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Kaunas gauna 2 
miĮ doljaskolos 
Vokietijai nepavyko iš

rinkt prezidentas
Meksikoj katalikai kelia riau- 

šes prieš valdžią *
'• Kaunas gauna du milijonu Vokietija nesugebėjo iš- 

doleriy paskolos. . rinkti prezidentą *

' MAŽI TOLIMOJO NOME MIESTELIO, ALASKOJ, PILIEČIAI,

Visas būrys Alaskos miestelio N ome vaikučiu. Kai tame sniegais ir ledais nuo pasaulio at
skirtame miestely nesenai sinuse difterijos epidemija, vietps gyventojų, ir šių vaikučių gy
vastim‘gelbėti vaistai antitoksinas — šimtus mylių gabenta šunimis.,' nes kitokio susisie
kimo budo nebuvo.

Dr. Vinikas pasirašė prelimina- Įvykusiais sekmadienį rinkimais
rę sutartį ir Remington jau 
išvažiavo Kaunan deryboms 
užbaigti

NEW YORKAS, kovo 30. — 
šiomis diepomis pasirašyta Nevv 
Yorke pirmutinė sutartis dėl 
dviejų milijonų dolerių Kauno 
miesto paskolos. Miesto Tary
bai priėmus šią sutartį, ji turės 
bųti dar patvirtinta vidaus rei
kalų ministerijos. Franklin Re
mington, pirmininkas tarybos 
firmos, kuri duoda paskolą, jau 
išvažiavo Kaunan baigti dery
boms su miestu ir gkuti ministe
rijos reikalingą patvirtinimą.

Paskolą duoda ,didžiausia A- 
merikoje statymo firmą, kuri 
apsiima pastatyti ir finansuoti, 
be tarpininkystės bankų, visą 
kainalizaciją ir vandentiekį pa
gal miesto suteiktą planą ir nu 
statytą kainą. Visą statybos 
darbą ves firmos organizacija 
po pilna miesto kontrole. Darba 
baigus, visi Įstatymai liks pilna 
miesto nuosavybe.

Paskola yra gaunama mini
mam sąlygomis, 25—30 metų ir 
jos atmokėjimo garantijai mie
stas užstato savo nejudamąją 
nuosavybę, kurios vertė siekia 
daugiau ne šešis milijonus dole
rių.

Visas derybas vedė nesenai iš 
Lietuvos grįžęs aamerikietis. 
buvęs atstovybės Washingtone 
sekretorius, Dr. M. J. Vinikas.

Šios paskolos gavimas turi di
delės svarbos Lietuvos valstybei, 
nes per ją atsidaro galimybė ir 
Lietuvai gauti valstybinę pasko
lą Ameerikoje. Iki šiol, nei vie
na Baltijos valstybių, išskyrus 
Suomiją, negalėjo gauti Ameri
koj jokios paskolos delei ben- 
bro Čionai įsitikinimo, kad šių 
valstybių dabartinė politinė pa
dėtis nėra galutina. Dabar, Lie
tuvon jau įėjus savo finansais 
didžiausiai Amerikos statybos 
firmai, bus geras pavyzdys ir 
proga bailiams Amerikos ban
kams ir firmoms susipažinti ar
čiau su Lietuva ir pašalinti ne
pamatuotas abejones ir tokiu 
badu’ rasti galima suteikti ir 
Lietuvai paskolos priimtinomis 
sąlygomis.

Turkai kviečia ambasadas 
kelti Į Angorą

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kijos vyriausybė pasiuntė užsie
nių valstybėms notą, pranešda
ma, kad ji negalinti sutikti, ka<J 
užsienių ambasados ir toliau pa
siliktų Konstantinopoly. Ji rei
kalaują, kad ambasados butų 
perkeltos į dabartinę Turkijos 
sostinę Angorą, Azijoj.

nė vienas kandidatas negavo 
absoliučios balsų daugumos; 
kiti balsavimai bus balandžio 
26 dieną

BERL1NAS, kovo 30. — šį ry
tą paskelbti galutini .balsavimų 
rezultatai parodo, ka(J įvyku
siais vakar Vokietijoje preziden
to rinkimais iš septynių kandi
datų nė vienas negavo reikalau
jamos absoliučios balsų daugu
mos. Todėl einant konstitucija 
turi Įvykti nauji balsavimai. 
Jie Įvyks balandžio 26 dieną. 
Antrais balsavimais kandidatas 
nebeprivalo gauti absoliučios 
balsų daugumos: būti Išrinktam, 
reikia gauti tik paprastą balsų 
daugumą.
Kiek, kuris kandidatas gavo ba1-

* sų vakarykščiais rinkimais
Vakarykščiais balsavimais 

kandidatai Į respublikos prezi
dento vietą balsų gavo šiaip:

Dr. Kari Jarres, susijungusiu 
nacionalistų ir konservatyvių 
buržuaziniu partijų kandidata-3 
gavo balsų 10,387,323.

Otto Braun, socialdemokratų 
kandidatas, gavo 7,735,678.

Buvęs kanclerius Marx, kata
likų centft) kandidatas, 3,883,- 
676. •

Ernst Thaelmann, komunistų 
kandidatas, gavo 1,869,553.

Hellpach, demokratų partijos 
kandidatas,, gavo 1,565,136.

Dr.'lieki, Bavarų liaudies par
tijos kandidatas, 1,003,278.

Gen. Ludendorff vokiečių fa
šistų kandidatas, 284,471.

Tuščių baliotų — 34,152.
Balsavime dalyvavo truputi 

m|ažiau ne 69 nuoš. viso balsuo
to j ų skaičiaus.

Socialdemokratai laimėjo
* daugiausiai

Šiais rinkimais didžiausi lai
mėtojai buvo socialdemokratai. 
Užtat komunistai daug prakišo. 
Vienintelė vieta, kur komunistai 
gavo 30 nuošimčių balsų dau-. 
giau ne parlamento • rinkimais 
praeito * gruodžio mėnesį, t ii 
Halle, kame jie savo priešrinki
minę kampaniją pradėjo šaudy
mais masiniame mitinge.

Neskaitant šian ir ten įvyku
sių tarp monarchistų jaunimo 
“plieno šalmo” ir respublikinin- 
kų jaunimo “valstybės vėliavos” 
organizacijų narių peštynių gat
vėse, kartais dar komunistanfs 
į jas įsimaišant* šiaip rinkimai 
praėjo ramMi. *>

NEVV YORKAS, kovo 30. - 
Nušokdama nuo Grenoble vieš
bučio stogo nusižudė rašytoja, 
buvus Follies, aktorė, Miss Daisy 
Lucas. Prieš šešeris metus mi
rė jos sužieduotinis, ir nuo to 
laiko ji visados i Indėj o. y

Kataliko riaušės prieš val
džią Meksikoj

' I ;
Susirėmus su vyriausybės jėgo

mis, kunigai ir vyskupas bu- 
priversti bėgti |

' MEKSIk6Š"MIEŠTAS, kovo 
30. Telegrama iš Pachuca, Hi
dalgo valstijos sostinės,,praneša, 
kad Arenale pakar Įvyko katali
kų riaušės ir susirėmimas su 
miesto administracijos jėgomis. 
Parapijos kunigai, o taipjau Tū
binei ngo vyskupas/kurs. buvo at
vykęs bažnytinėms iškilmėms, 
juvo priversti bėgti iš miesto. 
Vyskupas atvyko Į Meksikos 
Miestą protestuoti dėl miesto 
vyriausybės užėmimo parapijos 
bažnyčios. ‘ •'

Arenalo miesto vyriausybė 
kaltina katalikų kunigus, kad jie 
siundę žmones prieš federalę ir 
valstijos valdžią ir prieš miesto 
vyriausybę.

Tvarkai atsteigti i Arenalą 
pasiusta kariuomenes skyrius.

6 pašauti bažnyčios riaušėse
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

30. Aguas Calientes mieste 
vakar ties San Marco bažnyčia 
Įvyko susirėmimas tarp katalikų 
bažnytininkų ir federalės ka
riuomenės. Du karininkai ir 
keturi kareiviai buvo sužeisti, 
šešiasdešimt šeši vyrai, dešimt 
moterų ir vienas ispanų kunigas 
buvo areštuoti.

Batalija kilo dėl nesusiprati
mo. KarĮuctnenės kuopai žy
giuojant savo sargybos pareigų1 
eiti, maldininkai pamanė, kad ji 
ateina bažnyčios atimti, ir ėmė 
i kareivius šaudyti., v • \

Sovietų aeroplaną nušovę 
Gruzijos revoliucininkai
KONSTANTINOPOLIS, Tur- 

kija, kovo 30’ — Gruzijos Nė* 
priklausomybės komitetas pa
skelbia, kad metalinis Junkero 
aeroplanas, kuriuo praeitos sa
vaitės pirmadienį trys aukšti 
sovietų valdininkai, Miasnikov, 
Mogilėvskij, ir Atarbekov, skri
do į Suchumą, bet kuris kelionė
je nukrito žemėn ir visi trys 
valdininkai, taipjau pilotas ir 
mašinistas, užsimušė, buvęs iš 
tikrųjų Gruzijos revoliucininkų 
nušautas.

Mogilėvskij pirmiau buvo 
“čejms” pirmininkas Astracha
ne, kame jis, nuo revoliucijos 
pradžios, esąs išskerdęs apie 30f 
000 žmonių.

[Vakar pranešime iš Berlino 
buvo pasakyta, kad tuo budeliu 
Astrachane buvęs Atarbekov.J

Lietus, sniegas, tvanai 
Naujojoj Anglijoj

BOSTON, Mas^., kovo 30. — 
Lietus, sniegas, ledai 'pagimdė 
tvanus Naujojoj Anglijoj. Daug 
žalos padaryta. Randilphę, Vt., 
šeši namai buvo purvinusios 
White upės nunešti. Kąi kur iš
plauta geležinkeliai, išgriauta 
tvenkiniai. Man^hestere, N. II., 
po snukumu vandens Įdubo tri
jų aukštu triobesio stogas. Že
mesnėse vietose keliai apsemti 
ir komunikacija visai sutrukdy
ta.

, PINIGŲ KURSAS

RADO ŽALTĮ SU DVIEM 
GALVOM

’ ; ' • <? ' .Z "J
.— ---------- I <

OAKLAND,, Gal., kovo 30. — 
Diabolo kalnuose galvijų daboto
jai andais pagavo žaltį su dviem 
galvom. Tasai nepaprastas su
tvėrimas dabar atgabenta į Ka
lifornijos Universitetą ir galima 
matyt universiteto murėjuje.

KUr.fi sj
Chicago ir apielinkė. — Ofi

cialia oro biuras šiai dienai pra
našauja: — Aplamai garažu. ne
didelė atmaina temperąturoj: 
šiaurčryčių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 41° F.

šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 6:13 valandų.

Vakar, kovo 30 <1., užsienio pi
nigų pe mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų........ $4.79
Belgijos, 100 frankų ........... $5.10
Danijos, 100 kronų ............... $18.23
Francijos, 100 frankų ......  $5.25
Italijos, 100 lirų . ........ Z.,.......  $4.08
Lenkijos, 100 zlotų ........  $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15 69
Olandijos, 100 florinų ..........$39.90
Suomijos, 100 markių ........... $2.58
švedij'.s 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų .. $19.29

, I ' ’ f

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ........   $5.50
100 litų r.......................   10.50
200 litų ..................  20.75
800 litų ...................................... 81.00
409 litų 4........... . ... ..-....m- -. 41.25
500 litų ...................................  51.50
600 litų _____     61.75
700 litų ..............    72.0U
800 litų ....................... 82.25
900 litų ..... .........  92.58

1800 nl.ij ................   102.75
Prie šitos sumos reikia 25

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugi**.

Kataliky k^ikaly demon
stracijos Franciioj

------- ------- >.
VANNES, Franci j a, kovo 30.

— Vakar čia Įvyko didelė kata 
likij demonstracija, kardinoluį 
Chatostui ir kitiems aukštiems 
kunigams vadovaujant. De
monstracijoj dalyvavo apie 25 
tūkstančiai asmenų. Buvo pri
imta \protesto rezoliucija prieš 
panaikinimą Francijos ambasa
dos’ prie Vatikano ir prieš seku- 
larizavimą mokyklų Alzacijoj.

- Toks jau protesto mitingas bu
vo laikomas Ruane. ’ Užtat Le 
Manse laikytas didelis mitingas 
nutarė remti premjero Herrioto 
politiką. ’ *

Radikalai prieš klerikalus
VERDUN, Franci j a, kovo 30. 

— Trys tūkstančiai radikalų ^a- 
kar laikė mitingą rinkoj, kur sa
vaitė atgal katalikų klerikalai 
buvo suruošę demonstraciją 
prieš valdžią. Buvo priimta re- 
zoliucija, kuria pareiškiama pil- 
niausio pritarimo premjerui 
Herriotui, “ginančiam dęmokra- 
tybės doktrinas nuo didelio re
akcinių klerikalų jėgų puolimo.”

Lenkija su Rusija apsikei
čia polit. kaliniais

VIENNA, Austrija, kovo 30.
Lenkija ir Rusija pradėjo ap

sikeitimą 340 politinių kalinių 
Del apsikeitimu principo buvo 
susitarta jau dveji metai atgal, 
bet dėl įvairių priežasčių vykdy
mas sutarties buvo vis atidėlio
jamas. Dabar Lenkija jau ga 
vo iš sovietų pirmą politinių ka
linių kuopą iš 24 asmenų, kurie 
'per keletą metų buvo laikomi i 
kalėjime. Už tai Lenkija ati
davė sovietams devynius rusus, 
kurie buvo pasmerkti už šnipą- 
vimą Lenkijoj ir darymą są
mokslų nuversti lenkų valdžią.

SEPTYNI KRIMINALISTAI 
PABĖGO Iš KALĖJIMO;

5 SUGAUTI
11» 1 ■ ■■

PITTSBUUGH, Pa., kovo 30, 
—; Iš sunkiųjų darbų kalėjimo 
Riverside vakar pabėgo septyni 
kriminalistai: Vienas pabėgu
siųjų buvo laike bėgimo kalėji
mo sargo pašautas. x

Pėnki pabėgusių kaJinių šį ry- 
įtą sugauta vogtame automobi
ly netoli Butler miestelio. Iš
trukti jiems nepavyko dėl to, 
kad jų vogtas automobilius nu- 
klirnpo kely ir jie nebegalėjo pa
važiuoti.

Japonija praplėtė balsavi
mo teisę

Hirlamenlo priimtu nauju įsta
tyčiu 4 milijonai daugiau ja- 
poniečių galį$ balsuoti

TOKIO, Japonija, kovo 30.— 
Atyidu Japonijos parlamento ba

ltai vakar susitikę kompromi
su, priėmė balsavimo Įstatymą, 
kuriuo balso tbišė suteikiama 
dar apie keturiems milijonams 
Japonijos žmonių.

; Originaliu įstatymo projektu 
I balsavimo teise turėjo būt su
teikta dar apię 14 milijonų ja- 
poniečių, bet pagaliau apkarpy-
ta iki 4 milijonu, atsakant baisa- 
vinh) teisę visiems tiems, kurie 
Jei ne turto gauna bet kurią pa
šalpą iš visuomeninių jstaipii ar 
privačių Įmonių.

TOS MOTERYS, MOTERYS!
L0NGANSP01n\ Ind., kovo 

į 30. — Prieis dvejus metus Beįe
ina Palmerienė skundė savo tur
tingą vyrą, Georgą Parmerį, dėl 
divor^o. Ji gavo divorsą ir pi
nigų. Dabar ji vėl kreipėsi teis
man, reikalaudama iš buvusiojo 
savo vyro 25,,000 atlyginimo už 
/‘breach of promise.” Ji sjįkb, 
kad po išsiskyrimo neužilgio jie 
buvę susitaikę ir Paimeris žadė
jęs ją vėl vesti, bet ėmęs ir ve
dęs kitą.

/• ---------------------
SPROGIMAS DIRBTUVĖJ
OTTAWA,lŪL~k<)vo 28. ‘ — 

Ekspliozija,'ir po to tuojau kilęs 
gaisras,, beveik visai sunaikino 
National Fireproofing kompani
jos Įstaigą. Iš septyniasde
šimt dirbusių toj dirbtuvėj dar
bininkų keletas buvo sužeisti. 
Trys pavojingai sužeisti nuga
benta ligoninėn. Materlalės ža
los gaisras padaręs apie 200,000

i MAiDELIa Minn., kovo 30.— 
Vietos banko kasierius i>eo, jo 
žmona ir sūnūs buvo užmušti 
traukiniui sudaužius jų automo
bilį geležinkelio kryžkelėj.

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną 
» mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap- 

vaikščips 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 
Velykas.V -. . ■ t

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo 
į sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau- 
x šia 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 j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamą skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

1739 So. Halsted St Chicago, III
. Jiaj

Lietuvos žinios.
PAŠTO PLĖŠIKAI

PANEVĖŽYS "j PB]. — 1921 
m. spalių 11 d. kely buvo užpul
tas ir apiplėštas Raguvos paš
tas. Į trečią dieną po Įvykio 
buvo areštuoti ir plėšikai: An
tanas Skonimas 29 metų iš Pa
nevėžio; Juozas Skominas 24 
metų iš Subačiaus ir Juozas O- 
kuličius 21 metų, iš Panevėžio.

Š. m..kovo 7 d. Kauno apygar
dos teismo Panevėžio skyrius 
nagrinėjo abiejų Skonimų ir O- 
kuličiaus bylą dėl apiplėšimo 
Raguvos pašto. Visi trys kalti-
namieji prisipažino kaltais. P»s 
to apiplėšimaš Įvyko taip.

Skuminai ir Okuličius, apsi
ginklavę revolvepiais, iš Pane
vėžio traukiniu nuvažiavo i Ra
guvėlę. Čia tuojau prie stoties 
yra didelis miškas. Paėję nuo 
stoties apie 300 žingsnių, jie pa 
sislėpė krūmuose prie kelio. Ra
guvos paštininkas paėmęs iš sto
ties paštą, išvažiavo apie 9 vai. 
yak. Tik Įvažiavus į mišką pa
sigirdę šūviai ir šauksmas:

—Sustok!
Akies mirksny iš kitimų iššo

ko trys vyrai, ir lazdomis ap
svaiginę važiuotoją, atėmė iš 
jų asmeniškų pinigų 45 lt. ir iš 
pakieto ištraukė valdiškų 3000 
lt. Plėšikai išgirdo, kad iš Ra
guvėlės atbėga keli vyrai jie 
metė savo darbą ir pagriebę 
paštininko šautuvą, pasilėpė 
miške.

Teismas visiems trims plėši
kams pritiesė po 6 metus sun
kiųjų. darbų kalėjimo.
3 I 327

LAIVAI SUSIMUŠĖ
MARSEILLES, Francija, ko

vo 30. Gauta radio žinia pra
neša, kad jūrėse, apie 35 mylias 
nuo Barcelonos, susimušė ameri
kiečių garlaivis Edenton su 
franeuzų škuneriu Ville de Bas- 
sens. škuneris esąs skaudžiai 
sužeistas ir netekęs visų savo 
gelbėjimos valčių. Amerikiečių 
garlaivis mažai gadintas.

# . , ■■ ■, „i s- . ■ .ę.
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Iš Lietuvos ekono
mines palties

Kas padaro derė
tus gerais?

Turkiškas tabakas yra žinomas visame pa
saulyje kaipo gryniausias ir kaipo geiiausias 
tabakas dėl cigaretų.

Baksas 10 arbt 20 >

Lengvumas, kvepė
jimas, sumaišymas, 
skonis, gerumas 
kaina, visus, tuos 
reikalavimus jus 
rasite Heiniaruose.

Seniau tamstoms pasiunčiau 
ta pačia tema laikytos paskai
tos l>r. K. Griniaus turinį. Po 
šio Ž. U. akademijos ateitinin
kų kviestas Dr. V. P. Kauli
nai lis irgi laikė apie “Lietuvos 
Ekonominę Padėlį”, tuo bū
du aš ir noriu paduot qį tų iš 
jo kalbos turinio. Dar ir drlio 
apie tai tašau, kad abu preie- 
gentu nors htikė tų ]>atį daly-, 
ką, bet vienas palietė daugiau 
vięnin. k liiustm tisu kitafc kitun.

Šiemet Uetuv.ai duonas ne- 
užteks. Bet užtat esą galima 
išvežti kitu dalykų 5,000 tonų 
daugiau negu kad kitais me
tais. Bandymo laukeliu (ten, 
kur banętoma kokios trąšos 
geriausia apsimoka, kiek trą
šų ir t. t.) yra Lietuvoj viso 
110. Valomų punktų 170, pie
ninių 50. -1'’ . , ■

Lietuvos, prekyba su užsie-į 
iriu (milijonais litų): *i.^
1920 m U’21 m '» UW3 W l.Virf ĮUJ

242 \

.187 Į

52 Vj 54
64 Vj ' 90 '

6ivęžimtw 
hveaimas

-,12 • 36

iftvėįtif: 
■69'i 129

įvežta: 
G6 14214,

viršija įvežimą (J_) 
viršija išvežimų ( ) 

J_Aki Z l«'/2 J-55 ,

(jyyi gyvuliai viso eksporto 
sudarė: 1022 m. 2%, 1923 
m. —■ 7,5% ir 1924 m. 15%j 
Medžio eksportas mažėja, ža
lios medžiag'Os irgi mažėja, o 
apdirbtos ir pusiau apdirbtos 
medžiagos didėja (pusiau ap
dirbtos 14%, apdirbtos 64%). 
Įvairių maisto produktų įvež
ta 16%. Maistas pernai davė 
deficito. Musų prekyba su įvai
riomis užsienio šalimis atrodo 
taip:

2
5
8

■į«iw 'I*,”’ •

Gęj^užio^mėn. lankysis 
šiose kolonijėse:

ir 3 Grand Ra^ids, Mich. 
ir 6 Detroit, Mich.
ir 9 Cleveland, Ohio

10 Rochester, N. Y.
12< Atesterdam, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.

Ą15 Newark, N. 1
16 Scnmfoą, L
17 Pa.
19 PSHatoja, Fa.

PRASAL1NKIT SAVO
SLOGAS TUOJAU

, Pa.
4M’€, M<I.

25
Z# *r 1 ... ..........

Paskuti^
Au 'Fa.

įvyksta baland
as dterią, teft&adienį, Lieitu- 

vią Auditorijoje, Bricįpeporte. 

Bus statom “Grorr; Dandin” ar- 
► 3

i Bukite sargyboje laike 
šios epidemijos. Atsimin-1 
kitę, kad ir mažos slogos, 
bet jos yra pavojingos. Ir 
apleidimas jų gali išsivysty
ti į labai pavojingą ligą. Iš 
pat pirmo apsireiškimo slp- 
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.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PĄS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

i, L FABIONflS C
g

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 4 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir I 
Parduodam Laivakortes. • j

North America Accordion Mfg. Co.
IpUS SlHCOIIlM IaCVJ J; JLzctlMIlJI <1

• ‘ • ’ifi v ba Sugėdintas Moljero
pirmą prizą Aimerikos gražuo- veiksniy JshtsinŽ kowx»i«.
lių konteste, nesenai slapta ąp- Reporteris
si vedė. Bet kad jai tik 16 me
tų .amžiaus {nors u sakosi es-| 
.auti 17 metų), ji turi eiti mo
kyklon ir jų baigti, pirm negu 
ji ęalės gyventi su savo vyru.

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

Vieta gerų 
ir lengvių 
a r m o n i k ų 
Jungt. Val
uty jose. Mes 
nevarto jame 

importuotų ar- 
nffonikų; visi 
musų instru’ 
mentai yra 
padaryti čio
nai; Chica- 
goj. Visae 

‘darbas atlie
kamas ran

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos; nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

komis ifi ge
riausio materiolo. Senas armonikas mainom

Žem. 1

1924 m
1925 m

UlĮ.- 'Sv'ot.1 Šunis. K V,.

6% - 24%
8% 13% 26%

•■np t.į,

38% 
18%

Pajamos:
Tiedoginių mokančių 
Netiesioginių mok..........
Paprastų pajamų 
iš įmonių, .............
iš turto ..............

'Tiesiog, mok. ..............
Netiesi, mok....................
Paprastų pajamų . 

m. , iš įmonių, 
iš turto

Vienai galvai valdžios 
išeina 110 litų ir 17

1924
1924 
1924 
1924
1924

1925 
1925
1925
1925 
1925

m.
m.
m.
m.
m.

m.
m. 
m.
i
m.

’****-■ ^Naujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no- 

Skoloms rf važiuoti Lietuvon geriau- 
• 1 "1 ’ l 1 • 1 • j •

sija jau artinasi, ir kurie no-

| naujas. Musų naujos armonikoj, garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite muslj kata
logo šiandien.
North Američa Accordion Mfg. Co.

926 8o. flnlstcd St.. Chicago. III

šia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bu- 

mii. rys-
$į Su Naujienų Ekskursija
"į‘j, gali keliauti nevien chica-
mil 
mil 
mil.
mil. 
m'l.

r

Kauno
per Bremeną

$203

Numažinta trečios kietuos 
kelionė ten ir iatgal iki

•ir augščiau. Su dadėjimu 
taksų.

Išplaukimai iš New Yorko
Balandžio 16, 28 ' 
Gegužės 5, 14, 19, 26 
Birželio 2, 9, 13, 16, 

25,' 30
Liepos 7, 16, 21, 28 
ir reguliariai po to

Labai geri trečios, kelsos 
kambariai, Statcrooms . 

tiktai.

“COLUMBUS”
(32500 Gros Tonų — Vietos yru dei 39000 Tonų)

I Didžiausias ir greičiausias Vokiečių laivas
8 dienos iki Bremeno — 7 dien. iki Cherbourg’o

Taipgi nauji laivai MUENCHEN, STUTTGART ir popu
liari vieno cabin laivai. BREMENJ SlEgRA VENTANA 
ir LUETZOW.

Nėra kvotos aprutežiavimo grįžtant iš Lietuvos j metus 
laiko. Lietuviai turinti permitą nevažiuoja j Kilto Island, 
bet jie bus įleidžiami sykiu su Cabin Pasažieriais. • *

l ŽSISAKYKIT VIETAS Iš ANKSTO

100 No. La Šalie St., Chicago
Arba pas vietinius agentui

Eeorrman lloyd

Iš jų išvežta 
(Lietuvon import.)

Su Vokietija 69 mil.
Su Švedija 3 mil. 800 tukat.
Su Amerika (U. S. A.) ..... 4 mil.

Jošna išvežta
(Iš Lietuvos eksport.)

Su Vokietija 48 mil.
S.u Švedija 2 tukst.

Daugiautua vėlai. gyv. ir ūkio mašinos
Su Amerika (U. S. A.) .3 mil.

Jau tik akimi metę matome, 
kad daugiausia m^C ivežam iš 
Vokietijos ir daugiausia jon 
išvežam, , tas labai nepatogu, 
reikia rast rinjtų ir kitose ša
lyse, ,nes kitaip, susipykus su 
Vokietija ir jai paskelbus 
mums ekonomini karą (kuo ji 
gąsdina ir l'ranciją) atseit,ų 
labai blogai. Kad suradus ki
tur sau rinkų, ir tuo pasi Ii ne
savus nuo vienos valstybes 
įtekmės, ir buvo šauikama mu
sų konsulų konferencija.

Vidaus prekyboj yra daug 
trukumų. Perdaug krautuvi
ninkų, kurie aišku, darydami 
mažesnę apyvartą, daugiau lu
pa. Bet vystosi ir koperacija, 
taip vartotojų bendrovių pra
eitais metais apyvarta sįekė 
52 mil. litų. Pažvelgus į pra
monę atrodo maž daug šiaip:

šiaip Įmonių .............. 3,000
Malūnų .................  600
Spirito varyklų .............. 87
Alaus varyklų ................. 14

. Skerdyklų .............  2J5
LenlpiuVių *........... 260
Metalo apdirbimo 3 did. ir

kitos mažos
Ve’rpyklos-audyklos .. 1000

(mažos)
Degtukų ......................... 4

» •

Tabąjko įmonėse dirba 500
darbininkų.

Bedarbių Katine ..... . 1200
Šiauliuose 600 700

Lietuvos valstybės ižde yra:
Aukso ...................... 31 mil.
Sidabro .............. 66 luktjt.
Svetimos^ valiutos 62 mil.
Viso ................ 93,066,000
Kadangi sidabro kaina labai 

svyruoja, lai jo nelaikymas 
yra vien racionalus, žinant, 
kad musų .pinigų mažiau išleis
ta, negu yra padengta, ir ži
nant tai, kad paprastai tebūna 
padengta tik 1/3 pinigų, tai 
bus galima spręsti apie lito 
pastovumą. Pasižiui’ėjus j biu-į 
dietą atrodys išlaidos ^iaip:
1921 m. išlaidų buvo 89 mil.,
1922 m. ~ 131 mil., 1923 m.-- 
218 mil., 1921 m. -r— 22^1 mil. 
ir 1925 m. pramatoma išlaidų 
257 inil.

IMPERFECT IN ORIGINAL

... 20
... 94 
. 12

41 
22

29
105
14 

. 43
26

išlaidų 
centų

Valdymo organams (Seimui, 
M. Kabinetui, Pęczįd.) 3 mil..

giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Nę turintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki- 

i tokių lietuviškų dokumentų,

----- ---------------------------- --------------
i^Įi 'nu . ...............  ■—

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. Brunswįck 1717,n 
l......... * . . . . i^'. i uit

visiems kitiems valdininkams tuojaus turi rašyt Lietuvon
80 mil. (be Krašto Apsaugos), ir įgauti juos. .

Muitų tanias nuo 1219 m. gau^ Amerikos užsienio pa- 
geguzės 9 d. lig pereitų mejų,1^ Lietuvos konsulo vizą.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa-

pradžios buvo t. v. ad vaiorem Kiekvienam patartina pri- 
(nuo. kiekio d*bar, sirengti išanksto ir, geriau
Jau,t\v\r ,ad^alumine ^nuo|potani palaukti.
svorio). laip cukraus kg. uz-j Naujienų Ekskursija šiafc 

e a mm o ( centų ir tas pd-^įąig fous jar įr £uo įJoj^ 
diV kad' duos progos keliaunin-

i y ų yra <u. a, irute j kams aplankyt garsųjį van- 
idenpųolį, Niagara Falls. Vi- 
į si keliauninkai keliaujantis 

VMą Chicago ar iš kitų mieste- I i'*-v •« 1 t n 1 iV

ir “Telka”, tai didžiausios, be 
jų, dar yra ir mažesnių. Neap
saugo la nclurting-Ų sluoksnių Į 
interesai. Įneštos Prekybos i 
Pramones llumy įstatymas. Iš 
Žemes Ūkio valdžia gauna pa- 
jamjų 17 litų.♦ •

Tai maž daug tokios svar
besnės iš tos paskaitos žinios.

NERIZIKUOKITE SU FtU

RrBILIOUSNESS
V «r tok it 

25c. ir 50c. bAkselis
Pirkit ntlo antickoriaus,

NETURI CALOMEL 
išvalymo žarnų. Išvalo odų 
kimo galvos skaudėjimo 
Nuo užkietėjimo, nublan-

BEECUAM’S PILĖS

BEECHAM’S 
PILLS

lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisių aplankyti tų garsiųjų 
vietų pakeliui į New Yorkų 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

PRAŠALINKI! SLOGAS PIRMĄ DIENĄ
Sveikatos autoritetai pc.rsergsti žmonis nąo iKivojaus, kad leidžia 

. PAPRASTAS SLOGAS PAVIRSTI JN INFLUENZĄ
Atkreipkite atydoy kad ir į' mažą 

apsireiškimą skaudamas gciklčsrkarš
čio ir panašių apsireiškimų. Bukit 
saugus! Nusipirkite tuojau TURPO 
slovikelį. Uostykit jas kelis sykius į 

'dieną — iš viršaus aptepkite gei'klęs 
krutinę, pažastis ir tarpupečius, jos 
stimulioja, kraują ir ■ prašalina nešva
rumus iš vidaus.

TURPO yra geras' mišinys terpen
tino, kumpam ir mentholo, jos yra 
vienos geriausių gyduolių nuo slogų, 
gripo dr krupo. Jos prašalina skaus
mą ir išvalo kvėpavimo organus tuo
jau.

Jos yra stiprios, net nenudažo, ma
lonios dr nclcgina. Jos yra patvirtin
tos kaipo geriausios apsaugotojos 
nuo flU keli metai‘atgal. Kiekvienas 
aptickorius turi jas. Gaukite didelį 
slovikelį už mažą mokestį.

TURPOzj*
35c. ir 75c 
slovikeliai

Krutanti Paveikslai
J9.000 mėto istorija bus; rodoma kj'įįfąmaL paveikslais, ąpie sutvėri
mą, apie tvjiiiiM apie išvedimą iš' Ėgyplo žemės, ir apie JfiZAU.S 
KRISTAUS įGYVENIMA IR JO KARIĄS, h' bus rodomą ženklui 
ant kurių, \reikia pažiuti, kad KRIŠJ'V.Š antra ąykj jaii atėjo! šie ir 
Riti dalykui bus rodytu jpef 3 vakąvus ištlaąi.

Kiekvieną vakarą Hkthihgua paveiksiąs.

Pradžia 31 d, Kovo-March ir 1,2 d.
Balandžio-Aprilj 1925 mėty

; , LIETUVIŲ, LIUOSYBES SALĖJ,
' J ttth St k 19 Ci.,. Cicero, !lll.

• Pradžia nuo 7:3H vai. vakare.
AIŠKINS PAVEIKSLUS S. BENECKAS

Įžanga liuesą. % Nėra kolcktos-
Rengia iš kviečia T. B. S. S.

Atydai

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. 

v
.......... ~ ' * ....  *

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
-ADVOKATAS•

11 3. Lą Sąlle St., Room J2001
Tel. Ranaolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WAITCHES ’
Advokatas

Lietuvių
Vienuolyno arba Marąuet- 

te Parko ir Brighton Parko1 
apielinkių nuo dąjįar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. CdmpbcH Avė.

Tel. Roosevelt 8500

NUPIRK 1
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlė

MIESTO OFISAS: ’
127 N, Dearborn Street, 

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

riant Subatas it šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELANJD’O GFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

John Bagdziuiias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 21! Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600
■ .‘.J. j

V. W. RUTKAUSKAS
i Advokatas

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

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

Kaina $60
Tuoflfti pJ'daryjsi didelj nmagum* 
pats sau, shvo gim-inėma ir drau
gams au kuriais ausirašinėtt Ir 
greičiau galM parašyti laišką ar 
k< kitą, negu su ranka. Gtriau- 
«ia, parankiau^ ir dalikatniauai* 
malintu au lietuviškomis raidomis 
pavaUlyja. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamas

i NAUJIENOS

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS • 

77 W. VVashington St. Room 911
Tel. Centrai 6290

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj huo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St; T. BpuL 6737 I

Tel. Dearborn 9057

1239 S. Halsted Str^ 
Chicago. IU. -

Jei ieškai bargėiių 
skaityk Na“ iieiiu skdblmvA

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

’ OflMR vidurmiestyj: 
Kuom 17|26

į ; CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washiugton St 

Cpr. Washinglon & Clark

Namų Tel.; Hyde Pait 8Jlb
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Paskutine proga!
\ * •

Abelnos pastabos apie 
darba

Gauk. Dovaną iš UNIVERSAL STATE BANK 
šiandien, Antradieny, Kovo 31mą dieną — ryto bus 
pervėlu. • s
Dovanos buvo duodamos kasdieną, per visą kovo mė
nesi, visiems naujiems depozitoriams.
šiandien yra paskutinė Diena!
Ateik pats, ir atsivesk savo draugus ir drauges! 
Aukso Plunksnos ir kilos doVanos duodamos prie 
kožnos nau jos Bankines Knygutes.

Bankas atdaras iki 8 vai. vak.

Universal State Bank
! . s '' , •' ‘ : t • •
į A •*>

3252 S. Halsted St.

Tel. Yards 0024

| • .. . ......   . - J j
♦

II . .—.

PIRM PIRKIMO NAUJŲ BUBU 
JUMS APSIMOKĖS

Apžiūrėti musų rūbų valymo patarnavimą. Pereitų 
metų siutai gali būti tinkami vartojimui ir šiems 
metams su pagelba musų atsargio ir tikrai gero va
lymo budo. Kaina už šitą patarnavimą labai maža 
sulyginus su kaina naujo siuto. Mes galime padary
ti seną jūsų siutą kaip naują. Telefonuokite mums 
YARDS 0024 ir persitikrinkit.

CLEANERS and DYERS
NĖRA KRAUTUVES SKYRIŲ
3511 South Halsted Street

įsteigta 1898 Phone: Yards 0024
l’avoras paimamas ir pristatomas Phone: Yards 0436

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu, kad aš atidarau Chiropractic 

Ofisą prie
3344 So. Halsted St.

Viršuj Army ir Navy krautuves
Balandžio 1 dieną

Jei jus kenčiate, ateikite, tapsite nauju žmogumi. 
Pykai pasitarimas ir analyzas iki balandžio 10

F. R. JOHNSON, D. C. Ph. C.
Baigęs Palmer mokyklą

Valandos nuo 2 iki 5 ir’nuo 6 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį.

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu Maywoodo ir Melrose Parko lietuviams, kad aš atida
riau naują krautuvę Harihvare prie St. Charles Road ir 15 gatves. 
Kaipo lietuvis, malonėliau,, kad apielinkės lietuviai atsilankytų ir 
apžiūrėtų mano prekes. Aš užlaikau Hardvvare, gęriausios malevos, 
alyvo, elktrikos reikmenų, plumberių ir stiklų dėl langų, taipgi dėl 
šeimininkių puodų ir šiaip visokių reikmenų dėl virtuvės.

K. JAKUBKA,
1501 St. Charles Road, kampas 115 Avė., Maywood, III. 

Tel. Maywood 3152.

PUIKĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

Į 75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Sf„ Chicago, HL

Tėniijant industrinę darbo si
tuaciją šioj šaly dabartiniu lai
ku, galima, sakyti, kad ji, yra 
normalė. Nors gan didelis ne
darbas randasi nekurtose daly
se, vienok didesnė jo dalis yra 
iš priežasties laikino paliuosavi- 
mo nuo darbo.

Namų statymas, beveik kiek-b 
vienoje valstijoje, išskyrus Flo
ridą ir nekurtas Kalifornijos 
dalis, žymiai sumįažėjo, galbūt 
dėlto, kad oras per pastaruo
sius mėnesius buvo gan blogas 
ir daug žmonių neteko darbo. 
Vienok, ši pad&tis tik laikina ir 
atsižvelgiant i didelį namų sta
tymo programą 1925 metams, 
geresniam torui užėjus, darbas 
bus vėl pradėtas ir žmonės tu
rės vėl nuolatinį užsiėmimą.

Agrikultūros distrtktuos ma
tosi kiek nedarbo. Taip papras
tai esti žiemos laiku, kuomet 
sustoja darbas kelių tiesime ir 
labai mažai darbo tesiranda ant 
ūkių. Nekurtose šalies dalyse, 
ypač Naujojo Anglijoj, didelis 
bedarbių skaičius turėjo darbo 
plaunant, vežant ir kraunant 
ledą. . 

i ;
Industrinėse įstaigose taip-gi 

nebuvo darbo, ir daug žmonių 
buvo paleista. Daug iš jų su
grįžo prie darbo, ir kiti neužil
go sugrįš. Keletas audimo ir 
čeverykų dirbtuvių Naujojo An
glijoj dirba tik po kelias valan
das dienoj, o audimo dirbtuvės 
kitose dalyse, kaip Tennessee ir 
Mississippi eina gan smarkiai. 
Geležies.ir plieno industrija pa
didėjo New Yorko. Pennsylva- 
nijoj, Kentuiky, Tennessee ir 
Mississippi. Vienok nekurtuo
se centruose kaip Pittspurghe, 
Philadelphijoj ir Wheeling ran
dasi plieno darbininkų pervir
šis. Anglių kasimas, abelnai 
imant, ( pasididino ir labai žy
mus Pennsylvanijoj, kaip min
kštųjų taip ir kietųjų anglių 
kasyklose. West Virginijoj, 
nežiūrint j tai, kad daug dirba
ma, aplinkybės 'nėra labai prie
lankios; tas pat ir Arkansas 
Valstijoj, kur daug kasyklų už
daryta. Darbas padidėjo me
džio išdirbystėje Oregon ir Wa- 
shington Valstybėse ir neku
rtuose kalnu distriktuose.

[FUS].

Ar jus žinote, kad
Lietuva išleido sidabrinius pinigus, 

5, 10, 20 ir 50 centų. Ar jus žinote, 
kad paprasti cigaretai Į turi savyje 
paprastą tabaką. Helmar Turkiški ci
garetai yra padaryti iš gryno Turkiš
ko tabako, geriausio tabako pasauly 
dėl cigaretų.

t
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TRULAX
Ohe Vrue Chocolate LAXATIVEA

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Marquette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielmkėje

F. A. RAKAS
Regisi ruotas Apliė^orius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti We,tern Avė.
Phone Repuhlic 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL.

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pr
aniauju moto- 
•ims prie gimdy- 
n o, patarimai 
tykai moterimi 

*|ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite ęavo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno Čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles, 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

Vaikai mėgsta jų

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzmaa per
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.
MIS. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE

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

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

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Shell

TRU LAX MFG. CO
Newark, N. J.

Nauji Tru-Fit Akiniai

DYKAI Išbandimui
1924

Puikus 
rėmai pagra
žina veidą.
Nesiųskite nei cento aš uzsii.a.u Jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN.
Kitholdz Spectacle Co., Dept. F. E. 204 
1462-64-66 VV. MadiBon St.. Chicago. III

Atsiųskite man pora akiniu dėl 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$3.98. Jei ne, aš sugrąžinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti.
Vardas .............   Amžius........
Pašto Ofisas ......... i......
Gatvė ir numeris ....
Box No .... ....... R F D

NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriimsiu nei vie

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. Aš garan
tuoju tikrą pritaikymą ar 
ba nerokuosiu jums nieko. 

Aš nertikHnau daugiau 
kaip 200.000 vyru ir mo
terų. kad mano dideli “Trjie. Vision“ akiniai, su 
gražiais shell rėmais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos jueu 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mą. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai jrx pa
rankiai jie 'pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie liampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus • 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugražinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandvkite juos 10. pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano iškaščlais. Atsiųskite kupo- 
poną tuojau. Nesiųskite pinigų! .|

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkštų ausų

State

n

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujas namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TUH BRIDO EPORT ELECTRIC CO., J n L

A. Bartkus, Pres.
io!9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

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 į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicaco. III.

NORT_______ RMAN 
r—LLOYD—•

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIETUVA

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai
j Svetimšaliai grįždami į 12 Į
I mėnesių neturi jokių kliūčių Į
100 N. LaSalle St., Chicago, IU. 

arba prie vietinių agentų

‘Šešupės Bangos
Savaitinis laikraštis eina Marijampolėje

“Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” rangos 
Ir skaitytojų sau laukia!
aKur darželiuos pinavijos, 
Kur mergelės kaip lelijos”...
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” skambios 
Jieško savo parakvijos! >
“Kur tur žmonės gerą Širdį, 
Kad kiekvieną šauksmą girdi”..... 
Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios— 
Nor be vargo įsiskverbti!
Tad lietuvi-lietuvaite!
Skirk litelių tuzinaitį — 
Te “ŠEŠUPĖS BANGOS” lanko 
'tavo ramią bakužaitę!

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

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

Marijampolė, Lithuania.

®"DR. HERZMAN-'
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laharatorija: 1D25 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: CanaI 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 

Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namą, 
Šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.
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Telefonai i

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Europinis Gydytojas ir
Chirurgas

Res. Ph.RockweJl 0268, CanaI 0084
DR. I. TREIGER 

2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.^

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Bot^evard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
4r 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland A ve.,
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 5:30 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. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Ave„ 2 labo* 

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

V

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

J

DR. M. J. SHERMAN 1
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boūlevard 9C98 , 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Vaikų ir visų chronišką ligą.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis iŠ Šventadieniais 10—12 dian

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 

2 lubą

a

(

l

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

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

Namų telefonas Spauldiųg 8633

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avc.
Tel. Lafayette 4146

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii-

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegranių 
sistemą.

t

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas CanaI 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 16.
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:30 po plot;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W# Beaudette

<.U. S I 4 ..i? .• .■ . 4. ■ ■■ k' a'.' „'iM .v.» ... !•>. . ..
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Užsimokėjimo kaina: 
Chjcagoje — paštu: 
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Pusei metų..... ;............. .
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui .... —

Chicagoje per nešiotojus
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ....................................  $7.00
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Dviem mėnesiam .........-........ y. 1.25
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Pinigus reikia siųsti pašto ..Manė?

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
. 4.00

2.00
1.50

.. .75

Vokietijos prezidepto rin
kimuose, pereitą sekmadie
nį, nė vienos partijos kandi
datas . negavo absoliučios 
daugumos balsų, todėl turės 
įvykti antri balsavimai. Jie 
bus balandžio 26 dieną. Tai 
bus, kaip ir dabar, sekma
dienį. ^Vokietijoje rinkimai 
daroma šventomis dienomis,, 
kad kiekvienas žmogus tu
rėtų progos juose dalyvaus 
ti.

Šiuose rinkimuose dešino- 
sios, monarchistinės parti
jos buvo faktinai susijungu
sios į daiktą, o kairiosios, de
mokratinės partijos ėjo. 
kiekviena skyrium. Dešinių
jų partijų kandidatas, p. 
Jarres, todėl gavo daugiau
sia balsų: 10,300,000. Bet ji
sai nėra išrinktas, kadangi 
jam trūksta iki daugumos 
trijų su puse milionų balsų.

Sekantis pagal gautųjų 
balsų skaičių kandidatas yra 
socialdemokratas — Otto 
Braun. Už jį paduota 7,700,- 
000 balsų.

Po jo seka katalikų Cen-> 
tro kandidatas — Wilhelm 
Marx, gavęs 3,800,000; ko
munistas Thaelmann — 1,- 
800,000; demokratas Hell- 
pach — 1,500,000; Bavari
jos “liaudies partijos” kan
didatas, Held, — 1,000,000, 
ir kraštutinių nacionalistų 
(fašistų) kandidatas, gen. 
Ludendorff, 280,000.

Sekmadienio rinkimai pa
rodė dar kartą, kad social
demokratai Vokietijoje, kai
po atskira partija, yra stip
riausi. Monarchistinės parti
jos sugebėjo juos pralenkti 
tiktai dėlto, kad jos visos 
(išskiriant mažą dalr faši
stų) susidėjo į daiktą.

’ Visi korespondentai vienu 
balsu pripažįsta, kad social
demokratai šiuose rinkimuo
se yra svarbiausieji laimėto
jai. To laimėjimo, beje, pa
viršiuje nematyt, kadangi 
dabar socialdemokratai su- 

; rinko apie pusantro šimto 
tūkstančių balsų mažiau, ne
gu gruodžio 4 d.; praeitų 
metų, renkantį reichstagą. 
Bet taip atsitiko ačiū tam, 
kad šiuose rinkimuose daly-

tojų, ftegu gruodžio mėne
syje. Tuomet visų balsų bu
vo paduota 30 milionų, o da
bar mažiaus kaip 27 milio- 
nai. y

Gruodžio rinkimuose so
cialdemokratai gavo 7,800,- 
000 balsų, kas sudarė 26 nuo
šimčius visų paduotųjų bal
sų; o dabar socialdemokra
tų balsai sudaro beveik 29 
nuošimčius (28,8). Taigi nuo 
gruodžio iki dabar socialde
mokratų jėga užaugo trims 
nuošimčiais.

Daugelio piliečių susilai
kymas nup balsavimo šiuo
se rinkimuose daug žymiau 
palietė buržuazines parti
jas, ypač dešiniąsias. Nacio- 

liaudies .partija,
ūkio sąjunga ir kitos gru
pės, rėmusios Jarreso kan
didatūrą, praeitą gruodžio 
mėnesį buvo surinkusios vi
sos kartu 11 milionų suvirš 
balsų, o dabar jos tegavo 
tiktai 10 milionų. Beveik du 
šimtu tūkstančių prakišo ir 
katalikų Centras; demokra
tai neteko beveik pusės mi- 
liono;. ' Bayąrįjos liaudies 
partija —- 130;000.

buvo rezultatas? Nu-gi toks, 
kad Halle pasirodė vieninte
lė vieta visoje Vokietijoje, 
kur komunistai gavo dau- 
giaus balsų, negu praeitą 
gruodžio mėnesį.

Represijos stiprina, o ne 
silpnina komunistus, kadan
gi jos duoda galimybės jiems 
garsiau šūkauti apie “revo
liuciją”. Komunistai tatai 
gerai žino, ir todėl jie daž
nai patys stengiasi iššaukti 
represijas — paskelbdami 
laikraštyje straipsnį, kuria
me šaukiama prie ginkluo
to sukilimo, užkabindami po
liciją arba darydami kitą 
kokią provokaciją.

t

kelia protestus prieš Vatikaną tė valdžią didinti muitus ant į- 
ir reikalauja pašalinimo iš vežamų daiktų, ragino žmones 
Lietuvos papos agento Zecchi- proteguoti savus išdirbinius ir 
ni’o, o so.-bostoniškis šv. Juo- panašiai.
zapo brostvos organas pataria 
ve ką daryti:

“Mes Amerikos lietuviai 
šiame dalyke neprivalome

krutijo, o žmonės pirkdami pre
kes paprastai nedarė skiltume 
ar tai jos musų, ar atgabentos 
iš svetur, ši pamoka tečiau 
dar neįtikino visų, kad kraštui 
yra lygiai reikalingas impor
tas, kaip ir eksportas. Apie im
porto reikalingumą mes i? 
besime žemiau.

Ačiū importui mes galim nau
dotis tokiais produktais, kurie 
deliai klimato negali augti Lie
tuvoj, pav. kava, arbata, lemo- 
nai, tabakas ir kiti.

Musų kraštas taipgi neturi

Vienok šiandie jau galime 
matyt, kad jų pastangos suma
žinti Lietuvos importą iki mi
nimumo nuėjo niekais. Daugu
ma dirbtuvių, kuriomis jie sva-

galime daryti? įtaikąs paro-( 
dys kas toliau, reikės daryli,' 
o dabar reiškiame užuojau
tą (Lietuvos valstybei naujos 
skriaudos paliestai. Pasiža
dame padidinti savo veiki
mą Lietuvos respublikos la
bui ir remsime jos žygius 
kovoje už savo teises Vati
kano sferose.

“Ką mes1 amerikiečiai dau
giau galime veikti? Tepasie
kia ir musų balsas Vatika
ną. S valkstyk imk?, kaįip ge
riausia tai atlikti...”

nalistai,

l < fr i % * • > 1 ’ 1
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Trio,būdu šiudse rinkimuo
se visos partijos lgąvo ma
žiau^ balsy,., rięgU ipaskuti- 
niuoše 'reichstago rinkimuo
se. Proporcionaliai mažiau
sias balsy puolimas pasirei
škė pas socialdemokratus, 
todėl jie yra laimėtojai. 
Daugumai gi buržuazinių 
partijy sumažėjo ne. tiktai 
balsų skaičius, bet ir balsų 
nuošimtis.

Bet daugiausia už visus 
nukentėjo kraštutinės parti
jos: fašistai ir komunistai. 
Ludendorffo partija prakjšo 
du trečdaliu tų balsų, ku
riuos ji buvo gavusi gruod
žio mėnesyje, ir paliko ma
žiukė, nieko nereiškianti 
grupė. O komunistai praki
šo trečdalį savo balsy: gruo
džio mėnesyje jie buvo ga
vę 2,700,000, o dabar tiktai, 
— 1,800,000.

Vokietijos darbininkų ma
sės traukiasi nuo komunis
tų dėlto, kad jie vis labiau 
ir labiau įsitikina, jogei ko
munistų taktika nieko gero 
negali duoti darbo žmonėms: 
Slapti sąmokslai, ginkluoti 
sukilimai, pasaulio revoliu
cijos pranašavimai ir pana
šus dalykai galėjo Vokieti
jos darbininkams patikti tik
tai tol, kol visam krašte bu
vo tokia didelė ekonominė ir 
finansinė suirutė, jogei dar
bininkus buVo apėmusi des
peracija. Pinigų infliacija 
(daugybė popierinių pinigų 
prie nuolatos puolančio pi
nigų kurso) buvo svarbiau
sia priežastis, delko praeitą 
pavasarį Vokietijoje komu
nistei staigu pasirodė dide
le partija; Infliacijai pra
ėjus, ta partija subliūško.

Nėra abejonės, kad ir tie 
milionas suviršum darbinin
kų Vokietijoje, kurie šian
die dar pritaria bolševiz
mui, netolimoje ateityje pa
sakys: “Gana to ‘monkey 
biznio’!” ir susivienys su 
masėmis, suorganizuotomis 
po socializmo vėliava. Vo
kietijos gi darbininkams su
sivienijus, buržuazija prieš 
juos ilgai atsilaikyt nega
lės.

Kq reiškia “užuojauta Lie- beveik jokių požeminių gamtos 
tuvos valstybei?” Jeigu atski-1 turtų, kaip antai: anglie, gele- 
rų asmenį arba tam tikrų žmo- žjeSj metalų, benzino, druskos 
nių grupę kas nors nuskriaud.- įr įvairių kitokių dalykų. O ka- 

kia nelaimė, tai i 
reiškimas gali būt visai vieto-1 
j e. Bet valstybė 
sutvėrimas 
paguodos ir simpatijos.

“Da-nb.”, žinoma, norėjo pa
ragint žmones, kad jie reikštų 
užuojautą klerikalinei Lietu-

žia arba juos ištinka šiaip ko- dangi be jų negalime apsieiti, 
l užuojautos tai noroms, nenorams turime 

jų atsigabenti iš svetur. Taigi 
jau pačios aplinkybes, gamta, 
verčia mus impęrtuoti reika
lingus kultūringai tautai pro
duktus.

Nemažesnės svarbos importo 
klausime turi ir ekonominis iš- 

yos valdžiai, tik j isaf neturėjo rokavimas. Musų ūkininkas be- 
pasakyt savo vejię į^į paskutiniojo šimtmečio 

Stengdavosi pats pasigamintli 
la valdžia tečiaus yra grebivįsus reikalingus daiktus, 

čjatts verta pasigailėjimo, o no jjs nenorėdamas mokėti, saky- 
užuojautOs. ilgą laiką ji pul- sjm> siuvimą batų, siudavos 
dinėjo apie pąpos pantaplį, bet pats Kol t atlikdavo suga»- 
nieko nepešė. Dabar gi, kai 
Vatikanas jau atvirai išdavė 
Lietuvos reikalus lenkams, tai 
valdžia mėgina sulaikyti žmo
nių prostestus, drausdama 
skelbti rezoliucijas prieš Vati-I 
kaną ir neleisdama žmonėms 
daryti viešas demonstracijas. 
Matyt, ji moka tiktai šliaužio
ti.

nėra gyvas 
kuris * reikaJIautų

drąsos kiškiai 
minti. Stengdavosi pats pasigaminbi

Teokratija ir klerikalizmas

Dvi pastarosios partijos, 
kaip matyt, Vokietijoje ne- 
užilgio visai išnyks. Ir fašis
tų jau ir dabar beveik nieko 
nebeliko. Komunistai gi taip 
sparčiai darda į pakalnę, 
kad jos pasekėjams nebėra 
jokios vilties ateityje atsi
griebti. Pernai metais gegu
žės piėnesyje už Vokietijos 
komunistus paduota 3,700,- 
000 balsų; gruodžio mėnesy
je 2,700,000, o dabar jau tik
tai 1,800,000. Bėgiu 10 mė
nesių jie, vadinasi, pražudė 
pusę savo balsų!

Kas pusė metų visas mi- 
lionas žmonių pabėga nuo 
komunistų ir dedasi dau
giausia prie tos partijos, ku
rios Komunistai labiausia

ciausia šmeižia — pne so
cialdemokratų !

Ir tas komunistų smuki
mas Vokietijoje pareina vi
sai ne nuo to, kad valdžia 
buk vartojanti prieš juos 
žiaurias represijas. Atvirkš
čiai, valdžios represijos grei
čiaus palaiko komuhistus ir 
išgelbėti juos nuo*visiško,ęą* 
krikimo. štai, pav. dabar 
prieš rinkimtfs policija Hąl- 
le’s mieste pavartojo gink
lus, norėdama išvaikyt ko-

TREJI METAI Už ATSIŠAU
KIMŲ LAIKYMĄ.

MaNesenai pr.adėjęs eiti 
riampolėje laikraštukas “Šešu
pės Bangos” rašo,, kad kovo 
mėn. 3 d. buvo Mariampolės 
Apygardos Teisme nalgrinėja- 
ma ketdrių komunistų byla. 
Teismas surado kaltu tiktai

vičių, už komunistinės literatū
ros laikymą “su platinimo tik
slu” jisai nubaustas trejais 
metais kalėjimo. Kili trys kal
tinamieji išteisinti.

Vienas kaltinamųjų tečiaus, 
Pranas šupienius, paliktas ka-, 
Įėjime, nes jisai turi dar by
lą kariuomenės teisme dėl šni
pinėjimo: jisai rinkęs žinias, 
apie. Lietuvą ir teikęs jas rusų 
atstovybei.

Reikia pasakyt, kad treji 
metai kalėjimo už literiituTos 
laikymą lai baisiai žiaurus 
nuosprendis. Tiesa, caro lai
kais už uždraustos literatūros 
laikymą teismai kartais duoda
vo ir po .penketą metų kator
gos, o dabartinėje bolševikiš
koje .Rusijoje už tokį “nusidė
jimą” žmogų net sušaudo, bet 
Lietuvai, kentėjusiai po despo
tų jungu, nepritinka pamėg
džioti nei bolševikišką, 
rišką “teisingumą”.

davo apie savaitę laiko ar pana
šiai. Jam sunkoka buvo supras
ti, kad jei jis tą laiką būt sunau
dojęs ūky, kuriame jis turi ge
ro patyrimo, ir jrankių, jis būt 
galėjęs uždirbti tiek pinigų, kad 
nusipirkti dvejas poras batų. 
Ši paprasta išvada galima pilnai 
pritaikinti ir tautų gyvenime. 
Kaip tasai ūkininkas, taip ir 
musų tauta negali visko pati 
pasigaminti. Lietuvai, daleis- 
kim, reikalingos mašinos, auto
mobiliai, traktoriai ir t.t. Norė
dami juos pasigaminti savo 
krašte, turėtumėm statyt di
džiausius fabrikus, atsivežt iš 

• I Vokietijos ar Amerikos gele- 
Pirmiaus lietuviškosios kai- ries, anglių ir kitos medžiagos, 

riosios davatkos labai gerbda [Per didelį vargą ir galybes iš 
vo ir mylėdavo Trockį. Jos su- laidų pagaliau padarytumėm ke- 
dejo jam pinigų parvažiuot iš lėtą automobilių ar traktorių. 
Ąmerikos į Rusiją. Brooklyne Bet kiek tas viskas kainuotų ? 
jos pašventino Trockio vardu Kas musų įgalėtų juos įsigyti? 
vieną -lanką, kur vasarą esti Labai retas. Taigi dėl poros 
piknikai daromi, ir kuomet ko-' vargais negalais parduotų maši- 
munistai toje “Trockio pievelė- nų niekad neapsimokėtų statyt 
je” šventadieny susirinkdavo,'tokias dirbtuves, eikvoti pini- 
tai jie jausdavosi, 
vienas apturi 
šimtus dienų 
kų”.

Dabar gi ta 
gu ėmė ir neteko visos 
macios! Vienas maskvinis or- kuri

“TROCKIO PIEVELĖ”
• NEGERA.

JAU

kai Maskva' nuvainikavo 
iš visų cinų išmetė Trockį, lai 
ir mūsiškiems komisarukąms 
jisai pasidarė “ne koše r”.

ir

šventadieny susirinkdavo, tokias dirbtuves, 
kad kiek- gus bei energiją.

bent po penkis Dabar įsįvaizdinkim, kad vietoj 
“zupclnų atpus- tąsytis su išdirbimu mašinų, ku

rios mums daug brangiau atsi- 
šventenybė štai- eitų negu kitiems mes imtu- 

savo miems tokios pramonės šakos, 
Lietuvoj yra patogu iš

ganąs praneša, kad ateinančiai vystyti. Ta šaka kapi tik ir ga- 
vasarai raudonosios davatkos Ii būti žemės ūkis. Europoj 
į “Trockio pievelę” jau nebe- trūksta maisto, o pas mus jo 
važinės.

Kad Trockis 
tiesa, bet kodėl 
negalėjo tą pievutę perkrikš- nes išdirbinius?* Jeigu mes pra
lyti ir tolinus* joje piknikus lai
kyti? Jai butų buvę galima darni anglių, tai ne tik kad ne
duoti, pav. toks vardas: “Le- f 
nino progresyvio paraližo pie- apleisim dar savo žemės apdirbi- 
vutė” arba “Lenino smagenų 
suminkštėjimo pievutė.” ' 
butų pilnai atatikę komunisti
nei “idėjai” ir — istorinei tie
sai.

perviršis. Ar mums tuomet ne 
trefnas”, tai būt pelningiau duoti jiems ūkio 

komunistai produktus, o iš jų gauti pramo-

dėsi m apdirbinėti geležį, neturė-

laimėsim nieko šioj - srity, bet

Ar naudingas Lie 
tuvvai importas

L Teokratiniu formų 
vystymąsi ligi Refor

macijos laiku.
kuomet istorijos lapuose mi- 

nimas devynioliktas šimtmetis, 
tai jis visuomet charakterizuo
jamas kaipo tautų atgimimo 
ir jų apsisprendimo šimtmetis, 
musų gi dvidešimtąjį amžių 
daugelis spėja busiant socia
lių idealų įkūnijimo amžium. 
Tik musų ainiams bus skirta 
patikrinti šitos propozicijos 
teisingumą, mes gi kol kas 
vien ateities planais operuoja
me, nes musų kasdieninė prak
tika rodo, kad prie tų socialių 
idealų įkūnijimo pasaulis, dar 
nepribrendo. Viena mes žinom, 
— kad istorinis ir ekonominis 
valstybių išsivystymas nenu
laikomai žengia gamybos vi
suomenėj imo ir politinės bei 
dvasinės laisvės kryptini, ir 
kad jis galų gale pasieks to, 
kas šviesesnių žmonių ' senai 
pranašaujama — socializmo 
tvarkos.

Yra daug valstybiniai-visuo- 
meninių idealų. Sulig jų išpa
žinimo ir jų siiekimo būdų, mes 
kol kas skirstom-grupuojam 
musų politines partijas. Iš jų 
svarbiausi bus: socializmas, 
komunizmas ir anarchizmas, 
gi katalikų tikėjimo šalyse in- 
tensingai propaganduojama dar 
vienas visuomeninis idealas — 
teokratija.

Theokratija - yra senovės 
graikų žodis ir lietuvių kal- 
bon išvertus* jis reiškia: 
“Dievo valdžia.” Bet kame 
reiškiasi tos “Dievo valdžios” 
privalumai, kas yra jos šalinin
kai ir vykintojai ir. koks galu
tinis jų tikslas? Štai klausimai, 
kurie kyla kiekvieno galvoje, 
girdint tą žodį — “teokratija.”

Musų laikais dargi tvok rafi
jos šalininkai labai retai ir la
bai atsargiai jį tevartoja, nes, 
mat, jis turi palikęs istorijoje 
.gana tamsų šešėli, taip kad 
kartais nepatogu su juo vie
šai pasirodyti. Bet mainomas 
išviršinis rūbas, esmė gi pasi
lieka ta pati. Mat, teokratija 
vadinama tokia šalies valdymo 
forma, ktar vyriausia valsty
bės galva . skaitomas patsai 
Dievas. Bet kadangi, kaip jau 
žfn(|ma, Dievas nelabai noriai 
nulosi žmonėms ir dar neno
riau nori su jų valdyiriu rei
kalo turėti, užtat tą “sunkią” 
pareigą pasiima ant savo pe
čių, paprastai, jo valios reiškė
jai, Dievo žodžių aiškintojai 
kunigai, bendrai kalbant, viso
kių tikėjimų dvasininkai.

Teokratijos jdeja nėra nau
jas įvykis, teokratinės valsty
bės formos jau ekzistavo prieš 
krikščionybės atsiradimą įvai
riuos© pasaulio kraštuose, kaip 
antai: Aigiple, Palestinoj, Ki
nuose, ' Indijoj ir Japonijoj. 
Bažnyčių viršininkai ten buvo 
taip pat ir bažnyčių galva, jų 
leidžiami įsakymai skaitėsi Die
vo įstatymais, kas priešinosi 
valdžiai, tas priešinosi patiems 
dievams ir jis vertas buvo di
džiausios bausmės. Tokiu bildu 
ir žydų pirmas Valdovas Mai- 
žiešiūs savo sugalvotus dešimts 
įsakymų pavadino Dievo pri
sakymais; juos kaipo tokius 
visi geri katalikai dar ligšio- 
liai rytą-vakarą kartoja, tvir
tai tikėdami, jog ištikrųjų pat
sai Dievas juos ant akmens 
plytų išrašęs buvo. Žydai įsiti
kinę, kad tuos įsakymus Die
vas davęs jiems vieniems ir 
parašęs žydų (hebrajų) kalba, 

Ules jis buvo jų — “žydų Die- 
VVS-”

Tokie įgaliotieji “Dievo įsa- 
'kymy skelbėjai” ir vykintojai 
pradžioje 
dvasininkais 
pradėdavp,

dau-
dvasios ra

pradėdavo siu- 
karvedžiai

“dvasiškos”
(pasaulinės)

karvetl- 
“ Dievo 
palpgu-

“avelių dvasią, bet ir jų “grieš 
ną” kūną. Tokiu budu atsiras
davo žiloje senovėje teokrati
nė valstybė. Dvasiški ja, būda
ma tokiu valstijų valdovu, 
skiepijo ir geruoju ir piktuo
ju savo pavaldiniams mintį, 
kad jie vieni yra tarpininkais 
tarp visagalio Dievo ir “grieš- 
nų žmonių”, kad tik per juos 
jis reiškia savo valią, siunčia 
savo malonę ir bausmę.

Aišku, kad tokia monopoli
ja visokios rųši’es despotams 
buvo labai naudinga ir kad jie 
gynė ją iš paskutiniųjų. Bet 
laikui bėgant čia atsirasdavo 
visokių komplikacijų. Mat, ku
nigas visuomet pasilieka kuni
gu: kol jis prie altoriaus “Die
vo valią” pranešdinėja, ar kol 
jis nuo savo tikinčiųjų aukas 
priiminėja, jis visuomet jau
čiasi gan gerai, bet kada išky
la reikalo savo krutino su kar
du rankoje užstoti savas ave
les, tąsyk jis pareiškia, 
giausiai, didelės
mumo” ir užleidžia tą pareigą 
velyk kuriam nors iš savo ave
lių pulko, nenorėdamas berei- 
kalo aukoti taip brangią savo 
gyvybę. Užtat visuomet ir pa
sirodo, kad užstojus karin
giems laikams, teokratinių val
stybių tvarka
buoti: įsigalėjusieji 
nevisuomet .noriai grąžindavp 
jų taip (• sunkiai* iškovotą Vai* 
džią kunigams, pąrągavę sal
daus jie ne labai norėjo srėb
ti kariaus, jr pasklaryli vėl pa
klusniomis 'liVčlėmis. Čia tai ir 
atsirasdaVo pirmų k i virčių tar
pe, tąib vadinamų 
ir “svietiškos” 
valdžios.

Tokie įsigalėjusieji 
žiai, gerai suprasdami 
įsakymų” vykintojo 
mus. paprastai, sic 
geruoju ar piki io.i i 
su dva.sH)inkeJs, reikalaudami 
iš jų pusės vien tik pripažini
mo jog jie valdo “iš Dievo ma
lonės”. Paprastai, tomis sąly
gomis ir įvykdavo tarp abiejų 
pusių laika ir valdžią pasida
lindavo,. tąsyk jau lygiomis 
teisėmis svietiškas vaklovas ir 
dvasiškija. Tokį dalykų bėgi 
mums labai vaizdžiai parodo 
kad ir mums visiems iš mažens 
žinoma senovės žydų, arba 
taip vadinama, seno įstatymo 
istorija: žydų dvasininkai (la- 
rizejai) valdė tik lig toliai, kol 
karingiems laikams užstojus, 
neatsirado stiprus kariškių 
luomas; paskui gi įsigalėjusie
ji žydų karaliai paėmė į savo 
rankas ne tik kad svietišką 
valdžią, bet dargi pasiskelbė 
save viršiausiais bažnyčių glo
bėjais. Tiesa, farizejai nelabai 
norėjo su tuomi sutikti ir visą 
laiką kovojo su karaliais dėl 
valdžios, vienok ligi paskuti
nių žydų valstybės nepriklau
somybės dienų, karaliai los 
valdžios iš savo rankų nepalei
do.

Kitur svietiški valdovai pasi
jusdavo ant tiek galingais, 
kad pasiskelbdavo save dargi 
bažnyčių viršininkais, naudo
dami jų didelę įtaką į žmones 
jau grynai savo ^olitiniems tik 
slams. Tąssik jie lygiai taippat, 
kaip seniau kunigai, “Dievo 
balso” klausydami, leisdavo 
būtinus įsakymus ne tik pap
rastoms avelėms, bet ir jų 
“piemenėliams” kunigams. 
Taip bpvo ligi paskiausių lai
kų Kinuose, Rusijoj1) ir Tur
kijoj •

Galų gale mums pasilieka 
tik išgvildenti klausimą: Kaip 
supranta teokratinę tvalstybės

‘ ‘j mo kultūrą, nes juk visoš paje- 
Tai gos ir kapitalas bus nukreiptas 

ten, kur jis jokios naudos neat
neša. Lietuvai apsimoka vysty
ti tik tas sritis, kurios atatfnka 
musų sa(ygoms, arba kurios'i ga
li pasekmingai konkuruoti su 
kitų šalių gaminiais. Jeigu mįusų 
biznieriai butų pirmiau pagal
voję apie šiuos pamatinius eko
nominius įstatymus, jiems ha- 
būt reikėję pakelti tiek medžia
ginių nuostolių ir apsivilimoJ.

Pagaliau, jei musų šaly atsi
tiktų koki nors z nėpermatyta 
nelaimė, badas, ar kas kita, tai 
tik vien importo pagelba tega
lėtum išvengti didesnės katas
trofos.

Ką aukščiau pasakėm apie 
importą, galėtumėm suglausti 
šiaip: ; * ri /O

1. Importuoti dalykai, kurių 
delei klimato ar kitokių kjliučiu 
negalima gaminti savam kjašte, 
padidina Lietuvos 
gerovę;

Importas, kaip žinoma, yra 
svetimų prekių įvežimas į savo 
ki aštą. Bet, kadangi už įvež
tas prekes reikia mokėti vokie
čiam, anglams ir k. auksu, tai 
importas;, daugelio manymu, nu- 
biednina ki-aštą ir , supyta lietu
viai j ‘ *

nimu;; žymi dalis musų jaunų 
pramolnininkų (tame skaičiuje 
rasime ir Amerikos lietuvių) 
jau nuo pirmų musų valstybės 

nedoras popie-'dienų, paskelbė karą Importui.
' * rr t • • • ♦- * i „ # < - • . \ «

dienomis ir

nei ca- 

. : M

NE protestas; bet
“UŽUOJAUTA”!

tf t

i sveti
Vadovaudamiesi

isęnes 
įsitiki-

būdavo visuomet 
ir lik paskum 

savo įguliavimaifc 
remdamies,\ valdyti nelik savo

' (liūs daugiau)

Lietuvos žmonės, kurių jau
smus užgavo

yavo daug mažiaus balsuo- munisty mitingu, ir koks žiaus konkordatas su LenldjaJjicivėrė savas dirbtuves, kurs-
gyventojų

2. Importas sutaupina pajė
gas ir duoda galimybės musų 
pramonei susikoncentruoti ten, 
kame jai yra patogesnės sąly
gos vystymuisi.—M. .V*

Te’. Lafayetta 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th SL, Chicago, III.
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ODINĖS LIGOS

ŽINIOS kiliais
SEVERA’S

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti- pergalėti vartojant

J P fi fi AQ žMiy užmušta gai susirinks painatyti tos “ka-

vlĮlvhuVw ne|aimese su automo- ruTijos”. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spešelninko Bischoffo by 
los nagrinėjimas jau 

prasidėjo
Renkami yra prisaikintieji 

teisėjai

prieš teisėją Wm. J. 
kriminaliniame teis- 

prasidėjo nagrinėjimas

m.
Lindsay. 
me, jau 
bylos labai gerai lietuviasm pa
žystamo spešelninko Raymond 
J. Bischoff, kuris yra teisia
mas už prigaudinėjimą žmonių 
ir išviliojimą iš jų apie $4,000,- 
000, žadėjimu didelių pelnų ir 
palūkanų.

.lįs yra kaltinamas išvilioji- 
mę pinigų prigavingais budais. 
Techniniu skundėju yra Jonas 
Poška, kuris sudėjo pas Brs- 
choffą $1,000 ir visus pinigus 
pražudė, bet bus iššaukta ir 
daugiau panašių liudytojų, ku
rie irgi pražudė visus savo pi
nigus. Žinoma, visų pražudžiu
sių pas jį pinigus nebus šauk
ta, nes jų yra ne šimtai, bet 

' gal tuksiančiai. Pražudę pini
gų yra veik visi ateiviai, dau
giausia lietuviai ir lenkai.

Vakar prasidėjo rinkimai pri
taikintųjų teisėjų—jury. Tai 
tęsis gal keletą dienų. Po to 
prasidės tikrasis bylos nagri
nėjimas. Iš jury kandidatų 
klausinėjimo yra aišku, kad 
didžiuma liudytojų prieš Bis- 
ehoffą bus tokie, kurie nesu
pranta nė anglų kalbos.

Pats Bischoffas atėjo į teis
mų sportiškai pasirėdęs, links
mas, tarsi ta byla jo visai ne
apeitų.

Virš miliono doleriu auky
Chicago karštai atsiliepė j 

šauksmą pagelbos nukentėjil
siems laike viesulus. Vos tik 
atėjo žinia apie baisiąją viesu
lą, tuojau iš Chicagos tapo iš
siųsti keli traukiniai su slau
gėmis, maistu, vaistais ir ki
tais reikalingais dalykais, kad 
suteikus ūmią pagelba nuken- 
lėjtįsiems ir išgelbėjus gyvastį 
sužeistųjų. Nukentėjusieji pri- 
sipažysta. kad ūmi chicagiečių

jie patys, pamišę nuo baisios 
nelaimės, nebesumanė ką da
ryti ir nebegalėjo patys tvar
kytis ir gelbėtis.

Bet chicagieciai la pagelba 
ųepasitenkino. Tuojau prasidė
jo rinkimas aukų Raudoną j am 
Kryžiui ir ikišiol vien Chica- 
goje yra sudėta ir priduo
ta Baudonąjam Kryžiui jau 
toli. virš, miliono dolerių aukų. 
Bet ir ikišiol aukos nepaliauja 
plaukę ir veikiausia nepaliaus

geibu nukentėju šiem s.

GEHB. Naujienų akai- 
tytujo* if skaitytojai 

pruAoud pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pareitas sekmadienį? s buvo 
nelaimingas automobilistams: 
nelaimėse su automobiliais li
ko užmušta net dvylika žmo
nių. Trys žmones gal mirtinai 
sužeisti yra, neskaitant dau
gybes sunkiau ar lengviau su-j 
žeistų. Daugiausia žmonių zu-Į 
vo dviejose, nelaimėse ant ge-1

šiose ristynėse grieš orkest
ras iš 16 muzikantų.

Beje, teko patirti, kad Karolis 
Vogelis ristynėse negalės daly
vauti : jis išsilaužė koją. Jo vie
tą užims dar nepaėstas lenkų 
čempionas J. Rogacki.

SPORTO MĖGĖJAS

—N.

Dar vienas atsirado, kuris my- 
sportą daugiau, negu mes. 

’ Ties Gardner, Ui., Robcrt Man teko pastebėti, jog jis irgi 
Harrop, jo pati ir keturi >jų neapleidžia nė vienų Požėlos ris- 
vaiCai liko užmušti,- Chicago tynių. Aš sakau, kad jis myli 
and Alton traukiniui užgavus sportą daugiau negu mes, nes 
jų autoim bilių. Harry Petts, jis yra paliegėlis: jis neturi 
3538 Beach Ave„ ir jo pati Ii- vienos rankos. Vadinasi, jam 
ko užmušti I raukinio ties May- pragyvenimas pasidaryti yra 
wood. .Jie važiavo į kapines sunkiau negu mums, o vienok
papuošti kapą savo dukrelės ir prie deimanto diržo jis priside- 
jos pačius ištiko nelaimė ir da nemažiau ne£u mes sveiki
traukinys sutrynė 
ir jų automobilių.

Kiti šeši žmonės

juos pačiu?

liko užmuš
ti automobilių Chicagos gatvė
se. - ' - , t'. ;

būdami. Po ristynių (matysime; 
kas daugiau prisidėjo prie dir
žo. / ■ '

Apiplėšė banką
Valiai’ i\rte kėtUri. ginkluoti 

plėšikai užpuolė Ašhlaiicį-63 
Street banką, 6346 S. Ashland 
Avė. ir pabėgo su $5,000. Ban
kas buvo vos atsidaręs ij’ jame 
buvo tik keli klerkai. Klerkus 
suvaryta i budelę, o kiti plėši
kų ėmėsi j ieškoti pinigų. Plė
šikams veikiant banke buvo 
atėję du žmonės biznio reika
lais; jie irgi buvo priversti ati
duoti savo pinigus.
Plėšikai pabėgo automobiliu.

£

Aš patariu, kad visi sporto 
mėgėjai tą žmogų atsimintų ir; 
pas jį pirktų produktų. Jo ad
resas — J. Kalin, 2004 Canal- 
port Avė. Jis laiko Kalin’s best 
Extract. kuris vartojamas duo^- 
noą kepimui ir darymui nesvai- 
glnančių gėrimų.

-J. Lukas.

Lietuviu Rateliuose
Iš “Birutės”
“Po—Pu—Ri“

Mirė nuo munšaino?
Pelei* Rokus, 44 m., 1726

S. Halsted St., rastas negyvas 
lovoje. Rado jį jo brolis Jur
gis. Policija patyrė, kad velio
nis Petras sugryžo -namo 
tadieny išsigėręs ir iš to 
jama, kad jis. veikiausia 
miręs nuo munšaino. 

-ą----

ses-

Bomba miesto kolektoriaus 
namuose.

..................   i

Nežinia kas padėjo bombą 
ant antro augšto porčių mies
to kolektoriaus Thomas P. 
Keane namų, 2935 Augusta St. 
Bomba suardė purčius, bet 
šiaip nieko nesužeidė. Spėja
ma, kad bombą padėjo kas 
nors t u rys piktumo, ar kokis 
politikierius, kuris negavo 
“džiabo”.

ŠIANDIE POŽĖLOS-RANCE
VIČIAUS RJSTYNES

šiandie Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj (3131 So. Halsted St.) 
įvyks sprendžiamos rislynė^. 
šiandie bus nuspręsta, kas yra 
lietuvių čempiopas, kam privalo 

tas titulas priklausyti. Daugiau 
to, čempionato laimėtojui bus į- 
teiktas deimanto diržas.

Taigi nuo šiandie mes turėsi 
me savo Čempioną, šiandie mes 
j j ir apkarunavosime. Sporto mė-

nes sąjungos, ir dramų orga 
nizacijos, kas tik norėjo, 
lai ir rengė koncertus, taip 
kad dabar jau paskelbti kon
certai mažai ką naujo reiškia, 
nes tie, kurie juos rengė visi 
sėmė medžiagą iš tų pačių šal
tiniu.

Mes taip# turėjome ir‘dra
mų, ir tragedijų ir komedijų. 
Buvo gerų ir blogų, daugiau 
blogų, negu gerų. Bet persta
tymas be muzikos palieka nė 
šiokį nė tokį įspūdį ir jus su 
manim sutiksite, kad Chicaga j 
lietuviai daug daugiau idomaii Į 
jasi muzikaliais perstatymais. Į

Atsimenant šiuos faktus, Į 
“Hiirute” rengia “'Po-Pn-Bi”, J 
kuris i vyks nedėlios vakare, S

ditorijoj prie 32 jr Halsted St. 
“Po-Pu-Ri“ nėra konceidas, 
nė koncertukas. Jis nėra dra
ma, nė tragedija, nė komedija, 

J nė muzikalė komedija. Tai kasgi 
tas “PonPu-Ri“? Tai yra t riti 
kšmingas muzikalis spektaklis, 
kūrinys komp. A. Vanagaičio ir 
‘'Biruitės“ fantazijos'. Daugįiau 
apie turinį nėra Valia rašyti. 
Tai yra paslaptis. Galima pa
sakyti, kad “Birutė“ parodys 
cb'cagiečiams kaip tikrai gali
ma išnaudoti J .irt. Auditori
jos sceniškus, efektus, su did
žiuliu choru ir prie didelio 
symfonijos orchestro. Bus to
kių dalykų, kurie nudžiugins* 
musų lietuviškas širdis ir at
gaivins lietuvišką sielą. Bus ii 
"triukšmingų surprizų, kurie

(Tąsa ant O-to pusi.)

ESKO
Anti«eptiškas moatis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijąs.

Serganti žmones* pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzanJnacija, šlapumo analyzai 
nikroshoplški ir kili laboratorijos ifcbandy 
maj, taipgi X-Ray egzatninacija daroma, ku 
.•i parodo tikrą jūsų sveikatos «tov|. (le 
ciauuios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
Lijone yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio' ir kepeny nęsmagumųs, per 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, puslėa b 
šlapumo ligas yra gydoma kasdien.

i DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

“Birutė” rengiasi trukšmin- 
gai užbaigti šį sezoną su pers
tatymu “Po-Pu-Ri“, prie dide
lio symfonijos orkestro, daly
vaujant irgi • “Birutės“ didžiu
liam chorui. Tai bus pirmas 
mėginimas šios rųšies vaidini
mo ir “Birutė“ pirmą kart jos 
gyvavime experimentuos visai 
nauju budu Chicagos. lietuvius 
n ubo vinį i.

Mes .turėjome koncertų ir 
koncertukų ir koncertų-koncer- 
,tų. Kas tik gyvas tai' statė 
koncertus. Ir laikraščiai, ir 
pašelpos draugijoj, ir politi-

KELIONĖ SU VADOVU l LIETUVĄ
Delei parankumo keleiviams, kurie 

nori atsilankyti, savo šalį šią vasarą 
North German Lloyd surengė eks
kursiją su palydovu.

Keliaujant ant North German 
Lloyd laivų, padvigubina malonumą 
jūsų keliones. Kainos yra dikčiai nu
mažintos. Yra padaryta, kad kiek
vienas gali atlankyti savo gimines. 
Laivas COLUMBUS, didžiausis 
greičiausia vokiečių laivas, sykiu su 
kitais laivais sudaro nuolatinius iš
plaukimus.

Nepillečiai* Jungtinių Valstijų ga
lės sugrįžti i metus laiko be jokių 
kliūčių ir be nuvežimo į Ellis Island.

ir

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėm! ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
ves žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Netoli 70 metą amžiaus
, Sako, kad ji jaučiasi jauna
Mis. S. Wenzel, 262 Kingsley St., 

Buffalo, N. Y., rašo: “Malonėkiao 
atsiųsti man dar vieną bakselį jūsų 
Bulgariškos! Žolių Arbatos, / nes jos 
yra geriausios gyduolės, kokias aš 
kada turėjau. Jos visuomet man pa
gelbsti. Aš daviau savo draugams 
jas pabandyti. Aš turiu arti 70 me
tų ir mano draugai' stebisi, kad aš 
taip jauna ir gerai išrodau ir aš pa
sakysiu savo draugams, kad Bulga
riška Žolių Arbata man pagelbėjo.”

Bulgarišką Žolių Arbatą geriant 
karštą einant gulti, greitai prašali
na slogas ir geros nuo reuamtizmo 
ir užkietėjimo.

Parduodamos pas visus aptiekorius 
— 35c., 75c. ir $1.25.

Pastaba. — Jei jus norite mano di
delio šeimynai pakelio, atsiųskite 
$1.25. Adresuokite man, H. H>vVon 
Schlick, Prezident, 25 Marvel Buikl- 
ing, Pittsburgh, Pa.

INFLUENZA
Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas 
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų 
vartokite

am
J Patrynus gerai greitai prašalina nieže- jj 
|g jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį g 
ĮJ arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs g 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

xpc

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
e$y priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos val

iklis. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
IVal: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St. 
Phone Bnulevard Tfitl

ąs odos liffiis, pūslė* v 
gydoma kasdien.

ŽĮmonės Kgrie yr» 
nerviški silpni ir tu 
rj galjfos skaudėj! 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų fiir 
dies plakimą su 
skirdimą odos, su t i, 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems yr» 
teikiamas labai ge 
ras patarnavimas to 
kiomis mažomis kai 
nomie, kad kiekvie nas lengvai gali u* «imokėti. Dr. Rosi 

Dr. B. M. Ross maloniai suteikia dy 
_ . ni kai patarimą. Kiek

, 35 S. Dearborn St vienas yra kviečia 
, -----------------------—•—— mas atsilankyti.
. Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
.du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu JLu 
escide gydymu. Į labai trumpą laiką ligo 

i niąi jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dient 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tat 
vienatinis gydymas, kuris iigydo sifilj.

PAPRASTA CIO CA
MOKESTIS YRA ■ fc-Uv 
DABAR nfi
ATPIGINTAS IKI ..... .y. UIUsUU

Per trisdeiimti metų Dr. Rom gydo so 
dalias ligas vyrų ir mbterų.

VYRAI l . 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi 
mui vyriškumo nusilpusieins vyrams. Jo vei 
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelis 

> sustiprintojas dėl nusjlpnusių ir suirusių vyrų 
Tie kurie turi kokias nors slaptas ligai 

užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie, jūsų ligi 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalp. 

‘kad jus gydytuinetės. 'tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan 
tiems.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augštp. Priėmimo kambarys 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 608.

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

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 6 vai 
vakare. /

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

8 vai. vakaro.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipki* į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPuDS, IOWA

<

Specialia serum gydymas yri

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų b* skauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su mu*< 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą.-Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergildt* tave 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

K1MBALL PLAYER 
PIANAS

Stylc 44, tikra kaina $640,
už...... -....;......$385
Prie Piano pridedame Kabi
netų, Liampą, Benčių ir 
25 Roles.
Churchill Player pianas
už •••••■•............. $295
Upright Pianas už $125

GYDOME VYRUS
$50 $10

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

May
JOS. F. BUDRIK

PIANŲ KRAUTUVĖ 
3343 So. Halsted St., 
3327 So. Halsted St., 

CHICAGO

PEOPLES
Dentists

For Fef/a&f* Dmffofry

$1.00

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yrtfi-*"pavojin- 

ser- 
esate 
g a - 

Ar 
pas-

NOT
paIn •TA

DELDU SPECIALISTAI 
TRAUKIMO DANTŲ 
kurie ištraukia juos

BE SKAUSMO
Darome visokias plato kokias norit

23 metai tame name
Ateikite į musų vietą. Trys metai 

atgal kiti čia šalę atsikraustė
CTF Sanitaris Tiltinis C/ 
5 ■ Darbas

•
X-Ray paveikslai dėl

Naturalea plombos $1 
Iš priemiesčių ligonius 
pučių diena. Visas c... 
laboratorijoj. l’oreclinčs 
kepuraitės.

Darbas tiltinis ir 
» sidabrinės plombos

nuo $1 iki $4 
10 metų garantija

Egzaminacija DYKAI

\
sunkesnių ligų 
ir dąugiau

išgydomo tą 
darbas atliekamas 
nes ir auksines

322 So. Staae Street
Tarpe Jacfcson ir Vau Burcn 

Imkit elevatorių iki U augšto 
Motory patarnavimas 

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

Vyrai ir ipoterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminu 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio h 
prašalina juos. Nėra spėliojimu 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, (lalykas 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, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jųr 
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų "priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškaL Hm- 
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim (r 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo cgzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St, 
’Privatis įėjimas, 7 E. Congress 

St„ prieš Leither krautuvę.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly, seredoj ir sųbatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

ga. Ai 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti? 
norite 
veikti? * Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoje išegza- 
minavimo.

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

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

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

SOS

Dr. W. R.
Register, 

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

Europines “Q M” 
Gyduoles w I “

TIKRA PAGELBA
Įčiiškimai tiesiai į gyslas laike 

užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškima.s gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visa 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduodą 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vąrtoju naujausius ir geriausiųp 
serum, čiepusj Bukterynųs, Anti
toksinus, taipgi spčcialcs iutervę- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi' puvarloju naujausius ir ge
riausius instrumentus <lcl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidekite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 valcMi-e. Uturninke, seretloj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų,

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

HITT AND RUNN—i. Has Bccn So Long Since Hitt Saw An Egg That—It Is Lošt to His Memory! BY HITT

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.
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SVEIKA VIENA DIENI 
LOVOJE TRIS

Lietuvių daleliuose. Kensington PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Toks buvo gyvenimas 
Mrs. Hollister iki ji pradė
jo vartoti Lydia K. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

kožną

Wyondotte, Mich. — “Kaip mano 
kūdikis gimė aš nedirbau savo namų 

1 ........ darbo per šešis
— mėnesius ir vos tik

galėjau prižiūrėti 
savo kūdikį. Aš 

, visuomet turėjau 
I skausmus savo le 

w įf šiniamę šone ir bu- 
davo taip blogai.

VOfi dk ga- 
Įėjau pakentėti. 
būdavo jaučiu vie- 

paskiau blogiau 
per tris ar keturias dienas ir turėda

vau gulėti lovoje. 1___ ___ (
atlankyti mano motina kaip aš jau- Į 
čiuosi ir jai draugė pasakiusi, kad ji 
pabandytų vartoti Lydia E. J*ink- 
ham’s Vegetable Compound. Sekamą 
dieną aš nusipirkau vieną butelį ir 
kol išvartojau pusę, aš jau įgavau pa
lengvinimą. Kaip aš pasveikau, tuo
met nuėjau pas daktarą ir jis pa
klausė, kaip aš jaučiuosi. Aš pasa
kiau jam, kad aš vartoju Lydia E. 
l’inkham’s Vegetable Compound, jis 
pasakė, kad niekam nekenkia jas 
vartoti. Aš visuomet rekomenddoju 
Vegetable Compound kitoms ir visuo
met turiu namie buteli tu gyduolių”. 
Mrs. Henry Hollister, R. F. D. No. I, 
Box 7, VVyandotte, Mich.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra atsakanti gyduole vi
soms moterims. Pardavimui pas ap
tiekei ius visur.

širpulius pervarys 
sėdintį publikoj(\

“Birutė” neužsiganėdina pa
kartojimu senų dalykų, ar pa
mėgdžiojimu kitų sumanimų. 
“Birutė.” <* 
lią, o kiti seka. “Birlitč 
naujuosius dalykus, ir 
sukūrė “Po-Pii-Ri’k

šis miestelis apgyventas * Įvai
rių tautų. Jų užsiėmimas ..... 
niais ii

vis nurodo naują ke- 
myli 

tuomi

AT A A ŪKIMAS
Draugišką vakarienė/ kurią ketino

mėjų Fondas subatoj, balandžio 4 <1., 
' as tu- 

‘ ps tikietą, atsiiinkite atgal 
pinigus. -..-Rengėjai, -

* __
Bridgepert. —SLA 36 kp. mėne

sinis susirinkimas įvyks seredoj, 1 d. 
balandžio, 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijpj, 3133 S. Halsted st.

—A. Mufcijonaitė, Sekr.

ivivi vunaiiruv. noną
biz- rengti i Jctuvos Socialdemokratų Re 

.... . , , .' mėjų Fondas subatoj, balandžio 4 <1.laip dirbtuvių darbais. dol tūlų priežasčių neįvyks. Ka.. 
Sumažėjus darbams, susirūpino ri nusipirkęs j‘ 
biznieriai, kad nebegali padary-. 
ti tiek biznio, kaip gerais laikais. Į 
Bet daug daugiau susirūpino 
munšainieriai, kurių yra kožnoj

Woll!

Chicaga ir Dzimdziai

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

Hop-FIavored

PuriTan Malt

Kaip Chicaga stovi, tai ios 
lietuviai niekad taip 'nemylėjo 

Vieną dieną atėjo ir nebuvo prisirišę kaip 
Dzimdzi Drimdzi artistų, 
vienas kląusia — kodėl? 
klausimą sunku atsakyti, 
reiktų kelias plunksnas suga
dinti. Trumpai suglaudus; pa

darysiu mažulę išvadą. Matot, 
dzimdzi yra labai nuoširdus ir 
geri žmonės, kurie 
čianis pasiaukavę 
skrynelę išdainuoti, 
nomis išlaikome savo 
kurną ir tode.1 lurinie dzimd- 
ziamš būt labai dėkingi, nes 
jie dainuoja, dainuoja ir dar 
dainuoja... Kaip malonu klau
sytis!... Jų dainos mus nuneša 
į gimtą šalį, kur surukusi “ba
kūžė“... O kiek lietuvių, • taip 
sakant, ištautėj tįsių, musų m y 
limas Dzimdzi prikėlė ir atgai
vino jų tautinius jausmus. Te? 
gul kas kaip nori mano, o są

naudos
pa- 
vo-

prie
Ne-

nes

amerikie-
visą dainų

Mes dai-
tautiš-

Teikia Geras 
‘ Pasekmes 
Parinktas materiolas 
Prašykit groserninkų

jy 
būtturi 

dainos, 
ir jo

PETRAS RŪKAS
Musų mylimas brolis persis

kyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
42 metų amžiaus, kovo mėn. 29 
dieną, 4 valandą ryte. Paėjo iš 
Kundročių kaimo, Pakrojaus 
valsčiaus. Amerikoje išgyveno 
22 metų. Paliko dideliame nu
liūdime Amerikoj broli Vincen
tą Rūką, seserį Marijoną ir se
ną motiną. Kūnas pašarvotas 
randasi 1726 S. Halsted St. lai
dotuvės įvyks seredoj, balandžio 
1 d., 1925 m., 10 valandą iŠ ry
to iš namų 1726 S. Halsted st'.. 
o iš ten bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudęs ir pilnas sielvartos 
lieka brolis

Vincentas Rūkas.

stuboj po keletą, kad nebegali vlsi nnrlai sli
padaryti tiek biznio, kaip gerais 
laikais. Ne nen rupesnis jiems, 
kad negali padaryti tokį biznį, 
kaip gerais laikais, bet ir antras 
rupesnis, kad sugadino sveikatą 
nninšainu, taip kad jei kuris ga

ilėtų gauti darbi), bet jau nebe
gali dirbti. Munšainieriai labai 
susirūpino dėl minėtų priežas
čių ir jie besirūpindami sugal
vojo štai kokį skimą: pradėjo 
daryti varžytines burdįngieriais 
ir kozirninkais. Sulaukus šeš
tadienio ar sekmadienio, žiūrėk 
munšainierius ir munšainierka 
ir rioglinėja šalygatviais ieško
dami burdingieriij ir kozirninkų. 
Juos sutikus, vienus kviečia ko- 
ziruoti pas save, o antrus gy
venti. Munšainieriai sako, jei
gu tik jiems pasisektų gauti to
kių burdingierių šešetą, 
nuolat dirbtų, o vakarais 
šainą gintų, butų galima 
ryti gražų pragyvenimą 
be jokios sveikatos. O garsios 
munšainierkos prie to priduria, 
kad gavus dar po keletą kozir
ninkų kas subatvakarį, tai jos 
taptų inilionierkomis. Munšai
nieriai, kuomet girdi tokias kal
bas nuo savo ^moterų, jie visai 
nebesirūpina apie darbus, tik 
laukia savo moterų,, kuomet jos 
taps milionierkomis. Munšai
nieriai nuduoda labai dievobai
mingus. Kuomet nelabai girti 
eina į\ bažnyčią. Kalėdojant 
kunigą priima išperka kartelę 
ant metų. Paklausus juos, kam 
jie dar nuduoda tokius dievo
baimingus,- kuomet varo tokį 
purviną darbą tarp tamsių, nesu
sipratusių darbininkų, tai jie 
tuoj atsako, kad jeigu jie nepri
klausytų prie parapijos, tai ku
nigas iškeiktų juos pamoksluo
se ir tuoj kaip regi, valdžia su
žinotų, kad jie verda munšainą. 
“Dabar kuomet priklausome prie 
parapijos, nė kunigas mus kei
kia, kad verdame munšainą, nė 
valdžia žino apie tai,” sako jie.

—Kensingtonietis.

Birutės Choro Visų dainų praktika 
atsibuna ši vakarą, Raymond Cnapci, 
831 W. 31 St. Viši dainininkei buku 
laiku, nes naujas dainas mokinsimas 
dėl musų įvykstančio vakaro balan
džio 26 d.. Auditorijoj. Už tai visi i 
darbą. —Valdyba. .

Lietuviška Teal. Dr-sle Rūtos No. 
1 laikys mėnesinį susirinkimą balan
džio 1 d., 7:30 vai. vakare, G. M. 
Černauskio svetainėj, 1900 S. Union 
avė. Gerbiami draugai ir draugės ma
lonėkit atsilankyti i susirinkimą,ka
me kiekvienam bus smagu išgirsti 
musų vakaro pasekmes. Nepamirš
kite dienos ir laiko. —Valdyba.

Northsides Sąryšio delegatų susi
rinkimas įvyks 1 dieną balandžio, 7:30 
vai. vak., 1882 Wabansia avė. Visi 
delegatai kviečiami būtinai dalyvau
ti, nes daug svarbių' dalykų randasi 
lol apturimo.

— čepulevič, Sąryšio rast.

ISRENDAVOJIMUI
ANT BI'.NDOS 2 šviešųs ofisai, 

karštu vandeniu apšildomi, gera 
vieta, Brighton Parke.

1138 Archer Avė.
PAS1B1:\TDAVOJA didelis Sto

ras taipgi ant Archer Avė. Tinka 
bilc kokiam bizniui.

Uit) Archer Avė.
JA KANTAS BROS, ■ 

4138 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 7674

JIESKO KAMBARIŲ"
VAIKINAS pajieško kamba

rio prie gerų žmonių, Narth Side 
arba apie 18 gatvę ir Halsted SL.

Naujienos,
1739 SO. Halsted Si.

• z Box 199

SIŪLYMAI KAMBARĮ^
PASIRENDAVOJA .3 kamba

riai su furničiais, su arba valgio 
Merginoms arba vaikinams.

Atsišaukite
3815 So. Halsted St.

1 fl.

PARSIDUODA gros.pniė, taipgi la» 
ko ir visokių kilų reikmenų. Yra 1 
kambariai dėl pagyvenimo. Garažas 
priguli prie grasei nes. I'arduo.-iu pi
giai. Turi Imli parduotą šią savaitę. 
Pardavimo priežastis einu į kitą 
biznį.

\ 4122 S. Honore St.

NAMAI-IEMĖ
PARDAVIMUI

NAMAI4EME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namas, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

TEKLft ŠLIAŽIENĖ PO 
TĖVAIS NORBUTAITĖ

Musų mylima moteris persis
kyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 32 metų amžiaus, kovo 
mėn. 29 dieną, 9:35 valandą va
kare. Paėjo iš Kalviškių kaimo, 
Tau ragės apskr., Skaudvilės pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime vyras Aleksandras, moti
na, brolis ir seserys. Priklausė 
prie L. Keistučio Pašelpos Kliu- 
bo, Brighton Park. Kūnas pa
šarvotas randasi 4325 So. Fair- 
field Avė. Laidotuvės įvyks se- 
redoj, balandžio 1, iš namų 
4325 So. Fairfield Avė. j Tau
tiškas kapines. (

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis.

Telefonas Yards 1741

gra-

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

kūne 
mun- 
pada- •v - - 1S jų,

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoje, bah 1 d., 
8 vai. vak. Visi nariai ir jų tėvai bū
tinai atsilankyti, nes reikės labai 
svarbių dalyki) apsvarstvti.

—A. J. S'chuRz, rast.

LSS VIII Rajono valdybos posėdis 
įvyks ketverge, balandžio 2 dieną, 
Naujienų name, 8 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite šiame posėdyje.

—Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU kun. Petro Vaitonio, 

kuris pirmiau gyveno Darsville, III. 
Turiu -svarbų' reikalą, atsiliep
kite.

IGNOTAS LAZAUSKAS, 
2520 S. Western Avė.

DENDA4 2 ruimai dėl vyrų, 
žema kaina, geri ruimai ir pato
gi vieta gyvenimui. Norintieji 
ruimų kreipkitės

b A. S.
3127 Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA veiterka, mer
gina. 1947 So. Halsted St.

REIKALINGAS geras kuko 
rius, kad butų patyręs savo dar
bą.

1947 So. Halsted St.

2 Halų naujas namas 6 ir 6 
kambarių karštu vandeniu ap
šildomas ant 1 fl'oro. 2 floras 
pečium ir lotas Sale tuščias. Kai
na tik $15000.00. Randas Rrigh- 
ton Parke. •

, Pardavimui 4 metų senumo 
namas, įtaisytas pagal naujau
sios mados 5 ir 5 kambariai. 
Aukštas beismentas. Kaina tik 
$11000.00.

Pardavimui nauja 5 kambarių 
Bungalovv, graži vieta. Kaina 
tik $7500.00.

Pardavimui 4 ir 4 kambarių 
naujas namas, beismantas. Bun 
galow, stogas. Kaina $11000.00.

Pardavimui 7 kambarių Cot- 
lage, beismantas aukštas ir visi 
parankamai. Parduosiu pigiai, 
randasi Marųuette Manor.

Taipgi turim ir daugiau bar- 
genų, nes mes dabar norim iš
parduoti .-greitai ir budavoti 
naujus namus. Mes mainysim 
ant mažesnių‘ar didesnių namų 
arba lotų.

JOKANTAS BROS.,
v. 4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ ?

C. P. SUROMSK1S A CCL- 
Real Estate •

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted Si. 
Tel. Baitlevard 9611

PAAUKOSIU savrr modernišką, 
(i kambarių hungido\v ant 2 lotu, 
kaina $1900, įmokėti $1000, kitus 
išmokėjimais pagal sutartį. Randa
si 1 blokas nuo Archer karų lini
jos. Apleidžiu miestą, turiu par
duoti greitai, perkupčių nereikia. 
Pasimatykil su savininke.

Mrs. Sperato, 
5130 So. Linder Avė.

arba tel. Lafayette 5313

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nis namas, su 3 lotais, cementiniu 
pamatu, flatai po 4 kambarius, fur- 
nace šildomas, elektra, vana, 2 ,viš- 
tininkai, garažas ir barnės; kaina 
$5500, cash $1500.

J. Hauenschild,
12146 S. Ashland Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

PASKOLA ir ANTRI MORGIČIAI
Mes darome ir perkame antrus mor

gičius sumoje $200 iki $5,000. Leng
vais ’Smokėjimai.i už 6'#- palūkanų, pri
einamu komisu. Taipgi perkame doku
mentus.

LOU1S STERN and CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg.
160 N. La Šalie Street

kau: dar niekas tiek 
Amerikos lietuviams nėra 
daręs kaip Lietuvos artistų 
devilis Dzimdzi Drimdzi! 
tik Amerikoj, ir Lietuvoj 
vardas su pagarba 
minimas. Vanagaičio 
muzika, deklamacijos
draugų vaidinimas ir dainavi
mas, tai yra gyvybės šaltinis 
—tautos šaltinis. Kiekvienas, 
po Dzimdzių vaidinimo išėjęs, 
jaučiasi lyg naujai Amerikon 
atvažiavęs. Paimkime 25 kovo. 
Skaičiau Naujienose apie pas
kutinį pasirodymą Lietuvių 
Auditorijoj. Nuvykau. Ir ką jus \ 
pasakysite?! Apie tris valandas 
jie dainavo. Dainų, gal apie 50 
sudinuota buvo ir nusileidus 
uždangai, nenori žmogus na
mon eiti... “Muzika, muzika”.. ** * taip ir skamba.

Kodėl, maftau sau, nešu mi- 
lionieriųs?... Aš vienas pasta
tyčiau jiems tinkamą teatrų, 
‘egul jie nuims dainuoja dai
nuoja... '

O stebėtina visgi. Tiek baž
nyčių, mokyklų 
prisistatėm 
lio teatro, 
mais, 
Delko 
Delko 
kartai 
riuose 
mis 

; Atbusk lietuvi! Juk 
via i geri žmonės” (sako 
Vanagaitis savo deklamacijoj). 

Tai kodėl nepasirodyt savo 
vaišingumu. Dzimdziai mums 
davė daugiau negu kas kitas, 
ir todėl mes duokim jiems. Vi
leišis ir visi kiti Lietu votį at
stovai,. pririnko begales pini
gų ir tuom užsibaigė. Davėm 
iLietuvai, nepavydėkime ir 
sau. Kaip tik dabar metas 
susiprasti ir suteikti 
Lietuvos Artistams 
Drimdzi. Tą dovaną 
turėsime sau naudą.
Pastatykime Dzimdzi Drimdzi t. y. balandžio 2 d. Susirinkite

! visi lygiečiai apkalbėti Lygos, 
reikalus ir susipažinti su nau
ja vieta.
—'Komisija surad. svetainės.

IEŠKAU savo draugo Juozapo Buz- 
gos, turiu jam svarbų reikalą — yra 
laiškas iš IJetuvos. jis paas ar kas 
jį žinote malonėkite pranešti.

Elzbieta Malinskaitė, 
4843 Northcote

East Chicago, Ind. •

. Aš KRIKŠTO duktė paieškau savo 
krikšto tėvo Juozapo JDrakšo. Jis pa
eina iš Lietuvos Kauno rėd., Telšių 
apskr., Žarėnų parap., Granščio kai
mo. Girdėjau, kad jis gyvena Chica- 
goje ir kad 1914 metais gyveno Ken- 
singtone. Frašom atsišaukti laišku 
ar ypatiškai. Mylėčiau pasimaayti. 
Aš esu po tėvu Levenora šimkaitė, o 
po vyru JurČienė. Mano adresas:

i’0746 Edbrook Avė., Chicago I

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Šaukiamas bendras 
susirinkimas

ir sau namų 
vieno vienintė- 
visais patogu- 
sau pasistatyti.

apsi leidom?
savo augančiai 

romus,

o 
su 

nenorim 
mes taip 
nenorim 
pastatyti rūmus, kū
jį galėtų kartu su mu- 

dziaugtis savo talentais?..
lietu-

dovaną
Dzimdzi- 
teikdaini

teatrą.
tautos stato pamink- 
veikėjams, o (nes pa

mušų artistams te

vakRytoj, kaip 7:30 vai.
Mark While park svetainėje, 
prie 29 ir Halsted St., yra šau
kiamas bendras visų musų vei
kėjų susirinkimas, kuriame 
bus aptarta • kaip atatinkamai 
išleisti musų visų mylimus 
“Dzimdzi lYrimdzi” artistus.

“Dzimdziai”, kaip mes visi 
žinome, linksmino mus visus 
be skirtumo, užtai jie ir yra 
užsitarnavę nuo musų 
priderančio pagerbimo, 
susirinkime bus pląčiau 
juos

STOGDENGYSTfc
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojainas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 

’ Phone Lawdale 0114.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

- 1 , - - - . -- ------------ ----------——— ----------—... —■

REIKIA DARBININKŲ
______ VYRŲ

-AGENTAI! -
Turime gerą* propoziciją, 

greit atsišaukit/
Francis Valuskis Co., Ine., 

4707 Fountain Avė., 
IIollywood, Cal. 

■    —■ »■ -
REIKALAUJU dviejų siuvė

jų prie vyriškų kostu-meriškų 
drabužių siuvimo. Darbas ant 
visados.

K. Laucius, 
3305 So. Auburn Avė.

PARDAVIMŪr~
BARGENA^

Parsiduoda grosemč, priešais 
dirbtuves, visokių tautų apgy
venta. Priežasatį patirsite ant 
vietos. 

2300 W. 48th PI. 
Cor. Oakley Avė.

pakalbėta.

visų
Tame 

apie 
ir A.

LYGIEČIŲ DOMEI

šiuopii pranešame, jog 
naują svetainę,

White sųuare

gavo
me naują svetainę, būtent 
Mark Wbite sųttare Park 
Club house No. 1, ketvirtadie
niais. Tad pirmas mėnesinis 
susirinkimas Įvyks naujpj sve
tainėje ateinantį ketvirtadienį

Regent gaso pečius pasiduo
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.

Mes parduoda/ne olselio kainomis 
visiems. Dasi žinokite pas mus 
apie jūsų plumbipgą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

PARSIDUODA 3 kėdžių barberne 
ir vienas “pull” stalas. Cigarai, ta
bakas ir minkšti gėrimai. Gera vie
ta. Parduosiu pigiai, nefe greitu lai
ku vykstu Europon.

622 E. 67 Str.,-
Tel. Fairfax 2836

PARDAVIMUI kriaučių biznis, 
labai pelninga ir gera vieta; par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju į Ka
liforniją.

Atsišaukit tuoj j
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 498

RADIO GRAMAFONAS į vieną. Kam 
eiti į koncertus, kad galima namie 
turėti koncertą; pirkit Radiolą, ku
ri perduos koncertus iš tolimesnių 
miestų. Mes priimam į mainus se
ną gramofonu. Ateikite pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Musų kainos 
žemesnės, geriausis patarnavimas.

Gus. Balsevvich
1722 W. 47th St. Chicago

L I A š A I U

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

Standard Land Assoclation
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

NAMAI. Mt. Grecnwood. Kai 
na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportaeija. Universal

Pilone Beverly 1675

NAMAS ANT .IUSV LOTO
5 kambarių mųrinis bungalow, 

moderniškai įrengiąs, $4950, įmo
kėti $1090, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Cortstruction Works 
Kampas 5<Sth & So. Robey Sis.

Tel. Republic 6200

2 AUKŠTŲ ir skiepas, kampinė 
rezidencija, 9 kambarių ir augštas, 
tinkama dėl rooming house, neto
li naujų marketų, karštu 1 vandeniu 
šildomas, gasas, elektra ir gara
žas, lotas 30 X150.

Fr. Schultz, 
1547 W. Cullerton St.

KODĖL neįrengti jūsų lotą. Se
nas ir atsakantis kontraktorius su
teiks jums pinigus, planus, dykai 
apskaitliavimą ir pastatys namą 
be jokių ekstrų.

NAUTENOS,
1739 S. Halsted St., Box 496

—-----------------------------------
PARDUODU mūrinį biznia

vę namą su bizniu. Namas yra 
arti Lietuvių Auditorijos. At
sišaukit prie savininko.-
3223 S. Halsted St., Chicago

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
■J

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu- 
viij Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
menesių. 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. Olekąs, Mokyklos vedėjas, 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Superior Sign School
9139 So. Wabash Avė., 

Calumet 5093

Kitos 
his savo 
statykim 
atrą. Ką tai' reiškia Chicagos 
lietuviams! Mes galime ne vie
ną teatrą pastatyti, bet esame 
apsileidę. Perdaug savęs žiū
rim! Pasirodykime prieš visus 
lietuvius savo . tautiniu susi
pratimu ir bukim pavyzdys. 
Lai musų Chicaga bus sostinė 
visų lietuvių, nes njekur tiek 
daug jų nerasime — Chicaga 
“subytina” Kauną!

Norėčiau išgirsti is musų pa- ditorium svetainėje, 3135 So. Halsted

Pranešimai
’ • 1 ‘

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

ar kviečia.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Male.vojam ir pppieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

I ------------------------------------------------------ -------

PARSIDUODA Lunch' Room 
ir Coffee Shop. Parduosiu pi
giai, tik už $250.00.

728 W. 14 PI. z

Tel. Lafayette 5153-6438

PARDAVIMUI bučernė, gero
je lietuvių kolonijoje. Savinin
kas nesupranta biznio.

x 3146 W. 111 th St.

PARSIDUODA 2 aukščių me
dinis namas su basementu ant- 
aukščiu. Elektriką ir gasas. Ar
ti parko.

Pamatyk savininką 
2018 May Št. 

—----- ------  , ... ......... .. -
Bargenas. Pardavimui lotas 

25x125, tirštai apgyvento] kolo
nijoj, prie 45 plaice, tarpe Wes*- 
tern ir RockwellvSt. Atsišauki i 
iki 8-9 v. v. Klauskite Gus The- 
odore, 4355 Emerald Avė. Phone 
Yards 1836. i

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
Šis Amatas Gerai Apsimoka

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

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

Bridgėport. — Susivienijimo 
vių Draugijų ant Bridgeporto 

i sinks susirinkimas įvyks kovo
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au-

siflirinčių bent vienų žodį. Ką St. Visi delegatai' esate kviečiami 
• . ..> dalyvauti susirinkime.jus į tai. Kazys. — a. j Lazauskas, sekr.

Lietu- 
mėne- 
31 d.,

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Ąvenue 

CHICAGO.

PARSIDUODA grosemės ra- 
kandai-Furniture, Ice Box, len
tines, Show Cases ir kitokių da
lykų. Gausite bargeną. Kreip
kitės, 3245 So. Pamell Avė.

Pardavimui 2 aukščių, 4 fla
tų mūrinis namas. Elektra, ga- 
sąs. Visas namas geras. Kaina 
prieinama. Kreipkitės 2 lubos 
užpakaly.

3614 So. Union Avė.

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

bo, jie uždirba nuo $12 iki $16 į dieną. 
• Nedaro skirtumo kokį kitą jus mo
kate amatą, murininkystė visuomet 
pasiliks tikra, nuolatinė ir gerai ap
mokama vieta. Jums nereikės rū
pintis apie darbą jei jus mokėsite mu- 
rininkystes.

Mokinkites Murininkystės.
Nuo instruktorių kurie turi 30 me

tų patyrimą, geriausiai įrengtose mo
kyklose Chicagoj. įrankiai dykai. 
Blue print skaitymas ir apskaitliavi- 
mas mokinamas dykai su kursu, ar- 
chitektorių - inžinierių. Lengvais sa
vaitiniais išmokėjimais.
Mokinkites dienomis arba vakarais.

AMERICAN BUILDING 
TRADES SCHOOLS

4341 W. Harrison SF., Kedzie 8088


