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įstatymas dėl kalbos Lie 
tuvos mokyklose

Sovietai planuoją amnes

Rusų kompartijos centras 
pasmerkia Radeką

Lietuviu kalba — oficiale Radeko laukia toksjau Ii 
dėstomoji kalba Lietuvos 

mokyklose
Rimas kaip Trockio

Lie-KAUNAS, bal. 7. — 
tuvos Seimo švietimo 
misija įnešė įstatymo suma
nymą kuriuo einant lietuvių 
kalba turėtų būt vienintelė

Rusų komunistų partijos vadai 
Įspėja jį, kad jis busiąs iš
mestas iš partijos

sose valstybinėse ir 
^mokyklose Lietuvoje.

čietu
L

Sovietai ruošią amnestiją 
politiniams kaliniams

Jsakė “čekai” pateikti pilniausį 
politinių kalinių sąrašą prieš 
gegužės pirmą

BEBLINAS, baT 7» — Sovie
tų Rusijos politbuiras (politinis 
biuras) Įsakė “čekai.” kad ji 
kuoveikiausiai pateiktų pilniau
sį visų politinių kalinių sąrašą.

Sakoma, kad tą sąrašą bolše
vikų valdžia panaudosianti poli
tinių kalinių padėčiai palengvin
ti dar prieš gegužės pirma die
ną. Tai busianti savo ršies am
nestija ateinančią proletariato 
šventės dieną. Nežinia betgi, 
ar visi politiniai kaliniai bus pa- 
liuosuoti, ar ne. ,

nu
gyveni-

Protesto mitingai Maskvoj 
gyvenimo brangybės

Maskvoj įvyko milžiniški 
tingai protestui prieš
mui reikalingiausių daiktų bran
gumą. Kalbėtojai savo kalbose 
tečiau. stengės susilaikyt nuo 
vartojimo aštrių žcxlžių prieš so
vietų valdžią. Protesto mitin
gai praėjo todėl be jokių susirė
mimų su policija.

Vokietija jau sumokėjo ali 
antams $145,000,000

bolševikų vadui, 
kui, kurio įtaka 
me pasauly buvo 
už Trockinį

. 7. — Garsiam 
Karlui Radę- 
komunistinia- 

ne ką mažesnė 
lemta, matyt, 

likimas susilaukti, 
sovietu karo i-

iš politinio

komitetas

kaip ir buvusio 
komisaro, — išnykti 
bolševikų mizonto.

Visų-gali ilgiausias 
komunistų partijos
vakar priėmė rezoliucija, kuria 
grieštai pasmerkiama Radekas 
už tai, kad jis kurstąs fakcijų 
kovą Vokietijos komunistų par
tijoj. Komitetas įspėja jį, kad 
jei jis nepaliausiąs'prieštarauti 
labartiniarn Vokietijos komu
nistų partijos cvnt valiniam ko
mitetui, jis busiąs išmestas ir iš 
Rusijos komunistų partijos.

Trys “ekskomunikuoti”
Trys buvę Vokietijos komu

nistų partijos vadai: Kari Ra- 
dek, lleinrich Brand ir Thal- 
hanimcr, tapo, taip sakant, eks
komunikuoti: jiems uždrausta 

veikti komunistu internacionale. 
Toks nutarimas buvo vakar pa
darytas. Vokietijos komunistų 

partijai pasiūlius. Komunistų 
internacionalo plenaris posėdis 
gi tą nutarimą patvirtino.

Radeko nesusipratimai su Vo
kietijos komunistų partija pra
sidėjo nuo to laiko, kai bandy- 
tasai komunistų revoliucijoj 
“putčas” visai nepavyko, — įvy
kis, kurs nemaža figūravo parti
jos praeitų metų kampanijoj 
prieš Trockį.

Radek, kilme lenku žvdas 
ra laikomas kaipo 
liausiu dabartinių 
licistų ir oratorių.

y- 
vienas mik

linsi jos pu b-

tiniais dalykais esąs beveik 
taipjau gerai sifeipažinęs, kaip ir 
Trockis. Kiti komunistai j Į lai
ko kaipo “nesusitaikomą“ žmo
gų, kurs visados reikalaująs di
desnės demoMratybčs ir refor- 
mų komunistų partijos viduj.

BERLINAS, bal. 7. Einant 
Daweso planu, per kovo mėnesį 
Vokietija sumokėjo aliantams 
reparacijų už sausio mėnesį viso 
91,691,000 aukso markių. Iš 
tos sumos Anglija gavo 21.00.- 
000, o Francija 37,900,000 mar
kių. Japonija gavo prekėmis— 
dažomųjų medžiagų vertės 595,- 
000 markių.

Per pirmuosius septynios mė
nesius, kaip l)aweso planas pra
dėjo veikti, Vokietija jau yra su-'pasiųstas keturioms dienoms ka- 
mokėjus aliantams viso labo dėjiman už muštynes. Bet prieš 
145 milijonus dolerių, skaitant 
Amerikos pinigais.

VENGRŲ DIKTATORIAUS SŪ
NŪS PASIUSTAS KALĖJIMAN

PROPELERIS UŽMUŠĖ 
AVIATORIŲ

Kurdu sukilimas jau persi 
metęs j Persiję

Teherano valdžia siunčia 
riuomenę maištininkams 
valdyti

ka
su-

LONDONAN, bal. 7. Ex- 
change Telegrapho gauta iš 
Konstantinopolio žinia sako, kad 
kurdų sukilimas persimetąs jau

herano valdžia, gavus apie, tai 
žinią, skubotai pasiuntus j tas 
vielas savo kariuomenę.

j Ankščiau buvo pranešam;!

sukilimas Turkijoj, prasidėjęs 
apie vidinį vasario mėnesio, 
siekiasis išvaduoti Kurdestana »š 
Turkijos, įsteigti nepriklauso-
mą Kmdų valstybę ir atsteigti 
kalifatą. Sukibimui vadovauja! 
šeikas Saidas. Sukilėliai paėmė

tarp jų Mošą, aštuoniasdešimt 
mylių nuo Eizerumo, Bulaniką 
ir MelAzkertą. Telegramą buvo 
pranešus, kad šeikas Saidas iš
leidęs maniefstą, kuriame ii« 
pareiškiąs intencijos vieną bu
vusio Turkijos sultano Abdulo 
Ilamido sūnų padaryt Kurdesta- 
no karalium.]

Propaguoja Rusijos-Vo 
kiefijos-Japouijos 

. santarvę
Tokia santarvė betgi turėtų 

pagrista komerciniais, ne 
rimais principais

but
ka-

XXBSSBMg<8GBU''T

AUG1N1&.0 ČEMPIONĖ. — Mrs. Elsie Paluska, pa- 
ijnois taimerio, kuri gavo pirmą prizą už išauginimą geriau-ti

siu komų. Ji gavo $1,000 dovanų.

Naujas finaiisy įstatymo 200 žmonių žuvo žemes
projektas Francijoj ilrebeįiine Meksikoj

Reikalaujama, kad turtingieji 
savu noru duotų valstybei 10 
nuoš. savo turto

žemės drebėjimas atgaivino ug- 
niakalni, kurs buvo laikomas 
užgesusiu

VPARY-Ž1US, bal. 7. — Po .il
gų diskusijų su premjeru ller- 
rienu ir kitais kabineto nariais, 
naujasis Francijos finansų mi
nisteris Anatole de Monzie šian
die pasiūlė parlamentui du pro
jektu jstątypiui, kuriuo norima 
Francijos finapsų dalykai page
rinti. 1

MEKSIKOS MIESI’AS, bal. 
7.— Iš Chalchilmites praneša, 
kad tariamai užgesęs ngnia- 
kalnis, Įvykus smalkiam že
mes drebėjimui 
smarkiai veikti 
kuries stovėjo 
miestas, įdubo 1 
tu jaudama didž

ir žeme,

Muraškos nužudytieji ko- Frunze Įspėja Rusus nuo j,oj
munistai palaidota karo pavojaus

Bolševikų oratorius reikalauja, 
kad už kiekvieną komunistą

I butų dešimt lenkų buržujų 
nužudyta

7. — Atvykęs čia buvęs Japoni- 
josjos užsienių reikalų ministe
ris šimpei Goto, pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pareiškė 
nuomonės, kad Rusija, Japoni
ja ir Vokietija turėtų padaryti 
santarvę. Tokia santarvė turė
tų būt betgi ne karinė, bet pa
grįsta komerciniais principais 
Pasak jo, Japonijos industrija- 
listų susilaikymas nuo investavi
mo kapitalų Rusijoj sutrukdęs
ekspluatavimą koncęsijų, laimė-1 
tų Rusų-Japonijos sutartim, ir 
dėl to nepavykęs taipjau projek-! 
tas Rusų-Japonų bankui organi
zuoti.

ly kalbamą apie kapitalistų sa
vanorį davimą valdžiai pinigų. 
—nors tai reiškia tik pridengtą 
kapitalo rėlo/ižavimą.

Antroj daly Francijos Bankas 
autorizuojama padidinti išleidi
mą popierinių pinigų nuo 41 bi
lijono frankų iki 45 bilijonų 
frankų.

Premjeras Herriotas iš karto 
jo už tai, kad butų taikomas 

tiesioginis kapitalo rekvizavimas 
visiems Fpancijos piliečiams, tu
rintiems daugiau kaip 500,000 
frankų (apie 25,000 dolerių) 
turto, bet vėliau sutiko tatai pa 

turtin- 
valsty- 
Įstaty-

gyvena laukuose, I: 
ir vargą.

Gauti pranešimai

vę daugiau kaip 200 žmonių. 
Žemės įdubimu ištisos šeimynos 
buvę palaidotos. Visame mies
te pilna įgriuvusių duobiu su 
žmonių aukom ;s. Pabėgėliai' 
pasakoja, kad buvę girdėt, kaip 
gyvi palaidotieji duobėsi* šau
kę pagalbos, bei niekas nedrį
sęs prisiartinti prie jų.

Bolševikų karo komisaras Ksako.
kad Rusija turinti būt prisi- reikalavimu"
rengus kiekvieną valandą

------------- * MASKVA, bal. 7. — Sovietų
VIENNA, Austrija, bal. 7. —,karo komisaras, gen. Frunze, 

Lenkų Muraškos nužudytieji du įspėja Rusiją, kad ji butų prisi- 
komunistai, Bnginski ir Viečor-' ruošos karui, kurs galįs kilt; 
kievič, tapo palaidoti Stolpcuose. |taip netikėtai, kaip kad 1914 me- 
Sovietų atstovai iš Varšuvos pa
dėjo ant jų kapo raudonus vai- 

fnikus. Maskvoj ir kituose Ru- 
'sijos miestuose u įvyko demon- 
stiacijos prieš lenkus. Minske 
lenkų konsulatas bombarduota 
akmenimis ir kalbėtojai laikė 
kalbas komunistų govėdoms. 
Vienas kalbėtojų šaukė, kad už 
kiekviena nužudyta komunistą 
turėtų būt nužudyta dešimt len
kų buržujų.

1 Muraška dabar yra kalėjimo 
ligoninėj Vilniuje. Gydytojai 
tirinėja jį. ar jis yra sveiko pro
to.

Ulsterio Seiman išrinkta 
trys socialistai

ORAS
Oficialia oro biuras šiai dienai

1 pranašauja:
| Chicago ir apielinkė Dali
nai apsiniaukę; maža atmainos 
temperatūroj ‘ vidutinis, didžiu
moj pietų ir pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 56° F. v

šiandie saulė teka 5:22, lei-

BEDARBIU NERAMUMAI
AUSTRIJOS SOSTINĖJkad 

gieji “savu noru duotų” 
bei 10 nuoš. savo turto.
mo projekto vienas paragrafas
nusako: “Jei' kapitalistai neat
silieps į valdžios atsišaukimą ir 
geru noru neduos valstybei 10 
neoš, savo kapitalo tokiu atve
ju valdžia turės ateity pavarto
ti prieš juos rinitų priemonių.”

Lais 4 profesi j u ži.-onės ii
proto darbininkai nežiūrint 
kaip didelės jų pajamos iš savo 
profesijos, nereikaiaujami “sa
vu noru” duoti valstybei 10

, Toreika- 
kad Rusija turinti būt prisiren- paujama tiš iš tų, kurie turi ne
gus kiekvieną valandą atmušti judinamų nuosavybių, bonų, ak- 
priešų puolimą iš vienos ar ki
tos pusės.

Nors jis manąs, kad santarvės 
valstybes dabar perdaug turin
čios darbo su savn ekonominių 
reikalų taisymu, ir todėl ka.ro 
gal urnai nebusią, bet jų pžpuo- 
limo galima laukti ateity. Tarp
tautinė padėtis esanti tokia, 
kad konfliktas galįs kilti kiek
vieną momentą, ir Rusija todėl 
visados turinti būt prisiruošus 
karui

tais.
Kalbėdamas vakar Rusijos o- 

ro laivyno vnluntierių susirinki
me Frunze pareiškė, kad nese
nai Įvykus Elsinkuose, Suomi
joj, gem ratinių Pabaltijo vals
tybių štabų konferencija, lygiai 
kaip ir nužudymas dviejų komu
nistų Lenkijos sienoj,, parodą, nuoš. savo kapitalo.

n.. •• i____- i.* ,...x ___ L»____‘ i,.

šiandie ivvko čia didelė be
darbių darbininkų demonstra
cija.-. Demonstrantai, atvykę 
ties rotuše, reikalavo, kad vy
riausybė padidintų bedarbiams 
percijas duonos ii 
kLkiy nors darbo, 
n'lonstran'm traukė 
varu. dauf\i(:ir?T kat kire laA- 
gus. Pagaliau raitoji policija 
privertė juos išsiskirstyti.

parūpintų 
Po to de- 
Bing bul-

PAVOGĖ seifą ir pinigus

ei jų etc.

šeši plėšikai užpereitą naktį 
užpuolė O’Connor ir Goldberg 
čeverykų sankrovą prie 3229 
Roosevelt Ii r. i r nugalėję sargą. ' - į * , U I I LAf, CA IV J Y 1 »

pasiėmė netik pinigus, bet ir vi
st. Lūkės ligoninės slaugės i są seifą, sveriantį 1,800 svarų, 

sutvėrė draugiją, kuri rūpinsis *Jie susikrovė į troką ir nuvažia- 
sergančiomis slaugėmis. Pyie’vo savo keliais.
draugijos priklauso apie 9001
daugių ir bus paimti keli kam- užpuolė Daemicke Bros, sankro- 
bariai ligoninėj sergančioms va prie 1307 E. 63 St. ir atėmė 
slaugėms. 800 dolerių.

Kiti trys banditai dienos laiku

Pinigai 
Rusijon

Vokietijos komunistę byla 
eina galopBELFASTAS, Airija, bal. 7.

— Ką tik Įvykusiais rinkimais į
Ulsterio seimą premjero Craig’o džiasi 6:22 valandą, 
partija, nors ii* išlaikydama pil- ...... ....---------------
na didžiumą, vis tik septynias uTAJTr’IT
vietas prarado: tris — darbie- > , * IINIvmv JVUICoAo 
čiams, tris — nepriklausomiems 
unistams ii- vieną ūkinin
kams. ’ *

Naujasis seimas susidės iš 32 pinigais šitaip: Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 190 franką . 
Danijos, 100 kronų ........
EruncijoM, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ...... .'...

Lenkijos, 100 zlotų  .... 
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų .. 
Suomijos, *00 markių ... 
švedi;v\ 100 kronų .... 
šveic:»'.i.r>s, 100 įninku

i unistų, 10 nacionalistų, 2 res- 
publikininkų, 4 nepriklausomų
jų, 3 darbiečių (sociallistų) ir 1 
ūkininkų partijos.

V1IENNA, Austrija, bal. 7.
Vengrijos regento.admiivlo’
Ilortby, sūnūs, Stefanas Horthy. <

Bet prieš 
nugabenant jį kalėjimam jo ka
mera buvo ištaisyta puikiau
siais, specialiai atgabentais ra
kandais, kad diktatoriaus* sūnūs 
turėtų visų patogumų, nors ir 
kalėjime būdamas.

HOUSTON, Texas, bal. 6.
Nusileidės žemėn ir lipdamas 
laukan iš aeroplano, įeit. John Avė.,

Armin Kuhn, savininkas di
delio namo 

atsidūrė
prie 4527 Clifton 

teisme už tai,
Broussard paslydo koją ir sta-jkad sumušė ir suspardė kojo-
šia galva nukrito po besisukau 
Siu propeleriu. Baisiai sudaužy
tas jis neužilgio mirė.

mis savo namo 
Mitzi Robbins, 
išsikraustyti, prieš laiką.

gyventoją p-lę 
nes ji atsisakė

ITALU LAIVAS DEGA

i Vakar, balandžio 7 d., užsienio pi- 
: nigų ne mažiaus kaip už $25,00U uo- 
leiių bankų buvo skaitoma Amerikos

.... $4.)9 
. $5.08 

. $18.41
.. $5.14 
... $4.15
.. $19.25
... $15.93 
. $39.90 
.... $2.53 
.. $26.95 
. $19.29

LONDONAS, bal. 6. Tele- -- ----------------------------------------------
gruma iš Brindisijos praneša, LictllVOS I HllgŲ Kursus 
kad italų laivas Canadiano, ga
benus žibalą iš Fiume į Tripolį, 
užsidegęs ir kad nėra vilties 
gaisrą užgesyti. Laivo įgula 
esanti išgelbėta.

DU JAPONIJOS MINISTERIAI 
RUOŠIASI REZIGNUOTI

Pranešama.TOKIO, bal. 7 
kad du Japonijos kabineto na
riai, agrikultūros ministeris Ta-

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

50 litų
100 litų ..
200 litu .
300 litų
400
500
600
700
800
900

1000

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$6.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75
72.00
82.23 
92.50

kaltinamųjų nimoksli-
veikiausia bus pa-

Penki
ninku 
smerkti mirties bausmei.

BEBLINAS, bal. 7. Vo
kietijos komunistų konspirato- 
rių byla Leipcige eina galop. 
Nors prieš didžiumą kabina
mųjų nebuvo absoliučių įrody
mų, sprendžiama betgi, kad 
bent penki jų bus pamerkti 
mirties .bausmei už žmogžudy- 
bes. Tarp tujų yra ir vienas 
rusas, IS'k obe Ic vsk i s.

Sovietai ,nori gelbėti jį 
mainais

Sovietų valdžia pradėjo de
rybas, norėdama, kad Skohc- 
levskis butų atiduotas jai mai
nais liž vokiečių studentus, 
Kindermanną, Dittmaringą ir 
Wolschtą, kurie nesenai buvo 
areštuoti Rusijoj, kaltinami dėl 
sąmokslo nužudyti bolševikų ly
derius. Tai paprastas bdlševikų 
metodas. Mapoma, kad tie vo
kiečių studentai buvo tyčia su-00 litų .................................... 102.75 . , , , .

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 dnfb kad bolševikai galėtų JUOS 
kahaši, ir švietimo ministeris centai pašto išlaidų u# kiekvienų pavaitoti įkaitais
nusitarę rezignuoti. siuntini. Norint pasiųsti telegrama 

— dar 50 centų daugiau.

įkaitais panašiose 
kaip ši, byjose.

i'UKi* >■ z • ... s .. - ... ........... 5L . I" .?

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, IIL

R..su


NAUJIENOS, ChleagU, Dl.
■I— ■......      ■■»■■■■

Trečiadienis,, Bal. 8, 1925

Sveikatos Dalykai

Gerbiamieji! MAŽOJI HYSTERIJA

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KKEIPKITftS ‘ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Pranešu visiems savo kostumeriams, 
kad aš vėl atidarau savo Krautuvę. 
Seny tavory pardaviau, o naujų ir 
stailišky uždėjau. Taigi kviečiu vi
sus mano kostumerius atsilankyti į 
mano Krautuvę.

S. LFABIONftS C(l

Su pagarba,

J. A. Pildei
1818 So. Halsted St.

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

SALE!!! PIANO SALE!!!
Čia yru geriausi! Player Pianai: Stoin 
mcycr, Franklin, Baldwin, Charlton 
Hurding ir Symphony Grand. z K
Taipgi vartotų Player Pianų turime,
kainos $200 ir aukščiaus. Mes duodame ant 
lengvu išmokėjimų. Taipgi senus išmainome 

ant naujų. Pas mus 150 dolerių pigiaus negu ki
tose krautuvėse. Ir Lietuviškų Rolių, Dainų, šokių 
didžiausis pasirinkimas. Irgi Victor Lietuviški 
Rekordai tūkstančiais naujų numerių kas savaitė.

3236 So. Haleted <<t Chicago, Illinois.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $1,000,000.

Nuo susBorgranizavimo iki šiam laikui išmokėta $375,-
122,80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai g'auna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai—$150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS - SKYRIAI—

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę
Del platesnių informacijų kreipkitės'šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIKA
307 VV. 30th Street, Ncw York, N. Y.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANŲ!

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinSjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską Itrfniesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite. - '

SKAITYKITE SANDARA, TĖMYK1T SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bu? skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų m formacijų. Rašykit ir klauskit informacijų, Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, taa nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite kunfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su j vairių kolfonijų Kontestininkais. \

Musu antrašas:

Garsinkifies Naujienose

k a r tais iš 
ta pa Ii liga, 
yra lengva. 
Tikro rube
nt’ra galima 

vie-

Hysterija gali pasireikšti tik 
juoku, verksmu, šukavimu, bet 
ji gali pasiekti tokio laipsnio, 
kad ligonis ima raivytis, tąsy 
tis, klajoti ir net 
proto išeina. Nors 
bei pas vienus ji 
pas kitus sunki, 
daus nustatyti
tarp dvieju ki aštutinybią, 
iokxdelei parankumo liysteri- 

ja, pasireiškiančioji lengvesnė
mis audromis, „ yra vadinama 
inažaja, o stipresnėmis audro
mis didžiąją. Aišku, kati ši- 
tokis padalijimas mažari ką pa
sako,
stiprumu galima ją butu 
liuli i daugybę skyrių.

Simptomą hysterija 
šimtais; neretai tokie pat

kitose . ligose.
atsargus 

ar 
simptomai,

/ienas 
grupę 

vienokių simptomų, kitas kito
kių. čia kalbėsiu lik apie to
kius simptomus, kurie matomi 
lengvose liu/os audrose.

Kaip jau pirmiau buvo rašy
ta, h.vsterinis - temperamentas

Sulig jos audringumo 
da-

ptomai yru ir 
(lydytojas turi būti 
tirinėjime, kad išsprendus, 
tai yra hysterijos
ar kokios kitos ligos, 
hvstvrikas gali turėti

turi 
sini-

dalykas. .Jo nesunaikinsi. t Bet 
jeigu nėra erzinimu, žmogus 
išrodo* kaipir normalus. Sukelti 
audrą pas liystcriką galima 
urnai ir tuomet jokių audros 
artinimesi simptomą nėra, ar
ba ji įvyksta laipsniškai, kuo
met audros erzintojas yra lė
tas, lankiai senas fakloris, da- 
kiskime, liguistumas. Kuomet 
audra artinasi Irtai, pradžioje 
gali apetitas susigadinti, atsi
rasti koktumas, skonis lieka 
nenormalia, viduriai kietėja. 
Protas lieka neramus, erzus, 
nusiminimas ir susirūpinimas 
įvyksta. Asmuo greitai suerzi
namas, neramus, netenka kon
centracijos., Myįa 
sapnu daug. Vieni* 
simptomu gali būti.

brastas, 
ih Yni net ą 
kiti ne.

Galų gale seka pati audra: < 
rėkavimas, kvatojimas, verki->' 
inas, skambėjimas ausyse ir 
tt. Ligonis ima raivytis, jau
čia širdies plakimą, karštį arba 
šiurpulius, gerklės užblokavi- 
mą. Keistas ir pažymėjimo 
vertas yra pastarasis simpto
mas. .Jis pasireiškia netoli iš
imtinai tik pas moteris. .Tos 
jaučia lyg kad kamuolys pasi
kėlė iš skrandžio 
ėmė* smaugti arba 
Kvėpavimas darosi 
Mat spazmos

pažymėjimo

i gerklę ir 
troškinti, 

sunkus, 
ugniaužia stem

plę ir koserę ir dilrosi neleng
va kvėpuoti. Oras protarpiais 
rijains, kuris išpučia pilvą, iš 
ko seka raugėjimas ir gulė
jimus viduriuose. Ligonis rė
kauja, klykia ir nuolatos juda. 
Nusigąsta, ir pašoka nuo ma
žiausio trenksmo, pav., durą 
užtrriikimo, kokio daikto an’ 
grindą puolimo ir tt. Gali lurė-

o varųakis, nugaroj, moteris 
plotmėj. Kartais jaučiasi 
skaudėjimas viršugąlv.' j 
kas vinį lon kaltą, 
vyksta lytinis 
Nuo kraujagyslių 
būti išblyškimai ir 
navimąi.

į labai trumpa 
už keliu valandą audra baigia
si. Tai įvyksta be jokio gy<ty
mo arba gydytojui pavartojus 
tinkamas įmoms. Jeigu ligo
nis, ypač moteris, gavęs sim
patijos laike audros, ir vėlei 
erzinamas jat perėjus, audra 
gali ir vėl greitai pasikartoti. 
Bet paprastai, kaip spazųids 
sunyksta, ligonis nusišlapina, 
jaučiasi pailsęs ir užmiega.

Sveikata/šitokios audros ne
pakenkia/

Kartais i- 
susiorzinimas. 

spazmu gali 
l'/arąndw-

laiką, arba

1579 .’aukee Avė.

]>afayette 4228

Plutubiug, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogoriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St. «■-

Vienas iš svarbiausių maisto produktų, kurį 
Lietuvė gaspadinė reikalauja, yra pienas. Bor- 
den’s Išgaruodintąs Pienas suteikia geriausias 
pasekmes. Jis riebus ir smetoningas ir padaro 
skaniausius valgius. Gali jį vartoti kasdien kaip 
virime, taip kepime. Pabandyk kavoje. Ji bus 
skanesnė. *

ATMINK
BORDEN’S IšGARUODINTĄ PIENĄ 

Gali Vartoti Su
Desertu 
Kiaušiniais 
Dridėčkams 
žuvimi 
Kepinant 
Vaisiais 
šaltakoše 
Kisieliais 
Mėsa 
Blynais .

Prieskoniais 
Biskvitais . 
Duona 
Kėksais 
Kava 
Koko 
šokoladu 
Saldainiais 
Cereals 
Pyragučiais

Košelėmis 
Pajais 
Paukštiena 
Pudingais 
Sriubomis 
Rašalais 
Salodais 
Kimšimais 
Daržovėmis

.» virti su Borden’s Išgaruodintu Pienu, iš
pildyt kuponą, paženklinant kurių receptų nori, ir mes pri
siusime visai dykai.

Jei nori žinoti kaip

THE BORDEN COMPANY 
i ' ’ ■
Borden Building New York

uona
Saldainiai 
žuvis

Vardas

Adresas

LE

(Lithuanian)

KUPONAS
Rašalai Pajai
Mėsos Pudingai
Košelės Sriubos

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J n c.

A. BAKTKUS, Pree.
i<>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

UNSWEET£N£D 

^APORATE5 
milk

809 W. 351h SI.. Chicago
/Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

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 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIbttiS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St. 

Room 121 f 
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

JOHN KUGHINSKAS
, LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis iilygomis.

Jau atėjo Kultūra No. 3. 
Įdomus ir puikiai išleistas 
numeris. Kaina 35 centai.

Galima gauti 
Naujienose, 

1739 S. Halsted St..

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL, Rcg.p RCC1 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENU

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

J. P. WAITGHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Jčandolph 6584 ir 5585
VALANDOS: JKas <lienQt išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų,

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

• Telefonas Pųllman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

....... i i. . • . ----------

Vardas ir pavardė

Kaimas
\

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

Valsčius

Apskritis

.-turi gaut Lietuvoj litais .

doleriais parašyk doleriais vieton lity.

Siuntėjo parašas......................................

Adresas

(jei nori

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 2k Street
/ Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Rvpublic 9600 

........... ii i m i i , <r

V W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų
100 litų
200 litų
300 litų 
400 litų 
50(1 litų

Paštu
............... $5.75
.............. 10.75
............... 21.00
............ 81.25
............... 41.50
............... 5L75

Telegramų 
......................  $6J5 
...................... 11.25. 
....... ............... 21.50 
......................  81.75 
......................  42.00 

52.25

600 litų .
700 litų
800 litų
900 litų 

1000 litų . 
5000 litų .

Paštu 
$62.00 

72.25 
. 82.50 

92.75 
103.00 
514.00

Telegramų 
...... $62.50 
... U. 72.75 
....... 83.00 
....... 93.25 
.... . 103.50 
...... 514.50

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. Waahington St. Room SU 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredej auo 
6-8 v. v. Sonatoj nuo 1-7 v. v. 
3286 S. Halsted Si. T. Bosi. 6737

Tel.

Doleriais siunčiant reikia
Visuose reikaluose

pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių 
reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., ' Chicago, Illinois

Dearborn 9057

A, A. SUKIS
ADVOKATAS

Dilaus vlduriniealyj: < 
Room 17126 

CHIUAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. WaMlunit<m Si 

Cor, Washington ..

Namų Tel Hy<le L irh 88U 
---------------------------------- —
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Iš Visur.
Oru lekiamieji karstai. Vo

kiečiu spauda pašiepia vienin
tele lenku orlaiviu dirbtuve, 
kad ji orlaivių vietoje dirbanti 
karstus. Pernai lenkai rimtai 
buvo susirūpinę didele orlaiviu 
katastrofa. Karo ministeris Si
korskis seime atsakydamas j 
paklausimą tvirtino, kad daž
nos orlaivių katastrofos įvyk
sta dėl lakūnų neatsargumo ir 
neklusnumo, bet orlaiviai esą 
geri, tačiau padarius fabriko- 
je reviziją susekta daug nesą-
žiniško biznio. Vietoje plieno 
vartota paprasta geležis. Dirb
tuves direktoriai pašalinta, oi 
į jų vietą pakviesta prancūzai.!

“Dzimdzi-Drimdzš
(legužės mėnesį lankysis šiose

kolonijose:

2 ii < (irand Rapids, .Mieli.
5 ir t. Detroitu Mieli.
<S ir t Cleveland, Oliio.
10 Bochcstcr, N. Y.

z12 Amstenlam, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.
15 Neyark, N. Y.
10 Scianton, Pa.
17 \Vilkes-Rarre, Pa.
19 Pittstnn, Pa.
20 Sbenandoah, Pa.

21 Philadelphiai Pa.
22 ir 23 Baltimore, Md.
25 \Vashington, I). C.
26 ir 27 Pitlsburgh, Pa.
Paskutinis Dzimdzi Drimdzi 

artistų atsisveikinimo vaidini

mas Cliicanoje įvyksta gegužės 
1 dieną, penktadieny, Liątuvių 
Auditorijoje, Bridge-porle. Bus 
statoma “Pinigėliai”, S. Čiur
lionį 3 veiksmų komedija.

—Reporteris.

X

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
G752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

tj

‘-.'I

J

Marquefte Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas A pliekomis 

ir Savininkas
2346 We»t 69th Street 

arti Wcatern Ava.'
Phone RepubRc 5877 - 583/

I CHICAGO. 1LL.

& 
*

g

MIS. MICHNIEVIGZ - VIUIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted (S t., kampas 81 gat.

C

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewie>

BANIS
AKUAERKA

Jasekmingai pa- 
araauju z mota- 
•ims prie gimdy- 
n o, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 Soutb 
Halsted St.

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

3235 S. Halsted St.

Ubago išradimas. Vienas! 
piancuzų elgeta išrado budązil-' 
gam laikui konservuoti duoną. 
Išradimo teises nupirko 'Ang-| 
lų karo ministerija už vieną 
m i liūną frankų.

Anglijos iškarta senų <laik- 
tų. Archeologai, kasinėdami | J 
vienos pilies griuvėsius, netoli j Į 
miesto Diel rado daug senovės' 
liekanų; Romos pinigų mone-'
tomis, auksinių papuošalų, kar 
du, durtuvų ir daug kitų daik
tų. Kasinėjimo darbai tęsia
mi. »• •

Budas javams nuo šalčio 
apsaugoti. Švedų inžinierius 
Jenberg surado būdą javų die
gams apsaugoti nuo šalčio. Iš
radimas susideda iš aparato, 
kuris iš tam tikrų dujų sklei
džia rūkų ir apsaugoja javus
ir kitus augalus nuo nušalimo.1 
Išradimui spėjama didele atei- 
t

Danų laivynas vizituos Pa-' 
baltę. Danų vyriausybė mano
šią vasarų siųsti tam tikrą lai
vų skaičių atlankyti Suomiją, 
Hestijų ir La įviją.

Nauja Rygos durna. Išrinkta 
fHi atstovų, jų tarpe vienas lie
tuvių sąrašo 1(> Nr. p. Vronev- 
skis. Didžiuma balsų gavo so
čiai demokratai ir vokiečiai.

Litas Londono biržoj. Lon
dono biržoj pradėta kotiruoti 
litas, o jo kursas kasdien skel
bia didžiausias finansų orga
nas “Financial Ne\vs” ir kiti 
laikraščiai.

Prancūzų kariuomenės skai
čius. “Daily Telėgrapli” prane
šimu, sudaro 33,171 karinin
kai ir 651,984 kareiviai.

Žydų universiteto įsteigimas. 
Palestinoje subruzdi no vieli
nius . gyventojus, arabus. 
Anglui, Balfurui, kuris norėjo 
atsilankyti universiteto atida
rymo iškilmėse, jie pasiuntė 
perspėjančių telegramą, kad 
tas jo žygis visų arabų bus 
sutiktas demonstarcijomis ir 
visuotinu streiku.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprčdalai ne
bus pattmyti. ieigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
{arazitai gadintų jūsų gra- 

umą. Naudokite

Ruff/es
kas vakaras per dežimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo )ų. RuHles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonk, arba 75p 
tiesiog ii laboratorijos.

P. AD. RICHTER A CQ
Berry A South Sth S t*. 

Brooklyn, N. Y.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

M 00 Kelione iš New Yorko 
Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija 
LIETUVON
Gegužio Z-trą

. U.5. LINIJOS LAIVU 
L E V I A T H A N

ERIE R. R. Pakeliui
I

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

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

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

Visais reikalais

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

• • 

tus. \ 
*

į NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

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

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

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

y ' ***** . •

asmeniškai ar laišku:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

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

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

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas
• dykai

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

Tel. Brunswick 1717

PEP
Geriausios Skilvio 
Gyduoles šioje va
landoje. Prašalina 
užkietėjimą, rūgš
tu mus, gasus, skau
smus ir t. t. Pa

sekmes garantuojamos. 50 table- 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių arba 
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP” LABORATORIES, 
5428 So. Ashland Avcn 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIAI DAKTARAI

' DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee Ave„ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8683

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I jlos 2-4, 6-8. NedoMoj 10 iki 12 d.

«-DR. HERZMAN-m
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 platu 
ir nuo 6 iki 7:30 yal. vakare.

į Dienomis: Canal 
Telefonai i į j*110- .^1 

T Drexel O9'»Q
’ Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namą, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexe) 0950.

DR. CHARLES SERAI?
Praktikuoja 17 metai 

OTis a s
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

i i

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

DR. M. J. SHERMAN *
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vaį. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso te). Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirvrąas 
Specialistas Moterilkų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chlcage 
arti Slst Street

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.
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Francuziškas Daktaras 
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų hkų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 Iki 4:80 ir 8 Iki 11.
Nedalioj nuo 2:33 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avų.

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

Dr. J. W. Beaudette Į
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Franci jos valdžia rengia
si uždėti specialų mokesnį 
kapitalistams, kad sutvar
kius valstybės finansus ir 
išgelbėjus nuo smukimo 
franko kursą. Šitą refor
mą ji ketina pravesti “švel
niu” budu. Naujasis finan
sų ministeris Herriot’o ka
binete, de Monzię, sumanė 
pirmiausia atsišaukti į ka
pitalistų “patriotingumą”, 
raginant, kad jie' laisvu no
ru paaukotų valstybei 10% 
savo turto. Jeigu tas atsi
šaukimas neduos reikiamų 
vaisių, tai jau tuomet Val
džia imsis prievartos.

Tai yra gana įiedrąsi po
litika. Bet vistik ji reiškia 
žymų progresą, palyginant 
su tuo nusistatymu, kurio 
laikėsi pirmesnysis finansų 
ministeris, p. Clementel. Ji
sai visą laiką priešinosi so
cialistų reikalavimui, kad 
kapitalistai butų apdėti spe
cialiu mokesniu, ir mėgino 
verstis naujomis paskolomis 
ir popierinių pinigų leidiniu.

Socialistai, kurie remia 
Herriot’o valdžią neįstengė 
prispirti valdžią pakeisti 
savo finansinę politiką tol, 
kol pastaroji neatvedė prie 
to, kad Francijos valiuta 
atsidūrė pavojuje. Kai jau 
pasirodė, kad su franku ga
li atsitikti tas, kas buvo at
sitikę su Vokietijos marke, 
tai susirūpino ir pasiturin
čiųjų klasių atstovai; tuo
met p. ClementeFui teko re
zignuoti.

Šiandie Franci jai tenka 
pasirinkti viena iš dviejų: 
arba eiti tuo keliu, kurį jai 
senai rodo socialistai, t. y. 
įvykinti daliną^ stambiųjų 
kapitalų konfiskaciją, ar
ba grįžti prie tos finansinės 
politikos, kurią vedė nacio
nalistai — prie skolų didini
mo ir infliacijos.

Kadangi tečiaus Francį- 
jos skolos 'jau beveik iki 
dugno išsėmė josios kreditą 
ir kadangi franko kursas 
yra nusmukęs iki 5 centų 
(nuo 20 centų), tai beveik 
nėra abejonės, jogei ji turės 
pasirinkti pirmąjį kelią. 
Reiškia, turės paimti viršų 
tą politika, uz kurią stoja

socialistai. Nesvarbu, ar tai? 
įvyks “gražumu” (“laisvų1 
aukų” formoje), ar "piktu-1 
mu” (konfiskuojant tam 
tikrą dalį kapitalistų turto).

Atkreipkite akį į tai, kaip' 
musų klerikalai atsiliepia 
apie dabartinį krizį Franci-1 
joje. Jie atvirai rddo* 
džiaugsmą, kad krizis gali 
nuversti Herriot’o kabinę-! 
tą. Jie norėtų, kad valdžion 
vęl sugrįžtų nacionalistų 
šaika su p. Poincarė priešą-1 
kyje. O tuo tarpų jie gerai - 
žino, kad nacionalistai yra 
begėdiškiausi darbo žmo
nių išnaudotojai, kad nacio- 1 
nalistų politika įstūmė 
Franciją į neišbredamas! 
skolas, kad ta politika kurs-| BUDAVOJA DI'RIŽABELĮ. — Pirmas Amerikos budavojamas ypatingas dirtžabolis RS—1.
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tė reakciją visoje Europoje, budavojama Scott aerodrome, ties Bellevilte, III. Dirižabelis tinka tik karo laikui ir tikimasi, kad 
kad ji, pagaliau, davė gali- jis sulos svarbią rolę aviacijoje.
mybės lenkų imperialistams j - 
apiplėšti Lietuvą.

Čia mes aiškiai matome, 
kad musų klerikalų simpati
jos yra išnaudotojų, reakci
ninkų ir imperialistų, o ne 
darbo žmonių pusėje.
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Į Apžvalga
PASAKA KVAILIAMS.

Komunistu laikraščiai, ma- 
tyt, laiko savo skaitytojus 
kvuiliausliais pasaulyje žmo-| 
nėmis. “Laisvė”1 jau keletą 
kartų mėgino “išaiškinti” Vo
kietijos komunistų pralaimėji
mą prezidento rinkimuose tuo, 
kad komunistai Vokietijoje esą 
baisiai “persekiojami”. Ji< da
bar ir vėl rašo:

“Daugiau kaip 19,(KM) vei
kliausių partijas narių kalė
jime, laikraščiai išdraskomi 
ir uždarinėjami, susirinki
mai išardomi ir komunistai 
sušaudomi, na, ir tokiose są
lygose, liepsnoje kruvinos 
reakcijos...”

I
Net ir žioplinusia komunis

tinė davatkėlė gali suprasti, 
kad šita pasaka apie “kruvi
nos reakcijos liepsną” nieko
ncišaiškina. Nes juk yra vi
siems žinomas taktas, kad ko- 
i mnistų “persekiojimas” Vo
kietijoje per šiuos rinkimus 
buvo ne didesnis, bet greičiaus 
mažesnis, negu praeitą gruod
žio mėnesį, kuomet buvo ren
kamas reichstagas. Tuomet 
“Laisve” šaukė, kad rinkimai 
buvę “katorginiai”, ir skejbe 
tas pačias skaitlines apie par
tijos narius kalėjime. Kodėl 
gi tuomet Vokietijos komunis
tai surinko 2,700,000 balsų, o 
dabar tiktai • 1,800,000?

Dar pirmiaus buvo visuotini 
linkimai gegužės mėnesyje. 
Nėčn jokių davinių, kurie ro
dytų, kad tuomet su komunis
tais butų buvę švelninus apSei- 
nama, negu gruodžio mėnesy
je arba dabar. Faktinai pra
eitą pavasarį valdžia prieš ko
munistus variojo net aštresnes 
priemones, kadangi tuomet 
kraštui grasino pavojus iš ko
munistų pusės. Jie tuomet dar 
darė visokių sukilimų ir “pu
čų” planus. Vienok gegužės 
nnne yje vokiškoji kominlerno 
ekcija gavo 3,71)0,01)0 balsų.

Jeigu “reakcija'’ pasilieka ta 
puti arba net einu silpnyn, o 
komunistiniai balsai kas ke
lintas mėmsis nusmunka ant 
viso miliono, tai yra gryniau
sia nesąmone sakyt, jogei “re
akcija” esanti to smukimo 
priežastis.

Ištiesų yra kaip tik atbulai. 
Represijos į ri< š komunistus 
greičiaus palaiko ją partijos

VJ l>ę. k t!,,i ue to- represi
jos prieš komiiiiistiis, tai jie 
neturėtų jokių argumentų sa

vo ”i 'Vcdiucinei” propagan
dai.

štai, juk pati 'Lai >vė.” ne: .c 
nai pranešė, kad Vokietijos 
mieste Halle'je, kui policija 

buvo užpuolusi komunistų mi
tingą, pavartodami ginklus, 
kovo 29 <1. komunistų kandi
datas į prezidentus gaVo 30 
nuošimčių balsų daugiau, negu 
gruodžio mėnesyje. Tai buvo 
vienintelė vieta, kur komunis
tų balsai padidėjo, ir tai — 
ačiū policijos šaudymui!

VEIDMAINIŠKAS RVKSMAS 
APIE “REAKCIJĄ”.

Bet kuomet “Laisvė” ir kiti 
tokie pat šlamštai šaukia, kad 
Vokietijoje esąs baisus komu
nistų “persekiojimas”, tai jie 
meluoj a.

' Jie meluoja, sakydami, kad 
Vokietijos kalėjimuose sėdi 
10,000 “partijos narių”. Šilą 
Skaitlinę jie kartoja jau apie 
metai laiko. Tuo gi tarpu šią 
žiemą Prūsijos seimo valdžia 
pranešė, kad visų politinių ka
linių Prūsijos kalėjimuose ran
dasi “daugių daugiausia 500”. 
Prūsija gi sudaro kokiu du 
trečdaliu visos Vokietijos. Tai
gi visoje Vokietijoje politinių 
kalinių vargiai bus daugiau 
kaip kokie 700. Ir jie ne visi 
yra komunistai.

Atsimenant, kad Vokietijos 
komunistai darė daugybę są
mokslų prieš valdžią ir gink
luotų sukilimų, reikia pasakyt, 
kad tai anaiptol nėra labai di
dėlė skaitlinė.

Pasaka apie laikraščių “iš- 
draskymą ir uždarinėjimą” ir
gi yra melas. Komunistų laik
raščiai Vokietijoje niekuomet 
nesustojo ėję. Jeigu kartais 
valdžia kurį jų laikinai užda
ro, tai dažniausia įvyksta tatai 
dėl kokios nors provokacijos, 
kurią tas laikraštis tyčia pa
daro, kad jisai paskui galėtų 
lošti “kankinio” rolę. Štai, 
koks nesenai buvo atsitikimas: 
lito laiku, kai visa Vokietija 
gedėjo dėl prezidento Eberto 
mirties, vyriausias komunistų 
organas, “’Hotc Faline”,įdėjo 
straipsnį, kuriame buvo pasa
kyta, jogei Ehertas, girdi, mi
ręs dėlto, kad jo “organai” 
ėmę “puti”; tai, esą, ir gerai, 
kad šitokio šlykštaus galo su
laukęs tasai Judošius!... Už ši
tą begėdišką chamizmą “Rote 
Faline” buvo uždarytas bene 
trims savaitėms.

Vienok, kad buvo paskirtas 
laikas naujo prezidento rinki
mui, lai villdžia tą bausmę ko
munistų organui nuėmė, parei
kšdama, jogei ji tatai daranti, 
a įs i žvelgdama į rdi kali ng urną 
suteikti rinkinių agitacijos lai
svę piliečiams.

'lai mat, kokia ta “kruvina 
reakcija” Vokietijoje. *

Vienok, jeigu policijos už- 
puolįimai ant komunistų ir 
valdžios represijos prieš juos 
yra taip skaudus dalykas ko
munistiniam judėjimui, kaip 
aiškina “Laisve”, tai kodėl jie 
rimtai nekovoja prieš tai? Vo? 
kielijos laikraščiuose .skaitome 
ve ką: Kovo 17 d. š. m. komu
nistų frakcija reichstage įnešė 
didelę interpeliaciją dėl įvykių 
Dalies mieste. Kuomet atėjo 
balsavimas, ar įdėti tą klausimą 
j sbkaličios dienos diehbtvhrkę

tai pasirodė, kad posėdžių sa
lėje tėra tiktai 6 komunistų 
atstovai (iš 45)! Vadinasi, ko
munistai neva kėlė protestą 
prieš policijos žiaurumą, bet 
nepasirūpino net tuo, kad tas 
protestas butų svarstomas.

Panašios taktikos komunis
tai laikėsi ir kiekvieną kartą, 
kai buvo svarstoma reichstage 
arba Prūsų seime amnestijos 
klausimas: jie įteikia amnesti
jos sumanymą ir garsiai rėkia
apie jį spaudoje, bet kuomet 
reikia jį ginti arba balsuoti, 
tai žiūrėk — daugumos komu
nistų atstovų visai nėra pose- 
dyje!

Iš to aišku, kad komunis
tams rupi tiktai šaukti apie 
“persekiojimus”, bet visai ne
rupi, kad tų “persekiojimų” 
nebūtų. Tais šukavimais jie 
darosi sau politinį kapitalą.

Mes gerai atsimename ir 
Amerikos “kairiasparnių” tak
tiką amnestijos klausime, kai 
sėdėjo kalėjime Eugene V» 
įkibs, kurį jie tuomet dar skai
tė savo žmogum. Savo spau
doje jie atvirai sakė, kad Dob- 
sas kalėjime esąs “naudinges
nis revoliuciniam judėjimui,” 
negu paliuosuotas Debsas!

Vokietijos komunistams tie 
keletas šimtų suareštuotųjų 
“pučistų” irgi yra naudingesni 
kalėjime, negu laisvėje. Tuos 
kalinius komunistai vartoja 
savo agitacijai, kaip priemonę 
išgelbėt savo partiją nuo visi
ško iširimo, 'lai yra “brūkis”, 
kuris dar šiek-tiek sulaiko be
siritantį į pakalnę komunistų 
vežimėlį ir neduoda jam sudu
žti į skeveldras.

KUMINTERNO SEKCIJOS 
I RA.

Čeclio-Slovakijoje, kur pas
taruoju klikų komunistų parti
ja ėmė irti per visas siūles, at
sižadėjo Maskvos dar vienas 
Seimo atstovas — P. Tausick. 
Kadangi jisai atsisakė lenktis 
naujojo centro komiteto dik
tatūrai, tai partija pareikala
vo jo rezignuoti iš seimo.

Frankfurte prie Maino, Vo
kietijoje, komunistų partija 
“išvalė” iš miesto tarybos tris 
atstovus p-fą BinHernagel ir 
pp. Fischer ir Ftieller.

Jų “nusidėjimas” yra lame, 
kad jie dalyvavo iškilmėse na- 
bašninko prezidento Eberto 
prtflfterbimui. Maskvos chamų 
partija to negalėjo jiems do
vanoti.

Ketvirtas. Koinunistų atsto
vas miesto taryboje, Mahr, la
po taip pat išbrauktas iš cha
mų partijos, bet jisai ketina 
neatsisakyti savo mandato.

Juokinga istorija kilo 
l,'iahkt,iu’te su viena mųtlhc, 
Emmy BlOCh. Ji ištekėjo už 
tūlo Orsech, kuris nepriklau
somųjų socialdemokratų skili
mo metu perėjo į komunistų 
pusę. Vėliaus tasai Orsech su
sipyko su. Frankfurto komu- 
nistų lydlTims ir, drėbęs jiems

j akis savo narinę kortelę, pa
sitraukė iš partijos. Ir štai 
įvyko netikėtinas dalykas!

Komunistų partijos valdyba 
paraše laišką p-iai Bloth-Or- 
sechienei, kad ji su savo vyru, 
kaipo pavojingu partijai žmo
gum, — persiskirtų! Gyvenda
ma su juo, ji, girdi, galinti iš
duoti jam svarbias partijos 
slaptybes. Bet komunistės Em
my tikėjimas į partijos vadų 
neklaidingumą jau, matyt, bu-
vo ne visai tvirtas. Ji linko 
prie ’(os “social-pardav/ikiš- 

kos” nuomonės, kad partija 
neturi reikalo kišti savo nosį 
į santykius tarpe vyro ir žmo
nos. Kaip' bematant, iš parti
jos apskrities valdybos ji gavo 
antrą pranešimą: kadangi Em
my nesiskiria su savo “social- 
buržujišku” vyru, tai partija 
skiriasi su komuniste Emmy.

Nenuostabu, kad ta suidio- 
tėjnsių chamų partija smunka, 
kaip lepšė nuo koto.

$is tas iš Kinijos 
padangės

Daug kas įdomaus butų ga
lima paiasyti iš dabartinio 
kinų . gyvenimo, bet kudmet 
tuo neužsiimi, tai iš karto ir į 
trumpą laiką nieko gero pa
rašyti negalima, šį kartą ra
šau kas pirma papuolė ant min
ties.

Kaip patarlėj sakoma: “Bė- 
go nuo vilko, o papuolė ant 
lokio,’’ taip atsitiko ir su dau
geliu tų, kurie<išvažiavom iš 

, Rusijos į Kiniją; Rusijoj pilie
tinis karas pasibaigė, o Kini 
joj vis eina didyn. Bet man

( • Jgyvenusiam apie I metus Ru
sijoj ir mačiusiam tiek viso
kių pilietinio kuro paveikslų, 
tai Kinų tarpusavis karas atro
do tik paprastos peštynės. 
Kiekvieno būrio vadas sten
giasi prisidengti patrioto var
du ir vienas už kito galvą siū
lo šimtus tūkstančių dolerių.

Nors generolų ir admirolų 
kariaujančių viens prieš kitą 
negalima ir suskaityti, bet 
svarbiausios tai trys gru
pės: pirma, vadovaujama mar
šalo Dzen zo-lin’o, monarchis- 
tų grupė su sostine Mukdene; 
antroji — Pekino eenlralinė 
valdžia, ' tautininkų, buVo ilgą 
laiką vadovaujama maršalo Y 
pel-fu, bet apie trys mėnesiai 
tam atgal valdžia maršalo Y- 
-pei-fu Pfekine liko nuvirsta ir 
dabar l’ekihu valdžios galva 
yra maršai Ty-an, ir trečia 
grupė su sostine Kantone, va
dovaujama Dr. Sun-jen-sen’o, 
socialisto. Maršalas Y-pei-fu su 
keliais dešėtkais lnkstahčių 
armija pasitraukęs j jam prie- 
tankias provincijas ir iš h n 
rengė užpuolimą anP Pekino. 
IVkino gi valdžia susi laike su 
Džeii-zo-lin’u ir taip put nori 
susitaikinti ir su Dr. 'S’un-jen- 
seu’y, ir ndls Dr. Sun-jc n- 
sen’us ir veda su jais derybas 
kas link užbaigimo pijietįšku 
karo, bet stalo tokius reikala

vimus, kaip tai: atidavimas 
valdžios į žmonių rankas. O 
valdžia, pagal Dr. Sun-jen-sen’o 
nurodymo, turi likti l:*< liau
dies tarnu. Kas, žinoma, mili- 
tioislams nelabai tinka. Ko! 
vieni su kitais veda derybas, 
likusieji laisvi stengiasi paro
dyti savo karžygiškumą.

Nesenai šitokį drama atsiti
ko su miestu Kalgan, stovin
čiu ik toli nuo Mangoli jos ru- 
hežiaus. Ketvirtos brigados ka
reiviai negavę pėr 3 mėnesius 
algos, pakėlė maištą ir įėję 
beveik visai sunaikino Kalga- 
ną, gana didelį ir turtingą 
miestą.

Bet svarbiausia tai šios dra
mos " pabaiga. Įėję į Kalganą 
l-os brigados kareiviai, tris 
ar keturias dienas piešė, ir de
gino miestą, užmušinėju gy
ventojus ir jautė save pilnais 
gaspadoriais, ir kuomet išgir
do, kad jų su valdyti eina į 
Kalganą armija iš 20,000 ka
reivių. tai sugriebę kas lik bu
vo galima patraukė ant Mon
golijos. Pribuvusi i Kalganą 
nauja armija apgesino gaisrą 
ir įvedė mieste šiokią tokią 
tvarką, o už poros dienų atva
žiavo ir generolas armijos va
das. Sužinojęs generolas, kad 
meiste yra 6 išbėgusios armi
jos karininkai (oficierai), tuo
jau liiepė juos pašaukti pas sa
ve, ir kuomet tie atėjo, įsakė 
jiems pagelbėt jam sugrąžinti 
atgal į miestą l-os brigados 
kareivius. Pagal generolo įsa
kymą, kiekvienas laisvanoris 
sugrįžęs kareivis ir parnešęs 
su savim išplėštą žmonių tur
tą bus apdovanotas $4 ir dy
kai atvežtas į; gimimo vietą. 
Gerai pasidarbavus tiems 6 ka
rininkams ir pačiam gvnero^ 
lui, ne visa brigada, bet atski
ri kareiviai pradėjo rinktis iš 
visų kraštų, nešdami ir vežda
mi su savim išplėštą turtą. Į 
trumpą laiką lokių paklusnių 
avinų sugrįžo į miestą Kalgan 
180 kareivių. 'I'uojau buvo vi
siems išmokėta po $4 ir visį 
susodinta į trūkį. Bet trūkis 
daėjo tik iki “samaforų”, o už 
“samaforo” stovėjo generolo 
bandos armija. 'I’uojau į trūkį 
iš visų pusių buvo atsukta ka- 
nuolčs ir prisakyta visiems iš
lipti ir čia prasidėjo generolo 
mylista. Pirmiausia pas visus 
buvo padaryta krata ir buvo 
surasta apie $12,000 išplėštų 
pinigų pas 60 kareivių, 'fa 60 
kareivių tuojau buvo nuvesti 
į šalį, netoli nuo stoties, ir už 
pusės valandos gulėjo su nu
šautais kaušais. Paskui prisi
dėjo antra ir trečia grupė ir 
už 1 valandų liko sušaudyta 
visi 180 kareivių. Generolas 
apsidirbęs su savo paklusniais 
liilitciais-kareiviais ir pasiun
tęs juos visus pas Buddą ant 
amžino atilsio, tuojau liepė su
rengti didžiausį balių su šokė
joms ir dainininkėmis ir taip 
gi pakvietė ir tuos 6 karinin
kus, padėjusius sukviesti 480 
kareivių. Karininkai, gavę ge
nerolo pakvietimą, apsirengė 
švenladjgniškai ir su visais ka
rininkų įrankiais pribuvo pas 
generolą. Generolas juos la
bai meiliai priėmė, ir, kuomet 
pasibaigė. balius, pasišaukęs 
visus 6 ir į atskirą kambarį 
paklausė, ar jie skaito save 
kaltais maišto kėlime, af ne. 
Visi * prisipažino nuo širdies 
kaltais. Generolas visiems pa
spaude ranką ir išėjo. Tuo pat 
laiku j kambarį įėjo ginkluoti 
Idirciviiii ir nuvedė visus 6 ka
rininkus į tą vielą, kur buvo 
nusiųsti pas Buddą jų paklus
nus 180 kareivių. Uz poros va
landų per miestą traukė nau
ja laidotuvių procesija su 6 
karstais. Griežiant muzikai ir 
maršuojant kareiviams, buvo 
atvežta į kapus 6 karinihkų 
lavonai, pagclbejusių genero
lui sukviesti savo kareivius.

'lai vienas iš rimtų Kinijos 
pilietiško karo paveikslų latn 
panašių ir kitokių gav'i iksiii 
galima rasti gana daug, bet ii 
šilas vienas parodo, kaip pi 
1 ietiškas karas pavx rėia žmo
gų į tikrą žvėrį.

Shangai. Sausio 29, 192.)
Jonas Ascilla.

Amerikos Lie
tuviai ir Litas
Statistika parodų, kad Ame

rikos lietuviai pereitais nietais’ 
pasianL* savo giminėms ir 
draugams Lietuvoj arti 3 mi
lijonų dolerių. Tie pinigai žy
mioj daly pagelbėjo atskiriems 
ūkininkams ir šiaip biznie
riams atsistoti ant kojų, ^ su
mokėti mokesnius valdžiai. 
Bet reikšmė išsiųstųjų dolerių 
dar Iuomi msibaigia. Musų 
pei laidos stiprina visos Lietu- 
Vos finansus, ypatingai litą. 
Kas žino, kiek dabar mokėtų 
už vieną litą jei Amerikos lie
tuviai nebūtų siuntę save dole
rių anon pusėn vandenyno.

Iš laikraščių mes žinom, 
kad litas pastovus, t. y. kad už 
jj mokėjo ir moka 10 ameriko
niškų centų. Tą tvirtina net 
pirmas šio dienraščio pusla
pis. Reikia lėčiau pasakyti, 
kad tai nevisiškai teisinga. Li
to kursas keičiasi ne tik die
nomis, bet valandomis, teeinu 
kadangi tas keitimasis nėra žy
mus, tai paprastam gyvenime, 
mokant nedideles sumas, mes 
nekreipiame j tai domės. Bet 
kas gi, pagaliau, palaiko musų 
lito ir abeinai kiekvienos va
liutos kursą? Visuotinai yra 
priimta manyti, kad auksas. 
Tas tiesa, bet kartais atsitinka, 
kad kokioj nors šaly yra pa
kankamai aukso, o vienok pi- 
ni.pii krinta. Po karo Ispanija 
turėjo aukso daugiau negu jai 
buvo reikalinga, bet valiuta 
buvo gerokai nupuolusi. Da
bartiniu laiku kiekvienas Ang
lijos sterlingas yra paremtas 
auksu ir kitokiu turtu, bet 
kursas pinigų kasdien mainosi. 
Musų litas, kaip žinome, yra 
paremtas pastovia svetima va
liuta. Bet ji kaip ir auksas, nė
ra vienintelė pinigo pastovumo 
saugotoja. Lito kursą nustato 
Lietuvos ir kitų žymesnių ša
lių bankininkai vadovaujantis 
sekančiomis musų krašto sąly
gomis:

1) Eksportu ir importu pre
kių,

2) Paskolomis svetimoms 
valstybėms,

3) Mokėjimu nuošimčių ir 
dividendų kitų šalių investo- 
riams.

4) Aukso judėjimu ir esa
ma pas mus pastovia valiuta,

5) Perlaidomis, kurias siun
čiam į Lietuvą.

Sujyi’antama, importas, ap- 
mokejimas, skolų kitoms vals
tybėms ir panašus dalykai 
žemino lito- kursą, tuom tar
pu kaip eksportą® ir kiekvie
nas pinigų plaukimas j musų 
šalį — didina. Amerikos lietu
viai l^le^ramomis, draftais, 
paštu siunčia dolerius Kaiman. 
Kaune tokių čekių suplaukia 
nemažai. Jų savininkai eina į 
banką ir prašo iškeisti dolerius 
IlitnĮis. Kadangi reikalavimas 
litų yra gana didelis, tai jų 
vertė, sulyginus su doleriais, 
pakyla arba mažų mažiausiai 
pasilieka ncnupuidus. Jei da
bar pav. kauniškiai, pradėtų 
pirkti iLieluvoj dolerius, voki
škas markes ir panašiai, lai jų 
kursas pakiltų, o musų lito 
nupultų. 'turint omeny, kad 
Lietuva yra išleidusi viso apie 
SO milijonų litų, musų perlai
dos, kurios siekia, kaip minė
jau pradžioj, apie .’U) mil. litų, 
bp^augoja juos nuo kritimo. 
Tarptautiniai bankierfai žino, 
kml jeigu laikinai litas ir pra
deda svVruoli, lui amerikie
čių doleriai jį vėl atves j nor
malę padėtį t. y. apie 1/10 do
lerio.

Iš čia matome, kad siųsdami 
pinigus Lietuvon mes šelpiame 
ne Vien savo gimines, bet ir 
visą valstybę, palaikydami jos 
pinigų kursą. Lito nupuolimas 
atneštų neapsakomų nuosto
lių musų žmonėms ir štai ko
dėl jo išlaikymu tenka ypatin
gai Siisidomeli. Jei muihs jrisi- 
sVks laimingai praleisti dabar 
linj pasaulio finansinį krizį, 
lai nemaža nuopelno dalis teks 
ir Amerikos lietuviams. Tą, 
man rodos, pripažins kiekvie
nas finansų žinoxas. —M. V,
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Išvogė ledaktoriu

Policija užvakar padarė 
piulimą ant “daktaro" rašti
nės prie 21 16 So. Michigan

'nūs

Nuožmus plėšikai
/

--— —- f ,
Atėmė iš senos našles pusk uti

nius pinigus ir sumušė ją ir, 
jos sūnų.

Policijos inžinierius 
plėšikas goštautas rengiasi prie

RISTYNIŲ SU PO^CLA

i žvakar Ciceroj vėl atsidarė 
visos gembleriavimo įstaigos, 
miestelis vėl pasidaręs pwide 
open,” o į Stickney Inn, šven
čiant tokią didelę ''šventę," bu
vo atgabenta virš 109 moterų. 
Naujuoju Cicero nekarunuo- 
tu karalium yra Al Caponi, ki
taip Brown. Jis yra tik laiki
nas karalius, kol tikrasis kara
lius Johnriy Torrio sėdi \\au- 
kegano kalėjime.

Al Caponi su savo brolių' ir 
kitais trimis savo pagelbi n in
kais važiavo iš Stickney Inn iš
kilmių į IIawthorne hotelį. kur 
jie visi gyvena. Bevažiuodami 
jie pamatė policistą Young- 
vvorth, ant kurio jie pyksta. Jie 
sustabdė savo automboilių ir ap
nyko policistą mušti. Nors ir 
skaudžiai sumuštam, jam pasi
sekė ištrukti iš jų nagų ir pa
bėgti į iutimą sankrovą. Tai 
matė Cicero Tribūne redakto
rius Robert St. John. Manyda
mas, kad tai plėšimas, jis šoko 
policistui pagelbon, bet taipjau 
tapo skaudžiai sumuštas, 
bar Caponi yra j ieškomas 
cijos. . .

Sumuštojo redaktoriaus
lis Arthur St. John, redaktorius 
Berwyn Tribūne, veik tuo pačiu 
laiku liko apšaudytas iš auto
mobilio. Liudytojai sako, kad 
jo tiesioji ranka liko peršauta. 
Automobilius, betgi sustojo, i; 
jo iššoko keli žmonės ir įtempę 
Arthur St. John nežinia kur nu
važiavo.- Ikišiol jis nesugryžo 
ir išvogtojo redaktoriaus liki
mas yra nežinomas.

Išvogtasis redaktorius
smarkią kovą su 'tvirkavimu 
Bersvyne ir taipjau su mayoru 
Rudderham. Kalbama, kad vie
ną vakarą buvo areštuoti visi to 
laikraščio redaktoriai ir išlaiky
ti kalėjime veik per visą naktį. 
Kadangi vakar Berwyne buvo 
rinkimai, tai St. John manė iš
leisti specialę savo laikraščio 
laidą, pašvęstą vien kritikai ma- 
yoro darbuotės ir jo bereikalin
go aikvojimo miestelio pinigų. 
Gal todėl jis ir tapo peršautas 
ir išvogtas, kad negalėtų rinki
muose dalyvauti.

Tokia kova yra pasekmė pro
hibicijos. Niekurius Chicagos 
priemiesčius valdo butlegeriai 
ir valdo juos pagelba ginklo ir 
mušeikų. Kas tik jiems bando 
priešintis, tas būna žudomas, ar 
sumušamas.

l)a-
|Kili-

bro-

vedė

OPERA TEISMAN

Užvakar garsusis rusų daini-

kėši Chicagoje. Jis išvyko New 
Yorkan koncertuoti, o paskui 

sugryš ir į Chieago, duoti pas
kutinį ši sezoną koncertą. Jo 
koncertas Chicagoje bus balan
džio 19 d., Auditoriume.

Sąryšy su jo apsilankymu 
Chicagoje, jo advokatas Mark 
i). Goiulman paskelbė, kad ša- 
liapinas trauks į teismą Chica
gos operą už sulaužymą kon
trakto. Byla busianti užvesta už . 
kelių dienų. Tai pasekme ope
ros bylos, kurią ji buvo užve
dus! tikslu neleisti saliapinui
dainuoti VVashingtono operoj. 
Tiesa, paskui sali<»pimii buvo 
leista dainuoti Wushingtoue, bet 
vistiek liko uždrausta vkelbti jo 
vardą.

Eina gandu, kad ateinantį 
rudeni šaliapina.^ Chicagos ope
roje nebedailiuos.

Warren Walters, 7620 W. 39 
PI., susitiko Stickney miestely 
nepažystamą merginą ir išva
žiavo su ja pasivažinėti. Ties 
Lyons juos užpuolė plėšikai, ku
rie \\ ai terš ji pi piešė ir sumušę 
nuvažiavo jo automobiliu. Wal- 
ters rado kiti automobilistai be

Du plėšikai, kurie apiplėšt 
.IDeslie Ellis ir jo motiną Claru, 

bet \ it ton daktaro rasti-1 7^ m , j>asirodė nuožmesni nt> 
i.ido len didelę raštinę gaipUĮ jje patys norėjo bu 

ii ir jų plėšimą 
skaudžiau pajuto, 
žmonės, kuriuos didžiausi I 

Knygos' 
tvarkiai,

degtinės ir alaus šmugelninkų 
ir tvirkavimo namų užlaikytų
jų sindikato. Pri<* to didelio 
sindikato priklausė 
C.hieagos butlegeriai. 
buvo vedamos labai
kaip kad didžiausiose įstaigo
se ir iš jų policija tikisi suži
noti viste to sindikato biznio 
paslaptis. Knygos bus atiduo
tos fedr; ’iniai valdžiai. Kny-Į 
gose vi? surašyta kas kiek 
mokėjo, kiek kas pirko degti
nės ir alaus, iš ko degtinę pir-
kla ir kaip ją atgabenta Chi- 
cagon, taipjau sąrašas visų 
pelicistų ir prohibicijos agen
tų,/ kuriuos sindikatas yra 
papirkęs ir kiek jiems moka
ma. Taipjau išlaidos ir paja
mos sindikato užlaikomų tvir- 
kavimo namų. Tarp prikausii- 
sių prie to sindikato yra Joh- 
nv Torrio, dabartinis 
niunšainerių karalius

lack Cusick, ' buvęs 
mayoras Joliny Pat- 

Paslaiasis tapo areštuo- 
raštinėj kartu su 
kitais mažesniais 
nariais. Kuomet

įi užklupo raštinę, tai

Cicero
Al. (ai-

pone, 
Rurnham 
ton.

tas 
niais sindi- 

polici- 
Johnv

muitui $5.000, kad jis neliestų 
raštinės, knygų. Priekinis 
kambarys raštinės išrodė kaip 
daktaro ofisas, tik šėpose vie
ton vaistų buvo sukrauki pa
vyzdžiai (štampeliai) pardavi
nėjamos degtinės, kurią pirkė
jas galėjo duoti savo chemi
kui išanalizuoti. Sindikatus
turėjo ryšių 
New Orleans Miami, Ela., 

pristatydavo 
degtinę i Chieago slaptais ke

liavo varo- 
, rodo vien

ir

mas labai didelis 
lai. kad vieno mėnesio telefo
nų bila siekė $287. Vieno me
nesio grynas pelnas sieke virš 
$75,000. z

Pirmiau ta raštinė buvo Al. 
Capcne garsiojoj kavinėj
Eciir Deuces, 2222 So. \Vabash 
Avė. Bet kada tą kavinę užda
ryta. tai raštinė liko perkelta 
i Michigan Avi. Pas 8 suim
tus rašt’nūj rasi a pas kiek
viena nuo $500 iki $15,000.

Del meilužės nušovė kitą 
vyrą ir pats nusižudė
Martin Mach, 862 Milton Av., 

gyveno su Mrš. J. Smith, apie 
lo ni. moterų, motina keturiu 
vaikų. Pastaroji yra pametusi 
savo vyrą ir palikusi jam savo 
vaikus. Bet Mach pradėjo nu
žiūrėti, kad gal jo mylimoji tu
ri kitą meiluži. Pereitą penk
tadieny jis sugryžo iš darbo 
anksčiau, negu paprastai ir sa
vo sugulovės nerado namie. 
Jis tuojatfe nuėjo pas Joseph 
Stachowski, 744 Milvvaukee A v. 
ir ten ištikrųjų rado savo pačią 
su tuo Stachovvskiu besimeiluo- 
jaut. Kilo barnis, laike kurio 
Mach nušovė Stacho\vskj, pašo
vė savo sugulovę ir paskui pats 
nusišovė. r

Bandė nusižudyti, bet permai
nė savo nuomonę.

P Iv Mūry Rosenthal, 19 m., 
!MH E. |9 SI., pasinaudojo am
žinu moterų teise permainyti 
savo' nuomonę ir lodei šiandie 
ji yra, gyva, 
priežasties ji 
dyli. Atsuko 
ramiai laukė
laukdama mirties ji atmainė 
savo nuomonę apie nusižudy
mą ir pašaukė policiją. Kada 
policija atvyko, ji buvo jau 
be sąmonės, bet viSliek ji pa-

Bomba išnešė visą priekį 
Jacob and Soti, real estate raš- 

sąmonės gulintį griovyje, o jo.tinęs, 6990 N. Clark St. Žmonių 
mergina buvo dingusi. Mizeiblų nėra.

nelaimingieji 
negu kili 

plėšikai yra

Clara EI lis jau 
algai liko našle, 
apdi atidos ir dali 
loto.

keli metai 
Ji gavo k i ('k 

^nebrangaus 
Josios du stinai Clifton 
lie, taipjau vedę ir turį

vaikų, dirbo ir tokiu bildu 
šiaip taip galėjo pragyventi. 
Bet kiek laiko atgal susirgo 
jos sūnūs Clifton, kuriam pri
siėjo daryti operacijų. Paskui 
susirgo ir jo 0ati ir vaikas. 
Tuo nelaimės dar nepasibaigė. 
Neužilgo influenza susirgo ir 
jos antras sūnūs Ijcslie ir taip
jau ir jo pati. Visiems ser
gant nebebuvo iš ko gyventi ir 
sena našlė nusitarė parduoti 
savo dalį loto. Lydima jaut 
sveikstančio sūnaus Lesi i e ji 
susirado pirkėją, kuriam savo 
dalį pardąve už $209. Gavusi 
Inos pinigus, ji su sūnum va
žiavo namo. Išlipus prie Arlin- 
gtun ir Karlov gatvių iš gatve- 
kario. prie jų privažiavo auto
mobilius, iš kurio iššoko du 
vvrai ir puolė Leslie, kurį su
mušę įsitempę į automobilių. 
Jo motina irgi įsikabino į au
tomobilių ir taipjau tapo įvilk
ta ir sumušta. Kada juos api
plėšta, plėšikai juos išmetė iš 
savo automobilio prie 13 ir 
K i Įdare gatvių. Iš čia juos nu-

Gunlkor Smith, 3131b N. Cia- 
remont A Ve., atėjo į Norlh 
Rcl:ey policijos sintį pasiskų
sti deki prie jo namų keliamo 
triukšmo. Gi’yšlant jis buvo 
užpultas, sumuštas ir iš jo at
imta $799. Jis vėl sugryžo j 
policijos slolį pasiskųsti dėl 
apiplėšimo. Policija pastebėjo, 
kad stoties inžinierius bxl\vard 
'M. (ilark, 1958 Byron St., bu
vęs stoty laike pirmo ISmitli 
apsilankymo, dabar buvo din
gęs. Kada C.lai'k sugryžo, poli
cija Ino jaus jį suėmė eir iškra- 
Čiusi jį rado $500. Clark prisi
pažino prie vagystės. Neužilgo 
atėjo kitas žmogus ir atnešu 
$209, kuriuos1 jis rado ant ša- 
lygatvio, netoli apiplėšimo 
vietos.

Jis su 
kad

Gcš-

Goštautas rengiasi, 
a ts i de j imu i re n i r uo j ųs i,
alkcišvti Požėlai.

“Požėla paguldė mane 
ko-romanų stiliumi, ’ sako
tautas. “Bet t gul jis paguldo 
mane amierikor^škai. Bepvgu 
jam buvo įveikti mane, kuo
met aš net orėjau pakankamai 
patyrimo europiškai r,ištiš. Vie
nok aš esu tikras, jog ameri
koniškai ritantis aš jam sukur
siu tokią pirtį; kokios jis dau
giau nebenorės.”

Pcžėlos-GešU'iuto
balandžio 15 d., 
svetainėj ant

SKAUDAMI CIURNIAI

Prašalina uždegimą, pa
lengvina skausmą.

Tik biskutį Sloan’s lengvai už
tepto prieš einant gulti suteikia 
greiti} palengvinimą nusilpu
sioms ir skaudamoms kojoms. 
Jus nusistebėsite, kaip greitai 
prašalins skausmus. Pabandy
kit šj vakarą. Pas visus aptie- 
korius — 35 centai.

Sloan’s T iniment
Prašalina skausmą

PaiHUMViOB *knj (tempimą, kurii 
esti priežastinn galvot skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regyatę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 75klr

si namie ligoniai liko bt prie
žiūros ir be maisto, bet ir pa-

šonkaulius, laip kad jis dar ue- 
.‘.pėjęs pilnai pasveikti nuo in- 
fiuenzos, dabar turės 
ką pagulėti ligoninėj.

Kiti žmonės atėjo nelaimin
goms šeiminoms pagelbon ir 
davė joms muisto ir angliui

lai-

jųdviejų risis 
geros poros.

ristynūs
School

Town of

dar kitos
Tos poros 

■N.

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

Nedalioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

PALANKIAUSIAS
KELIAS

pusparį Klaipėdon atvyksit.
Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Saite Str., Chieago, III. 

ar prie gavo agentų.
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

Sekanti išplaukimai iš Ncw Yorko: 
“KSTON1A” ............. BALANDŽIO 7
S. S. LITU AN f A .... BALANDŽIO 28

I Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-eia klesa $107; 2-1 a $132.50

I Klaipėdą ir atgal — $181 
lržčėdysit $14.50 apsimokant abi pusi

Visada atsiminkit, kad B. A. L. mę 
vež jumis didžiuoju laivu tiesiog i 
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš km- be kliūčių, vargo ir lau
kimo toliau gražiu laivu keliausit ir

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

įvyks 
Hali 
Lake.

Be 
labai 
bus paskelbtos rytoj.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas. dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stų. Garantuojame viaų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Serglkite save 
dantis, kad nekenktų Jučų sveikatai.

1545 West 47th Street

Moderniška Padangių 
Linija

AMERIKOS miestuose visur, aųgščiatisj bokštai šalo gatvių, 
tai yra “skyserapers”, paminklai industrijos, budavotojai, 

ir visi tie kurių mintis ir darbas buvo pagaminti, kad tūkstan
čiai Kalčtii dirbti ir ,u‘Vvo»iti po vienu stoRU.

Tie visi žmonės^ kurie įgijo savo pastogę, galėjo tai pada
ryti pagelba telefonų, kurių drūtai yra išvadžioti iš vieno 
kambario į kitą, nuo vieno augšto į kitą.

Jie siunčia klausimus ir gauna atsakymus ir tai atlieka labai 
greitai į visas puses, boto reikėtų turėti visą armiją pasiuntinių 
ir jie negalėtų tai atlikti.

Be tokio patarnavimo kaip telefonai, dėl pernešimo kalba
mų žodžių, Amerikos biznio ir architektūros paminklai nega
lėtų egzistuoti, ir -žmonės turėtų gyventi ir dirbti prie pat 

• žemes, vietoje ore.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy » One System - Univetsal Service

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

I f -J-

Kampas 18 gatvės, 3-cias augštas 
x Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Apiiekos 
Pastebėkite mano iškabą.

I

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

Užmokčsit po išgydymo
Labai dau^ scrgančįų žiĮičnių ken- •. 

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kąd pametė įsitikėjiiią į 
daktarus ir nvfioji daugiau turėti iš
didų.

Mes todėl pasiryžom® gydyti visai 
dykai kiekvieną sėrgantf kurie pas 
mus atsilankys 'laike šešių savaičių 
nuo šios dieno:, iki pat užganėdinan
čių pasekmių.
t Kati užtikrinus gerą gydymą mu- 

sįų specialistai, 'pirmučiausiai ištirs 
jysų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos Tnes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas • 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be «kausin<> ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminaciju kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jūsų 

kūdikio naktį, galbūt yra pirmas žen
klas krupo. Jis ateina kaip šūvis ir 
turi būt gydomas tuojau. Pasivėlini- 
mas yra pavojus. Maža doza Dr. 
Drake’s Glessco prašalins krupą j 
penkioliką minutų —"be vėmimo. Re
komenduojamos daktarų ir aptieko- 
rių. 50c. butelis — vertas $50.00, 2 
vai naktį.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

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

Pinigus gavo: '
3278—Vincentui Langmanui 
3273—Jonui Strolia

21961 —Juozeliu Sereikienei 
21968—.Petrui Atutiui * 
21969—Stanislovui Atutiui 
21967—Barborai Aleksaitei 
55042—Elzbietai Jankauskienei 
3298—Elzbietai Sleževičiutei 

11159—Jonui Januškai 
3307—Marijonai Vilniąnci 
3296—Kazimierui Norkui

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avc.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Tąisome muzikališkus 
instrumentus 1 pigiai. 
Nepamirškite musų 

adreso.

NUPIRK
‘ A

Typewriterį arba 
rašoma mašinėle

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi- • 
šokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savp gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčir.-kiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles seruins 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, GOG ir 914, 
kuomet yia reikalas, vartojame jaa 
gerai ir be skausmo. ,

Tas neįiusllpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba j biznį netrukdant' 
visai J;»iko.

Ateikite ir perai!ihrinkile, 
nekrutėkite ilgiau.

(;.v<J<i>n<‘ biljni i>:>.'-kii.itmai tr vilti-
si-nčiu/ias ir koiupl kliurks hua-', nvs mu.-ij 
li.laiKU yra prin’iiiOa gerinu iačt Eiip.piniaia 
ir Ainerikoniakaia |tai»yhiai< ir V’iluolėmis.

l.igas „kraujo. reumatizmą, n.*i v^nglinią, 
uikieUjimą vidurių, kruUnės ir w>ni| akail- 
dčjlrnų. gnlvotaik <>, nubegimą krauju pui
kus, slinkimų plaukų, t>rakuitavirmi, nema
lonų kvapų ir kitos lttfO3 yru musų upecia- 
lumaK per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko f musų ofi^ą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją, i'agelbėjom tuks. 
lančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra Ir dėl jūsų viltis. Ne- 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute »

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wells St.,

kampus Washington St. '
Ofiso valandom: Ketverge, irędj Jr aulm- 

li».l imu P ryto iki H vakare. Netl< lluj ir 
Avenlmlirniaiti nuo (0 iki l pu pidn. I’a- 
uedčly, ketverge ir pūlnvėioj ulių 'J tyli iki 
(i vai- vwkar«.

Kaina $60
10156—Ustinai Avižec
3137—Daratai Palikėvičienei

21918—Kun. Antanui Kaugiui
3214—Onai Liubartienei

3338 - Klemensui Gricevičiui
11170 Mortai Bartašienci
3339- Petronėlei Paulauskienei
3371—Jurgiui Plečkaičiui

22164—Barborai Tupikienei

Del nežinomos 
nusitark nusižu- 

gasą virtuvėje ir 
mirties. Bet be-

Del perinito ir kitų informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

United American Lines
177 N. Michigati Ava,, Chieago, III.

Tuoml padaryti dideli smagume 
pats sau, savo gimininis ir drau
gams su kuriais susiraliniJi ir 
greičiau galit! paralyti laiiką ar 
ką kitų, negu su ranka. Geriau
siai parankiausia ir dalikatniausia 
maiiuili su lietuvlikomifi raldlmis 
nsKadiyja. Gailina Ir aiųti!ik&< n»-

Iš New Yorko (hOftO 
itgaiKaiMM> ir

Plūs D. S. Revenue taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlai
kyti savo ša!j nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi

jos kainomis. Musų pasažieriui iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų, ir tas yra 
pavesta patyrusioms * kondukto
riams. 
r“—   ----- -----------n

Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskuitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.

10987—Petronei Gudaięiutei
11012—J uozapui Marozui
3096—Joanai Nu ga r i en e i
3093—Jonui Banevičiui

20490—Jonui Rei vitui
3123—Juzefai Tolvaišienei

11107—Marijonai Geniotaitei
20505—Antanui Petkui
3196—Anelei Navickienei

21946—Tek le i B u r ba i tei
21952—Zosei Lapienienei
20508—Antoninai 'Antanavičie- 3300—Zigmui Rutkauskui

nei 20530—Juozui L. Pauliukoniui
11127—Antanui Edintui 3318—Uršulei Galeckienei
3213—Onai Ražonaitei 3309—Aleksui Navagrockui

11134 -Bronislavai Dailidonie- 3313 Juzei Kuniisauskienei 
’ nei
20514—Kazimierui Jankauskui
22148—Karolinai Blebienei

3253— Marcijonai Dabkienei
3269— Antanui Stukui

11147—Stanislovai Kanieckaitei22163—Uršulei Baranauskienei
22152—Juzefai Globaitei
3270— Barborai Gropštienei
3254— Pranciškui Andruliui

20519—Antosei Sirusiukei
3260—Barborai Skomontienei-11121—Petrui Raškauskui

Etanciškienei 3290—Zofijai Ulienei
11155 , Domicėlei Bernęckienei 55045- Juliau Kulikovski

■ j 3308-4Qskar Ger$ing:
>310... Elenai žičkienei

22158 Marijonai Eidintienei !
3288 Pranciškui Siurbiu!

22157 Aleksandrui Norbului 3321 Kobrinai Pocienei
3274— Marcijonai Martinkienei 3316—Vincentui Pakniui

11156—Baltramiejui Vaičiui 11174—Petrui Prasčiokui
11154—Kazimierui Chmieliaus- 3329— Aleksandrai Mandrijau- 

skui skaitei

Gųmmmuc

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicage, 111.

Naujienų Spaustu v? 
yra Unijine Spaustuvė



M Lietuvių Rateliuose.
Gražus vakarai

STAS'VS Bl RKIKO Kriaučiūno koncertas

NAUJIENOS, Chicago, DL Trečiadienis, Bal. ,8f 1025

PRANEŠIMAI
navo
mis.

Juos publika

Nuskendo iš 12 į 13 kovo. \ ra 
atrastas. Jo laidotuves įvyks 
ketvirtiulienyje, Balandžio 9, 
9:30 vai. ryto iŠ namų 407 Vrr- 
inont St., Blue Island, III. i 
Tautiškas kapines. Prašome 
visus gimines ir pažystanuis

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kę* 50 metu amžiaus, nevedęs, 
Balandžio 5 dieną, 10:110 vai. 
ryte. Paėjo iš Vaiguvos nile

mto rėd., Šiaulių ap. 
e išgyveno 1H metų, 

dideliame nuliudime 
brolius, b ranciškų, 

ideušą ir Kazimierą ir 
ei į Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi, 
•lOr.O S. Artesian av. Laidotuvės 
įvyks Ketverge, Balandžio 9 d., 
1925 m., 1:30 vai. po pietų, iš 
namų 40F.0 So. Artesian Avė.,

Patiko 
keturias

kas kapines.
Visus gimines, draugus ir pa

žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimo.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Broliai ir Sesuo.
Laidotuvėse patarnauja gra-

Musų mylima: 
skyrė su .šiuo pasauliu 
kęs 40 metų amžiaus, 
džio 7 dieną, 1:3h vai 
Paėjo iš Dimlų kaimo, 

nčionių ap. 
15 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoj tris pusbrolius, Juozą, 
Steponą ir Augustą Bileišiu. 
ftvogerj AndriųMikš 
voj tris brolius, Vin 
ną ir Kazimierą ir 
Adelę ir Domicėlę 
Kūnas pašarvotas i

pa ra p.
koje išgyveno

Rocksvell
Ketverg

>ulau-
Balan-

ryte.
Palūšiu
Amei i-

ir 
Lietu- 
Justi- 
eseris.

Mikštiene

1 .aidotuvis 
indžio 9-tą 
p, iš namu

bu 
vo 
dėtu.*; Į šv. Kazimiero

Visus gimines, draugus 
žjstamm __________ -
dalyvauti laidotuvėse ir 
mirusiai 
ma.

ten bus nuly- 
kapines.

ir pa
kviečiame 

suteikti 
paskutinį patarnavi-

do ir pilni gilios siel
iu kame, 
*erys, Broliai, Pusbroliai

laidotuvėse patarnauja gra 
borius Eudeikis Tel. Yards 1741

LIETUVIŠKA APT1EKA 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS” 
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai. 
Mes užlaikome visokių 
toileto dalykų ir Ice 
Čionai galima 

elektros bylas. 
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

gražių- 
Cream. 

užmokėti gaso ir

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
Upright Pianas vartotas, 

........ .............. $48.00

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

u z

DEIMANTAI 
bAIKRODBLIA)

JEVVELRY,
CASH ARBA

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVE 
P. O. Pcemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St,
Per 84 metus geras žmonėms pa 

tarnavimas laikrodėliais.

šeštadieny, balandžio 4 d., 
Mildažio svetainėj. įvyko K. J. 
Kraučiuno iš Broklyno koncer
tas. šis koncertas buvo rengia
mas jo draugų, kad paremti da
ilininką finansiniai jam iškeliau
jant j Italiją lavinti balsą. Ro
dėsi, kad Meldažio svet. bus per 

j maža, 1x4 buvo per didele. Krau- 
I Čiunas yrti pasitarnavęs A. L. 

I>. L. D., darbieėių kuopoms ir 
progresystėms, dainuodamas jų

I i vakaruose. Bet jie visi apie tai 
I pamiršo, neparėmė jo. Suėjo 
I tik pašaliniai žmonės. Buvo at- 
I jaučiančių jam iš socialistų, ka- 
| taliku ir vos keli komunistai. 
I Per menkai parėmė Kraučiuną, ■ 
I kuris ateity galės būti geras 
I dainininkas ir jis bus vėl prašo- 
Į mas daniuoti ‘jų parengimuose.

Piiimuoju programe buvo K. 
J. Kraučiunaa, kuris gražiai su- 

I dainavo Vanagaičio Dud-dul dū
delė. Stiprus, aukštas ir gar- 

Hsus balsas liudija, kad yra pui
ki medžiaga, kurią apdirbus bus 

H pirmaeilis musų dainininkas.
' Musų Dzimdziai išdainavo j- 
'vairių Unksmių ir juokingų dai- 
nelių apie pusę kapos.

į M. Yuozavitas puikiai skambi
no pianu solo. Tokio skambini- 
nio retai galima girdėti. Jis 
taipjau a komponavo p. Kraučiu- 
nui.

Išeina Kraučiunas su Vana
gaičiu. šį kartą dainavo naujas 

(Vanagaičio dainas, kurias pats 
i kompozitorius akomponavo. 
|gėsys,” “/ 
itai gražios dainelės.
Kraučiunas puikiai išpildė. Ro
dėsi, kad ir jo balsas kitas. Jis 
patiko publikai ir ji privertė jį 
daugiau dainuoti.

Petrausko duetus “Valužė” ir 
“A'elnias išradėjas” puikiai su- 

I dainavo Kraučiunas ir Olšaus-

kas. Tu i buvo duetas, kokio lie
tuvių tarpo Chicagoj nieks ne
girdėjo.

Šimkaus “Karveliai“ dai- 
visi dzimdziai ir Kraučiu- 

Piliki daina ir buvo pui
kiai sudainuotu.
pi įvertė dainuoti daugiau. Dai
navo “Stasys” ir kitas dainas.

Tai buvo koncertsa, kuris at
gaivino širdis dainos mylėtojų. 
Visi buvo linksmi ir užganėdin
ti dainomis ir jautėsi daug ge
ro padarę musų jaunam daini
ninkui pajemdami jį. Kraučiu
nas privalo važiuoti Italijon ir 
lavinti savo baįsą. Jis jau da
bar yra vienu iš geriausiųjų lie
tuvių tenorų Ąhnorikojp. Kuo 
met baigs mokslą, tai mes galė
sime

garsu
na.t

pasigirti, kad mes esame 
turtingesni, nes turime 
dainininką K. J. Kraučiu-

“Graži Makeliona
Sekmadienio vakare, 5 d. ba

landžio, susirinko didelis būrys 
i Meldažio svetainę, kad pama
tyti tą visiems žinomų pasaką 
“Graži Mageliona ir Petras ka
reivis.”

. “II-
Aš bijau pasakyti,” 

čia jas

nori na- 
bargenų, 

. par-
a r b a

Kas i 
mų I 
pirkti, 
duoti 
mainyti. Na
mus ant far- 
nu/, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti a n t 
namų. Visuo
met kieipki-

K. VALAITIS CO. 
teisingas patarnavimas 

3101 So. Morgan SI.

AbDIlORlUM 
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

UžkvieČia savininkai:
PALIULIS SAVININKAS 

3U02 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Medikalis Ištyrimas;
Akly, Ausų, Nosies ir

Gerklės Institutas
Daugelyje atsitikimų apakimą 

ir galvos skaudėjimą, katarą ir 
apkurtimą galima išgydyti, jei 
pradedamu laiku. Neapsivilkite 
su dykai gydomomis klinikomis, 
atsilankykite pas gerą daktarą ir 
specialistą, kurik randasi prie 
State St., Chicagoje jau 25 me
tai. Ateikite ir atsiveskite savo 
vaikus, daleiskite išegzaminuoti 
jų kraują ir ištaisyti jų kreivas 
akis. i

Mes egzami ti ui o j Ame su pa&elba 
X-Ru.y ir M iRroHRopuj. 1 puniq,
Ophthalmo.scope, Kraujo išbandy
mas ir Kraujo spaudimo išbandy
mas VĖLIAUSIU MOKSLINIU 
IŠRADIMU; žiūrime, kad butų iš
tirta gerai ir teisingai išgydomo- 
ligos. Numažintos kainos už pil
ną egzaminaciją yra 
tiktai ...................................

Franklin O. Carter, M. D. 
akIų, ausų, nosies IR 
GERKLES SPECIALISTAS*

177 No. State St.
Sale Chicago teatro, 

CHICAGO
Phone Central 0836

Ofiso valandos i nuo 9 ryto iki 
vakare, nedėlioj nuo 10 ryto 

iki 12 dieną.

5

M. J uodį metai laiko atgal, 
iper savo trumpą gyvavimo 
laiką kliubas spėjo surengti 
net du vakarus su gana gra
žiu programu, kas ir Naujio- 
nose buvo minėta.

M. iM. Juodžiui mirus neku
riu nariai mane, kad ir kliu
bas užbaigs savo gyvenimo die
nas. Bet pasirodė visai prie-: 
šingui. Sekmadienį, kovo 29 d. 
įvykusiame susirinkime ne lik 
kad visi senieji nariai pribuvo chicAgo, III. 
laiku j susirinkimą, bet ir pen- P^sai arba kas jj žinote meldžiu pra- 
kioliką naujų narių atsivedu. 
Kliubas perorganizuotas, iš
rinkant naują valdybą, į ku
ria įėjo pirmininku J. Bložis. 
pagelbininku Laucius, nutari
mu raštininku Rakštys, turiu 4 *

SVARBI PRELEKCI.IA
Ketverge vakare, t. y. bal. 9 <1., 8:00 

Du. A. Karalius skaitys lygio- 
prelekciją, Mark White S<|uare 

sv< t. (llal ted ir 30 gilt.), 
vinis atsjlankyti. įžanga 

švietimo Komtnja.

v. v., 
čiam,. 
parko 
Kviečiami 
veltui.

H ASMENŲ JIESKOJIMAI
Ijk1 PAJIEšKAU draugų John Miller, 

pirmiaus gyveno ant Pameti Avė., 
Malonėkite atsišaukti

nešti ant šito adreso:
CHAS, A. Smith,

791 Calumet Avė., Hammond, Ind.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDFNGVSTR

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
i garantuojamas už $4. Automobilių, 
trękų patarnavimas Chicafoj ir apie- 

(staiga 24 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
{staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

* J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone t.awdale 0114.

raštininku Veleekns, iždininku 
Masenas. Kliubas rengia kon
certą su. šokiais 12 d. balan- linkej.

* 1 3C!  

džio, Velykų dienoję, MJldos • 
svetainėje. Programas bus įdo- darbininkai samdomi, 
mus ir užimantis. KliubieČiai 
tikisi, kad publikos bus pilna 
Mildos svetaine, kaip kad ir 
pirmuose parengimuose.

—Klinbiečių draugas.

NAMAI-2EME
’HifJlvU 1NGAS žmogus 

35 lig 40 melų senumo, 
ras yra dirbęs sali m ir, ne 
daug geriantis. Atsišauki!

1730 S. Halsted Kl.

iPAHDAVIMUI automobilius 
Rornar. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Savininkas,

REIKIA DARBININKU
VYRU

<■

per-

AUTOMOBILIAI

nuo
uoli [tiekti, 
mti, arba 

mainyti namus,
formas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

i

2 lubos iš

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių, ice 

cream, rašymui popieros ir vi 
šokių smulkmenų krautuve.

2857 S. Union Avė.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

j Veikalą vaidino p. Dundulio 
nes Scenos Mylėtojų Artistai. 
Nors jie yra jauni artistai, bet 

'patiekė ganą daug, nes buvo 
prirengti ant tiek, kiek iš jų ii 

.nebuvo tikėtasi. Grafo rolę vai
zdino p. Daukšas; grafienės ro
lę — P- Dundulienė. Tai buvo 
tinkami, ypač p. Dundulienė. Ji 
užkariavo publiką savo liūdnu

mu, kuomet atnešė aukas į li
goninę, kad melstųsi už jos sū
naus Petro sielą. Petro Karei
vio rolę vaidino V. Rudis. Jis 
nevisai atsakė tai rolei, bet bu
vo geras. Mokėjo išdidžiai ir 
maloniai kalbėti. Jaunumą pui
kiai išlaikė ir lengvai, aiškiai ir 
garsiai kalbėjo. Naminiai rū
bai netiko, bet ricieriaus šar
vuose, buvo geras. Savo rolę 
gerai mokėjo.

Gražią Mageliona vaidino p- 
lė K. Budriutė. Nors ji yra jau
na scenos veikėja, bet buvo pri
sirengusi. Ji puikiai atrodė h' 
žinoma, Petrui buvo į ką įsimy
lėt. O vienuolės rūbuose, tai 
jau ir vikarui butų malonu su 
ja kalbėti. Ji iš karto lig ne
drąsiai, bet to’iaus labai natū
raliai i • jausmingai vaidino. 
Jos ioię puošė jos gražus balse
lis, kuomet ji dainavo. Girioje, 
verkiant .daiįnavimas buvo pa
girtinas, su gajkščiojimais. Iš 
Budrytės išeis puiki aktorė. Ka
ralius buvo Juozas Ascil'a. o Ka
ralienė — p-nia M. Indrelienė. 
Jų rūbai buvo puikus ir puošė jų 
charaktierius. Rodėsi, kad Ka
ralienė buvo per jauna, butų ti
kę būt senesne, bet balse ji bu
vo tikrai gailestinga ir mylinti 
savo Mageliona, motina.

Kitų vaidylų vardus nepaga
vau, nes nebuvo programų. Jie 
pusėtinai gerai vaidino ir atsi
žymėjo. Marcejius buvo geras 
tik jo rolė, kaip jis kalbėjo ir 
žiurėjo į rungtynes nuo temos | 
nukrypo 
vargšų, 
rios negailima primesti 
riam.

Buvo viskas surengta pusėti
nai gerai. Paukštis atskrido, 
žiedus pagriebęs, vėl nulėkė. Su 
judino publiką, kuri turėjo 
gardaus juoko iš to paukščio.

Režisierium buvo p. M. Dun
dulienė, autorė šio veikalo.

Laike pertraukų grieže p. 
Grušo orkestras. Ji pritaikė sa
vo muziką net vaidinimo metu, 
kuri davė gerą įspūdį. Pasibai
gus veikalui buvo ir šokiai.

Beje, Scenos Mylėtojų di’au- 
ntvi nuteikė p-lei K. "Budriutei 
puikų gyvų gėlių buketą. Jos 
sesutei, p-niai M. Tndrelienei 
taip pat buvo gėlių bukietas su
teiktas. Ji, kąipo buvusi gera 
Karalienė, padalino po gėilę sa
vo pažystamiems, kurie ją svei
kino. —Rep.

BRID G E Pf >RT F URNITl 1 RE 
CO. REMIA PZIMDZI

DRIMDZI

Jei Dzimdzi Drjimdzi 
ainiai nusisekdavo’, ta 

tie vaidinimai buvo 
inscenizuojami tiek 

tiek scenos, Į ruošos 
Kada tik nueidavai

vaidi- 
dėka

tam, kad 
i upestingai 
vaidinimo, 
atžvilgiu, 
į vaidinimą, visuomet išvysda
vo! gražius baldus ir kitokias 
scenai reikmenas, kuriuos sko
lindavo “Dzimdzi Drimdzi“ 
Bridgcport Furnjtuįre kompa
nija, prie 3221 S. Halsted st., 
Bridgeporte.

Bridgeport Furniture Co. 
gražiai pasekdama visuomenės 
lipą įvertino Į)zimdziij darbą ir 
apsčiai juos rėmė, ši parama 
yra labai svarbi, nes be jos 
gal ir “Dzimdzi-Drimdzi” nebū
tų įstengęs’ tokiais gražiais 
baldais papuošti savo paskuti
nio vaidinimo “potašas ir Per
lamutras“ komedijoje. Bridge-, 
port Furniture Co. remdama 
Dzimdzi Driiųdzi. remia• tautos 
meną ir teatrą, todėl šiai kom
panijai priklauso kreditas. 
Šiuos žygius turėtų pasekti ir 
kili bizniai. —Tikroji teisybė.

DZIMDZI-DRIMDZI’4 
KEIČIA ADRESĄ

— pradėjo gailėtis 
Tai klaida veikale, ku- 

akto-

-------------------------y-,..

Bridgeportas
Lietuviu Piliečių Brolybes Klhi- 

bas Amerikoje.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

9 PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halated St.

Phones: Y<|f 3408 — Blvd. 1969 res.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties apleidimo mies

to turiu parduoti prieš balan
džio 11, 
vertės 
v •  • ei ūmi.

$800 
l.)en-

Del

hiriii parduoti 
grojiki) pianą, su 
98 mielių kaina

$110
jdsakančiii žmonių išmo

kė įim aks.
.3323 LINCOLN AVENLT

Įsi floor •
Mrs. Jesky’s Piano

ESU priverstos parduot niu
rnų namą ant 2 pagyvenimų, 5 
ir 6 kambarių, geroj tvarkoj', 
elektriką, maudynės ant gra
žaus strito, pusė bloko nuo strit- 
kario ir puse bloko nuo bulvaro. 
Rendos neša $120 į mėnesį, kai
na $6700 .su 11 rūmų furnišiais, 
įmokėti tiktai reikia $850, o li
kusius ant lengvų išmokėjimų, 
vertas daug daugiau. Atvažiuo
kit vakarais tarp C» iki 8 p. m. 
prie savininko, 819 S. Irving A v. 
pusė bloko i rytus nuo Oakley 
bu v Jardo.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. VI- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernitj, bilčernių, dclikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FINTU RE CO.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI bekemė, tarpe dvie- 

gegu- jų marketų Maxwell St., ir nau-“Dzimdzi-Drimdzi“ 2 i. . _____________ Z „ ___
žės apleidžia Chicagą. Nuo tos j0 Water St., yra du pėčiai 
dienos visais reikalais prašo
ma rašyti: Lithuanian Consu- 
late, 608 So. Dearborn 
Chicago, UI.

ir didele vieta. »
J*hone Lavvndale 4621

ATITAISYMAI.

St

Kelotą dienų atgal tilpusiose 
•Raganiaus žinutėse vra keletas 
taisytinų dalykų.

Brighton Park Keistučio 
Kliubas stato scenoje ne “Uoš
vė į namus, tylos nebus’’, bet 
trijų veiksmų komediją “Varg- 

bils

() RUIMAI rendai, Halsted ir 
32 St. Geri gyvenimui, elekt
ra, maudynės. Raktą galit ras
ti pas Paliūtį chop sireiy house, 
2 lubos.

3202 S. Halsted St.

SUMAI KAMBARiy
šas Tadas”. Vaidinimas 
balandžio 18 d.

Pe-
ke-

Brighton Park advokatas 
petz, kuris buvo prapuolęs 
lioms dienoms, jau atsirado.' 
Jis sakosi buvęs sužeistas ir 
todėl negalėjęs gryšti narnoj 
negi būti savo raštinėje.

IR IMAS rendai dėl vieno arba 
dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nos. Yra maudyne, elektra ir te
lefonas. 3159 S. Halsted St. Kam
pinis namas prie 32-ros gatvės, 2 
lubos, duris įeinamos iš fronto.

* P. l’rbenis, midvvife

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

 i REIKALINGA moteris arba
Jaunoji Birute savo ekskur- mergina prie namų darbo. Geis- 

siją j Sf»;\vycr Biscuit Co. dirb- tina kad suprastų apie valgio 
tuvę atidėjo į penktadienį, bal.' gaminimą. Atsišaukite tuojau. 
10 d., 1 vai. po piet. Tai pa-‘ Mrs. M. J. Kiras
daryta tam, kad nesutrukdžius 3335 S. Halsted St.
■vniRų nuo- molcytlclotv. l'oiilcto- 
diqny gi vaikai bus liuosi nuo 

mokyklos. —Raganius. REIKIA DARBININKŲ
Pranešimai

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

ar kviečia.

Viršminėtas kliubas likosi —~ . 
suorganizuotas per velionį M.|nau*’ų nanų'

Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondo Chicagos kuopos susirinkimas 
vyks ketvirtadieni, Balandžio 9, die
ną, kaip 8 vai. vtikare, Naujienų na
me. Visi nariai malonėkite neatbū
tinai atsilankyti, nes turime daug 
reikalų aptarti ir malonėsite atsivesti 

Kviečiu visus kaipo 
Sek r. N. J. Mauricas.

VTRV
BEIK ALINGA 

darbas pastovus geriems 
rams. Atsišaukit greit.

Brkigeport' Painting Co.
3149 S. Halsted St. 

Tel, Yards 7282

10 pein torių
V V- 

v

REIKALINGI vyrai prie lan
gų plovimo, Turi būti patyrę 
tame darbe. Geram darbinin
kui gera užmokestis.
Bay State Window Cteoning 

707 N. Clark St.

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
groserne geroj vietoj Bridgeporte, 
parduosiu arba mainysiu ant namo, 
loto, automobilio arba ant kitokio biz
nio. Kreipkitės

3. LEPO,
722 W. 35th St.

Phone Boul. 3249 arba Republic 10363

PARDAVIMUI arba mainy
mui namas, 2 augštų, mūrinis, 
5-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, visas modemiškas 
greitam pirkėjui labai prieina
ma kaina. 5722 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI smulkių daik
tų groserne, laikoma visokių 
smulkmenų. Ruimai gyveni
mui; senas biznis. Kreipkitės

4609 Wentworlh Avė.

2 AP'i’. po 5 kambarius, sun par
imąs, miegojimui porčiai, 2 karų 
garažas,‘su augšlu, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimingai, 
alyvos burneris, gerame padėjime, 
kaina 818,000, įplaukų $2,190.

Savininkas,
6210 S. Talman Avė.

Tel. Prospcct 3356

PARSttDUODA
RESTAURACIJA

4648 S. Wcstern Avė.

SAVININKAS turi parduoti 6 
kambarių medinę bungalow, 2 metų 
senumo, furnace šildomas, i blokas 
nuo .Halsted St. karų, lotas 32x165, 
kaina $7750, išmokėjimais. Arba 
pirkit lotą išmokėjimais.

1328 W. 97 Place.

MORTGECIAI -PASKOLOS
PARSIDUODA bučernė ir 

groserne pusdykei; gera viela, 
4 kambariai gyvenimui, renda 
pigi. Pardavimo priežastį pa
tirsit ant vietbs.

702 W. 35lb SI.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyvento] apielin- 
kėj. Daro gerą cash biznį, 
du, nes einu į kitą biznį.

Apsišaukite
1833 W. 22 St.

Pa h I uo-

savo $275 ver- 
medžio vietrolą

TURIU parduoti 
tės console riešuto 
su radio prijungimu, 
kordų ir deimantinė adata, $65.

2502 W. Division St. 
’Antras augštas 

Tel. Armitage 1981

PARSIDUQDA bučernė ir 
groserne, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. .

2119 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, pigiai, arba mainy
siu, ką jus turite į mainus?

9033 Cottage Grove Avė.
Tel. Crawford 1671

NAMAI-ZEME
NAMAI. Mt. ūreenwood. Kai 

na $3,500 ir augščiau. G kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportaeija. Universal

Pilono Beverly 1675

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalo\v, 

moderniškai įrengtas, $4950, įmo-
$1OOO, lc.itjus; išniok6jimais. 2 

flatij munas, guru Siūlomas, $11090, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Construction Works 
Kampas 58th & So. Robcy sis.

Tel. Republic 62(10

BARGKNAS, 2, 6—6^ kainb. fia
lai, mūrinis namas, 1635 S. 50 Avė, 
Cicero. Aržuolo trimingai ir grin
dys, 2 boileriai, porčiai, rendos 
$130 i mėnesį. Statytojas 'ant pa
reikalavimo ir nedalioj iki 2 vai. 
po pietų.

163$ S. 50 Avė., Cicero

PARSIDUODA 3 augštų mūrinis 
namas iš 6 flatų. Rendo.s neša $90.00 
į mėnesį. Parduosiu už $9500 arba 
mainysiu į mažesnį namą, lotus arba 
farmą iš 10 akrų.

JOE PLASHTKA
1625 So. Jefferson St.

Kilti

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
/ Pinigai 

paskolon .
ant antrų 
morgičių

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775 
Rezidencija Lowndale 7960

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, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fi zikos 
Sociologijos

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

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

3106 So. Hatsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
šis Amatas Gerai Apsimoka

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

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