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Lietuva paaiškino Tarybai 
dėl lenkų skundų
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13 užmuštų traukinių 
katastrofoj

Kanados bedarbių armija pa
imta kalėjiman 
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Lietuvos reagavimas į len
ku mažumos skundus
KAUNAS,, kovo 20. [ Elta. 

Paštu iš Lietuvos Pasiuntinybės 
\Vashingtone]'. — Tautų Sąjun
gos Taryba,, išklausiusi kovo 
mėn. 19 d. Lietuvos Atstovo pa
aiškinimu dėl lenku mažumos 
skundų, priėmė rezoliucijų, ku
rioj dėkojama Lietuvos Vyriau
sybei už smulkiai suteiktas ži
nias, pavesdama supažindinti 
reporterius su pristatyta me
džiaga, ir kurioj nutariama pa
togiu laiku painformuoti Tary
bos narius dėl iškelto klausimo. 
Tuomi skaitosi užbaigta byla. z

13 žmonių žuvo traukinių 
katastrjfoj

Nelaimė įvykus dėt to, kad per 
tirštų miglą mašinistas nepa
stebėjęs signalų

FBANKLIN, La., kovo 23. — 
Southern Pacific geležinkelio li
nijoj, netoli Ricohoc, vakar rytą 
susimušė du iš priešingų pusių 
atbėgę greitieji traukiniai. Ka
tastrofoj trylika asmenų buvo 
užmušti ir penki pavojingai su
žeisti. ‘

Oficialis pranešimas sako, kad 
nelaimės priežastis buvus ta, 
kad'ekspresinio, į rytus bėgan
čio traukinio mašinistas, Mat- 
thews, dėl tirštos miglos nepa
stebėjęs signalų,* ir nesustabdęs 
traukinio ties viena stotim, kur 
jis turėjo sustoti paštui paimti.

Kanados bedarbių armija 
uždaryta kalėjime

EDMONTON, Alberta, kovo 
23. — Kanados bedarbių “armi
ja,” susidedanti iš 120 žmonjų, 
išvykusi iš Calgary į provincijos 
sostinę Edmontoną reikalauti 
valdžios pagalbos bedarbiams, 
šiandie tapo čia visa uždaryta 
policijos kalėjime. Nusikalto 
jie tuo, kad paskutinį kelionės 
galą padarė prekių traukiniu, 
šturmu užėmė vagonuš.

Tie bedarbiai tarėsi iš Calga
ry pėsti nukeliauti į Edmontoną, 
viso arti 200 mylių, bet išžygia
vus pasirodė, kad gilu sniego. 
Atvykę tat į Airdre jie susime
tė į Canadian Pacific t prekių 
traukinį, nežiūrint traukinio 
tarnautojų protestų,’ ir tuo Ba
du pasiekė Edmontoną. Bet čia 
stoty juos pasitiko galybė po* 
licijos ir nuvarė kalėjiman.

TOKIO, Japonija, kovo 23. — 
Apatiniai rūmai šiandie patvir
tino svetimšalių žemės nuosavy- 
l>ės įstatymą, kuri^ kovo 16 bu- 
bo ponų rūmų priimtas. Tuo į- 
statymu leidžiama svetimša
liams įsigyti nuosavybėn žemės 
Japonijoj, bet tik piliečiams to
kių valstybių, kurios japonams 
irgi nedraudžia turėti žemės.

Kaina 3c.

100 filipiniečių kaltinama 
’ dėl maišto
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MANILA, Filipinai, kovo 23.
Iš tūkstančio filipiniečių, ku- 

riė Jungtinių Vjalstijų raitosios 
žandarmerijos (constabulary) 
buvo suimti dėl tariamo jų da^ 
lyvavimo nesekai įvykusiuose 
Nueva Ecija provincijoj nera
mumuose, 900 bus paleista grįž
ti namo, bet apie šimtas, taria 
mų neramumo vadų apkaltinta 
kaipo miašto kurstytojai.

Neramumai Nuevoj Ecijoj 
įvyko šio mėnesio pradžioj. Su
sirėmime su raitaja žandarme
rija septyni filipiniečiai buvo už
mušti.] ' •

Egipto kabinetas rezig
navo; seimas paleistas
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KAIRAS., Egiptas, kovo 23.— 
Išrinkus buvusį premjerą Zag- 
lul Paša naujojo, šiandie susi
rinkusio, Egipto parlamento 
pirmininku, ministeriu ' kabine
tas įteikė savo rezignaciją. Ka
ralius Fuad’as atsisakė rezigna
ciją priimti, ir premjeras Zivar 
Paša parlamentą paleido:

Vokietija stosianti T. 
Sųjungon be sąlygų

PARYŽIUS, kovo 23. — Ka
vas agentūra paduoda žinių, ta
riamai iš autoritetingų šaltinių, 
kad Vokietijos valdžia esanti nu
sitarus stoti Tautų Sąjungon be 
jokių sąlygų ir nestatydama jo
kių reikalavimų paliuosuoti ją 
nuo kurių nors privalumų, Tau- 

jtų Sąjungos statuto antdedamų.

“S.-PETERBURG” NEŽINO-
♦ MAS

Sovietų paštas grąžina laiškus 
adresuotus ne “Leningrad”

BERLINAS kovo 23. . ‘Bėr
imo paštui grįžta iš Rusijos ne
maža laiškų, kurie buvo adresuo
ti “S.-Peterburg, Rusia.” Ant 
vokų pažymėta: “Valstybė ir 
miestas nežinomi.”

Jau prieš kiek laiko sovietų 
pašto vyriausybe išleido instruk- 
cijas, kad laiškai,, siunčiami so
vietų Rusijon, turi būt adre 
suojami “Unija Socialistinių 
Sovietų Respublikų,” nes kitaip 
jie busią grąžinami. Gi “S.-Pe
terburg” dabar vadinamas- “Le
ningrad.”

LORDAS CURZONAS MIRĖ

LONDONAS, kovo 20. —šian
die vėžio liga mirė žinomas An
glijos politikas, markizas Cur- 
<on iš Kedlestono, buvęs pir
miau užsienių reikalų mi- 
nisteris, o pastaruoju laiku — 
Valstybės tarybos lordas pirmi
ninkas.

Didelės fašistu celebraci
jos Romoj
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Diktatorius Mussolini pasirodė 
juodmarŠkinių minioms pir
mą kart nuo savo susirgimo

A - - - ■ ■ - ■ Į-

ROMA, Italija, kovo 23. — 
Vakar Romoj įvyko didelės fa
šistų iškilmės — šešerių zfrietų 
fašizmo sukaktuvių šventė. Su
ruoštose jų manifestacijose da
lyvavo apie 30 tūkstančių juod- 
marškinių.

Didžinu.'fuj ovacijų jie kęle, 
j kai, pirmą kaitą nuo savo .susir
gimo, užsienių ministerijos bal
kone pasirodė viešai diktatorius 
Mussolini. Jis laikė trumpą 
kalbą, kurią' baigdamas, kum 
ščias sugniaužęs pareiškė: ?§is 
mitingas man ir jutos reiškia, 
kad fašistų veikimas prieš visus 
musų priešus prasideda iš nau
jo.”

Mussolini atrodė išblyškęs ii 
suliesėjęs. 

w

Patvirtina rūbų sindika- 
kato bankrotavima -• c

Maskviškis “Emes” betgi sako, 
kad “American-Russian In- 
dustrial Corporation” nieko 
nežudysianti

KĖBLINAS, kovo 23.—Anks
čiau praneštas žinias, kad Mas
kvos rūbų sindikatas, taip vadi
namas “Moskošvei,” subankro- 
tavo, dabar patvirtjna maskviš
kis komunistų laikr. “Emes ” 
Tasai sovietų laikraštis kovo 14 
dienos tlerdiny patvirtina visa, 
kas buvo laikraščio “Torgovo- 
Promišlennaja Gazeta” rašyta 
apie milžiniškus Maskvos siuvi
mo fabrikų nuostolius ir jų dėl 
to bankrutavimą. “Emes” tik 
sako, kad de! “Moskošvei” ban- 
krotavimo Amerikos darbiniu 
kai nenukentėsią. “American- 
Russian Industrial Corporation” 
šerini n kams, kurių įdėtus pini
gus sovietų valdžia garantavus, 
busią iki cento atmokėta.
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Zaglul - Egipto parla
mento pirmininkas

KAIRAS, Egiptas,, kovo 23.— 
Naujojo Egipto parlamento pir
mininku šiandie tapo išrinktas 
buvęs pirmiau Egipto premje
ras Zaglul Paša. Iš visų 210 
balsų jis gavo 125.

KINAI LICITUOJA DIDELĮ
ARSENALĄ

ŠANCHAJUS, Kinai,, kovo 23.
— Karo ministerija ir Kinų pre
kybos rūmai bendrai nutarė iš 
licitacijos parduoti netoli Šan
chajaus esantį didžiulį Kiang- 
nan arsenalą, kuris per pasta
ruosius trylika metų buvo tie
sioginė trijų karų priežastis. 
Arsenalas ir nutarta panaikinti, 
kad apsaugojus šanghajų nuo 
karų ateity. Apskaičiuojama, 
kad arsenalas ir jo turinys ver
ta 15 milijonų dolerių.

EKSPLĮOZIJOJ 4 ŽMONĖS 
UŽMUŠTI, 5 SUŽEISTI

NEW OiBILlEĄNIS, La., kovo 
21. Maltose Laboratorijose 
šiandie įvyko ekspliozija, ku
rios keturi darbininkai buvo 
užmušti, o penki pavojingai su
žeisti.

HAVANA, Kuba, kovo 21.— 
šyandie čia įvyko studentu 
riaušes. Susirėmime su palieję 
ja astuoni studentai ir trys 
policininkai buvo sužeisti.

:W;

NAUJASI GENERALIS PROKURORAS

John Garibaldi Sai'gent, Vermonto juristas, kuri Prezidentas 
Coolidge, po nepasisekusio bandymo su Charles Warrenu, no
minavo, o senatas patvirtino Jungtinių Valsitjų Generaliu Pro
kuroru [teisingumo ministeriu].
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' Tvanai Peruvijoj
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Daug žalos padaryta; susisieki
mas geležinkeliais sutrukdy-

1 tas mėnesiui laiko ••

I BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 23. Laikraščio La Na- 
cion korespondentas Limoj pra
neša, kad dėl smarkių lietų išsi
liejusios upės padariusios Peru
vijoj milžiniškų nuostolių. Vie
šųjų darbų ministerijos gauti, 
pranešimai rodą, kad susisieki
mas gelžkeliais su krašto vidum 
busiąs sutrukdytas apie mėne
siui laiko.

i Ypač labai nukentėjęs Choci- 
ca miestas, keturiasdešimt my
lių į rytus nuo Limos, o Huar- 
mento miestelis esąs visai užliė 
tas:

Chicago ir apielinkė. — Ap
lamai gražu; nedidele atmaina 
temperatūroj; pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinei 
siekė 52° F,

šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 6:05 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 23 d., .užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų $4.79 
Belgijos, 100 frankų .........  $5-06
Danijos, 100 kronų ......   $18.13
Francijos, 100 frankų .... $5.17 
Italijos, 1OO lirų .•............................. $4.08
Lenkijos, 100 zlotų ,.............. $19.25
Norvegijos, 100 kronų .... $15.43 
Olandijos, KM) florinų .. $39,97 
Suomijos, 100 markių ............ $2.53
švedijes, 100 kronų .... ...... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų .. $19.29

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pet 

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

50 litų ......................  $5.50
100 liti ......................................... 10.50
200 litM .............-......................  20.75
800 litų 31,00
400 litų ......................................... 41.25
500 litų .............................   51.50
600 litų ...............   61.75
700 litų .............. .............. --------- 73 00
800 litų ..............        82.25
900 liti .............. .............................92.51

1000 utų.............. .................... ......102-75
Prie Šitos -sujnos reikįa pridėti 25 

centai paito išalidų u| koiną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5C 
canti dengiau.

. Chicago, Illn Antradienis, Kovo-March 24 d., 1925 ................    iitm -......................... ........................................... ....................... .

Aeroplano katastrofa
Trys sovietų valdininkai ir du 

pilotai užsimušė

MASKVA, kovo 23. Reute- 
ro agentūros pranešimu, ' trys 
sovietų valdininkai, skridusieji 
aeroplanu iš Tifliso į Suchumą, 
ir du aeroplano pilotai užsimušė, 
jų mašinai užsidegus ore ir nu
kritus žemėn.

Trys'žuvusieji valdininkai y- 
ra: Miasnikbv, centralinio vyk
domojo komiteto prezidiuomo 
narys, karo revoliucinės tarybds 
narys ir liaudies komisarų tary
bos vicepirmininkus; Mdgilevs- 
kij, nepaprastos užkaukazio ko
misijos pirmininkas, ir Atarbe- 
kov, pašto ir telegrafo komisijos 
atstovas.

29 darbininky lavonai iš
imta iš kasykly

———•*—•
Gelbėtojų partijos ieško dar ke

rių Aižgriautų; tikisi bent 
du rasti dar gyvu

FA1RM0NT, W. Va., kovo 23. 
— Iš Bethlehem Minės korpo
racijos Banracksvillės kasyklų, 
kuriose praeitą antradierif įvyko 
baisi ekspliozija, užgriaudama 
trisdešimt tris darbininkus, iki 
šiol gelbėtojų partijoms pavyko 
surasti ir išimti dvidešimt devL 
nis lavonus. Ieškoma dar pasi
gendamų keturių. Gelbėtojai ti
kisi rasti dar gyvus bent du dar
bininku, kurie nelaimes metu 
dirbo atokiausiose nuo ekspliozi- 
jos vietos urvuose.

TRYS AUTOMOBILISTAI 
TRAUKINIO UŽMUŠTI

PITTSBUKGH, Kas., kovo 21.
Netoli Humble stoties pasa- 

žierinis Missouri Pacific trauki
nys sudaužė kryžkelėj automo
bilį. Trys važiavusieji automo
biliu žmonės buvo vietoj užmuš
ti.

PITTSTON, Pa., kovo 23. — 
Vakar čia sudegė Evans Bro
thers departamęntinė krautuvę. 
Nuostoliai siekia 300,000 dole
rių. Gaisrą gesinant trys gais
rininkai buvo sužeisti.

' No. 70

Amalgameity Unijos ar* Skandalinga rinkimu agi-
• įlytojy šunybes tacija Skuodo valsčiuje

CĮUCAGO, kovo 24. Komu
nistai, išspirti iš Amialgamėtų 
siuvėjų unijos įstaigų, pykčiu 
nesitveria ir, norėdami dėl to at
sikeršyti, stvėrėsi visokių šuny
bių' Amalgamėtų unijai sunai
kinti.

Pastaruoju laiku jie išleido 
šlykščiausių lapelių, kuriuose 
kaip Įmanydami šmeižia unijos 
viršininkus, ir tuos lapelius da 
liną no tik unijos nariams ir ne 
nariams, bot siuntinėja ir siu
vyklų savininkams, “bosams”,...

Vielos komunistams padori 
ardyti Amalgamėtų uniją Chi- 
cagon atvyko kt lotas unijų ar
dytojų iš New Yorko....

Vakar, kaip 8 valandą vakaro 
turėjo Įvykti salėj prie Va n Bu- 
ren ii Marshfield Avė. komunis- 

(tų sušauktas mitingas. Paskir 
(tu laiku ties salės durimis buvo 
|susiripkęs būrys žmonių, noriu 
ičių dalyvauti mitinge, bet vel
tui. Salės daryte buvo užraki n- 
tos, ir mitingas neįvyko.

Amalgamėtai vėliau laikė savo 
mitingą Carmen salėj, kur d. Le
vin padarė pranešimą apie ne
švarus komunistų žygius.

Tarptautinė paroda
WASIIINGTONAS, kovo 23.

Prezidentas Coolidge šiandie 
išleido proklamaciją, kviesda 
mas visas keturiasdešimt astuo
nias Unijos valstijas ir užsienių 
valdžias dalyvauti tarptautinėj 
parodoj, kuri bus laikomą Phila 
delphijoj ateinančiais 1926 me
tais nuo birželio 1 iki lapkričio 
30.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS LA
MANŠO SALOSE

LONDONAS, kovo 18.-—Džer- 
zi saloj ir kitose Lamanšo kana
lo salose praeitą naktį buvo jau
čiamas stiprus žemės drebėji
mas. žalos betgi niekur nepa
daryta.

i------ r—--------------—---------------------------------

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną 
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir 
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.

Jus be abejonės norite, kad kartu su
• jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu

voje ir, kaip paprastai siųsit jiems 'pinigų 
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki

. Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš 
. Velykąs. ,

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo 
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi- 
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje 
yra išmokami į 6 iki 10 dienų, o kainuoja 
tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba i bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA) 1616 Wcst 47 St«

įiAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 

=■-------- n __________ -M . J

Kauno L. žinios praneša:
Nauji rinkimai Į Skuodo vals

čiaus tarybą Įvyksta šio mėn’esid 
28 d. "

Vasario 22 d. Skuode mitin-. 
gavo Seimo nariai krikščiony.-: 
kun. Dagilis ir Kosarskis. Žmo
nių klausėsi nedaug apie 150—, 
200. Kun. Dagilis ėmė visai nie
kus pliaukšti apie tai, kad soci
alistai esą su uodegomis, o vie
nam iš būrio paklausus, ar pats 
kun. Dagilis be uodegos*, kun. 
Dagilis pasiūlė eiti su juo į pir
tį, kur pasirodysiąs koks esąs.

Vasario 23 d., per jomarką 
ten pat buvo paskirti mitingai 
valst. liaudininkų, sočiai demo
kratų ir krikščionių, žmonių 
buvo apie 2000. į mitingą at- 
vyįko Seimo nariai krikščionių 
bloko kun. Dagilis, Jaras, Diržys, 
Rinkevičius ir su jais Skuodo 
kun. Ruibys su davatkų ir moks
leivių buriu ir pradėjus valstie
čiams liaudininkams mitingą 
ki ikščioniškieji “valstybiniai” 
vyrai su pagelba savo agentų 
ėmė kęlti triukšmą, švilpti, su
kauti ir visaip trukdyti kalbėto
jus. žmonių minioje, kuri no
rėjo klausytis mitingo, kilo ju
dėjimas ir (triukšmadarius nu
stūmė Į šalį. Krikščioniškų 
triukšmadarių tarpe pasirodė ir 
keletas ginkluotų šaulių, kurie 
išsitraukė revolverius ir ėmė 
grasinti žmonėms. Tuomet mi
nioje ištiko muštynės ir mitin
gą tą dieną teko uždaryti. Mi
nioje buvo didelis pasipiktinimas 
tokiais negražiais kun. Dagilio 
ir j,n sėbrų darbaus.

LAIVAS SUSIKŪLĖ; PASA
LI ERI AI IŠGELBĖTI

, PORT SUDAN, Anglų-Egipto 
Sudanas, kovo 23. Britų gar
laivis Massilia, plaukęs iš Bom- 

įbejo Į Liverpulį, susikūlė į Viii- 
‘gate uolas, netoli nuo Port Su- 
idano.. Visi pasažieriai tapo iš
gelbėti pasiųstų pagalbos laivų.

V t
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PASKUTINIS• I ..— -.

DrIMDZI
KOVO 25 KOVO
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Paspirtai Amerikos 
piliečiams

NAUJIENOS, ChicSgO, HL
................. ............................L_____________ ■ - - --------------- ■>

.... . / Antradienis, Kovo 24, 1925__________'_______ ____
mą štlį, turi sužinoti apie vie
tinės policij os _ -registracij as ir 
t. t. Tą galimą dažinoti nuo 
vietinių viršininkų arba nuo ar
čiausio Amerikos konsulio. Yra 
suprantama, kad asmenys va
žiuojanti į Finlandiją, Vokieti
ją, Vengriją, Lietuvą, Luxem- 
burgą, Holandiją, 
Lenkiją, Rumuniją, Šveicariją, 
ir Jugoslaviją turi 
truoti pas vietinius viršininkus.

kus. Naturalizuoti pilkiai tu* 
turi pranešti, ' W ir kada jts 

. gimė, faktus apie jo atvažiavi
mą, natūralizaciją ir gyveryno 
vietą, taip kaip reikalauja įsta
tymas, kuris valdo apuikacijas 
naturalizuotių piliečių. AtėiVf, 
kuri ištekėjo už Amerikos pilie
čio po rdgp. 22, 1922, ir pati ne
išsiėmė pilietystės popieras 
skaitoma ateive ir negali gauti 
Amerikos pasporto. Jeigu ap- 
likantas y ta vaikas naturalizuo- 
td piliečio ir reikalai ja pilietys- 
tės per tėvo natūralizaciją, tai 
turi pristatyti natūralizacijos 
certifikatą ir visas reikalingas 
žinias apie natūralizuoto tėvo 
gyvenimą.

Valstybės Sekretorius išduo
da pasportus vieniems metams, 
bet galima1 tuos paspirtus at
naujinti vieną arba du sykius, 
paskutim ? Esibaigimas nedali 
būti ilgiaus kaip dyieji metai 
nuo išėmimo dienus.-, Reikia 
mokėti $10 už pasportą (tai yra 
$9.00 už pasportą iF $1.00 už iš
pildymą aplikacijos). Reikia 
mokėti pinigais arba “posmai 
money” orderiu. “Postai mb- 
ney” orderis turi būti padarytas 
dėl išmokėjimo’ j Disbursing 
Clerk of the Department of 
State#

Pinigiškai arba čekiai nelous 
priimami. Teismo raštninkas 
arba pasporto agentas pasiun
čia aplikaciją tiesiog į Valsty
bės Departamentą.. Nereikia 
mokėti pinigų už pasporto at
naujinimą. Naturaliziiotas pilie
tis, kuris praeityje turėjo Ame
rikos pasportą ir nori prašyti 
antro gali pristatyti seną pas
portą vieton natūralizacijos cer- 
tifįkato. Bet jeigu ąplikantas 
yra čion gimęs pilietis, jam rei
kalinga tik paminėti, kad pit- 
miaus turėjęs Amerikos pas
portą.

Kuomet aplikantas nori va
žiuoti Europon su savo žmona 
ir nepilnamečiu, vaiku, užtenka 
vieno pasporto. Tokiame atsi
tikime kiekvienas asmuo privalo 
pridėti prie pasporto aplikacijos 
dvi fotografijas; patartina pri
dėti grupinę šeimynos fotogra
fiją, jeigu ant fotografijos visi 
veidai aiškus. Moters paspor- 
tas gal i inimti nepilnamečius 
vaikus, žmonės turi į laiką 
pasiųsti aplikacijas dėl paspor
tų. Patartina prašyti pasporto 
nors savaitę arba dvi savaiti 
pijęs išvažiuojant. 
. I. ...U. I, ... ! ■■■ ..... . .. .

Svarbu naturaltottotiams pi
liečiams ap^ipažinti su,įstaty
mais ir reguliari jomis, sy ku
riais susidurs svetimose šalyse. 
Amerikos piliečiai, svetur gimę, 
ir jų vaikai turi Sužinoti ar ne
bus priversti tarnauti militaris- 
koj tarnystėj arba užmokėti 
bausmę už netarnavimą sugrą
žę į gimtiną šalį. Kaip-tik greit 
amerikiečiai atvažiuoja f sveti-

NOREDAMIj 
PIRKTE PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITfiSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.Pavasarį ir vasarą daugelis 
naturalizuotų Amerikos piliečių 
pageidauja lankyti savo senuo
sius namus Europoje. ‘Jie visų 
pirmiausia turi gauti tinkamą 
paspoilą. Kaikurios Europos 
šalys* (Švedija, Norvegija ir Da
nija) nereikalauja pasportų nuo 

. savo tautiečių, kad nors jie yra 
tapę Amerikos piliečiais; bet 
paprastai, naturalizuoti Ameri
kos piliečiai privalo turėti pas
portus lankyti senąjį kraštą, 

j Suprantama, kad Amerikos pi
liečiai privalo turėti pasportus 
lankyti senąjį kraštą. Supran
tama^ kad Amerikos piliečiai ir 
naturalizuoti Amerikos piliečiai 
gali gauti Amerikos pasportus. 
Asmenys su pirmomis piliety
bės popieromis negali gauti 
Amerikos pasportus, bet priva
lo prašyti pasportų nuo atsto
vo tos valdžios, kurios jie yra 
pavaldiniai. ,

Tik Valstybės Sekretorius ga
li išduoti pasportus Suvienyto
se Valstijose, ir jis turi teisę 
sulig nuožiūros, atsakyti išduo
ti pasportus.

Pilietis Vlalstybės 
riui raštu, afidavito 
turi priduoti aplikaciją dėl pas- 
porto. Privalo nueiti į savo dis- 
trikto natūralizacijos teismąi ir 
padaryti afideivitą prieš teismo 
raštjninką. Jeigu aplikanto 
mieste randasi Valstybės 7 De
partamento agentas, tai apliku
oja gali būti padąryta prie to
kio agento. Pjaspoato-./agentai 
randasi Chicagoje, New Orleane, 
New Yorke, San Francisco, i? 
Seattle. Aplikantas privalo su- 
savim vestis liudininką, kur ga
lima, Amerikos pilieti, kuris gy
vena teismo jurisdikcijoje, ii 
kuris seka kokį nors pripažintą 
užsiėmimą. Advokatas arba as
muo, kurie tiki gauti, arba ku
rie gavo, užmokestį už tarnys
tę negali būti priimti. Liudi- 

į ninkas turi pažintį' ąplikantą 
nors dviejus metu* 
vimo aplikacijos, bet išėmimas 
padarytas nekurtuose atsitiki
muose, kuomet • aplikantas yr.* 
indentifikuotas. 
reikia pristatyti 
plonos popieros, 
aplikanto, nedaugiau trijų colių 
platumo ir trijų colių ilgumo. 
Vieną fotografiją reikia pripil
dyti prie aplikacijos, ant užpa
kalio, ir ant kitos, alikantas tu
ri pasirašyti savo vardą bet ne 
pro veidą kas sudarkytų foto-

Norvegiją

užsiregfs-

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus* ir 
Parduodam Laivakortes. •LIETUVIŲ AUDITORIJOJ BRIDGEPORTE

8 vai. vakaro

paprastų cigaretų

RISTYNES
Už lietuviu čempionatą ir deimanto diržą

Utarninke, Kovo 31 d

Paštas

Tikietų kainom $1.10 ir aukščiau

Adresas

^Sekreto- 
formoje,

Už du “kvoteriu” pamatysi.

Vardas ir pavardė

Kaimas ...

Su aplikacija 
dviejas ant 
fotografijas

Ristynes prasidės 8:15 vak vak.
Tikietai parsiduoda “Naujio- ,

Karolius Vogelis
Klaipėdos čėmpionas su

B. Marshalu
Amerikos sunkiojo svoriu 

ristikas.

Karolius Požėla
Europos čempionas su

J. Bancevičium
"Chicagos drapiežnas dzūkas” 

Jųdviejų ristynės prasidės
vai. vak. ir tęsis iki galutinos 

pergalės.

nosc”, "Aušros” knygyne, Be- 
nošiaus aptiekoje ir Universal 
Atletų Kliube.

J. Geštautas
Lietuvių sunkiojo svorio 

ristikas su

T. Danks
Sunkiojo svorio ristikas.

....

1

52.25

Kaina 50 centai.

^r«į4<uMnl kreipkis į aptiejcų.

’<?■ *

$2.00
$3.Q0

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

n.25
2L5O

Sutaisytas prasalinimui 
niežėjimo ir kitu 

odos irritacijas.

W. F. SEVERĄ CO. <
CEDArt ItAPiDS,

iiGOP litų
700 Mų 
800 litų 
900 litų 

1090‘ litų 
5000 litų

ODINĖS LIGOS
yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

; 50
100
200

• - joo
400
500

c •

litų 
Utų 
tu 

liti} 
litų 
litų

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ •

1739 So. Halsted St.,
“DIRVA”

3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND

4 > 
' «. i-:

Aukšliu kojoms, 
Skersai galvą 
Žemyn rankoms, 
“Buptels” ant “steičiaus”

Chicagos Lietuviu 
Auditorijoj 

3131-33-35 So. Halsted St. •

Amerikos piliečiai, gimusieji 
Suvienytose Valstijose, privalo 

įsu aplikacija pristatyti metri- 
ri pasiųsti natūralizacijos po- 
pierų kopiją arba certifikuotą 
kopiją teismo rekordo, kuris 
grąžinama po peržiūrėjimo. 
Parašas ant aplikacijos turi bū
ti vienodas Su parašu ant natū
ralizacijos cėrtifikato, kitai p, 
reikia ‘ pridėti paaiškinidią.

Ateivės, kurios ištekėjo už 
Amerikos piliečių prieš Rugp. 
22, 1922, jgijant Amerikos pi- 
lietystę per tokį ištekėjimą, pri
valo pristatyti savo vyro natū
ralizacijoj certifikatą arba cer- 
tifikuotą kopiją teismo rekordo, 
turi pareikšti, kad jinai yra 
žmona arba našlė to piliečio, 
—.... ............ . —................... . ......

Klausimas—

Rūkytojo

z Ką Turkiškas taba
kas suteikia man, o 

ko kiti ne?

Atsakymas—
Helmar cigaretų 

Rūkytojo

GRYNAS Turkiš
kas tabakas sutei
kia lengvumą, švel
numą, /kvapą, pa
rankamą ir džiaugs 
mą. Paprasti ciga- 
retai suteikia tiktai 
e ugumą.

Geri cigare tai turi savyj Tur
kišką tabaką. Paprasti cigare- 
tai turi savyje pigų tabaką. 
Helmarai turi savyje GRYNĄ 
Turkišką tabaką.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ
' ■ « .... . • >

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

Pinigų prisiunčiu $

Valsčius

Apskritis

. turi gaut Lietuvoj litais .....

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

(jei nori

Reikalaukit Naujo 1925 metu 
“Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo 

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS 
j ■ i

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

SEVERA’S

ESKO
AattiepUlkąs moątis.

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų 
t ; \ K . 1./. ... ,

W*.»VI F"11* * Į 1 ......... ........................l'»»l >' J*1-i*11

.. $62.00 .....
72.25 ....
82.50 ....

... 92.75 ....
. 103.00 .....
.. 514.06 ......

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie koznos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
CTi; Chicago, Illinois

.... 21.00
...................  81.25
.......... ......... 41.50
..J.............. 51.75

leieg 
......$ęz.5O

I.u

2.75

103.50
514.50

■■

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergį. 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

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

Yards 0141 ir Yards 6894 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

____Į__  I . - ĮJ

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 2?nd’St., arti Leavitt St.
*Tfetephone Canal 2552 

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 morgičiaųs 

lengvomis- išlygomis.
_____ ■ «

A. A. OLIS
C ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room J2001 
'Tel. Randolph 1084—Vaf. nuo 9-6 

'. Vakarais
8301 S. Halsted St, Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart PanedČlio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877 
VALANDOS: Kas dienų nuo 2 

iki 9; Subatomįs visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Waahington St., 1319 
Telephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 Wcst 2U Street 
Telephone Roosevelt 9690

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La SaJle St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tek Yards 4681

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS 
advokatas

Ofisas iri<lųirx;)ieątyj: 
. Room 17U6

CHICAGP TEMPLE BUDŲ. 
H W. VVMkiniton SV 

Wa*hfogton & Clark

Namų TeL: Hy4e Pait MU

4
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KORESPONDENCIJOS
Hillcoke, Pa.

Nukapojo angliakasiams algas

svaras 45c, kenai grušių, vyš
nių, pičių ar kitokiu vaisių 55 
centai.

Kompanija ir tuo dar nepa
sitenkino. Ji pakėlė kainas ne-

Veikianti šioje apielinkėje, 
Fayette paviete, Hecla Coal 
and Coke Co. nuo kovo 15 d. 
visiems savo angliakasiams 
nukapojo algas. Dieniniams 
darbininkams, kuriems buvo 
mokama po $6.50 į dieną, da
bar gaus tik $1.55, tie, kurio 
gaudavo $7.55 niio dabar gaus 
$5.55. Angliakasiams lode- 
riams, kuriems iš po mašinų 
mokėjo $1.12 už trijų tonų va
gonėlį, dabar mokės 85c., o 
diibantiems iš po pikio, kurie 
gaudavo $1.58, dabar gaus 
$1.10. Nors ir pirmiau Fayette 
paviete buvo mokama tik baito 
alga, bet dabar ir tą apkramtė 
ir pastate angliakasius į bevil- 
tę padėtį.

Visame
« 4

Fayette paviete nu
yra neorganizuoti, 

m. jie pralaimėjo 
nuo lo laiko kornpą-

nes 1922 
streiką ir 
nijos daro su angliakasiais ką 
tik jos nori. Vietos angliaka
siai kaltina angliakasių unijos 
prezidentą J. Lx*wis’, kad jis 
sutaikė vakarinę Pennsylvani- 
jos valstijos dalį, o l'ayette 
pavietą paliko kovos lauke. 
Likęs vienas pavietas nebega
lėjo atlaikyti kovos ir turėjo 
pasiduoti anglių baronams, 
gryžti į darbą kovą pralaimė
ję. Dabar angliakasiai sako, 
kad streikuoti, kol Lewis bus 
unijos prezidentu, neapsimo
ka, nes Fayctte angliakasiai 
streiką vistiek pralaimės, o 
daugelis angliakasių tada nete
ktų darbo. Todėl streiko dėl 
algų nukapojimo šioje apielin
kėje vargiai galima tikėtis. 
Tiesa, organizuoti angliakasiai 
atsisako dirbti už nukapotą al
gą, bet tų organizuotų, anglia
kasių šioje apielinkėje yra la
bai mažai ir jų priešinimasis 
kompanijai nieko nereiškia, 
kompanija ir taip pažintus nni 
jos agitatorius tuojaus pašali
na nelik iš darbo, bet išvaro ir 
iš šios apielinkės.

Kompanija, kuri turi kasyk-

sc\ paskelbdama algų nuka- 
pojimą, dar biauriai pasityčio
jo iš neorganizuotų angliaka
sių. Ji paskelbė algų nuka- 
pojimą kovo 13 d. ir lą pačią 
dieną savo (kompanijos) san
krovose pakėlė prekių kainas.

Kad skaitytojai matytų, 
kaip šioje apielinkėje angį ii, 
baronai išnaudoja angliakasius, 
netik mokėdami bado algas* bet 
ir brangiai lupdami už rel- 
kalingiausį maistą, kokį ang
liakasiai turi pirktis iš kom
panijos sankrovos, paduosiu 
keletą kainų kompanijos san
krovoje: Kiaušinių tuzinas 75 
c., sviesto svaras 65c., steiko

PRAŠALINKIT SAVO 
SLOGAS TUOJAU

Bukite sargyboje laike 
šios epidemijos. Atsimin
kite, kad ir mažos slogos, 
bet jos yra pavojingos. Ir 
apleidimas jų gali išsivysty
ti į labai pavojingą ligą. Iš 
pat pirmo apsireiškimo slo
gų gaukite bakselį Severa’s 
COLD ir GRIP TABLETUS 
— (30 centų) nuo jūsų ap- 
tiekoriaus ir vartokite jas 
pagal nurodymą. Kuomet 
iš slogų išsivysto kosulys, 
tuomet vartokite Severa’s 
COUGH BALSAM, kaina 
25c. ir 50c. Jus tuo budu ap- 
sisaugosit nuo išsivystymo 
labiau pavojingų ligų. — W. 
F. SEVERĄ CO., Cedar Ra- 
pids, Iowa.
/■— ■ III I .111

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
322S W. Mtb St, CMcgo. IU.

ną ir anglių, kuriuos angliaka
siai gauna savo namų apšildy
mui. Tų anglių kaina I 
pakelta po $1.50 ant vežimo. 
Tokiu budu angliakasiai gaus 
mažesnę algą už anglių iškasi
mą, bet patys turės branginu 
mokėti už savo iškastą anglį, 
kada ją pirks savo sunaudoji
mui. ’• / <

.C. II. Frieck Coal and Coke 
Co., kaip girdėtis, uždaro 
daugelį savo kasyklų ir irgi 
rengiasi nukapoti savo anglia
kasių algas nuo balandžio 1 d.

Tik ateitis1 parodys ar Fayet- 
lo pavieto angliakasiai ramiai 
priims visus tuos algų kapoji- 

Pasaidio Vergas.mus.

Detroit, Mich.

priklausomą Lietuvos valsty
bę.

Darbo žmonių krauju ir pa
kaitu išvaduotoje nuo sveti
mo jungo Lietuvoje šiandie 
šei m y rp ąkai ij a kT i kšdion |i ųi «d'e- 
mokratų despotizmas. Mes 
esame lečiaiis įsitikinę, kad 
Kauno budelių smurtas nesu
laužys darbininkų pasiryžimo 
ginti savo teises. Siųsdami 
savo užuojautą nekaltoms to 
smurto aukoms ir jų drau- 

tapo £ams’ mes pareiškiarne, jogei 
sąmoningieji Amerikos lietu
viai darbininkai visuomet bus 
Su |L ietnvos darbinihkais, ko 
vojančiais už savo laisvę ir 
geresnę ateitį.

Rezol. Komisija:
J. J. Strazdas, < 
P. J. Milton, 
P. Kaušius.

*.................... " ' " "■ .1 ■■

MOTERIES NUGARA
NUSTOJO SKAUOEJUSI
Kentėjo per tris metus. 

Pasveiko vartodama Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

PROTESTO REZOLIUCIJA
St. Paul, Minn. — “Aš turiu mažą 

mergaitę trijų metų senumo ir nuo

LSS. 116 kp. susirinkime, 
laikytame 1925 m. vasario 
mčn. 22 d. lUieluvių Svetainėje, 
Dix ir 25 gat., Detroit, Mich.,! 
nutarė užprotestuoti • prieš pik
tadarybę, įvykusią š. m. sau
sio mėn. 19 d., Lietuvos sosti-, 
nėję, Kaune.

Tą dieną, musų

pat jos gimimo aš 
kentėjau nugaros 
skaudėjimu, rodė
si, kad aš plyšau i 
dvi dalis ir aš vi
suomet buvau nu
silpusi. Aš visuo
met turėjau svai
gulį ir kiekvieną 
mėnesį aš sirgau 
skilviu. Aš skai
čiau keletą laiškų 
nuo moterų laik-

raščiuose ir aptiekorius rekomendavo

Kauno raitoji policija nukovė|P°un<l mano vyrui dėl manės. Kaipo 
keturis darbininkus ir .daugelį 
sužeidė, kai darbininkai buvo 
atėję prie miesto Rotušės pa
tirti, kodėl tapo numuštos jų

Valstybė, kurios tvarka yra 
pagrįsta demokratiniais prin
cipais, nesigriebia šitokių 
smurto priemonių prieš niekuo 
nenusikaltusius piliečius. To
dėl mes reiškiame griežtą pro
testą ir reikalaujame, kad to 
žiauraus .užpuolimo kaltininkai 
butų patraukli atsakomybėn.

Kad panašus įvykiai dau- 
giaus nebegalėtų atsikartoti, 
turi būt panaikintas Lietuvoje 
karo stovis ir atsteigtos kons
titucinės piliečių teises!

J. J. Strazdas,
P. J. Milton, 
P. Kausius.

Užuojautos pareiškimas Lietu
vos darbininkams.

v. • • lUDVJUvnę ji upuvnviilh' 1 cnvinviiHU v v/

Žiniomis, Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 

pasekmė mano nugara nustojo skau
dėjus! ir didelis mano nusilpimas pra
nyko. Aš jaučiu stipresnė ir, atlieku 
visą savo namų darbą, taipgi prižiū
riu savo mažą mergaitę. Aš taipgi 
vartoju Lydia E. Pinkham’s Liver 
Pilės nuo užkietėjimo. Aš rekomen
davau tas gyduoles savo draugėms ir 
jus galite vartoti ši mano laišką dėl 
paliudijimo. Aš maloniai atsakysiu 
laiškus moterų, kurios klaus manės 
apie šias gyduoles ir pasakysiu kaip 
jos man pagelbėjo.” —■ Mrp. Price, 
147 W. Summit Avė., St. Paul, 
Minnesota. <

Mes, LSS. 116 kp. nariai, su
sirinkę i'Llietuvhj Svetainėje, 
prie Dix ir 25 gg., Detroit, 
Mich., 1925 m. vasario męn. 22 
d., esame didžiai pasipiktinę 
tuo, kad sausio 19 d. Kaune 
valdžios kazokai praliejo krau
ją darbininkų, kurie’, su pašĮi- 

r’ventimu darbavosi, kad suicii- 
i us ir apgynus nuo priešų Jie-

DYKAI

Taupykįt.
I

Vyniuokllus nuo* šio 
ekonomiško muilo ir 
gaukit dykai sidabri
nius Indus. Muilas la- 

\ bai grynas; kainuoja 
- tbiskj daugiau; bet 'ąt-- 

r : l|eka jaugiau -į- it ąp-;. •
: saugoja, rankas ir skal

binius.

AMERICAN 
FAMILYSOAP
0R.HUMPHREY5’

nuo

INDIGESTION

NORTH SE 
/—LLOYD-“ 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ 

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai

RMAN

Svetimšaliai grįždami i 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai^ kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS’- 
BURGH siūlo greitą kelionę i Cher. 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, J11.

Health Service Institute
Specialistai — /

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

Egzaminavimas ir patarimai 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.
, Tel. Brunswick 1717

•)l

Pilniausia garantija
i už siunčiamus pinigus
* Lietuvon, duoda Naujienos

£)emand/2

TRULAX
W ’Jrm Chocohte LAXA7WE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį škon‘ 
jos yra GEROS de 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy< 
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros

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

fiviesą Ir pajiegą suvedame i aeauš ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokljimų.

Pirmutinė tJetuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., 1 n t.

a. Bartkus, p*»«.
10'19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos k Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Katele 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
MMMMM

»' .......... .

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje ' 

I

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas* 
(ink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą. *

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago. III

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
^Shoping Bągs) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la-' 
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki- 

ų ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Marguefte Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

Šioje Apielinkėjė

F. A. RAKAS 
ReRistruotas A pti e kori us 

ir Savininkas
2346 We*t 69th Street 

arti We«tern Avė.
Phone Republic 5877 - 5831 

CH1CAGO. 1LL.

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE 
AKŪŠERKA 

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akute- 

ilgai praktika- 
vu 1 r‘vJ R* Tl
vanijos ligon- I 
bučiuose. Sąži- HF
ningai patar- 
nauja, visokio- I ’
se ligose prieš K * 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata f z 1 H 
rimas, dar ir ki- e I
tokiuose reika- B
luose moterims ■hp- s < 
ir merginoms, |g . | / '
kreipkitės o ra- 
šit e pagelbų. K * _ Fjj

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

..... ’ ' , . '
Europinis Gydytojas ir 

Chirurgas
Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084

DR. I. TREIGER 
2028 So. Halsted St.

Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

LIETUVIAI DAKTARAI
Natnų telefonas Yards 1699

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

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

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Ros., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieną kablegramą 
sistemą.

Tel. Rlvd. 8188
M. Woitkewic»

BANIS 
AKUŠERKA

p* 
mota* 

gimdy* 
patarimai 
moterims

ir merginoms. 
3113 South 
Kalstei] SI.

tarnauju 
rims pri 
m o, i

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

-r-DR. HEHMANm.
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.

Telefonai i

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Speciai: Nedėliomis ofisas uždary

mas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

■ .n- .......-....................................... -i... J

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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lieu 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

—■■■I I

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

• Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
ąrti 81st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

■— Optometrist
Boulevard 6487
S. Ashland Avė.

47-to* ant
2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 007$. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki i®. 
Nedėlioj nuo 2:86 iki 4:80 po piet;

( Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avi*.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik* 7:30 

Telefonas Lafayette 3878-7716 

Dr. J. W. Beaudette
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Subscription Rate ai
<8.00 per year in Canada.
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Metams ................. .........
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Trims mėnesiams — R 1.75 
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Pusei metų ----- ------------- 4,0d
Trims mineaiams 2 JO
Pinigus reikia siųsti paltį Monay 

h-dariu kartu su ušaakyūm.

piliečių balsai pasidalins saulinės galios, bet ar jisai pa-kai, su kuriais jisai kovoja. J
tarpe keleto kandidatų, ir 
vargiai bent vienas jų gaus 
daugumą. Prezidento išrin
kimui reikės tuomet daryti 
antrą balsavimą, ir čia par
tijos, kurios stoja už respu
bliką, galės sudaryti bloką, 
— taip pat, kaip darys blo
ką, žinoma, ir monarchistų 
partijos.

Mes. tikimės respublikos 
šalininkų laimėjimo dėlto, 
kad demokratijos stiprėji
mas, aiškiai pasireiškęs jau 
gruodžio 7 d., rinkimuose į

- ^ reichstagą, tebesitęsia, ma- 
Z 2.oo tomą, ir dabar. Tatai paro- 
~ 1,50 d.o rinkimai, įvykusieji įvai

riose Vokietijos dalyse pas
taruoju laiku.

Štai, nesenai buvo renka
mas vokiečių valstybėlės 
Hessen-Nassau seimas. Iš 
oficialių rezultatų matyt, 
kad demokratinėms parti
joms toje valstybėje dabar 
pasisekė net geriaus, negu 
per rinkimus į reichstagą. 
“Laisvės” partija arba fa
šistai neteko daugiaus kaip

■ 50 nuošipičių, savo balsų; na- 
Pereitą mėnesį Kaune įvy-.cionalė partija taip pat tu

ko žiaurus policijos užpuoli- rėjo šiek^tiek nuostolių; tru
mas ant bedarbių minios.!pūtį laimėjo “liaudies” par- 
Visa kairioji spąuda griež- tija;
tai jį pasmerkė. T , ‘ atlaikė ’ ; savo

žinia, kad kovo 17 ir 18 dd. 
įvyko alkanų žmonių riau
šes Leningrade, Rusijoje. 
Milicija užpuolusi tuos varg
šus ir nužudžiusi 20 žmonių, 
daugiausia moterų! 1000
žmonių, be to, esą suareš
tuota.

Tai yra daug baisesnis da
lykas, negu įvykis Kauno ro>.

Centras 
poziciją; 

demokratu partija lai
mėjo daugiaus kaip » 10 
nuošimčių, o socialdemokra- 
tai laimėjo apie 20 nuošim
čių. Komunistai gi pražudė

katalįkų

dėjęs Lietuvai atgauti Vilnių iš reikia peikti tiktai už tai, kac 
lenkų? Ne, ne tiktai nepadėjęs, jisai nepakankamai tvirtai sto- 
bet dar verčias Lietuvą atsiža
dėti savo senosios sostinės len
kų naudai. Lietuviai gi sųcialis- 
tai prieš tai neprotestuoją; jie 
pakėlę triukšmą, girdi, tiktai da
bar, kada gavę progos prisika
binti prie Vatikano.

Praleisdami piiovones, kurio
mis arogantiškas kunigų klap
čiukas “Drauge” svaidosi socia
listų ir laisvamanių adresu, mes 
atsakysime į jo argumentu^ 
vartojamus cezaiopapizmui ap
ginti.- '

“Draugas” sako,.. kad Romos 
papa, kaipo neturįs pasaulinės 
galios, negalįs būt Vilniaus iš
daviku (arba pardaviku). Tai 
yra nesąmonė. Įsivaizduokime, 
pavyzdžiui, kad vieną gražią die
ną Marijonų laikrašty ję butų ši
taip parašyta: “Tai ir gerai, 
kad Vilnių turi lenkai: juk len
kai yra tokia pat katalikiška 
tauta, kaip ir lietuviai! 
būt geriau, kad Vilnių pasigrob
tų kokie nors bedieviai? Kaipo 
stipriai katalikiškai tautai, len
kams turėtų būt atiduota ir vi
sa Lietuva. Tuomet šios dvi 
tautos galėtų atsiginti nuo viso
kių bedievių ir laisvamanių”.

Mes žinome gerai, kad “Drau
gas” taity nedrįs rašyti, nors ne
same tikri, kad jisai taip nema
no. Bet jei^u jisai taip parašy
tų, tai ar žmonės neturėtų tei4 
sės pasakyti, kad jisai išduoda 
(arba parduoda) Lietuvą? žino
ma, kad turėtų! Kiekvienas as
muo, kiekvienas laikraštis ir 
kiekviena partija, kurių moralė 
priederme .vi<x stoti

Bene

ja prieš nacionalizmo politiką.
Bet kuomet Herriot vis tik 

stengiasi 'pakreipti savo krašto 
politiką į teisingesnes vėžes (ir 
lenkų imperialistams deliai to 
jau ėmė kinkos drebėti)., tai — 
ką daro Franci jos klerikalai? Ką 
daro klerikalų vadas, gen.’ Cas- 
telnau? Ką daro Franci jos kar
dinolai ir vyskupai?

Jie stengiasi nuversti Her- 
riot’ą ir sugražinti valdžion na
cionalistus !

Kada Franci j os nacionalistai 
padėjo lenkams apiplėšti Lietu
vą, tai klerikalai buvo jų talki
ninkai. Jeigu nacionalistai dar 
bar sugrįžtų valdžion, tai kleri
kalai vėl darbuotųsi su jais iš
vien, ir lenkai tuomet turėtų 
drąsos gal ne tiktai Vilnių, bet 
ir visą Lietuvą praryti.

Bet ar “Draugas” kuomet 
nors pasmerkė Franci jos kleri
kalus? Niekuomet. Jisai jiems 
visuomet karštai simpatizavo. 
Jisai ir dabar nuolatos giria 
juos ir pranašauja galą radikar 
lų valdžiai, kurią klerikalai ir 
nacionalistai nori nuversti.

Reiškia, “Draugo” simpatijos 
yra kaip tik su tais, kurie ati
davė Vilnių lenkiškiems plėši
kams. Ir kuomet dabar tų plė
šikų pusėn atvirai pei’ėjo inVa- 
tikanas, tai aišku, kad viso pa
saulio klerikalizmo jėgos yra 
sumobilizuotos lenkiško imperįąr 
lizmo naudai. “Draugas”.•. gali-

• ' 1 ■ i Į f J į ■ ’ '

plepėti ką jisai nori,'tbet jisai 
■yra to vilko uodega — ir dau
giaus niekas. ' ■' ' •>- •

Reakcijos Įsigalėji 
mas Lietuvoje

ĮĮI.I ,1 ■■■■ ■■■■ . i Į

(Tęsinys)

Latvijoje bedarbių manifesta
cijos nedraudžiama.

ir suė-

vieton 
paliuo- 
namus

kad
tos
Ne
yra

Bet mes esame tikri, 
komunistai nesmerks 
skerdynės Leningrade, 
smerks dėlto, kad tenai 
bolševikų valdžia, ir Lenin
grado miesto galva yra ne 
koks nors Vileišis, bet 
“pats” Zinovjevas, Komu
nistų Internacionalo pirmi
ninkas!

Maskvos garbintojai sa
kys, kad riaušės Leningrade 
tai “melas”, “šmeižtas” ir 
“buržujų išmislas”. Gal ir 
pati Maskva padarys tokį 
pareiškimą. Bet kas gali ti
kėti Maskvai arba jos agen
tams, kuomet Rusijoje nėra 
spaudos laisvės?

nuo valdžios nepriklausomi 
laikraščai, ir jeigu juose bu
tų pasakyta, kaa Leningra
de nebuvo to, kas praneša
ma užsienių spaudoje, tai vi
si tam patikėtų. Bet kuomet 
užginčija nemalonius val
džiai dalykus pati valdžia, 
kuri nepripražįsta pilie
čiams nė žodžio, nė spau
dos laisvės, arba užginčija

ginčijimas neturi jokios vcr-

Visa Europa dabar, gali
ma sakyt, išsižiojusi laukia, 
kuo pasibaigs prezidento 
rinkimų kampanija Vokieti
joje. Kas paims viršų, res
publikos ar monarchijos ša
lininkai? Pirmas balsavi
mas i vyks už penkių dienų 
nuo šiandie.

Mums rodosi, kad respu
blikos šalininkai laimęs pei\ 
galę, nors veikiausia ne pir
mam balsavime.

šių.
Šitie rezultatai rodo, kad 

fašistai ir komunistai jau 
visai eina ant šuns uodegos, 
kuomet demokratinės parti
jos auga. Labiausia gi už 
visus auga socialdemokra-

•

Apžvalga)
KLERIKALIZMAS ir 

IMPERIALIZMAS

Brolių Marijonų organas, 'il
gai mėginęs paslėpti nuo savo 
skaitytojų tą faktų, kad Romos 
papa susidėjo su lenkų imperia
listais ir padeda jiems piešti 
Lietuvą, dabar jau ėmė kalbėt 
apie tai. Kai iš 
suomenė patyrė 
konkordatą su 
“Draugas” jau 
liaus tylėti.

Bet yra aišku, jogui jisai kal
ba ne dėlto, kad jam rūpėtų 
Lietuvos labas,x o tiktai dėlto, 
kad jisai nori kaip nors patei
sinti Romos bičiuliavimąąi su 
Lietuvos priešais. Pirmą kartą 
po to, kai jisai rado drąsos pra
bilti apie Vilniaus išdavimą len
kams, jisai apsimetė esąs Vati
kanu priešas. Jisai rašė, kad Va
tikanas seka didžiųjų valstybių 
pėdomis ir pritariu kiekvienam 
jų plėšimui, ir apie pupos kon-

“Naujienų” vi- 
apie Vatikano 
Varšava, tai

kaž-kolvs lenluškiu, žandariškas, 
bolševikiškas, kurs atsiduoda 
1i esi mpatuig u cezu i o- pupjzni u’. 
Bet dabuur Marijum,i laikraštis 
staiga užtraukė kitokią gies
mę.

Jisai ėmė ginti Vatikaną ir 
įrodinėti, kad Vatikanas neišda
vęs Vilnių lenkams. Kaip, gir
di, jisai gajejęs “išduoti” (arba 
'“parduoti”), kad pačios “Nau
jienos” sakiusios, jogei papa ne-

tiN kad papa pardavė Lietuvos 
sostinę lenkų imperialistams, tai 
— “cicilikiškas absurdas!”

Šitaip išsikoliojęs, “Draugas” 
toliaus rėžia visą pamokslu apie 
socialistus. Ot, socialistai, tai, 
esą, kas kita. Franci jos “socia-

Kovo 29 cl. tįstas- -Herriot” turįs daug pa-

užsitrauktų ant savęs - “išdavi
kų” arba “pardaviku” vardą, 
jeigu jie imtą remti Lietuvos 
skriaudikų pusę, čia yra visai 
nesvarbu, kad “Draugas” netu
ri jokios galios nė apginti Lie
tuvą, nė parduoti ją. Svarbu 
yra moralė klausimo pusė. .

Taip pat ir su Vatikanu. Nors 
jis neturi armijos, neveda pre
kybos (išskiriant dvasiškais da
lykais) ir negalėtų išvaduoti 
Vilnių iš Želigovskio nelaisvės, 
jeigu ir norėtų, — bet jisai su
teikė moralę paramą lenkų im
perialistams, apiplėšusiems Lie
tuvą, ir todėl jo žinksnisi yra iš
davikiškas. Del savo politiškų ir 
bizniškų išrokavimų jisai atsi
žadėjo teisės ir doros!

Šitą biaurų papos diplomatų 
darbą Marijonų organas mėgina 
užtrinti pasakomis apie socialis
tus ir Herriotą.’ Čia tečiaus ji
sai sufabrikuoja dvi melagystes. 
Viena,' yra melas, kad Herriot 
“socialistas”. Kiekvienas žmo
gus, kuris skaito laikraščius, ži
no, kad Franci jos premjeras 
yra tiktai buržuazinis radika
las, nežiūrint to, kad jo partija 
vadinasi “socialistais radika
lais”. Francijos socialistai yra 
visai skirtinga partija. Ji tuo 
tarpu remia Herriot’ą, bet re
mia tiktai dėlto, kad ji nenori 
leisti nacionalistams ir klerika
lams pasigrobti į savo nagus 
valdžią. Bet remdami Herriot’o 
kabinetą, socialistai nuolatos 
kritikuoja jo politiką^ ir jau ke
letą kartų buvo taip, kad socia
listai grasino premjerui nu
traukti su valdžia visus ryšius, 
jeigu ji pataikaus atžagarei
viams. •

Akyveizdoje šitų faktų, rei
kia didelio begėdiškumo, kad 
Herriot’o nukrypimus į atžaga
reiviu pusę prikaišiojus socialis
tams !

“Draugas” meluoja taip pat, 
kuoinąt jisM sako, kad lietuviai 
socialistai “užsimerkia akis” ant 
Francijos rėmimo Lenkijos im
perialistų. Nuo pat to laiko, kai 
lenkai užgrobė Vilnių, lietuviai 
socialistai stovėjo pirmose eilė
se tų, kurie smerkia lenkų smur
tą ir to smurto rėmėjus. Socia
listų spauda ne kartą yra nu
rodžiusi ir dabartinės franeuzų 
radi kalės valdžios nusidėjimus. 
Bet tas, ką šiandie daro Her
riot’o valdžia, yra bloga tiek, 
kiek tatai yra senosios poinca- 
riznio politikos tęsimas. Butų 
tikras žmonių apgaudinėjimas, 
jeigu mes smerk tume Herriot’ą 
už tą, ką yra padarę nacionalis-

PAGALIAU, PRIPAŽINO
TIESĄ

Musų 
tauziję, 
Lietuvoje tai reakcijos rėmėjai. 
Bet štai ką rašo “Laisvės” ben
dradarbis B. apie nesenai įvyku
sį Lietuvos valdžios krizį:

“Aišku ir tai, kad nusto- 
jantieji įtakos (prisiminkim 
rinkimus į savivaldybes, ypa
tingai Šiauliuos, kur tris kar
tus rinkimai buvo panaikinti 

' ir visgi jie davė apie pusę vie
tų socialdemokratams) ir to
dėl bijodami ntistoti valdžios, 
kademai mano toliau laikytis 

, lazdos pagelba”.
čia aiškiai pasakyta, kad so

cialdemokratai muša klerikalus 
iš jų pozicijų. Reiškia, socialde
mokratai ne tiktai kovoja prieš 
juodąją reakcijų, bet ir kovoja 
pasekmingai.

O kuo gali pasigirti Lietuvos 
komunistai? Tiktai tuo, kad jie 
susiriesdami plusta ir šmeižia 
socialdemokratus. Taip elgda
miesi, jie padeda reakcijai.

komunistai nesiliauja 
kad socialdemokratai

Kas girdėt Lietuvoj
Mažeikiai. Įvyko apskrities 

komiteto, Mažeikių miesto or
ganizacijų, žiežirbininkų vi- 
suotinasaį susirinkimas ir mie-

tarta visa eilė einamųjų klau
simų, sąryšyje su gyvenamuo? 
j u momentu ir kalbėtasi dėl 
metinės partijos konferenci
jos, jos dienotvarkės ir numa
tomųjų darbų. Susirinkimai 
buvo skaitlingi, praėjo labai 
gyvai ,ir sutartinai. Vielos or
ganizacijos žada rūpintis savo 
narių švietimu, tuo reikalu bus 
papuošta' paskaitų, imtasi or
ganizuoti klubus, knygynėlis 
r skaitykla.

Miesto s.-d. frakcija savo 
susirinkime aptarė visą eilę 
dąusimų’ ir kalbėjosi dol be
darbių reikalų rupinimo. Vi
suose susirinkimuose dalyvavo 
C. K. ir apskrities komiteto 
atstovai. Daugiau tokių susi
rinkimų.

, .Ill^ny, MII. T

< Redakcijos Atsakymas >
•I . -! i •

Roselaiulietei. J. Vaičkus 
ar kas kitas visur vienas api
bėgti negali. Jei norite tokios 
mokyklos, 
te ii- pačios p.
kvieskite. Netilps.

— susiorganizuoki-
Vaičkų pasi-

✓

Tuo tarpu pas musų kaimy
nus latvius vasario mėnesyje 
Rygoje įvyksta didelė bedarbių 
manifestacija, kuri ramiausiu j 
budu pasitaria su^ Ministeriu 
pirmininku ir su miesto savi
valdybe. Visi Latvijos laikraš
čiai rašo, kad Rygoje niekuo
met netnatė tokios įspūdingos, 
tokios gražios, taip puikiai or
ganizuotos manifeslącHbs, ko
kia buvo Rygos bedarbių ma
nifestacija. . Virš dviejų tūks
tančių bedarbių, išsirikiavę po 
4, sustatė pirmose eilėse vyrus, 
viduryje bedarbes moteris, ėjo 
su plakatais: “Duonos ir dar
bo”!; nuėję pas ministerį pir
mininką, įteikė savo reikalavi
mus; nuėjo į miesto savivaldy- 
oę ir ten saVo reikalus išdėstę 
grįžo atgal. Apie tai rašo net 
neužinteresuoti laikraščiai. Tas 
pats “Segodnia”, kuris visaį 
neužinteresuotas ginti darbia 
įlinkus ar bedarbius, kuriam 
visai nerupi nū darbininkų, n’Č 
proletarų reikalai, rašo,, kad 
tikrai Rygos miestas, i'. jokios 
manifestacijos nebuvo 1 malęs,. 
Tuo tarpu pas mus, kur kal
bama apie demokrailjją, . apie, 
laisvę, kur sakotės,' kadturi
te sutvarkytą. valstybes apara- 

kad teisGtumas v
jas, kur kasdien Seimo posėdy
je papildomi policijos ir Tei
singumo Ministerijos etatai, 
pas mus sostinėje nerasta ga- 
limit net išaiškint i, ar ponas 
Labutis, davęs,.įsakymą šaudy
ti į beginklę minių, teisėtai 
pasielgė ar neteisėtai, ar jis 
turi nešti už tai baudą ar ne. 
Apie Vaškelcvičių klausimas 
taip pat neištirtas. Antra ver
tus, duodama ponui Vaškelevi- 
čiui galimybes trukdyti ligo
nio) ramumas, kada ligonis tik 
ką iš operacijos, ir kaišioti 
jam savo pasiteisinimo rašius 
pasirašinėti.

Gerbiamieji, aš manau, kad 
po to viso jus negalėsite ra
miai žiūrėti į musų vidaus pa
dėlį ir turėsite pasakyti, kad 
reikia panaikinti įsivyravusi 
sistema, prie kurios valdžios 
agentai daro tai, ką nori.

visam

faktų.
Kaune,

Daugiau faktu.

štai, duugiaus faktų, kurie 
įvyko jau po musų interpelia
cijos įnešimo. Prieš T4 die
nas jus skaitėte laikraščiuo
se, kaip Tilmanso salėje girtas 
policininkas neklausė savo vy
riausybės įsakymo ir peršovė 
savo tiesioginį viršininkų ii’ 
dar vienų policininkų. Prieš 3 
dienas prie tos pačios Tihnaji- 
so salės kiti policininkai sidair. 
kė du dideliu valdininku, va
žiuojančių automobiliu ir. pa
reikalavo, dokumentų. Kada 
vienas valdininkų taktingai 
pasiūlė policininkams: ponai, 
prašom į automobilį nuvažiuo
sime į nuovadų, tuomet polici
ninkai kurie yra išėję pavyz
dingų jūsų įsteigtų, policijos 
mokyklų, begėdiškai pabėgo 
nuo tų dviejų ponų. Jus nese
nai skaitėt laikraščiuose, kaip 
policininkas peršovė 14 metų

Jei policija nebaudžiama, ka
da jį šaudo bedarbius, tai. kajn 
bausti, kada polipininkni saur 
do“ viens kitą? Tai va tie fak
tai, kurie yra įvykę po inter
peliacijos. Jie rodo, liad musų, 
interpeliacija. tuvP vietos* turi 
rimtų davinių; Tie daviniai- yra 
tiek rimti, kad Seimo daugu
ma ir visi tie, kurie jaučiu 
save tautos atstovais, kurie di
džiuojasi ne vįpn gclžkvlio įsi
lietu kišenėje* bet jaučiu ka<l 
atstovauja, kraštui, kuriems 
rupi krašto kruvini reikalai, 
jie negali šaltai žiūrėti į lups 
įvykius, kuyie dedasi čia Kau
ne, ir visame krašte.

Policijos savivaliavams 
krašte.

Duosiu dar daugiau 
Mes žinome, kas darosi
šalies centre; bet, gerbiamieji, 
reikia pasakyti, kad provinci
joj darosi dar baisesni daly
kai. Pavyzdžiui, Viekšniuose 
policija uždraudė socialdemo
kratams tęsti vakarėlius il
giau 10 valandos vakaro. Reiš
kia vieniems vienas mastas, 
vienas įstatymas, kitiems kitas 
mastas, kitas įstatymas.

Kuršėnuose areštuoti 
valsčiaus Tarybos nariai 
cialdcmokratai, areštuoti 
lai, buk jie esą komunistai. Po 
poros dienų, kada policija ne
rado jokio 
liuosuoti.

Radvilišky 
į “žiežirbos” 
iškratė jį be jokio orderio, be 
jokio įsakymo. Kada policija 
buvo paklausta, Iguo vadovau
damosi tai daro, policija atsa
kė: “Tai ne jūsų dalykas”! 
Reiškia, policiją viešpatauja, 
piliečiai neturi net teisės pa
klausti, kędel tai ,daroma.

Šiauliuose surengtus musų 
mitingas. Atvyko Šiaulių poli
cija ir įsakė išsiskirstyti; neiš
aiškinus nepamatavus dalyko 
mitingas buvo uždarytas.

Toliau Ttiuraįįoj jiolicija isi- 
veržč į musų partijos klubų’ ir 

darė be jokios atodairos; kratą. 
Joniškyje suareštuota 26 žmo
nes; už poros dienų paliko tik

ėtai 4, dvidešimts suviršum 
žmonių paliuosuota. Dabar čia 
Kaune. Nors ponas Arminas 
sako “Lietuvos žiniose”, kad 
pas jį kratos nebuvo, bet turiu 
žinių ir tikrų žinių, kad polici
ja buvo įsiveržusi į jo butų.

Man žinoma, kad žinomas 
profesorius Stankevičius, ku
ris dabar tapo žinomesnis', tb- 
del kad dalyvavo žino'moj dak
taro Puryckio byloj, — ir pas 
ponų Stankevičių buvo padary
ta krata; Kada jis skambino į 

■policijų, jam buvo pasakyta, 
kad jis veltui protestuoja, nes 
policija daro tai, kas jai 
daryti.

Jus taip pat turbūt 
apie visų eilę padarytų 
tarpe universiteto studentų., Iš
krėstas studentas Šmulkštys, 
kuris visai nėra nei komunis
tinio nei socialistinio nusista
tymo. Suimtas socialdemokra
tas studentas Lapenas ir atim
tas jo tėvo laiškas, kuriame tė
vas prašo “sunau susimilda
mas užsakyk man “Lietuvos
Ūkininkų”. Suimtą studentes 
Siruty te ir Jusodaitė. Suimtas 
studentus čupęnas, kratytas 
Butkus, žodžiu sakant, suim
ta visa eilė žmonių, iš kurių, 
pavyzdžiui, studentai šmujkš- 
tys ir čapėnus viešai 

; u n i versi te t o orga n izac i j ose 
[gerai yjja žinomi Kauno- visuo
menei. Maža to jie fotogra
fuojami. Studentėms Siruty- 
įtėms antspauduojama rankų

įrodymo,

policija 
komiteto

trys
SOr

už

j iie * pa-

įsiveržė 
butų,

reikia

žinote 
kratų

veikė 
ir

[Su nekaltais piliečiais apsieina
ma, kaip, su kriminalistais.

f
Gerinamieji* jei šitaip butų 

daroma su kriminalistais ar su 
■žmonėąuti,. kuine įtariami kri- 
; minalįiniHOHe nuaikąjtūi tuose,
tai suprantamas dalykas, kad 
pobgijib, sakant tokius asme- 

:nis> ueikaJinga turėti visas jų 
įžymės iw tt. Bet uni veikim to 
studentai ir neit nu pirmo kur- 

;so, — čia jau nesuprantama 
kam reikalinga fotogra
fuoti, kam reikalinga jų pirš
tus tepti antspauduoti, 
jus atrasiu kad taip butų 
romą,? \ 4

A& žirniu: f aklu, iar žiijd-le 
kad hųvo> daroma kratos 
žmoųcs, kurie ajisoliučiaj
turi nieko bendra su< politiką, 
su partijomis. Padarytu krata 
pas ponę Snudjikienę, kuri gy- 
vėnm taip sakant, kaip pelė pu

“O tamsta 
Baltrušaitis

šluota. Ji apolitinis žmogus. 
Nežiūrint to, du kart daroma 
krata, gąsdinama penkių-šešių 
metų jos mergaitė, žodžiu sa
kant, epidemija kratų 
mimų.

<•. Studentų Koniukova 
ištardyti ir ištardžius 
suoti, grudžia į arešto
prie Apskrities Viršininko: ten 
jis nakvoja visų naktį ir išbū
na tarpe visokių nešvarumų, 
tokių nešvarumų, kurių nie
kuomet jums neteko matyti. 
Jeigu norit, eidami namo, šian
die galite patikrinti, nes areš- 
.to namas netoli, Laisvės Alė
joj, šalę Apskrities Viršininko 
būstinės. Taigi žmonės, gru- 
džiami į arešto namus, išbūna 
tarpe visokių nešvarumų, jų 
teisės mindžiojamos, iš jų 
tyčiojimąsi. čia kyla klausi
mas, ar tai vien yra tik poli
cijos sauvaliavimai, ar čia 
vien policija yra kalta? Man 
ateina į galvų mintis, kad čia 
nėra vien sauvaliavimas, kad* 
čia yra daugiau negu sauvalia
vimas.

Aš papasakosiu ’faktų, kuris 
nesenai turėjo čia Kaune vie
tos. Žaliajame kalne nakčia po
licija atvyko pas nekurį Balt
rušaitį ir darė kratą, ir kuo- 
met- reikėjo rašyti protokolą,7“
policija klausė: 
kuom užsiimi?’
atsake. Tuomet policija nuste
busi paklausė: “Tai tamsta ne 
studentas? Tai kokių gi vel
nių išpradžios nepasakei 
mums, kad ne studentas esi, 
kam gi mums reikėjo daryti 
kratą?” Reiškia, iškrėtę, žmo
gų,, sutrukdė jo miegą ir tai 
darė, net neži nodamu’, pas k<j 
daro kratų! Tas žmogus pap
rastas pilietis ir turbut nežino 
kokių esama partijų Lietuvoj. 
Ir kada iškratė, Jiada sutruk
dė, kada sulaužė buto neliečia
mybę, tada sakoma: “kurių gi 
velnių tamsta mums nepasakei, 
kad esi uostudentas!”

Gerbiamieji, visos tos kra
tos pas profesorių Stankevičių, 
pas Šmulkštį, ILapėnų, Siruty- 
tę ir kilus, vienu žodžiu, pas 
tuos žmones, kurie nieko ben
dra neturi su komunizmu, — 
man rodos, kad tos kratos ne 
tiktai rodo policijos tam tikrų 
sistemų, sistema įžeisti piliečių 
laisvę piliečių teises, bet po 
šiais politinės policijos žinks- 
niąis slepiasi dar kas 
Manau, kad tai, kas 
piasi, yra provokacija, 
iš politinės . . policijos 
Mes • čia aiškiai

nors, 
čia sle- 
vedama 

pusės.
pasisakėme, 

kaip žiūrime į politinę policijų. 
Tos politinės policijos tarnau
tojų 50 n uos. 
o kiti 50 nuoš*. 
kuriems vistiek 
Tokie elementai
karnas provokacijai įrankis.

(Bus daugiau)

žvalgybininkai, 
yra žmonės, 

kum tarnausi, 
kaip tik tin-

Parduodame • tiktai Gerus 
Pianus ant lengvų išmokėji
mų, kaina nuo

JOS, F. SUDRIK
I’IANV KRAUTUVE 

3343 So. Hajsted SL, 
332/ So* Halsted St», 
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Del girtavimo netoks 
viĮivnlivv gyvasties POŽĖLOS-BANCEVIČIAUS 

RISTYNĖS BUS IKI GA- 
LUTINOS PERGALĖS.

N. „Tverijonaite, S. Staniuliutė,-yra unijos, o ne politinės par , 
J. Jančius, A. tuos. Antra, visą bėdą suku- 

Misevičius ir pia Rumunijos valdžios reika

ŽINIOS* Del girtuoklio kaltės ir dvi mo 
terys liko sužeistos

Stipendija dainininkei Del girtavimo, John O’Brien, 
9251 Stftny Island Avev gal ne
tik pats neteks gyvasties, bet dėl

sa- 
šu- 
ka-

A. Misevičius, 
Banaitis, A. 
Jozavitas. 

“Potašas 
yra linksmu 
iš Amerikos
nėra anti-semitiška, 
prastai panašios komedijos bu-! girną.

Bush konservatorijos, 839 N. J° ir dvl moterys liko sunkiai su- 
Deearbom St., Sigma Alpha lo ,žeI*>s- v>ena mirtinai, r 
ca studenčių draugijos Omaha1 G"*13 0 Brlen važlllv« *“‘0- 
Chapter duos stipendijų jaunai, mobiliu Stony Island gatvėj, 
talentuotai merginai.ar moterei, Kartu su juo važiavo Mrs. P, 
kuri nori ir turi baisa, bet ne-. 1)u-««an, m., 1528 E. 93 St.
turi ištekliaus mokintis. |jr Workn>an 24 m., 4865

Stipendija - “schoolarship,” Lake 1 urk Ave- Bevažiuojant 
sumoje $200 bus duota toje kon O’Brien pamatė ateinantį gatve- 
serVatorijoje merginai ar mote-1 k»‘i >r f^kęs: “žiūrėkite kaip 
rei jaunesnei ne 25 ni. amžiaus, 
kuri laimės kontestą. Aplikaci
ją (tos konservatorijos vardu) 
reikia paduoti iki balandžio 8 d., 
kontestas gi bus balandžio 18 d., 
kpr kontestantėsk turės padai
nuoti po dvi į dainas.

Platesnių žinių galima gauti 
pačioj konservatorijoj. .

i: "žiui-ekite kaip 
aš užmušiu jus visus,” pasuko 
automobilių ir visu svarkumu 
drožė į gatvekarį. , O’Brien ir 
Pearl Duggan gal mirtinai su
žeisti tiko. P-lė Wdrkman irgi 
yra sunkiai sužeista, bet dar pa
sveiks.

PAŠOVĖ SAVO VYRĄ

Sūnūs gindamas motiną 
sužeidė tėvą

Vyras atsisakė su ja šokti '• '

Ralph Gerrard, 2125, Roscoe 
St., šventė dešimtines sukaktu
ves savo apsivedimo. Svečių bu
vo nemažai. Prasidėjus šokiams, 
jo pati pakvietė jį šokti, bet jis 
_______ Tada jo patį išsitrau- 

uris begel-. revolveri ir paleido i jį kelis

Mrs. Lucas Rycas, 28 metų, iš 
\\ aukegano, išgelbėjo savo gy- • 
vustį tik pasidėknojant sa\o 8 atsisakė, 
metų sunui V’illie, 
ęėdamas savo motinos gyvastį, šūvius. Gerrard liko gal mirti- 
sup austė ir sunkiai sužeidė sa- naj sužeistas ir išgabentas' ligo- 
vc tėvą. I ninėn, o jo pati uždaryta belan

gei). Jokio kaltinimo prieš ją 
nestatoma, nes laukiama jos vy
ro arba pasveikimo, arba miri
mo.

“Aš nesigiriu, bet galiu”, 
ko Požėla-. “Tegul dzūkas 
kauja. Jis pašūkaus kitaip, 
da fruidti kovo 3F d. susitiksi-
va ant mat rašo Chicagps Lie
tuvių Auditorijoj.” •

Keikia pasąkyti, jog per
imtas ristynems gauta neapru- 
bežiuotam laik^n. Nežiūrint 
vienok į tai, vyriausioji pora 
— Požėla su Banccvięium — 

susikibs lygiai 9 vai. vakaro 
ir risis iki galutinos pergalės. 
Jųdviejų akys dabar yra nu
kreiptos j deimonto diržą, ir. 
todėl laukiama tikrai atkak
lios kovos. •

Nesmagu pranešti, jog ris- 
tynese J. Šimkus negalės daly
vauti: šios savaitės pabaigoje 
jis būtinai turi važiuoti į Bos
toną. kur užtruks savaitę, o 
gal ir daugiau. Vietoj Šimkaus 
risis J. Geštautas.

Sporto medėjai nemažai su
sidomėjo Klaipėdos čempionu 
Karoliu Vokeliu. Kurie jį ma
tė, pasakoja, kad tas 
Kardlis yra gan geras 
Pamatysime, kaip jis 
dys kovo 31 d.

naujas 
ristikas. 
pas iro-

WLADEK ZBYSZKO PAGUL
DĖ AL. GARKAVENKO

l.ucas nvcas pi išgėręs mun-j 
šaino apie vidum .‘Jj nare h* na
mo ir puolė savo miegančią pa
čią mušti. Tai užgirdo jų vai
kas, kuris nubėgo virtuvėn ir 
pastvėręs dideli peilį, atbėgo 
motiną gelbėti. Tėvas tuo lai
ku motiną buvo parsimetęs ant| 
žemės, ir viena ranka smaukda- 
mas, antroj rankoj Mikė revol
verį ir grūmojo ją nušauti. Vai
kas greitai šoko ant tėvo ir tris 
sykius patraukęs peiliu, perplo
vė tėvui kaklą. Tėvas liko sun
kiai sužeistas, bet vaikas 
atiduotas teismui.

Subatoj Schoenhofen svetai
nėje Wladek Zbyszko nuėmė 
nuo Al. Garkavenkos karūną: 
lenkas rusą milžiną du kartu 

ir tuo 
— N.

“privarė prie pakaros” i 
budu laimėjo rist.vncš. ■

nebus

Maskuotas žmogus nu 
šova vyrą ir pačią

Maskuotas žmogus, apsigin
klavęs šautuvu, įėjo į du butus 
name prie 1345 TJatyjlor St.* ir 
viename butų nušovė Edvvard 
Palumbozio, 26 m. ir jo pačią 
Marę, 25 metų.- Kitame bute jis 
pašovė ir' gal mirtinai sužeidė 
Mrs. Mary Pacifico, 40 metų. 
Paskui jis pabėgo per elę. Poli
cija sužinojo, kad užmušėjas 
aplankė dar vieną butą tame 
name, bet .nieko nedarė, ar ne 
spėjo ką nors padaryti,, nes* mp- 
teris greitai užtrenkė duris.

Kadangi tas žmogus 
štai elgėsi, tai i 
mano, kad galbūt jis yra kokis 
pakvaišėlis ir todėl dedama pa
stangų, žmogžudį surasti pirm 
negu jis daugiau žmonių išžu
dys. Mat pašautojo Marė Paci
fico .-ako, kad tuo užmušėju vei
kiausia buvo Ralph Beno, užmu
štųjų tėvų vaiko krikštotėvas. 
Reno labai susikivirčijo su Pa
lumbozio šeimina, o Marę Paci
fico pašovęs todėl, kad ji žinojo 
apie tuos kivirčius.

BUTLEGERIS NUŠAUTAS 
PRIE TEATRO

Peštukus ir butlegeris Morris 
Goldman liko mirtinai sužeįstas 
Falace teatro tarpdury. Tuo 
laiku žmonės ėjo į teatrą ir pra
sidėjus šaudimuisi, publikoje ki
lo panika. Sužeistas Goldman 
liko nugabentas Į ligoninę, kur 
neužilgo pasimirė. Jis atsisakė 

| pasakyti kas ji pašovė ir nors 
šovikas ant vietos liko suimtas, 
bet jis atsisakė jį identifikuoti: 
esąs jis atsilyginsiąs) su juo savo 
tišku budu. Goldman buvo ar
timas draugas nušautojo butle- 
g' rių karaliaus Dean O’Bonnion 
ir pastaruoju laiku, kartu su Al- 
terie vedė jo biznį.

Nušovė Goldmana Julius VVeis- 
berg, kuris sakosi esąs *real es- 
tate agentas, bet policijai yra 
gerai pažystamas kaipo vienas 
kriminalistų. Jis nė nebandė 
pabėgti ir ramiai atidavė polici
jai savo ginkit}. Jis teisinosi, 
kad Goldman iš jo reikalavęs 
pinigų ir todėl jis jį nušovęs, 

i Bet policija tam netiki. Ji spė-
l<ej_ ja, kad veikiausia jiedu nepasi- 

policija dalino pelini nuo kokio-nors 
munšaino šmugelio.

lietuviu Rateliuose
Potašas ir Perlamutras ,

Dzimdzi-Drimdzi tą gražią 
mediją gerai suvaidino.

ko-

REIKĖJO NUŠAUTI SŲNL 
kad išgelbėjus girtą 

SENI Iš BALOM.

NUŠOVĖ ŠVENČIANT
GIMTADIENI

Donald Phillips, 22 m., maši
nistas, 1^*> N. Harding Av. šven
tė savo gimtadienį. Bešvenčianl. 
šaika jaunuolių bandė 
t i į jo namą, bet jų 
neįsileisti. Dalykas užsibaigė 
tuo, kad Phijlips liko nušautas. 
Septyni šaikos nariai tapo areš
tuoti ir kamatinėjamj apie tą 
užmušėjistę, bet aštunto, kuris 
veikiausia ir yra tikrasis užmu 
sėjas, policijai dar nepasisekė 
suimti. Policijos jieškamuoju 
užmušėju yra James O’CaJIa- 
ghan,J9 m., i___ ... _ ___
ren St. «

l Anton.Willinsus(, turbut lietu
vis, 7(f m. amžiaus, 9301 Phil
lips Ave., South Chicagoj., gir
tas gryžo namo. Vienoj vietoj 
paslydo ir įkrito j balą, kurioj ir 
pradėjo vartytis, nebegalėdamas 
atsikelti. Jo šuo atsigulė neto- 

, Ii jo ir neleido nė vienam prie jo 
'prieiti, kad jį išgelbėjus. O pa 
į likti pelkėje senio negalima bu
vo, nes besivoliodanuks galėjo 
prigerti. Neliko nieko kito da
ryti kaip pašaukti policiją, kuri 

jsivvrž- vykusi šunį nušovė ir seni iš

(JH1CAGIECJĄI f>lllGS|t£

Otto Swarz, chicagietis, buvęs 
Marshal Field &'Co. pardavėjas, 
ir jo pati, dainininkė, daug me
tų veikusi Appolo Music kliube, 
prigėrė Brunt Cane ežere, apie 
U m.'nuo Forrest City, Ark.

2817 \V. Vau Bu-> važiavo automobiliu ilgu per 
j tą ežerą padarytu tiltu, tik urnai 
automobilius nušoko nuo tilto į 
ežerą ir abu jie prigėrė.Gatvvkaiis užmušė.

Negrė, manomą, Elihoie Hill,
26 m., liko užmušta gatvekario yra Unijinė Spaustuvė, 
prie 26 ir Cottage G rovė gatvių. Naujienų Spaustuvė

lavimas išduoti politinį pabė
gėlį. Aiškiai pabrėžiama, kad 
tai yra politinis pabėgėlis, kal
tinamas vien lik, už politiką, o 
ne už kokį, kriminalį prasižen 

Betgi yra faktas, kad 
na, bet vaizduoja žydų silpną-J Amerika jokių politinių pabč- 
sias ir gerąsias puses,'kaip jie- gėlių nelik Rumunijai,* bet ir 
biznį varo, bankrutija ir vč1;į jokiąi kitai šaliai neišdavinėja 
iskįla, ir visą tai parodyta; 
lengvoj jumoro formoj; begai- 
lestingai plakama ir tarp jų at
sirandančius įvairius sukčius 
(komisini n kas b'eldman), kurie 
netik kitus, but ir pačius žy
dus baisiausia vargina ir kan
kina. Kur ji vaizduoja žydų 
typus, komedija yra puiki, bet 
kur tik ji paliečia politiką, ten 
ji darosi naiviška. Pvzd., suk
čius Feldmanas negavęs kyšio 
iššaukia streiką ir atėjęs pri
sistato save socialdemokratu. 
Amerikoj gi socialdemokratai 
lokiais darbais neužsiima ir 
jokių streikų neskelbia;, tam

ir Perlamutras”, 
ir graži komediją 

žydų gyvenimo. Ji 
kaip pa-j

ir net lokių pabėgėlių nė ne- 
arešluoja, kiek kitos valdžios 
nė reikalautų.

(Tąsa ant O-to pusi.)

Geros Rusios
Grojiklio Pijano įren

gimas UŽ 

$395 
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Prašalina slogas.
Prašalina užkietėjimą.
Prašalina Reumatizmą.
Prašalina inkstų ligas.
Pagerina kraują.
Bulgariška žolių arbata parduoda

ma visur pas aptiekorius, 35c., 75c.,ir 
$1.25; Pastaba: Aš atsiųsiu savo 
didelj pakelį 5 menesiams dėl šeimy
nos už $1.25. Adresuokite man, H. 
H. Von Schlick, 25 Marvel Bldg., 
Pittsburgh, Pa.

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross.

. Pasitarimas dykai.
Kraujo egsaminHcjja, šlapumo analyaa* 

mikrosKOpiški ir kiti laboratorijos ilbandy 
mai, taipKi X-Ray eirzaminaęija daroma, ku 
ri parodo tikrą juaų sveikatos atovj. Ge 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniška* 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškunif), kraujo ligas odoe .ligas, pūslė. 1- 
šlapumo ligas yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėji 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir 
diea peikimą su 
skirdimą odos, suti 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems yr 
teikiamas labai gt 
ras patarnavimas įp 
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui 
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikiu dy 
kai patarimų. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. J labai trumpą laiką ligo 
niai jaukiasi daug geriau. Kiekvieną dieną

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

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohenuan

Hop-Flavored

PURHA
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas matenolas
Prašykit

NUPIRK•
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

ir malonumą. Ta! 
išgydo sifilį.

$12.50
$5.00

Kaina W
Cuoipi padarysi dideli smagumų 
pati sau, savo gumnims ir drau
gams su kuriai* sugiralinėji It 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
«ia, para<iki«ttt4a ii d»l&Mtniaųąi> 
aųaiinCl* »ni HetuviAkomiH vai«i4mi» 
pasauly>. Galima ir angliškai 
ivti.

Gaunama*

naujienos'
1739 S. B«uted Str, 

Chicago, III

Pereitą sekmadienį, kovo 22 
dieną, Great Northern teatre 
Dzimdzi Drimdzi artistai, pa
dedant chicagicčiams mėgė
jams, pirmą kartą pastatė gra
žią, bet sunkią komediją “Po
tašas ir Perlamutras.”

Ikišiol dzimdzius' matėme tik 
vodeviliuose ir jie visiems pa
tiko. Dabar teko juos pamaty
ti didesniame veikale, ir jie 
tiek pat ir čia patiko, nes vai
dino liek- pat gerai, ar dar ge
riau, nes jie čia galėjo parody
ti pilnus savo artistinius ga
bumus, ko jie niekad iregalčjo 
padaryti trumpuose vodeviliuo
se.

P-as A. Vanagaitis pasirodė, 
kad jis yra netik geras muzi
kas ir kompozitorius, bet taip
jau didelis artistas-vaidyla. Jis 
vaidino Potašo rolę pastebėti
nai puikiai; ne amerikiečiui, 
kad jie Cbieagoje statu lą vui- 
kalą, neturėjo geresnio artisto 
tai rolei iŠĮiiklyti. Geras buvo 
ir jo partneris Periamu Iras 
V. Dineika, tik jis perdaug 
jaunas tai rolei atrodė. Visos 
kilos rolės irgi gerai buvo iš
pildytos, išėmus vieną kitą ma
žesnę rolę. 1

Be 'Dzimdzi Drimdzi artistų 
vaidinime dalyvavo ir šie chi- 
cagiečiai mylėtojai: N. Gugie- 
nė, kuri davė gerą typą Pota-| 
šo žmonos; A. Kukutienė, J. jgį ieškai bargenų 
Strazilas, S. Vaicekauskaite, skaityk Naujienų skelbimus.

IMIIIIIIM

*’ KELLOGG’S 
lASTEliSS CASTOR 011.

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

I INFLUjENZA 
E z Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas 
H gali privesti prie Influenzos ir pneumo- 
B. nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų 

vartokite

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PaieugvinB akių įtempimų,, guria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tmųo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regyste. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi* 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai* 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

1545 West 47th St 
Phone Rnulevard 7588

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas mūšų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Pijanus galite pasirinkti dviejų 
Skirtingų Padirbimų

Gulbransen arba 
H. C. Bay pa

darymo
Šie pijanai yra žinomi kaipo

garsiai ir lengvai grojfjanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 
nekurios krautuves parduoda už 
augštą kainą, bet musų didele 
pirkimo ir pardavimo jiega dalei- 
džia mums teikti musų kostume- 
riams didelius sučėdijimus. — Su 
pijanu duodame Veltui, Suoleli, 50 
Volelių, laampą arba šcpelę dėl 
rolių, visą už ..................  $395.00.

Xnt lengvų išmokėjimų.
Norintieji įgyti gerą ir Aebran- 

gų pijaną patartume užsisakyti 
tuojaus, nes yra apribuotas skai
čius už šią kainą.

Krautuves atdaros vakarais

PEOPLES FURNITURE
I COiHNY

Pijany Skyriai
4177-83 Archer Avė., 

1922-32 So. Halsted St

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

mes suteikiame linksmumą 
vienatinis gydymas, kuris

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ...
DABAR
ATPIGINTAS IKI ....

I*er trisdešimti metų Dr. Ross gydo so 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI I Specialia serum gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi 
inui vyriškumo nusilpusiems vyramu. Jo vei 
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideli* 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga* 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligi 
ir kaip jųe galite būti šgydytas.. Tas nekai 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Robi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergąs 
tiems. .

DR. B. M. ROSS,
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imki, 
elevatorių iki 5 auąšto. Priėmimo kambary* 
606 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi 
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 va 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto ik 

8 vai. vakare

GYDOME VYRUS
$50 $10

Iki tolimesnio pranešimo -gydy
siu sergančius vyrus tokiu maža 
kaina kaip $10.

PEOPLES
Dentists

___ Uh
yptt 'SPECIALISTAI DEL 

TRAUKIMO DANTŲ 
kurie ištraukia juos <

BE SKAUSMO
Darome visokias platc'kokias norit 

23 metai tame name
Ateikite j musų vietą. Trys metai 

atgal kiti čia šalę atsikraustė
^'"7 Sani<aris Tiltinis

■ Darbas
X-Ray paveikslai dcl

Naturalės plombos $1 
Iš priemiesčių ligonius
pačią (iieną. Visas darbus 
laboratorijoj. Porcelinčs 
kepuraites.

Darbas tiltinis ir 
sidabrinės plombos 
nuo $1 iki $4

10' metij garantija

Egzaminacija DYKAI

$4
Funkcinių ligų 
ir dauginu 

išgydome tą 
atliekamai* 

ir auksinės

322 So. Staae Street 
Tarpe Jackson ir Van Buren 

Imkit elevatorių iki 3 augate 
Motery patarnavimas

8:30 ryto iki 8 vai. vakare
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
^ra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
pėdinti? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nės dėl pil
no 
rijoj 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
janių gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami- 
uuojain > su 
pagclbu \ "ay 
ir , Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas <lel galu
tino ištyrimo ligos ir dėl yžtikri- 
rinitno gero gydymo, egzai.umuo- 
jame taipgi kraują^ šlapumą ir 1.1.

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

“605” ^7±s’ “914”
TIKRA PAGELBA

Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo, liderycnous 
gydymas (jčirškimas gyduolių i 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabai' pasiduoda 
tąm gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriau:iųs 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, . taipgi specialus 4nterve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavąrtoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos uuo 9 tylu iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj Įr 
subatoj iki 8 vai. vakpre. ? Neda
lioj nuo .9 ryto iki I po pietų.

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

CHICAGO, 1LL.
(Imkite el< vatom/ iki 12 aųgsto)
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Naujierių Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su Eitais 
naujjenieuiais, kurių' šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

| Su Naujienų Ekskursija 
gali kelianti 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.

Patrynus gerai greitai prašalina niezė- 
jimiį ir skausmus. Nusipirkite buteli 
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs

gaut Amerikoj užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

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 įivakarus nuo Bbffąlo ir 
netoli Erie gelžkelio- turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren-

pavojin-* 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

laborato- 
išegza-

Dr. W. It. 
Rcgister,

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

I

Vyrai ir nioleiya kenčianti, žino
kite tie'są. ’likia pilna egzaminą 
ei ja miksų specialistų (lasiekiu pa
čius pagrindus, jūsų trubelio ii 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kąd jau nęra pa
gelbės. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą jr nuomonę. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

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

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim i“ 
gaukite $10 X-RAY egzaminacijų 
ir kraujo spaudimo ^gzaminacijų. 
Viską už $1.00.

CHICAGO M EDI C AL CL1N1C 
505 S. Stale SL, kam. < ongress St.

Privatis jojimas, 7 E. Coųgiess 
St„ prieš lieither krautuvę. '

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

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nekėlioj uuo 9 i.,lo iki 12 dieną.

V j----- -  .  _________________ j
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Antradienis, Kovo 24, 1925

Lietuvių Rateliuose. v°M$ ozimdzi -orimdzi North Side ASMENŲ JIESKOJIMAI
(Tąsa nuo 5-t.n pusi )

Musų mylimas vyrelis* ir tė
velis persiskyrė su šiuo pasau
liu, kovo 24 dieną 1924 metuo
se. Paliko dideliame nulidime 
moterį Karoliną ir dukrelę Van- 
dėlę. Juozapas, brolis Lietu
voje ir brolis Jurgis ir seselė 
Amilija ir brolis Tamošius 
Amerikoj. Paėjo iš Bagdoniš- 
kio kaimo, Subačiaus vai.

Pamaldos atsibus Kovo 24 d., 
1925 m., utarninke ant 7 vai. ir 
7:30 iš ryto j švento Kryžiaus 
Bažnyčia.

F rašome visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti šitose pa
maldose.

» 4615 S. Paulina St.

šiaip komedija buvo graži 
ir linksma, vaidinimas geras 
ir visi atsilankiusieji, kurių bu
vo arti tūkstančio, vaidinimu 
liko patenkinti. Tai buvo‘vie
nas iš pačių geriausių vaidini
mų, kokių chieagiečiai labai 
mažai yra malę 
noj. Vertėtų, kad 
norš kelis kartus 
totą papigintomis

Kas dar nematėt, skubėkite 
pamatyti pnsk 11 (i n i< > vaidini-
nio. D-zimdziiii nevnžiiios j al
si; iras kolonijas, nes ruošiasi 
mums parodyti porą didesnių 
veikalų. Vodėviliška programa 
bus išpildyta kovo 25 d., tre
čiadieny, Lietuvių Auditorijoj.

; Tai bus pirmas vaidinimas 
i Dziindziu naujoj lietuvių svo- 
l tainėj. Kas norit išgirsti 

lietuvių sce-ĮgH jajnu ftpjp fordukn, 
ta komedija' 
butų pokar- 
kainomis.

fonin 
inun- 

ir iš-
Cbi-

ALBERTAS KATKUS '

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 22, 1925, 8:30 v. v. Turė
jo amžiaus 1 m. 10 įnėn.

Laidotuves įvyks seredoj, ko
vo 25, 8:30 vai. ryto iš namų, 
12032 So. Halsted St., W. PulJ- 
man, III. į Visų šventų Parapi
jos bažnyčią, o iš ten Į švento 
Kazimiero Kapines.

Palieka nubudime
Tėvai Juozapas ir Kazimie
ra Katkai, brolis Juozas ir 
sesuo Stanislava.

JUOZAPAS SIMONAITIS
Musų mylimas tėvas ir brolis 

■. persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 46 meti) amžiaus, kovo 
23 do 8:15 vai. ryte. Paėjo iš 
Žaliosios gmino, Vilkaviškio 
valsč. 
metu.

Paliko dideliome
Amerikoj 3 brolius: 
ras, Antanas, Vincas 
seserį Maggie ir dukterį Jennie. 
Kūnas pašarvotas randasi 1518 
So. 49 Ct., Cicero, UI. laidotu
vės įvyks ketverge, kovo 26 d., 
10 vai. iš ryto iš namų 1518 So. 
49 Ct. į Tautiškas Kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiavnjam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
aos liekame,

Duktė, broliai ir sesuo.
Laidotuvėsę patarnauja gra- 

' borius L J. Zolp, Tel/Boulevard 
5203.

gmino, 
Amerikoje išgyveno 22

nubudime 
Kazimie- 

ir, vieną

(’Jiicagi'ečiai dabar 
džiaugtis turėdami savo tarpe; 
du gerus teatrus, kurie gali pa
tenkinti kiekvien’o norus ir 
tkonį. Kas-'mėgsta rimtų dra
mų ir įieško joj nusiramini-j 
mo — tam, be abejo, patiko J. 
Vaičkaus teatras, kuris duoda 
geriausias lietuvių kalboj dra
mas (originales ir vertimus). 
Kam tinka gi komedija ir be- 
rupeStingas juokas, tas, žino
ma. eis į Dziimlzi Drimdzi vai
dinimus. Abu teatrai mums 
yra labui reikalingi, nes jie 
mums duoda estetinį užsiganė- 
dinima ir dvasiniai mus auklė-• *

i ja ir kelia virš kasdieninio gy
venimo paišomų, duodami j 
mums progos įžvelgti į švic-į 
sius meno rūmus, k

i Mes visi privalėlumėm abu 
šiuos teatrus skaitlingai lanky
ti; išpradžių gal ne su tokiu 
dideliu noru, gal kritiškai į 
artistų pastangas žiūrėdami, 
bet paskui, kada priprasime, 
su. tais dviem teatrais nenorė
sime skirtis: mes susigyvensi
me su daile ir be jos gyveni
mas mums pasirodys nebeįma
nomas. Jei tai ikišiol neįvyko, 
tai dėlto, kad mes savo teatro 
ikišiol ir neturėjome. Buvo tik 
mėgėjų bandymai, kartais per
daug drąsus, su dideliu užsi
mojimu, bet mažomis pastan
gomis savo darbų kiek tobu
liau atlikti. Todėl tas “teatras” 
ir puolė, netekdamas geresnių 
mėgėjų ir publikos. Bet dabar 
teatras keliasi išnaujo, keliasi 
tobulas, ant kiek jis gali bu Ii 
tobulas išeivijoj ir mes visi tu
rime netik iš to teatro prisi
kėlimo džiaugtis, bet ir viso
mis jėgomis tų teatrą remti.

—Viešintiškis.

■ ŠalniUrą, suktinį, valsą 
piršti deklamacijų apie 
cagos gyvenimą ir sulyginimą 
Kauno, tai neužmirškite) 25 
kovo. Dzimdziai žada iškrėsi 
visą jovalą, ką lik jie turi.

Bilietai papigintomis kaįno- 
i mis, nes tuomi duoda, progos 
| visiems pamatyti lietuvišką
(vodevilį. Nuo 50c iki T dol.
galite gauti bilietus, 'lai pir
mas ir paskutinis toks persta
tymas. Patariame visiems nu
eiti pasižiurėti jų linksmo vai
dinimo. Tai nepaprastai 
bus artistai, kurių 
mams reik atiduoti 
Jų “Potašas” -buvo 
tai suvaidintas kovo

Rosetend

KOSULYS

Greitas būdas prašalini nio.

PAJIEŠKAU Kaziniicio Palubins- 
kio. Girdėjau, kad pirmiau gyveno 
apie 18th g:atvę. Yra svarbus laiš 
kas, Įuašaii jo, arba kas apie jį žino, 
pranešti, bu.J u <l?lc ingus.

STANISLOVAS VENCIUS, 
c-o A. Miliafickas,

1247 So. Cicero Avė., Cicero, III.

REIKIA DARBININKU
L

NAMAI-2EME
YYRŲ

gO“ 
'vaidini- 
k reti i tą. 

nepapras 
22 d. ’ 
—a b.

Šiandie paskaita

kam-.Šiandie vakare, Aušros 
bariuose įvyksta trečia LDI'J) 
79 kp. paskaita. Skaitys inž. 
K. Augustinavičius apie nese
nai mirusį didįjį Francijos ra
šytojų Anatole France.

Įžanga nemokama. Visi kvie
čiami lankytis į šias kp. pa
skaitas. —B.

Vydūnas musu scenoje
J. Vaičkus stato Vydūnu “Mu

sų ' Laimėjimas 
šeštadienį.

ateinanti

d. Cbicagos 
Vaičkaus 

stato pirmu

LSS. 81 kuopa rengia, draugiš
ką vakarienę ateinančio šešta
dienio vakarą, kovo 28 d., Wick- 
er Park svet., 2010 VV. North 
Avė., kur bus galima susitikti 
savo draugus, linksmai praleisti 
vakarą ir draugiškai pasikalbėti 
pi‘ie vieno stalo. Kaip girdėjau, 
bus programas, o paskui šokiai, Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
‘ ‘ ’ ’ • • ‘ ’ • gaiantuojamas už $4. Automobilių,

trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj, įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia i c geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale III 14.

taip kad visi atsilankę draugai 
ir -svečiai bus patenkinti. 81. 

'kp. yra didžiausia ir veikliausia 
kuopa Chicago,jo. Kaip žinoma, 
North Sidės draugai, kad kairėn 
gi a, tai gerai, ir atsilankiusieji 
visada būna patenkinti.

Todėl visi pasistengkime įsi
gyti tikietus iš anksto ir vyksime 
į VVicker Park svetainę, kur pa
simatysime vieni kitus ir pralei
sime laiką linksmai ir draugia 
kai.

—Ir aš busiu.

Pranešimai
iš, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
PRANEŠIMŲ TAISYKLES

ir

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDFNGYSTfc

Regent gaso pečius parsiduo- 
da labai pigiai. Naujas tik vie
nį sykį vartotas dėl demons-
travimo. Vertės $75.00 par-
duosiu už $40.00

F. J. YANAS
2805 West 63rd St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Lon^ distance handling.

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

..REIKIA koleto Hetuvii) meni) 
pflrdavinėli žemę geriausioję sekcijo
je mieste.* Gali atsišaukti patyrę ir 
nepatyrę. Geriausia vieta mieste. 
Daleiskite jums parodyti kaip galite 
uždirbti daug pinigų. Atsišaukite 
nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Klauskite
M. Danelsky 

PATERS & CO.
22 W. Monroe St.

, Hitas augštas

PARDAVIMUI

Kc- nnVl pirkti, 
parduoti, arba 

mainyti namus, 

farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

PARDUOSIU savo $750 ver 
lės grojiklį pianą, 80 rolių ir 
benčius už $1 15. Priimsiu 
įmokėjimo, kilus po $10 į 
nosį. Įsi 'floor.

1722 S. Ashland Avė.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352* S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9611

$50 
mė

GERIAUSIĄ progų bizniui, par
siduoda labai pigiai biznis, groser- 
nė, gali laikyti ir bučernę. Parsi
duoda su namu 2 aukštų medinis, 
ant kampo Storas, 3 fialai po 4 
kambarius, prie šalies extra lotas. 
Rendos $118 į mėnesi. Parduosiu 
viską kartu už $11000, įmokėti 
$2500, storas vienas yra liek ver
ias, o likusius pinigus į mėnesį po 
$X>, namas ir savininkas.

5125’S. Morgan St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimai* po 5 kambarius ir 
4 automobilių garadžius iš šono įva
žiuojamas. Ant dviejų lotų 66 pėdų 
pločio. Naujoj lietuvių kolonijoj, 
prie vienuolyno ir paiko. Pusė bloko 
nuo parko.

F. ADOMAITIS,
6630 So. Talrnan Avė.

Tel. Prospect 3938 ,

'Turiu parduoti tuojau
GROJIKUI PIANĄ 

su benčiumi, kabinetu ir 96 
liais, naujas $750, iki kovo 
parduosiu už

ro-
28

$4'900 AUKAVIMO KAINA
.5 kambarių cottage, cementinis 

skiepas, kieto medžio grindys, fur- 
nace šildomas, vana, stogus apsaugo
tas nuo ugnies, dideli porčiai, geri 
elektros iiKtuyes, lengvais išmokė
jimais.

10913 So. Troy St.,
M t, Greenwood,. ll|.

JULIUS NUTAUTAS
Mirė 23 d. kovo, 2 vai. po pie

tų. IŠ 'Lietuvos paeina Šiaulių 
apskričio, Tikužiškių kaimo. Tu
rėjo 32 metus.

Paliko tėvą, motiną, brolį ir 
seserį Lietuvoj ir dėdienę Ame
rikoj, 
metų.

Kūnas pašarvotas randasi 
5928 So. Mozart St. Laidotuvės 
įvyks ketverge kovo 26 dieną, 
8:30 vai. iš ryto iš namų į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
ir draugus kviečiame Širdinga: 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
paskutinį patarnavimą.

Lieka nubudime
Pusbrolis Kasparas Gedvilą.

aetuvoi ir dėdienę Ame- 
Amerikoj išgyveno 12

Atydai
Lietuvių

Nuolatinis, draskantis kosulys, ku
ris greitai silpnina jūsų kūno siste
mą, atidaro kelią labiau pavojingoms 
ligoms, gali būti prašalintas labai 
tankiai už pirmo sykio su šia sena ir 
išbandyta gyduole — Dr. Bell’s Pine- 
Tar Honey. Ir tai yra priežastis. 
Daktarai sako, kad nieko nėra gėrės-; 
nio kaip pine tar, nes jos greitai pa- j 
liuosuoja ir prašalina plėgmą, kuri 
yra tiesioginė priežastis kosulio, ir 
tuo pačiu sykiu medus suteikia malo
nų skonį ir prašalina gerklės niežėji
mą. Yra tiesiog stebėtina, kaip ji 
greitai prašalina kad ir sunkiausi 
kosulį.

Bet žiūrėkite, kad gautumėt orig- 
nalių Dr. Bell’s Pine Tar-Honey, bet 
ne kitokių. Dr. Bell’s yra žinomas 
virš ketvirtos dalies amžiaus, kaipo 
geriausios. Yra moksliškai prireng
tos atatinkamos proporcijos pine-tar, 
honey ir kitų greitai gydančių gyduo
lių kurias geri daktarai suranda ge
romis greitoje pagelboje.* Neturi sa
vyje apiates ar\kitų kenkiančių gy
duolių, jas galima duoti ir mažiems 
kūdikiams — geros nuo spazmotiško 
krupo. Jei jus norite geriausių j^y- 
ducJių kurios prašalina ir sunkiausi 
kosulį, tikrai gaukite Dr. Bell’s. Tik
tai*’ 30c. pas bile gerą aptiekorių.

4DRBELLS
HHt- TAR 'HONEY
FOR COUCHS

Kovo įnėn. 28 
Lftet. Au(lito4'joj, 
(Dramos teatras 
kaitų kražiausią Vydūno 3 
veiksmų misteriją “Musų Lai
mėjimas”, dalyvaujant Amer. 
Liet. T. Kur. S-gos, Vaičkaus 
teatro artistams ir Studijos 
mokiniams. Veikalo, pastaty
mas pagražintas dainomis ir 
orkestru. Gerb. mu&ų kompo
zitorius Ą. Pocius specialiai 
parašė orkestrui ir chorui mu
zikų. Veikalas pasižymi gran- 
dioziškumu, nes nekurtose sce
nose dalyvauja apie 50 asme
nų.

Sveikinam Vaičkaus * teatrų 
pasiryžusi pastatyti mums 
taip sunkų ir gražų musų dra
maturgų patriaoho Vydūno ku 
rinį

Meldžiame visų darbuotojų, drau- 
»'jų komitetų, raštininkų ir visų 
ių, kurie duodate Naujienoms pra
lošimus įsitėniyti šias taisykles:

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

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų .organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakaltas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius silsi rinki mus, kurie 
nėra biznjško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

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

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

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija^

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

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

vakariene šeštadieny, kovo 28 d., 
VVicker Park svet., 2040 North Av. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 
$1 ypalai. Bus pagaminta skani 
vakarienė, gražus programas ir šo
kiai. Tikielus galima gaut Naujie
nose, 1739 S. lialsted St., Aušros 
knygyne, 3210 S. Halsted St. ir pas 
visus kuopos narius.

Kviečia LSS 81 kuopa.

Musų Laimėjimas”.

Vieša padėka

— x.

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

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

Vardu Amerikos Lietuvių 
Teatro Kūrėjų Są j tingis, tariu 
nuoširdų ačiū už paramų per
statyme Pakrikėliai vi
siems atsilaikiusiems ant per
statymo, lietuvių laikraštijai 
ir visiems rėmėjams. Ypatin
gai nuoširdžios padėkos reiš
kiu biznio įstaigoms, paskoli
nusioms scenos reikmenis, bū
tent: Bridgeporto Furniture 
Co. už paskolinimų baldų, S. 
Loveikiui už paskolinimų gė
lių ir Mason Hat Shop už pas
kolinimų skrybėlių.

—Vak. Reng. Kom. Pirm.
J. J. Auryla.

Birutės Choro, vienų merginų dai
nų praktika įvyks kovo 24 d., antra
dienio vakare, 8 vai. Raymond Cha- 
pel, 816 W. 31 St. Visos dainininkės 
bukit laiku, nes turime prisirengti 
musų ateinančiam vakarui.

Valdybą.

Liet. Keist. Pas. Kl. repeticija abie
jų veikalų — “Šliubinė Mėsa” ir “Pa- į 
čios Strai^as”, Įvyks seredoj, kovo' 
25, McKinley Parko svet., 
vakare. Visi lošėjai malonėkit daly
vauti, kad geriau prisirengus, nes per
statymas minėtų veikalų bus kovo 28.

— Komisija.

Roseland. — šiandien “Aušros” 
kambariuose jK- ĄugustįnaVičius lai
kys paskaitą temoje “Anatole Fran
ce, jo gyvenimas ir jo darbai”.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO. , 

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojyn. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Te!. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 Šo. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS kambarys dėl vl«s- 

no ar dviejų vaikinų arba vedusiai 
porai su valgiu ar be valgio. Švie
sus kambarys, karštu vandeniu ap
šildomas ir telefonas. ;

Atsišaukit 2 f i.
v 4501 So. Troy St.

MOTERŲ
REIKIA moterų pardavinėto

jų j moterų rūbų krautuvę.
lialsted Oloak Store
1245 S. Halsted St.

REIKALINGA gaspadinė ant far- 
mos, prie mažos šeimynos, užlaikyt 
auzą ir valgį pataisyti. Vaikų nėra; 
mergina arba našlė moteris, gal būt 
ir su vienu vaiku.

Malonėkit atsišaukti
ADAM JORDAN,

R. 2, Box 37, N. Judson, Indiana.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

7:30 vai. I REIKIA 20 vyrų išmokti mu- 
rininkystės, gali uždirbti $1.50 
iki $2 į valandą kaip išmoks a- 
matą.
Naujienos, 1739 S. Halsted S t. 

Box 490 ......... .......

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

A $100
A įsakantiems žmonėms / \ 

išmokėjimais
812 W. 63rd STREET
Miss Jezarski s piano

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų muro 

namas, akmeniniu frontu, Storas ir 4 
ruimai užpakalyj dėl pagyvenimo, 
viršui G ruimai. Randasi ant 59 St. 
netoli Racine Avė.

A. E.,
£923 So. Racine Avė.
Phone Wentworth 1137

PARDAVIMUI duonkepykla 
namu, gerai išdirbtas biznis. I1 
žastis pardavimo — savininkas 
vaižurtja į Lietuvą. Atsišaukit 

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted SI.

• Box 207

sų 
rie- 
iš- 
i

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI bučernė, la-| 
bai pigiai, randasi geroje vieto
je. Savininkas serga. Naujie
nos, 1739 South Halsted Street, 
Box 491.

PARDAVIMUI St. Bernard, 
2 metų senumo, labai didelis ir 
geras' šuva. Atsišaukit, kam 
reikia. 1

5700 W. 63 St.

BADIO GBAMAFONAS i vieną. Kam 
eiti j koncertus, kad galima "namie 
turėti koncertą; pirkit Radiolą, ku
ri perduos koncertus iš tolimesniu 
miestų. Mes priimam į mainus se
ną gramofoną. Ateikite pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Musų kainos 
žemesnės, gcriiuisis patarnavimas.

Gus. Balsewich
1722 W. -17111 St. Chicago

PARSIDUODA cigarų, kendžių, so
dos, ice ereamo ir notion krautuve; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos, 5 rui
mai gyvenimui, vana, elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite:
5613 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI duonkepykla juo
dos lietuviškos duonos naujo išradi- 
rho. Melnyčia grūdams malti yra 
ant vietos pritaisyta. Kas norit pi
nigo padaryti atsišaukit 

841 W. 33 St.
Pjione Boulevard 5018

NAMAI-ŽEME
NAMAI. Mt. Greenwood. Kai

na $3,500 ir augščiau. Q kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

MAINYSIU ant bučernes 2 flatų 
mūrinį namą, South Side. Mainy
siu ant bučernes ir grosernė.s. Ant
ras 5 fintu naujas namas; mainy
siu ant saliuno arba bučernės su 
namu.

Atiiš.lukit.
4245 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 43/9

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

PASKOLA ir ANTRI MORGIČIAI
Mes darome ir i>erkame antroj mor- 

idčiiiK sumoje $200 iki $5,000. Leng
vais išmokėjimai; už (i'/t palūkanų, pri
einamu komisu. Taipgi perkame doku
mentus.

LOTUS STERN and CO.
Suite 1029 Bumam Bldg. 

16<l N. La Halle Street

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

3106 S. Halsted St.-, Chicago, III.

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
2554 W. 69 St, 

Tel. Roosevelt 8500

ANTISEP
TIKAS’

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

Ar jus žinote, kad t
Lietuva turi 7 pasiuntinius, 10 at

stovų, 6 konsulus, 3 vice-konsulus ir 
4 garbes konsulus kitose šalyse. Ar 
jus žinote, jei jus esate vienas tų vy
ru kurie neužsiganėdina rūkydami 
Turkiškus cigaretus, todėl, kad jus 
neragavote gryno Turkiško tabako. 
Helmarai yra padaryti iš gryno Tur
kiško tabako ir labiau jumis užganė
dins negu kiti kokie cigaretai.
-.............................. .. II ■ —.. ........................... .... . .......................... . .........................................

Aš TETUTE Barbora Virbickaitė 
po vyru Steponavičienė pajieškau sa
vo sesers dukters Juozapo Drigolto 
dukters, gimusi ir augusi Rygoj po 
vyru nežinau pavardės 
kad 1923 m.
Turi biznį, štorą ant Michigan Avė. 
Meldžiu atsiliepti, ar kas žinute pra
neškite, už ką busiu dėkinga. Stępo- 
noviez, 134 Chestnut St., Batavia," III.

Girdėjau.
gyveno Roselande, III.

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

PAJIEŠKAU Zuzanos Žlalabiukės 
po pirmu vyru Mažeikiene, o po antru 
nežinau. Girdėjau gyveno Burnside, III. ,r . ...7 .. # . .. -
ji gyveno, prisiųsti man jos antrašą:

I' REIKALINGAS patyręs 
ceris. Gali pradėti dirbti 
į’au. /

4828 W. 15 SI.
Tol. Cicero 8457

bu- 
tuo- RESTAURANAS ir boardiug 

namas, parduosiu labai pigia 
kaina.

2468 Blue Island Avė.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas mato
mas, scenarijos paveikslutoas male
vojimas, show card rašymas, klesoa 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą ląiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vftl. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wabash Avė., 

Calumet 5093

REIKALINGAS barberis 
karais, patyręs savo darbą.

Kreipkitės:
3461 S. Morgan St.

va- ---------------- f-----------------------
. PARDAVIMUI namas, yra 3 
krautuves, 4 flatai, daktarų ofi
sas, 3 garadžiai, rendos į mėne
sį $235.

2600-2602 S. Wallace St.
REIKA|LiINGA penterių, mo

kančių savo darbą ir unijistų 
Meldžiu jos ar kas ją žino kur arį>a norįnčių įstoti i unija. 

p ,As/eno, prisiųsti man los antrasa: .v 1
MRS. ROZALIJA SEŠTOKAITIENfi Atsisauklt.

Bridgeport Painting Co.
3149 S. Halsted St.

(po tėvais Sinickaitė)
129 N. 35th Ave.» Melrose Park, III.

P. O. Box 1296

BARGENAS.
Pardavimui namas 4 flatai ir 

garadžius, rendų $130 į mė- * 
nesį. >

465-467 W. 28 St.

DARBININKŲ
Ar senai jau jus esate be darbo?
Mūrininkai niekuomet nėra be dar

bo, jie uždirba nuo $12 iki $16 į dieną.
Nedaro skiitumo kokį kitą jus mo

kate amatą, murininkystė visuomet 
pasiliks tikra, nuolatinė ir gerai 
mokama vieta. Jums nereikės 
pintis apie darbą jei jus mokėsite 
rininkystės.

Mokinkites Murininkystės.
Nuo instruktorių kurie turi 30 

tų patyrimą, geriausiai įrengtose 
kyklose Chicagoj. Įrankiai 
Blue print skaitymas «r aoskaitliavi- 
mas mokinamas dykai su kursu, ar- 
chitektorių - inžinierių. Lengvais sa
vaitiniais išmokėjimais.
Mokinkites dienomis arba vakarais.

AMERICAN BUILDING 
TRADES SCHOOLS

4341 W. Harrison St., Kedzie 868

ap- 
ru- 

mu-

me- 
mo- 

dvkdi.


