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Valstiečių neramu 
mai Baltgudijoj

Bulgarijoj viešpatauja 
kruvinas teroras

Amerika nepripažinsianti 
sovietų Rusijos

Paryžiuj gauta žinių, kad padė* 
tis esanti “rusti ;M katedros 
bombininkas užmuštas

48 žmonės žuvo paskendus 
. Japonijos garlaiviui

Valstiečiu neramumai so 
vietų Baltgudijoj

Hoover apie sovietą Rusi 
• jos pripažinimą

Negavę iš sovietų žadėtos vasa
rojui sėklos, nužudė šešiolika 
komunistų valdininkų

Pripažinimo nestilaukisą tol, kol 
kiekvienas rusas, padėjęs šel
pimo darbe, nebusiąs paleis
tas iš kalėjimo

apskr. Balt

dėl to. kad 
neišpildė sa- 

valstie-

\VASH1NGTONAJS, bal. 21.— 
Chicagos Daily News korespon
dentas F. A. Mackenzie turėjo 
su prekybos sekretorium Her
bertu llooveru interview, sovie
tų Rusijos pripažinimo klausi
mu.

Hooveras pareiškė, kad Jung
tinių Valstijų valdžia nedary
sianti jokio
pripažinimo pusėn tol, kol bol
ševikai nepaleisią iš katėjimų 
ir trėmimų kiekvieną rusą, dir
busį Amerikos šelpimo Admini
stracijai jos šelpimo darbe Ru
sijoj.

Tie rusai buvę bolševikų ap-
sudegino kaltinti kaipo šnipai ir sukišti

RYGA, Latvija, bal. 21. —
Latvių laikraščiai praneša apie 
naujai kilusius valstiečių nera
mumus Rogačovo 
gildijoj.

Neramumai kilę 
sovietų vyriausybė
vo žadėjimo aprūpinti 
čius vasarojaus sėklomis prieš 
Velykas, kurios Rusuose šven
čiamos balandžio 19 dieną.

Antradienį, balandžio 14, vai-1 
stiečiai suvažiavo apskrities 
miestan, Rogačovan. atsiimti 
žadėtų sėklų. Vietos komisa
ras tečiau pranešė jiems, kad 
sėklų dar negauta. Įtūžę vals
tiečiai tuomet puolę užmušė ko- 
misaią ir penkiohką kitų komu-1 
nistu valdininkų ir 
valdžios įstaigas. !j kalėjimus, arba ištremti. Pa-

Neramumams malšinti iš sak Hoovefo, kaltinimai dėl šni- 
Minsko pasiųsta j Rogačovą bu- pavimo buvę ir juokingi ir nie- 
rys čekos ir raitininkų eskadro- lagingi, 
nas.

žingsnio Rusijos

.48 žmonės žuvo japonu 
'laivui paskendus

\Vhite Star linijos pasažierinis 
garlaivis Homeric šiandie po 
pietų pranešė bevieliniu telegra-

ir patys bolševikai 
žiną geraį kad melagingi. Ne
žiūrint to, Amerikos šelpimo 

I Administracijai apleidus Rusi- 
Iją, kur ji išleidus 75 milijonus 
.dolerių rusams šelpti, bolševi
kai jos darbuotojus ėmę žiau

driai persekioti. Bet tuo sovie
tai patys sau pakenkę, jie 
atstūmę nuo. savęs Amerikos 
simpatiją, it ligi nebus paleist: 
iš kalėjimų Šelpimo Administra
cijos darbuotojai, negalėsią būt 
jokios kalbos apie oficialių su 
Rusija santykių htnaujinimą.

/ ■ ' • ■ I

Amerikos nusistatymas Rusijai 
nepakitėjęs, sako Kellog

VVASHINGTONAS, bal. 21.—

PARYŽIUS, bal. 21. — Del 
pranešimų, kad Bulgarijos sos-1 
tinėj viešpatauja kruvinas te-Į 
roras, Francijos valdžia, gavo ’ 
netiesioginiu diplomatiniu keliu, 
pranešimų, kurs sako, lik, kad! 
padėtis Bulgarijoj esanti rusti.

Diplomatiniai atstovai Bel
grade gavo instrukcijų kreiptis 
į Jugoslavijos valdžią*ir prašy-j 
ti, kad bolševiku lizdas, susisuk-' 
tas Niše, butų iškrapštytas lau
kan Sakoma, kad susispietus 
ten komunistu grupė diriguo 
junti sukilimui Bulgarijoj.

Komunistų vadas užmuštas
SOFIJA, Bulgarija, bal. 21.— 

Kapitonas Jankov, kuris, sako, 
buvęs vyriausias sąmokslo Sve
ti Kral katedrai išsprogdinti va
das, buvo šį rytą policijos už
muštas.

Policijos apstotas namuose, 
kapitonas Jankov gynėsi per 
devynias valandas, užsibarika
davęs viduj, šaudydamas ir mė
tydamas bombas, kurių jis turė
jo. Policija pagaliau pasiuntė; 
pas jį jo sėbrą Kožeikovą, bu-1 
vusį karininką, kurs buvo prieš 
porą dienų areštuotas, prikiil- 
jintį .lankova, kad jis pasiduo-i . 
tų. Kožei kovas betgi, vietoj
prikalbinti pasiduoti, pats susi
dėjo su savo draugu.. Tada po- 
icija ėipė mėtyti j namus bom

bas, kurios sudraikė triobesį ir 
padegė jį. Kūnai abiejų žuvu
sių teroristų buvo 
griuvėsių.

Jankovir draugas, 
munistų centralinio 
komiteto vicepirmininkas 
<ov, kaltinamas irgi kaipo ka
tedros išsprogdinimo- dalyvis, 
juvo vakar policijos nušautas, 
kuomet jis nenorėjo pasiduoti 
areštui. 1

išimti iš

Sofijos ko- 
vykdoniojo 

in-

Francijos moterys prieš 
našlaičiy kalinimą

Millerando išleistu įstatymu 
kankinama kalėjimuose vai
kai, kurių viefiintėlė 
Jcad jie.— našlaičiai

kaltė

per

tia paskendo Jaaponijos prekių 
garlaivis Raifuku Maru, kartu 
su keturiasdešimt astuoniais į- 
gulos žmonėmis.

Du garlaiviai ir du jūrių val
kai skubinos skęstančiam laivui
pagalbon, bet ligi atvyko vieton Kadangi dėl paskyrimo Franko 
laivas jau buvo žuvęs.

Kovojo su vilnimis per 
7 valandas

Garlaivis Raifuku* Maru
daugiau ne septynias valandas 
grūmėsi su milžiniškomis siau
čiančių jūrių vilnimis, kurios 
j; kai šapelį blaškė ir vartė. Be
vartant, laivo krovinys susime
tė vienon pusėn ir laivas ėmė 
virsti šonan. Tik tuomet ka
pitonus ėmė bevieliniu šauktis 
kitų laivų pagalbos. Garlaivis 
Homeric ir Ctinardo linijos 
Tuscania tuojau visu garu vy
ko nelaimės vieton, bet jie at
vykę spėjo pamatyti tik laivą 
baigiant skęsti. Del baisiai su
judusių jūrių, išgelbėti žmonių 
taipjau nebuvo galima.

B. Kellogo valstybės sekreto
rium buvo vėl kilę kalbų apie 
pripažinimą sovietų Rusijos, 
Jungtinių Valstijų diplomatinio 
korpuso nariams buvo išsiunti
nėta pranešimas, kad Washing- 
tono valdžios nusistatyme Rusi
ni jos klausimu jokios atmainos 
nebus. Kellog tą pranešimą iš
siuntinėjo dar kovo mėnesį, kai 
ėmė valstybės sekretoriaus pa
reigas eiti. ,

Atrodo, kad VVashingtone 
kas, nors planuojama Rusijos 
pripažinimo klasimu; kitaip 
kam gi staiga tie nė iš šio. 
nė iš to, pareiškimai apie “nu
sistatymo Rusijai nepakiteji- 
mą.”l 

i » ,

Pary-
kliu-

Turkai pakorė keturiolika
IŠTEISINO BUVUSĮ VOKIETI

JOS KRONPRINCĄ

nuiuy ounnuny LEIPCIGAS, Vokietija, bal.
—--------- 20. Aukščiausias Lepcigo tei-

LON DONAS, bal. 21. — Tele- smas išteisino buvusį Vokieti- 
grama iš Konstantinopolio pra- jos kronprincą VVilhelmą, kurs 
neša, kad Turkų karo taryba buvo kaltinamas dėl karo lai- 
Diarbekire pasmerkė pakart’ ku papildytų piktadarybių. By- 
keturioliką sugautų Kurdų su- Ją prieš ex-kronprincą teismas 
kitelių. pabaigė pareiškimu, kad tardy-

Ekzekuciia buvo ant tų pėdų mas parodęs, jogei visi kaltini- 
jvykinta. mai buvę neteisingi.

PARYŽIUS, bal. 21. — 
žiaus pažangiųjų moterų 
bas pradėjo aštrią kovą prieš įs
tatymą, ktrris buvo Millerapdo 
valdžios priimtas 1921 metais,— 
^tnerkti kalėjimui nemečius vai
kus, kurių vienintelis nusikalti
mas yra tas, kad jie — našlai
čiai.

Didelė didžiuma kalėjimuose 
laikomų našlaičių, ligi jie pa
sieks pilnų metų, yra kare žu
vusių kareivių vaikai, kurių 
motinos, negalėdamos jų išmai
tinti, arba nusižudė, arba šiaip 
pametė juos.

Įstatymas numato, kad naš
laičiai gali būt atiduoti samdy
tojams į darbą, bet jeigu jie pa
bėgtų, ar butų paleisti iš darbo, 
jie turi būt vėl suimami ir lai
komi kalėjime, ligi sukaks 21 
metus.

Kalėjime vaikai gauna trupu
tį mėsgalių du Išartu savaitėje; 
šiaip visą laiką jie gauna tik. 
skystos sriubos, iir tuo turi ten
kintis. Laikomi uždaryti' rūs
čiose vieno senovės kalėjimo 
kamerose. Kalėjime visados 
tamsu, tik koridoriuose kur-ne- 
kur spingso mažos lempiukės.

Del blogo maisto ir įiepaval- 
gymo didžiuma berniukų ir mer
gaičių išblyškę, dnemingi, kiti 
džiova serga.

DŽEKIS KUGEN TURI BROLIUKĄ Maskva nebepajėgia išlai 
kyt savo teatrą

Ateinantį sezoną bebusiu atida
ryti tik Opera ir Mažasis Te
atras; kiti uždaromi

RYGA, I/fitvija, bal. 21.
Maskvos dienraščio Trud prane
šimu, ateinantį sezoną Maskvoj 
bus leista veikti tik dviem teat
ram, kadangi sovietų valdžia 
nębegalinti ilgiau subsidijuoti 
daugelio Maskvos teatrų. šie
met be bus subsidijuojami tik 
du: Opera ir Mažasis Teatras. 
Opera, arba Didysis Teatras, % 
vartojamas ne' tik operai, bet 
taipjaujioinunistų mitingams ir 
kongresams; Mažasis gi 'leairas 
pašvęstas vien dramai.

Į Prąeiią savaitę per Rygą pra
važiavo trys Rusijos aktorių 

j trupūs, keliau jančios j įvairias 
(Europos sostines vaidinti. Kaip

Mažiukas paskilbęs krutamu jų paveikslų aktorius, Džekis Ku- ir pirmiau, išvykę užsienin gas- 
genas (Jackie Coogan), džiaugiasi susilaukęs sau broliuko — troliuoti rusų artistai pusę sa- 
Roberto Kugeno. Kažin, ar pastarasis irgi bus toks filmų vo uždarbių turi atiduoti sovie- 
žvaigždė, kaip Džekis?

Vokiečiy sindikatas at
naujino paktą su 

aliantais

Naujosios Francijos vai 
džius deklaracija

Milžiniškas žibintas
Francijos aeroplanams kelių ro

dys bilijono žvakių jėgos ži
burys

PARYŽIUS, bal. 21. — Kal
no viršūnėj, netoli Dižono, grei
tu laiku pradės veikti milžiniš
kas žibintas, kuris naktimis ro
dys kelią pasažieriniams aero
planams. Jo šviesa turės bilijo
no žvakių jėgą, ir 
aukštyn bus matyt 
Milane, Frankfurte, 
etc.

Neužilgio panašiais
bus visa Europa nusodinta, kad 
pasažieriniai aeroplanai galėtų 
lengviau skrajoti naktimis.

leidžiama
Briusely,

žiburiais

Čechoslovaky užsieniy 
ministeris Varšuvoj

Beneš atvykęs pasirašyti tran
zito ir prekybos sutartį
Lenkais

su

ESSENAS, Vokietija, bal. 21.
Bei no-V ėst fal i j os anglies 

•sindikatas atnaujino savo sutar
tį su aliantų kasyklų ir pramo
nių kontrolės misija. Naujo
sios sutarties terminas baigsis 
1930 metų kovo 31 dienų.

Ledai užbėrė traukini;
10 žmoniy žuvo

BERLINAS, bąl. 20. Gau
ta čia telegrama praneša, kad 
netoli Irkutsko, rytų Sibire, nu
siritę nuo kalnų ledai užbėrė 
traukinį. Dešimt keleivių už
mušta ii’ apie trisdešimt ar 
daugiau sužeista.

ORRS
Oficialia oro biuras šiai die

nai pranašauja: i
Chicago ir apielinkė — Nenu

sistojęs oras; veikiausiai 
lietaus su peiktini ja; kiek 
čiau; stiprokas pietų-rytų 
jas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 49° F.

Šiandie saulė teka 5:02, lei
džiasi 6:36 valandą.

bus 
šil- 
vė-

PINIGU KURSAS
_________ _

Vakar, balandžio 21 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 

. Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 linĮ ..........
I/enkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 101) florinų . 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ..... 
ŠVeicarijos, 100 frankų 
Vokietijos, 100 markių .

. $4.79 
$5,08 

$18.44
$5.22
$4.09

$19.25 
$16.82 
$39.90

$2.53 
$26.9? 
$19.32 
$23.81

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų
100 ’*
Ž00 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1000 ... , ______
Prie šitos sumos reikia pridėti 25“ 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų' 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00 
4L.25 
51.50' 
61.75
72.00
82.25
92.50 

1Q2.75

tų valdžiai. Tie artistai gana 
= pesimingai žiuri į Rusų teatro 

ateitį. ‘ Pasak jų, žmonės nepa
jėgia nusipirkti bilietų teat
rams, ir vaidinimai dabar duo
dami profesinėms sąjungoms 
,ir kitiems proletarams, kuriems 
bilietus pati valdžia paskiria.

i kada esą 
parduodama daugiau ne pustu
zinis bilietų dienoj.

Aktoriai taipjau sako, kad 
prieš rudens sezonui praside
dant jie turi iš užsienių grįžti 
Rusijon, dėl to kad išvažiuoda
mi jie palieką namie savo gimi
nes, kuriuos sovietų valdžia lai- 

. Jei kuris tru
pės narys negrįžtų Maskvon 
prieš sezono pradžią, jo giminės 
butų ilgam laikui padėti kalė
jime.

PARYŽIUS, bal. 21. — Fran
cijos senate ir atstovi/ bute Teatro kasoj retai 
šiandie buvo perskaityta naujo
sios premjero Painlevė valdžios 
deklarncija. Senatas išklausė 
tyliai, tuo tarpu atstovų bute 
buvo daug ūžimo ir rėkavimo. 
Nocionalistai ypač rėkavo prieš 
finansų ministerį Caillaux, ku
lis mat dėl to, kad karo- metais 
ii ėikalavo-taikos, buvo apkaltin- l'^ipo įlotus, 
tas dėl “susižinojimo su Vokie
čiais,” pasmerktas ir ištremtas 
iš Francijos. Nocionalistai ir 
dabar prikaišioja jam “išdavys
tę”

Premjeras Painlevė, užsisto
damas už Caillaux, triukšmau
jantiems reakcininkams pareiš
kė, kad jis,* premjeras, norįs 
turėti savo kabinete gabiausius 
žmones; jis todėl pakvietęs ir 
Caillaux, nes laikąs jį gabiau
siu ir geriausiu finansinių daly
kų žinovu Francijoj.

'Savo 'deklaracijoj valdžia sa
ko, kad bus pavartota grieštų 
priemonių krašto finansams su
tvarkyti, kad ambasada prie 
Vatinako bus palaikyta, kad 
bus dedama pastangų nuramin
ti kraštas viduj, visų svarbiau
sia gi bus stengiamos užtik
rinti Francijai saugumą. Val
džia sieksiantis dvigubo tikslo, 
išlaikyti pilną sutarimą su se
naisiais santarvininkais ir išvy
styti pasauly Tautų Sąjungos 
autoritetą.

“Saugumas, arbitracija ir nu- 
siginklaJima> sakoma dekla
racijoj — tai trys sąlygos, ant 
kurių pareina Ženevos protoko
las, ta pirmoji didžios tarptauti
nės taikos sutarties pradžia.

“Mes dirbsime dėl Europos 
sandaros,'be kurios musų civili
zacijai gresia paskandos pavo
jus.’*

“POTATOES” PASIRODf 
“REAL BEER’’

IRONWbOD, Mich., bal. 20. 
— Šerifas Jeffry konfiskavo 200 
šulių, kurios, buvo siunčiamos 
adresu “George Koch, Hurjey, 
Wis.” šulės buvo žymėtos ant
rašu “Potafoes” (“bulvės”). Pa
sirodė betgi, kad tai buvo ne 
bulvės, bet tikrių tikriausiai? 
alus.

21
če

VARŠUVA, Lenkija, bal. 
— Vakar Varšuvon atvyko 
choslovaki jos užsienių reikalų 
ministeris Beneš. Subusiąs čia 
tris dienas. Tuo atsilankymu 
busianti pasirašyta I.,enkų-Če- 
choslovakų prekybos, tranzito ir 
arbitracijos konvencija ir, taja 
proga, busią pasitarimų dėl iš
lyginimo kai kurių ginčų sąry
šy su padalinimu Tešeno ir Si
lezijos.

BANDYDAMAS NAUJĄ
RAŠIUTA ŽUVO

PA-

TURSA, Okla., bal. 20. 
tos aviacijos lauke vakar 
mušė profesinis šokinėtojas pa
rašiutu, D. Kohle, 38 metų. Jis 
buvo išradęs naujos rųšies para
šiutą ir vakar darė juo pirmą 
mėginimą. Iššokus jam iš ae
roplano parašiutas buvo atsida
ręs, bet paskui vėl susiglaudė, 
ir Kohle kai akmuo nukrito že
mėn iš 700 pėdų aukštumos.

užsi-

Paryžiaus Alhambra apdegė

PARYŽIUS, Francija, bal. 21.
Šį rytą apdegė Paryžiaus Mu

zikos salė Alhambra. Manoma, 
kad gaisras kilęs dėl elektrinių 
vielų ■susikryžiavimo.

Pinigai 
Rusijon

<• /

Teatrai Londono mokyklų 
vaikams

IjONDONAS, bal. 21. — Dvi
dešimt tūkstančių mokyklų vai
kų šiemet bus vedami j teatrus 
pamatyti šekspiro žaislus. Iš
laidas, kurios sieks per 6,000 
dolerių, padengs Londono ap
skrities taryba.

RYGA, bal. 2 [E]. — Latvi
jos seimas pradėjo svarstyti sor 
cialdemokratų pasiūlymą — pa
naikinti konkardatą. Svarsty
mas dar nebaigtas ir bus tęsia
mos kitą posėdi- (

• Tame pat posėdy nutarta pa
didinti akcizai tabakui, gilzėms 
ir degtukams.

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve- 
nantiepis 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
ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebū
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui, • #

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, HL
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Valstiečių neramu 
mai Baltgudijoj

Bulgarijoj viešpatauja 
kruvinas teroras

Amerika nepripažinsianti 
sovietų Rusijos

Paryžiuj gauta žinių, kad padė
tis esanti “rusti;'* katedros 
bonibininkas užmuštas

48 žmonės žuvo paskendus 
Japonijos garlaiviui

Valstiečių neramumai so 
vietų Baltgudijoj

Negavę iš sovietu žadėtos vasa
rojui sėklos, nužudė šešioliki) 
komunistu valdininku

RYGA, Latvija, bal. 21. — 
Latvių laikraščiai praneša apie 
naujai kilusius valstiečių nera
mumus 
gūdi joj.

Neramumai kilę dėl to, kad 
sovietų vyriausybė neišpildė sa
vo žadėjimo aprūpinti valstie
čius vasarojaus sėklomis prieš 
Velykas., kurios Rusuose šven
čiamos balandžio 19 dieną.

Antradienį, balandžio 14, val
stiečiai suvažiavo apskrities 
miestan, Rogačovan, atsiimti 
žadėtų sėklų. Vietos komisa
ras tečiau pranešė jiems, kad 
sėklų dar negauta. Įtūžę vals
tiečiai tuomet puolę užmušė ko- 
misaią ir penkioHką kitu komu-1 
nistu valdininku ir

logačovo Balt-

Hoover apie sovietų Rusi 
jos pripažinimu

Pripažinimo nesu laukis:) tol, kol 
kiekvienas rusas, padėjęs šel
pimo darbe, nebusiąs paleis
tas iš kalėjimo

\VASH1NGTONAS, bal. 21.— 
ęhicagos Daily News korespon
dentas F. A. Mackenzie turėjo 
su prekybos sekretorium Her
bertu Ilooveru intervievv, sovie
tų Rusijos pripažinimo klausi
mu.

Ilooveras pareiškė, kad Jung
tinių Valstijų valdžia nedary
sianti jokio žingsnio Rusijos 
pripažinimo pusėn tol, kol bol
ševikai nepaleisią iš kalėjimų 
ir trėmimų kiekvieną rusą, dir
busį Amerikos šelpimo Admini
stracijai jos šelpimo darbe Ru
sijoj.

Tie rusai buvę bolševikų ap-
sudegino kaltinti kaipo šnipai ir sukišti 

•į kalėjimus, arba ištremti. Pa- 
malšinti iš sak Hoovejo, kaltinimai dėl šni- 

Rogačovą bu- pavimo buvę ir juokingi ir ine- 
ir patys bolševikai 

žiną geraį kad melagingi. Ne
žiūrint to, Amerikos Šelpimo 

IAdministracijai apleidus Rusi- 
!ją, kur ji išleidus 75 milijonus 
dolerių rusams šelpti, bolševi
kai jos darbuotojus ėnię Žiau

driai persekioti. Bet tuo sovie
tai patys sau pakenkę, jie 
atstumę nuo. savęs Amerikos 
simpatiją, iv ligi nebus paleist: 
iš kalėjimų šelpimo Administra
cijos darbuotojai, negalėsią būt 

tia paskendo Jaaponjjos prekių jokios kalbos apie oficialių Su 
garlaivis Railuku Maru, kartu Rusija santykių ktnaujinimą. 
su ketm iasdešimt astuoniais į- 
gulos žmonėmis.

Du garlaiviai ir du jūrių val
kai skubinos skęstančiam laivui 
pagalbon, bet ligi atvyko yietor. Kadangi dėl paskyrimo Franko 
laivas jau buvo žuvęs.

Kovojo su vilnimis per 
7 valandas

valdžios įstaigas.
Neramumams

Minsko pasiųsta j 
rys čekos ir raitininkų eskadrų- lagingi, 
n a s.

48 žmonės žuvo japonu 
laivui paskendus

PARYŽIUS, bal. 21. - 
pranešimu, kad Bulgarijoj 
tinėj viešpatauja kruvinas te-Į 
voras, Francijos valdžia, gavo ’ 
netiesioginiu diplomatiniu keliu 
pranešima, kurs sako, lik, kad 
padėtis Bulgarijoj esanti rusti.

Diplomatiniai atstovai Bel
grade gavo instrukcijų kreiptu 
j Jugoslavijos valdžią*ir prašy-j 
ti, kad bolševikų lizdas, susisuk-1 
tas Nise, butų iškrapštytas lau
kan Sakoma, kad susispietus 
ten komunistų grupe diriguo 
junti sukilimui Bulgarijoj.

Komunistų vadas užmuštas
SOFIJA, Bulgarija, bal. 21.— 

Kapitonas Jankov, kuris, sako, 
buvęs vyriausias sąmokslo Sve
ti Kral katedrai išsprogdinti va
das, buvo šį rytą policijos už
muštas.

Policijos apstotas namuose, 
kapitonas Jankov gynėsi per 
devynias valandas, užsibarika
davęs viduj, šaudydamas ir mė
tydamas bombas, kurių jis turė
jo. Policija pagaliau pasiuntė: 
pas jį jo sėbrą Kožeikovą, bu-1 
vusį karininką, kurs buvo prieš 
porą dienų areštuotas, priktil- 
jinti, Jankova, kad jis pasiduo-j . 
tų. Kožei kovas betgi, vietoj 
uikalbinti pasiduoti, pats susi
dėjo su savo draugu., Tada po- 
icija ėrpė mėtyti į namus bom

bas, kurios sudraikė triobesį ir 
padegė jį. Kūnai abiejų žuvu
sių teroristų buvo 
griuvėsių.

Jankovo draugas, 
munistų centralinio 
komiteto vicepirmininkas Nin- 
<ov, kaltinamas irgi kaipo ka
tedros išsprogdinimo- dalyvis, 
juvo vakar policijos nušautas, 
<uomet jis nenorėjo pasiduoti 
areštui. •

Del 
sos-

išimti iš

Sofijos ko- 
vykdoniojo

\Vhite Star linijos 
garlaivis llomeric

pasažierinis 
šiandie po 

pietų pranešė bevieliniu telegra-

Amerikos nusistatymas Rusijai 
nepakitėjęs, sako Kellog

VVASHINGTONAS, bal. 21.—

perRaifuku- Maru 
septynias valandas 
milžiniškomis siau- 

kurios

Garlaivis 
daugiau ne 
grūmėsi su 
čiančių jūrių vilnimis,
jį kai šapelį blaškė ir vartė. Be
vartant, laivo krovinys susime
tė vienon pusėn ir laivas 6m6 

virsti šonan. Tik tuomet ka
pitonas ėmė bevieliniu šauktis 
kitų laivų pagalbos. Garlaivis 
llomeric ir Cunardo linijos 
Tuscania tuojau visu garu vy
ko nelaimės vieton, bet jie at
vykę spėjo pamatyti tik laivą 
baigiant skęsti. Del baisiai su
judusių jūrių, išgelbėti žmonių 
taipjau nebuvo galima.

B. Kellogo valstybės sekreto
rium buvo vėl kilę kalbų apie 
pripažinimą sovietų Rusijos, 
Jungtinių Valstijų diplomatinio 
korpuso nariams buvo išsiunti
nėta pranešimas, kad \Vashing- 
tono valdžios nusistatyme Rusi
ni jos klausimu jokios atmainos 
nebus. Kellog tą pranešimą iš
siuntinėjo dar kovo mėnesį, kai 
eme valstybes sekretoriaus pa
reigas eiti. ,
/ \ j

Atrodo, kad VVashingtone 
kas, nors planuojama Rusijos 
pripažinimo
kam gi staiga tie 
nė iš to, pareiškimai apie 
sistatymo 
nią.”]

klasiniu; kitaip 
nė iš šio. 

“nu- 
Rusijai nepakitėji-

Turkai pakorė keturiolika 
kurdu sukilėlių

IŠTEISINO BUVUSI VOKIETI
JOS KRONPRINCĄ

balLEIPCIGAS, Vokietija,
. Aukščiausias Lepcigo tei-

LONDONAS, bal. 21. — TeTe-smas išteisino buvusį Vokieti- 
grama iš Konstantinopolio pra- jos kronprincą Wilhelmą, kurs 
neša, kad Turkų karo taryba buvo kaltinamas dėl karo lai- 
Diarbekire pasmerkė pakart’ ku papildytų piktadarybių. By- 
keturioliką sugautų Kurdų su- lą prieš ex-kronprincą teismas 
k dėlių. pabaigė pareiškimu, kad tardy-

Ekzekucija buvo ant tų pėdų mas parodęs, jogei visi kaltini- 
jvykinta. mai buvę neteisingi.

-------------------------------------------------j-

Francijos moterys prieš 
našlaičiu kalinimu

tfillerando išleistu įstatymu 
kankinama kalėjimuose vai
kai, kurių vieftintėlė 

Jkad jie.— našlaičiai
kaltė,

Pary-
kliu-

PARYŽIUS, bal. 21. — 
žiaus pažangiųjų moterų 
bas pradėjo aštrią kovą prieš įs
tatymą, kuris buvo Miilerap’do 
valdžios priimtas 1921 metais,— 
smelkti kalėjimui nemečius vai
kus, kurių vienintelis nusikalti
mas yra tas, kad jie — našlai
čiai.

Didelė didžiuma kalėjimuose 
laikomų našlaičių, ligi jie pa
sieks pilnų metų, yra kare žu
vusių kareivių vaikai, kurių 
motinos, negalėdamos jų išmai
tinti, arba nusižudė, arba šiaip 
pametė juos.

Įstatymas numato, kad naš
laičiai gali būt atiduoti samdy
tojams į darbą, bet jeigu jie pa
bėgtų, ar butų paleisti iš darbo, 
jie turi būt vėl suimami ir lai
komi kalėjime, ligi sukaks 21 
metus.

Kalėjime vaikai gauna trupu
tį mėsgalių du Išartu savaitėje; 
šiaip visą laiką jie gauna tik. 
skystos sriubos, ir tuo turi ten
kintis. Laikomi uždaryti’ rus*- 
čiose vieno senovės kalėjimo 
kamerose. Kalėjime visados 
tamsu, tik koridoriuose kur-ne- 
kur spingso mažos lempiukės.

Del blogo maisto ir pepaval- 
gymo didžiuma berniukų ir mer
gaičių išblyškę, dnemingi, kiti 
džiova serga.

DŽEKIS KUGEN TURI BROLIUKĄ Maskva nebepajėgia išlai 
kyt savo teatrų

Ateinantį sezoną bebusiu atida
ryti tik Opera ir Mažasis Te
atras; kiti uždaromi

RYGA, Latvija, bal. 21.
Maskvos dienraščio Trud prane
šimu, ateinantį sezonų. Maskvoj 
bus leista veikti tik dviem teat
ram, kadangi sovietų valdžia 
nębegalinti ilgiau subsidijuoti 
daugelio Maskvos teatrų, šie
met be bus subsidijuojami tik 
du: Opera ir Mažasis Teatras. 
Opera, arba Didysis Teatras, 
vartojamas ne' tik operai, bet 
taipjau „komunistų mitingams ir 
kongresams; Mažasis gi 'realias 
pašvęstas vien drangų.

Į Praeitą savaitę per Rygą pra
važiavo trys Rusijos aktorių 

i trupes., keliaujančios j j vairias 
i Europos sostines vaidinti. Kaip

Mažiukas paskilbęs krutamu jų paveikslų aktorius, Džekis Ku- ir pirmiau, išvykę užsienin gas- 
genas (Jackie Coogan), džiaugiasi susilaukęs sau broliuko — troliuoti rusų artistai pusę sa- 
Roberlo Eugeno. Kažin, ar pastarasis irgi bus toks filmų vo uždarbių turi atiduoti sovie- 
žvaigždė, kaip Džekis?

Milžiniškas žibintas
Francijos aeroplanams kelią 

dys bilijono žvakių jėgos 
būrys

ro-
ži-

PARYŽIUS, bal. 21. — Kal
no viršūnėj, netoli Dižono, grei
tu laiku pradės veikti milžiniš
kas žibintas, kuris naktimis ro
dys kelių pasažieri niams aero
planams. Jo šviesa turės bilijo
no žvakių jėgą, ir 
aukštyn bus matyt 
Milane, Frankfurte, 
e te.

Neužilgio panašiais
bus visa Europa nusodinta, kad 
pasažieriniai aeroplanai galėtų 
lengviau skrajoti naktimis.

leidžiama 
Briusely, 
Marselio j

žiburiais

Čechoslovaky užsieniu 
ministeris Varšuvoj

Beneš atvykęs pasirašyti tran
zito ir prekybos sutartį
Lenkais

su

Vokiečių sindikatas at
naujino paktu su 

aliantais

Naujosios Francijos vai 
tižios deklaracija

ESSENAS,” Vokietija, bal. 21.
Reino-Vest falijos anglies 

sindikatas atnaujino savo sutar
tį su aliantų kasyklų ir pramo
nių kontrolės misija. Naujo
sios sutarties terminas baigsis 
1930 metų kovo 31 dienų.

Ledai užbėrė traukinį;
10 žmonių žuvo

BERL1NAS, bal. 20. Gau
ta čia telegrama praneša, kad 
netoli Irkutsko, rytų Sibire, nu
siritę nuo kalnų ledai užbėrė 
traukinį. Dešimt keleivių už
mušta ir apie trisdešimt ar 
daugiau sužeista.

^ORRS
Oficialia oro biuras šiai die

nai pranašauja: į
Chicago ir apielinkė — Nenu

sistojęs oras; veikiausiai 
lietaus su perkūnija; kiek 
čiau; stiprokas pietų-rytų 
jas.

Vakar temperatūra vidutihiai 
siekė 49° F.

šiandie saulė teka 5:02, lei
džiasi 6:36 valandą.

bus 
šil- 
vė-

PINIGŲ KURSAS
\__________ ’ 

Vakar, balandžio 21 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
leriu bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirti ..........
Lenkijos, 100 zlotų .......
.* lorvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 10b florinų . 
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų ..... 
Šveicarijos, 100 frankų 
Vokietijos, 100 markių .

...... $4.79
.. $5,08 
.... $18.44 
..... $5.22 
..... $4.09 
....  $19.25
... $16.32 

.... $39.90 

...... $2.53
$26.9?

.... $19.32 

...,' $23.81

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kuisąs skai- 
‘ ‘ ‘ k " ’ 1 ‘ ' į yra skaito*-

$5.50
10.50
20.75
31.00
4L25
51.50-
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

pinigus

tant Amerikos doleriais 
mas šitaip:

50 litų
100 ‘ioo
300 
400 
500 
600
700
800
900

1000 litų ......... UI
Prie šitos sumos reikia pridėti 25' 

centai pašto išlaidų už kiekvienų 
siuntinj. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų'

tų valdžiai. Tie artistai gana 
pesimingai žiuri į Rusų teatro 
ateitį. ‘ Pasak jų, žmonės nepa
jėgia nusipirkti bilietų teat
rams, ir vaidinimai dabar duo
dami profesinėms sąjungoms 

• Jr kitiems proletarams, kuriems 
Frau- bilietus pati valdžia paskiria, 

bute Teatro kasoj retai kada esą 
parduodama daugiau ne pustu
zinis bilietų dienoj.

Aktoriai taipjau sako, kad 
prieš rudens sezonui praside
dant jie turi iš užsienių grįžti 
Rusijon, dėl to kad išvažiuoda
mi jie palieką namie savo gimi
nes, kuriuos sovietų valdžia lai
ko kaipo įliptus. Jei kuris tru
pės narys negrįžtų Maskvon 
prieš sezono pradžią, jo giminės 
butų ilgam laikui padėti kalė
jime.

PARYŽIUS, bal. 21. — 
ei jos senate ir atstovų 
šiandie buvo perskaityta naujo
sios premjero Painlevė valdžios 
deklaracija. Senatas išklausė 
tyliai, tuo tarpu atstovų bute 
buvo daug ūžimo ir rėkavimo. 
Nacionalistai ypač rėkavo prieš 
finansų ministerį Caillaux, ku
ris mat dėl to, kad karo- metais 
ii ėikahrvo-taikos, buvo apkaltin
tas dėl “susižinojimo su Vokie
čiais,” pasmerktas ir ištremtas 
iš Francijos. Nacionalistai ir 
dabar prikaišioja jam “išdavys
tę.”

Premjeras Painlevė, i 
damas už Caillaux, triukšmai!-! 
jautiems reakcininkams pareiš
kė, kad jis, premjeras, noris 
turėti savo kabinete gabiausius 
žmones; jis todėl pakvietęs ir 
Caillaun, nes laikąs jį gabiau
siu ir geriausiu finansinių daly- Wis.” šulės buvo žymėtos ant- 
kų žinovu Francijoj.

'Savo 'deklaracijoj valdžia sa
ko, kad bus pavartota grieštų 
priemonių krašto finansams su
tvarkyti, kad ambasada prie 
Vatinako bus palaikyta, kad 
bus dedama pastangų nuramin
ti kraštas viduj, visų svarbiau
sia gi bus stengiamos užtik
rinti Franci j ai saugumą. Val
džia sieksiantis dvigubo tikslo, 
išlaikyti pilną sutanmą su se
naisiais santarvininkais ir išvy
styti pasauly Tautų Sąjungos 
autoritetą.

“Saugumas, arbitracija ir nu- 
siginklaVima> sakoma dekla
racijoj — tai trys sąlygos, ant 
kurių pareina Ženevos protoko
las, ta pirmoji didžios tarptauti
nes taikos sutarties pradžia.

“Mes dirbsime dėl Europos 
sandaros,'be kurios musų civili
zacijai gresia paskandos pavo
jus.’*

užsisto-1 “POTATOES** PASIRODĖ 
ikšmau- “REAL BEER’’

IRONWbOD, Mich., bal. 20. 
— Šerifas Jeffry konfiskavo 200 
šulių, kurios, buvo siunčiamos 
adresu “George Koch, HurĮey,

rašų “Potafoes” (“bulvės”). Pa
sirodė betgi, kad tai buvo ne 
bulvės, bet tikrių tikriausiak 
alus.

Teatrai Londono mokyklų 
vaikams

IjONDONAS, bal. 21. — Dvi
dešimt tūkstančių mokyklų vai
kų šiemet bus vedami j teatrus 
pamatyti šekspiro žaislus. Iš
laidas, kurios sieks per 6,000 
dolerių, padengs Londono ap
skrities taryba.

RYGA, bal. 2 Į E]? — Latvi
jos šeinids pradėjo svarstyti sOt 
cialdemokratų pasiūlymą — pa
naikinti konkardatą. Svarsty
mas dar nebaigtas ir bus tęsia
mas ki^ą posėdį. i

Tame pat posėdy nutarta pa
didinti akcizai tabakui, gilzėms 
ir degtukams,

VARŠUVA, Lenkija, bal. 
—• Vakar Varšuvon atvyko 
choslovakijos užsienių reikalų 
ministeris Beneš. Subusiąs čia 
tris dienas. Tuo atsilankymu 
busianti pasirašyta Lenkų-Če* 
choslovakų prekybos, tranzito ir 
arbitracijos konvencija ir, taja 
proga, busią pasitarimų dėl iš
lyginimo kai kurių ginčų sąry
šy su padalinimu Tešeno ir Si
lezijos.

21 
če

BANDYDAMAS NAUJĄ PA- 
RAŠIUTA ŽUVO

TULSA, Okla., bal. 20. Vie
tos aviacijos lauke vakar užsi
mušė profesinis šokinėtojas pa
rašiutu, I>. Kohle, 38 metų. Jis 
buvo išradęs naujos rųšies para
šiutą ir vakar darė juo pirmą 
mėginimą. Iššokus jam iš ae
roplano parašiutas buvo atsida
ręs, bet paskui vėl susiglaudė, 
ir Kohle kai akmuo nukrito že
mėn iš 700 pėdų aukštumos.

Paryžiaus Alhambra apdegė

PARYŽIUS, Francija, bal. 21.
Šį rytą apdegė Paryžiaus Mu

zikos salė Alhambra. Manoma, 
kad gaisras kilęs dėl elektrinių 
v i ei ų ■s u s i k r y ž i a v i m o.

Pinigai 
Rusijon

Dabar* jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 

x ir jPRAMONĖS ^bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius* 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos,.ar- 

\ x ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
gaęantjja ir trumpu laiku.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, DL



NAUJIENOS, CTlclfo, UI Trečiadienis, Bal. 22, 1925

aunalkina pleiskana*, tą avarbiauai 
prieią' gražių plaukų.

Nusipirkite bonką ui 6Sc iiandien X 
pa* savo vaistininką. 75c kuomet- 
siunčiama tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER * CO.f 
Derry & South Sth St*. z 

Brooklyn, N. Y.

Geras paprotys'
Naudokit Rufflės kasdien, kad ullaiklus 

galvos •<!< sveika Ir kad turit! puikiu* 
rvilgah&us plaukui. ’

Kas Dedasi 
Lietuvoj 

I   —**——

NAUJA KLAIPĖDOS UOSTO 
DIREKCIJA

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesipg nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingi} patarnavimų. Darbą ir ma- 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

KAUNAS, kovo 31 [E].—Ei
nant Klaipėdos konvencija, šio
mis dienomis galutinai sudaryta 
Klaipėdos uosto direkcija. Lie
tuvos vyriausybei direkcijoj at
stovauja p. T. Norus-Naruševi- 
čius, Klaidos direkcijai p. 
E. Borchertas ir Tautų Sųjun
gai — susisiekimo ir tranzito 
komisijai p. J. Kjelstrupas.

Uosto direkcijos pirmininku 
išrinktas p. T. Norus-Naruševi- 
čius.

Iš Okupuotos Lietuvos

Jusu
Groseris 

Žino
Globė Upholstering Furniture Co.

6637 South Halsted Street

Konkordato vaistai.

Telephons Wentworth 6890

Pasinaudoke
Auksine 

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus • 
per meta laiko laikrašti “SANDARĄ” vertės už .............  $2.60

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKVMĖI.1A1 Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ...............................   25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos.... 20
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .......................................... 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ........ 15 
Knygą: C1CELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jas gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs Įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną cxamplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Iki šiol Vilniaus krašto lie
tuvių tikybinius reikalus kiek 
galėdamas stengdavosi apsau
goti lietuvis Vilniaus vyskupas 
Matulevičius. Bet dabar daly
kai pakitėjo. Nesenai pasirašy
tas tarp Lenkijos ir Vatikano 
konkordatas (bažnytinė sutar
tis) visiškai atpalaidavo len
kams rankas ir, nors jis dar 
Lenkų seimo nepriimtas, baž
nyčios reikalų tvarkymų jau 
pradedu savintis apskričių vir
šininkai. Seinų lenkų valdinin
kai, apskrities viršininko įsa
kyti, gamina tam tikrus sąra
šus, kuriais Šteinuose ir apy
linkėse norima paskelbti lietu
vi ų mažuma ir bažnyčiose dėl 
to visiškai panaikinti lietuvis^ 
kas pamaldas ir pamokslus. 
Lietuviai dėl lokių okupantų 
žygių nerimauja.

Okupantų represijos 
nesiliauja.

Vilniaus krašte lenkai pra
dėjo kontroliuoti nekalčiausius 
politikos atžvilgiu susirinki
mus. Nesenai Seinuose norėta 
išvaikyti “Blaivybės” draugi
jos, tikybinės tretininkų orga
nizacijos ir kiti nepolitinio po
būdžio susirinkimai. Susirinki
muose visuomet dežuruoja po 
keliolikų policininkų.

Lieka sauvaliauti “kresų” 
policija '

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Rd.
Arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, 1LU

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

Vilniaus laikraščių žiniomis, 
šiais metais okupantų policija 
Lietuvos pasieny nebus pakeis
ta pasienio apsaugos korpuso 
dalimi. Sis korpuso ęurgybos 

bus tik Polesės ir liirnopolio 
vaivadijose.

$600 DOVANOMIS $600

Milžiniškas Maskaradu Balius
Subatoje, Balandžio 25,1925
LIETUVIU AUDITORIUM
* • 3133 So. Hftlsted St.

RENGIAMAS JAI NŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKO KLU BO
i Pradžia ♦7:30 v. v. <

Taigi 'kviečiame visus dalyvauti, nes tai bus vienas’ iš puikiausių Maskaradų Balius. Bus duo
damos didžiausios dovanos: 1 dovana — $30; 2 — $25; 3 — $20, ir t. t. Bus išdalintos grupėms ir 
pavieniams, nes apart pinigų yra labai duug^ir biangių dovanų, kurios bus išdalintos tiems, katrie 
bus gražiausiai pasirėdę. Taigi visi rengkitės įvairiausiais kostiumais. Kviečia KOMITETAS.

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

ANT NAUDOS. :

LFABIONASCt)

809 W. 351h SI., Chicago Į
Tel. Ik ievard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- fl 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir K 
Parduodam Laivakortes. • f

vertę užganėdintų pirkėjų ir parduos 
jums Borden’s Išgaruodintų Pienų jei 
reikalausi.

’ t* : . ■ 4 ■ ' ' '.

Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, j 
namus po visų šalį, groserninkai kasdien 
pristato Borden’s Išgaruodintų Pieną savo 
kestumieriams. Lietuvių gaspadinės prade
da pirkti Borden’s Išgaruodintą Pienų nuo 
savo groserninko, nes žino, kad Borden’s 
Pienas užganėdina jų reikalavimus.

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s IŠganiodintu 

Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas, kurių re

ceptų nori, ir mes juos prisiusi™ dykai.

THE BORDEN COMPANY
Bordcn Building New York

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St.

Room 844 
Tel. State 3225 

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

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

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

Duonu 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas

Adresas

PARANKIAUSIAS 
KELIAS •

HAI.TT.IOS4 AMERIKOS UNIJA
Sekanti išplaukimai iš New 

Yorko:

Laivu Lituania balandžio/28
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu 3-Čia 

klesa $107; 2-tra $132.50

Į Klaipėdą ir atgal—$181. UžČė- 
dysi $44.50 apsimokant abi pusi

Prisidėkit prie Ekskursijos 
19 Gegužės laivu “Estonia”

Tiesiog į Klaipėdą visu vandeniu, ku
rią vadovaus .Žinomas tautietis ir 

pilnai patyręs palydovas
P. C. G. LUKšIS 

lektorius ir paveikslų rodytojas 
BALTIC AMERICA LINE 
120 N. La Salio SL, Chicago.* 
kreipkitės čionai ar prie savo/ 

vietinių agentų
*■ t—ii i——h ‘ /—.—i "i

Tel. Lafayette' 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška,
8228 W. 38th St, Chkago. UI.

X._____________ ____________________  ■ ,-L-^

Didelis Pavasarinis Balius
Rengia

FEDERACIJA LIETUVIŲ KLIUBŲ

Nedalioj,-Balandžio-Apnl 26 d., 1925
MIDWAY MASONIC TEMPLE

6115 Sottage Grove Avė. v

Pradžia 7:80 v. v. Įžanga 75c. su rūbų pasidėjimu
ORKESTRĄ POCIAUS.

' ■ * i'

Nępamirškit jog šį balių rėngia 8 kliubai, tai 
jaunimo bus iš visos Chicagos ir apielinkių mieste
lių. Proga visiems pasišokti ir pasilinksminti, gra
žioj svetainėj, prie didelės of-kestros.

KOMITETAS.

KUPONAS•
Rašalai 
Mėsos 
Košelės

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

(Lithuanian)

<JNSWEETEN£D

^APORATE”
milk

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, tdlpgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
. Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

lt>19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
................ .... -.....................................................................................

1 r ■ "" ■ -1 ■ ■ --

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo: /
20589—Julijonai Grigštienei 22172—Juozapui Girkontui
11173—Uršulei Vaiciekauskie- 3421—Mikui Mozūrui 

nei
11172---Tadui Pluskiui 
3383—Pranciškai Zurbienei

21976—Viktorui Geistoriui .
55055—Kazimierai Pociūtei 
8392—Rozalijai Rokienei 
3885—Monikai Petrauskaitei 
3427—Juozapui Karveliui 
3426—Jurgiui Karveliui

• 3428—Onai Stuparytei
20552—Elzbietai Lečkauskienei 11030—Uršulei Rimkunienei 

3459—Julijonai Stuparytfei
20462—Karei Staunytei
3238—Onai Vaitkevičienei

55054-—Leonui S taškui
11176—Katarinai Davidavičic- 3219 Kuli. Konkoievičiui

nei 2195^-Domicėlei Krasauskie-
3372—Barborai Svotelienei nei
3378—Anastazijai Savukaičiu-55048—Tęofijei Ramanuuskie- 

tei į ' nei
3386—Gendrutei Vaičiukinai-20528—Onai Gustaitei 

tei
22173—Kaziui Bučiui 
3468—Uršulei Stankienei 
3370—Aleksandrui Gomuliaus- 

kui ,
3406 Julijonui Zalunskui 

22166 Liudvikui Eidintui
3401—Magdalenai Jankauskie

nei

3410—Jonui Dvilaičiui 
22170—Onai Vilcauskienei 
11196—Kazimierui Urbučiui 
20546—Bronei Blopliutei 
11202—Juozui Pikučiui
3453—Juozui Balčiūnui
3464— Franui Pdtnevičiui
3465— Onai Putnevičienei

55067—Agnieškai Ropaitei 
3474—Albinui Šepučiui

11076—Ignui Janusui
11077—Nikodemui Diliui
3143—Petrui Vaikiui
3153—Olimpijai Budrikienei

11165—Magdalenai Jasinauskie- 
nei

11163—Antanui Čepukui <
3312—Juozui Auguščiui
3311 Antonijai Jagočehskai- 

tvi
3315—Petrui *Matjukui
3319 —Marijonai Jankauskaitei

JOHN KUCHINSKAS
LIKTUriS 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 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
• j i - Advokatas

11 S. La Šalie St^ Room p001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WAITGNES -
Advokatas

MIESTO OFISAS; f

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski-

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki pietų.
KOSELAND’O OFISAS:

10717 S. Indiana Avenue,
Telefonas Pullman 6877

VALANDOS: Kas dieną nuo 2 
iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki hietų.

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

--------------- - ---------------

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisą* vldurmieatyj.
Room 17126

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washiniton Si 

Cor. W*Mkington A Clark

Janu lftl. Hyd**



KORESPONDENCIJOS Numažintos Kainos j Abi Pusi j

ŪOINT SERViet

užmokėti

Telefonais

pats

Cleveland, Ohio

Rodis

1707 W. 47th St

priešAnt

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ LIETUVIAI DAKTARAI
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Vardas ir pavardė
Telefonas Boulevard 1989ValsčiusKaimas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton'litų

Siuntėjo parašas

Adresas

1739 So. Halsted St. Chičago, Illinois

vieti 
ir už

800
400

600 litų
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

50 centų už pinigines 
telegramas be skiriamo

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.50 

. 92.75 
103.00 
514.0*

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

asmens žod-
nieko nuo

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

V i<>.4
Kalima

gražių- 
Cream. 
Klišo ir

ligos
mus

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

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

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Telegramų 
...... $62.50 
....... 72.75 
....... 83.00 
....... 93.25 
...... 108.50 
...i... 514.50

Kas bus Sandaros 
pirmininku?

DEIMANTAI 
LAIKRODŽIAI 

JEWELJIY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

Tel. Boulevard 0537

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

NAUJIENOS, Chicago, UI

Naujienų redaktorius P. Grigai 
tis kalbės Binghamtone

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Paštu
. $5.75
. .10,75

21.00
. 81.25
. 41.50
. §1.75

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boelevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 >1 
pietų ir 6 Iki 8 vakare

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

THE SAFETY RAZOą KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Razors ir Biades

Įsteigta 1898.
neturime skyrių

LIETUVIŠKA APTIEK A 
WEST SIDE

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambarjai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:20 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Jis moka pa
savo pusėn

noro dirbti, <

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS hr CHIRURGAS 
4442 So. Westėrn Avė.

Tel. Lafayette 4146

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

Optometrisi 
Boulevard 6487

JHKwfl£*i649 S. Ashland Avė. 
W Kampas 47-tus ant 

2 lubų

Ofiso Valandos: '
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:3* iki 9:80 vakare .

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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. Fairfax 6353 '

Valandos riuo 8 iki 12 dieną, nu®
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

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

, Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

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

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

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonoms pa

tarnavimas laikrodėliais.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų Ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4 <80 Ir 8 iki 1*.
Nedėlioj nuo 2:8* iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 ild 7:M
Telefonas Lafayette 3878-7718

Dr. J. W. Beaudette

DR. GHARLES SEGAL 
) Praktikuoja 17 metai 

( Ofisas
/ 4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3* vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

Marquetie Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkūje

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkime su manim šiank 
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Valet 
AutoStrop 

Razor 
—Sharpens Itself

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

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicags 
arti 81st Street

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

Vietiniai sandariečių veikėjai 
dabar galvoja, ką rinkti į San
daros pirmininkus. Senasai, J. 
Liūtas, kaip girdėt, atsisakė pa
laikyt savo kandidatūrą ir tuo 
budu kandidatais liekas, berods, 
du chicagiečiai 
lis ir adv. S. Rodis. Kuris jų lai 
mes sunku kol kas atspėti, — 
bet daugeli 
gausiąs daugiau bąl^ų. .

Nesenai buvau sutikęs 
nį tautininkų darbuotoją 
klausiau kokios jo nuomonės 
apie tuos du kandidatu. “Drau
gelis”, jo pareiškimu, “yra gana 
gabus žmogus, bet paskutiniu 
laiku mažai interesuojasi visuo
menės reikalais ir gal iš tos 
priežasties neteko daugelio riet 
ir artimiausių pasekėjų. Kažin 
ar net patys chicagiečiai už jį 
balsuos.

“Daug geresnėj šiuo atžvilgiu 
padėty yra p. S. Kodis. Man te
ko keletą kartų su juo susitik
ti ir pasikalbėti 
traukt žmones 
įkvėpti daugiau 
tas mums daugiausiai ir reika
linga. Beto, p. Kodis yra pasi
darbavęs Vilniaus reikalams ir 
yra Vilniaus Vadavimo Komite
to pirmininku. Įstačius p. Rodį 
į Sandaros pirmininkus ir pa
keitus kiek sandariečių organo 
taktiką, pažangiosios Amerikos 
lietuvių pajėgos žymiai sustip
rėtų. Iš šitų mano žodžių Tam
sta jau gali atspėt 
balsuosiu”.

Aš patiekiu to ; 
žius, nepridėdamas 
savęs. Man, žinoma, nėra tiesio
giniai svarbu kas pirmininkaus 
sandarai, tačiau norėčiau, kad 
jos priešaky visgi atsistotų są
žiningas žmogus ir demokratas, 
pilnoj to žodžio prasmėj.

naujo 
yra 

gydymas 
llgOH 

jr b<> trugdym'o

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penn.syl- 
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
site pagelbą.

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

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropini 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

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠS1GYDĘ NUO 

UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo lięų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentąi 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

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

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

«>DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

AUDITORIUM
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS SAVININKAS 

3892 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Registruotas Aptiekorius 
ir 'Savininkas

2346 West 69th Street
Ą arti Writ«rn Avė.
Phone Republic 5877 - 5831

CHICAGO. H.L.

patarimais yra visai dykai, 
labai pusekmingni visokias 

Mg»s, užnuodijamą krau> 
litras, beslsukimą ir skaudė- 
, slinkimą plaukų, prakaita- 

nemnlonų kvapsnj kūno, niiftil- 
inkatus. pūslę, reumatizmą

Šonų, nubč- 
išeinamąją žarną ir ki* 

įtaptas linas, tai yra 
per daugel) metų.
daigiau nekentėkite 

‘ musų gydyk- 
I, su pilnu 
pagelbą In-

inatru- 
:.i.
kitomis slavų 
yra liekamo*: 
pėtnyčioj nuo 

f, :30 vakare. Ketverge, 
nuo 9 ryto iki K 

Šventomis dienomis 
12 dieną.

Balandžio 26 d., sekmadieny
je, 7:30 vai. vakare, Bingham- 
tonieeiai turės progą išgirst ge
rą kalbėto];l Jau apie porą me
tų musų lietuviai neturėjo rim
tesnio kalbėtojo, tad dabar L. 
S. S. 33 kuoyia pasirūpino, kad 
jis čia butų.

L. S. S.. 33 kuopa mano, kad 
Binghamtono lietuviai yra rim
ti žmonės ir nori nors retkar
čiais išgirsti rimtų kalbėtojų. 
Dabar kaip tik ir yra proga iš
girst vienas iš geriausių Ame
rikos lietuvių kalbėtoją — vi
siems gerai žinomą “Naujienų” 
redaktorių d. P. Grigaitį iš Chi- 
cagos. Tad Binghamtoniečiai tu
rėtų pasistengt skaitlingai atxr 
lankyt. Perskaitę šią žinytę pa
pasakokit ir savo pažystamiems 
bei draugams.

Prakalbos įvyks labai pato
gioje dienoje t. y. sekmadienio 
vakare, visiems liuosa nuo dar* 
bo diena.

Kalbėtojas žada daug ką nau
jo papasakot, taipgi ir apie Lie
tuvos dabartinę padėtį.

Tad visi į prakalbas!
— Vytautas.

Telegramų 
.......  $6.25 
........ 11.25 
....... 21.50 
....... 31.75 
.......  42.00 
....... 52.25

užduu- 
llgydytl 

rųfiieą II- 
tuo budu 
visuomenę 

sveikuto 
Hvelkntu 

t ateit j 
laiku to 

diiHic-
Htin- 

tiktai 
randasi 

sąžiningo.

per- 
labni 

išgydyti 
m<‘<likalio 

leidžinmoiS 
suteikia 

gy<lo- 
laiko,

Receptai yra pihlonii teisingai 
atsargiai, 

visokių

$203.0(1 ir Aukščiau
Važiuokite per Bremeną ar Cherbourgą 

i patogiuose trečios klesos kambariuose 
Suvienytų Valstibių valdžios laivais iŠ 

- New Yorko, Sp<>ciitlės ekskursijos, 
W. Liutui asmenini vadovaujant, 

laivas AMERICA išplauks birželio 20 
*!• !’• Liūtas prižiūrės bagažiu.<, paspor- 
tlis ir prigelbės keleiviams muitinyčio- 

se bei kituose kelionės reikaluose . Kiti ekskursijos lai* 
vai išplauks: LEV1ATHAN — gegužės 23 ($215.00); 
ROOSEVELT — gegužės 3o. Pasimatykite bu vietos 
agentu arba rašykite:

UNITED STATES LINES
■15 Broadvv.iy New York City
110 So. DearluHii SI. ('hieagn, Oi.
Managiny operators for UNITED SHIPVING BOARD

Krupo Atakos Nakty
Firmas Rimkus kvėpavimas jūsų 

kūdikių nakt|, 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 
phnkioliką minutų — be vėmimo. Re
komenduojamos daktarų ir aptieko- 
rių. 50c. butelis — vertas $50.00, 2 
vai naktj.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE UHN
4631 So. Ashland Av«.

Mes užlaikome 
toileto dalykų 
čionai galima 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Roosevelt 75X7 ir 75X8DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Tel. Blvd. 31M
WojI krwie»> 

■E BANIS 
HM AKUŠERKA 
■al’asekmingai pa» 

tarnauju mot#- 
^^'ims prie gimdy- 
9BWrn o -, patarimai 
•Ufaj iykai moterimi 

merginoms.
3113 South 

f Halsted St.

RUBP EKONOMIJA
Rūbai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo kaip nauji, jeigu 
užlaikomi švariai ir prosina- 
mi; prašalina riebumus ir ne- 
švarumus^ panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžina šviežumą audeklo. 
Duokite savo rubus išvalyti ir 
nudažyti musų patirtų moksli
niu budu. •
Mes paimam ir dastatom dykai.,

Michigan Cleaners
3511 S. Halsted St.
Tel. Yards 0024 — 0136

DYKAI GYDYMAS
Paaukoji! p**!1 r| liktai nu

lAAmirnu gyduolių. N^etial ry-
dynyčla. Lincoln Mo.lienl. liKtitute, p<» 
priož.ltirii vie,,° ’/lnoino ir gnbaiiH Kp«*- 
cinliHUi, daktaro Bow«-i kuriu turi Eu
ropini Ir Amerikon mokslą ir liilmi di
delę praktiką ligoninėn!1.

Serganti žmonės
• Prisiartino valanda, kuomet kiekvie
nas iA jtiHų gali lengvai atsikratyti .
......  ............. ........ —... ehvcJ silpnumo, nes | 

instituto

visokios 
gas, kad 
atlaikyti

1 geriausioje
\ -A |>. Gera

JŲ ’emla gerą
/ ku /1 Dabartiniu I

/'j tikslo galima
be dideliu 

kenybių jeigu
> k įergantis

į i globoje 
~ atsakančio

tyrinėjimas 
ligOS, Hll

HAIIHiham1 ■•Ii h h i**
Iš New Yorko A 
iki Kauno ir \ 
atgal. ▼
PIum U. S. Revenue taksai 
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta patyrusioms kondukto- 
nams.

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

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

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

ilnkturo. Dąugeho rpetų 
tikrino, kad 
mažu IMmimu 
HU pllgeliiu utHakallčio 
išradimo kur gyduolei 
tiesiai | kraują. Thh 
pantebotinaH pasekmes, 
mos b<> skausmo i 
jeigu tiktai gydytojas žino kaip jus rei
kia vartoti.
' Visi tie budai gydymo, o taipgi ži
nomo vokiečių profesorinus

Erhlicho 606 ir 914
visuomet randasi musų institute, c 
vyriausias daktaras Ųovves,^ žinomas fi 
šame paanulyje tarpe gydytojų 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

šioje naujoje gydykloje visos 
yra ištiriamos atsakančiai, nes pas 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosdvą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraują. Šlapumą ir tas IA- 
Landymas yra tikras per ntvenai atvy
kusi iš Europos specialistą.

Musų X-l<ay mašinos permatys ju
mis kiaurai, o musų instrumentas dėl 
patikrinimo^ spaudimo kraujo ųiekuomet 
jumis neapvils.

Tas egzaminavimas yra be skausmo, ir 
su visais

Gydome 
užsisenėjusins 
Jo, skilvio 
jima galvos 
vimą 
pusius 
skausmus krutinėję, pečių 
gimus kraujo, 
tas privatines 
musų specialumas

Todėl serganti 
bercikaio, tiktai ateikite į 
)ą, be tolimesnių atidėliojimų 
jsitlkinmu, tikrai gausite l 
bai greitai. Musų (staiga yra aprūpiu 
ta naujausiais ir geriausiais i.........-
inentais ir gydymo budais. t 

Kalbame lenkiškai ir 
kalbom*. Ofiso valandos 
Punedėiy, ketverge ir 
lt- vai. ryto 
sercdoj ir subatoj 
vukure. Nedėlioj i 
nfco 10 ryto iki

Lincoln Medical Institute
Dr. Howes Specialistas

8 So. Clark St.
Kampas Madison St.

viršaus Triangle restaurano, 
. Morrison viešbuti-

yra
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LABDARINGA EKONOMIJA.

7. Matydamas, kad nieko aš 
vienas nepasidarysiu, kad ma
no žingsniai kovoje su kurje-

nuo monarchi-

sf r
kas atrodai. Lėtas toks, man tai 
labai tinka tokie vyrai. Rodos 
kad nieko tokie negali nuskriau
sti.”

ša v o 
kad 

pasi
kart 
kli

Sesuo, ach. ne aš meilužė ano 
paprastam gyvulio reikalui, jis 
vagia valdžių ir mane išlaiko.”

“Nurimk brangioji”,
glostydamas jos švelnių papuru
sia galva. Ji jautri, mažytė pa

kyla
Hinden- 

išrinktas 
iškirsti 

a-

manoma ap- 
Kaizerio 

li

pni tęsė rei- 
naujasis vo

kus nepri-

Amerikos 
bazė Port-Alu-Prin- 
sukurta tik tuo tik- 
prižiūrėti Haiti gy- 

gerbuvį. Anglai ii

VOKIETIJOS PREZIDENTO 
GALIA.

,_____ i -jo pačiam
Maskvon ir padėti

neranda sau paramos, solida
rumo ir tvirtos valios iš kur 
reikėtų, o įtarimai iš rusų pu
sės, kad Atstovybėje varomas 
šmugelis daeina iki Atsbovy-

lamento ir ekzekutyvės vald
žios to samprotavimo laikėsi ir 
\Veimaro konstitucinė konven-

I
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einant konstitucijos patvar
kymais, Vokietijos prezidentas 
yra renkamas tiesioginiu žmo
nių balsavimu. Bet pirmąjį pre
zidentą Eberta rinko konstitu
cinė konvencija. Vėliau jo pre
zidentavimo laikų 
chstagas. 'Tačiau 
kiečių prezidentas 
klausomingas nuo

Tuo budu buvo
saugoti demokratiją, 
laikais parlamentui nebuvo 
teikiama perdaug galios.

Vokietijos prezidentas turi 
tiek galios, kuri prie tam tikrų 
sąlygų gali būti pavojinga res
publikai. Pakanka prisiminti 
1923 m. įvykius. Tie 
parode, jog prezidentas 
suspenduoti konstitucijų.

Tačiau tai buvo daroma tuo 
tikslu, kad ap 
jos respubliką 
stų užmačių, 
monarchislinio
prezidentas gali panaudoti sa
vo galia prieš respubliką. Pra
eityj iš tikrųjų toks dalykas 
atsiliko Francijoje. Einant 
IX l<S m. konstitucija, Franci- 
jos prezidentu buvo ‘ išrinktas 
Louis Napoleon, kuris gruod
žio 2 d. 1851 m. paleido na- 
cionalį suvažiavimų ir pasiskel 
be imperatorium.

Turint tatai galvojv, 
klausimas, ar . gen. 
burgąs (jeigu bukų 
prezidentu) negalėtų
tokį pat šposų, kaip Louis 
poleonas, ir graži u Ii sostų Ho- 
hėnzoliernams? Jeigu Vokie
tijoje nebūtų toki milžiniška
armija respublikos šalininkų,

monarchija. Bet prie dabarti
nių sąlygų toks žingsnis mo- 
narcliistanis hutų pavojingas, 
nes U n yra apie • 15,000,0060 
žmonių, kurie jokiu budu 
toleruotų monarchijos

t nacijos, pasak
yra ta, kad Coolidge yra silp
nas žmogus ir nepajėgia pri
versti kongresų pildyti jo va-

Tai gal ir geriau, sako “Re- 
public”. Taip dalykams esant, 
Coolidge turės mažiau progos 
pasižymėti netaktingais dar
bais. O tokių darbų jau ir da
bar atlikta ir be kongreso pa
galbos, kaip, pavyzdžiui, už
draudimas grafui Karolyi kai* 
heli apie Vengrijos padėtį.

be atatinkamo 
bei 

ir Goldbergas-

P. čiučelis,

VIENA DIENA Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

(Tęsinys)

Prieš kiek laiko prezidentas 
Coolidge pareiškė Haiti minis- 
teriui Hannibalui Price, kad A- 
merikos valdžios tikslas v ra ...
rūpintis Haiti gerbūviu. Delei 
to “Mihvaukce Leader” sako:

“Be abejojimo, 
laivyno 
ce buvo 
siu, kad 
Ventoj ų
Prancūzai buvo tos nuomo
nės, jog jie gali tai. geriau 
atlikti, negu Dėdė Šamas, 
bet vėliau jie tų nuomoftę 
turėjo atmainyti.

“Haiti gyventojai, žinoma, 
supranta tai, kad Amerikos 
valdžia neleido jiems imti 
paskolų nu» anglų bei fran- 
cųzų, bet antmetė savųjų, 
nes franeuzų bei anglų pa
skola negalėjo suteikti Haiti 
lokį gerbūvį, kaip ameri
konų paskola.

“Amerikos valdžia tiki ne 
tik ekonomija, bet ir labda
ringųjų ekonomija. Kas me
tai ji surenka nuo Amerikos 
žmonių imliomis dolerių mo
kesniais, kad užlaiktyi Hai- 
ti’j laivyno bazę, kurios lik-

v en tojus nuo to, kad jų ger
būviu nesusirupintų anglai 
arba Prancūzai.

“Kad Dėdės Šamo politika 
yra visai nesaumyliška, jau 
aišku iš to, jog iš Haiti gy
ventojų jis reikalauja tik 
mokėti Ne\v Yorko bankui 
nuošimčius už paskolų, 
Amerikos žmonės sudeda 
nigus užlaikymui Haiti 
vyno bazės.” v

F. Avižonio liudyji- 
mas Puryckio kilojo

Susilaukę Baltrušaičio, šer- 
manas ir Goldbergas kreipės 
prie jo prašydami leisti jiems 
likviduoti mano konfiskuotąjį 
jų gružą. Baltrušaitis pasikvie
tė mane pas save ir liepė ne
daryti kliūčių Šermanui-Gold- 
bergui išparduoti savo dėžes. 
Aš pareiškiau Baltrušaičiui, 
kad tat negalima padaryti dėl 
to: 1) kad čia jau visai neleis
tina spekuliacija, 2) kad dėl 
šermano-Goldbcrgo sumany
mų visai liko šiuo kariu be 
maisto atstovybės bendradar
biai, nes atvežta tik 60 70 
pūdų maisto valgyklai, o dau
giau esamomis žiniomis nebu
vo j vagonus priimta Šermano, 
kuriam reikėjo sukrauti 
ir Komisijos dėžes, 3) 
bendradarbiai ir taip jau 
piktinę šiuo įvykių ir 1) 
yra iš M misterio laiškas,
riame įsakoma kas bus leistos 
Komisijai normos viršaus 
konfiskuoti. Ballrušailis atsa-

neareiizuotas, čokolada ir ka
kao paėmiau savo Kabinetan, 
kame tos dėžės ir dabar stovi, 
kad butų po rankai, ištikus 
reikalui, pakišti kam reikės). 
Kadangi (loNberjro^ermano 
turtai buvo sudėti, kaip minė
ta, reprezentacijos sandely, tai 
sulig nustatytos tvarkos, Ūkio 
Vedėjas negalėjo iš to sandelio 
nieko išduoti
jam raščiuko iš Atstovo 
manęs. Todėl 
šermamis turėjo gauti Rikius 
leidimus, ką jie ir imdavo nuo 
Baltrušaičio,, bet jam nesant 
Atstovybėje, kreipdavos prie 
manęs pasirašyti, kų aš ir pa
darydavau, kad greičiau lik jie 
baigtų šį darbų.

Išvažiuodami Kaunan Šor- 
manas-Goldbergas ( su jais va
žiavo ir Kalnietis) pasiulyjo 
man priimti už fatygas 26 
tūkstančius auksinų. Aš atsi
sakiau priimti tuos pinigus ir 
patariau jiems piešti tų sumų 
valgyklos Komisijos kason, ka
dangi per juos (šermanų-Gold- 
bergą) likosi be maisto bend
radarbiai, arba už Juos pini
gus nupirkti Laisvės Paskolos 
akcijų Kauke ir atsiųsti pakvi
tavimų man. Su paskutine pro
pozicija Goldbergas sutiko, pet 
ar pirko akcijų ar ne — neži
nau; pakvitavimo negavau ir 
su Goldbergu nuo to laiko ne- 
sfrnačiau.

Gi kiek jie butų pelnę iš to 
gešefto aš ir nesiindomavau, 
neklausinėjau ir nežinau; abel- 
nai nei su šermanu, nei su 
Goldbergu absoliučiai nieko 
bendro aš neturėjau, atbulai 
matydamas jų šmugelį aš ne
kartų pranešimais ir laiškais 
Ministerijai nusiskųsdavau dėl 
jų ir prašydavau atšaukt juos, 
ypatingai Goldliergų; apie juos 
kaip ir apie kitus Atstovybes 
trukumus kalbėjau asmeniškai 
su Ministerii* būdamas vasa
rą Kaune. Spalio mėnesį ne
kartą rakiau Rytų Departamen
to Direktoriui asmeniškai, ne 
oficialiai, laiškus, prašydamas 
jo apginti Atstovybės gerų var
dų nuo žydų, Šklėrių, Vanagų 
ir kilų nereikalingų žmonių, o 
kad lengviau butų juos man 
likviduoti prašiau 
atvažiuoti 
susitvarkyti (mano laiškai tu
ri būti Ministerijos 'archyve, 
savo pareiškimo Ministeriui iš 
25/IV-21 m. No. 34 NU slap
tų nuorašų pridedu). Kas dėl 
Goldbergo-šermano turto aš 
girdėjau kalbant Atstovybėje, 
kad Goldbergas per šiuos me-

lima( nors‘vistik musų Atsto
vybės rusų akyse, sulyginant 
su Laivių, Estų ir kitų Atsto
vybėmis, buvo
krypsniu), aš ėmiau kitų prie
molių: kaip nors* likviduoti 
Skrinių ir organizuoti sveikais 
pamatais Prekybos Skyrių, 
kurs prekybų su rusais vary
tų rimtai, valstybės vardu, riš
tų su rusais realius santykius, 
duotų ir valstybei žymių pel
no dalį ir lengvintų diploma
tinius Atstovybės žingsni ils. 
Aš maniau, — kai užsimegs 
tokios prekybos mazgas ir Kau
ne ir Maskvoje, tuomet išdils 
ir spekuliacija ir nelabus apienų-‘GokllxTgu) dabar erzintiems. 

Nebijokit, nieko nebus, leisk.” 
Aš jam atsakiau,’ “kad čia vi
sai nešvarus dalykas, neišven
giami nemalondmai, ir atsako
mybės ant savęs už pasekmes 
nenoriu imti.” “Tuščia jų”, at
šilk č Baltrušaitis — ir tuo bu
du Šermanas-Goldbergas gavo 
leidimą likviduoti savo dėžę. 
Volens-nolens aš turėjau at
likti ir išviso to šermano gruJ 
zo man pasisekė sulaikyti 
prezentacijos reikalams tik 
vynes dėžes cukraus, vienų 
žę ėokolado ir vieną dėžę 
kao (cukraus ir dabai dai ran- padedu)

Bei tikroji priežastis tokios si- dasi reprezentacijos sandely (Bus daugiau)

FARADOKSAS

nc-

bando
atsakyti klausimų, kodėl prezi 
(lentas Coolidge, kuris buvo iš
rinktas dauguma balsų, kurį 
remia dauguma didlapių ir di
dysis biznis, nuolat pralaimi 
kongrese, kurį kontroliuoja jo 
paties partija?

atrodo paradoksiškai.

re

lengvos mums politinis dar
bas. Apie tat aš plačiau rašiau 
nekartų Ministeriui, pride
du savo sumanymų nuorašus

iš lapkričio 11 d. No. 153 
iš 24/XI-2l. Iš Ministerio ga
vau laiškais pilnų atjautimų ir 
pritarimų
pasižadėjimą remti sumanymus 
ir pranešti Finansų Ministeri
jai. Ministerio laiškų nuora* 

ir 
m.

. keliamų klausimų,

šus iš 30/X-21, 13/X1-21
Lisausko laiškų iš 6/Xl-21

“Nors taip esu pavargusi* ta-fgus’u balsu ir 
čiau .kažių kodėl visai nesinori 
miego. Tamsta atleisi man, kad 
užėjau, ilgu vienai”, — sako ji 
stačiai į mane žiūrėdama dide
lėmis tamsiomis akimis. Jos plau 
kai gražus garbanuoti, veidas 
puikus ružavas, o mažų rankų 
pirštai nervingai juda ant skob 
nio. Susitinka akys, jos kažin ką 
gilaus persimeta savo tarpe ir aš 
tyliu nežinodamas -kas sakyti. Ji 
lukterėjus ima klausinėti tai šio 
tai to apie mane, mano namiš
kius ir šį kraštą. Mėgsta kalbėti 
daug, nors\aip sau, kaip ir vi
sos moterys nieko įdomaus, 
naujo. Pasakoja paskui apie sa
vo namiškius paliktus kur tai už 
Volgos, apie gimnazijų, studen 
tus ir karininkus.

“Viską palikau ir išėjau prie 
sužeistųjų, o tamsta gaila, kad 
ne karininkas, gal vienoj daly 
taitnautumem, e nė iš šio iš to , a 
priduria nutraukus pasakojimą, 'įį dugno, 
kaip ji kur pirmuose parriši- 
muose dalyvavusi.

“Nevisifmis lemta arais lakio 
ti, kaip ne pavydėtum, o vienok ir šiaip gaujas dykaduonių per- 
šit f riseina ropinėti nuodėmin- leidus savo atskirame bute, 
gos žemės paviršiumi”.

“Puiku juk butų,”

viskas pasinėrė 
karato miege.

“Aš, aš tai visus myliu” per
traukia ji mano sumišusią kalbą. 
“Mylėjau vieną, vieną ar girdi 
tu, a?” ir trenkus kumščiu į sko
bnį ima verkti pasikukčiodama 
“Jus, jus visi gyvuliai, žvėrys, 
na, visi tat subeskit savo veid
mainingas akis į mane, bučiuoki! 
aš visų, visų, nei tėvo nei moti
nos duktė, nei mylimo bernelio 
svajojamoji laimė.” Ech jus, k..’ 
kam, kam tos dekoracijos, kalba 
Ąš visų ar girdi, mielasis, ir ma
no vienas iš paskutiniųjų troš
kimų visus niekšus prigirdyti 
šaukšte vandens”.

N rimsta po minutės, glosto 
nV’.no ranką ir drebančiu balsu 
vis dhr sako, kaip pirmesnis jas 
mylimas kalbėjo, kokius ateities 
rūmas jie statė.ir kaip jis nu
stūmė ją iki dugno.

“Išgėriau taurę, meilės taurę

Basku i-žiuri į sodą užsimąs- 
čius, staiga atsisuka ir vėl sako 
kad ji ir namus kantrybės žinojo

Tautinio biuro pa
reiškimas

Visiems tiems žmonėms, ku
rie nuolatos teiraujasi apie po
nelį Tūlį, tautinio krutėjimo 
biuras turi garbės pranešti 
kas seka:

Visi žinote, kad Tu lys visuo
met pasirašo A. A. Tulyi 
lai reiškia Amžinų Atilsį 
lys — tai kokių plynių 
dar apie tų žmogų, kuris, 
ve duok jam dangų, yra 
ręs, teiraujates? Ir šiuomi 
sus ginčus mes baigiame.

Didelė prosą visiems 
pralobti

Išėjau, išbėgau, 
— pertrau- apsiseilėję snukiai, 

kia ji mane laibą dailų smakrą smarvė išvarė, bet kas; kas iš to. 
padėjus ant lengvai sugniaužtos 
1‘ankos.

“Už tėvynę parodyti savo nar
sumą, garbė, kryžiai pirmojo 
laipsnio, juk tas viskas taip pui 
ku. Panelės myli karžygius, 
varžytus už tamstą pasižymėju- deda galvą ant mano rankos ir

Tamsia dabar toks savotiš j vis kartoja sumišusius su keiks

“Viskas bus gerai, tik dau 
ginu, daugiau tikėk savimi. Jo 
meilei nėr r ribų, kaip nebūtų di
delis prasikaltimas, vienok Jo 
gerumas viršija tą. Jis ,ir Mari 
jai Magdalčs sugrąžina pirmyk
štį sielos gražumą. Kūną gali su
žeisti, bet mintys, dvasia žmo 
gaus visuomet laisva galinti iki 
saulės iškilti. Niekas neužgesys 
žmogaus ugnies jo sieloj, pas ta 
ve ; ia ji, o yra tu tik pajudink 
pelenus ir tavo krūtinė virs di
džiu gaisru kilnumo. Rasi meilė, 
rasi daug laimingų, gražių va
landų, tik visur visuomet atsi
mink, kad esi moteris, žmogus, 
kuriam gamta pati pavedė gro
žę daboti. Ir baloj išauga gra
žiausios gėlės, tikėkim sau, o ti
kėjimas, tik tikėjimas gilus da
ro stebuklus.”

Negreit ji pertraukė mano ne- 
yaizgią mieguistą kalbą, ji dabar 
daug, atvirai tarsi 'ką tik išmo
kusi kalbėti mergelė skundės sa
vo likimu pasakojo karininkų 
su sesutėmis gyvenimą, jų viso
kius, visokius nešvarius darbus, 
kol priemenėj nepasigirdo tren- 
ksmingi girtų žingsniai, juokas 
mergaičių ir visi susigrūdo ala-

Ji truputį nutyla ir palenkus 
galvą ima glaustis lyg raina ka
tyte. Vėl susitinka akys ir karš
tos sausos jos lupos palieka de 
ginantį pabučiavimą mano veide. 
Jos akys tokios tamsios bedug
nės perveriančiai pasižiūri ir aš 
lyg pabudęs pašokstu iš miego 
“Kam, tamsta apgaudinėji' savo 
mylimą, save apgauni.” * J ‘ ’ •

“Oje, koks tamsta juokingas 
Bijai ar ką, ne nebijok mielasis 
Meilė ankščiau ar vėliau atsiims 
savo. Nėra jai karo, nėra tautos 
nė ribų. Velniai, šventieji ir tie 
nepraeis jos. Kasgi galop meilė? 
Juk jei ji butų bebūtų kraujo, 
taip mielasis”, — ir karštos pus
nuogės rankos apkabina kakfą. 
Sukas kambarys pritariant vie
nodam jos širdies plastėjimui, 
aiškiai matau jos keistas gilias 
akis. Baisu jų pasidaro, pašoku 
užsirūkau papirosų ir bežinoda
mas ką sakyti j iii imu vaikščioti 
kambario grindimis. Mėnuo sle
pias iš lango, sode tyla, tarsi 
vėlinių vakare tamsioj bažny
čioj, žiogeliai vis dar nebaigia
savo dainų. Liovės ir kanuolės sidami seklyčion, 
paskutinė senai subliovė pavar- (Bus daugiau).

Vienas padaužų giklos na
rys išrado ir jau užpatentavo 
didelės svarbos mašinų. Pirkite 
serus ir padarysite didelius pi
nigus. Jei norite žinoti apie 
tų mašinų, tai ji šit kokia:

•Ji išrodo labai paprastai, 1x4 
ta mašina dirba mėlynas pilės 
iš paprasčiausių daiktų, o tos 
pilės tai ne bet kokios — jos 
nė vidurių neliuosuoja, nė 
skausmų nemažina, nė apetito 
netaiso. Bet tos pilės atlieka 
daug didesnį darbų, būtent ši
tokį. Užduok žmi^ui 1 
pilę, tuojau* jo galvelė apsisu
ka, užduok antrų - jisai kad 
pradės poterius kalbėti, užduok 
trečių jisai per dvejus me
tus tikras krikščionis demo
kratas. O dabar 1 Lietuvoje, 
kaip žinote,/*pradeda atsirasti 
tokių žmonių, kurie nė poterių 
nekalba, nė už krikščionių 
blokų nebalsuoja..

Aiškus dalykas, kad Padau
žų gildą galėtų lengvai pasipi
nigauti, jei šitą išradimų par
duotų Federastijai arba krikš
čionims demokratams. Jiems 
Lietuvoje tokių pilių tikrai rei
kia. Išradėjas sako, kad jisai 
savo mašiną galįs truputį per
dirbti ir jinai paskui iš tų pa
čių daiktų gamins raudonas 
pilės, o tos raudonos pilės pas
kui iš tikrų-likriausio tautinin
ko bolševiką padarys ir per du 
melu jį bolševiku palaikys. 
Bet musų gildą dar šiame rei
kale tiktai eksperimentus pra
dėjo daryti — tikrų davinių 
dar neturime.

Tai-gi čionais yra proga vi
siems geriems žmonėms pra
lobti, perkant ^padaužų išrastos 
mašinos Šerų. Minėtų pilių dar 
kol kas nepardavinėjame, bet 
greitu laiku šiuo reikalu bus į- 
detas t i lipamas paskelbimas.

— Padaužos.

za buvo labai brangi ir visiems 
buvo uždrausta jų liesti.

Žmonai apie savo radinį jis 
nė žodžio m prasitarė: bijojo 
moteriško plepumo.

Bet pats .lūki jokiu burtu ne 
įstengė nusiraminti. Kelius 
kartus į dienų jis mesdavo dar
bų lauke, grįžo į namus ir 
slapta nuo kitų namiškių gė
rėjosi savo tėvo atvaizdu.

Jo žmona Ine-ko jokiu bildu 
negalėjo suprasti, kodėl vyras 
taip dažnai grįžta namo darbo 
valandomis. Praslinkus kuriam 
laikui ji ėmė įtarti savo vyrų 
kuriame nors blogame užma
nyme ir pradėjo sekti jį.

Jai pavyko: ji, nematant vy
rui, įėjo kambarin kaip lik 
tuo laiku, kuomet šis statė žy
driųjų vazų jos nuolatinėn vie
ton.

Nespėjo jis išeiti, Ine-ko iš
ėmė veidrodėlį iš vazos, čia iš 
karto ji suprato baisiausiųjų 

slepiamų paslaptį: 
ji pamatė moters i

kodėl Juki, kurs bu-

i ,p
!jos vyro 
veidrodyje 
atvaizdų.

Tai štai
vo apsimetęs ją mylinčiu, išti
kimu ir geru vyru, taip dažnai 
grįžta į namus, net darbą už
miršdamas !

Jis ėjo gėrėtis atvaizdu šios 
V15nil moteriškės!

AEROPLANAS BE LAKŪNO. - - Franci j a ir Anglija da- 
nuolatinius eksperimentus su aeroplanais be aviatorių. Dar 

neužilgo aeroplanai
ro 
to pilnai nepasiekta, bet tikimųsi, kad 
skraidys padangėse visai be lakūnų.

Prieš penkiasdešimt 
imtų algai, veidrodis buvo vi
sai nežinomu daiktu Japonijos 
kaimiečiams. Mergaitės sužino
davo apie savo skaistumų tik 
jų numylėtinių giriamos.

Bet štai vieną kartų, jau
nas jau vedęs japonas gale kai 
mo rado mažų kišeninį veidro
dėlį, gal būt kokios nors euro
pietės pamestų.

Pirmų kartų savo gyvenime 
J ūki pamatė panašų daiktų.

Jis pasižiurėjo į savo radini 
ir nustebęs pamatė ten gelsvos 
spalvos juodomis akimis

Pavydo ir pykčio kankina
ma, ji vėl žvilgterėjo veidro
din ir nustebo, — kų gero ga
lėjo rasti toj moteriškėj Juki?

Juk akys, kurios spindėjo 
atvaizde,* reiškė didžiausią ne
apykantą ir pyktį.

Ine-ko apėmė sunkios liūd
nos mintys, ir ji nepalietė nė 
savo nuolatiniu darbo.

Kuomet Juki grįžo namo, jis 
nustebęs persitikrino, kad žmo 
na jo visai nebesutiko, ir va
karienė buvo neparengta.

Štai kiek vertės turi tavo 
meilė ir visi prižadai! — sušu
ko vietoj paprasto pasveikini
mo Ine-ko. — Dar nėra metų 
kaip mudu apsivedėm, o tu 
jau slepi žydrioje vazoje sve
timos moters atvaizdų. 'Tu my
li šių šlykščių moterį daugiau 
negiĄ savo ištikimų žmonų!

- Ine-ko, apie ką tu kalbi? 
— paklausė įpykjntąs Juki.

—Juk tai atvaizdas mano 
atmintino tėvo. s Aš radau jį 
gatvėje ir paslėpiau patikimiau 
šioj vietoj.

Ine-ko dar smarkiau supyko. 
'Tarp jų prasidėjo tikriausias 
barnis.

Kaip tik tuo laiku pro na
mus jčjo visų gerbiamas dva
siškis ir jis išgirdo barnio gar
sus.

Mano vaikai, tarė šventas 
žmogus įeidamas kambarin, 
kų judu čia dirbate?

šventasis tėve, sušuko 
Juki, — mano žmona nustojo 
proto. — 'Tėve, savo eile 
šaukė- Ine-ko mano vyras 
slapta garbina svetimą moterį. 
Jos atvaizdą aš radau žydrioje 
vazoje.

Joki puolė ant kelių ir 
dar veidrodin žiūrėdamas,

vis 
šiu

Juk lai bruožaį tiiaim am
žinosios atminiis braųgiojo tė
vo, senai jau mirusio. Kokiu 
nidu jo atvaizdas randasi čia. 

Gal būt tai yra man kokia nors 
iranašystė?

Jis nusilenkė atvaizdui u pa 
skui, rūpestingai įvyniojęs $>a- 
vo neįkainojamų radinį skųpe- 
,<m, paslėpė jį rankovėje

Vakari', sugrįžęs namo, jis 
Kislčpc šį atvaizdų žydrioje 

vazoje, 'lai, jis manė, buvo 
jali patogiausioji vieta 
kiems daiktams slėpti, nes

Čia ji įteikė jam veidrodėlį, 
į kurį dvasiškis ėmė godžiai 
žiūrėti. Po to jis žemai nusi
lenkė veidrodėlio atvaizdui.

Vaikai mano ‘ tarė jis:
• baikite jūsų tuščius bar

nius. Prieš mus atvaizdas 
švento visų gerbiamo atsisky
rėlio. Aš privalau šį atvaizdų 
paimti su savimi ir saugoti jį, 
padėjus musų šventyklos šven
tenybių tarpan.

šiuos žodžius ištaręs, jis pa
laimino jaunųjų porų ir išėjo, 
nešdamasis su savim veidrodė
lį, tiekos nesusipratimų prie
žastį. Vertė B. Ronius.
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Rcs. 11061 So.

Irviug Avė.
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^Trečiadienis, Bal. 22, 1925

CHICAGOS 
ŽINIOS

musų scenoje. Artistei mėgėjai, 
menininkai ir visuomenė kvie- 
cianui draugų artistų atsisvei
kinimo išleistuvėsifu.

— Spragilas. z

Užkluptas Anthony Bartucci 
^namuose, 308 E. 36th St., plė
šikas, negalėdamas ištrukti, nu
šovė jo uošvę Mary Console, II 
m. Paskui plėšikas pabėgo, ap
simainęs keliolika šūvių su na
mų šeimininku.

Roseland
Balandžio I I d., Aušros 

kambariuose įvyko Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Priėmus protokolą ir suregis-

rapor-
I hinvld 

tr

Lietuvių Rateliuose
Dzimdzi Drimdzi paskuti 

nes dienos Ctiicagoje
virš šimto 
sekretorius

Artistė B. Dikiniene ima (Ii 
vorsa.

Pasklydo gandas, kad artis
tė B. Dikiniene pagyvenusi A- 
merikoje suamerikonėjo, todėl 
užsimanė divorsuuti. Kadangi 
tokios svarbios žinios negali 
būti gandais paremtoj tad te
ko atsiklausti visąžinanėio Jo
no Morkūno ar ištikrųjų tai 
teisybė. Pasirodo, kad tai gry
nas išmistas. Kad p. Dikiniene 
ima laikiną divorsą ir vyksta 
vasaros atostogoms Lietuvon, 
tai tiesa, bet ši liesa toli gra
žu nelygi pirmąja) liesai.
Artistas .1. Olšauskas važiuo

jąs Lietuvon apsivesti.
Tas lai labai galimas daik

tas, o dar labiau negalimas, 
bet kas mums darbo apie jo

tai. Pirmininkas 
pranešė, kad pas 
nį” atsakymą į sekretoriaus 
kort'spondcnciją, bet kodėl jie 
netalpino, jis n: žinąs. Fin. sekr. 
'pranešė, kad iždininkas lurys 
pinigu ant rankų 
dolerių. Užrašų
pranešė, kad pasiuntęs draugi
joms, kurios priklauso prie 
Sąryšio, Sąryšio metinį ra
portą. Tiipg' pranešė, kad pa
rašęs tris korespondencijas. 
Jos tilpo viena “Vilnyje”, o 
avi “Naujienose”. Jų praneši
mai priimti be lokių pastabų. 
Knygiai pranešė, kad 
2 kp. paaukavo Aušros 
nui du egz. knygų, o 
79 k p. vieną egz.. V

LDLD. 
akarėlio 

komisija pranešė, kad jis įvy
ko kovo 21 d., bet nuo jo bus 
pelno tik pusdoleris. ’l'ą 
raportavo ir komisija, 
peržiurėjo vakarėlio Bilas, 
skaitų komisija pranešė,
paskaitos vienos įvyko, jų ren
giama ir daugiau.

Nutaria laukti dvi daiktų

patį 
kuri
Pa-
kad

iki lai dienai 
giau daiktų,

nepriduos dau- 
duoti Į spaudą

ti ir apie šį sutvėrimą, kad 'ir 
jis panoro pasiklausyti vever- 
sio giedojimo, . todėl plaukia 
Lietuvon; jau ir laivakorte ė- 
mė rūpintis.
Br. IMkinienės ir J. Olšausko 

išleistuvės.

Kokiu budu galime atsisvei
kinti su savo brangiais artis
tais? Žinoma tik per jų pačių 
vaidinimus, kur sueina ■ visi 
jiems prijaučiantieji žmonės. 
Dzimdziai kitokio budo neras
dami ir sumanė ruošti irtsisvei- 
kinimą savo draugams Lietu
vių Auditorijoje, Bridgeporte 
šiandie, balandžio 22-dieną, 8 
vai. vak. Atsisveikinimui sta
toma

“Potašas ir Perlamutras”

Komedijai

lai linksmutė 3 veiksmų ko
medija. Pirmą syki ši komedi
ja “Dzimdzi-Drinuįži” insceni
zuota kovo 22 d. Grcat North
ern Thealre. .Ii praėjo su dide- 
liausiu pasisekimu. Netenka 
abejoti, kad ši komedija antrą 
kartų turės dar didesnio pasi
sekimo, nes vaidinimo sąlygos 

nei pirmą 
samdomos

geriausios dekoracijos ir ata
tinkami baldai. Vaidinimo aw- 
sumblis sudarytas iš geriausių 
(’bieagos aktorių. Lankantieji 
ir mėgianlieji teatrą turės prcP- 
gos pamatyti tikro toatraiiško 
vaidinimo tealrališkiausiose 

apyslovosc.
“Dzimdzi-1 Jrimdzi” neapvylė, 

tad ir šį kartą neapvils: Turė
sime juoko iki ausų. Po vaidi
nimo matysime teatralį artistų 
atsisveikinimų, tai pirmiena

DL
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“Džhndzi Drimdzli” artiste, šių metų gegužės 30 d. išvy
ksta Lietuvon. Jos atsisveikinimui Dzimdziai ruošia išleis
tuvių vaidinimą Lietuvių Auditorijoje, Bridgeporte, šiahdie, 
balandžio 22 d. Bus vaidinama paskutinį kartą Glass ir Klei
no 3 veiksmų komedija “Potašas -ir Perlamutras'’, kurioje 
Dikiniene, kaipo beneficianlė vaidins s vai bią Miss Goldman 
rolę, kurią ji taip puikiai vaidino pirmą kartą statant lą 
Unksmių ir gražią komedijų.

d.', Lietuvių Auditorijoj “Biru
tė” ir pastatys scenoj.tą susi
dariusią misteriją Po-pu-ri. Dau
gelis klausia ar bus ten ir mu
sų Dzimdziai. Turiu pasakyti, 
kad bus, nes visi Dzimdziai in 
corpore dainuoja Po-pu-ri įkar
ti! su “Birute”.

Po-pmri reikia didelio orkes
tro išpildymui, ir tas visas rei
kalavimas jati yra prirengtas, 

čių skaitytojai matytų kas yra Didelis orkestras paimtas ir at- 
veikiama Draugijų Sąryšyje. 
Sąryšio pinigai yra padėti ban-Į 
ke Valdybos vardu. Iždininkas( 
iki šiol nebuvo užsibondsa- 
vęs ir delegatai nematė reika
lo, kad bondsuotusi. Bet šiame 
.* įvirinkime delegatai pastebė
jo, kad kuomet iždininkas nė
ra užsibondsavęs gali kilti pa
skalos draugijose ar k/tur. 
Tuomet turėtų progą ir kores
pondentai slapyvardžiu prisi
dengę bubnyti per laikraščius. 
Dabar iždininkas bus užbond- 
siu tas. Sąryšio sekretorius yra 
Įgaliotas rašyti korespondenci
jas į laikraščius. Jis rašo kas 
yra tarta Sąryšio susirinki
muose. Tad nėra ko klausyti 
tą korespondentų, kurie po 
Hapvvardžiu skleidžia Melus

do paskirti dešimtį dolerių 
laimėjimui. įgaliota knygiams 
daiktų kainas nustatyti, kurie 
bus laimėjami. Išrinkta komi
sija, kuri rūpintųsi 
stetainę dėl sekančio 
p įrengimų. Nutarta, 1 
dininkas užsibondsnotų.

Padaviau šioje korespondvn- J 
cijoje svarbesnius pranešimus 
ir tarimus todėl, kad laikr<LŠ-

surasti

kad

skaitlin- 
isj<ellus klausi* 

rimtai.
—I). S. Sekretorius.

Susirinkimas buvo 
gas delegatais 
mus svarstė

Iš “Birutės”
Artinantis Birutės paskuti

niam vakarui užbaigimui šio se
zono, taip Birutės ir Dzimdzi- 
Drimdzi susitvėrė Po-pu-ri. At
einanti nedėldienį, balandžio 26

einantį nedėldienį Chicagiečiai 
turės progą išgirsti didelę dai
nų puotą, kurią 
su

Birutė” suteiks 
savo Po-pu-ri.

blogo lošimo, kiek dėl blogų 
aplinkybių.

Kaip sakiau publikos buvo 
mažai. Besitęsiant lošimui sve
tainėn ėmė burbėti įvairus 
“džekiai” ir “candy kids”, ku
rie darS nepakenčiamų Iruks- 
mą ir gadino visiems ūpą. Dė
lei tokių negeistinų svečių lau
kinio elgesio, joks artistas ne
būtų galėjęs kaip reikiant loš
ti ir todėl šį karią man yra la
bai sunku teisingai įvertini i to 
vakaro artistu^. Visgi dėlto 
kaikurių ydos ii < abumai pa
sirodė ir apie juos papasakosiu.

Kasparaitis turėjo ’ vedamą-

Iš lietuviško teatro
Kaip pavyko “Ne turtas 

Yda".

Kas iš
Meldažį 
vakare?

Ten buvo tik 
kes, visai mažas

ne

skaitytojų buvote pas 
sekmadieniopereito

biskiš publi- 
burelis, ir 

kaipo tokįpm mažam būreliui 
nesinori nė didelę 
rašyti. O jus, kurie 

kode! nebuvot? 
gerbiami nebuvėliai, 
kitu-syk teatro
Prašau priimti tą, ką aš papa
sakosiu ir tylėtį.

recenziją 
nebuvot 

Del jūsų, 
niekas 

nepakartos.

Arlislai, pasakytu laiku ir vie
toje vaidino rusišką veikalą 
“Ne Turtas ne Yda”. Veikalas 
savo turiniu neblogas: gyvas, 
smagus, dramatiškas ir juo
kingas. Pas Scenos Mylėtojus 
perstatymas išėjo * silpnai, bet 
daugiausiai taip išėjo ne dėl

blogiausias iš visų artistų, .lis 
norėjo atvaizduoti tokius daly
kus, kurių jam pati gamta ne- 

kontoros rašt- 
Jis yra geras

leidžia, būtent: 
vedi ir meiluži, 
kalvio ar kokio kito mechani
ko typą atvaizduoti bet ne 
raštvedžio. Su meilės dalykais 
jam y^it dar sunkiau kaip su 
rušlvedyste: gamta jam yra 
davusi daug jausmo, labai ge
rą širdį, biskį perdaug ambi
cijos, bei. permažai’ meilės ir 
nė kiek tų ypatybių, kuriomis 
meilės jausmai perduodami ar 
išreiškiami kiliems. Pas jį 
“Ach, kaip aš tave myliu!” iš
eina lokiu pal tonu, kaip kad 
“aš norėčiau tau galvą nukuk
ti!” Net ir tokioje valandoje, 
kada jis pareiškia meilę savo 
mergužei, jei nesuprastum žo
džių, gautum įspūdį, kad jis 
koliojasį. Ant . galo pasaky
siu, Kasparaičiui tinka pollc- 
manu, žandaru ar kareiviu, 
bet jau ne meilužiu. Belo jis 
buvo pergenąs. Keikia stebėtis, 
kaip tokia jauna ir graži mer-

Muite galėjo įsimylėti ji?! Ta
sai ĮMinas iš Maskvos, kuris 
laikėsi paveržti jo meilužę ir 
sakėsi esąs senas, atrodė už ji 
jaunesnis ir daug labiau vilio
jantis.

Kita svarbi rolė teko Dauge- 
lai ir reikia pasakyti, 
gėla buvo to vakaro

pasirodymo lietuvių scenoje, 
'f'odel Vaičkaus Dramos Teat
ras norėdamas lą dieną pažy
mėti ir atatinkamai atšvęsti 
rengia jai sulig 'Europos pap
ročių, Jtaip vadinamą benefisą.

r
DR. VAfTUSH, O. D.

LIETUVI? AKIU 8PECIAIJ8TAH

kad Dau- 
žvaigždė. 

atvaizduo
tt-to pusi.)

ti valkatą, girtuoklį, kaip jis. 
Puikus buvo ir jo balsas: jis 

taip įspudin- 
jo kalboje 
vaizdas jo 

kiekvie-

taip įtikinančiai, 
gai kalbėjo, kad 
lengvai persidavė 
praėjusio gyvenimo, 
mini, kas moka vaizduoti.

Gerai lošė ir Daukša, 
šeimininko rolėje: jis 

ponišką išvaizdą, sugeba 
škai kalbėti, i
Ii. Viena tilt yda pasirodė pas 
Daukšą monotoniškumas. 
Jis norėjo atvaizduoti žiaurų 
poną — tas jam pavyko, bet 
apart to nieko (langiaus. O 
juk negalima yra daleisti, kad 
ir gana šiurkštaus budo žmo
gus iškęstų nenusišypsojęs kur 
yra proga, ir reikalas.

Budis, kaimo vaikinas, nuo
lat girtas ir nieko nepaisantis, 
lošė silpnai bet neblogai. Gir
to rolė yra sunki ir reikalauja 
.gero įpratimo išsilaikyti girtu 
kiekviename momentė. Budis 
pertankiai išsipagiriodavo ir 
vėl girtu stodavo, ir taip pusė 
ant pusės perdėm.

Auryla ir J. Ascila dar tik 
pradedantis lošti žmonės, bet 
jau jiedu lošia neblogai «ir sar-

Al A

pono 
turi 

poni- 
ir poniškai veik-j

tarp pirmaeilių profesionalų 
artistų. - /

Dabar apie mergeles. Iš mo
terų daugiausia arlizmo paro
dė Budriutė, kaimo mergelės 
rolėje ir, žinoma, p. Dundulie
nė senutės rolėje. Jei Budriutė 
nepaliaus mokinusis, jos var
das z kada nors bus žinomas, 
kaipo geros aktorės.

Gerai vaidino ir Kerrježienč 
berniuko kelnėse — lik per
daug šokinėjo. ^Berniukai, to
kio amžiaus turi kitokesnius 
judėjimus, bet ką tu pada-

Pagalios Pažiurauskaitė, In- 
drelienė ir dar viena, man ne
žinoma panele, beje dar Aury- 
liute, visos lošė neblogai, sulig 
musų teatro stovio, bet jos 
visos turi dar tingiau mokin
tis, skaityt ir studijuoti.

Na, matot, aš perdaug ilgai 
užsiplepėjau, taškas.

—Reporteris Pupa.

VAičKAUS DRAMOS TEAT
RO PREMJERES POLOS

TENDžIULYTCS 
BENEFISAS.

10 
įvyks 

nes tą 
Tendžiulytei su

tino pirmo jos

Sekmadieny, gegužio m. 
d. Lietuvių Auditorijoj 
iškilmingas vaidinimas, 
dieną Polai
kanka 8 '-metai

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

Jos. F. Budrik
3343 So. Halstcd St.

METINES, mirties 
SUKAKTUVĖS

PANKA URKIS
brolis persi- 

sulau-- 
Balan-

Paėjo iš 
kaimo, Kviečiamos 
Amerikoje išgyveno

dideliame nuliūdime 
Pan-

VINCENTAS
Muku mylimas 

skyrė su šiuo pasauliu 
kęs 47 metų amžiaus, 
<lžio 9, 1924 metais. 
Kuliškio 
valsčiaus. 
24 metus.

Paliko
biolį Vladą ir brolienę 
kauskus.

Pamaldos už vielionio sielą 
atsibus pčtnyčioj, Balandžio 24 
d., 1925, S vai. iš ryto Šv. Kry
žiaus Bažnyčioj.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus atsilankyti ant pamaldų.
. Mes tavę mielas brolelį nie

kuomet neužmiršime. Tebdna 
tau lengva šios šalies žemelė.

Lieka nuliūdę.
Brolis Vladas ir brolienė 
Lankauskai.

a+a I.
( •

JUOZAPAS KUNEVIČIA

V Mirė 20 lapkričio 1913, Juo
zapo kūnas bus perkeltas j 
nuosavą lotą Balandžio 23 d., 
ketvirtadienyj 11 vai. ryte, Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Meldžiame giminių ir pažys
tamų dalyvauti velionio kūno 

, perkėlimo iškilmėse.
Su pagarba,

Juozapas ir Ona Kanevičiai, 
2819 W. 38th St., 

Chicago, III.

BRONISLOVAS JASEVIČIA

Mirė 7 menesiai atgal. Ve
lionio kūnas jbus perkeltas j 
nuosavą lotą, švento Kazimiero 
kapinėse, balandąįo 23 dieną, 
1925, ketvirtadienio rytą, 11 
vai. Prašome gimines ir pa
žystamus dalyvauti kūno per
kėlime į naują lotą.

Su pagalba
Aleksandra Jasevičiene, 

3133 Emerald Avė. 
Chicago, III.

V1NCENTAS V1 S'B AR A S
Musų mylimas vyras ir tė

vas persiskyrė ąu šiuo pasauliu 
sulaukęs 48 metų amžiaus, Ba
landžio 20 d., 1925 m., 9:04 va
landą vakare. Paėjo iš Degu
čių kaimo, Mariampolės apskr., 
Amerikoje išgyveno 32 metu.

Paliko dideliame nuliūdima 
motei j Konstanciją, dukterį 
Oną ir sūnų Vincentą, l^rolj Ka
zimierą, seserį Barborą.

Kūnas 
2322 S. 
vyn, 111. 
Balandžio 
iš namų 
Avė., Bervyn, III, j St. Pius Ba
žnyčią, 19 gat. ir Ashland Avė., 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero Kapines. \

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiam^ dalyvau
ti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Moteris, duktė ir sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

pašarvotas (r;n<lasi 
Ridgeland Avė., r-

Laidotuvės įvyks 
24 d., 9 vai. iš ryto 
2322 S. Ridgeland

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimų, 
svaigimo, aklu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę Ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsilikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia z mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir sueičiau. 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p.

1545 Wėst 47th 8L
Phon* Ponlevard 75X1

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skauemo. 
Bridge geriausio aukso. Su mu>| 
pleitom galima valgyli kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sarglkita sava 
dantis, kad nekenktų jurą 'valkatai.

1545 West 471 n Street
Netoli Ashland Avė.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Peilio Skausmo
Neužginčijami faktai nuolat pa

tvirtinami, kad žmonės yra išgydo
mi, kad žmonės yra išgydomi kas
dien. Liudymaršimtų išgydytų žmo
nių randasi musų rekorduose, yra 
pagrindas mano pasisekimu ir pasi
tikėjimas žmonių j mano gydymą. 
Del tos priežasties a.š kviečiu visus 

ruptura, patarimus 
Mano 30 metų pa- 

pagelbes ir mano 
jums naudingi ir

kenčiančius su 
'suteiksiu dykai.
tyrimas, manau 
patarimai bus 
jums apsimokės atsilankyti ir pasi
kalbėti su manim.

Skaitykit ką sako M r. Štai i:
“Virš šešių metų aš turėjau ruptu- 

rą, žinojau, kad vienas mano drau
gas išsigydė pas Dr. Flint, aš pats 
nuėjau pas ji. Jis išgydė mane be 
peilio, be skausmo ir be sirgimo. 
Tai buvo du metai tam atgal ir aš 
nuo to laiko nenešiojau diržo. Per 
tą laiką aš turėjau keletą nelaimin
gų atsitikimų, bet mano išgydymas 
išlaikė gerai. Keletas daktarų ligo
ninėj pastebėjo Dr. Flint išgydymą ir 
sakė, kad tai geras dalykas”.

Christ Stoll, 1909 W. Grand Avė. 
2 floor, frontas.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

ją gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9^ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergius iki 
■1:80 p. p., nedčliomi*. uždaryta.

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
6752 S. Campbell A ve.

Tel. Roosevelt 8500

HITT AND RUNN—it Doesn’t Take Culinary Ability to Curc a Chronic Casc of hidigestion—Not in EvcrJ’ Instancc!
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NAUJIENOS, Chieago, I1L

A
Trečiadienis, Bal. 22, 1925

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pual.)

sutiko

Visas pelnas iš spektaklio ski
riamas lieneficianlei.

Vaidinime maloniai 
dalyvauti seniausios ir žymiau
sios C.hieagos artistų pajėgos, 
biilenl: p. Dundulienė, Gulbi
nienė, Šimkus iš Roselando, 
Kasparaitis, ir kt. Kaip 
tame vaidinime ruošias 
vauti gilios pagarbos 
J. Briedis, nes veikale, 
yra slalomas lienefisni

daly
vei’tas

(“Mr- 
a UŽ

Kury-

priprastai graži rolė. Jeigu ta 
žinia tikra, tai tas Įvykis labai 
nudžiugintų • čikagiečius, 
tant scenoje savo

ma-
numvlėta ar-

artistu gyvenimo.
paimtas iš 
Žymiausią

be abejo, vaidins pati beneliui- 
antū P. Tendžiulytū. Dun
dulienė — Doros, operos artis-

ro-

direkloriiis, loš scenoje

{VAIRUS SKELBIMAI
•****» SZW*b***%*^»***W%i*W’»^«»*i*^<*,*iw«^*»** '

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trukų patarnavimus Cliicagoj ir apie- 
HnkėJ. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. 'lik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Rooflng Co., 3411-13 Ogden Avte., 
Phone Ln\vdale 1)114.

JfESKO DARBO
J IEŠKAU darbo j barbernę 

vakarais. Turiu gėrą patyri: 
mą.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

Naujienos, 
1739 S. JtalstedMšt.

Box 515 -

HEIKIA molderių ir pagel- 
binįnkų j 1'ąndrę, bresine fan- 
dre, taipgi pečių prižiūrėtojų.

Atsišaukite ,
763 Matber St.

EX1’RA
Pardavimui Bučernė ir Grosernė, 

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

Atsišaykit Greitai j
Naujienų Ofisą

1789 S.Halsted St., Box 505

Tel. Yanl« 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ūž

ia ikom malevą, popierą, 
stiklu r ir t. t.

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

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Lonję distance hnndllng.

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

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 res. /

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumhlngą ir namų ap- 
šildvino reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPVY CO.

490 Mi)waukr At. Haymarket 1018 
461 N. Hulsted St. Haymarket 4221

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

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

SOUTH PARK EMPLUYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl. 
---------------------- ..... ...> . —.....—
J IEŠKĄ U Merginos arba moteries, 

kuri liuosu nuo darbo laiku (vaka
re) norėtų pagelbėti prie namų. 
Duosiu kambarį ir dar primokėsiu. 
Gera vieta.

Atsišaukite
6606 So. Mozart St.

REIKIA vyrų prie dirbtuvių 
darbų, 4 le. ir 56c. j valandą.

Atsišaukite r
30 S. (’.anal SI.

• 2nd floor.
. ....................... j,........ ■i™"'1.*■ r

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

Kitus po $5 į savaitę. 50 gerų 
vartotų karų nuo $50 iki $1000.

Firma .įsteigta jau 8 metai. 
Klauskit bile banko Englevvoodc.

CO.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda bučernė ir groserne 

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

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Bos 514

PARSIDUODA burnine ir groser 
nė maišytu tautą 
linkėj. Yra ilgas lysas. 
cash ir gerai išdirbtas, 
nes greitu laiku apleisiu Chicągą.

• Atsišaukite
4401 S. Richmond St.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
formas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

apgyvento] apic- 
Yra ilgas lysas. Ųiznis yra 

'duodu,

“Menas ii 
mas lietuvių 
kuriame atvaizduojamas 
tų gyvenimas, su vi 
hi pergyvenimais, š 
ilgą laiką buvo Pel 
|M ratoriškojo 
atro 
vaidinamas 
teatruose ir 
ta tylas geri 
išleistuvėms, 
praėjo su didžiiuisiu 
mu. Lauksime 10 c 
mėn.. .kad pamačius artistus 
vaidinant scenoje artistų roles.

—Reporteris.

C. P. SUROMSKI.S & CO. 
Keal Estate

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

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

K. VALAITIS ( O.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan SI.
k Tel. Yards 1571

I
PARSIDUODA pigiai cigarų, ta

bako, notions, ice cream ir visokių 
smulkmenų tarp fectory, 4 kamba
rių pagyvenimui. •

Atsišaukite
3855 So. Wentworth Avė. 

tarpe Base bąli parko

ENGLEWO()D OVEflLAND 
5952 S. Halsted St.

Tel. Wentworth 8257
1 Aldam nedėlioj 

ir vukai'tiis.
________ i......... —--------

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
Buiek, 5 pusažiei'ių; išrodo kaip 
naujas-. Galiu atvažiuoti j namus ir 
parodyti. Parduosiu pigiai. Savi
ninkas važiuoja į Lietuvą.

Atsišaukite ♦
3S52 S. California Avė.

Tel. Lafayette 6287

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj Pietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priešastį pntirsit ant vietos.

2119 So. Halsted St.

KEIKIA jaunos merginos 
piję siuvimo būriai) ir vatinių 
maišii. Geras ir .nuolatinis dar
bas. Pirmas augštas.

329 W. 21 Iii Plare.
ANT PARDAVIMO arba mainymo 

2 fląlų mūrinis namas po 5 ir 6 
kambariui ir garadžius dėl 2 karų, 
namas randasi South Side ir 7 rūmų 
bungalovv, karštu vandeniu apšildoma 
ir garadžius dėl 2 karų, namas ran
dasi prie vienuolyno. Parduosiu ar
ba mainysiu ant bizniavo namo, lot*, 
automobilio, bučernės arba kitokio 
biznio. Kreipkitės

722 W.-35th St.
Phone Boulevard 3249 
arba Republic 10363

privalo rūpėti teisybė,/o ne po
litikavimas. Bet kai kam atro
do, kad p. Pupa rašydamas re
cenziją pataikė pirštu Į dangų.

Ieškodamas ten trukumų, kur 
jų nėra ii ’ praleisdamas svar
bias klaidas nesuprasdamas j u.

Suglaudus visas mintis iš p. 
Pupos recenzijos, galima pasa
kyti, kad ji buvo silpna visais 
atvejais. Arba p. Pupa turėjo 
negerą norą, kadangi rašydamas 
apie Rimvydo rolės atlikimą 
prieštarauja patsai sau; arba 
stoka atminties ir meno srityje 
tani tikro išsilavinimo, 
ha sunki, kritiką gi h
bet rimtos kritikos pas mus 
pakol kas nėra. Pažiūrėkim Į 
kultūringas tautas; kada temd 
atsirado kritikai, pavyzdžiui rn 
suose Bielinskis, Pisarevas, jie 
išauklėjo visą plejadą nauju 
menininkų,, bet tai buvo kriti- 
kai-genijai. Ant kiek talentin
gas kritikas gali būti naudin
gas menininkas, jų vystymuose, 
ant tiek silpnas ir netobulus 
kritikas y,ra kenksmingas ir me
nininkams ir visuomenei. Tan
kiai paskutinieji teikia meAkos 
patarnąvnią ir menininkams ir 
visuomenei. Kritikas, ‘ kuris 
ima kritikuoti ką nors, jis pri-

pir- V{d<> Luti daug ankštesnes kul- 
kalas, turos ir išsilavinimo, negu tas 
artis- menininkas, kurj jis kritikuoja, 

ųs iu si<%- atrodo, kad ir čionai p.
> veikalas Pupa Įsigijo perdaug drąsos kri- 
apilio Im-’tikųodamas p. Vaičkaus meno 

\leksandrijos te- žygius. Geriausi kritika kiek- 
kurį laiką vienam menininkui yra jo dar- 
ParyžiauS|i)a*« Tų darbų ir nuopelnų me- 

buvo pas-|no s^ity p. Vaičkaus asmenyje 
mes turim daug. Kaipo vedėjas 
ir teatro rac.kytojas' jis yra 
mums pakol kas vienintelis. To
dėl daugiau objektivingumo. 
Ncžaiskim žodžiais. Nes ir tain 
nedaug turim meno srityje dar-1 
buotojų 
timu ir jeigu kas p. Pupai už
dėtų jų naštą, gal būt jis tada 
visai kitaip jaustus negu dabar. 
Aš jam nepavydėčiau tos naš
tos.

Meilė”
scenoje

repertuare; n 
buvo 
Kaune

is visur
pasisek i-

Jie dirba su pasišven-

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN • BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, buČernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
nias Sostheiin’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBllA STORE FIXTURE CO.

KEIKIA veiterkos 
į restauraną, 
kad butų patyrusi.
3815 S. Halšted SI.

REIKIA ŪARBININKU
VYRŲ

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

PARDAVIMUI (automobilius Fran- 
klin touring, su žieminiu viršumi, 
pertaisytas ir permalevotas, ((ratiniai 
ratai ir bamperiai ir kiti ekstra. Kai
nu

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
cigaretų, ice efenmo, nesvaigina
mų gėrimų ir kitokių smulkmenų 
krautuvė. Parduosiu pigiai; prie
žastį, patirsi! turit vietos. Naujienos, 
Į739 S. Halsted St., Bo:: 508

$550 cash.
1106 W. 78 St.

Tel. Vincennes 7145 
Atsišaukit po-6 vai. vakare.

CHANDLE'R automobilius, 
pasažierių, uždarytas; turit 
greit parduoti, reikia pinigų. 
Vertas $50(1; atiduosiu už bilc 
pasiūlymą. Matykit vakarais

A. F. Bartkus, 
2723 W. 64tli SL

PARSIDUODA cigarų Storas. 
Parduosiu labai pigiai, nes reikia 
greit parduoti. Sykiu parsiduoda ir 
namų rakandai.

Atsišaukite
556 W. 14th St.

MORTGECIAI -PASKOLOS

PASKUTINIS PATEPIMAS 
GERE. P. PUPAI DEL JO 

RECENZIJOS APIE 
“MUSU LAIMĖJIMĄ” —čiaučiando.

Pranešimai
' Rimvydo rolėje.

“Jo judėjimai 
bet 
ar-

Mane ima žingeidu-

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

ar kviečia.

Gerbiamas p. Pupa:
Tamsta savo pirmoj recenzi

joj Naujienų No. 75, kritikuoda
mas Vaičkų — 
rašai sekamai:
dar šiaip taip pakenčiami, 
kalba, intonacija, taipjau ne 
tistiška.
mas iš kur pas jį atsirado min
tis. kad pasikalbėjimai ar mo
nologai dramoje reikia giedoti- 
nai giedoti." Analizuojant' p 
Pupos žodžius reikia jam pasta
bų padaryti arba jo klaidas ati
taisyti. “Musu Laimėjim.as” y- 
ra ne drama, kaip jis rašo, bet. 
misterija ir aš manau, rašan
čiam recenzijas reikėtų žinoti 
skirtumą tarp misterijos ir dra
mos. Kaip matyti, prie Rim
vydo judėjimų neprisikabino, 
bet paskaitykim ką jis rašo 
Naujienų No. 85, po tam tik
ros jam prelekcijos apie scenos 
meną: “Kareivis turi būti žmo
gus miklus ir energingas. Pa
lyginkim i ką buvo panašus 
Rimvydas, J elgetą., kurio abi 
kojos reumatizmo suėstos.”

Pastaba Vydūno apie Bimvy- 
dr. (II dalis, antras reginys): 
“Rimvydas ateina pasiremda
mas savo j iešmu, pažeistas, tu
rėdamas suraitytą šalmą, su
draskytus kareivio šarvus.”

P. Pupa pasiskaityk ką norė
jo Vydūnas iš Rimvydo. Kaip 
patsai autorius Įsivaizdina jį.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

L. Jaunuomenės Lygos lavinimosi 
susirinkimas įvyks ketverge, balan
džio 23 d., 8 vai. vak., Mark White 
Square svetainėje. — Valdyba.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinis Kliubas rengia didelį 
ir puikų balių su nrogramu, nedėlioj, 
Balandžio-April, 26, 1925, Lietuvių
Liuosybės svetainėje, 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III. Durys atsidarys 6 vai. 
vakare. Programas prasidės 6:30 
vai. vakare. Kviečia visus,

G. I*. Kliubas.

Liet. 
Dramos 
serodą,

l ------------------

Keistučio Pašelpinio Kliubo 
Skyriaus susirinkimas šią 
dėl kaiktiriu priežasčių, ne- 
l.ieku atidėtas sekančiai se-

tedai, halatid/.io 29. Komisija.

ASMENĮI JIESKUJIMAI
PAJ1EŠKAU Joe Kriščiūnas, pa

eina iš Lietuvos iš Kauno gub. Ko- 
' _ k ‘ ikie 7 mėnesiai atgal gyveno Cicero,
() lamstu sakai, kad sužeistas ( III., dirbdamas prie maliavojimo ka- 
kareivis turi būti miklus ir e- *?*’,I9ĮS nitais. Buvo suv. Valsti- 

, rn , _ jų kariuomenėj. Prašau jo patiesnergingas. Gal Tamsta norė- j arba kas apie jį žino atsišaukti. Yra 
tum, kad jis dar kazoką uždrož- svarbus reikalas, v. B., R. 2, Box 
4 ii. • . ‘114, Hart, Mich.tų, As manau, kad tas nei vie
nam sužeistam kareiviui nepa- . 
sisektų. Tamsta sakai, kad 
Rimvydas atrodė kaip elgeta.
Taip, tas tiesa, jis turėjo atro- !<EĮKIĄ-
dyti kaip elgeta., nes jo šarvai valstijoj tie patentai jau duoda pelno 
sudraskyti, šalmas suraitytas, $5000. Aš noriu gero pagalbininko, 

. • * v . i kuris galėtų gauti dar 47 valstijaso patsai sužeistas, kam toksai ant tų pa<fų si(|ygl) 1)ubal. įĮra 
prieštaravimas, Visai priešin- nuolatinis reikalavimas tų produktų, 
o-ns tum ka tamsta vašiai No • Reikia lneštil Pinifil. Del informa- gas tam, Ką tamsta i ašiai ino. cijų ateJgauk/tft arba ra§ykite, 

JAMES JOANNIDES, 
Išradėjas,

159 N. State St., Room 1534

JIESKO PARTNERIU
REJKIA partnerio, kad uždirbus iŠ 

Imo. Californijos

Tolinus p. Pupa Į užmetimus 
jam, kad jis nepastebėjo, kitų 
aiškesnių klaidų, atsako, kad jis 
nenorėjo to padaryti, bet nesa
ko kodėl. Gal čionai buvo tam 
tikra diplomatija, bet juk re
cenzentas ne diplomatas, jam

PAJIEŠKAU partnerio į grosernės 
biznį. Patirimo nereikia. Turi tu
rėti kiek kapitalo. Turiu du bizniu, 
negaliu apsidirbti. Jeigu kas norėtų, 
galėčiau ir vieną biznj parduoti.

Atsišaukite
3553 Wallace St.

Krautuvių Pirkėjų Atidai
Mes turime labai daug krautuvių 

cigarų, saldainių ir ice cream’o. Taip
gi delikatesen ir grosernių visose da
lyse miesto, kurias mes galime par
duoti pigiau' negu už pusę kainos, už 
pinigus arba lengvais išmokėjimais. 
Arba jeigu jųš\turite išsirinkę* sau 
kokią apielinkę, mes parduosime 
jums visą staką ir įrengimus ir das- 
tatysime j jūsų krautuvę, dar pigiau 
negu už pusę kainos, negu kad jus 
pirktumėt kur nors kitur. Todėl da
bar yra jūsų proga įsigyti krautuvę 
už tikrą bargeną. I)el pilnų infor
macijų atsilankykite į musų miesto 
ofisą bile rytą nuo 10 iki 1 valandai 
po pietų.

BENDER & CO.
155 ’N. Clark St., kampas Randolph 

Tel. Randolph 1435

Reikia vyry į 
Lake St. Garažy

Mes išmokinsime jumis kaipo ga
ražo floor man, plovėją, pališiuoto- 
ją, simonizer’j, aliėjuotoją,-greaser’į 
ir važinėtųjų. Paskiau gausite (lai
ba už $40 iki $60 j savaitę.
Nėra “slack” sezono, yra 

darbo pei* visą mėty. 
Lake Street Gdragę 

2815 W. Lake St., 
Netoli California Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Ant Halsted St., biznis išdirbtas 
per 10 mejtų, negendančių daiktų, 
gražus fixtunai, stakas naujas už la
bai mažą, kainą.

Kreipkitės į / 
Naujienas 

1739 So. Halsted St.
\ Box 512

ISRENDAVOJIMUI
RENDOS Storas, 3452 So. 
St. Prašom $125 rendos į 
Atsišaukit pas

M. B. ROSENBERG
19 So. La vSalle St.
Tel. Randolph 8509

Arba vakarais pas

PETRAS GELGAUDAS 
3341 So. Union Avė., 
Tel. Boulevard 8825

ANT 
Halsted 
menes j.

PARENDAVOJIMUI flatas, 6 
kambarių, garu šildomas ir ofiso 
vieta, 2-jų kambarių, kur pirmiau 
buvo daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisim. Kampinis namas. Vie
ta tinka bile kokiam ofisui.

1347 S. 48th St., 
Cicero, III,

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ruimas Bridgepor- 

to apielinkėje, geistina butų, kad ir 
su valgiu. Turi būt telefonas, 
man reikia vartoti. Kas

• ruimą ant išrandavojimo 
per laišką.

- Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

ne» 
turite tokį 
praneškite

Box 576

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBAR1S ant rendos. Di

delis ir šviesus, dėl vieno vaiki
no, be valgio, su vana, neĮoli 
karų linijos. Kam reikalingas 
atsišaukit 2454 W. 45th St., 2nd 
flat, Tel. Lafayette 6018.

I|ENDAlz 2 pavieniai kambariai, 
dėl gerą vaikinų arba merginų. 
Kambariai su visais parankamais.

Atsišaukite
LUCILE STENISH, 
5017 So. Paulina St. 
Tel. Republic 8405

PARENDAVOJIMUI kamba
riu vienam arba dviem vaiki
nam ar merginoms, arba 
dusiai porai.

1422 N. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI 
RESTORANAS- 
VALGYKLA.

4648 S. WESTERN AVĖ.

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

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

NAMAI-ZEME

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

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl.

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUčERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 

; jį galite nupirkti jūsų pa&ų kai
na. Atsišaukite. '

2113 Archer Avė.

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

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis _bungalow. 

moderniškai įrengtas, $5490, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
fintų namas, garu šildomas, $11000. 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

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

Tol. Republic 6200
i « ,

FARMA parsiduoda 200 akečių 
deiei nesutikimo tarp dviejų šei
mynų, ’/j mylios nuo miesto, že
mė geru, juodžemis prie molio, vi
sa lygi, visos geros mašinos, 7 rui
mų namas, gera barnė, paniursta, 
gera javams, 3 geri arkliai, 40 
vištų, 29 galvijai, 15 melžiamų 
karvių, už pigią kainą — $10,500.

.1. N.
Shennington, Wisconsin 

Rox 62

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pinigai 

paakolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 

, komiso
BRIDGEPORT LOAN CO.

Klausk N. Kanter, prezidentas 
3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775

Rezidencija Lowndale 7960 k

MOKYKLOS

856 W. I22nd St. 
Pullman 1852

X

REIKALINGAS bučėrys, pa- 
Kreipkitės Puikityręs ir pastovus, 

greitai.
1334 So. 49th Ct.

Cicero, III.- '

BARGENAS
Pardavimui Barbernė 2-jų kėdžių, 

vieta rendos 
pagyvenimas, lysas’ 2 
Parduosiu pigiai. Priežastis parda
vimo, einu j savo namą. Nepraleis
kite progos.

. 4629 S. Paulina St.

$20.00, 
metams

PARSIDUODA 2 aukštų. 5—6 
kambarių medinis namas, cemen
to beizmentas, yra elektra, gasas, 
maudynės. Beizmente skalbynė ir 
pečius vandeniui šildyti. Rendos 
$960. j metus. Kainą $9000, pirmų 
morgičių $4000, įmokėti $2500, li
kusius 
randasi

rendom išniokėsit. Namas 
Brighton Parke.

A. Povilaitis,
1.139 S. 50th Avė., Cicero, III.

- Phone Cicero 8364

>|į- .......... ■ ........................... .

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Taiioring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

’ VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKALINGAS • GROJIKLIS PIANAS, parduosiu 
PATYRĘS IR PASTOVUS $850 instrumentą už $110, prieš 

Į balandžio 25, sykiu kabinetą, benčių 
ir 90 rolių. Išmokėjimais po $10 į 
mėnesį. Paliktas sandely, 

1389 Milvvaukce Avė., 
Pirmas augštas.

__________ _ » - ....-

GROJIKUS PIANAS, parduosiu

BU0ERYS.
Atsišaukite greitai 
/ 3435 S. Wallace St.

REIKALINGI karpenteriai prie 
namų budavojimo, turi būt pilnai pa
tyrę ir priklausantį prie unijos. Dar
iais pastovus de) gerų darbininkų. 
Atsišaukite vakarais nuo. 6tos va
landos iki 8 vai.

2001 So. Halsted St.

. PARSIDUODA 
RESTORANAS 

Atsišaukite
1608 W. 47th St.

REIKALINGAS patyręs siuvėjas 
prie special darbo. Darbas nuolati
nis, gera mokestis nuo šmotų, ar ant 
valandų. Turi būti patyręs ant elek- 
Crikos spėkos mašinos operatoriaus 
darbo. Atsišaukit greitai

WALTER THE TAILOR
5557 W. 63rd St. & Central Avė.

PARDAVIMU) grosernė, deli
katesen, ice cream, saldainių ir 
notion. Greitam pirkėjui atiduo
siu už $600 cash.

964 W. 37 PI. 
netoli Morgan St.

. PARSIDUODA lake front septyni 
lotai, dvi cottage, viena su trimis rui
mais; antra su septyniais * ruimais; 
2 barnės, svirnas, garažas, vištinin- 
kas, naujas. Vienas automobilis chan- 
dler, 1922 model, sedan, septynių pa
sažierių. Geros dvi karvęs, keturias
dešimt vištų, dvi geros kiaulės. Trįs 
nauji botai laiveliai ir boathouse. 
Jeigu kas norės, su visais rakandais. 
O dabar prie to dar turiu mažų ir 
didelių farmų, kas tik kokių norės; 
nuo dešimt iki šimtą dvidešimts akrų. 
Visos farmos gerame stovyje, su gy
vuliais ir visoms mašinoms. Nepra- 
eiskit šitą progą. O šita nroga ge
riausi kur gali rasti. Kreipkitės 
aišku arba patis atvažiuokite.

Savininkas,
PETER MIKALAUSKI, 

Box 41, Woodboro, Wis.

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

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

3106 So. Halsted St., Chieago, UI. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

REIKIA vieno shermeno, pa
tyrusio; darbas < prie mašinos 
geležies atkarpų jarde.

2034 Southport Avė.

PARDAVIMUI delikatesen
krautuvė, sykiu ir narnas.

. 4819, So. Wells St.
Phone Yards 1060

BARGENAS
4-Yių pagyvenimų plytų namas, 50 

pėdų lotas, 7 pėdų skiepas, gražioje 
apygardoj, 1 blokas nuo 67-to bulva- 
roro, Ashland ir 69th karų linijos. 
Priimsiu lotą, arba mažą namuką. 
<ainU $13,500.00. Klausk A. M. 
Jarcus, 4601 S. Marshfield, Yards 

0145.

KKIKIA vyrų tekintojų prie 
šlapių akmenų tekinimo.

Whitaker Mifg. (’o., 
5723 W. 65th St.

Imkit 63rd St. karų iki
Glearing.

; • ''. ■ ■ ’ 'u

m ui krautuve ir 5 kambarių mo
demiškas flatas, mūriais na
mas naujas, fcaru šildomas. Par
davimo priežastis liga. Veikit 
greit. Savininkas 2907 W. 63 St.

BARGENAS
Tikras pirkinys greitam pirkėjui. 

Apleidžiu Chicagą greitai. 3 augš- 
;ų mūrinis namas. $19,000, 34 pėdų 
otas, viduryje South Side, ctish 

$6,000

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
Šis Amatas Gerai Apsimoka 

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., ( hieago.

Side, 
Matykit savininką, 

GRAFF, 
730 W. 61 St.

casii

REIKIA virėjo Į Sunch rui- 
mj. Kad birių patyręs tų dar- 

ve- bą. Duosiu valgį, kambarį ir 
algų.

1616 S. Halsted St

PARDAVIMUI restauranas 
Biznis labai geras. Pardavimo 
priežastis, važiuoju j Lietuvą; 
užtat pigiai ir parduosiu.

148 W. 69 St. '

Pardavimui per savininką 7 
cambarių garu šildoma rezi
dencija, cementinis skiepas, 
>latus- lotas, 2 karų garažas, 

3633 W. 61 PI. Kaina $6800, 
cash $1500. šaukit J'rospect 
8588 arba 0622 '

A

MURININKYSTĖ
Mokina nauju, lengviu budu. Leng
va išmokti. Greitai galima už
dirbti. Ateikite mokyklon kur jus
GAUSIT DARBĄ PRIE NAMŲ 

Visi įrankiai suteikiami prie kur
so. Lengvais savaitiniais išmokė
jimais, $5 — $8 — $10. Visas 
mokslas, $65. Jums reikią turėti 
tik $25. Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

Chieago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St.

We»t Side Brandi
1444 W. Lake St., netoli Ashland
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

No. 96

Lietuvos valdžia pabučia 
vo Papai ranką už konkor 

datą su Lenkais

Herriofas — atstovų buto 
pirmininkas

Nacionalistu atakos prieš Gail
iau* laimėjo valdžiai visu kai' 
riuju paramą.

Trys vokiečių komunistai 
pasmerkta mirti

su-

pa-

dėl 
at-

2000 žmonių liko be pastoges 
dėl gaisro Meksikoj

Lietuvos klerikalų valdžia 
atsiprašė papos

3 Vokiečių komunistai 
pasmerkti mirti

Gailisi dėl įvykusių Kaune de
monstracijų protestui , prieš 
konkordatą

Kiti trylika eina įvairiems 
minams kalėjimai!

ter-

LEIPCIGAS, Vokietija, bal. 22. 
— Šiandie čia pasibaigė pasku
busi Vokietijos komunistų “če- 
kos” byla, tęsusis per ištisas de
šimtį savaičių.

Iš kaltinamųjų, trys vyriau
sieji “čekos” pravadyriai: Fe- 
lix Neumann, Ernest Poege ir 
rusas Aleksander Skobiąvski, už 

teroristinius 
(Karosas) darbus pasmerkta mirties baus-

sosto konkordato 
Seinų vyskupas žmogžudybes i

Karas i' ’ 
kapitulos deputa- mei. 
monsinjorui Zec-1 Trylika kitų kaltinamųjų, nu-

ROMA, Italija, bal. 22. — O- 
ficialis Vatikano organas, Os- 
servatore Romano, paskelbė ši
tokį oficialį pranešimą:

“Del demonstracijos, kuri bu
vo suruošta prieš apaštališką 
delegaciją Kaune dėl pasirašy
mo šventojo 
su Lenkija, 
monsinjoras 
ir tenykščius 
cija pranešė
chini’ui, apaštališkam nuncijui teista katorgos kalėjimui įvai- 
Pabaltijo kraštams?- jogei jie riems terminams nuo penkių 
gailisi dėl Įvykusios .demonstra- mėnesių iki penkiolikos metų, 
rijos.

“Ta žinia suteikė šventam Tė
vui didelio malonumo ir jis, tė
viškai reikšdamas savo gerų no- 
rų, pasiuntė minėtam . gerbia
mam vykupui ir kapitulai apaš
tališką laiminimą.

“Lietuvos valdžia per savo 
charge d’affaires atsiprašė kaip 
apaštališko delegato (Zecchi- 
ni’o), taip ir šventojo sosto.”

Išdegė Meksikos mieste 
lis; 2000 be pastogės
DOUGLAS, Ariz., bal. 22. - 

Kilęs gaisras vakar nušlavė di
desnę dalį kasyklų miestelio Ca- 
nanea, Sonoros valstijoj, apb 
penkiasdešimt mylių nuo Jung-I •
tinių Valstijų sienos. Sudegė 

PROTESTUOJA PRIEŠ PLIKŲ' daugiau ne du šimtai triobų pa- 
DUCHOBORŲ PROCESIJAS ^'ame miestelio centre. . Du 

 j tūkstančiai su viršum žmonių 
neteko pastogės. Ugny žuvo 
vienas kinietis prekiuotojas, bet 
dar pasigendama vienos meksi
kiečių šeimynos iš trijų asme
nų ir bijoma, kad jie nebūtų 
taipjau žuvę.

Amerikos Raudonasis Kry
žius ruošias nelaimės vieton nu
keli tėjusiems pagalbos teikti.

Didelis gaisras Texase
CAMERON, Tex., bal. 22. — 

Didelis gaišias vakar usnaikino 
Cąmeron Oil kompanijos įstai
gą, vieną bažnyčią ir keletą na
mų. Kurį laiką pavojus grasė 
visam miesteliui, bet galų gale 
ugnis buvo suvaldyta. Gaisro 
padaryti nuostoliai siekia apie 
750,000 dolerių.

VICTORIJA, Britų Kolumbi
ja, bal. 22. — Britų Kolumbijos 
valdžia pasiuntė Kanados domi
nijos valdžiai Ottawoj prašymą, 
kad ji neįleistų duchoborų va
do, Petro Lordly’o (užmušto 
Petro Verigino sunaus), jeigu 
provincijoj apsigyvenę duchobo- 
rai nepaliaus daryti procesijų 
visai pliki, nenustos deginti mo
kyklų ir nesiūs savo vaikų į mo
kyk laas.

.... ==: =
PRATINKITĖS ANKS-

' ČIAU KELTIS
Ateinanti sekmadienį vėl 

imsime “dienos šviesa 
taupyti”

Balandis baigiasi, o su pas
kutiniu jo sekmadieniu, 
kaip atsimenate, prasideda 
taip vadinamas “dienos 
šviesos taupymas,” kur tę
sias iki paskutinio rugsė
jo mėnesio sekmadienio. 
Vadinas, teks visa valanda 
anksčiau kelti ir anksčiau 
gulti.

Prisiruoškite iš anksto. . 
Ateinantį šeštadienį gi, ba
landžio 25, eidami gulti pa
varykite savo laikrodžius 
likrodėlius visą valandą 
pirmyn, pav., iš 11 valan
dos vakaro padarykite 12 
valandą vidurnakčio.

Sekmadienis eis jau die
nos šviesos taupymo laiku.

ŠEŠI IPASAŽIERIAI SUŽEISTI 
NEW YORKO SUBWAY

NEW YORKAS, bal. 20. — 
Anksti šį rytą požeminis penkių 
vagonų traukinys ištruko iš bė
gių, išgriaudamas septynis gele
žinius tunelio stulpus. Trauki
ny buvo apie šimtas pasažierių, 
bet laimingai tik šeši asmens 
buvo lengvai užgauti. IŠgąsties 
tai jau buvo nemaža.

J. V. MINISTERIS RU- 
MANIJAI <

VVASHINGTONAS, bal. 22.— 
William S. Gulbertson iš Evan
sas, tarifo komisijos vicepirmi
ninkas, skiriamas Jungt. Valsti- 

] jų ministeriu Rumunijai. '

PAR.YŽ1US, bal. 22. Buvęs 
Franci jos premjeras lierriot
šiandie tapo išrinktas parlamen
to pirmininku. Jis gavo 270 
balsų prieš 'vieną; opozicija 
silaikė nuo balsavimo.
Premjero Painlevė valdžiai 

reikšta pasitikėjimo
Vakar prieš balsavimą 

naujos valdžios deklaracijos
stovų bute per (Ievynas valan
das ėjo debatai, pasižymėję ait
riais nacionalistų puolimais fi
nansų nunisterio Caillaux, kuri 
dar tik nesenai sugrįžęs iš trė-1 
mimo. Kada po viso triukšmo 1 
prieitu prie balsavimo, premje-1 
rui Painlevė ir jo kolegams at
stovų butas pareiškė pasitikėji
mo 304 balsais prieš 218.

Savo puolimais finansų mini- 
sterio Caillaux nacionalistinė o- 
pozicija padarė tai, ko ji ne- ■ 
norėjo padaryti: užtikrino vai-I 
džiai laimėjimą. Socialistai ir į 
radikalai, kurie nepatenkinti' 
Painlevė’s užsispyrimu palaiky-1 
;i Franci jos ambasadą prie Va
tikano, veikiausiai butų balsavę, 
prieš, bet dabar jie padarė ki
taip.

Socialistų vadas Blum pareiš
kė, kad eidamas parlamento po
sėdi n jis labai abejojęs, bet kai 
išgirdęs nacionalistų atakas 
prieš Caillaux, jo abejojimai 
išnykę. <

Ir socialistai parėmė valdžią 
visais 104 balsais.

Suomiai ruošias steigti 
aukso valiutą

ELSINKAS, Suomija, bal. 22. 
— Komisija priėmė planą at- 
steigti Suomijoj aukso valiutą,

Seiman įstatymo sumanymas, 
curiud bus nustatyta tikroji 
suomiu markės vertė. Bus mu
šamos 100 ir 200 markių auk
so monetas.

Laivyno kareiviai pasitrau 
kia iš Honduraso

\VASHINGTONAS., bal. 22.— 
Daugiau kaip pusantro šimto 
Jungtinių Valstijų laivyno ka
reivių, 
du rase 
tadienį 
Jungt. 
čiai ir

kurie dėl kilusios Hon- 
revoliucijos praeitą šeš- 
buvo išsodinti Ceiboj 
Valstijų piliečių gyvas- 
tuirtui ginti, šiandie vėl

tafio iš Ceibos ištraukti

GARLAIVIS CELTIC SUSIMU
ŠĖ SU KITU GARLAIVIU

LIVERPULIS, Anglija, bal. 
21. — Manevruodamas įeiti sa
vo prieiron pasažieriams išleisti, 
White Star garlaivis Celtic šian
die susimušė su kitu garlaiviu, 
— su Hampshire Coast, skau
džiai jį pažeisdamas. Celtic bu
vo taipjau gadintas, bet daug 
lengviau. žmonių niekas ne
nukentėjo.

SŪNŪS, GELBĖDAMAS MOTI
NĄ, UŽMUŠĖ SAVO TĖVĄ

CALGARY, Alberta, bal. 21. 
— Matydamas, kaip tėvas bai
siai muša motiną, trylikas me
tų sūnūs Haroldas pastvėrė kir
vį ir pentim smpgė tėvui, Ed- 
wardui braunui, į galvą. Tėvas 
krito negyvas. Tragedija įvy
ko praeitą sekmadienį Brauno 
farmoj, netoli Didsbury'o.

Bolševikas - diplomatų 
korpuso dekanas

Sovietų ambasadorius Karachan 
pakviestas būti Pekino diplo
matų lyderiu

Greitasis Chicagos trauki
nys susikūlė

Užlnušta mašmistas ir kurinto- 
jas; keliolika pasažierių su
žeista, bet nepavojingai

PEKINAS, Kinai, bal. 22.
Sovietų Rusijos ambasadorius 
Kinams, Leonas Karachanas, 
šiandie buvo pakviestas užimti 
Pekino diplomatų korpuso deka
no vietą. Pakvietė jį Italijos 

iministeris, kurs Jungtinių Val
stijų ministeriu i Schurmanui 
i prieš keletą dienų pasitraukus, 
pats ėjo dekano pareigas.

Kaipo ambasadorius, Karu, 
chanas tarp svetimų valstybių 
atstovų Pekine yra rangu aukš- 

jčiausias, ir todėl, *kai Schurma- 
(nas išvažiuodmaas dekanatą pa- 
įvedė Italijos ministeritii, Kara- 
. chanas buvo užprotestavęs 
nų užsienių ministerijai.

AMERIKOS LENKV 
GRESAS

Dalyvauja arti 1,700 
j su dviem vyskupais

Ki-

KON-

delegatu
prieky

Į DETROIT, Mich., bal. 22. — 
Vakar čia prasidėjo visų Ame
rikos lenkų kongresas. Delega
tų iš visų lenkų kolonijų suva
žiavę arti i,700. Atstovauja- 

,mos visos didžiulės Amerikos 
['lenkų organizacijos, kartu tiky
binės ir pasaulinės. Daly vau- 

Norvegijos premjeras at- Bulgarijai leista padidinti
• • ■ • ikų darbuotojų. Kongresas

'■ly svarstys budus ir priemones len-
t kybei stiprinti ir, aplamai^ len-

Ambasadorių taryba autorizuo- kų interesams ginti išeivijoj 
/V.afo7 j® P1 savo esaBniI Kongreso pirmininku išrinkta 

i pridėti dar 7,000 vyrų Antoni Schreiber iš Buffalo, se- 
P,rl 1 * ----------- kretorium — kun. Syski iš Bos-

PARYŽIUS, Franci j a, bal. 22. tono. Posėdžiai laikomi. Book- 
— Ambasadorių taryba šiandie Cadillac viešbučio salėj, 
leido Bulgarijai savo ginkluotas 
jėgas padidinti dar septyniais 
tūkstančiais vyrų, bet tik laikui 
iki gegužės mėnesio pabaigos, 
idant tuo tarpu ji galėtų pasek
mingai kovoti su neramumais 
krašte.
Maištai Bulgarijoj esą suvaldyti 

BERLINAS, bal. 22. — Bul
garijos pasiuntinybe Berline iš
leido pareiškimą, kad Bulgari
jos valdžia pilnai kontroliuojan
ti padėtį visame krašte. Pareiš
kime jis užgina išėjusius iš 
Viennos paskalus, kad buk Var
noj Įsisteigus revoliucinė Bulga
rijos valdžia prieš Sofijos val
džią. /

Bulgarų studentų muštynės 
V1ENNA, Austrija, bal. 22. 

Būrys bulgarų studentų Gratze, 
Sofijos valdžios šalininkų, įsi
veržė vieno vietos viešbučio* 
kambarin, kame kiti bulgarų 
studentai komunistai laikė mi
tingą, ir prasidėjo kruvinos mu
štynės. Teko įsimaišyti polici
jai, kuri rado daugelį studentų 
sužeistų taip skaudžiai, kad 
reikėjo gabenti ligoninėn.

BAISIOJI VIESULĄ. —Fotografija nusileidžiančio viešn
ios stulpo. Fotografija imta keeltą dienų atgal ties Miami, 
Fla.; už kelių sekundų viesulą perėjo ta vieta, kur stovėjo fo
tografas. šioj viesuloj 3 žmonės liko užmušti, daug sužeista, 
400 žmonių Hko be pastogės, nuostolių gi padaryta už milio- 
nus dolerių. ' .

MILĖS CITY, Mont„ bal. 22. 
— Vienas greičiausiųjų Chica- 
gos traukinių, Columbian, šian
die susikūlė netoli nuo Ingomar. 
Traukinys bėgo visu greitumu 
ir užlėkė ant išdegusio tilto, 
liokomotiva apvirto ir vagonai 
buvo smarkiai sukrėsti. Maši
nistas Bugby ir kurintojus Stu- 
ve, abudu iš Milės City, užmuš
ti. Pasažierių yrą keliolika su
žeistų, bet nepavojingai.

Komuiiistai Bėdino kalėji
me paskelbė badavimą
BERĮJNĄ^S, Vokietija, bal. 

22. —- Penkiasdešimt vokiečių 
komunistų, laikomų Beri (no ka
lėjime dėl politinių nusikaltimų, 
paskelbė bado streiką. Jie pro
testuoja, kad valdžia tyčia ati- 
dėliojanti jų teismą, ir be teis
mo laikanti juos uždarius.

24,000 IMIGRANTŲ KAS 
MĖNESIS

vyks į Ameriką

WASI11NGTONAS, bal. 22.-^ 
Imigracijos biuro skaitmenimis, 
per pirmus aštuonis mėnesius 
nuo laiko kaip naujas imigra
cijos įstatymas įėjo galion, į 
Jungtines Valstijas atvyko viso 
labo 189,602 imigrantai, t. y.; 
apskptai imant, truputį mažiau 
kaip po 24,000 kas mėnesis. •»OSLO, Norvegija, bal. 

Norvegijos parlamentas 
paskyrė 10,000 kronėrų 
dolerių) savo ministerio
ninko Movinckil’o kelionės į A- 
meriką lėšoms padengti
• Ministeris pirmininkas ke
liaus i Jungtines Valstijas daly
vauti, kaipo valdžios atstovas, 
didelėse Amerikos norvegų ma
nifestacijose, kurios ateinančią 
vasarą įvyks Minnesotoj.

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; kartais ghli būt 
lietaus su perkūnijomis; nedide
lė atmaina temperatūroj; stip
rokas pietvakaris vėjas.

Vakar temperatūra 3:00 
ryto siekė 52°, 1:90 vai. po 
tų buvo \74° F*.

šiandie saulė teka 4:58, 
džiasi 6:38 valandą.

vai. 
pie-

lei-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 22 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .....
Belgijos, 100 frankų .... 
Danijos, 100 kronų ..........
Franci jos, 100 frankų .........
Italijos, 100 lirų ..................
Lenkijos,. 100 zlotų ...............
Morvegijos, 100 kronų ........
Olandijos, 100 florinų ........
F jomijos, 100 markių ..........
Švedijos, 100 kronų ............
Šveicarijos, 100 frankų .......
Vokietijos, 100 markių .......

$4.79 
$5.08 

$18.41
$5.22
$4.09

$19.25 
$16.32 
$39.90

$2.53 
$26.97 
$19.32 
$23.81

HERRINE KLUXAI PRAKIŠO

Miesto majoru išrinkta ne-kla- 
niečių kandidatas

ESPERANTO—RADIO 
KALBA

NEW YORKAS, bal. 22.
New Yorko Esperantininkų 
Kliubo pirmininkas J. I). Sayers 
gavo iš Paryžiaus kablegramą, 
pranešančią, kad laikomas ten 
raadio amatorių kongresas pri
ėmęs esperanto kaipo oficialę 
radio kalbą.

MARMORO MALŪNAS
SUDEGĖ

CARBC Colo., . bal.
22.—Praeitą naktį Marble mies
tely sudegė didelis Colorado 
Consolidate Yule Marble kom
panijos malūnas. Nuostoliai, 
siekia apie 250,000 dolerių.

Marųuette Piano Co.., dirbtu
vėje prie 2459 Wallace St., kilęs 
gaisras sunaikino daug iakan- 
dų, pianų i,r kitokių muzikalių 
instrumentų. Nuostoliai siekia 
50,000 dolerių.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

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

1000
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto , išlaidų už kiekvieną 
siuntinj. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
liti) 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

HERRIN, 111., bal. 22. — Įvy
kusiais vakar Herrine rinkimais 
ku-klux-klaniečiai pralaimėjo; 
miesto majoru tapo išrinktas 
Marshallas D. McCorniack, ėjęs 
piliečių tikietu. Jis gavo apie 
du šimtu balsų daugiau ne'Jo 
oponentas,
kandidatas Welty

Priešrinkiminė kampanija ve
sta karštai abiejuose lageriuo
se ir rink mų dieną laukta riau
šių ir susikirtimų. TeČiaus nie
ko panašaus neatsitiko, rinki
mai praėjo gana ramiai.

ku-klux-klaniečių

ir~. .. 1 ——.—=:

Pinigai 
Rusijon

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

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

•
Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 

j Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

HAUJIEHOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.
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KORESPONDENCIJOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Sa. Omaha, Nebr.

“Taipjau reikalaujame, kad 
Popiežiui nesutinkant atšaukti 
savo konkordatų su Lenkija, 
Lietuvos valdžia nutrauktų vi
sus ryšius su Vatikanu ir kad 
atšauktų Lietuvos atstovų prie 
Vatikano, o Vatikano atstovų

Protestas prieš Vatikano kon
kordatų su Lenkija, Vilnių 
atiduodantį Lenkijai.

iš Kauno pašalinių.
“Vienintelis lietuvių tautos 

obalsis: ‘Šalin Papiki .rankos 
nuo Vilniaus!’

Pirmininkas A. S. Poškus,
Sekretorius Jonas Popikas,

Kovo 29 d. vietos lietuviai 
laikė viešų mitingų protestui! 
prieš Pupos Pijaus XI padary-l 
tų konkordatų su Lenkija, ku
riuo Lenkijos plėšikiškas pa-j 
sigriebimas Vilniaus tapo Pa-( 
pos užgirius, priskiriant Vilnių,

Kezoliucijų Komisija: 
P. J. Juzeliūnas, 
M. Akronienė, 
Aleksandras Žalpis.

PAŠTO DEPARTAMENTAS

pric Lenkijos.
Tuo klausimu tapo priimta 

sekama rezoliucija:
So. Omaha
gyventojai,

Lietuvių

Kovo 23 d., 1925 m. Pašto
Buleli nas

jų patarnavimų, kurie1 rvika- 
luuja “Spėriai Handling” *r 
“Spėriai Delivery” markių. Abu 
patarnavimai atskirai veikia.

“Special Handling” ptarna- 
vimas yra naujas. “SpeciaI 
Delivery’’ patarnavimas daug 
metų jau kaip naudojamas, ir 
nei kiek nepagreitina kelionės 
ant traukinių nuo vieno pašto 
į kitų.

“SpeciaI Handling” patarna
vimus reikalauja, kad pareel 
pust turi būti taip pat greitai 
s iuučianuis, t rai isp< >r t liejamas, 
ir prislalonuis į virtų, kaip ir 
pirmoj klasės laiškai.

Kaip pirmas klasės pasta uė 
ra specialiai siunčiamu, jei ne
turi spgdul delivery markės, 
taip ir “special handling'' puš

ta nebus siunčiama specialiai, 
jęi neturės speniai delivery 
markes. “SpeciaI Handling” 
reikalauja markės 25 centų 
vertė#, o spėriai drlivery mar
kė dėl tokios paštus, kuri ne
siekia 2 svarų kainuoja 10 cen 
tų, sverianti 10 svarų kainuo
ja 15 centų, ir taip iki 20 cen
tų po kurio sunkesnių pašto 
dalykų paštas nepriima. Pridė
jus special lumdling markę 
(25 centus) pri’e special deli
very markės 10 centų, 15 cen
tų ar 20 centų) galima gauti 
grriausj patarnavimų ant bile 
siunčiamo dalyko.

• (PLIS)

50 centų už pinigines 
Uiegramas be skirtumo

LENGVAI 
PRIREN 
GIMUI

|||w todėl, kad apyniai 
HF ir salykle, yra sykiu. 
Fir jums patiks jo sko- 
~ nis.
Henning Wennersten Inc.

2880 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

Bohemian Rlend

i

miesto Be
laikydami
Draugijų

tuviai 
Vietinių 
Komiteto sušauktų masinį pro
testo milingą kovo 29 <1., 1925 
m., Jono Armoškaus svetainėj, 
prie 36 ir V gatvių, vienbal
siai pareiškiame:

“Kadangi Popiežius Pins XI 
padarė konkordatą su Lenki
ja, kuriuo senoji (Lietuvos sos
tinė Vilnius, Ix‘nkų išplėšta ir 
laikoma tik ginklo pagalba, ta
po priskirta prie Lenkijos,' Ino 
Popiežiui užginant neteisėtą 
Lenkijos pasigrobimų Vilniaus;

“Kadangi ir Popiežiaus pa- 
siuntinis pačioje Lietuvoje, ar- 
civyskupas Zecchini 
damas vien lik 
dą ir visiškai 
lietuvių reikali 
bažnvtims re 
vra

Vasario 2« d., 1925 m. Ak
las dii(xia naujų ir greitesnį 
“pareel post” pala mūvimą, ku
riuo žmonės gali naudotis, jei 
nori, šis naujas patarnavimai 
yra vadinamas “Special liandl-

Klara. Ketverge ir PėtnyčioH vakarais iki 10 v. vuk

č 'v
| Marąuette Pharmacy

Vienatinė Lietuviška Aptieka $ 
y šioje Apielinkėje

| F. A. RAKAS j
Registruotas A pliek orius

$ ir Savininkai
į 2346 West 69th Street S 

arti We,t«rn Ava.
Q Pitone RcpubUc 5877 -5831
$ CHtCAGD. 1LL.
’.y . . (.■

................ .... ■ ■ .......................
I.IETUVIŠKA APTIEKA 

WEST 8IDE
“PROGRESS DRUGS”

Receptai yra .pildomi teisingai ir 
atsargiai.

Mes užlaikome visokių gražių- 
toileto dalykų ir Ice Cream. 
Čionai galima užmokėti gaso ir 

elektros bylas,
F. Balsis, Sav.

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

Telephone Rooscvelt 7587 ir 7588X ... , , ■■■ , ,,,✓

norėdami; 

pirkti, parduoti ar M AI-f 
NYTI VISADOS KRElPKITftS ♦ 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS Cik
255^1'

809 W. 351h SI, Chicago
Te!. Bo jie va r d 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS

tsižvdg- 
kijos nau- 

ignoruodamas 
i, daro tokias 
irmas, kurios

žalingos pačiai Lietuvai, ir 
kadangi mus pasiekia ži

nios, jog Lietuvoje, jos sosti
nėje Kaune lr?provincijoj(‘, lie
tuviai dėl tos .priežasties yra 
labai sujudę ir kad Kaune lie
tuvių minia apstojusi areivys- 
kupo Zecchini namus reikala
vo’, kad jis išeitų prieš minią 
ir pasiaiškintų, bet arei vysk li
pas nepasirodo, tad minia, iš
reiškimui protesto, svaidė kiau- 

kupo namą, * 
prisidedame

liaudies protes-, 
leikaiaujame, 

kubotai

Tas reiškia, kad dalykai taip 
siunčiami, bus siunčiami ne 
“pareel post*, bei tis kaip pir
mos klasės paštas. Tam tikra 
markė bus reikalaujama uždė
ti ant dalykų, siunčiamų pir
ma klase. -

“Special Handling” patarna- 
kad dalykus, siunčiamus pir
ma klase, greičiau veš ant 
traukinių. Reikia atskirti lo
kį patarnavimą nuo “Special 
Delivery” patarnavimo, kur 
siuntimas pagreitintas, kuomet 
pasiekia vietų. Jei norima la
bai greitai ir gerai nusiųsti 
dalykus, galima naudotis abie-

Mimais j arcivy
‘Mes taipjau 

prie (Lietuvos 
to ir griežtai 
kad Lietuvos va
pateikalautų iš Popiežiaus at
šaukti konkordatą su Lenkija, 
kuriuo musų senoji , sostinė 
Vilnius priskiriama Lenkijai,

Lai PAIN- 1
EXpELLERIS I

/Ff/'7 • l’raveia Skausmus!
w .;Xk.,tc taip- ka:1 >*» 

stebėtinas linimcntas persisunktų 
pcr. o<l4 i pat tį vietį, ii kur 

aPI paeina nesmagumai.
^^J^^l’ain-Expellerij palengvina kraujo 

iiukepim.j ir atsteigia normali 
«« , — kraujo tekčjim.j gįsiomis.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butu 
Inkaro vatzbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER * CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

‘DemancP?

TRULAX
‘Utie ‘3rue Chocolate LAXAT1VE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei 
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko 
nio laxative gyduoles 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj l(Jc. — ’ 
25c. ir 50c. micros. Į L A Z* 'X,

TRU LAX MFG. CO
Newark, N. J.

Šviesą ir pejiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant Išmokėjimų,

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TUK BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J n c. .

a- Bartkus, Pre».
1619 W. 47th bt., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12lh STREET
Tel. Kedzie 8902

wvw

GIGANTIŠKAS
Išdirbystes Obelio Išpardavimas

4% ft A A A A A Visai naują visoj šaly žinomi) SJuO.uUu c s.tand?yd u 
Hr w v y w w V Console ir Upnght

FONOGRAFAI
Bus išparduoti išdirbėjų kur jie yra padaryti

Už 25c ant Kiekvieno Dolerio Arba Bile Kokia Kita Kaina
Mes piikome pareitą rudenį 29 karus turtingų mahogany 
ir riešuto medžio, kuomet marketas buvo žemai nupuo
lęs, aprokuodami, kaip ir l^iti spekuliatoriai, kad jie pa
kils savo vertėje — Pasitaikė netikėtas apsireiškimas — 

fonografų biznis sumažėjo, kaip visi žino. Mes dabar turime greitai išparduoti grei- 
fonografų pigiau 25 centus ant kožno dolerio, arba už bile kokių kainų,

SKAITYKIT. Netikėtas 
atsitikimas privertė! 
Ruduo ir Kalcdo 
tai virš dviejų tiestanči 
kad tik atgavus savo investmentą.

Išsirinkit Sau Tinkamą Fonografą iš 800 StyliŲ ir Išžiuros, Mieros
Tokiomis kainomis ir išlyRoiniH, 

kad kožnas gali užmokėti
štai, Greitam Išpardavimui

Ketverge ir Petnyčioj _

KninsK
Mes negalime čionai parodyti viso dirbtuvės šlako — 
augščiau palodytas yra vienas puikus bargeno in
strumentas — Upright Parloro Modelis M. 800 mode- 
lių(,dol išsirinkimo. .

GRAŽUS IR MADINGI CONSOLE 
MODELIAI

iš turtingo mahogany. American riešuto ir maišyto ar- 
žuolo, kurie pritaikinami prie jūsų kitų rakandų.

Puikus pasirinkimas, gražus, period iAmarginimo consolos: Chippendalo, Queen Anne, Tudor, kaily, 
English, Colonial, Adam, Italų Ronaissance ir t. t. Labai puikus, visur žinomi kaipo kabinet išdirbimo 
artiznias.

800 užbaigtų 
modelių. Pasi

rinkit sau vienų ry
toj išdirbisteje, kur 
jie yra pabaigti, S-14 
pasirinkimai

NEMOKĖKITE PINIGU!

Galit imti išmokėjimais visiems me 
tams. Dastatysimc tuojau.

DYKAI — Del jūsų atsUaakymo » 
— jūsų gero vardo —

DIDELĖ REKORDAI KNYGA — 50 REKORDŲ 
Pasirinkimui Rekordų Knyga Bile Kokio Gražumo. 
J USD PASIRINKIMUI 
ši graži peteliškės išmarginimo pastatoma liampa (taip 
kaip čia parodyta). _________

Bukit Čionai Kuomet Musų Dideles 
Dirbtuves Durys Atsidarys 

Ketvergei Rytų 9 Valandų
Ateikit nusistatę nusipiikti tinkamą fonografą. Pasižiūrėkit tarpe 
astuonių šimtų fonografų. Pasižiūrėkite kiek jų yra pridirbtų jei tu- 
’it laiko. Pastebekit, kaip kabinetai yni gražiai jšmarginti. Pasižiū
rėkit užbaigimą. Jtjs tiesiog nusistebėsit.

NIEKUOMET VISAME SAVO GYVENIME JUS NEMATYSIT 
DAUGIAU TOKIŲ NETIKĖTŲ BARGENŲ

A i'.iki! i šitą išdirby slę. Lili niekas jumis nesulaiko. Durys atdarąs 

nuo 9 vai. ryto, ketverge. T'ai bus didziiiiisis išpardavimas fonografų

koks kada nors yra buvęs biznyje.

Musų Garantija Pilna Dirbtuves Garantija — Penkiems ^ktamš

KAIP DASIEKTI DIRBTUVĘ
L Moko I pietus. 
bloko i pietus.

Ogdrii A-ve. Larais iki Reosevelt Ruad
Roosevrlt karais iki Ogdęn Avė. -*

tVestern Avė, karais iki Roosevelt Road — 1 blokss į ryjji 
V, bloko i pietus.

Paimkit bus 36. išlipkit ant Roosevelt Road
Automobiliu. bile bulvaru iki Oakley iki Ogden

ŽIŪRĖK DIDELĖS BESISUPANČIOS 
ŽIŪRĖKIT NUMERIO t

Iškabos

Mis. MIGHNIEVIGZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halated St., kampos 31 jaL

ADVOKATAS
Miesto ofisui

127 N. Dearborn St^ Room 1111-U2 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-^5

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halstęd St.
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną yakarą, išskyrus kstvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Aukštumas
68 coliu

Prirengta ga
tavai su pete
liškės išmar- 
ginimu shade 
(kaip (ilius
truotai miera 
16. colių dia
metro, keturi 
panels, trimuo- 
ta '-auksuotu 
braid ir storu 
šilkų, rinktinų 
spalvų. Post ir 
base auksiniu 
užbaigimu, su 
gražiomis diu- 
želėmis. Gra
žus metalinis 
viršus, su 2 
liamputėnus ir 
su dviem rete
žėliais (lel už
degimo.

VIENAS/ 
OUTLKT - 

DIRB
TUVĖS

Galerija.
Pri t aikinkit
savo setų
Dirbtuvėje

UOWARO PHONOGRAPH PLANT
2317 Ogden Avė., GhtCUgO 'Selt

netnycioH

vakarais

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

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

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 811 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

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

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. Brunsvvick 1717 
k..................... . ...

Kodėl aiĮtiekininkai reko- 
rneiiduoja Swamp-Rootą
Per daugelį metų aptlekininkai su 

atsidėjimu dabojo nepaprastą atsižy- 
mėjimą Dro Kihnero Svvamp-Kooto, 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūsles vai
sto.

'lai yra gydytojo receptas.
Svvair.’p-Root yra stiprinantis vais

tas. Jis pagelbsti inkstams, kepenims 
ir pūslei jitlikti tą darbą, kurį gam
ta jiems paskyrė.

Swamp-Root išlaikė tyrimą ilgus 
metus. Jį pardavinėja visi aptiek min
kai dėl jo nuopelno ir jis turi tau pa

gelbėt. Jokis kitas inkstų vaistas ne
turi tiekos draugų.

Žiūrėk kad gautum Svvanvp-Rootą' 
ir pradėtum gydytis tuojaus.

TeČiaus, jei nori pirma išmėginti 
šitą didjjį preparatą, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co„ Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinės bonkeles. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio. ( •

millllllllllllllllhlffllIlIlIMIIIhUlffl
tik atėjo iš Lietuvos 

žurnalas “Kultūra”, No. 4. 
Kaina 35 centai. Galit jį 
gauti Naujienose.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos f 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. ild 6 v. 
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 išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room POOI 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-« 

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

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Su bato mis visą dieną; šven
tomis iki pietų.

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

—i—ii m . -  ■■ Z

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 2V Street 
Telephone Ruošė vėl t 9090

Namų Telefonas Republic 9600 | 
----------------- >

V. W. RUTKAUSKAS \ 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
, Tel. jCentral 639(1 \ .

Vak. 3223 S. Halsted Stn Ckicagą
Tel. Yards 4681

____________ _____ - -J

A. E. STASULANI
ADVOKATAS.

77 W. VVashiiigton St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero KeCvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tek Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6 8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3286 S..Halsted St. T. Boti. 6737

Tai. Dearborn 9057

L A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmieatyj:
Room 17116

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinglon Si Į

Cor. Wat 4 i n c ton h (’lart ;

Nsoių Tuk Įlydė > it> • - »
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eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

____ ■■ ________

Eilinis No. 107

L. S. 0. P. Kauno miesto 
kuopų konferencija

April 23, 1925

Visi šiam kkyiiui raštai reikia siųsti A. Žymontui 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
.1. .1. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. West>ra Avė.

M. Jurgeliomeni, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

1 1»» ■■ ■  .........iyi— — ■« i ■ j;  ...............  . ...

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 1511 North
Wood St., Chicago, UI.

Sekretorius - M. (i. Mauricas, 1333
S. Fnhfield Avė., Chicago, III.

Finansų seku. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasteriu* — J. Kondratavičius, 10611 
Edbrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėžu, A. Vilis.-

’ Eilinė Partijos Kauno mies
to kuopų atstovų konferenci
ja įvyko š. m. kovo 4 d. Spren 
džiamuoju balsu dalyvavo 33 
atstovai ir daugel svečių.

Be einamųjų klausimų buvo 
padalyti du platus pranešimai:
1) Proletarų diktatūra social
demokratų supratimu (refera
vo drg. M. Markauskas) ir
2) )vertinimas komunistų dat- 
bo darbininkų tarpe (refer. d.

* si suprovokuoti darbininkus 
sočia Idemok ra t us. A įpasakoda
mas daug pavyzdžių iš Kauno 
darbininkų gyvenimo, jis grie
žtai ir neigiamai įvertino ko
munistų “darbuotę“. Lietuvoj 
veikiančių komunistų tarpe, de 
rnoralizacijos ir samdymo sis
temos dėka, yra daug žvalgy-

Frontas

Krikščioniški socialistai Darbininkai ir religija
Baso J. Lapaitis

socialistus 
i lulnie 
(>f tbe 
taip:

E<iward Mąsliu 
savo veikale “History 
British People” rašo

“Veik nuo pat fabrikų sis
temos prasidėjimo rašytojai ir 

pradėjo kreipti do- 
mę į čįpga i lėtiną biednų ž.mo-

driek

arija buvo padarius mažai arba 
nieko idant dalykus pagerinus. 
Atsirado žmonių, kurie įnešė 
j religiją socialį entuziazmą ir 
paskelbė jį tarpe sodžiaus ir 
miesto vargingųjų gyventojų. 
Tie žmonės buvo krikščioniš
kojo socializmo vadai. Tą nau
ji judėjimą pradėjo John Lud- 
low (1821—1911), kurs buvo 
auklėtas ir mokytas Paryžiuje. 
Jis buvo atgabentas į socialės 
demokratijos atmosferą, ir ži
nojo kai ką apie ankstyvą so
cialistinį bandymą franeuzuo- 
se. Jis persitikrino, kad drau
gija stovėjo prieš dvi užduoti: 
besivystymą individualų ir de
mokratizavimą valdžios ir in
dustrijos. Jis buvo įsitikinęs, 
kad tos dvi užduotys turi būt 
vedamos kartu. 1848 metų su
kilime jis pastebėjo tikrą žmo
nių troškimą ir pastangas link 
brolybės. Vidury šių įvykių jis 
parašė laišką, nuo ko, galima 
sakyti, prasidėjo judėjimas, ži
nomas kaipo krikščioniškas so
cializmas.

“Laiško priėmėjas buvo Fre- 
Denison Maurice (1805- 
, Anglijos bažnyčios ku

nigas. Daugiau negu kas nors 
kitas jis pasuko esamąjį reli
gijos įsitikinimą imti domėn 
socialius to laiko uždavinius. 
1840 metais jis buvo išrinktas 
Karaliaus Kolegijos fakultetan 
Londone kaipo literatūros ir 
istorijos ,mokytojas. Jis taipjau 
pagelbėjo įsteigti Karalienės 
Kolegiją dėl moterų švietimo. 
Kaipo didelio miesto kunigas 
jis energingai patiko visa tai, 
kas palietė socialį žmonių gy
venimą. Biednų žmonių padėtis 
visada stovėjo prieš jo akis, ir 
troškimas jiems pagelbėti vi
sada buvo jo širdy. ‘Gulėti ir 
miegoti iki likimas paruoš sa
vo siekius’, sakė jis, ‘yra ta iš
vada, kurią velnias šnibždėjo 
kiekvienam iš mus tūkstantį 
kartų ir kuriai mes tikėjom 
iki garsesnis šnibždėsią mus 
pabudino’. Per ilgą laiką vy
riausiuoju to judėjimo kalbė
toju buvo Charles Kingslcy 
(1819—1875), sodietis, litera
tūros prelegentas, istorijos pro
fesorius, poetas ir apysakų ra
šytojas. Paskutinis tos origina- 
lės grupės reformatorių buvo 
Charles Mansfleld (1819-1855), 
garsus chemistas, kurs studi
javo tą mokslą plačiu filoso
fišku žvilgsniu.“

Tokie buvo krikščionių va
dai ir kunigai viduramžy. Daug 
nuo to laiko nubėgo vandenė
lio, ir. krikščionių mokinimai 
tapo apversti aukštyn kojomis. 
Kaip IJeluvos, taip ir Ameri
kos kunigai šiandie keikia so
cialistus* kaipo “bedievius” ir 
“bažnyčių griovikus”. Lietuvo
je ir čionai kunigai ne retai 
viešai išeina prieš darbininkus,

Dauguma darbininkų, suagi
tuotų musų pamokslininkų ku
nigų, neskiria partijos nuo reli
gijos. “Dvasios ganytojai”, už
uot švietę liaudį, leidžia į akis 
durnus ir drumščia sveiką pro
tavimą, iškraipydami ir paslėp
dami tiesą. Dažnai, ypač provin
cijos bažnyčiose, kunigai beagi- 
tuodami ir bepiršdami savo 
klausytojams k vi k Sčion i «i ciemo- 
kratų partijos programą, visuo

met užsipuola socialdemokra
tus, gąsdindami visus “vier- 
nuosius”, kad girdi, socialdemo
kratai bedieviai, parmozonai ir 
t. t.; jie griauną bažnyčias, nai
kiną dvasiškių luomą ir t. t. Jei, 
sako, socialistai paimtų krašto 
valdžią, tai katalikai butų per
sekiojami, butų uždarinėjamos 
bažnyčios, ištremiami arba žu
domi dvasiškiai, atimamos jų 
pragyvenimui reikalingos paja
mos ir t. t.

Prisiklausę tų pragariškų 
bauginimų, davatkos ir šiaip 
mažesnio išsilavinimo žmonės, 
rankas sudėję, meldžia Dievo, 
kad tik tie socialistai nepaimtų i 
valdžios ir neišvytų gerųjų ku
nigėlių ten, kur “pipirai auga“.

Bet darbininkai, kurie labiau 
susipratę, mato, kad tas “geras“ 
kunigėlis ambonoje, išėjęs iš 
bažnyčios kartais virsta speku
liantu, darbininko išnaudotoju, 
vienu žodžiu, vieton platintojo 
Kristaus mokslo ir artimo ipei- 
lės, virsta jo priešu, sėdamas 
neapykantą ir kerštą. Darbinin
kas, visa tai matydamas, pra
deda abejoti.

Darbininkas turi visuomet 
skirti religiją nuo politikos ir 
nedaryti iš religijos ir politikos, 
kaip tai daro kunigai, religiniai I 
— politinio jovalo. Darbininkas 
turi žinoti, kad Socialdemokratų 
Partija nevaržo darbininko re
liginio nusistatymo ir palieka 
visišką laisvę jo dvasiniam nu
sistatymui. Socialdemokratai ne
kovoja su religija, nekovoja su 
bažnyčia kaipo tokia, bet kovo
ja su kapitalizmu, su buržuazi
ja, nors ji butų prisidengusi ku-J 
nigiška sutana. Religiją pilnoje! 
to žodžio prasmėje jie palieka 
žmogaus sąžinei, palieka laisvę 
žmogui manyti apie dvasinius k 
reikalus taip, kaip jis supranta, 
nes socialdemokratai pripažįsta 
sąžinės laisvę.

Darbininkas socialistas trok-| 
šta laisvės; jo didžiausias užda
vinys — kovoti už laisvę, todėl 
jis ir kovoja, o jei kovoja, tai ir 
laimės. Ir laimėjęs tą kovą tega
lės pasisakyti esąs laisvamanis 
socialistas pilnoje to žodžio pra
smėje.

(“S. D.“) J. Step-čius.

Skaudvilė. (Tauragės aps.). 
Vasario m. 22 d. įyko vietos 
Socialdemok ra tų organizacijos 
visuotinis susirinkimas. Vien
balsiai palikta senoji valdyba: 
dr. Lasauską pirmininku, St. 
Skarbalių kasin. ir A. Venc
kų sek. Partijos konferencijon 
išrinktas drg. Igisaukas. Nu
tarta padaryti viešą rinkliavą 
Skaudvilės biednuomenei.

— P-tis.

covojančius už savo būvio pa
gerinimą..

socialistus, 
(svajotojais) 

Socialis- 
galvojo, kad

įgyvendinsią sąži- 
t od(‘l 

sv( ti- 
K. 

kad 
<> .i*** 

socializmą, 
siekdami*

faktinai ir vadovauja vietos 
(|>il-|imui. įvairiais Ibiidaiis 
jie provokuoja nesusipratusius 
darbininkus. Lietuvos komu
nistai daugumoje yra tik pa
šalinės jėgos samdytais agen
tais, kuriems riedantis Zinov- 
jevo červoncas nurodo kelią.

Plačiau išaiškinus šį klausi
mą diskusijose, konferencija 
nutarė komunistus įkaityti 
darbininkų’ klasės priešais ir 
kaipo su tokiais neturėti jokio 
reikalo ir vesti prieš juos grie
žtą kovą, pereinant iš gynimo
si taktikos į puolimo taktiką 
prieš komunistų pardavingą 
griovimo darbą darbininkų ju
dėjime.

Tai pirma Kauno miesto s. 
d. kuopų konferencija, kuri i 
praėjo taip gyvai ir su tokiu 
opo pakilimu. Atydžiai ir su 
įdomumu draugai svarstė iš
keltus klausimus ir dauguma 
konferencijos dalyvių dalyva
vo diskusijose. |

Daugiau tokių konferencijų.
(“JS. T>.’’) ----- .J. lAjputaitfj

LIETUVA

Pasibaisėtina statistika 
| Tauragės miesto pradJ 
mokyklos mokytojai Būro 
ir A. Vilkaitytė padarė s 
mokinių tarpe tam tikrą an 
tą (apklausimą) ir gavo ši 
pasibaisėtinus davinius:

Toj mokykloj 1 kl. dėl 
turto toks mokinių maitini! 

[sis: rytą nevalgo 14%, vak 
> nevalgo 37%, tik vieną ku 

j dieną valgo 25%, visai i 
sos negauna 51% ir t. t.#G 
minčių į dieną du kartu mė

Iš Lietuvos S.-D. Partijos1 
gyvenimo ;

Del įniko stokos krti nefern- 
4ai (Profesinių sąjungų padė
tis ir k.) liko atidėti sekan
čiam kartui. Konferencija pra
ėjo labai gyvai, pranešimai su
kėlė. draugų tarpe gyvo pasi
dalinimo mintimis. Prasidėju
si 1 vai. po pietų konferencija 
užsitęsė iki 14 vai. nakties.

Drg. M. Markąnšikas savo il
game ir turiningame referate 
palietė pirmuosius 
utopininkais • 
vadinamus, 
lai nlppininkai 
socializmą c
ningesnioji buržuazija, 
jiems klasių kova buvo 
ma. Bet jie apsiriko. Tik 
Marksus, aiškini ptibreže, 
tik patys darbininkui suv 

įlomis įgyvendins 
Todėl darbininkai, 
savo idealą, turi 
savo rankas politinę valdžią. 
Bet kad paėmus politinę vald
žią į savo rankas ją išlaikyti, 
reikia, kad darbininkai butų'gų, sutvarkę pakvituosime,
organizuoti ir apsišvietę, i a- Gautųjų knygų tarpe užtikau 
sai valdymo laikotarpis, kada’auką J# j^tvėno iš Miners-

savo ville, Pa. Minėtojo draugo paau
kuota mums du įrištu tomu 

(“Vienybės Lietuvninkų“ už 1906 
ir 1907 metus ir du įrištu to
mu “Kovos“ už 1905, 1906 ir 
1907 metus. Laikraščio “Kovos” 

Tjuž 1905 m. trūksta gan daug 
smi.’ numerių. Peržiurėjus “KoVą“ ir 

\“Vienybę Lietuvninkų“, ypač 
pirmoje rasta daug dokumentų 
ir žinių, liečiančiu Lietuvon s.- 
d, partijos veikimą ir revoliuci
jos metą Lietuvoje.
I Tardamas ačiū drg. P. I>at- 
įvėnui už auką, labai prašyčiau 
visumas turi pilnus komplektus 

.“Kovos” už. 1905, 1908 ir sekan
čius metus aukuoti juos mums. 

_ | Malonėtumėme gauti visą litera- 
tautos gvardija nutarė tu,,ą» išleistą Lietuvos s.-d. par-l 

v’i jiuo vokiečių.jtijos (laikraščius, knygas ir at- 
I Paryžiaus darbininkai tvarkos sišaukimus) išėjusius Prūsuose, 
palaikymui išrinko visuotinu Į Škotijoj ir Amerikoje. Visi au- 
ir lygiu balsavimu komuną. Išmovusieji ypatingai bus musų| 
to darosi ‘ aišku, kad K. Mark
so supratimu, darbininkų dik
tatūra yra tai daugumosj val
dymas.

Paryžiaus komunarams viso
kis kruvinas teroras buvo sve
timas. Tik kada buržuazija 
įsiveržė Paryžiun, buvo išžu
dyta tūkstančiai komunarų.

Prieš karą veik visos sociar 
listinės srovės, išskiriant ese-. 
rus, kitaip ir nesuprato darbi
ninku diktatūros, kaip daugu
mos valdymą. Komunistai 
Rusijoj įvedė savo partijos di
ktatūrą, viską sprendžia Poli- 
tbiuro, dačbininkai neturi tei
ses laisvai reikšti savo mintis. 
Rusijoj yra, ne darbininkų, tik 
k( lėtos satrapų, diktatūra.

Darydamas bendrą išvadą, 
drg. Markauskas pabrėžia, 
kad socialdemokratų suprati
mu darbininkų diktatūra for
maliu žvilgsniu reiškia daugu
mos valdymą,, d esmės žvilgs
nių — kad toji darbininkų val
džia pasistengs gyvenimui ,duo

Pritarėją domei
Esame gavę iš Amerikos 

draugų jran. didelį pluoštą kny-

sai valdymo laikotarpis 
darbininkai, turėdami 
rankose politinę \vaildžią 
kinš socialistinę tvarką gyve
nimam ’K. Markso ir F. En
gelso ir yra vadinamas prole
tarų diktatūra.

ii ’Jroleta rų (liktai liros
Marksas ir 1’. Engelsas 
kaus nagrinėjimo, neduoda,1 
darbininkų diktatūros .pavyz
džiu jie nurodo 1871 m. Pa
ryžiaus komuną. Todėl drg. j 
Markauskas smulkiau atpasa-p 
koja tos komunos istoriją iri’ 
jos tvarkymosi esmę. Kadai 
Prancūzijos buržuazijos (Tie-| 
ro) valdžia pradėjo vesti dery( 
bas su vokiečiais (tuomet ėjo 
karas tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos), Paryžiaus darbinin
kai ir I 
ginti Paryžių

pažymimi, nes tokios rųšies li
teratūrą, liečiančio L. S. D. Par
tijos ir L. S. Sąjungos, Ameri
koje darbuote bus sudėta musų 
partijos archyve.

Labai prašysiu atsiliepti visu 
sekančiu adresu: Lithuania, 
Kaunas, L. S. D. P. C1 Komite
tas, Keistučio 40. K. Bieliniui. 
Busiu dėkingas, jei ir kiti Ame
rikos laikraščiai pakartos šį raš
telį ir paragins rinkti senesnių
jų laikų raštus, kurie 
dėlės reikšmes musų 
pergyventai praeičiai.

Reikšdamas padėkos
Kipras Bielinis

L. S. D. iP. Archyvaras 
Kaunas
Kovo m. 25 d., 1925 m.

turi di- 
neseniai

Socialisty Partijoj
Iš Rocky Kalnų Distrikto.

Diskusijose gyvai dalyvauja 
draugai Šeras, Markovas, Ep- 
šteinas, Jakubėnas, čeraška, 
Mikulskis ir kt. Visi kalbėto
jai išsemiamai ' nušviečia tą 
klausimą ir pasisako už prole
tarų diktatūrą tokioj prasmėj, 
kaip ji yra išreikšta L. S. D. 
Partijos programoj.

Drg. V. Galinis kalbėdamas 
apie komunistų darbą darbi
ninkų tarpe nušviečia daugel 
įdomių klausimų, 
“bendrojo fronto’ 
su kurio pagalba 
visuomet stengėsi

ypatingai 
klausimą, 

komunistai 
ir sbengia-

Vienas geras socialistas prL 
siųsdamas dolerį Socialistų 
Partijai rašo: “Gerbiami Drau
gai: — Labiausiai mylimas 
asmuo pasaulyje pasakė: ‘Nei 
vienas socialistas nėra perbie- 
dnas, kad atsiųsti doleri.* Ma
no’ žmona ir aš turime pasky
rę savo reikalams $5 savaitė
je, bet mano moteris sako, kad 
veną savaitę mes apsieisime su 
$4. Todėl .$1 siunčiame Socia
listų Partijai. Bet mylimas d. 
Debsas tegul nežino, kas pri
siunčia šį dolerį.“

Jei nori turėt 
nuolatini draugą — 
skaityk Naujienas.

visoj mokykloj nedavalgo vii 
36% visų vaikų.

Tie skaitmens nereiklia u j 
didelių aiškinimų. Valgio n< 
priteklių kenčia, aišku, lik da 
bininkų vaikai. Daugelis dai 
bininkų ,ir bedarbių dėl nelu 
to visai nepajėgia vaikų m< 
kyklon leisti. Lietuvos dari) 
ninkt| jaunimas šiandien n 
lik negauna tinkamo išsilav 
nimo, bet dėl skurdžios mi 
džiuginęs padėties jam gręsi 
tiesiog išsigimimas, Eederant 
palaikomoji valdžią moka -p 
nigus skirti sočių kunigų a 
goms. Plačiųjų masių šviet 
mas jiems nerupi. Buožės si 
v<> vnilcusi vis knip nors pri 
mokina, o kad darbininkų va 

kai pasiliks lamsijs tai jiem 
dar geriau: asilu jodinėti ju 
visiškai nepavojinga.

Ar turi mokiniai su kuo aj 
sirčdyti, ką pavalgyti ir už k 
vadovėlių įsigyti, tas ■ mus 
Šv. Ministerijai nė nežinoma.

Todėl butų pageidautini 
kad sąžiningesnieji mokytoji 
patys savo mokyklose tokia 
žinias rinktų ir skelbtų jas pk 
tesnei visuomenei. —Onutė.

[“Socialdemokratas“]

Pasvalys. III-K d. posėdžia
vo LSDP. B. Ihisvulio apskri
ties komitetas. Apsvarstyta 
partijos konferencijos dieno
tvarkė, išrinkta atstovas j 
konferenciją, nutarta prieš kon 
ferenciją atlankyti organizaci
jas. Apsvarstytas ąpskrities 
darbuotojo klausimas ir jo 
darbų atskaitomybė apskrities 
komitetui. Nutarta pravesti 
tinkamą agitaciją darbininkų 
tarpe apskrities ribose dėl or
ganizavimo darbininkų i profe
sinę sąjungą ir darbo jaunimą 
j “žiežirbą”. Sekantis komite
to posėdis IV 5 d.

— P. Papartis.

Vaškai (Biržų apskr.) Kovo 
1 d. įvyko LSDP. Vaškų or
ganizacijos narių susirinkimas. 
Nors keliai neišbrendami, ta
čiau organizacijos nariai veik 
visi atvyko į susirinkimą. Ta
po perrinktas komitetas ir re
vizijos komisija, apsvarstyta 
partijos konferencijos- dieno
tvarkė, išrinktas atstovas į 
konferenciją ir kelionei paskir
tos lėšos, apsvarstyta ir nutar 
ta artimoj ateity įkurti L. Ž. 
u. n 
tarta

riam nekurie draugai 
dėjo dovanai pagaminti 

lingu baldy.

T"*. S». VaAlcų skyrių, ini 
įsteigti ^knygynėlį, ku

reika

'J&1

V'š' • z

’O ė

Tel. BIrd. 8188 
M, Woitkewie» 

BANI8 
AKUAERKA 

Pasekmingai p*, 
tarnauju motn- 
rimo prie gimdy
tu o, patarimai 
lykai moterimi 
ir merginom*.

3113 So*th 
Halsted SL

^DR. HERZMAN-®*
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal
Telefonais: 4 3‘,n- , ^Įi

i Drexel 0950
\ Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 S<>. Ashland Aven 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 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

■' ■ ■■■

LATVIJA
Latvijos seimo pirmininkas 

ei aldemok ratas.
Išvykus Londonan buvus

Latvijos Seimo pirminn
Vesmanui, nauju pirmi
išrinktas s. d. P. Kalnik u

ŠVEICARIJA 
Socialdemokratai laimėjo

Didelio Šveicarijos miest< 
Ciuricho miesto tarybos rinki 
muose socialdemokratai iš 12F 
vietų gavo 55. Laimėjo 11 man 
datų. Komunistai neteko 4 vie 
tų (pirmiau jų buvo 13, da
bar beliko 9).

SINTAUTAI (šakių apskr.). 
—• Čia yra keletas organizaci
jų, bet jos nė viena taip sėk
mingai nesidarbuoja, kaip L. 
S. D. P. organizacija, šiemet 
“ tautų organizacija yra jau 

a pasidarbavusi davatkų 
ie darbininkuose, 
darbininkų skaito 

jaunimas
cžarbif’. “Krikščionys” sa- 
šlamštų retai kuriam įsiu-

Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
^631 So. Ashland Ava.

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

Dauguma 
“Socialdemok ratą”, 
M

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biee 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Tairfax 6353

—Papenčio A.

.LAIŽUVA (Mažeikių apskr.). 
-< Kovo 15 d. įvyko L. S. I). 
>. vietos organizacijos susirin- 
imas. Buvo atvykęs Apskr. 
’-to atstovas. Tartasi dėl or- 
anizacijos darbo praplėtimo, 
trinktas atstovas j Apskrities, 
konferenciją! Del silpno orga- 
izacijos stovio, nesant lesų, į 
’artijos Konferenciją atstovų 
utarta nesiųsti.
Draugams laižuvicčiams tvi

rtų labiau susirūpinti savąja 
arbininkiška organizacija.

Lietuvos darbininkas.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

RUSIJA 
Trockį “apkaltins“

Paskutiniu laiku Maskvojt 
posėdžiauja Kominternas, į ku 
rio posėdžius yra pakviesti ir j LIETUVIAI DAKTARAI 
žymesnieji komunistai iš kitų1 
krantų. Bucharinas turės pra 
nešimą apie Trockio konfliktu 
su partija. Tai bus, taip sa
kant, “pasaulinis” trockizmc 
apkaltinimas.

Trockis jau senai yra pra
šęs, kad jam leistų koletai die
nų “pasveikti 
atsakyti 
kuriuos 
Žinoma, 
sveikti“ negavo, 
kad Trockis vis dėlto atvažiuo 
siąs Maskvon.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasa* Gydytoja* Ir Chimrgaa 
Specialistaa Moteriiką, Vyrliką 
Vaiką ir visų chronišką Ilgą.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU, Chfcage 
arti 81*t Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ha- 
deltomis iš Šventadieniais 10—12 dleu

ir asmeniškai 
j tuos apkaltinimus 

formuluos Bucharinas- 
Trockis leidimo “pa 

Eina gandų

RUSIJOJ VfiL NERAMU
I ią daugybės Rusijos vietų 
gaunama žinių apie badą. “Ko- 
munislo“ oficiahnių praheši- 

| mu, perikiudpe Ukrainos bado 
gubernijose ' kehčia nuo bado 
750,000 vaikų, iš kurių vien 
Charkove yra 420,000 ir Ode
soj 230,000. Pagalba teikiama 
tik (>1,000 vaikų. Badaujančių 
skaičius vis auga.

Petrapilyj, Maskvoj ir kituo
se miestuose vėl dtsinaujina 
garsiosios ties krautuvėmis uo
degos. ISląryšyj su tuo Petrapi
lyj ir Maskvoj kilo darbininkų 
demonstracijų, kurias malšino 
policija ir raudonarmiečiai. 
Valstiečių tarpe .kyla neramu
mai. Kamenevas paskelbė griež
tą kovą tokiems valstiečių ju
dėjimams.

Musų komunistai rėksniai, 
žinoma, apie tai visa moka 
gražiai nutylėti. i

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boalevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pi 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR.t S. A. BRENZA

Ofiso Valandos]
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
101 S. Ashland, Tel. Boulevard
120. Res., 6641 S. Albany Avė., 
ei. Prospect 1930. Ofiso volan
as 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Dr. Benedict Aion
Ofiaaa 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valando* iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronil*

Gydo su pagalba naujausią mvtodi 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonu Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4i80 Ir 8 !M 10.
Nedalioj nuo 2:80 Iki 4:80 po plat;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramanto Ava.

V. nuo 12 Iki 1:30 Ir nuo 6 IK 7iM
Telefonas

Dr WO

yette 3878-7710

Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet.
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1796 M. ĮSTATYMAS.

Priešr keletą dienų Koger-.N. 
Bald\vin, American Civil Li- 
liertics Union direktorius, ta|)<> 
uu|vistas Petersone, N. J., še
šiems mėnesiams kalėjimo.
•Praeitą rudenį to miesto šil

ko streikininkai pakvietė 
d\viną pasakyti prakalbą, 
licijos viršininkas Iracey 
darė svetainę, kur turėjo 
kalbos įvykti. Tąsyk streikinin 
kai kartu su Baldwinu

j rotušę*. Polici- 
ržantas paliepė iš- 
streikininkus. Bal- 

d\vin pasipriešino, sakydamas, 
kad jis skaito konstituciją, 
kur aiškiai nurodoma, jog 
liečiai turi teisės laikyti 
mins mitingus. Nežiūrint į 
seržantas įsakė policistams 
vaikyti streikininkus. Trys 
šimtys tapo areštuota, jų tar
pe ir Bakhvin, kurį teismas 
nuteisė šešiems mėnesiams ka
lėjimo. Kitiems septynier-ę 
streikininkams uždėta bausmė 
l>o $50.90 kiekvienam.

Delei to nuteisimo Baldsvin

nuėjo

vaikyti

Pasirodo, kad herojais to kti iki kas išmeta atliekama
kruvino akto yra komunistai. 
Savo niekingų planų atsieki- 

| niui jie nesidrovėjo išsprogdin
ti katedrų, kur maldininkų są
statas savo dauguma buvo nie
kuo komunistams nciiusidčję 
žmonės.

Bet komunistams tai niekai, 
kad nukentėjo apie 700 žmo
nių. Juk tai buvo daroma at
sižvelgiant į “pasaulinę revo
liucijų.*’

Dabar Bulgarijos komunis
tams tasai jų žvėriškas darbas 
pradeda atsirūgti. Įvykdinti 
savo planus jiems nepasisekė. 
Valdžia stverusi (griežčiausių 

priemonių teroro. Telegra
mos praneša, jog Bulgarijoje 
iki šiol jau tapo sušaudyta 
apie 400 komunistų.

Vadinasi, prieš komunistų 
terorų pavartota dar aršesnis 
teroras iš valdžios pusės. Taip
gi nėra abejojimo, jog tokiuo
se atvejuose tankiai turi nu
kentėti visai nekalti žmonės. 
Sušaudytųjų skaičiuje jų nuo
šimtis irgi bus pemažas.

Kam buvo reikalingas tas 
pasibaisėtinas kraujo pralieji
mas? Matyli, sulig komunis
tinės razbaininkiškos idealogi- 
jos, juo daugiau nekaltų au
kų — juo geriau. Tatai patvir
tina Bulgarijos komunistui, ku
rie ima instrukcijas iš Mask
vos kominterno.

I

' kąsnį. ' ' ,
Valdžia daug samdo darbi- 

t ninku, bet visiems darbo ne
užtenka. Čia, ypač proto darbi
ninkui, kenkia įvairios intri
gos, negarbinimas ir nepuldi- 
nejimas prieš viršininkus, ne
dalyvavimas jų partijoj. Tai 
lalgii jaučiama mokytojų tar
pe, kurie deil partijos reikalų 
greit šalinami, kilnojami. Ma
tyt, jų užsibrėžta savo ranko
mis išauklėti busiančius savo 
tarnus, kurie juos rinktų vald
žion ir per jų rankas užgniau
žtų galutinai savo priešų 
laisvosios minties šalininkų — 
galių ir amžinai uždarytų jų 
burnas, Išnaudojančias" plėš
rius darbus ir šaukiančias prie 
paliuosavimo, prie visuotinos 
laisvės, šiandien kas gali, tas 
daro. Kas prisišlieja prie žmo 
nių vairo, tas ir vairuoja vi
sus, nors daug, daug kam ne
tiktų. Užtai, kas įstengia iš jų 
nagų pasiliuosuoti, tas šaukia 
keršto, ne savo, bet .visų labui.

Kainos aukštesnės prieška
rinių, dar nenusistovėję, bet 
kasdien kyla ir kyla. Pinigų 
kursas dar tas pats, bet dėl 
aukštų muitų, akcizų, patento 
ir lt., dėl jų tankaus mainy
mo, įvairių mokesnių išgalvo- 
jamų, nuolat kainos kyla. Dar
bininkų ir valdininkų algos 
maždaug nekeičiama. Sulygi-

yra visiškai liuesas nuo

Atsargios Motinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
Nuo Didžiumos Pavojingų Ligų

. Gera kūdikio sveikata dau 
giau priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio.

lAI^NA motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka 

ir kuris maistas ir jo kiekybe kūdikiui 
kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus liemens ėdimo. 
JieŠkokit pagalbos greita). Duokit pusę 
arbatinio šaukštuko Dr. Caldvvell’s Sy
rup l’epsin ir putam taisykit maistą.
Syrup Pepsin yra liuoauotojantis ir la
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi , 
kenksmingų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidė- 
liosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiam.* kitokių gyduo
lių,kaip tik Dr, CaldweH’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuose 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metas. 
Kiekvienas aptickorius jas parduoda.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia j •

PEPSIN SkYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vvelrs Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

dėjėjas Avižienis savo sachari
ną ir likviduodavo pas kokį 
ten žydų Begalį. Bet kai atėjo 
pas Segalį Šarka, Svilos pa
siųstas, su tam tikru, iš anksto 
nustatytu piktu noru sužinoti 
iš žydo, ar parduodųa jam Se- 
galiui, sacharinų aš- Avižonis 
(nes jiems svarbu buvo sutep
ti, ne buhalterį Avižienį, o pa- 
taivjį Avižonį), tai žydas, 
kaip svetimšalis, nepažįstus 
musų kalbos ortografijos ir 
morfologijos, kuriam vis-viena 
ar Avižonis ar Avižienis, ir 
pasigyrė šarkai, kad su juo 
Šlcgaliu-turįs pažinti ir siūląs 
sacharino aš-Avižonis, o to pik 
tam norui tik ir reikėjo (turiu 
dar pridurti, kad Šarka dėl 
sacharino teiravosi pas Kulpų- 
Atstovybės ^buhalterį, kurio 
padėjėju ir yra J. Avižienis ir 
dirba abudu jiedu viename 
kambaryje). Kad žydas su- 
klaidytas dėl mano pavardės, 
aišku ir iš to, kad nukovus 
kapitonų Avižienį 2-1-22 Mask-

Ketvirt^dienis, Kai

voje daug kas manė ir dienra
ščiuose paskelbta buvo, kad tai 
aš — Avižonis nukautas, ir 
pažįstami reiškė mano žmonai 
užuojautos ž<xiį (pridedu žmo
nos N 21. laiškų 12-1-22).

(Bus daugiau)

Kas girdėt Lietuvoj
PASVALYS. < - Kovo 15 d. *

Pasvalio socialdemokratų or
ganizacija sušaukė savo narių 
susirinkimų, kitrin atvyko ne
mažas skaičius ir prijaučian
čių. Buvo apsvarstyta Partijos 
konferencijos dienatvarkė, iš
rinktas atstovas į konferenci
ją, nutarta iki gegužės 1 d. įsi
gyti vėliavų. Drg. Žukauskas 
skaitė referatą: “Bedarbė ir 
iš ko ji atsiranda”. Susirinki
mas praėjo gana gyvai. Drau
gai išsiskirsto pakeltu upu.

—Vabalas.

KARINGAS GENEROLAS.

Bal-
Po- 
už- 

pra-

pi 

ra 
tai 

iš

su uždarbių, kur kas pigesni 
už kitas prekes. Pardavęs pu
rų javų nelabai ūkininkas nu
siperka metrą medžiagos rū
bams. Už purų tik degtines 
galima daugiau nusipirkti,

F. Avižonh) Myji- 
mas Purickio kiloja

P. čiučelis,

VIENA DIENA
(Pabaiga)

“Vergė” kaip ji man sakė ty- klausysi tau pragaras, omala ir

kiomis* dienomis Paryžių ap
lankė generolas Sikorski, Len
kijos karo ministeris. Kaip 
tik tuo laiku Vokietija buvo 
pareiškusi, jog ji taikiu budu 
bandys išspręsti vokiečių 
lenkų ginčą delei sienų.

Pasikalbėjime su laikraščių 
reporteriais generolas nebestu 
sivaldū ir pasakė tai, ko netu
rėjo pasakyti. Jis pareiškė, jog 
rytuose įlenki ja turi priešą 
•Rusijos asmenyj, o vakaruose 
—•Vokietiją, šiaurine dalis ne
esanti saugi — Rylų Prūsija 
taip-gi negalima pasitikėti. Vo-

jų pusių.ir užgriebti lenkų ko
ridorių.

“Bet!” sušukęs karingasis 
generolus. “Lenkija turi- 45 
devizijas, o už dviejų metų 
turės 70... gali sumobilizuo
ti 4,000,000 kareivių... suda
ryti karo biudžetą iš 750,- 
000,000 zlotų [apie $150,- 
000,000 kas sudaro 55% vi
so Lenkijos biudžeto]’’.

“legul pasaulis žino, už
baigęs generolas, “jog visa 
Lenkija sukils ir kovos be 
pasigailėjimo, jeigu kas nors

“Organizacija norėjo iš
bandyti, ar Pelersone pilie
čiai turi teisės laikyti ramius 
susirinkimus. Policijos virši
ninkas m turėjo jokios teisės 
uždrausti streikininkams 
laikyti susirinkimą svetainė
je. Apkaltinimas

4 neteisėtas ir paremtas 1798 nebepakeliama našta.
įstatymu, kuris begiu 128, __________... ----- - --------------

■ Netšviškoj leyynej,

didžiausias eini

musų teritorijos.”
Akyvaizdoje lenkų plėšikiš

kos politikos, tas generolo pa
reiškimas yra
zmas. Lenkai prisigrobė tiek 
svetimų teritorijų, jog jiems 
dabar tenka užlaikyti lokių ar- 

irgi buvo'niiją, kuri gyventojams darosi

m. ]
metų ne kartų
vartotas teismuose.
brangiai užmokam
musų pergalę, bet žodžio lai
svi?“ visgi negalės būti nustel
bta Jungtinėse Valstijose.”
Balihvino byla tapo perkelta' resniam būviui. Kaip trokšta 

į aukščiausį teismų. American geresnio aprūpinimo darbiniu- 
Civil Liberties I 
remia savo direktorių 
da kovoti tol, kol Petersone' naudos padaryti. Kaip kitur, 
nebus daugiau mindžiojamo s taip ir eja vknas nori daugiau 
piliečių teisės.

nebuvo pa-
Mes

už
j Lietuvos žmonės turi prieša
ky savęs daug tikslų, taip pat 
daug tikisi dėdami vilties ge-

Union pilnai įkas, taip lygiai jo ponas sie-

BULGARIJOS ĮVYKIAI.

nūs keli mėnesiai atgal kai
nos, jos dabar yra aukštes
nės nemažu procentu. Jas turi 
pakelti tas, kas gauna menkas 

1 algas, dar nepakeltos, nors 
1 kainos kuliais vartaliojasi pir- 
I myn brangdamos. Inteligentui 
darbas apmokama mažiau ne
gu prieš karų. Reta rasti tokį, 
kurio alga butų paralelė su 
brangumu. Maistas ir kilos 

i prekės yra kelius karius arba 
| keleriopai pabrangę. Bet 
kam apie tai svarstyti.

Į tuvių darbininkai, kurių ne- 
‘ daug tėra, iškovoja geresnes 
sąlygas, bet pavieni juodadar
biai arba inteligentingi darbi
ninkai apmokami juokingai 
mažomis sumomis, vos, voe...

nors ši irgi nuolat brangina
ma .Ūžtai ūkininkų sūnus sten 
giasi atsikratyti žemės ir eiti 
į .miesto bedarbių eiles. Žudą- 
mas ir už šiaudo griebiasi. Už
tai nuolat einama’ į miestukus, 
kur brangina butus ir kt. Už 
butą dabar darbininkui ar Val
dininkui priscina puse algos 
atiduoti arba net daugiau.

i

(Tęsinys)

nėra

ligonių kunti ir 
visi kenčia nuo rykštes, 
patenkintieji* vadina badu, 
sidyvikite, jei žmogus

sidyvikite, jei dar krašte 
tamsuolių, įvairių skurdo 

dvasia, — jie 
kuria 

e-
n orėda

mas gyventi eina medžioti tu
rinčius tprto. Nemažai jau su
gauta plėšikų, nužudyta; ne- 

ir žudys... 
Lik laikina 

nuramini- 
kerštavimas 

valdo-
valdomųjų

Susidaro 
valdančiųjų prieš 
taip lygiai 
valdančius.

ihrpakėlia- 
hirtų, dide-

mažai dar sugaus 
bet tai neišnyks, 
priemonė laikinam 
mui. 
kaip 
mus, 
prieš

Mokesnių našta 
ina. Kas turi kokį 
lę dalį atiduoda valdžiai. Tik 
didesnio turto savininkai, su
lyginus, duoda mažiau. Kada 
norima avims vilną kirpti, rei-

želių joms. Tas pat ir su žmo
nėmis. Jei norima gauti įplau
kų iš ‘mokesnių, reikia duoti 
jiems ir šaltiniai, iš kurių ga-

giutii įplaukų, o kitas daugiau,z bedarbiai kaip buvę, taip 
ar bent pragyvenimui, uždirb
ti pinigų. Bet— nėra darbo.

į Ko reikėjo piniguočiams, jau
padaryta. Su užsieniais netu-

(rime tokių ryšių, kad galėtu
me pramonę vystyti.

Skaitytojams jau žinoma, 
jog Bulgarijos sostinėje, Sofi
joje, tapo išsprogdinta kated
ra tuo laiku, kai ten ėjo»pa-^ia visokios intrigos 
maldos ir todėl buvo prisirin- jo# reikalai neleidžia, 
kę daugybė žmonių. Padariny-* j'ąjp ir vargstame, 
j e daug žmonių lapo užmušt a darbo — nėra turto, 
arba sužeista. ? 
skaičius, laikrašč-jų ?.prąueši 
mais, siekiąs iki 7U0 žmvnuj

Kieno tai darbas? Kas gule 'ma nuo vargšo skurdžiaus iki 
jo atlikti 
jo teroro

Bet ir 
ir parli

vaikas?

Mokytojai gauna tokį atly
ginimą, jog užtenka lik papra
stam pragyvenimui, o apie 
knygų pirkimu, laikraščių išsi- 
rašymo, žurnalų ir kitų rei
kalingų dalykų neužsimink. Už 
kelias padoresnes knygas ar 
žurnalus priscina visą algą 
atiduoti. Taip ir prisimena 
pasaka apie baudžiauninką, k u 
ris uždykų ponui dirbęs, vaka
re eina dar jam į ranką pa
bučiuoti už “malones.” O dar
bininkui reikia ir knygų ir 

intelaikraščių, nežiūrint ar jis

Tosvietą visiems reikalinga, 
niekas neginčys.

Tamsu. Ar greit prašvis— 
nežinia, bet tas faktas, jog da
bar tamsu. Jei kartais prašvin 
ta, tai prie .šviesos 
tokie šešėliai, jog 
užtemdo, kaip nieko
Ir vėl tuo pučiu keliu traukia
ma. į tą *pat skurdą, vargą ir 
kitas bėdas. —šimtakojis
1925. III. 28

išsitiesia 
vėl viską 

nebuvę.

amžiais nebaigiami dąntų grieži
mai. ĖJydo mintys, mintys ne
randančios niekur ątsakymo. Vi
sas pąsaulis rodės kruvina, dvo- 
kenciais pūliais pasruvus žaizda. 
Kultūra, mokslas. NamAi kant
rybės, bažnyčios, smuklės” ne
noromis pasikartojo senio Myko
lo žodžiai, kol staigus trenks- 
mingas bęauningo1 suvis pergąs
dindamas neišyaikė jų. Krūpte
lėjau ly^ iš rtiiego pašokęs. Su 
šuviu kažin kas laukiniu balsu 
surikęs sunkiai sudribo ant grin
dų seklyčioj. Tekinas išbėgau 
pro duris lyg mago rankos stu
miamas ir prie lovos pamačiau 
besiraitantį dar gyvų peršautą 
karininką. Iš jo t virio s vyro kru
tinės tarsi kalno šaltinis čiurliu 
švirkštė kraujas į sieną uždeda
mas Galgotos paveikslą. Kiti tai 
si nieko nejausdami stovėjo vi
duasly, o tik vienas garsiai knar 
kė apsikabinęs nuogą sesutės 
krutinę lovoj. Purtomas baimės 
išbėgau pricmenėn. “Su krauju” 

'pasikartojo motinos žodžiai. 
Priemenėj ant krašto spintos de
gė mažutė žibalo lempelė, o juo 
dasis kapitonas su sesele irgi at
liko žmogaus pradžios veiksmų 
ant grikinių kruopų maišų, ku
riuos nepeisenai kareiviai suvei 
tė iš ratų, kad kiti neišvogtų ir 
neparduotų.

• Einant pro šalį jie nusijuokė 
demono juoku, nuo kurio drebė
jo žemė. Buvo tai viena, tik vie
na diena, kuri dar ir dabar sto
vi Piano akyse nuogu kruvinu 
kunu. Ryto anksti, kuomet visi 
prasiblaivėjo ir ėmė rengtis ke
lionėn, iš kai kurių pasiuntinių 
iš šalies nugirdau, kad garbės 
savo ir sesučių nepasidalijimo 
liko pastaiasis mirtinai nušau
tas. Jį kruviną sustingusį įver
tė į aukštus ratus ir išv-žė išva
žiuodami poilsio vieton. Nieko 
apart kraujo kaime neišliko. 
Mergaitės plovė kruvinas aslas, 
rinko mėz. agalius žmonių šlavė 
kiemus, tačiau tylios ir niūrios 
tartum visas skambiąsias 
dainas ir lengva svei
kąjį juoką butų nusinešę gilu- 
mon girių sausas kanuolių griau
smas. Ajpie vėlyvus pusrvčis, 
kuomet tyla ir ramybė vėl vieš- 
patavo musų kaime ]wis mane 
atėjo šlubuodamas dėdė Myko
las. šventąjį raštą palikom 
mes kitai dienai. Aš pasakojau 
jam matytus nakty atsitikimus.

liai atsargiai išbėgus atsigulė 
lovęn nuduodama buk miega.Jų 
ėmė žadinti girtas užkimęs bal
sas, kol prikėlė. Dabar išnaujo 
prisidėjo orgija viršijantį karų 
Dievą, sužeistųjų vaitojimus ir 
kraują. Tarškėjo stiklai, girdė
jos rusų tautinis iš bjauriausių 
pasauly keiksmą, garsus kvato
jimas ir paskutinis tfktas, ką 
mes vadinam žmogaus, moteriš
kės biaurojimas viešai tarp ka- 
nuolių trenksmu, kraujo ir keik-, 
smų. Ilgai negalėjau . užmigti 
Biaurios mintys lindo išvargtu 
sion galvon, lindo gyvi ir negyvi 
lavonai.

“Argi dėl to Tu miriai ant 
paniekinimo kryžiaus, kad butų 
karas paverčiantis Tavo vaikus 
biauresniais už gyvulius, už dra
skančius žvėris.”

Tavo krrvinas vainikas norėjo 
papuošti šviesos ir meilės spin
duliais žmonių galvas. Ateik dar 
kartą ir pematyk žemę, kurios 
dumblynuose sumindyti tavo i- 
dealai, kur kraujas, kraujas ir 
žvėriškumas gyvena.”

Keisti balsai spingia ausyse 
pritariant žiurbiai už sienos stik 
lų ir Keikimų muzikai. Obelų ir 
kriaušių šešėliai išsitiesė lyg 
šmėklų rankos tarsi norėdamos 
ką sugriebti. Melsvoj padangėj 
klysta keli mažučiai debesėliai. 
Visur ramu, gražu ir miela turė
tų gyventi.

“Kam tas visa, kam sukurė 
karą, kam žemę jei jos veidas 
nenudžiusta nuo kraujo?”.

Tyliu užsimerkęs ir mano aky 
se atsistoja purvini drėgni apka
sai, kur kalendami šalčiu, bado ir 
baimės dantimis pusgyviai žmo
nės laukia kuomet durtuvas iš
plėš širdį iš jo krutinės. Nuo šal
tos žemes sustingo jų kojos, iš
džiuvo veidai, liko vieni liesi 
kaulai pajuodusia oda aptraukti. 
Ten toliau pamiškiais, pabaliais, 
klonimis, kalneliais, kapai ir 
po jų drėgnų veJėnų ilsis sudra
skyti ramybėj amžių, ilsis daug, 
be sleaičiaus, be galo. Pusta jie, 
kaip ir šie dar gyvais pasilikę ru
dinėse gėdos ir pažeminimo.'Ji? 
negalvoja, tik laukia pasirodant 
žmogaus “priešo,” kad iš karto 
jį užmušus Vistiek, nors jam1 iš 
to nieko nebus. Jis nemano, ma
nyti ką nors jam uždraudė va
dai, vyiriąųsybe, kunigai davė 
net kryžių bučiuoti, ant kurio

8. Mas dėl Svilos ir šerkos į- 
tarimų: a) buk aš “pardavinė
jęs daugel įvairių prekių ir net 
atskirų sandėlį turėjęs”,, • b)i 
buk “tame sandėlyje malę 21 
neišparduotas dėžes cukraus 
su parašu, “J. Avižonis”, c) 
buk “mano vardu eidavę kas- 
kartą 100-150 p. prekių” d) 
buk aš “turėjęs pažinti su ko
kiu lai žydu Segaliu ir jam 
duodavęs sacharinų”, e) buk 
aš “prieš Skrinių gaivų lenkęs 
rr aklai jo klausęs,” - - tai tu
riu aš pareikšti:

A) D(4 Skriniaus visų laiką 
kėliau balsą ir kalbėjau Atsto
vui, kad reikia jis likviduoti, 
nežiūrint į jo pažintį su Minis- 
teriu, ir galų gale dasimušiau 
jo likvidacijos; nei galvų prieš 
jj lenkiau, Aei aklai jo klau
siau ir minties tokios dargi ne
galėjau turėti ir neturėjau, 
bet kalbose su juo laikiaus 
taktingai ir korektingai ir kan
triai laukiau momento išbrukti 
jį laukan iš Atstovybės; vienu
me savo laiške p. Puryckiui 
jis, Skrinius, teisybė, gyrės, 
buk ir mane ir Baltrušaitį jis 
laikąs savo rankose, kas > dėl 
Baltrušaičio nežinau, bet kad 
aš nebuvau ir negalėjau būti 
Skriniaus rankose — tai gerai 
žinau. (Minimas Skriniaus lai
škas rastas jo dėžėje likvida
vimo laiku ir Baltrušaičio grą
žintas kartu su kitais); taigi 
tuo pačiu budu kaip Skrinius 
galėjo laiške girtis pačiam Mi- 
niskriui, taip jis galėjo ir 
kam-kitam Atstovybėje, o gal 
ir pačiam Svitai pasigirti, buk 
aš jo rankose esąs. (Plačiau 
apie Skrinių mano parodymai 
byloje).

B) Nei kokio žydo Segalio 
nepažinau ir sacharino jam 
nesiūlijau. ' Bet galėjo būti 
taip: Atstovybėje be manęs — 
Avižonio Juozo, buvo kapito
nas Avižienis Kostas, buvo 
(vasaros-rudens laiku) trem
tinių Skyriuje inžinieris Avi
žienis Juozas ir yra iki šiol 
buhalterio padėjėjas Avižienis' 
Juozus visi keturi nieko 
bendro tarp kits kito neturė
jo; kiekvienas iš jų, neiš
skiriant ir manęs (gavau iš 
Minislerio Puryckio 25 kilo 
sach. jo asmens . ueiludiuns, kas 
matyt iš jo laiško iš 5/N-21, 
No. 19, sacharinas realizuotas 
mano agento Ariso (gaudavo 
sachariną kurjeriais, p-r tan
kiausiai gaudavo buhallcris 
Juozas Ayižienip, kurs pats ir 
realižuodav/h' kas inhlyl iš 
Marcinkevičiaus ir Vileišio lai
ško iš 12/N-21' No 1^0, kuriuo 
jie prašė, manęs išduoti jų dė
žes Avižieniui buhalteriui 
(laiškų pridedu); taipgi labui 
galėjo būti, kad buhalterio pa

Dr.

darbo iš kur juos imli. Vald
žia rūpina bedarbius organi
zuodama viešuosius darbus, 
bet lai daroma,, tur būt, dėl 
akių, kada skiriama sunkos ly
gios valdininko (aukšto) mė
nesiniai algai. Tuo negalima 
ne tik baigti darbų, bet net 
pradėtu Jei ir pradeda, tai 
samdo lik keletą darbininkų, o 

ir
lieka. Algos jiems skiriamos 
tokios, jog daug triūso reikia 
padėti iki sukrapštai litą. Užtai 
taip paskendus skurde tęsiama 
toliau vargingos dienos, o iš jų 
išbristi nesimato perspektyvų.

Nėra ūpo ir (judėjimo. Tik 
visur girdisi kalbos apie savo 
bedas ir taip susilenkę šalintų 
si nuo žmogių akių. Kodėl,I 
dulko, ar ilgai, gal visa amžių? 
čia jau ištrykšta ašaros ir nu
trūksta klausimai.. į juos nė
ra atsako!..., lai apmokamų, 
baudžiauninkų luomas. I

Žemės akis apleistas. ITodu*

MOKSLO KANKINYS.
Fredrick Henry Baetjer iš Bal- 
timore, Md., John llopkins li
gonines roentgenologistas, ku
ris plačiai išvystė • X-špinduĮius. 
Jis dabar turėjo pasiduoti \ Vi
niai operacijai ir netekti! 8?to 
piršto ir taipjau neteko vienos 

’akies, dėl jo, atsidavimo moks- 
lui-tyrinėjimui X-spindulių. Bet 
ir toliau jis nepaliaus dirbęs 

ko savo neturint priseina lau- ktai, nors brangus, palyginus prie tų pavojingų spindulių.

nesant 
Nukentėjusiųjų |urto nėra gyvenimo. Nėra 
v? praneši ' apsvielos, kultūros, linksmu

mo ar ramumo. Taip ,ir knisa-

tokį žiaurų kruvino-; inteligento, kuris nieku kilu 
aktą? Kam buvo neguli pragyventi, kaip tik sa- 
žudyti moteris ir vo rankų ar proto darbu. Nie

ki'iojG Kristus ir Jo vardu pri- Jis ilgai klausės tylėdamas, il- 
siekkno, kad klausytų beprotis-1 gai trukčiojo jo smaili kaulų pe- 
kų išmislų, klausytų bedieviškų' čiai drebėjo gyslotos ran- 
įsakymių užmuštu žmogų ir ne- kos ir kai lyg surinkęs visas pa
bėgtų iš karo lauko. Bučiavo jie'jėgas degančiomis akimis pa- 
kryžių, kryžių laisvės ir meilės,1 žvelgė į mane ir ėmė sakyti, 
bučiavo su pagarba, ko Ui bijo- Ud vis Ui kultuvą, mokslas, 
darni, nes-jiems niekas nėra pą- Dievas ir žmoniškumas, as nelx>. 
sukęs,-kad Kristus prakeikė radau žodžių jam atsakyti. Ma- 
slieivlynes. Liepė mylėtis,‘ bro-
liais būti. Ne jis to negirdėjo. 
Jani iš mažų vargo dienelių j

tikybos idealus, kunigas sakė | “ 
kad kląus5 k vyriausybė?:, nes nė- jąn 
ira vyriausybės ne nuo Dievo. Ne ė

žai pitsikab ėję skyrėmūs su juo.

“Tai tik viena diena kul-u- 
los" — prasitaYe jis išeidamas.

“Viena diena”,
n sugrįždamas i kašubai į dar 

dvok:<ūitį žmogaus krauju.

atsakiau
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Lietuvių Rateliuose.
Roseland

Raudonųjų biznierių vai gal.
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Henry Dannenberg, 73 m., 
jo karingos pačiutės Kozali 
kuri, kaip buvo liudijama, 
ir gatvėn jį išvydavusi ii

Skaitykit šį puikų paliu
dymų kas link pasekmių nuo 
vartojimo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetahle Compound.

Mo
bile

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos,

Užkrečiamos 
Ligos

žinoma, 
žmogžu-

DJL VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

instru- 
yru

Chica- 
VisHs 
atlie- 
ran-

AĮeinanti sekmadienį prasideda 
dienos šviesos taupimas

va- 
at- 
27

liaudies 
priklauso 
žmonės, 
didžiumos

'Taipjau

Svečiuose pas “Birutę"

Norfolk, Virginia. — 
tumei kiek daug

MEYERS SU POžfiLA NESU- 
SITAIKfi RISTIS

kaimo, Kviečiamos
Amerikoje išgyveno

dideliame nubudime

Pu galios štai Yra Nauja Gyduolė, 
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo
stabų Palengvinimą ir Užganėdini; 

mą į Kelias Dienas.

Kraujo Suirimai
Slaptos I
Ligos !

Vaikas bejiesKoctamas 
bolių 
siutų
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tavorščiu ir
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Belhvood miestelio, šalę Mel- 
rose Park, “trustees” tapo iš
rinkti ir du lietuviai — Alber
tas ši'.tunas ir Edw. Voitas. Čia 
laimėjo opozicija.

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausitd.

M. YUška,
3228 W. 38th St., Chkago, yi.
J... ........... i imi - ■ ------------------

nė 
neįtikėjo ir nėjo klausy- 

Maskvos” 
taip kad 
reikės ir

mai draugijėlė 
remia Martyno 
Petronis 
turą, ir neduoda
kurie kalba prieš

pašai'votas randasi 
Ridgeland -Avė., Ber-

Laidotuvės įvyks 
24 d., 9 vai. iš ryto 
2322 S. Ridgeland

a

'VcO^TUFF VčEUT UP 3o PER CIK į| Family Q0 A
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ticyiboYoutMHĮ ?

CHICAGOS 
ŽINIOS
Reikės pavaryti 

laikrodžius

Metinis palaikytų daigtų iš
pardavimas — Rummage* Sale, 
— naudai Hyde Park Neighbor- 
hood kliubo ir Univcrsity of 
Chicago Settlement League bus 
bal. 23, 24 ir 25 d. d., 9 vai. ry
to iki 9 vai. vak., prie 1328 E. 
55th St. (įėjinuis nuo Kenwood 
Avė., 2 augštas).

Peter Baron, 17 m., 
Calumot Avė., liko netyčioms 
nušautas jo pusbrolio Christ 
Basco, jiems ir jų draugams 
šaudant paukščius prie 138th ir 
Parsons gatvių.

Ateinantį sekmadienį vėl rei
kės pavaryti laikradžius vieną 
valandą į priekį, nes-nuo tos 
dienos prasideda šviesos taupi- 
ninias, kuris tęsis i>er visą 
garą. Laikrodžius atvarys 
gal į tikrąjį laiką rugsėjo 
dieną.

Mrs. Louise Kobišea, 35 
geležine kačerga užmušė Joseph 
Marinui j a, 36 m., 32-16 So. Wood 
St., kuris jos vyrui su reikalu 
išėjus, įėjo į jos miegamąjį kam
barį ir bandė ją užpulti.

Pereitą sekmadienį automo
biliai irgi nė vieno žmogaus ne
užmušė. Tai jau antras tokis ne- 
dėldienis, šiemet. Velykos© irgi 
nė vieno žmogaus Chicagos ry- 
bose. neužmušta.

golfo 
Budlong golfo laukuose, 
duobėje rado jaunos mo- 
lavoną. Kojos, jankos ir 
nupjautos ir jų niekur 

nerandama, 
srutų duobėj 
metus laiko, 
sai negalima 
suradus kitų 
identifikavus
negalima bus susekti 
dys tęs.

Spėjama, kad toj 
ji išgulėjo apie 
Kadangi veik vi- 
identifikuoti, ne- 

kūno dalių, o ne- 
lavono,

73 metų žmogus yra 
nas ir jam sunku išsisukti nuo 
mėtomų j j j indų, ir sunku pa
bėgti nuo pokirio, nors tai val
dytų 73 m. amžiaus moteries 
ranka, ranka visgi per ilgą lai
ką praktikavimosi gerai išsila
vinusi ir pasiekusi tame dalyke 
tobulumo. Su tuo sutiko ir 
teisėjas Sabath ir davė persky
ras 
nuo 
jos, 
net
pavaišindavusi pokiriu ar lent
galiu.

Melrose Purk “trustees” tapo 
išrinkti VVilliam Jedike, Antho- 
ny Tuima ir Charles E. įyins. 
Ar yra tarp jų nors vienas lie
tuvis, iš pavardžių sunku atspė
ti. Ten lietuviai buvo pradėję 
tartis smarkiau pasirodyti mies
telio politikoje, bet ar išėjo kas 
iš tų jų pastangų, dar nežino- 
inži. ,Vienas lietuvis kandida
tas, Frank Strzynecki, jau pir
miau buvęs miestelio valdybo
je, vakar rinkimus pralaimėjo.

Meyers su Požėla negalėjo 
usitaikvti: vyriausi nesusitai

kymo priežastis buvo “refe- 
ree”. Vienas spyrėsi, kad re
feruotų vienas, o kitas siūlė 
savo “mferec”. Tuo bildu de
rybos pairo.

Bet Požėla sako, jog kliube 
greko-romanų stiliumi su 
yersu
dieną už dvka.

Keli metai atgal, kada jie 
turėjo daugiau pasekėjų, musų 
raudoniesiems biznieriams 
centristams gana gerai se
kėsi. Bet dabar jie yra tiek 
susmukę, kad nieko nebegali 
nuveikti ir neteko paskutinio 
publikos pasitikėjimo. Pir- 
miaus bandė rengti visokius 
parengimus pavienes kuopos, 
bet vis susilaukdavo nepasise
kimo ir nikėdavo iš iždo dade- 
ti. Nieko nepelnydami pavie-

škiu, kad jie gali ii* 7 nutarti. 
Mat kokie jie yra galingi 7 
gali valdyti 180 narių ir aikvo- 
li kuopos iždą saviems reika
lams, — purvinam centrizmui. 
Jums betgi šį kartų pavyko 
privalyti įnešimų 13 balsų 
prieš 9. Beiškia, 13 balsų gali 
valdyti visą didelę kuopą ir 
eikvoti kuopos iždą. O lai yra 
todėl, kad kuopos nariai nesi
lanko į susirinkimus. Visų gi 
kuopos narių pareiga yra lan
kylis į susirinkimus, patiems 
tvarkyti kuopos reikalus ir ne
leisti centristams tuštinti kuo
pos iždą. 'Taipjau yra reika
las suvaldyti nepraustaburnį 
pirmininką, kuris kiekviename 
susirinkime pats kelia didžiau- 
šj triukšmą ir pats nepildo 
konstitucijos, lai ankščiau ar 
vėliau priseiš padaryti, nes dar 
tik ši kuopa išliko centristų 
nesuardyta ir negalima leisti, 
kad ir ją sugriautų. O tai pa
daryti jie ir bando. 'Tad budė
kime savo reikalų sargyboje.

— Prūdelis.

kainai svečius palinksminti. Sve
čiai, jausdami tokį “Birutės” 
ščiniininkų ūpą, šiek tiek kaip 
ir atšalo nuo “Birutės.” Bet 
tas ūpas “Birutės” ir mupų lai
mei neilgai tvėrė. Šiandie “Bi-. 
rutė” Vėl maloni, linksma, skai
sti, vaišinga ir daug žudanti. 
“Birute” triumfuoja. Tas įvy
ko pereito šeštadienio vakare 
Lietuvių Auditorijoj, kur “Biru
te,” “birutiečiai,” ir svečiai tu
rėjo bendrą vakarienę.

Kiekvienam bus įdomu žinoti, 
kas pasėjo tokį simpatišką, to
kį harmoningų ūpą birutiečių 

Dalykas, anot p. 
labai paprastas. 
.15” pradėjo ro-

domėję rfetynėmis, kurios turė
jo įvykti ant vietos.

Bikinis sakė rimtą prakžJl- 
apie lietuvių liaudies dai- 
kuri nebuvo nuobodi kaip 
jo “prelekcija” išleistuvių

SERGANČIOMS
MOTINOMS ATYDA

Naujienų 8G inirn. tilpo 
nutė apie skilimą Lyros cho
ro, po kuria pasirašo 'Teisin
gas. Bet šiame atsitikime'Tei
singas suklydo; turbūt rašė 
dalyko pilnai neištyręs.

r Lyros choras kaip gyvavo, 
:aip ir tebegyvuoja. Turi 36 
narius, kurie yra pilnai užsi
mokėję įstojimo ir mėnesines 
duokles. O kad trys ypatus 
(skaitau tik lokius, kurie buvo 
stojimo mokesti užsimokėję) 

išėjo, nesutikdamos su didžiu
mos nutarimais, tai dar nerei
škia, kad choras skylo. 
primetamus
irgi netiesa, nes 
dailės organizacija 
rijų kėlimu neužsiima, 
mokinasi 
čhoro 
kraipų 
choras 

niui, visos trys centristų kuo- rimais, 
pos 
h ngė bendrą 
svet. Kuoplačiausia 
kad dainuosią . buk Maskvos 
opiuos dainininkai. Bet daug 
sykių jų apvilta publika 
dabar 
lis jų garsinamų 
operos dainininkų, 
centristams vistiek 
prie šio vakaro pridėti.

revoliucionjerius 
choras yra 
ir „revoliu- 

vien
dainų; prie 
visokių pa- 
l vaikosi gi 
balsų nuta- 

netiesa, kad
uisivicnijo ir bal. 5 d. su- choras ‘ nebedainuoja. Kepeli- 

vakarą Strumilo cijos būna kas antradienis, 
garsino,' 1509 So. 19 Avė. ir kiekvienas 

gali užeiti ir lame isilikinli. 
Dabar Lyros choras rengia

si prie- savo koncerto ir teatro, 
kuris bus gegužės 10 d., l.iuo- 
sybės svetainėje. Jau baigia
ma mokiptis juokingą veikalą; 
choras gi yra išmokęs keletą 
puokių dainų; taipjau bus du
etų ir kvartetų.

— Dainorka.Centristams, matyt, jau nu
sibodo mokėti iš savo kišenių 
visokius taksus Vilnies, Lais-, 
vės ar Workerio naudai ir 
šiaip visokius spešelus, tai jie 
sumanė ištuštinti SLA. 139 kpJ 
iždą. Jie sumanė 
kuopą prie cinlrislų 
liuojanios vaikų 
nes kitaip sunku prieiti 
iždo, kuriame, kaip jie 
dar yra pinigų. Kovo 
jiems nepavyko pi rvaryli 
mą paaukoti iš iždo $29. 
bal. 
giau 
nūs

Nuo p. Stasio Šimkaus laikų 
pritraukti nedaug kartų teko būti pas “Bi- 

kontro- rutę” svečiuose, žinoma, išski- 
draugijėlės, iiant perstatymus, svarbiausia 

prie turbut dėlto, khd “Birutė” tu- 
žino, tėjo tokį auklėtoją, kuris nejno- 
7 d. kėjo meiliai, gražiai, pavyzdin- 
lari- gai auklėtį musų jauną puikią 
'Tad “Birutę” bei svečius tinkamai- 
dau- priimti. Kadangi šeimininkas 

savo tavorščiu ir Marty- mažai rūpinasi savo šeimynos 
tuoj duoda įnešimą paau- reikalais, tai ir patys namiškiai 
$2(1 jo paties “mokina- “birutiečiai,” nors ir daug ©ner

emia gi pa- gijos dėjo “Birutės” laimei, bet 
Įnešimą. P. vis tik negalėjo sukurti tos dva- 

paskelbia savo dikla- sio's, to ūpo, kuris “Birutei” bu- 
balso tiems, vo taip reikalingas. Patys “bi- 

įnešimą, o rutiečiai” būdavo lig sustingę. 
M. Bacevičius pašoka ir parcd- atšalę, be ūpo, nemokėdavo tin-

HAYE A M
V> lt U me YouCLOM 

felTbY. OUYOUR uTTlE TW0 BtRRlE^,AUt)IW08in

šeimynoje. 
Vanagaičio 
Matote, “Birutė 
mansuoti su garsiu kavalierium, 
kuris atvyko net iš > Lietuvos 
žemės. Tas kavalierius ir yra 
p- Vanagaitis. Juk tai natūra
lia dalykas, kad kai jauna po
relė romansuoja ir žada vesti, 
visi artimesni tai porelei žmo
nės bei namiškiai turi nemažai 
pasitenkinimo ir smagumo iš to. 
O čia visas dalykas kaip tik ir 
eina apie tai. A. Vanagaitis 
suųengtoj “birutiečiį” puotoj 
kaip ir nedrąsiai, fyaipo kava
lierius, pareiškė: “Jeigu “Biru
tė” su manim, aš su “Birute.” 
Tam p. Vanagaičio pareiškimui 
visi susirinkusieji karštai pri
tarė. Taigi po šito p. Vanagai
čio susiartinimo su “Birute” 
teks laukti pageidaujamų davi
nių. t

Prie smagaus ūpo sudarymo, 
sakoma,,, nemažai prisidėjo 
“dzimdzininkai,” kuriems ir p. 
Vanagaitis priklauso. Kad 
“dzimdzininkai” atvežė mums 
to, ko mums truko, tai tiesa. O 
jie tai atsiekė dainuodami 
mums liaudies daineles, nuo ku
rių mes buvome gana nutolę, 
šioj šalyj išsilavinę musų dai
nininkai, nepažindami musų 
dvasios, musų troškimų, bruka 
mums visokias mitsų dvasiai 
svetimas dainas. Manau, mu
sų dainininkai klaidos nedarys 
ateity, jeigu jie duos mums ma
žiausia septyniasdešimt penkis 
nuošimčius lietuviškų liaudies 
dainelių.

Progtamą skelbė “dzimdzi- 
ninkas” p. Dincikis. Jis irgi, 
matyt, gerai yra susipažinęs su 
“Birute,” kad taip gerai su
pranta jos psichologiją. Tam 
programe jis pasako daug tie
sos apie “Birutės” šeimyninį gy
venimą, tik gaila kad tą pro- 
gramo dalį niekas nebandė iš
pildyti. Ypač visi buvo susi-

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJE.^IIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLANDi PllTS- 
BURGH irtulo greitą kelionę į Cher- 
houg, Soulhampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie Ynus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III.

bėlę 
nas, 
kad 
vakare, bet visgi buvo truputį
perilga. Buvo ir daugiau trum
pų prakalbėlių. Visi reiškė di
džiausio pasitenkinimo “Biru
tei” ir linkėjo jai kuogeriausios 
kloties ateities darbuose.

Aplamai imant šis vakarėlis 
nutiko kuopuikiausiai. Svečiai 
buvo priimami ir vaišinami kuo- 
malonausiai. Beje “dzimdzinin
kai” vadovavo žaismėmis, nese
nai atvežtomis iš Lietuvos, šo
kome ir žaidėme visi — seni ir 
jauni.

Taigi svečiuose pas “Birutę” 
radome didžiausio pasitenkini
mo. Reikia tikėtis, jog “biru
tiečiai” nepasigailės energijos 
dar kartą-kitą mus taip jau pa
vaišinti. V-s

Trumpoje ateityje bus paro
dyta penki tūkstančiai neįmano
mai dideles reikšmės daiktų.

Skaitykite atidžiai “Naujie
nas”. ir tėmykite tolimesnius 
pranešimus.

(fąiw ąut tt-to pusi.)

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

VINCENTAS PANKAUSKIS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 17 metų amžiaus, Balan
džio 9, 1924 metais. Paėjo iš 
Kuliškio 
valsčiaus. 
2-1 metus.

Paliko 
b tolį Vladą ir brolienę Pan- 
kauskus.

Pamaldos tfz vielionio sielą, 
atsibus pėtnyčioj, Balandžio 24 
<1., 1925, 8 vai. iš ryto Šv. Kry
žiaus Bažnyčioj.

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

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

Lieka nuliūdę.
Brolis Vladas Ir brolienė 
Pankauskai.

VINCENTAS VISBARAS
Musų mylimas vyras ir tę

vas persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 48 metų amžiaus, Ba
landžio 20 d., 1925 m., 9:04 va
landą vakare. Paėjo iš Degu
čių kaimo, Mariampolės apskr., 
Amerikoje išgyveno 32 metu.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Konstanciją, dukterį 
Ortą ir sūnų Vincentą, brolį Ka
zimierą, seserį Barborą.

Kūnas 
2322 S. 
vyn, III. 
Balandžio 
iš namų 
Avė., Bervyn, III. j St. Pins Ba
žnyčią, 19 gat. ir Ashland Avė., 
o iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero Kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę liekąme,
Moteris, duktė ir sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja grar 
borius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

ngvius akiu Įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akiu karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. S po ei ai ė 
atyda atkreipiama i mokyklos val
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 West 47th St
Phone Bnnlevard 768U

“Jei jus žino- 
moterų ir merginų 
vartoju jūsų gyduo 
les; jus tikrai nusi- 
džiaugtumėt. Kiek
vieną dieną kuo
met aš tiktai1 tu
riu progą, aš' vi
suomet patariu 
kam nors vartoti 
jas. Birželio mėne
sy, 1904 metuose, 
aš buvau nustojusi 
vilties pasveikti, aš 
tuomet jums ir ra-77„ttt:v r vuumei jums ir ra

šiau. Mano vyras nuėjo j aptieką ir 
atnešė man Vegetable* Compound. Į 
keletą dienų aš pasijaučiau geriau ir 
aš dabar jas vartoju kada reikia. Aš 
dabar pergyvenu permainą savo gy
venime ir vis dar vartoju jas ir esu 
sveika. Kuomet pradėjau vartoti jū
sų gyduoles, aš išrodžiau kaip šešėlis. 
Mano sveikata buvo žuvusi. Paskuti
nis'daktaras kokį turėjau pasakė man, 
kad nebeduos man gyduolių, nes aš 
turiu važiuoti j ligonbutj ant operaci
jos. Todėl aš apleidau daktarus. Da
bar aš sveika moteris. Aš norėčiau 
pasakyti visam pasauliui kokios ge
ros gyduoles Luclia E. Plnkham’s Ve- 
getable Compound yra”. — Mrs. J. A. 
Jonės, Colley Avė., Norfolk, Virginia.

Dėl Blogo Miego, Nėr 
viškumo Nuvargu

sio Iš Persidirbi- 
mo Jautimo

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, Ir 
žemas musų kalnas. Sergikite sava 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Wėst 47th Street
... Netoli Ashland Avė.

T • Ingos
Gydomos 'geriausiu ir pasekmingiau-

JeiJusų miegas nėra ištisus ir..gai
linantis ir Jus jaučiatės nervuotu ir 
.pavargusiu rytmęiyje,»tai eik pas Jū
sų aptiekorių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins ■ Jumis, kaip greitai jisai 
veikia. Jis suteikia gaivinantį miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą, puikų žlebčiojimą, reguliarį vi
durių veikimą, gausiai entuziazmo, 
gyvumo ir veikmės, ši nauja gyduo
lė, Nuga-Tone stebėtinai veikia vidu
rių užkietėjimo ligose, išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, galvos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jus ken
čiate nuo tų blogumų, Jus būtinai pri
valote Išmėginti šią gyduolę, taip, 
kaip daro tūkstančiai kitų žmonių kas 
mėnuo. Jums nieko nekainuos jeigu 
Juims nepagclbėtų. Jis yra malonus 
imti ir Jus tuojaus pradėsit geriau 
jaustis. Imk jį nors per keletą dienų 
ir jei Jų.š nesijausit geriau ir neat- 
rodysit geriau, nunešk likusią pakiu- 
ko dalį pas Jūsų aptiekorių ir jis su
gražins Jums Jūsų pinigus. Nuga- 
Tone išdirbėjai , taip gerai žinodamr, 
ką jis padarys dėl Jūsų, įsako vi
siems aptfekoriams garantuoti jį ar 
sugražinti Jūsų pinigus jeigu neuž
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
su aptickorius.

siu metodu
Nauji Arsphėnamine ir Luescide gy

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

Dr. B. M. Ros8
35 S. Dearborn St

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

Jos. F, Sudrik * 
3343 So. Halsted St.

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yru laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yra pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūsles, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligą.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui* > 

Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Ėgza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Rnumrny ir Nervų <;.v«ly'naK $2 iki $5 
Gydymai Odos ligų — Artine Raya, $3. 
RioChvrnic Kraujo Seru ra Gydymus, $10. 
PliKiturimaH ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 5(16—Mo
terų priėmimo kambarys, 508 Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn Si., kamp. Monroe, 

( hieago.
Penktas aukštas, Ciilly Namas

25 melai Varne Name
VALANDOS:

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

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

Vieta gerų 
ir leiigvių 
u r m o nikų 
Jungt. Val
stijose. Me 
nevartojamo 

importuotų ar
monikų ; visi 
musų 
meptai 
padaryti čio
nai, 
goj. 
durbas 
karnas 
komis iš ge- 

Senas armonika* mainom 
naujos armonikos garan- 
Reikalaukite musų kata*

riauido materiolo.
| naujas. Musų 
tuo t os 5 metams, 
logo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co.

926' So. HaUtrd Si Chicaffo, II!
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Lietuvių Rateliuose Pranešimai ISRENDAVŪHMUI REIKIA DARBININKŲ . PARDAVIMUI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Iš “Birutės”
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

. PARKNDAVO.TIMUI fintas, « 
kambarių, garu šildomas ir ofiso 
vieta, 2-jų kambarių, kur pirmiau 
buvo daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisim. Kampinis namas. Vie
ta tinka bile kokiam ofisui.

VYRŲ

ne lietuviškos 
du i nuo j tūnos. 

Birute” buvo.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE 
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24
Pradžia 10 vai. ryto.

1347 S. 48th St., 
Cicero, 111.

L. Jauniionirnė.H Lygos lavinimosi 
susirinkimas įvyks ketverge, balunr 

i dilo 23 d., 8 vai. vak., Mark VVhitp 
Sųuare svetainėje. - Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI 2 pavieniai kambariai, 

dėl gert, vaikinų arba merginti. 
Kambariai su visais parankunuus.

Atsišaukite
LUCILE STENISH, 
5017 So. Paulina St. 
Tel. Republic 3405

SALESMĄNŲ. Reikia sah’smanų 
pardavinėti apsidrauimą nuo nelai
mingų atsitikimų, Chicagoj ir Illinois 
valstijoj. Mokame algą ir komiši- 
ną. Atsišaukite pas

FIRST NATIONAL MUTUAL
• 1NS. do.

105 N. Clark St.
Room 526

ARSI DUODA
Parduosiu labai pigiai, 
greit parduoti, 
namų rakandai.

Atsišaukite
556 W. 14th St.

cigarų Storas, 
nes reikia 

Sykiu parsiduoda ir

NAMAI-2EME
Turtas prie dury

mMAI-ŽEME

dievams, kad
Dzinidzi Drimd-

Dingus iš musų tarpo Mikui 
Petrauskui, St. Šimkui, musų 
lietuviški chorai pradėjo tuo-1 
jaus amerikonėti, daugiausiai 
buvo statomos 
tės ir kitokios 
dvasios dainos 
Tas pats ir su
St. Šimkui apleidus Birutė bu
vo užmiršusi visas jojo išmo
kintas lietuvių liaudies dainas 
ir žinoma, choras nebeteko 
lietuviškos dvasios ir a t si toli- 
no nuo musų lietuviškos liau
dies. Ačiū 
mums atnešė
zi su komp. A. Vanagaičiu ir 
vėl žaibo greitumu pradeda 
atgimti musų liaudies daina. 
Pasidėk avojant A. Vanagai
čiui, Birutė vėl yra lietuvių 
liaudies choras, su nauja ener
gija, ir su naujomis komp. 
A. Vanagaičio liaudies daino
mis, kurios musų liaudžiai 
yra geriausia suprantamos ir 
sužadina musų nuvargintų sie-

Garfiekl Purk Lietuvių Vyrų’ir Mo
terų Pailelpinis Kliubas rengia didelį 
ir puikų balių su programų, nedėlioj, 
Balandžio-Aprii, 26, 1925, Lietuvių
l.iuosybės svetainėje,• 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III. Durys atsidarys 6 vai. 
vakare. Programas prasidės 6:30 
vai. vakare. Kviečia visus,

G. P. Kliubas.

llumboldt Parko Lietuvių PilitiŠko 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, balandžio 24 d., 7:30 vai. 
vakare, 3310 Evergreen Avė., Chica- 
go, III. Meldžiu narius ncpaslveluo- 

ti. A. Walskis, rašt.

PARENDAVOJIMII kamba
rin vienam arba dviem vaiki
nam ar merginoms, arba ve
dusiai porai.

1422 N. Hovnc Avė.

KAMBARYS dovanai senai mote- 
rei ar vedusiai porai, kad ir su šei
myna. Atsišaukite po 5:30 valandų 
vakare arba subatoj po pietų.

Kreįpkitės
4329 So. Washtenąw Avė.

REIKIA PAGEE-
BlNINKRS
NAMŲ .PRIŽ1U-
RETO.toS.

023 VV. 15 SI.
■■i Il>»i ĮWiiĮftl.M| IĮ.U'! '„'."'A*. ‘

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

Kitus po $5 i savnilę. 50 gerų 
vartotų karų nuo $50 iki $1000.

Firma Įsteigia jau 8 metai. 
Klauskit bile banko Englewoode.

ENGLEWOOD OVERLAND
5952 S. Halsted St.

Tol. Wentworth 8257
Atdaro nedėlioj 
ir vakarai*.

CO.

Ateinantį nėdeldienį, balan
džio 26 <1., lietuviai chicngie- 
čiai galės užtektinai prisiklau
syti tikrų liaudies dainų, pas
kutiniame ši sezoną “Birutės” 
surengtame Po-Pu-Ri. Tiktai 
mes turime pasinaudoti šiuo 
“'Birutės” parengimu.

— Svečias.

Extra Jaunoji Birutė renkasi, dėl 
svarbių reikalų šiandien 8 vai. vaka
re Mark White Sųuare Parko svet., 
“I.ibrary Room”. Visų narių, tėvų ir 
“Jaunosios Birutės” lėmėjų prašoma 
atsilankyti.

Org. Juozas Kuzmickas-Uklveris.

A. I.. T. SandaroH 25 kuopos susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, balandžio 
24 dieną, 8 vai. vak. Raymond (’ha- 
pel svet., 816 W. 31 St. Rinkimas 
valdybos ir kiti svarbus klausimai 
bus ryšami. Valdyba.

APSIVEDIMAI

Vytauto Beno darbuotė
Rengia koncertą. — Benas pa

didėjo.

PAJIEŠKAU merginos arba naš
lės; norėčiau susipažinti, o potam 
apsivesti; ne senesnės 35 metų; aš 
esu vaikinas 30 metų.

J. KAIRE, 
Nat. Military Home, »

Bos 306, Dayton, Ohio.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA partnerio, kad uždirbus iš 

patentų išdirbinąjimo. Californijos 
valstijoj tie patentai jau duodu pelno 
$518)0. Aš noriu gero pagelbininko, 
kuris galėtų gauti dar 47 valstijas 
ant tų pačių sąlygų. Dabar yra 
nuolatinis reikalavimas tij produktų, 
Reikia Įnešti pinigų. Del informa
cijų atsišaukite arba rašykite,

JAMES JOANNIDES, 
Išradėjas,

159 N. State St., Room 1534

taineje, Vytauto Benas laikė 
savo mėnesinį susirinkimą.

Į Beną įstojo trys nauji na
riai, kas rodo, .kad Benas nuo
latos auga.

'Poliaus sekė komisijų ra- 
portai. Baliaus komisija pra
nešė, kad balandžio 26 d. yra 
rengiamas balius Dievo Apvai
zdos parap. svetainėje. Viskas 
jau prirengta prie baliaus, o 
ir muzika busianti net 12 mu
zikantų. Antroji komisija pra
nešė, kad gruodžio 5 d. yra 
nusamdyta Meldažio svetaine 
ir bus rengiamas puikus kon
certas. Visi buvo kviečiami 
rengtis prie to koncerto. Apie 
Bridgeporto Lietuvių Audito
riją raporto kaip ir nebuvo; 
jau kelintą susirinkimą tokia 
nevykęs raportas duodamas. 
F .yderis pranešė, kad grajinti 
dėl radio neapsiėmęs delei men 
kos mokėsi ies.

Vienas draugų pasižadėjo 
ateinantį susirinkimą atsivesti 
bent kelis naujus narius. Jei 
jis ištikrųjų tai padarys, tai 
Benas įvertins tą jo darbą.

Buvo pranešta, kad musų 
senasis lyderis p. J. Keturakis 
jau sugryžo ir ateis į ateinan
čias repeticijas diriguoti. Visą 
veidai nušvito iš džiaugsmo, 
nes jis yra visų mylimas kaipo | MOVING, EXPRESSINg2«iJCOAL 
gabus dirigentas.

PAJIEŠKAU partnerio j groaemės 
jiznj. Patiri mo nereikia. Turi tu
rėti kiek kapitalo. Tūrio du bizniu, 
negaliu apsidirbti. .Jeigu kas norėtų, 
galėčiau ir vieną biznį parduoti.

Atsišaukite
3553 Wallace St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apię- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi, J. J. Dunne 
Rbofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

Tel. Yarda 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROS

/
dėl rendos. Su vir
be virtuvės. Pnvie- 
p<> du. Netoli Ma-

RUIMAI 
luvr arba 
niam arba 
dison ir Ashland blvd.

II I Sheldon 6t.

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI automobilius Fran- 
klin touring, su žieminiu viršumi, 
pertaisytas ir permalevotas, d ratiniai 
ratai ir bamperiai ir kiti ekstra. Kai
na $550 cash.

1106 W. 78 St.
z Tel. Vincennes 7145

AtsiŠaukit po 6 vai. vakare.

IEŠKAU* darbo už bučerį; 
patyręs per 12 m. Draivinu tru
kus, kalbu lietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. Kam reikalin
ga toks darbininkas, kreipkitės 

Tel. Pullmap 4456
Klauskit S. Norkus

GHANDLER automobilius, 4 
pasažierių, uždarytas; turiu 
greit parduoti, reikia pinigų. 
Vertas $500; atiduosiu už bile 
pasiūlymų. Matyk it vakarais

A. F. Bartkus, 
2723 W. 64th St.

RAKANDAI
REIKIADARBININKO

MOTERŲ
JIEŠKAU mergirft)s arba moteries, 

curi'liuosu nuo darbo laiku (vaka
re) norėtų pagelbėti prie namų. 
Duosiu kambarį ir dai* primokėsiu. 
Gera vieta.

Atsišaukite
6606 So. Mozart St.

PARDAVIMUI visi namų rakan
dai taipgi rankinis prosas. Parduo
siu viską sykiu arba dalimis. Prie
žastis pardavimo skubi — apleidžiam 
miestą.

Kreipkitės
3443 Auhurn Avė.

2nd floor front

REIKIA jaunos merginos 
prie siuvimo burlap ir vatinių 
maišų. Geras ir nuolatinis dar
ias. Pirmas augštas.

329 W. 21th Place.

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, • bus parduoti už 
didelį bargenų. Visus sykiu arba 
dalimis. Parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kamba
rio setas, karpetai ir fonografas ir 
grojiklis pianas.

5601 So. \Vinchester Avė.
..... -»-nr .- - -- ■

PARDAVIMUI
REIKIA 50 merginų leng

vam dirbtuvės darbui. Malo
nios darbo sąlygos. AtsiŠaukit 
tuojau. " x

A. L. Randall & Co., 
525 W. 76 St.

> PARSIDUODA KRAUTUVE
Ant Halsted St., biznis išdirbtas 

per 10 metų, negendančių daiktų, 
gražus fixturiai, atakas naujas už la
bai mažą kainą.

Kreipkitės į
Naujienas

1739 So. Halsted St.
Box 512

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

2001 So. Halstąd St.

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUČERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengjmas turi būti iškraustytas; 
j j galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.

2113 Archer Avė.

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

REIKIA vieno shermeno, pa
arusio; darbas prie mašinos 
geležies atkarpų jarde.

Kreipkitės:
2034 Southport Avė.

856 W. 122nd St. 
Pullman 185Ž

ODINĖS LIGOS

SEVERA’S

ESKO
Antiseptiškas moatia.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į a plieką.

K
yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

Sutaisytas praialinimui 
niazljimo ir kita 
odos irritacijas.

W. F SEVERĄ CO. 
CEDAH RAPIDS, IOVVA

PIANO MOVING FXPERT3 
Lonu <Ustance handlintr.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

REIKIA vyrų tekintojų | 
šlapių akmenų tekinimo.

Whitakpr Mfg. €o„
5723 W. 651 h St.

• Imkit 63rd St karų iki
CJearing.

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

1389 Milwaukee Avė.,

PARDAVIMUI delikatesen
krautuvė, sykiu ir namas.

4819 So. Wells St. 
Phone Yards 1060

Tel. Lafayette 5153-6430

RUBIN BROS 
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

PATYRĘS mokytojas dar 
apsiima mokinti kelis asmenis 
angliškai rašyti ir įkaityti. Pi
gi kaina.. Atsišaukite, Naujie
nos, 1739 S. Halsted St., Box 
518.

REIKALINGAS patyręs siuvėjas 
prie special orderių. Darbas nuola
tinis, gera mokestis nuo šmotų, ar 
ant valandų. Turi būti patyręs ant 
elektrikos spėkos mašinos operato
riaus darbo. AtsiŠaukit greitai

WALTER THE TAILOR
5557 W. 63rd St. & Central Avė.Avė.

REIKALINGAS 
PIRMARANKIS 
VIRĖJAS I 
RESTAURANĄ

2113 S. Halsted St.

RE IK ALINGI du kuk oriai — 
vienas naktimis, o kitas d’ie- 
nomis. Turi gerai žinoti savo 
darbą. Mokestis gera ii’ nuola
tinis darbas. Bridgeport Restau- 
rant, 3103 S. Halsted St.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda bučernė ir grbserne 

maišytų tautų apgyvento] apielinkėj. 
Noriu parduoti greitai ir pigiai. Ne 
galiu apsidirbti, nes ^uriu du bizniu.

Naujienos,
1789 So. Halsted St.

Box 514

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyvento] apie
linkėj. Yra ilgas lysas. Biznis yra 
cash ir gerai išdirbtas. Parduodu, 
nes greitu laikų apleisiu Chicagą.

Atsišaukite
4401 S. Richmond St.

PARDAVIMUI
HESTORANAS- 
VAIZiYKLA.

IfiJR S. WESTERN A VE.

RESTAURANTAS
Geroje vietoje, lietuvių koloni

joj. Rendu pigi, lysas ilgas. Par
siduoda geromis sąlygomis. Adre
sas “Naujienose”.

1739 S. Halsted St. 
Box 511

PA IlSi DUODA kriaučių ftupa, se
nų ir naujų drabužių; geroje vietoje, 
darbo užtenka dėl dviejų darbininkų, 
Storas vertas $500, parduosiu už 
$150. Priežastis labai svarbi. Kreip
kitės pas savininką

625 W. 31 st St.

PARSIDUODA restauracija ir ice 
cream parloris. Parduosiu visą, ar
ba pusę. Priežastis; man vienai sun
ku apsidirbti.

1913 W. T«ake St.
Melrose Pai’k, 111

GROSERNĖ ir delikatesen. Tai 
nėra blogame stovyje krautuvė, ren
dos $45 į mėnesj, 4 metų lysas, už
pakaly kambariai. Bargenas, tas 
pats, savininkas 4 metai, nereikia 
agentų, cash tiktai.

Tel. lafayette 6455
2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne su mūriniu namu, ar
ba išsimaino ant nedidelio na
mo. Meldžiu atsišaukti.

/ 2519 W. 43 St.

PARSIDUODA hardware ir 
paint štoras, gerama padėji
me, lietuvių apgyvento] vietoj; 
parduosiu arba mainysiu ant 
namo. AtsiŠaukit

2441 W. 46 Place

NAMAI-2EME
NAMAS ANT JUSU LOTO

5 kambarių mūrinis bungalow, 
moderniškai įrengtas, $5490, įmo
kėti $1000, kitu* išmokėjimais. 2 
fintų naruos, garu šildoma.*, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lokes Construction Works
Kampas 58th & So. Robey Sts.

Tel. Republic 0200

MARQUETTE MANOR, naujas 2 
flatų mūrinis namas, 5-5 kambarių, 
sun parlor, aržuolo trimingaL ugna- 
vie|ė, knygų šėpa, bufetai, tile vana, 
plieno konstrukcija, garu šildomas, 
miegojimui porčiai. Išmokėjimais. 
Pirmas augštas,

6017 S. Mozart St.1

SKUBINKITĖS 
Su Depozitu

Jeigu nori Tikrą Bargeną 18-toj 
apielinkė, 4 fletų namas su toiletais, 
elektra, vanom ir kitais patogumais 
— lahai gerame stovyje. Kaina tik 
$6400.00. {nešti tik $1500 ar dau
giau, o balansą mokėti po $50 į mė
nesį iš rendų. Rendos atneša $90 į 
mėnesį.

Savininkas priverstas greitai par
duoti, nes gyvena ant farmos Michi- 
gane.

DARGIS' & SAVICKAS
726 West 18-th St. - 5

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų muro namas 5 ir 5 kambarių. 
Mainysim ant biznio bile kokioj apie
linkėj. Namas randasi Prighton 
Park gražioj vietoj, netoli karų li
nijos.

J. BALCHUNAS, 
3200 So. Lowe Avė.

Phone BouleVard 9265

PARDAVIMUI 2 namai. Vienas, 
9828 So. Mmernld Avė. 3 pagyveni
mų, elektra, vanos. Kuinu $4,600.
Antras 8222 So. Auburn Avė. Kai
na $4,000.

AtsiŠaukit
M. RUDIS, 

3222 So. Auburn Avė.
1

KOPERACIJA. Noriu susipažin
ti su šeimynomis kurios norėtų pirk
ti koperatyviais. pagrindais 4 arba 6 
apartmentų namą South Side prie 
geros transportacijos. Agentų ne
reikia.

Naujienos,
1789 So. Halsted St. Chicago, III. 

Box 577

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas mūrinis namas. 8 fla|>ų. 
Randasi South Sidėje. Renda j mė
nesį $150, kaina $15,500. Mainysiu 
ant praivit namo arba ant bungalo.

Kreipkitės
JOS. BALCHUNAS 
3200 So. Lowe Avė. 

Phone Boulevard 9265

Atidaryk duris turtas pats įeis jum» 
j kišenių, tas ko jus jėškote. 105 ak
rai geros žemės, 18 akrų girios, 30 
akrų sodno, 1 mylia į miestą kur yra 
20,000 gyventojų, gyvuliui, padargai 
už $7000, arba mainysiu j namą. 40 
akrų geros žemės, gyvuliai, budinkal, 
uiti miesto, 10 akrų girios, 10 akrų 
sodno, kaina $3000, mainysiu ant na
mo. 80 akrų gera žemė, budinkal, 
girios, upė, sodnas, netoli miesto ir 
cementinio kelio, $2000, verta, $4000. 
40 akrų juodžemio ir molio, visa dir
bama, arti miesto, budinkal dideli iy 
visi nauji, pagal šios mados, kaina 
$2300. 40 akrų girios, nauja stuba, 
barnė, gyvuliai, viskas $1200, įmokėti 
$600. 40 akrų geros žemės, geras
sodnas, 2 mylios j miestą, mainysiu 
ant gero automobilio vertes $900. 
Platesnių žinių klauskite pus

P. D. ANDRE K lis*, 
Pentwater, Mich.

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

Pardavimui
4 metų senumo namas po 5 ir 5 kam
barius, maudynės, elektra, didelis 
beismantus, graži vieta arti kari) li
nijos, kaina $10,500, įmokėti $3,000, 
kituK kaip randą. Namas Brighton 
Parke.

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

Pardavimui
Medinis namas po 4 kambarius, mau
dynės, elektra ir visi parankamai, 
kaina $3,500, jmokėti $1,800.

Pardavimui
Bizniavus namas, gražiausia vieta 
ant Bridgeporto prie Lietuvių Audi
torijos 3151 So. Hąlsted St. Par
duosim pigiai ar mainysim ant kito
kio namo, kas mylit turėt gerą vie
tą dėl biznio, atsišauki! greitai.

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

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

1 JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

PARSIDUODA lake front septyni 
lotai, dvi cottage, viena su trimis rui
mais; antra su septyniais ruimais; 
2 barnės, svirnas, garažas, vištinin- 
kas, naujas. Vienas automobilis chan- 
dler, 1922 model, sedan, septynių pa
sažierių. Geros dvi karves, keturias
dešimt vištų, dvi geros kiaulės. Trįs 
nauji botai laiveliai ir boathouse. 
Jeigu kas norės, su visais^ rakandais. 
O dabar prie to dar turiu mažų ir 
didelių farmų, kas tik kokių norės; 
nuo dešimt iki šimtą dvidešimts akrų. 
Visos farmos gerame stovyje, su gy
vuliais ir visoms mašinoms. Nepra
leiskit šitą progą. O šita proga ge
riausi kur* gali rasti. Kreipkites 
laišku arba patis atvažiuokite.

Savininkas,
, PETER MIKALAUSKI, 

Box 41, Woodboro, Wij;.

BARGENAS
Tikras pirkinys greitam pirkėjui. 

Apleidžiu Chicagą greitai. 3 aukš
tų mūrinis namas, $19,000. 34 pė lų 
lotas, viduryje South Side, cash 
$6,000. Matykit savininką,

GRAFF,
730 W. 61 St.

Pardavimui per savininkų 7 
kambarių garu šildoma rezi
dencija, cementinis skiepas, 
platus lotas, 2 karų garažas, 
3633 W. 61 PI. Kaina $6800, 
cash $1500. šaukit Prospect 
8588 arba 0622

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

2119 So. Halsted St

PARDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas, 7 6 kambarių, 
garu šildomas, kaina $12800, 
2 karų garažas.

1514 W. 71 St.
Tel. Vincennes 2721

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ?

L A K I A V S U
r---

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

Standard Land Association
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois. ,

•Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kites pas

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

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

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
. Tel. Yards 1571

Bungalow už $5,000
Ką tik pabaigta budavoti 4 kamba
rių muripis bungalovv. Lotas 30x125 
pėdų. Randasi 3 blokai nuo Mar- 
ųuette Park. $1,000 jmokėti.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69 St.

PARDAVIMUI per savininką nau
jas namas, 8 dideli kambariai, mo
derniškas. Namas geras dėl dide
lės šeimynos arba laikymui įnamių. 
6838 S. Claremont Avė., netoli 69 St. 
ir Western Avė. karų linijos.

Tel. Prospect 4547

SERAI—BONAI
PARDAVIMUI Ųniversal State 
Bank 16 Šerų. Kaina $3,000. 
Pardavimo priežastis — savi
ninkas važiuoja į Lietuvą.

M. Budi<
3222 So. Auhurn Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

J. P. Olekas, Mokyklon vedėjas,
* 3106 S. Halsted St., Chicago, III.
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VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
' Šis Amatas Gerai Apsimoka

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

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

GREIT UžDIRBSIT 
GREIT IŠMOKSIT

Musų trijų kursų amatas automo
bilių plovimo, malevojimo ir si- 
monizing. Paskiau už darbą gau
site nuo $40 iki $60 j savaitę po 
3 savaičių mokinimosi musų pačių 
garadžiuje. Yra daug darbų per 
visą metą. Galite įstoti kasdien, 
lengvomis sąlygomis. Atdara nuo 
9 yrto iki 9 valandai vąkare,

CHICAGO AUTO SERVICE 
BUREAU,

309 S. LaSalle st., room 105


