d., 1925 m., 5:30 
metų amžiaus. Kilo iš Rietavo, 
Telšių apskr., Rietavo parap., 
Žpdvainių kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 13 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Tavosę 4 m. sūnų Alek
sandrą, motiną Barborą, 2 bro
lių Antana ir Joną, seserį Ag
niešką, 3 švogerius: V. Boškus, 
F. Pratapą ir St. Chiesas.

Kūnas pašarvotas 664 VV. 18 
St. Laidotuvės įvyks seredoj, 
balandžio 29 d., 1925, iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas j Dievo 
Apvaizdos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nubudę
Moteris Tavosi ir sūnūs 
Aleksandra Daugėlai, moti
na, broliai sesuo ir švogeris 

Laidotuvėse 'patarnauja gra- 
, borius J. F. Radžius, Canal 6174

mirčia, tapo 
balandžio 25 
vai. ryte, 31

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos

kad kam atkeršyti. Jo nuomo
nė, vieton budavoti kalėjimus 
ir . siųsti į juos kriminalistus 
dėl pataisymo, butu daug ge
riau, kad steigtų jiems farmas 
ir į jas. siųstų dėl pataisymo, 

net 8 Priveli ė Australijos šalį, kuri 
■įsisteigė iš kriminalistų. Ji da 
bar yra pavyzdingiausia šalis 

knv<’vna Pasauh\j<‘ darbininkams. Jo ma- 
^j/nymu yra daug kriminalistų, 

kurie papildo prasižengimus bu- 
'darni nesveiki, arba silpnapro
čiai. Kai kurios valstijos buvo 
pravedusios įstatymus tokius 

() žmones sterelizuoti, tikslu su
laikyti nud plietimosi. Aiškino, 
kur geresnės aplinkybės, ten 

.mažiau nusižengėlių. Priėjo prie 
išvados, kad permainius ekono
minę gyvenimą, tuokart pra
nyktų prasikaltėliai, šią -paskui 
tą žmonės labai užsiganėdino, 
kurie tik buVo joje. Gal todėl, 
kad nuosekliai aiškino ją.

| Dar rengiamu ir daugiau Są 
Temos jų dar 

nepaskirtos. Jau pasižadėjusių 
yra jas aiškinti — Dundulis i) 
Švitra. Jeigu žinote, kurie apsi
imtų 'laikyti Sąryšiui paskaitą 
dykai, praneškit komisijai.

— D. S. SelįretoriiiK.

toksai žinių! . .
laikraščių l)e ryšio paskmtų.. 
arba nealsi-
• reikia, apie

yra aiškus
apsk ri

dai* pasidaro,

Malvt “Vienybės”' korespon
denlas nesenai dar Lietuvoje, 
taigi ir apie musų firma ma
žai težino. Nes jei butų “žino-i 
jęs”, tai butų ir pernai turėjęs 
progos paskelbti tokį bankro
tą, kai musų firma likvidavo 
savo įstaigas Vilniuje, iš kur 
lenkai

POLOS TENDžIULYTeS 
BENEFISAS

Kadangi gegužio m. 10 d. Po- 
lei Tendžiulytei sukanka 8 me
tai nuo dienos jos galutino at
sidavimo ir pasišventimo tea- 

.v . , , .. ,trui, Vaičkaus Dramos teatras,privertė issiskraustyti. , , > , ,1 t ' I matydamas jos nuopelnus tea-
Taigi ponai korespondentai trui ir bendrai scenos menui, 

atsargiau su tokiomis “žiuio-*norėdamas tą dieną suteikti jąi 
mis”. ‘ 'gyvenimo džiaugsmo ir medžia-

Iginęs paramos už jos pilnai iš- 
(tvermingą darbą lietuvių tea
trui; nutarė, pakvietus į pagel
iai seniausias iir žymiausias Chi
cagos scenos veikėjų pajėgas, 
bendrai su teatro vaidyJomis, 
suruošti jos naudai jubiliejini 
spektaklį. Duoti jai taip vadi
namą (sulig Europos teatro pa
pročių) benefisą, t. y. iš suruo
što vaidinimo visą pelną paskir
ti jai, kaipo teatro premierei, 
nes ji visą laiką vaidino tame 
teatre pirmąsias roles. Mums 
lietuviams aiškiai žinomą kaip 
brangus yra mums teatras, to
dėl prie pirmos progos pasi- 
stengkime teikti musų teatro 
scenos darbuotojams moralės 
ir medžiaginės paramos. Mes 
ir taip negalime savo meninin- 

j kams duoti tų sąlygų, kokias 
(šiandieną teikia musų kaimynės 
turtingesnės ir aukštesnės kul
tūros tautos savo menininkams 

artistams.
Musu beneficiantė Pola Ten- 

džiulytė pasižymėjo santykiavi
mu su žmonėmis, savo jautru
mu ir švelnumu; išgyvenusi iš
tisus metus Amerikoje ir 6 
mėn. Chicagoje, drąsiai galima 
pasakyti,, neįsigijo nė vieno prie-

Prašau visų laikraščių, kurie 
buvo patalpinę tokias žinias, 
malūnai atitaisyti.

Jonas Strazdas, 
švvtūrio“ B-vės narvs. •r *•

Chicago, 25, IV, 1925.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M

I jnJMKE

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

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

įsteigta 1898.
Mes neturime skyrių

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PIRMOJI GEGUžfiS 
I.SS’ VIII Rajonas rengia darbi

ninkų šventės apvaikščiojimą penk
iadieny, Gegužės 1 d., Mildos šve
lniną, 8 vai. vakare. Bus progra
mas, kalbės drg. P. Grigaitis ir l)r. 
A. Monlyidas. Dainuos Pirmyn miš
rus (boras darbininkiškas dainas. 
Visi ‘ kviečiamį .skaitlingai atsilan
kyti. —Komitetas.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietur 
vitĮ* Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis su-įlinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 28 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuviu Auditorijos sve
tainėje, 3135 S. Halsted St. Visi de
legatai esate kviečiami dalyvauti su
sirinkime. A. .L Lazauskas, sekr.

JIEŠKO PARTNERIU
RElKAI^lGAS partneris į 

Barbei* Shop biznį. Savinin
kas turi du bizniu^ arba par
duosiu abudu ant kart.

3145 W. 59 St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT painting 
* HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS. Prez..

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke A<. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

RDBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.
----------------- -—----------- ........... .....

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del giosernių. bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, .saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
inas Sostheim’s labai- tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 80. StATĘ STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

NORIU pirkti 2 barberiškus 
krėslus, 
stovi. <

TURIU parduoti savo geros far- 
mos žemę, 120 akrų prie County ke
lio ir 80 akrų. Randasi latvių kolo
nijoje. Atiduosiu labai geromis są
lygomis, kurie čionai ajisigyvens. 
Del sąlygų rašykit savininkui.

OLA F JOHNSON, 
Box 47, Stephenson, Mieli.

PARDAVIMUI , auksinių daiktų 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 
melų. Geroj vietoj — tarpe 'mai
šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, dėl kurios turiu ap
leisti Chicago, Atsišaukit į Nau
jienas. 1739 S. Halsted SI., Box 522

stipriųBEIKI?, dvyliką gerų, 
lietuvaičių prie surinkimo 
springsų. Darbas malonus ir 
labui gerų 
gera, teisinga 
kuri moka darbininkams geras 
pragyvenimo 
žmonių, kurie pas mus dirbtų nuo
lat. Tinkanti žmonės suras čionai 
gerą užsiėmimą. Atsišaukit 

IIAGGARD & MARCUSSON CO.
1109 W. 37th St., Chicago, III.

dvyliką 
prie

■ prie 
iirlio npystovij. ši yra 

, švari organizacija, 
darbininkams
algas. Mes norime

RESTAURANTAS
Parsiduoda pigiai, nes du turiu. 

2404 Indiana Avė. 
Phone Victory 10338

REIKIA moterų indų plovėjų 
$18 j savaitę. Merginų prie kaun- 
terio, $20 j savaitę. Veiterkų, $25 į 
savaitę. Dirbtuvių merginų, $18 į 
savaitę Janitorkų, 40c. j vai. Prie 
namų, kambarys ir valgis, $16 j sa
vaitę. Pardavinėtojų, $25 i savaitę. 
Taipgi turime daug kitokių vietų. 
Atsišaukite.

SOUTH PARK EMPLOYMRNT 
OFFICE 

4191 S. Halsted St.
2 fl.

PARSIDUODA 3-jų krėslų barber- 
nė su vanomis ir pagyvenimo kam
bariais, lietuvių apgyventoj koloni
joj, lietuviuį gera proga.

K reipkites
S. TOMKEVIč

1711 S. Halsted St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI pigiai bizniavas 
mūrinis namas, 2 Batai po 6 kam
barius ir storas. Galima tuojau 
pradėti biznį, vieta gera; parduo
siu ar mainysiu ant faunos ar na
mo ar vieno storo. Bandas gražioj 
vieloj, prie didelio crosingo ir gal- 
vekarių, 2 durės nuo Halsted SI. ir 
31 St.

F. Kanmikas.
801 \V. 3Lst St., Chicago

REIKIA ŪARBININKU
VYRŲ

REliciA VYRŲ .
Automobilių mechanikų, $40 į savai
tę. Automobilių plovėjų, $35 j savai
tę. Dirbtuvių janitorių, $35. Vyrų 
prįe namų, kambarys ir valgis, $60 į 
menesį. Virėjų, $40 j savaitę. Vyrų 
į virtuves, $20 j savaitę ir valgis. 
Maievotojų, iš lauko, 75c. valandą. 
Pališerių ir buferių, 90c. vai. Sargų 
su inžinierių laisniu, $35 j savaitę. 
Veidelių, 80c. į vai. Brass molderių, 
85c. į vai. Kabinot išdirbėjų, 75c. j 
vai. Mašinistų, $40 j savaitę. Prie 
bačkų, 85c. į vai.

'I'urime dar ir kitokių vietų.
AtsišJukite % ,

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
OFFICE 

4191 So. Halsted St.
2 1'1.

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

Atsišaukite
30 S. Ganai St.

2nd floor.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 5 pasažierių 

Reo Touring karas. Sport mo
delio. Turiu parduoti greit.

15f)3 N. Gerard St.
II fl.

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

*1357 S. Washtenaw Avė.

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

M. MATULIAUSKAS, 
3356 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2781

RAKANDAI

arba

PARDAVIMUI moderniški 5 kajn- 
, antrarankius geram barių rakandai, bus parduoti už 
T-i x -a.“ <li<leli baęgeną. Visus sykiu' arbaJai kas turit. Atsišaukit tialimis. Parloro setas, valgomo 
J. MONTVILLE kambario setas, miegamo kamba-

rvnn t a t>i tu ' i*^o setas, kai’petai n* fonogialas 11733 W. 14 PI. Chieago, III. groj[kUf, įianas 
5601 So. Winchester Avė. 

................. ..." .......... .

PARDAVIMUIISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJ1MUI flatas, 6 

kambarių, garui šildomas ir ofiso! 
vieta, 2-jt> kambarių, kur pirmiau į 
buvo daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisim. Kampinis nafnas. Vie- ; 
ta tinka bile kokiam ofisui.

1347 So. 48th Ct. 
Cicero, 111.

saldai-
. ....... o................... .. cigarų
1 krautuvė. Visokių tautų apgyven

ta, gera proga' vedusieinsf; šviesus 
ruimai gyvenimui, remia pigi, ly- 
sas ilgi

PABŠT DUODA grosernė, 
nių, niskrymo, gėrimų ir

gerą proga* vedusiemst; šviesus

as. Pamatykit, jums patiks.
319 W. 115 St.

Tel. Pullman 7464

I PAfRDAVIMUI 2 flatų namas, 
6-6 kambarių, garu šildomas, ir 

PARDAVIMUI barbernS, yra 3 |murinis garažas, 
balti krėslai, taipgi pool ruimio, 
stalas, cigarų, tabako ir nesvai
ginami gėrimai. Pirmos klesos 
padėjime, 
622 E. 67 St. Tel. Fairfax 2836

6412 So. Richmond St.
Tel. Republic 9171

Vąžiuoju Europon, PARSIDUODA 2 'muro nauji' na
mai su vėliausios mados įrengi
mais. Abu po 2 flatu, 4 kambariai 
kiekvienas flatas. Biskj reikia cash, 
o likusius lengvais išmokėjimais. 

Savininkas J. WaidžiunasK 
1967 Canalport avė.

Pardiioddmi namui 4352 ir 4354 
S. California avc.

NAMAI-ŽEME
Pardavimui f

Namas tik vienų metų senumo po 6 
ir 6 kambarius. Beismentas ir aukš
ta pastogė, karštu vandeniu apšildo
mas .pirmas flatas. Kaina $14,500, 
įmokėti $3,500, namas randasi 4222 
So. Roekwell St.

Pardavimui
4 metų senumo namas po 5 ir 5 kam* 
barius,' maudynės, elektra, didelis 
beismantas, graži vieta arti karų li
nijos, kaina $10,500, įmokėti $3,000, 
kitus kaip randą. Namas Brighton 
Parke.

—— -------- I
Pardavimui

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

Pardavimui r*
namas po 4 kambarius, mau- 

ujucr., elektra ir visi parankumai 
kaina $3,500, įmokėti $1,800.

Medinis

Pardavimui
Bizniavas napias, gražiausia 
ant Bridgeporto prie Lietuvių 
torijos 3151 So. Halsted’ <61. 
duosim pigiai ar mainysim ant kito
kio namo, kas mylit turėt gerą vie 
tą dėl biznio, atsišaukit greitai.

vieta 
Audi- 
Par-

Turime naujų namų baigiamų, bū
davot po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, tarp 66 ir 67 
S. Fairfield Avė. Taipgi ant 67 
Maplewobd Avė., graži vieta, parkas 
ir bizniavos prapertes, mokyklos^ tik 
pusė bloko; parduosim numažintą 
kainą ar mainysim ant senesnių na
mų ar lotų.

Taipgi, jeigu tamstos turit lotus ir 
manot budavoti namą, atvažiuokite 
pas mus, mes parodysime tamstom 
musų namus budavotus. Jeigu ne
patiks musų nąmai, tai mes parūpin
sime planus kurte tamstom patiks.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.1

Lafayette 7674

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalo\v. 

moderniškai įrengtas, $5490, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu. Šildomas, $11000, 
tik’trumpom laikui. Atdara vaka
rais ir nedalioj.

Lakęs ConstructioA VVorks 
Kampas 58th & So. Robcy Sis.

Tel. Republic 6200,

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 
bargenas, 331.2 Lowe Avė., G kam
barių, yra vana, elektra, kaina 
$6,000. 3 aukštų murinę krautuvė. 
3 fialai ir mūrinis garažas, 
netoli \Vallace, kaina tiktai

Atsišaukit: 
559 W. 31 SI.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Are, 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 So. Halsted StM Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
Šis Amatas Gerai Apsimoka

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

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

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien, leng
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ir 
augšČiau.

31 St., Chicago Bricklaying School 
$15,000 2029 Indiana Avė., kampas 21 

West side Skyrius, 1444 W. Lake 
netoli Ashland Avė.

st


