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160 žuvo amunici 
jos ekspliozijoj

GARLAIVIO GAISRAS, KURIAME KETURI ŽMONĖS ŽUVO

Mussolini sergąs pavojin
* ga liga

Sovietai varo laukan paskuti 
. nius dvarininkus

160 žmon iu žuvo amunici
C

jos ekspliozijoj
Tur-KONSTANTINOPOLIS,, 

kija, kovo 2. - Tuo tarpu kai 
puolę Charputo miestą. Turkų 
Armėnijoj, sukilėliai plėšė gy
ventojus, vietos amunicijos san
dėly įvyko baisi eksplioziją, ku
rios šimtas sukilėlių ir šešiasde
šimt miestiečių buvo užmušta.

Turkijos seimas Angoroj pa
skyrė kreditų dalinai kariuome
nės mobilizacijai prieš sukilusius 
Kurdus.

I premjeras Mussolini, klausyda
mas gydytoj ii patarimo,, išva
žiuosiąs dešimčiai dienų į Taor- 
miną sveikatai pataisyti. Del 
tos priežasties senato atidary
mas esąs atidėtas į kovo 20, o 
atstovų butas n esu si rinksiąs 
ankščiau kaip po Velykų.

Sovietai gena lauk pasku 
finius dvarininkus

Dvarponiams įsakyta išsikrau
styti iš savo nuosavybių ligi 
šių metų pabaigos

Diktatorius Mussolini 
sergąs pavojingai

Jo liga tečiaus laikoma gilinu* 
šioj slaptybėj

AlASKįVA, kovo 2. — žmonių 
komisarų taryba išleido sprendi
mą, kuriuo visiems bajorams ir 
dvarponiams įsakoma iki 1926 
metų sausio 1 dienos išsikrau
styti iš savo dvarų ir nuosavy
bių.

Tuo dekretu panaikinama ga
lutinai visos senojo režimo lie
kanos, nors jų ir taip nebedaug 
buvo likę, ir visos dvarų nuosa-

ROMA, ItaOija, vas. 28. [Paš
tu į Paryžių, cenzūrai išvengti] 
— .Del aštrios fašistų valdžios vybes pereina.į valdžios rankas, 
cenzūros, nėra jokios galimybės 
patirti tiesą apie Italijos dikta- menės ta klasė žmonių, kuriuos
toriaus Mussolinio ligą. To ne- bolševikai laikė, ne be pamato, 
veizint, galima tikrai sakyti, kad sovietų valdžios priešais, 
jis serga ne “lengva influenza, 
kaip oficialiai 
>>et sunkia ir pavojinga liga.
Vienas laikraščių sakos turįs tik
rų žinių, kad Musolinį ištikęs pa
raižius. Bet kalbama taipjau, 
kad jis sei’gąs kraujo prasimuši 
inu viduriuose, tai vėd smegenys

Kartu pašalinama iš bendruo-

Dekretas tečiaus neliečia tų 
buvo paskelbta, ’dvarihinkų, kurie tarnavo raudo

nojoj armijoj, arba kurie daly
vavo revoliucijoj prieš senąją 
tvarką ų,1 ėmė sovietų valdžią.

Einant dekretu, pašalintieji 
iš savo nuosavybių dvarponiai 
gauna nedidelius gabalus žemės 

Aplamai gi kalbama, kad tolimose kolonizavimo srityse, 
kuria tomis pačiomis sąlygomis kaip 

ir mužikai, ir emigracijos depar-
jis sergąs panašia liga, 
miręs Leninas.

Vaikščioja ir daugiau įvairių tamentas duos jiems, nustatyto- 
kalbų apie jo ligą, ir toms kal-jge ribose,, pagalbos įsikurti.' 
Iioms žmonės tuo labiau tiki.l 
juo valdžia uoliau nuo jų slepia 
tiesa. c ■

Senato atidaromas, dėl Mussol:- 
nio ligos, atidėta

KOMA, kovo 2. — Giomale; 
d’Jtalia šiandie paskelbė,

Bulgarija suėmė didelį 
ginklą sandėlį

BILIETAI
Naujienų Koncerto jau gata
vi ir parduodami

Dabar
Yra patogiausia pirkti ir leng
vai užsitikrinti sau vietą.

PARYŽIUS, kovo 2. — Laik
raščio Le Matin korespondentas 
• Sofijoj praneša, kad Bulgarijos 
žvalgyba užtikus netoli Jugosla
vijos sienos, tarp Kustendilo ir 
Brezniko slaptus sandėlius gink
lų ir amunicijos, žvalgyba su
ėmus viso 1200 šautuvų,, 150,006 
patronų ir 200 svarų sprogsta
mosios medžiagos. Kustendile 
policija areštavus septynioliką į'- 
tariamų komunistų.

Koncertas
Bus Kovo 8-tą lygiai 7-tą vai. 
vak. iki 9:30. Nauji ir nepa
prasti dalykai bus parodyti, 
atlikti ir atvaizdinti.

Čilės provincijose paskelb 
ta karo padėtis

Šokiai
Nuo 9:30 iki 1 vai. Bus šo
kiai ir pasikalbėjimai draugų 
su draugais, priešų su drau
gais ir priešų su priešais. 
Nepamirškit

SANTIAGO, Čilė, kovo 2.
Čilės respublikos provincijose 
Santjago, Vallparaiso ir Acon- 
cagua paskelbta karo padėtis. 
Priežasties tani davė įvykęs pra
eitą šeštadienį Santiagos garni
zone kareivių maištas, rodąs, 
kad esama tam tikrų politinių 
elementų sąmokslo dabartinei 
valdžiai nuversti, t

BILIETŲ ST. LOUIS, Mo., kovo 2. — 
Praeitą naktį čia sudegė katali
kų šv. Juozo bažnyčia. Nuosto
liai siekia apie 30,000 dolerių.

»

Keturi įgulos žmonės žuvo ugny, keletas kitų buvo skaudžiai apdeginti užsidegus Bridgetow- 
no.uoste Kanados laivui Navigator, gabenančiam žibalą. Paveikslėly matyt taipjau besiskubi
ną valtimi gelbėtojai paimti nuo degančiu laivo žmones.

Maskvos siuvimo korpo 
racija bankrotavo

Amerikiečių “Russian-Ameri
can“ Korporacijos sudėti pini* 
gai irgi išeikvota

ra'šo atvirai

“Moskošvcr

Kronštaitte sušaudyta 5 
' laivyno matrosai

Mirties bausmei buvo pasmerkti 
dėl agitacijos- prieš 
valdžią

bolševikų

BERLINAS, kovo 
•Rronštadto praneša, 
sušaudyti penki sovietų laivyno 
matrosai. Mirties bausmei jie 
buvo pasmerkti revoliucinio tri
bunolo, kurs rado juos i kaltus 
dėl agitacijos prieš sovietų val
džią. Be to jie buvo 
mi kaipo kurstytojai 
Kronštadte, įvykusio 
metų spalių mėnesį.

2. — Iš 
kad tapo

kalti n a- 
maišto 
praeitu

TOKIO, Japonija, kovo 2. — 
švietimo ministerijos psicholo
gijos biuro surinktomis žiniomis, 
skaičius vaikų nusižudymų Ja
ponijoj žymiai padidėjo. Per 
pastaruosius dešimtį metų Japo
nijoj nusižudė viso 2,316 vaikų, 
tuo tarpu kai ką tik pasibaigu
siais metais galą pasidarė 427

BEBLINAS, kovo 2. Mil
žiniškoji Maskvos rūbų siuvimo 
korporacija, bolševikų žargonu 
vadinama “Moskošvei,” suban- 
krotavo. Ji suvalgė visus savo 
kapitalus ir toliau ekzistuoti ne
begali.

Taip praneši maskviškis val
džios laikraštis Torgovo-Promiš- 
lennaja Gazeta vasario 20 dienos 
leidiny.

Tasai laikraštis, Maskvos val
džios leidžiamas specialiai vals
tybės pramonės ir prekybos įs
taigų vedėjams,

icad valdžios rūbų siuvimo pra
monės sindikatas 
per praeitus 1924 metus prara
dęs tris milijonus aukso rublių, 
"š pagrindinio sindikato kapita- 
o, sako tasai laikraštis, nelikę
nieko, o todėl nebesą galimybės vaikai, 
toliau darbas tęsti.

Tenka pažymėti, kąd “Mosko
švei” buvo sovietų Rusijoj pati 
vyriausioji rublį gaminimo įs
taiga,, per kurią amerikiečiai ti
kėjosi atgaivinti rūbų siuvimo 
pramonę Rusijoj ir kurion jų 
;aip vadinama “Russian-Ameri- 
can Industrial Corporation“ in
vestavo keletą šimtų tūkstančių 
dolerių. Bet, kai matyt iš mas 
cviškio laikraščio pranešimo, tie 
amerikiečių pinigai buvo taipjau 
“suvalgyti.“

KANSAs CITY, Mo., kovo 2. 
— šių metų sausio 20 vietos’ 
miesto policininkams buvo įves
ta “12 valandų darbo diena.“ 
Dabar tatai vėl atmainyta ir po
licininkai bedirbs 8 valandas die
noj. Pasirodė, kad ilgos tarny
bos valandos taip pavargina po
licininkus, kad jie nesugeba kaip 
reikiant savo pareigų eiti.

šios dienos

KALTINIMO‘AKTO Juo
zui Puryckiui etc. tęsinyje, 
kuris telpa 
“Naujienose“, pasakojama,
kaip Lietuvos Atstovybėje 
/Maskvoje ėjo šmugelis spi
ritu įr kitokiais daiktais, 
siunčiamais iš Kauno po 
vardu “produktai reprezen
tacijai“; toliaus, kaip po 
įvairias Europos šalis važi
nėjo, užsiimdama spekulia
cijos bizniu, kun. Puryckio 
“privatinis sekretorius p-lė 
Jagomastaitė. žiur. 4 pusi.

Meksika mažina išlaidas 
karo jėgoms

Daug kareivių ir karininkų pa
leista namo; tarnaujantieji 
imami naudingam darbui
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Brarrtingas palaidoja
SI’OKIIOLMAS., Švedija, ko

vo 2.
Švedijos ministerio pirmininko, 
Hjalmaro Brantingo, laidotuvės. 
Milžiniška procesija lydėjo kū
ną iš namų į užmiestį, į kapi
nes, šimtai tūkstančių žmonių 
be kepurių stovėjo abipus, gat
vės,. kuria traukė procesija. Vi
soj Švedijoj, Danijoj ir Norve
gijoj tą dieną vėliavos buvo pu
siau stiebo nuleistos, gedėjimo 
ženklui.

šiandie įvyko mirusio

Bomhairiiioja Jedtlą
LONDONAS, kovo 2. Vy- 

h’iausybės gąuti pranešimai sako 
j kad bendra karo situacija Jcd- 
doj, Arabijoj, kame Ibn Saudo 
vadovaujamos Vahabitų jęgos 
kaujasi su karaliaus Ali kariuo
mene, nė kiek nepakitėjus. Va- 
habitai bombardavę miestą ir 
buyę keletas žmonių užmušta 
bei sužeista.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
2. Meksikos darbininkų val
džia daro pastangų sumažinti 
stipriai išlaidas savo karo jė
goms. Karo ministeris paskuti
niame ęavo pranešime sako, kad 
ateinantiems metams savo išlai
das kariuomenei ir laivynui val
džią sumažinus 43 milijonais pe
sų, paskirdama tam. reikalui tik 
87 milijonus pesų.
1924 metais karo biudžetas sie
kė 130 milijonus pesų.

Ta. didele ekonomija padary
ta tuo, kad valdžia paleido iš 
tarnybos ištisus kareivių regi-
mentus ir daugybę karininkų, čia sugriuvo. 
Be to,, paliktieji armijoj karei-j 
viai nelaikomi dykai, bet suvar
tojami naudingam darbui. Iš
tisi regimentai pašaukti naujų 
kelių ir geležinkeliu liesimo 
darbams.

No. 52

Prancūzai sušaudė šešis 
negrus žmogėdras

BORDEAU\, Franci ja, kovo 
Viktorijoj, Francuzų G vi-2.

nejoj, francuzų kareiviai sušau
dė šešis kanibalus negrus, tarp 
jų vieną senį 60 metų ir mote
riškę 70 metų. Mirties bausmei 
jie buvo pasmerkti už užmuši
mą ir suvalgymą vienuolikos 
žmonių.

ŠVEICARIJA GAVO PINIGŲ 
AMERIKAI SKOLA 

ATMOKĖTI

PROHIBICIJOS AGENTAS 
VO NUO BOMBOS

ŽU-

BUFFALO, N. Y., kovo 2.
Vakar vakarą Čia buvo bombos 
sprogimo užmušta prohibicijos 
agentas Orvillo Preuster. Bom
bą kažin kas buvę padėjęs jo 
automobily, ir kai Preuster, no
rėdamas važiuoti, bandė paleisti 
mašiną, bomba sprogo, užmuš- 
dama jį ir pavojingai sužeisda- 
pia jo draugą.

jos iždinei pavyko gauti pinigų, 
visai palankiu nuošimčiu, atmo
kėti Amerikai 20 milijonų dolc 
rių skolos.

f šveicarams, matyt, pakiro 
nepaliaujami amerikiečių spau
dos rykavimai apie savo skoli
ninkus Europoj, ir todėl pasirū
pino gauti kitur paskolos, kad 
galėtų kuo greičiau atiduoti A- 
merikai.]

Tuo 
gauna 
skolos 
krašto
fikuoti.'

pačiu kartu Šveicarija 
50 milijonų frankų pa- 
Olandijoj, ' 5 nuošimčiu, 
geležinkeliams elektri-

DU KALINIAI PABĖGO

OKEMA.H, Okla., kovo 2.
Praeitą naktį iš vietos kalėjimo 
pabėgo du kaliniai, Koy Pearson 
ir Woodie Carington,, pasmerkti 
dėl sunkių prasikaltimų.

ŽMONĖS UŽMUŠTI LAIKE 
ŽEMĖS DREBĖJIMO 

KANADOJ

QUEBECĮ, kovo 2. — Per į-
Praeitais vykusį praeito šeštadienio nak

tį ir sekmadienio rytą žemės 
drebėjimą, šv. Lawrence ir Sa- 
guenay apskričiuose, kiek žinia, 
trys žmonės buvo užmušti, daug 
namų pažeista fr viena bažny-

r

Rusijai gresia katastrofa,
sako StalinasChicago ir apielinkė. — Šiai

dienai oro biuras pranašauja - - Tr . .¥ . .¥. ...
KT. , , v. v. .. . Kraštui išvaduoti iš kntingos pa-Niaukstosi; šilčiau; stiprokas, 
didžiumoj pietų vėjas.

Vakar žemiausia temperatūra 
buvo 6 v. v., — 1°; aukščiausiai
4 v. po p,, 15° F. ' . L . . ' ’ . .

šiandie saulė teka 6:23, lei-.do'; k,ad Vil'dz,a ru?,slas’
džiasi 5:41 valanda. patelkti didesmų teisių nep-

. < * j manams — privačiam kapita-
’ ilui. Tai reiškia, kad komuhistų

PINIGU KURSAS 'principai bus dar labiau išklibin- 
... . !ti. Tatai 'matyt iš paskutinio

Vakar, kovo 2 <L, užsienio pi- . , -r. j
nigų no mažiaus kaip už «25,000 <lo-1sovietų organo Pravdos nume- 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos ]io, kuriame paskelbta sOvietų 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 109 frankų .....
Danijos, 100 kronų ..... r
Erancijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų .... 
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 - kronų 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ... 
Svedijc®, 100 kronų ............ $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ........ i.

dėties reikią a t palaido t i ran
kas privačiam kapitalui

BERLINAS,-kovą 2. — Atro-

valdžios vado, Stalino, kalba, jo

Lietuvos Pinigu Kursas!

$4.77 .
.* $5.02 pasakyta kelios dienos atgal. Sh- 

^$5 09 vo kalboj Stalinas nurodo tą kri- 
si’o3|tingą padėtį, kurioj kraštas ran- 

sb ^4 dasb h* sako, kad valdžia turč- 
Š4(h6o sianti eiti arčiau prie privatinio 
$26 95 kapitalo, labiau atpalaidoti jo 
$19*25 rankas, nes kitaip kraštui gre

sianti katastrofa.

Siunčiant pinigus Lietuvon per PARAKO EKSPLIOZIJĄ GAJU
Naujienas Lietuvos litų kursas skai-> GAini-
tant Amerikos doleriais yra skaito-1 bAIAhl
mas Šitaip: I __________

50 ■■ .mu.
100
200
L00
406
500
600
700
800 
900

1000 litų

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. - įna 300 Žmonių, kurie toj saloj
Norint pasiųsti telegramų — dar1 50 
centų daugi**.

looi BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 2. — Laikraščio La Nacion 

4L25 S'auta iš Rio Janeiro telegrama 
51.50 sako, kad įvykusioj praeitą pen- 
-L?? .ktadienį Gaju saloj, netoli Nic- 
82*25 į theroj, parako ekspliozijoj aš- 

102 751 tuon^ žmonės buvę užmušti ir 
Prie šitos sumos reikia pridsti 25.600 sužeisti, bet dar pasigenda-

. « • • V .1! "I . _ V ___* _ _____ f A A V • W • i • t •

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

20.75
31.00

61.75 
72.00 i

buvo.

VARŠUVA, vas. 28. — Lenkų 
valdžia pasirašė kontraktą su 
viena francuzų firma pastatyti 
Lenkų laivynui uostą Gdingone, 
netoli Dancigo.

MONTGOMERY, Ala., vas. 
27. Vietos kauntės kalėjime 
šiandie tapo pakartas Clarence 
Bailev mirties bausmei pasmer
ktas už nužudymą kito kalinio.

Svarbus
Priminimas

»

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės‘Velykos. Mes visi esame pratę su
teikti kokias nors dovanas savo giminėms, 
savo artimiemsiems ant švenčių; palinks
mint ir pradžiuginti juos.

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms: ten jiems reikia žeTnė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, blogai — prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKyRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius ir susinešimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 

‘Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 Wcst 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

\



NORĖDAMI'
, PARDUOTI AR MAI-f 
VISADOS KREIPKITftS * 
US. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS. ri

S. L. FABIONAS 60

t

tlas Dedasi

Klausimas—

ŽEMAITIJA

falsifi-

NEPAPRASTA VANDENS 
SROVE:

Antradienis, Kovo 3, 1925

809 W. 351h St., Chicago t
Tel. Be levard 0611 ir 0774 {

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir i 
Parduodam Laivakortes, t ę 

—■ *
ir •falsifi- 
turės ne 

išrccdr.oli 
IL’.eluvob pa

dera kampanija,

NAUJIENOS, CKicSgd, DL
— ■ • •.............- ■' — —r-

Rūkytojo
paprastų cigaretų

Kodėl Turkiški ci- 
daretai yla skirtin
gi nuo kitų?

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar cigaretų

Svietą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TUK BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I r. c-

Bartkus, Pres.
16’19 W. 17th Si., Tel. Boulcvard 7101,1892, Chicago

Jie turi savyje taba
ko rųšį, kuri daug 
geresnė negu bile 
naminis tabakas 
vartojamas visuose 
kituose cigaretuose.

Helmaruosc jus surasite GRYNĄ 
Turkišką tabaką. Paprastuose ciga
retuose jus surasite maišytą taba
ką visokių rųšių su dadėjimu kiš
kelio Turkiško.

Kaunas. Ukmergės plente 
alaus ir mineralinių vandenų 
fabriko bendrovės “Ragutis” 
kieme jau beveik pusmetis kaip 
buvo gręžiamas elektros tmašinų 
pagalba šulnys. Nors tas idar- 
bas, kiek teko girdėti, kainavęs 
apie 20,000 dolerių, tačiau yam 
dens vis negalėjo rasti, ir stą- 
čiai jau nebebuvo vilties, kad 
kada nors ir beras.

Gi 27 sausio begręžiant tą1 tarvbos * i 
taip įgrisusį šulinį, staiga pra-jaukus tarybos 
dėjo muštis vanduo, bet išsyk 
mušėsi nelabai žymiai. Ant ry
tojaus trečiadienį 28 sausio apie 
2 vai. po,pietų kuomet buvo da- 
gręžta ligi 282 metrų gilimo 
vanduo staiga ėmė mušti nepa
prastu smarkumu, kad fontanas 
bešvirkščiąs aukštyn siekė ligi 
18 metrų.

Bėgantis vanduo atrodo balk
švas, bet kada nusistovi pasida
ro labai tyras. Vanduo yra la
bai minkštas, o geriant jo sko
nis truputį lyg atsiduoda dumb
lu. Ką tik išsimušantis iš gilu
mos: vanduo turi savyje 10, laip
snių šilumos ir dėlto inžiriieniį 
—į specialistų manymu, pačioje 
gilumoje tas vanduo galįs turė
ti šilumos 40-r-50 .laipsnių. j

Vandenio mušimasi toks .via 
(jidelis, kad per parą laiko gali 
duoti 5 milijonus'literių, kurio 
galėsią užtekti ne tik paties fa-| 
briko reikalams, bet ir visam 
miestui.

Besiveržiantis vanduo geleži
nėmis triubomis pravestas į gat
vę, iš kur į pakalnę šaligatvių 
grabelėmis (raveliais) nubėga j 
Nemuną, žiūrėti tos nepapras
tos naujanybės kasdien prisi
renka pilnas fabriko kiemas žin- 
geidaujančių piliečių.

— Lietuvos darbininkas.

vakariniai kursai prie pradžios 
mokyklos1, lankosi daug kaimo 
analfabetų.

Sektinas pavyzdys 1
Kad visi pradžios mokyklų 

mokytojai taip pasielgtų. Jie 
parėdytų' pasauliui, kad jiems 
liaudies švietimas daugiau ru- 

| pi negu kuniginei-klorikali|nei 
Lietuvos valdžiai.

—.Antanas iš Padvės.

Seda. ‘ Katalikiška
kari ja. Nau jai išrinktoji Sedos 

a| valsčiaus taryba darė savo su
sirinkimą. Susirinkime tikrino

> narių mandatus. Iš-
> narį Pcrkaus- 

kaitę atsiūtojo viena panelė pa
vasarininke. Tarybos narys L. 
Sondeckis užprotestavo, kad 
ta panelė ne Perkauskaitū, bet 
Daužinaitė vra. Patvirtinus

pasą rasta jos pavardė Perkau- 
skaitė, bet Sondeckis ir kiti tar 
lybos nariai aiškiai žinojo, 
kad ją Daužinaitė esant. Sulig 
metrikos ji tikrai ir yra -Dau- 
žinailė, Taryba kol bus išaiš
kinta šiii incidentas, nutarė 
“Perkauskaitę” iš tarybos po
sėdžio pašalinti. Su ja kartu išr 
ėjo 11 krikščioniškų’’ galvų 
turbūt reikšdami protestą. Pa
nelė “Perka u s kaitė” yra iš šven 
tos Žemaičių Kalvarijos uoli 
pavasarininke ir tankiai mato
si su dvasiškomis asabomis. 

Jpalykas rimtas. Byla greičiau
sia tirėtų būti pei 
lybes gniėjui.

Kaltininke panele 
k uoto paso davėjai 
trumpam laikui 
“krikščioniškos 
taisos namu, 
geri “krikščionys katalikai.”

—-Aišpū.

1
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos.
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

> TURKIS

LIETUVOS Iv/OKYTOJAI. s

Liaudies mokytojams žmonių 
švietimas daugiau rupi negu 
kuniginei Lietuvos valdžiai.

3514-16 Kooserelt Rd.
Arti St. Luuis Avė.

CHICAGO, 1LL.

HBI

mr

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės0 komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book’Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

VIENYBĖ.
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Musų viešpačiai vienu aki- 
miik nių panaikino suaugu
siems vakarinius kursus prie 
pradžios makykloš, motyvuo
dami tai stoka pinigų, kuomet 
luo tarpu milijonais meta ir 
taip jau į dideles krūvas pini
gų kunigams. Vakariniai kur
sai užsidarė. Už- darbą juose' 
mokytojams nebemoka. Išvai
koma besimokinančiusi vaikus 
ir mergas ir kitus mažai mo
li a n č i us s k ai t y I i - r ašy I i.

Veltui mokytojas negi dirbs, 
—ir taip atlyginimas už dienos 
darbą neperdidelis, ubagiškas.

Bei atsiranda mokytojų, ku
riems liaudies švietimus dau
giau rupi, negu Friburgo Bis
trams ir Rokiškio Tumėnams,

visus mokančius, kad nors ir 
savo pavardę prisirašyti. Taip, 
pavyzdžiui, Žemaičių Kalvari
jos apylinkėje Sumeles mokyk
loje yra vedami suaugusiems

Reikalaukit Naujo 1925 metu 
“Dirvos” Knygą ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

" SAVAITRAŠTIS'

Town of 
Lake

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1£ 

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

Tel. Lafayette 4223

Plunibing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuugeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th St., Chicago, III.

NAUJIENOS, •
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra ki
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra stuenkanii; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

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

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

Jlop-Flavored

PuriIanMalt
Teikia Geruti
Pasekmes

Parinktas mąteriolay
Prasykit groserninkų

jienomis.

N aujienų Skyrius perkel
tas į ndują viet|.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

“DIRVA” <
8352 SUPER1OR AVĖ. CLEVELAND.

Išeina Penktadieniais, 8. puslapių, didelio 
formato, visuomenes laikraštis.

. ....   J-1---... T-—~ .... ■■■t-r-rs-T-

Prenumerata metams...................... ........
Lietuvon metams.......................... .....

1 $2.00
.. $3.00

• ’* ' Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

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

Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose -/AK 
•įtraktai. — tngaliojimai - Pas 
kola pini iru 1 ir 2 'norHčiams

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIĄ PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ Siunčia pinigus Lietuvon, 

G. Benešios 
1616 W. 47th Street

JOHN KUCĘINSKAS i 
LIETUVIS .ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room gOOl 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

NAUJIENŲ
KONCERTAS

Kovo 8tą, 1925
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ

3131-3-5 So. Halsted St.
Pradžia 7. vai. vak

)

Dalyvauja:
Birute, Dzimdzi Drimdai, J. Kudirka, p-nia N. Gugienč ir kiti

Tai bus Koncertas, kuris paliks nesunaikinamus įspūdžius pas kiekvienų 
atsilankiusį svečių ir.viešnių, tai bus didžiausia haujanybč, kurių specialiai 
šiam Koncertui pagamino garsusis Dzimdzi Drimdzi, tai bus nepaprasti 
reginiai ir veiksmai, kurie suteiks naujo ūpo, sveiko juoko ir neįkainuojamo 
smagumo dėl kiekvieno ir, ant galo, tai bus Koncertas, kur suvažiuos draugai 
ir drauges nematyti per ištisus metus!

; i* :.' ■•‘/■S ' '■
\ ’ Bilietų kainos: $2.00, $1.50 ir $1.00. Pirkite bilietus iškalno ir užsitikrinki! 
sau. vietų.

Pilnas Programų dalyvių sųrašas bus paskelbtas Naujienose Penktadienį 
ir šeštadienį.

J. P. WAITGHES
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; Spbatomis visą dieną; šven
tomis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padaryčio 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. ■■■■'' , ■■ „7

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Rousevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
a Advokatas

29 So. La Šalie Mt., Room 530 
Td. Central 6390

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

■'V Ofisas Vidurmlestyj: 
Room 17126

į CįJlCAGO TEMPLĖ BLDG,
7 77 W. "yVasliiuglon St 

Cor. Washington & t. lai k

A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS

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

Cicero K et vergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoi nuo 
6-8 v. v. Rubato j nuo 1-7 v. v. 
3236 S’. Halsted St. T. Boul. 6737

MM*

i

Namų Tek:
j
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Aurora, III
Pasiskirstymas tarp lietu

viu. — Balius

Aurora • yra gražus miestas, 
prie gražios išsišakojusios upės, 
taip kad atrodo lig visas mies
tas butų ant vandenio pastaty
tas,

Lietuvių taipgi nemažai via 
gyvena, tik labai apgailėtina, 
kad lietuviai yra labai išsidalinę 
i visokias srioves ir vieni su ki
tais labai nesutinka, — kaip 
kreivi medžiai viename -vežime. 
Tas yra netik tarp ^pavienių as
menų, bet ir tarp draugijų. Au
roroj turime šešias draugijas, 
veik visos jos yra viena kitai 
priešingos ir viena kitai kenkia 
parengimuose ar tani panašia
me veikime. Laikas hutų mums 
visiems susiprasti, susivienyti 
ir darbuotis išvien. Tada tikrai 
galėtumėm pasigerėti savo dar
buote ir daug naudingesnių pa
rengimų duoti, o ir pasekmės'bu
tų geresnės.

štai vasario 8 d. Auroros Lie
tuvių Kliubas surengė auksinį 
maskaradinį balių, kokioj Auro-

palūkėjus vakaro pirmi- 
paskelbia, kad pirmiau- 
vaidinama “3 veiksmų 
•‘Trokštu Mirties”. Vai- 

icino Lietuvių Dramos
Chorais. Prasideda ir vaidini- 

1 mas, kuris tęsėsi apie porą va- 
; landų. Vaidinimas buvo nuobo- 
jdus; ne veltui vienus šalo vai
kinukas pastebėjo: “raciniečiai 
turbūt daro praktiką”. Aktoriai 

•savo rolių nemokėjo, išėmus po
rą, scenoj irgi nemokėjo užsi
laikyti, taip kad vieton verkti 
tankiai patys juokėsi. Kalti čia 
turbūt no tiek patys aktorini, 
kaip režisierius, kuris'neprireng
tus aktorius išvedė sccnon. Tai 
rodo ir netikęs grimas: duktė 
už motiną jaunesnė buvo ir t. 
p. Publika liko nuvarginta to-

kio vMdinimo, bet, matyt, nu
vargo ir patys aktoriai. Gaila, 
kad geras veikalas liko sudar
kytas dėl stokos prisirengimo 
prie vaidinimo.

Antrą dalį programo išpildė 
kenosh iečiai.

Pirmiausia pasirodė Dailės 
Ratelio choras, kuris turi gražų 
būrelį dainininkų-kių. Bet cho
ras progreso nedaro. Teko gir
dėti chorą apie metai atgal ir 
vis tas pačias dainas dainavo, 
išėmus vieną, kuri gana silpnai 
išėjo. Chomi trūksta ir discipli
nos, kad niekurie dainininkų be
dainuodami šaiposi.

Vėliaus pasirodė Dailės Rate
lio kanklių orkestras, vedamas
p. F. Raščiauš. Orkestras susi-x cine į Kenosha, p. Raščių pati- 
deda iš 19 muzikantų-čių. Čia ko nelaimė. Baigiant važiuoti iš

jąu kas kita, 
resnė ir geriau išlavinti. Publi
ka nesigaili aplodismentų ir vis 
reikalauja daugiau griežti. Jie 
visą publiką atgaivino^ Skambi
no jie gana, gražiai ir ilgai ir vi
sus patenkino. Daugelia prisiža
dėjo, kad kada tik bus Dailės 
Ratelio parengimas, vėl važiuoti 
kanklių orkestro pasiklausyti, 
taip jis visiems patiko. Matyt, 
turi gerą mokytojai, kad taip 
gražiai išsimokino skambinti. (

Tuo programas ir užsibaigė. 
Paskui tęsėsi šokiai iki vėlos 
nakties. Matyt, rengėjams liks 
gražaus pelno, , I

ir tvarka gc- Racine, automobilius-. paslidh ir Į North America Aęcordion Mfg. Co.
užgavo gatyekarį. Nuostolių ne
daug padaryta, gal už $50, bet 
vistiek automobilių teko palik
ti Racine ir važiuoti namo tak
si kabu. Be to kiek sutrenkti li
ko p.p. Gcčiai ir p-ia Raščienė.

— Ten Buvęs.

I riainlo mnt.rrlolo.
j nnii.ina. Musų 
iuotb.M r> molams.
logo Šiandien.
North America Aėcprdion Mfg. < <».

92ii So. HaUtPil Rt., Cliir-niro. III

>

į

u

Po programo gryštant iš Ra-

Marąuette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieko šioje 
apiclinkčje po priežiūra patyrusio 

Registruoto Aptiekoriaus.
Reikalo malonėkite kreiptis prie 
manęs, o aš pasistengsiu pilnai už
ganėdinti duodamas teisingus pa
tarimus ir sąžiningai pildydamas 

daktarų receptus.
F. A. * RA KAS’, 

Gegistruotas aptiekorius ir 
savininkas

2346 W. 69 St., (arti Western A v.) 
Phone Republic 5877-5831.

CHICAGO, ILL.

1

ASTUONIU METU
mas tokia balius taip Auroros 
lietuvių. Betgi auroriečių labai 
mažai buvo matyt baliuje. Ačiū 
apielinkės lietuviams, kurie ne
užmiršo ir skaitlingai atsilankė i 
šį balių, taip kad svečių buvo 
pilna salė, tau) kad vargiai ga
lima buvo tinkamai pasišokti. 
Nežiūrint to, visi linksminosi la
bai* gražiai. Kliubas turės gra
žaus pelno.

Tariame ačiū visiems sve
čiams ir Kliubo nariams, kuriė 
parėmėt šį musų parengimą. -

Už komitetą A. Yuška.

SUKAKTUVES
Viena iš žymiausių Lietuvių finansinių įstaigų

Universal State Bank
Racine, Wis. ■

Teatras ir Koncertas

• Garsinimuose patęmijau, kad 
vasario 22 d.> Turner salėj, yya 
rengiamas teatras ir koncertas 
bendrai dviejų kolonijų, būtent 
Racino Lietuvių Dramos Choro 
ir Kenoshos Dailės Ratelio —j 
choro ir kanklių orkestro.

Nors oras buvo labai biaurus 
— lijo, vistiek nusitariau eiti, 
tikėdamasis pamatyti gerą pro
gramą. Ir ne aš vienas taip ma-‘ 
niau: nuėjęs radau pilnutę salę 
žmonių.

NORT
r—LL.OYD—■

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIETUVA 

per Bremeną v , 
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai -—
I Svetimšaliai grįždami Į 12
Į menesių neturi jokių kliūčių

RMAN

100 X. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prį^ vietinių agentų

LIETUVON

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

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

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

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar žmonėms. F*a-
togumai, puikus maistus ir.manda 
gurnus. ;

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, III.

a

Susilaukė Kovo 3,1925, Astuonių Metų. Sukaktuvės
Paminėjimui to malonaus momento Bankas surengė iškilmingą apyaikščio- 

jimą, kuris tęsis per visą Kovo mėnesį, ir laike . kurio bus dalinamos gražios 
dovanos kiekvienam, kuris tame laike atsidarys naują Taupymo Sąskaitą, arba 
perkels savo taupinius į šitą banką iš kitur. 1

Visiems savo seniems klientams ir depozitoriams Universal State Bank 
siunčia širdingiausius pasveikinimus, su pareiškimu padėkos už jų gerą valią, ir 
pasižadėjimu ir ateity teikti kiekvienam gerinusį patarnavimą, teikiant .vienkart 
pilną apsaugą taupinainojo turto. ’ '

Bankos saugumas yra svarbiausia priemonė įgyvendinimų žmonių gerbūvio. 
Universal State Bank šituo žvilgsniu atsiekė aukščiausi laipsni; jis teikia kele
riopą saugumą: • •

1. Universal State Bank yra po tiesiogine valstijos priežiūra ir kontrole;
2. Universal State Bank apsaugos fondas, Kapitalas ir Perviršis siekia 

$300,000.00.
I e

3. Universal State Bank depozitorių turtas, siekiantis apie $2,500,000.00, yra 
apsaugotas visų bankos turtu, siekiančiu apie $3,000,000.00;

4. Universal State Bank yra “Affiliated member of the Clearing Ęouse 
Association”, ir būdamas po jos priežiūra ir kontrole naudojasi visomis privilegi
jomis ir neapribotu kreditu;

5. Visos Universal State Bank paskolos yra 
verte turto, ant kurio paskola yra padalyta;

6. Visi banko viršininkai ir darbininkai yra 
kaucija (bondu);

7. Universal State Bank Vaults, kur laikomi 
pilnai apsaugoti nuo ugnies ir plėšikų;

8. Bankos viršininkai ir darbininkai yra patyrę savo darbe — jie yra parinkti
iš’ geriausių kokius galima rast. I 1

Atsargumo žvilgsniu Universal State Bank neužsileidžia 
didžiausiam bankui,

f

Parankumo žvilgsniu tas bankas yra lietuviams prieinamiaujsis 
centre didžiausios kolionijos, ir iš toliau lengvai pasiekiamas streetkariais; čia 
visokiais Reikalais kalbama lietuviškai. ;. \ z(

apsaugotos dviguba ar triguba

pastatyti po aukšta,. keleriopa

pinigai ir brangenybes, yra

jokiam kitam

jis yra

Grožio žvilgsniu Universal State Bžmk gali lenktyniuot su puikiausiomis 
svetimtaučių bankomis. • . ’

Kapitalas ir Perviršis Universal State Bank yra lietuvių biznierių ir darbi
ninkų sudėtas; lietuviai sudaro didumą valdybos, viršininkų ir darbininkų; pini
gai banke taupinami yra didumoj lietuvių — UNIVERSAL STATE BANK 
pilnoj prasmėj — ' f

yra

LIETUVIŲ • PUIKI AUSIS BANKAS

I

Universal State Banko Apvaikščiojime!
t
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Vieta geri) 
Ir’ lengvhj 
armoniką 
Jungt Val- 
dAjose. Me* 
neyartoįame 

ini)><>) I no 
tnonikų : 
T1U8IĮ i 
menini 
padaryti 
nai. 
goj. 
darban 
kalniu* 
korula I

Senai, armonikai* mainom 
naujo* armonikos irnran- 

Iti'iluilaul. it<* imir.it kilia-

Tel.zBlvd. 3138 
M. Woit keities 

BANJS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa 
tarnauju mota 
rims prie gimdy
ta o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

Mis. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIEHE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra 
šito nagelbąi

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

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 Sp. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

«®“DR, HERZMAN^*
kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio 

prie^ 
laike 

ir po

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir^iugščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

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

Kės. Phone Rock\vell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER 

2026 So. Halsted St.
Valandos nuo 6 iki 8 vak. Nedelioj 

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį t

For BILiOUSNESS

BEECHAM’S 
PILLS

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai či 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namu telefonas Yardi* 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal
Telefonais | Drexel O9c<0 

Boulevard 4136k

, 3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vuM 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
saukite Boulęvard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
♦729 So. Ashland Are., 2 labos 

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

———

. DR. M. J. SHERMAN
.Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chimrraa 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 di«D

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

Optometriat
Tel. Boulevard 6487 
1649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tu» ant

- 2 lubų

Dr. Benedict Aron
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 ilęi 8:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

loulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai vakare.

Oi. A. I. Minskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1442 So. WesteHi Avė.
Tel. Lafayette 4146

Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir o iki 10.
NetlėiioJ nuo 2:31 iki 4:S0 po plot; 

Biuras 4204 Archet

Kampas Sacramento Ava
V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

4
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sai, nežiūrint į tai, ne tiktai
f f? J

prasimušė į pačias pirmą
sias vietas milžiniškoje poli
tinėje partijoje, bet ir pata
po pirmuoju didelės valsty
bės prezidentu.

Vokietijos junkeriai. ir 
buržujai ilgą laiką tyčiojos 
iš to balniaus, patekusio . 
aukščiausiąjį respublikos 
urėdą. Bet kitų šalių diplo
matai, turėjusieji progos pa
žinti jį, įvairiais reikalais 
susidurdami su Vokietijos 
respublikos galva, atsiliep
davo apie jį su tokia didele 
pagarba, kad ir “savieji” po
nai ilgainiui liovėsi žiūrėję 
į jį iš aukšto. Juo labiau 
tečiaus jie suprato Eberto 
stiprumą, tuo atkakliais jie 
ėmė stengtis jį sunaikinti., 

______ «
Butų netiesa sakyt, kad 

nabašninkas Ebertas nedarė 
klaidų. Su jo nusistatymu 
didžiojo karo metu negali
ma sutikti. Jisai ėjo išvien 
su Scheidemannu ir su tais 
Vokietijos socialdemokra
tais, kurie laikėsi tos nuo- 

. monės, kad Vokietijos dar- 
“ bininkų pareiga yra remti 

Prezidento Eberto mirtis saVo valdžią. Betjtokios nuo- 
kaip tik tuo laiku, -kai Vo- pjonės laikėsi, be abejonės, 
kietijoje eina smarki kova milžiniška Vokietijos darbi- 
tarpe respublikos ir monar- ninku dauguma.

Byla dėl šmugelio valdžios Įstaigose

18.00 
$7.00 
tts.oo

Kditor P GRIGAITIS 

'789 SvUlb Halatod Street 
Chicago, UI.

Telepbone Rootevelt 8400
■ ■ ■■■» ■■■ ■ —IR.» I ■!■■■■
Subscription Ratesi 

per year In Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago 
pei copy. t-

Entered <*» Second Clasii Matter 
darch I7th 1914, at the Poat Office 
-f Chicago, 111. undet the act of 
«farch 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
ekuadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė. 1739 So Halsted St., Chicago, 
I) - Telefonas: Rnosevelt 8500

Užsimokėjimo kaina/ 
tucagoje — paštu:
. Metams .................. $8.00

Pusei metų .............. ;.......  4.00
F rims mėnesiams ____ ___ : 2.00
Dviem mėnesiams ........— 1.50

\ Vienam mėnesiui* ................— .75
nicaguje per nešiotojus
Viena kopija ____   8c
Savaitei ..................   18c
Mėnesiui ------------------  75c» \ . .v • »

'uvieąytose Valstijose, no Chicagoje, 
paštu:

Metams ..........    $7.00
Pusei metų ........................   8.50
Trims mėnesiam* _______ 1.75
Dviem m lesiam ____ _ 1.25
Vienam mėnesiui . . .75

IJotuvon ir kitur □žsioriiuoM:
(Atpiginta)

Metams ...........  €8.00
Pueoi metų ____ _— 4.00
Trim* mėnesiams \ —....... ;.2OO
Pintoms -sikin siusti os4*» Monav 

-dprl u kartu su i)4«xkvTnn
į . /

......... *------- .i ............................. .

chijos šalininkų, yra dide
lis nuostolis kraštui. Eber- 
tas buvo vienas tų žmonių, 
kurie daugiausia prisidėjo 
prie Vokietijos respublikos 
įsteigimo ir išlaikymo.

žmogų negalima moraliai 
smerkti, : jeigu jisai, kad ir 
klysta, het elgiasi sulig savo 
įsitikinimais. O kad Eber- 
tas buvo nuoširdus savo po
zicijoje, tai matyt iš tos au

Kad pilnai įvertinus jo kos, kurią jisai atidavė ka- 
nuopelnus, reikėtų čionai iš- rui: du jo sunu buvo užmuš- 
dėstyti visą naujosios Vo- Ii karo lauke. „
kietijos istoriją nuo revoliu-1 Kuomet buvo užmuštas, 
cijos dienų iki dabar. ^Tprs pirmasis Eberto sūnūs, tai 
ji apima mažiaus kaip sep- valdžia pasiūlė tėvui sugrą- 
tynerius metus laiko, bet ši- žinti iš kariuomenės antrą 

Bet jisai šitą ma
lonę atmetė. Paskui atėjo 
žinia, kad ir antrasis jo su
dus krito.

tam trumpam laikotarpyje Jo sūnų. 
Vokietija pergyveno dau
ginus stambių įvykių kaip 
savo vidaus politikoje, taip 
ir savo santykiuose su kito
mis šalimis, negu per 
tą gentkarčių kurioje 
pirmesnėje gadynėje.

Visus tuos įvykius 
piešti užimtų per daug vie
tos. Apie nabašninko Eber- 
to reikšmę tečiaus per šiuos 
audringus Vokietijai metus 
geriausia liudija tas faktas, 
kad jisai buvo labiausia ne
apkenčiamas visų respubli
kos priešų asmuo.

kele- 
nors

nu-
ZH1O-

Kaltinimo aktas
JUOZUI PURYCKIUI, JUOZUI VAITIEKŪNUI, JUOZUI 

AVIŽONIUI, ZOCllARUI MILICHOVSKIUI
IR JUOZUI ŠUTINIUI. 7

(Tęsinys)

stoVybės kasų Gailiui, kaip pa
sta’i 
gos 
o i 
ryckio sekretorium
Pui’yekis 1920 m. gegužio 
mėi. išvyko Kaunan, kur buvo 
paskirtas U. R. Ministeriu, Ja
gomastaitė pasiliko . Berlyne, 

po Puryckio privatinė sek- 
xrė, bet Puryckio buvo įsa- 

pildyti 
is Jagomastaitės reikalavi- 
s.

asis tvirtina, t tvarkoje; al- 
iš Atstovybės negaudavo, 

skaitėsi tik privatiniu Pu- 
l. Kuomet

p. Vailokaičiui, kuriame mini- t liros departamentas, p&stipri- 
l ir sulaiko 

miestų 
Kaipo ūkininko 

Jagomastaitė, sakydama, pirmas susidūrimas su svietu,

ma apie marmeladų ir caro pi- na akės gyvenimą 
nigų kainas. Oželio kelionę į jaunimą nuo didelių 
Stokholmą ir Londoną apmo-. pritraukimų.
kėjo ?<’ 
kad ji moka pinigais gautais. kaimas gali teikti daug sma- 
-•y ty»_ix '" ■'-■ gunio ūkės gyvenimui.

Yra kaimų, bet nedaugiau- 
sia, kurie padalinti per vieti
nes pastangas. Paprastai tuo 
apdailinimo dalyku užsiima 
mažos grupes piliečių, kuriems 
rupi vietinė gerovė. Susirinkę 
jie pirmiausia padailina visus 
priėjimus į kaimų, paskiria 
gatves ir įsteigia gražias pasi
linksminimo, vietas. Tie pilie
čiai supranta gražumo vertę ir 
čino, kiek tas pakels nejudina
mo turto vertę, pagerins vieti
nį biznį ir sutrauks žmones iš 
kitur. w *

Pav., imkime Weston, Mas. 
tas kaimas pirma buvo labai 
negražus, bet šiandie yra kuo 
džiaugtis. Viduryje Weston’o 
buvo klampynė, 
reiškė veikliam 
X<lampynė tapo 
apkasta, apsodinta 
medžiais, nauja miesto svetai
nė ir ugnies kompanijos sto
tis pabadavoti ir visi vieši na
mai sucentralizuoti. Seni ir 
uešvąrųls namaj išnaikinti, 
žemvaizdžio/ arkitektas plana
vo visus pagerinimus. Ėmė 
apie 25 melds padaryti* visus 
pagerinimus, bėt matyti kokia 
yra nauda dabartiniems gy
ventojams.

* Kitas kaimas, pradėtas mi* 
geru planu, ir tapo realizuo
tas, yra Patterson, (Fal. 191(1 
metais buvo planuota, kaip * 
pagerinti šilą kaimų ir koloni
jų išdžiovintų ūkių, kurios už
ėmė 18,090 akrų žemės. » Visi 
keliai buvo atsargiai planuoti 
ir apsodinti medžiais ir tru
mais. Kaįmas turi astuonias 
gatves, kurios prasideda nuo 
vieno centro kur randasi vieši 
namai. Per pereitus: ketu^ 
ris metus gyventojai pastatė 
viešų knygyną, kliubų, ir že
mesnio mokslo mokyklų. Liū
nais randasi vieta svečams 
pasidėti savo automobilius.

Levvinsburg, Pa. tapo labai 
gražus kaimas. per pastangas 
moterų, kurios pirmiausia įs
teigė kliubų, pradėjo išteisti 
visokių pagerinimo propagan
dų .ir surinko pinigų pagerini
mo programui. Pradžioje ir šis 
miestas buvo labai nešvarus. 
Visos išmatų vielos prašalintos 
ir jų . vieton pastatyti gražus , 
namai. Visur viskas žaliuoja, 
švaru, gražu. Gatves žole ir 
medžiais apsodintos, šviesa į- 
vesta.

Departamento |’štyrinėtoj ai 
i;ado ir kitus kaimus, kur per 
žmonių pastangas permainos 
padarytos, bet paprastai tų 
kaimų nuošimtis yra mažas 
Ištyrinėjimai rodo, kiek gero 
tokios permainos atneša apy
linkėj, ypatingai pritraukia 
žmones ne tik pasilinksmini
mu tikslu lankyti tas vietas, 
bet ir pritraukimui prekybos.

iš Ūkio Banko, kurio reikalais 
ji važinėjo. Sulig. Oželio ir 
Gailiaus žędžių Jagomastaitė 
vedė dabai platų gyvenimų, da
rė'dideles išlaidas drabužiams, 
studentų ir Atstovybės bend-, 
radarbių priėmimams ir abel- 
nai pinigų nesigailėjo. Neku
riam laikui praslinkus po par
grįžimo iš Londono, Jagomas- 
taite vėl išvyko Stokholman, o 
iš tep Rygon ir Talinan. Į Ta
liną Jagomastaitė atvyko rug
pjūčio mėn. kartu sų tulu Ger- 
šonu Gauchstcinu, apsigyveno 
viešbuty] “iRoma”, vedė labai 
platų gyvenimą. ir gyrėsi, kaip 
lai teko girdėti buvusiam tuo
met Lietuvos atstovui Estijoj 
Gyliui, kad Jagomastaitė 
Lietuvos diplomatė, o Gaucb- 
steinas jos sekretorius, kad ji 
ošianti pirmutinis žmogus po 
visų Lietuvos Ministerių ir 
galinti atlikti Lietuvoje kokį 
lik nori reikalų. Paklausta Gy- 
liaus, ko ji atvyko Talinan, Ja
gomastaitė. atsakė: “Pasižiūrė
ti”, į klausimų ar ant ilgo'at-

: “Priguli nuo to, 
kaip priimsite.”

Kaip matyti iš Berlyno Al- 
paliudymo, atrasto

kai 
reti 
kyt|a atstoviu Gailiui 
visi 
niu

Jokių atskaitų apie “produktus 
reprezentacijai”

Daugumų tų daiktų Avižonis 
išsiuntė į Kaunu ministerio Ptt- 
ryckio vardu, dalis daiktų ir 
knygų dar randasi Maskvos At
stovybėje. Atsiųstų daiktų da
lį Puryckis laikė Ministerijoje 
savo spintoje, dalį' savo bute, o 
dalį išsiuntė į Berlynu ir sudėjo 
oas savo pažįstamą ponią Voll- 
anes. Tiktai iškilus šiai bylai at
siųsti Avižonio ir Maskvos Pu
ryckio vardiuminėti daiktai, ku
rie randasi Kaune ir tapo par
gabenti iš Berlino, buvo tardy- 
;ojaus apžiūrėti ir kaipo daiktai 
igyti valstybės lėšomis pavesti 
U. R. M-jos saugojimui ligi ne
bus valdžios išspręstas klausi
mas apie jų likimą. Kiek buvo 
pasiųsta produktų iš Kauno re
prezentacijos sandėliui, kiek jų 
buvo gauta Maskvoje ir ar visi 
paskirtam tikslui jie buvo‘su
vartoti tardymui nustatyti ne
pavyko, nes iš vienos pusės U. 
R. M-ja raštu iš 1922 m. sausio 
9 d. pranešė, kad Ministerijos 
ūkio skyriuje nėra raštų, ku
riuose butų specialiai nurodyta, 
kiek produktų butų skiriama re- 
presentacijos reikalams, o ran
dasi tik‘oficialus siunčiamų Lie
tuvos Atstovybei Maskvoje pro
duktų reikalavimai, iš kitos gi 
puses ,kaip liudija buvusis ne^ 
turį laika reprezentacijos san
delio vedėjas Zigmas Bagdona
vičius, gautus reprezentacijai 
produktus nepavykdavo įtrauk
ti į sandėlio maisto knygas. x .

Taip rugsėjo men. 1921 m. į 
Ma&kvų atėjo trys vagonai s v. 
palydovu germanu. Sulyg Her
mano nurodymo, dėžės skirtos 
reprezentacijos ‘ sandėliui tapo 
atvežtos g į Atstovybės butą. 
Bagdonavičius, norėdamas i- 
trųukti gautus produktus į mais
to knygas, kreipėsi į šermaną, 
prašydamas iš jo tų produktų 
sąrašų turi Avižonis. Tuo
met Bagdonavičius kreipėsi 
į Avižonj, bet pastarasis pasakė, 
kad sąrašas pas šermaną. Ma
tydamas tokį keistų dalyką, 
Bagdonavičius kreipėsi į atstovą 
Baltrušaitį, kuris įsakė gautas 
reprezentacijai dėžes atidaryti 
ir, apžiurėjus jų turinį prie liu
dininkų, sustatyti produktų są
rašą; tiktai keturias dėžes be 
patikrinimo įsakė atiduoti šer- 
mauni. Skryniose,-kurios buvo 
Bagdonavičius patikrintos prie 
liudininkų, atrasta, tarpe ko ki
to, tokios prekės: 96 klg. titna
ge. skiltuvams 1—5 dėžėms mote
riškų ir vyriškų kojinių, keli 
šimtai klg. sacharino, 2 dėžės 
vaistų, 20 bačkelių spirito ir t.l. 
Sąrašas buvo pristatytas atsto
vui Baltrušaičiui, kuris, pama
tęs, kad tos dėžės neteisėto tu
rinio pasakė, jog Avižonis turė
siąs už tai atsakyti. Trumpai 
po to Bagdonavičius gavo iš Avi
žonio įsakymų dar 6 dėžes ištre- 
orezentacijos sandelio atiduoti 
be patikrinimo Goldibergui. To
kiam įsakymui Bagdonavičius 
priešinosi, už ką buvo Avižonio

čiufii, buvo Atstovybės sekreto
riaus, o vėliau Atstovybės pa
tarėjo Avižonio žinioje. Spiri
tas buvo sudedamas sandelyj, 
bet Avižonio kambary stovėjo 
metalinis indas, kuriame tilp
davo 17 butelių spirito po W0jJag 
gr. Bagdonavičiui labai lankiai žiu 
prisiūdavo pripildinėti tų in-Į p0 
dą, l>ct kam išduodavo Avižo-' 
nis spiritų iš savo kambario,! įus 

Bagdonavičius nežino. ^agdo-lKi įvairių Europos 
vnaviČiuis tik pastebėjo, kad VyZ0.s> kurios ikžima 10 ir pti- 
vienų kartų buvo pakviestas1^ Puslapių, iš ko matyli, kad 
Avižonio kambarin, kur buvo Jagomastaitė. nuolat važinėda- 
koks tai siuvėjas su medžiaga voJ

Iš atimto 
Ėst 
mal 
nis,

iš Jagomastaitės 
i jos policija užsienio paso 
osi, ad tas pasas diplomati- 
išduolas vieniems mietams 

omastaitei, 1919 m. gruod- 
14 d. Berlyne’ 403 Nr./kai- 
IJetuvos Pasiuntinio Vo- 

! kietijoj "sekretorei ir pasira&y- 
uryckio. Prie paso randa- 

valstybių

Važiuodama kur nors,
ir kailiais drabužiams. Ant sta- j<at išgauti per atstovų reika
lo stovėjo butelis ir Avižonis
klausinėjo liudininko, kiek ga— panešdavo: “Turiu įsakymą 
Ii tilpti spirito tame butely ir Puryckio’’ ir jokio pasiprie- 
kiek jis tuomet kainuotų. Kitų sinjmo nepakęsdavo. Taip Ja-

i žodžiu lsukė j go±agįaiĮg pasirengusi vykti 
Bagdonavičiui išduoti vienų Talinan, kur ji "buvo r

luotą, skubiai prašė atstovo 
parūpinti jai Estų'vizų; atstu-

vjizas, Jagomastaitė 
: “Turiu

>uryekio’’ ir jokio pasiprie-

Bet ką tas 
komitetui, 

išdžiovinta, 
gražiais

kartų Avižonis i 
Bagdonavičiui išduoti vienų 
butelį spirito’ siuvėjui Zurke- 
vičiui, kuris siuvo Avižoniui 
rublis. Į Bagdonavičiaus j 
klausimų ar mokės Zurkevi- 
čįus už spiritų pįnigu?, Zurke- 
vičius atsakė, kad jis turįs sąs
kaitą su Avižoniu, ir pinigų 
nemokėjo. Apart to Bagdonu- 
ivičius pareiškė, kad Avižonis 
valgydamas Atstovybės bendra
darbių valgykloje įsiskolino 
valgyklai 600.000 sov. 
kadangi Avižonis į liudininko 
prašymus atsilyginti su valgy
kla nekreipdavo 
jam buvo parašytas apie-atsi
lyginimų oficialus raštas, anl 
kurio Avižonis Įiadėjo rezoliu
cijų, kad išduoti valgyklai dėl 
šio atsilyginimo iš Atstovybės 
sandėlio 8 pudus miltų, iš kur 
milini ir buvo gauti. lokiu 
budu Avižonis naudbjosi gau
tais1 iš valdžios t produktais sa
vo privatiniems reikalams.

Tolimesniu tardymu 
laikytų Jonišky trijų 
parodymais liudininkų 
Voldemaro, Karolio

s,,a*'es-įvyko, atsakė:

uzs 
n ai 
su 

rub.,' pal

domės, tai

vas| užklausė jos,' kokiais rei
kalais ji, vyksta Talinan. Jago- stovybės 
mastaitė, atsakė: “Tamstai ne- pas Jagomartųitę prie jos arės 
rupi, tyriu įsakymų iš> Puryc-' tavimo, ji vežė , <i.
kio, . ...
Kak Jagomastaitė važinėjo pu'tuvos Atstovybei Estuose, bet r. \ i K, i . # 1 • 1 i _ A __Ksdricnj i 

tdodamasi diplomatiniu pa- 
ir valstybine anlspauda, 
odo sekantys atsitikimas.
Ūkio Banko marmelada.
920 m., liepos m.

Atstovybėn buvo 
ino,

, ji vežė diplomatinį 
kurį .Tamsta tiiri pildyti.”. pukietą Nr.'SSKŽ, adręsuoli) Lie-

privačiais reikalais to pakieto Atstovybė* negavo 
ir, kaip tvirtina atstovas , Gy
lys, Jagomastaitė su “ Gauch- 
s teinu atvažiavę Ta Įima n lan
kėsi tik banku<>sc ir užimti 
biivo kokiu tai bizniu. Pabai
goj rugpiučid Jagomastaitė iš
vyko. Berlynan, o tartl vėl 
grįžo Talinan. Prieš išvyksiant 

I ure.j o

Berlyno 
atsiųsta iš 

iš Ūkio Banko, valy
si! marmeladu kaipo pavyz- iš 'l’alino Jagomastaitė 

džiu užsienhĮ firmoms. Kada n-1 gauti iš Lietuvos Atstovo Esli- 
gi Jagomastaitė buvo kuo tai joj vizų, kadangi atstovas Gy- 
užimta, thi sulig telegramos iš lys tuomet kaip tik buvo Lal- 

R. M-jos buvo pasiūlyta vy- vijoj konferencijoj, tai Jago- 
maslaitc pasiuntė jam Rygon 
telegramų tokio turinio: “Pra
šau skubiai pasirūpinti atlikti 
viską reikalinga mano išvyki
mui rytoj Berlynan”; tuo rei
kalu Revelin buvo pasiųsta 
Gyliui tciliugrama iš Kauno: 
‘“Prašau tuojau padalyti visus 

panelei Jago-

Ka 
za

U.
Stokholman su tuo marme- 
u Berlyno Atstobyvės spau

do? biuro tarnautojui Oželiui. 
Pr

lad

oš jani išvažiuosiant, Jngo- 
msirtaitė pareiškė, kad ji taip- 

prof. gi važiuos Stokholman kartu 
Oželio, Puryckio reikalais. Stokholme 

Vytauto Gylio, Kazio Ambro- jiedu išbuvo 4—5 dienas. 
_ , _ . » a« a i * J *• 1   

zaičio, 
Gižu, Germano
ir protokolo apžiūrėjimo Talį- rids firmas vis viena ir 
no atstovybės bylos apie Jago- Ozeliui, kad dirbanti 
maslaitę, buvo nustatyta, kad reikalais, kurie yra slapti,

dėl su- 
vagonų,

Viktoro Gailiaus, Prano go mastaitė buvo/visų laiką la- palengvinimus 
Gauchstcinu bai užimta, vaikščiojo po įvai- mastailei važiuoti Berlynan

• sakė Puryckis.” 
valdžios ( 

„ „ _ h'
buv. U.1 R. M-ris Puryckis ir ka|d apie lai Oželis neprivalo 
„i.1,:::’ i dar būdamas Lietu-1 žinoti. Be to Jagomastaitė pa-

.1 agom a s tai t ė \n e>s u ia^d« I a ma 
Gylio pargrįžimo iš Rygos, j>ati 
atliko visus formalumus rei
kalingus jai pargrįžimui Ber
lynan: kaip matyli iš rašto, 
kuria randasi 52 Jagomaslai- 
lės bylos lape, yra prierašas 
“galioja ir kelionei atgal,” ku
ris prierašas padarytas Jago- 
masloiles ranka, o anl valy- 
zos ji uždėjo Berlyno atstovy
bėm antspaudų, kurių turėjo su 
savim ir kurių Estų valdžia at
ėmė iš jos prie jos areštavimo.

(Bus daugiau)

Socialdemokrato Eberto 
asmenyje Vokietijos' darbo 

i žmonės neteko savo 
'gaus tikriausiąja to žodžio
' rasme. Jisai buvo jiems 
savas ir savo kilme, ir tais 
kentėjimais, kuriuos jie per
gyveno per paskutinę dešim
tį su viršum metų; ir savo 
geležine ištverme, ir tomis 
klaidomis, kurias jisai darė 
bendrai su jais .

Sekantis Vokiętijos pre
zidentas, nežiūrint kas ton

anksčiau
vos atstovu Berlyne, 
naudojo ' savo aukštų 
s lybės tarnautojo vidų, 
stybinę antspaudų ir

iš- 
val- 
val- 
val- 
ben-
savo ja

Prezidento Eberto
savo siela neapkentė monar- vieton bytų išrinktas, riebūs 
chistai, kurie žiurėjo j jį, * -
kaip j didžiausiu kliūtį savo g'al hlls net josios priešas...

visa

taip artimas liaudžiai. Jisai

galią Vokietijoje; ir tokią' 
pat neapykantą jam turėjo 
Vokietijos komunistai, sva
jojantys apie bolševikišką 
revoliuciją Vokietijoje.

Bendras jausmas suvieni
ja žmones. -Bendra monar- 
chininkų ir komunistų ne
apykanta prieš Ebertą suar
tino šias dvi sroves tiek, kad 
garsioje Magdeburgu byloje 
dėl Vokietijos prezidente* 
apšmeižimo viename atža
gareivių laikraštyje, komu
nistai ėjo kaipo liudininkai 
padėti tam šmeižikų laikraš
čiui prieš Ebertą.

Kas girdėt Lietuvoj
Veliuona.

įvyko |Ll. S. D.-"P. Veliuonos 
organizacijos susirinkimas, ku-

dalvvavo 
ir Darbo Federacijos pirminin- 

Pcrrink- 
komitetas,

riamc kaipo svetys

tas
kai
rio
demokrato”
h

Friedrichas Ebertas bu
vo, be abejonės, nepaprastų 
gabumų žmogus. Kilęs iš, 
liaudies, dėl savo tėvų ne- 
turto tegalėjęs lankyti tiktai (la ‘S,,i»h>rasii.

R. Kasakauskas. 
organizacijos

kurie nariai sumokėjo na- 
mokestį ir aptarta “Social- 

platinimo reika-
Toliau buvo skaitoma iš 

to” N bO apie Seimo dar
bus. Išgirdęs lederantas , K. 
apie tokias Seime federarftų 
šunybes, paprašė, balso ir pa
sakų, kad jam dabar esą aiš
ku, kieno reikalus lederanlai 
Seime giną. Iv kvietė darbi
ninkus daugiau už ledcrantus 
nebalsuoti! '

Federaęijįa Veliuonoje galu
tinai smunka, bepasiliko jų 

7 nariai ir tie jau prąde-

pradinę mokyklą, priverstas Jei nori turėt
nuo mažų dienų sunkiu dar- nuolatinį draugų — 
bu pelnyti duonos kąsnį, ji- skaityk Naujienas.

šios dėžės buvo išduotos Gold- 
bergui.

Iš protokolo ' apžiūrėjimo 
Maskvos Atstovybes knygose 
apie suvartojimų produktų 
skirti! reprezentacijos reika
lam* matyti, kad pajamos su
puola su išlaidomis, bet nie
kur nepažymėtos pajamose 
gautos representaciįos reika
lams sacharinas, titnagas ir 
kojines ir nenurodytos kainos 
įgytų tomis lėšomis daiktų.

Spiritas “reprezentacijai”.
Maskvos atstovybės repre

zentacijos" mkalams apart įvai
raus maisto . produktų buvo 
aiunčiaiuas ir spiritas, kuris, 
kaip pareiškė reprezentacijos 
sandėlio vedėjas Bagdonavi-

,Ca,

ške Oželiui, kad jis turės 
vykti su ja (Londonan, kur ji 

’i vežti svarbius dokumen- 
s ir parodė U. R. M-jos tek
amų, kurioj buvo liepiama. 
n vykti Londonan.
Tokiu budu Jagomastaitė ir 

iš Stokholmo išvyko

rę

tu
tu

1 o

drai su jais veikdamas, 
ir jų privačiams reikalams ir 
asmeniškam pasipelnymui.
Puryckio “privatinis sekreto

rius” — Jagomastaitė.
1920 m. rudenį Estų policir 

ics Taline buvo sulaikyta 
Berlyno atstovybes tarnauto
ja luta Ona Jagomastaitė. ir 
jos* sųndarbininkas Geršonas 
Gauchsteinas, 
spekuliacija.
kaiti - pareiškė liudininkai Gai
lius ir Oželis, yra kilusi iš Til- 
žčs ir laike karo tarnavo Kau
no spaudos skyriaus registra
tūroj. Okupacijos laike ji skai
tėsi neištikima lietuvių tarpe 
ir lietuviai vengdavo jos; karui

Oželis
Londonan. ' čia. Lietuvos atstu 
vais grafas Tiškevičius juodvie- 

uepriėmė, pasiikęs per ‘Stovo 
totorių, kad jis nežinąs ko

kiais reikalais jie atvyko Lon- 
, donan ir kas jie per vieni. Už- 
(gauta tuo, Jagomastaitė išsita
rė

Amerikos kaimai
įtarti. vįtliuilos ^aį sužhios;“.

Jagomastaitė, q
| • • -| • /M • I

Oželiui: “Jis nežino — grei- 
Po kiek Įaiko 

škevičius gavo iš Puryckio 
ėgramų priimti Jagomaslai- 
ir Oželį ir visame-kame pa
ti. Jagojnaštaitė Londone

te\ 
tę 
di
J) U v o visų laika dabai užimta; 
pas jų viešbuty, kur ji apsisto
jo, nuolat lankydavos įvairus 
admciis, bet nuo Oželio viskas--  -----------M VUl V IkTAVUC? 

pasibaigus, vokiečiai pailiuosa- buvo slepiamu, lanidonč Atsto
vo Jagzjniastaitę ir ji grjžo sekretorius ''Habinavi-
tėvus į Tilžę. Kuomet Berlyne kalbėjo Oželiui, kad pa<5 
susitvėrė Lietuvos Atstovybė, jas 
Jagomastaitė buvo 
tenai darbuotis, iš 
kaipo raštines vedėja, o vėliau,1 
atstovaujant Berlyne F 
kiui, tapo net jo slaptu sekre ^ galėjo atvežti 
torium, vedė Atstovybės kasų, 
slaptus reikalus ir turėjo šif
rų. į Su Puryckio su likdavo 
la’bųi įkerai, kartu-^pietaudavo 
ir kartu važinėdavo automobj- 
lium, vienu žodžiu darė įspddį, 
ka<l Jagomastaitė įgijo ypa
tingų Pmryckio pasitikėjimų ir 
kad nuo jos iiicbuvo jokių pa-

Jagomastaitę lankosi koki tai 
pakviesta žydai ir kad apie ją Atsitovj-- 
pradzios Į,^je .^alba, kad. ji atvyko Lon-

d<Į>nan spekuliacijos reikalais
Puryc- oįĖeUs spėjo, kad Jagomastai- 

i pardavimui 
Rusų euro rulilius, neisi tie pi
nigai (Londone/ ir Stokholme 
kainavo daug brangiau, negu 
Lietuvoje. : , ! ;

Laiškas Vailokaičiui
J oks Oželio

Jagomastai tė&
Stokholme ir Londone

spėjimas apie daiktų, 
idarbavimųsi

Beveik 20,000,000 žmonių, 
arba penkta dalis visu gyven
tojų skaičiaus Jungtinėse Val
stijose, gyvena anl kaimų, ir 
30,0(MX,000 ukii^inkyfstčs 'žmo
nių lanko tuos kaimus su biz
nio, apšvietos, religijos, isiveika- 
tos geroves tikslais. Bet pa
prastai, tie centrai nešvarus, 
negražus, ir negali lygintis su| 
kitų šalių kaimais. i

Bet jau pradžia pradėta pa-' 
dailinti Amerikos kaimui Net 
ii- Jungtinių Valstijų Agrikul
tūros Departamentas yrJ' tuo 
užinteroRotųs, ir jau prądėjo 
ištyrinėjimus, kaip pagerinti 
musų kaimus.

Paprastai ūkininkas atvyks i 
ta į kaimus nusipirk t i sau rei I 
galingus daiktus ir ne pardavi
nėjimo tikslams. Parduoti sa 
vu produktus jis kreipiasi j»ric 
didęlio diiMitrihucii.ios cerftfro. I 
Bet su pirkimu savu naminių♦ 

upBięįirbp kainu*. ' Iš
kitos puses, kaimas yra pasi- 
linkbiuiymio vieta. Ukppųkų 
vaikai ten lanko mokyklas. 
Gražus kaimai.

^atlonally Pnccd
<Branded i n thc Barg-

■JVhJtf Houso Cburury5c4t Suburbąn CommtHngr 
Modd Moda Modct Model 

*700 *615 *530 *450

GBOI
Tai yra geriausi Pianui pasaulyje, 
paiiiiduoda už fabrikus nustatytą 
kainą ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F SUDRIK
II ANŲ KRAUTUVĖ
3313 So. Hafeeted SI., 
3327 Su. Hafated SI., 

Chicago./ , "t r

slupčių. Nuo 1920 m. sausio tvirtino turiniu Jagomastai les 
mėn. Jagomastaitė perdavė A t- laiško, rašytu 20.5.20. Kaunan

M<s parduodame ūkelio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie justi plmnbingą ir namų ap- 
šildyiuo reikmenis.

PEOPLES FLUMB1NG A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvraukc Av. Hayiuarket 1018 
161 N. Halsted SI. Hayinarket 1221
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Pervarė miesto taryboje 
gatvekariy pirkimą

Pasiūlymas pervarytas mašinos, 
neleidžiant nė aldermananis tą 
pirkimo projektą svarstyti. 
Dabar piliečiai turės balsuoti.. » 1
Gatvekarių pirkimo projektas 

tapo pervarytas miesto tarybo
je. Tas projektas turėjo būti 
priimtas prieš aldermanų rinki
mus, bet daugelis aldermanų 
taip jo išsigando, kad nesutiko 
už projektą balsuoti, nes jie ne
bebūtų patekę miesto tarybom 
Dabar gi, kada rinkimai jau 
praėjo ir kada 36 aldęnnanai 
jau tapo išrinkti pasijuto drą
sus ir nebepaiso ką apie juos 
balsuotojai dabar manys.

Gatvekarių pirkimo pasiūly
mas liko priimtas be jokio svar
stymo. Tai yra svarbus pasiū
lymas, kuris užkrauna ant gy
ventojų apie $700,000,000 sko
los, betgi aldermananis neduota 
jį svarstyti. Opozicija bandė 
priversti svarstyti pirkimo pro
jektą, bet administracijos maši
ną greitai atėmė opozicijai bal
są ir pasiūlymas liko vriimtas 
40 balsų prieš 5,. be jokio svars
tymo. Be jokio svarstymo liko 
priimti ir 428 dapildymai, ku
liuos numatoma ‘kur vesti nau
jas gatvekarių ir-elevatorių lini-* 
jas,- kur vesti požeminius kelius 
ir t. p. Tuos dapildymu^ pri
imta irgi be jokio svarstymo: 
vos spėdavo perskaityti dapildy- 
iną ir buvo einama prie balsavi
mo.

Visas šis keblus gatvekarių 
pirkimo pasiūlymas su visais da- 
pildymais bus paduotas visuoti
nam piliečių n u balsavimu i ba
landžio 7 d. kada bus renkama 
neišrinktoji dalis aldermanų. O- 
pozicija siūle balsavimą dei gat
vekarių pirkinio atidėti iki bir
želio 16 d., kad davus piliečiams 
daugiau laiko nuodugniau susi
pažinti su pirkimo sąlygomis, 
bet opozicijos pasiūlymas liko 
atmestas pinu negu spėta per
skaityti patį įnešimą.

Opozicija, kuriai vadovauja 
aldermanas Oscar Nelson, kurį 
pereitais rinkiniais rėmė ir so
cialistai, kad tarimasis miesto 
nupirkimas gatvekarių visai ne
reiškia nupirkimą, bet atidavi
mą gatvekarių bankieriams, ku
rie valdys gatvekarius nemokė
dami jokių mokesčių ir niekas 
neturės ant jų jokios kontrolės. 
Tai esąs ne gatvekarių pirkimas, 
bet paties miesto pardavimas 
bankieriams, kurie be kitko už 
tą savo “džiabą” gaus apie $50,- 
000,000 komiso.

Pasak opozicijos, miestas per
ka gatvekarius, mokėdamas už 
juos aukštą kainą, bet miestas 
perka ne pinigais, o tam tikrais 
paskolos bonais Be to miestas 
išleis už kelis šimtus milionų 
dolerių panašių boniųt pratiksi
mu i naujų gatvekarių linijų, ele
vatorių ir požeminių kelių. Kol 
nebus atmokėta didesnė dalis

Chicagietis Francis Allen, kuris 
laimėjo pasaulini čempiohatą 
čiužinėjimosi ant ledo.

1 Lemontas ir vėl be 
/ . vandens

Kurčiai- ginlžia su 
pageiba naujo metodo

Girdėjimas tankiai atgaunamas 
j 21 valandas. Naujas būdas 

siunčiamas dykai

ti naujas linijas esą tik tuščios 
kalbos. Kad užmokėjus bankie
riams nuošimčius ir dalį sumos 
neužilgo priscis pakelti gatveka
rių ferų kainą ir ta kaina bus 
nuolatos keliama. Bankietriams 
gi, kurie ir dabar gatvekarius 
valdo, bus labai patogu. Jiems 
nebereikės mokėti jokių mokes
čių miestui, nebereikalaus jokių 
leidimų iš valstijos komercijos 
komisijos pakelti karterių kai
ną, nes kada tik pasirodys, kad 
mažai pinigų įplaukia, jie nieko 
nesiklausę galės.pakelti karterių 
kainas. Net ir miestas negalės 
nieko pasakyti, nes, nofs jis no-' 
minaliai skaitysis gatvekarių sa
vininkas, gatvekarius valdys 
bankieriai. Be to patiems ban- 
kieriams valdant gatvekarius, 
bus lengva diskredituoti muni
cipalines Nuosavybės idėją, nes 
prie kiekvieno blogumo jie sten
gsis įrodinėti, kad visi tie blogu- • 
mai pareina dėlto, kad gatveka
rius valdo miestas; ir jie galės 
daryti viską, kad tik operavimą 
gatvekarių trukdyti. O kada 
žmonėms nusibos ir aukšti kar
teriai ir tušti politikierių priža
dai ir netikęs gatvekarių su
tvarkymas, tai jie patys pano
rės uždyka sugrąžinti bankie- 
rianis gatvekarius ir tada jau 
niekas negalės prikalbinti juos 
prie to, kad miestas pirktų ir o- 
poi uotų kokią nors viešojo ap
tarnavimo įstaigų.

Miesto administracijos šali
ninkai sako, kad pasiūlymas 
pirkti gatvekarius bus priimtas 
bailsuotojų didele didžiuma bal
sų. Bet opozicija sako, kad bal
suotojai atmes tą pasiūlymą, ne
žiūrint kad ir milionai bus išlei
sti agitacijai už tą pasiūlymą. 
Kuri puse laimės, parodys tik 
balandžio 7 d. Bet prieš bal
suojant, piliečiams butų pra
vartu nuodugniai susipažinti su 
tuo pasiulymu, nes tas pasiūly
mas užtrauks ant miesto šimtus 
milionų dolerių skolos, kurią 
jug tie patys balsuotojai ir turės 
sumokėti.

NUSIŽUDĖ

V/illiam Shipman, 2330 Calu- 
met Avė., buvo neturtingas, bet 
išdidus žmogus, kuris nesutiko

Apie 3 mėnesius atgal “Nau
jienose”. buvo rašyta, kad Le
ment paliko be vandenio, ir 
kaip pienius pardavinėjo vande
nį po 25c už 8 gal. keną. Tuo
met buvo užgriuvęs bendras šu
linis" ir prisiėjo\tiesti pervartas 
apie mylią nuo Lenionto, 
colių plieno paipas. Tas užėmė 
apie savaitę laiko ir kaštavo 
daug pinigų Pagalinus buvo 
darbas užbaigtas, bet gana 
kvailai, nes pervartas pratiesta 
ant viršaus žemės. Kiekvienas 
galėjo suprasti, kad užšals, bet 
turbut mažo miestelio bosų ma
žos ir galvos. Dabar taip ir at
sitiko, — užšalo pervartos ir su
truko. Sako, kad ir vėl ims apie 
savaitę laiko iki pataisys. Tuo 
tarpu žmonės,, įmokėdami taip 
aukštus vandenio taksus — $1 

iuž tūkstantį galionų, — kenčia 
didžiausį vargą be vandenio. 
Kažin kur dingo ir musų gerasis 
pienius, gal ir jis bijo šalčio? 
Tuom tarpu mes turim eiti a- 
pie ketvirtadallį mylos iki gauni 
lašą vandens. ,

Nors mušti naujas vanduo, su 
kuriuom mes džiaugėmės per 3 
suviršum mėnesius, buvo ganai 
bjaurus gerti, bet mes to nepai-1 lojote ir ausų telefoną, bubne- 

I v • fY* t 1 • • 1
sėm, nes Lemont žmonės nėra 
pratę gerti šaltą vandenį: čia 
ant kiekvieno blogo yra po ke
lias karčiamas, kuriose galimi! 
gauti gėrimų, kokie , tik šiuose 
prohibicijos laikuose prieinami.

Prie progos ir daugiau para
šysiu apie Lemont. Miestelis 
randasi ant Chicago-Joliet kelio 
Turi apie 3 tūkstančius gyven
tojų. Apgyventas daugiausia 
lenkų, vokiečių ir švedų. Lietu
vių pačiam miestely yra dvi šei
mynos. Vienas užlaiko foto
grafijų studiją, antras — aprė
dai ų krautuvę. Per pastaruo
sius kelis metus šioje apielinkėj 
pradėjo apsigyventi daug lietu
vių, ūkininkų, čia yra 7 bažny
čioj įvairių tautų ir religijų, 

j Yra taipjau dvi alumino dirbtu
vės,., kuriose dirba keletas šimtų 
darbininkų, 
tas kriaučių šapų, 
ninkai visur 
ir nepriklauso jokia/ unijai. 
Pastebėtiną, kad čionai ir pras
tuose laikuose vis yra galima 
gauti darbą, tik, žinoma, darbas 
nemalonus, nes labai nusipaišina 
nuo alumino.

—-J. Plačiukas.

INDKPKNDENCI ‘2, Mo. 
(Special). Daugelis žmonių, 
ric vartojo naują metodą, kad 
kurčiai girdėtų, raportavo apie 
pasekmes, kad dalykas labai 
geras. Žmonės kurie negirdė
jo per melu eilę, gali girdėti 
laikrodėlio takšėjimą per tris 
Dūdas alsi ūmo. Jie raportuoja 
kad galvos t'.žimas pranyko nuo 
pirmutinio vartojimo gyduolių.

Metodas žinomas kaipo Aud- 
ene Balni yra paprastas - ir 
lengvas vartoti. Jis yra Ne
kenksmingas ir kiekvienas ga
li vartoti savo namuose. Kur
čiai greitai gali girdėti, tiesiog 
Daslebėtinai. Kartais net į ke
letą minutų didelė pagel’ba 
vra matoma ir daugely atsitiki
mu kurti žmonės, kurie negir
dėjo per metu eile, gali girdė- 
’i paprastą pasikalbėjimą.

Nei vienas kurčias negali 
'nustoti vilties. Nežiūrint ko
kias gyduoles jus vartojote pa
šalinimui kurtumo, neturite nu- 

j stoti vilties. Net jeigu jus var-

ABAI
SKAUDĖJO ŠONAS

-------------- ,
Po gimimo kbdikio mote

rys privalo vartoti Lydia E. 
Pmkham’s Vegetable Com
pound, kad atgavus normalų 
tftovj.

ku

liūs, elektrinius prietaisus, aly
vą, nemanykit, kad jums rei
kės būti kurčiais visą amžių. 
The Aud-ene gydymas yra pa
sekmingas, kur visos 'gyduoles 
nebe t u re j <) | lašėk m i ų.

Savininkai yra pilnai įsiti- 
’’inę tuo nauju metodu, kuris 
b’krai atgauna jusų girdėjimą 
ir nori jį perstatyti dėl keleto 
tiksiančių kenčiančių. Jie ga- 
’i prisiųsti už $2 gyduolių tik
tai už $1, 10 die/ių dykai iš
bandymui. Jei pasekmes yra 
^užganėdinančios, tai jums 
nieko nekainuos.

tik jūsų
Aud-ene 
Indepen- 
gyduolės 
Vartoki-

. Bt. Louis, Missouri. — “Po gimimo 
i hv’no nH’mo kūdikio man labai skau- 
* I — • V * !ir vis 

blogiau 
Man 

blogai, 
turėdą-

dčjp šonas 
toliau vis 
darydavosi, 
buvo labai 
Aš tankiai 
vau atsigulti j lo-1 
vą, kad gavus pa
lengvinimą. Aš bu- * 
vau labai silpna ir 
menka. Ir mano 
šonas skaudėdavo 
ir skaudėdavo. Aš 

"taip kentėjau per

Aš gyvensiu 100 metų.'
Pittsbnrghietis vartoja grynų žolių 

gyduol es kad užlaikius savo krau- Į 
*! ją jaunu ir kad jis degtų 

jaunumu.
“Aš netoli 60 metų amžiaus, bet aš 

jaučiuosi taip jaunas kaip 30. Aš 
vartoju puodeli Bulgariškos Žolių Ar
batos syki arba du sykiu į savaitę., 
Jos užlaiko mane sveiku ir stipriu ir 
padaro mane jaunu vėl”, pasakė H. H. 
Von Schlięk, ištliybėjas Bulgariškos 
Žolių Arbatos.

Jei jusų viduriai užkietėję arba tu
rite Reumatizmą, kepenų, inkstų ar 
skilvio trubelius, nelaukite kitos die
nos. Jums reikia energijos ir stip
rumo, kad atlikus, d.trt<. Jums rei
kia mąno grynų žolių toniko, kad at
gavus jusų sveikatą ir linksmumą. 
Kodėl nesijausti 1Ų arba 30 metų jau
nesniu?

Kodėl, tik prašalinkit prastą persi
šaldymą greitai. Bulgariška žiedų 
Arbata yra verta dešimtį sykių savo 
kainos. Turtingi žolių syvai, kuomet 
vartosite karštus einant gulti, apkai-1 
tina^suŠalusį kraujų, stimuliuoja čir- Į 
ktlliaciją ir prašalina nuodingas bak
terijas iš jusų kūno. Eikit pas savo 
aptiekoriaus ir prašykite Bulgariškos 
Žolių Arbatos, raudoni ir geltoni bal
seliai — 75c. ir $1.25.

Pastaba: — Daugelis žmonių gy
vena ant farmų ir mažuose mieste
liuose kur nėra apt’ekų. Jiems rei
kia šių gerų gyduolių ir jie nori ių 
gauti, todėl aš jums atsiųsiu paštu 
didelį penkiems menesiams bakselj tiž 
$1.25. Adresuokite man, H. H. Von 
Schlick, President, Dept. M., 831 
Locust St., Pittsburgh, Pa.

! Slogos! Prašalinkit jas 
greitai sii terpentinu.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
■regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas s'J elektra, parodau 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama j mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau 
Vai: 10 iki 8 v Ned. 10 iki rl p. p

1545 West 47th St.
Phnne P°"lpvurd 7;.89

Taipjau yra kele- 
Bet darbi- 

nera organizuoti

Gaisras Skerdyklose
Pereita sekmadieni Armour 

& Co. skerdyklose buvo kilęs di
delis gaisras, kuris grasino su
naikinti visas skerdyklas. Sude
gė didelis trijų augštų namas 
prie 43 ir Loomis gatvių, kuria
me buvo jaučių kapojimo sky-’ 
rius. Prisiėjo iššaukti visos pie
tinės miesto dalies aparatus ir 
ugniagesiai kelias valandas labai 
sunkiai dirbo iki nors kiek su
valdė gaisrą. Gaisrui ypač gel
bėjo smarkus vėjas, kuris blaš
ke nūodegulius ant k i tų'namu ir 
grąsino uždegti visas skerdyk-

bonų, gatvekarius valdys bau- priimti ir savo turtingų dukterų I las’ Trys ugniagesiai liko sužei- 
kieriai. Opozicija sako, kati ir 'pagelbą. Nebegalėdamas toliau yri. Nuostoliai siekia $300,000. 
per 50 metų miestas neatmokfis gyventi jis nusužudė, nusitroš- 
pusės bonų, o Jketinimas praves- kindamas gasu.

HITT AND RUNN—
fOUį 'DOCTOft— CCMt CulCfc- L 
I MV LOCKJAN

nt W6.'iPlUŪW3Ą'į>(XJPB(JHE.

JNfllįMOU'

vi

mą. Jei i 10 dienų 
į imas nepasitaisys, 
užimąs nepranyks, 
dūlis m pasitaisys,

vardą ir adresą pas 
Company, Dept. 134, 
dence, 'Mo., ir tuos1 
bus atsiųstos tuojau,
♦e jės pagal paprastą nurody- 

jusų girdė- 
jusų galvos 
kataro pa- 
tuomet at

siųskite atgal ir jusų pinigai 
bus atgrąžinti be jokio klausi
mo. Tas pasiūlymas pilnai ga
rantuotas, todėl rašykit šian 
dien ir suteikite šiam metodui 
bandymą.

(Apskelbimas)

Trynima* Visadoa Suteikia Paleof  rinimą!
Neatsldėklt ant riebaluotu moačiu, 

kuomet jums būtinai reikalingas litu- 
mcntasl •

treg. 8. V. Pat. Ofise.

visuomet buvo pagelbinga gyduole. Jisyrą 
puikiausia ir labiausiai patlkėtinaa llni- ' 
mentas, koki tik pinigai gali nupirkti. , 
Nėra tikrasis, jai neturi INKARO vais- ' 
bažcnklio. \

F. AD. RICHTER 4 CO. , „ 
104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y. /

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus

(Tąsa aut 6-to pusi.) (brangi dovana.

tris menesius, paskiau aš paskaičiau 
jusų mažą knygutę ir tuo,s paliudy
mus kurie tenai tilpo ir pradėjau var
toti Lydia E. Pinkham’s Vegetablc 
Compound. Aš pajutau palengvini
mą po vartojirno pirmo butelio ir aš 
suradau visas pasekmes kokias jus 
garsinate. Aš turėjau jas atkartoti 
po gimimo mano antro kūdikio. Aš 
tikrai rekomenduosiu Vcgetable Com
pound savo draugams”. — Mrs. N. R. 
Layton, 2726 A University St., St. 
Louis, Mo.

Jei jus kenčiate nuo kokio nors 
silpnumo kurie turi panašius simpto- j 
mus: skaudėjimą šonų, nugaros, nėr-į 
vingumo, tuojau pabandykite Lydia i 
E. Pinkhams Vegetablc Compound. j

Nebūkite ilgai silpna ir pusiau ser-: Terpentinas yra žinomas kaipė 
ganti kuomet pagelba yra čia pat. • greitai gydantis slogas, galvos skau- 

Parduodamos pas aptiekorius visur.* dėjimą, gerklės ir krutinus skaudėji
mą. Bet jos,atsiduoda biskį ir dau
gelis žmonių to nekenčia. Mokslas 
fiuradb būdą to prašalinimo, jos nię- 
kam neatsiduoda ir teikia ,GERAS pa
sekmes. Tas malonus naujas kvaps-j 

‘nys, padarytas iš Terpentino ir žino
mas kąipo( “Turpo” — Tefpentino 
Ointmentas. -.Jis tuojau įsigeria j. 
Uždegtą vietą 'ir prašalina slogas 
kaip magija. ■ 
yimą. Palengvina galvos skaudėjimą 
išvalo gerklę ir krutinę urnai. Ter
pentinas yra geras, bet l'urpo yra 
dar geresnis. Parduodamas už 35c. 
Ir 70e. slovikeli.s pas visus apticko- 
rius.

Tef pentį no 
•. Jis tuojau įšigfcria ,į 

vietą 'ir prašalina slogas 
Frataliiia. užsikafščiaJ

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

yn 
K« 
to 

kai

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo wzun.inacija. Slapumo analyza» 
mikroskopiSki ir Kiti laboratorijos išbandę 
mai, taipgi X-Ray egzaininacija dnroina, ku 
.•i parodo tikrų jusų sveikatos stovj. Ge 
rinusios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje Ir Jungtinėse Vnls 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy 
dymo ligonių. žmonės turintys chroniškai 
ilgus, skilvyj ir kepenų nesmagumus, nėr 
■Ūkumų Urbu jo ligas odos ligas, pūslės i) 

Slapumo ’'«”»<• vra gydoma kasdien.
Žmonės Kurie yn 

nervinki silpni tr tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros sknv 
dėjimus, smarkų 6<r 
dieo plakimą su 
«kirdiinų odos, suti 
nusius giles, skaudu 
liūs, prastą apetite 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimus 
kiomis matomis
nomis, kad kiekvje 
nas lengvai gali ui 
simokėti. Dr. Ros, 
maloniai suteikia d> 
kai paturimą. Kiek 
vienas yra kviečiu 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. Į labui trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau, 
mes suteikiame linksmumą 
vienatinis gydymas, kuris

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

Per trisdešimtj metų Dr. Ross gydo so 
eialius li«as vyrų ir moterų.

VYRAI ! Specialia eerum gydymas yn 
vartojamai BU geromis paeekmemiu atgavi 
mui vyriškumo nustipusiems vyrams. Jo v«i 
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelė 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų 

Tie kurio turi kokius nors slaptas ligai 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
ateikite ir sužinokite teisybę apie justi ligi 

tr kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai 
tuos jums nieko ir nebus būtino reikalo 

Kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Ros' 
turbo, kad suteikus gerą patarimą sergan 
tiems.

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

Kampas Monroe vę Dearborn S t. Imki 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo katnbaryi 
.06 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 608.

Dr. Ross yra seniausius Specialistus Chi 
sagoje. Per trisdešimti metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
rakare.

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

-• vai. vakare.

Kiekvieną dieni 
ir malonumą. Ta 
išgydo sifiij.

$12.50 
$5.00

Atrask pats savo laimę 
Skaityk

‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stipru^, kaip uolai 
‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išburtuvas ir nelaimės praneš- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok: Į
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS I

3106 So. Ilalsted St., Chicago, III.• I

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jusų trubelio i) 
prašalina juos. Nėra spėliojimu 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų li^os ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškus. Ai- jus tdrite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio Ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

NegaiŠinkitc . laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite ju
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko i musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškai kntn- 
bariais, ir visas moderhines elektj i- 
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite, greitų pasėkiu! į 
atsineškite šj skelbimą su savim l” 
gaukite $10 X-RAY egzaminachą 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

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

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

Maybe Poor Bull Svvallovved thc “Bone of Cantention”—In That Event We Forgive Him!
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Sv musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stų. Garantuojame visų savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
. Netoli Ashland Are.

Physical Health Institute
DR..VELONIS, Ph 

j D. C., D. O., N. Ti !
Gydau įvairias ligas, o . yjmtlngai 
užsisenėjusias, 4>e vaistų ir operą 
; ijų, naujausiais budais.

4204 Archer Ave^. Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephone Lafayette 4543
| ............................................................ ....

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

Specialistai sunkių 
chroniškų ligų vy

rų ir moterų.
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkstų, pūslėj ir kitų vidurinių 
organų • yra priežastimi užsiscne- 
jusių ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE- 
RUM ir žinomų pasauly Europini 
SAjLVARSAN (606) Dr. Ehrlicho, 
taipgi paketintą NEO SALVAR- 
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
iš darbo. Užtikrinam radikali pa
gydymą.

Už gydymą labui žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

NIEKO NEKAINUČJA PATA
RIMAI. Egzaminuojame nuodug
niai kraują ir t. t. Kas link gy
dymo NIEKO. NEKAINUOJA PA
TARIMAI.

Clark Medical Glinic
189 N. Clark Si.,(kampas Lake St.)
Valandos nuo 9 ryto iki S vakare. 
Ncdėlioj nuo 9 ryto iki 1 po rietu.

.......... ..... „I

Ar jus žinote, kad
Latvijoje gyveno 9,500 Lietuvos pi

liečių, iš tų yra 30% lietuvių, 70% 
žydų. Ar jus žinote, kad Helmarai 
yra padaryti iš gryno Turkiško taba
ko ir suteikia jums gerumą ir užsiga- 
nėdinimą. Paprasti cigaretei sutei
kia jums tiktai daugumą ir daugiau 
nieko.
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Girdėjimas atgaunamas Chicagos žinios 
tankiai i 24 valandas (Tąsa nuo Mo pusi.)

Lietuvių Rateliuose.
Stebėtinos pasekmės gaunamos 
į vieną dieną vartojant V'irex, 

pirmiau žinomas kaipo 
Ratilo Snake Oil.

Apkurlimas ir galvos užimąs 
nėra jau daugiau 
to laiko kai liko 
lė gerai žinomo

Smulkios Žinios
I _____ _______

Sekmadieny du žmonės pasi
mirė nuo munšaino. Emil Glan- 
son, 40 m., 26 N. Campbell Avė., 
pasimirė laike “pokilio” pas sa
vo draugą, o John Hebei, 55 m.,
mirė savo namttosp i 151 Clea- tiekti kaimietišką vaizdelį su ų- 
ver St.

Dziffldzi-Drimdzt Naujie 
ny Koncerte 8 kovo

Jau Dzimdziai sugalvojo nau
ją programą ir žada mums pa

se atsitikimuose 
gelbėti į vieną dieną vartojant 
gyduoles pirmiau žinomas- kai
po Ratile Snake Oil. Tas gy
dymas yra pasekmingas visoje

baisus nuo 
išrasta gydne
gydytojo. Dii- 

liiinii sunkino-' VValtor Mossevsclnnidt, 2 1 m., 
ankurlimo pa iš Doltono liko užmuštas ant vie-

brigais, žemaičiais ir žydu. Ar
tistai vaidins po kelias rotos ir 
suteikę daug juoko ir gražios 
satyros iš Lietuvos gyvenimo,

iiilz iš Riverdale, De to, bus naujas poupuri irdai- 
apvirtus automo- ni.L

“Birutės” choras su Dzim- 
dziais., dainuos “Dzimdzi-Drim- 
dzi.”

liko sužeista, 
biliu aštriame užsisukime South 
Holland. <Įiedu gryžo iš šokių.

Mr. D. M. Lopęs, iš Penn- P O F t d 
sylvanijos valstijos, rašo: “Aš _____ __
vaitojau gyduoles vakare prieš po^fiLA ŠIĄ SAVAITĘ 
einant gulti.

RISIS

takšėjimą
DU KARTU.

dū’io, kurio aš negalėjau gir
deli pirmiau. Dabar mano gir
dėjimas yra atgautas tikrai g<^ 
rai po ilgų midų kurtumo.”.

M r. Beri Jackson, kuris gy
vena Indianos valstijoj, sako: 
“Pirm kol aš vaitojau Virex, 
aš negalėjau nieko girdėti. Po 
dešimties dienų aš girdėjau sa
vo laikrodžio takšėjimą.”

Angeline Johmson, .Mississi- 
ppi valstijos gyventoja buvo 
visai kurta p; r aštuoniolika 
metų. Ji sako: “Virtex sustab
dė mano galvos užimą ir aš 
dabar gi^liu gindėti traukinio 
švilpimą 3*/y mylios atstumo.”

Roy Fisher, Io\va valstijos 
gyventojas, sako: “Aš negirdė
jau laikrodėlio takšėjimą 
11 metu — dabar aš galiu 
dėti savo laikrodėlį toli 
stalo ir girdžiu jį aiškiai.“

Ketverge, kovo 5 d., Karolis 
Požėla risis Schaenhofono sve
tainėj Nųrth Sidėj. Ten jau 
risis Hans Steinke, Wladek Zby- 
szko ir kiti. Apie tai, kas su 
kuo risis bus vėliau pranešta?

Šubatoje, kovo 7 d., Reghnent 
Armory (31 ir Wentvvortjh) i- 
vyks nepaprastai įdomios risty- 
nės. Tarp ko kita, ten risis to1 
kie ristikai kaip Marin Plėstina, 
Karolis Požėla ir tt. —N,

Universal Bankas apvaik- 
ščioja 8 mėty sukaktuves

tai’

ant

ŠIMKUS SU BANCEVIČIUM

“Drapiežnas dzūkas” labai įsi
smarkavo, ypač po tų, kai jis 
nuėmė Komarui “karališką” ka
rūną. Tečiau eina gandų, kad 
J. Šimkus, nesenai į Chicagą at- Į 
vykęs ristikas, žada palamdyti 
ir atkaklųjį dzūką. Sakoma, kad 
juodu neužilgo susikibs ant ma- 
traso

boma, sako: “Aš
38 molus,

rai
Mr. Anthony Chapman, 

Michigan valstijos, sako:. “Bai
sus galvos užimąs aprištojo vi
sai ir mano girdėjimas praktiš
kai yrra atgautas normaliai.

Mrs. Ola Valentine, 
kansas, sako: “Mano 
kūdikis, dabar 5 metų 
buvo kurčias nuo l 
amžiaus. Dabar 
bai gerai ir jau

mažas 
amžiaus 
mėnesiųnuo

jis.* girdžia la- 
l mokinasi kal

jaunasis sūnūs 
vartojo 

dienas ir jis

buvo

(i.tbar

M r.
“Mano 
kurčias 
liktai tris
girdžia taip gerai, kaip ir pi r- y I ma.

Tokie geri raportai ateina iš 
visų dalių šalies ir Canados. 
Gyduolės žinomos kaipo Yirex 
yra lengvai vartojamos namie 
ir veikia kaip magija savo grei
tumu ant žmonių visokio am
žiaus.

M(>s esame gerai įsitikinę, 
kad Virex atgaus jūsų girdėji
mą greitai ir kad perstaČius 
las geras gyduoles milionams 
kenčiančių, mes atsiųsime dide
lį $2 vertės pakelį už .$1 per 
dešimtis dienų dykai bandy
mui. Jei pasekmės nebus už
ganėdinančios, gyduolės jums 
ntkainos nieko.

Nesiųskite pinigų 
jūsų vardą ir adresą 
Laboratories, 13(H 
Kansas City, Mo. ir 
bus tuojau atsiųstos,
jas paprastu nurodymu. 
1(1 dienų jūsų 
bus atgautas, 
užimąs

BENEDIKTAS 
ANDRESIUNAS

Musų mylimas vyras ir tėve
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 60 metų amžiaus, kovo 
mėn. 1 dieną, 1:35 P. M. Paėjo 
iš Kauno rėd., Panevėžio .apskr., 
Naumiesčio parapijos, Masgai- 
galiij kaimo. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais. Barlkaitę, 
4 dukteris: l^eonorą, Opolioniją, 
Kazimierą ir Magdeleną, 2 sū
nūs, Benediktą ir Bronislavą, 
seserį Karoliną Kukuraitienę ir 
žentus, Lietuvoj seserį Evą 
Mackelunas.
/ Kintas pašarvotas randasi 
2855 W. 38 St. Laidotuvės 
įvyks .seredoj, koVo 4, 1925 m., 
8:80 A. M. iš namų 2855 W. 38 
St. į Šv. Agnieškos parap., baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę ir pilni gilios selvar- 
tos liekame,

Moteris, dukterys, su- 
nai, žentai ir seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
174 k

šiandie sukanka 8 motai nuo 
atida rymo Universal State Ban
ko. Tai yra svarbi diena netik 
banko vedėjams, direktoriams ir 
šėrininkanis, o taip jau ir vi
siems lietuviams.

Vieni iš mus daugiau atjaučia
me tą svarbumą, kiti mažiau, 
bet, rodos kiekvienam yra mielu, 
kad musų žmonių sukultas biz
nis, musų remiamas biznis, turė
jo laimės išgyvuoti aštuonis me
tus. Reikia pabrėžti, kad turė
jo laimės netik išgyvuoti, bet ir 
išaugti į stambią ir tviitą lietu
vių finansinę įstaigą.

Reikia atsiminti, kad šis ban
kas gimė labai nepatogiose są
lygose. 1916-1917 metais buvo 
metai žlugimo privatinių bankų. 
Tais metais suklupo paeiliui trys 
lietuviu privatiniai bankai, ku
riuose lietuviai žudė šiimtus tūk
stančių dolerių. Delei to dau
gelis lietuvių pradėjo žiūrėti į 
savo tautos biznierius ir ban- 
kieAius kaipo į nekompetentiš- 
kus žmones, o lietuvių biznius 
skaityti nepatikėtinais ir nesau
giais įvestmentavimui ar padė
jimui pinigų. Universal Banko 
organizatoriams ir vedėjams pri
siėjo padėti daug sunkaus dar
bo kolei mažu-pamažu bent dali
nai išblaškė tą žmonėse susikū
rusią mintį. . ' »

Dabar,' po 8-nių metų žmonių 
ūpas ir mintis link šavo tautos 
įstaigų daug pagerėjo. Pasiti
kėjimas sutvirtėjo ir jau gali
ma įtikinti žmogų, kad lietuvių 
įstaiga ga’li būt taip-pat tobula 
ar dar tobulesnė už kitu tautu 
įstaigas.

Nėra abejonės, / kad Bankas 
per savo gyvavimą turėjo daug' 
nemalonumų, bet viską pergalė- 
jo-perkentė ir šiandie tvirtas 
kai uola stovi prisirengęs ir ant 
toliaus tarnauti žmonėms jų pi
niginiuose ir investmento reika
luose.

Pradedant šiandie Universal 
State Bank rengiasi priiminėti 
visus atsilankiusius svečius iš

Chicagos dalių ir visiems 
atdariusiems čia taupimo sąskai
tą duoti puikią dovaną atmin
čiai. :

t
la varžytinės ir jau visįamd ži
noma kas tada atsitinka.. Aš 
vienok tikiu, kad pas mus te 
.nebus, nes didžiuma šerini n kų 
turi patyrimo su buvusiom’.i 
bendrovėmis, todėl mokės s;ivo 
reikalus tvarkyti. Budėk'm? 
visame kame, o mums tada tik
rai seksis. ’

— :o:—-
List. Liuosybės Namo B-vet 

metinis susirinkimas nebuvo la
bai skaitlingas, bet ūpas buvo 
daug geresnis, negu priešpieti
ni ame s u si. rinkime.

Užgintas sumanymas naujai 
dokoruoti-molevoti 1 svetainę. 
Darbas pavestai d i rėk toriam s. 
Kadangi tas darbas nemažai 
kainuos, tai visi pasižadėjo dau
giau pirkti šėrų. Būtinai 'reika
linga patiems turėti daugiau 
turto,, o ne svetimus įsiliesti, to
dėl patartina kiekvienam šėri- 
ninkų dar daugiau savo B-vės j 
Šerų pirkti. Nutarta atspaus
dinti metinę atskaitą ir išsiun
tinėti,.šėrininkams, kad visi šėri
ninkai žinotų kaip stovi Ben
drovė. Tai bus padalyta trum
pu laiku. x

Bendrovė buvo surengusi šo
kius 'Užgavėnių vakare. Pelno 
liko apie pusė šimto dolerių.

Direktorių valdyba šiemet su
sideda iš šių direktorių: pirmi
ninkas Leo. Švėgžda, pirm, pa- 
gelbininkas M. Butvcla. sekre
torius J. K. Stalioraitis, iždinin
kas D. Staškus, trustisai K. Ge
nis, F. Lukoševiče ir J. K. Dan- 
ta, manažieris J. Petraitis ir ko: 
respondentas K. Deveikis.

Draugijos, rengdamos kokias 
nors pramogas, reikale svetai
nės kreipkitės prie manažerio; 
tuo bus išvengta visokių galimų 
keblumų ir nesusipratimų. , ■

—Koresp. K. P. D.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečiau

Šiuomi kviečiu visų Chicagos Kata
likiškųjų Draugiją valdybas atsilan
kyti į susirinkimą, kuris įvyks Sere- 
doj kovo 4 d., šj-'m., 7:30 Vai. vak., 
Mildos Svetainėje, 3J38 So. Halsted 
St., Chicago;. III. .pasitarti Šv. Kazi
miero Kapiniu reikale.

Visų Katalikiškų Draugijų valdy
bos prašomo.; neatbūtinai dalyvauti 
šiame susirinkimo.

Susivienijimas L. R. K. Draugijų 
A. štuikis, pirmininkas.

Rošeland. — Kovo 3 <1. 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose įvyks 
Lietuvių Improvement ir Benefit 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. Jame 
bus raportai ligonių lankytojų, bus 
tariama kaip darbuotis per šį vajaus 
pusmetį, kad gavus daugiau nar ių į 
Kliubą. Kliubo nariai atsilankykite 
paskirtu laiku. O kurie dar nesate 
jo nariai, tai ateikite h’ prisirašykite 
prie jo. Kliubo nariai, kurie persi- 
kelete kitur gyventi, tai nepamirškite 
permainyti savo antrašus, reikalui 
esant, kad butų žinoma kur kreiptis.

J. Tamašauskas.

Bridgeport. — Saldžiausios S. V. 
Jėzaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradieny j, kovo 3 d., 1925 m., 7:30 
vai. vak. Mildos svet., 3142 S- Halsted 
St. Visi nariai esate kviečiami pri
būti, nes randasi daug svarbių reika
lų aptarti., . Taipgi atsiveskite drau
gių dėl prisirašymo.

Kviečia rast. A. Bugailiškis.

Roseland. — Ų. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus kovo 3 d. Strumila svet., 
8 vai. vakare. Visi nariai malonė
kit laiku susirinkti. Taipgi kviečiami 
ir nauji nariai prisirašyti.

— Valdyba.

PRANEŠIMAI
Moterų Apšvietus Draugija rengia 

17-tą metinį konemtą, nubatėj, kovo 
7 <l„ 1925, Mildažio svet., 2212- I I W. 
2rd Piure. Vakaro programas prasi
dės 8 vai. vak., o duris atsidarys 7:30. 
Programe dalyvaus gerai žinomi 
Dimdzi Drimdzl artistai ir daugelis 
kitų. Prašome publikos kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti. t

Liet. Moterų Dr-ja Apšviota
Rengimo Komisija.

Norlh Sidėi4 Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimai: įvyks 4 dieną ko
vo, 7:30'vai. vak.. 1822 Wabansia A v. 
Visi delegatai kiiečiurni būtinai da
lyvauti, nes daug..svarbių dalykų ran
das I dej aptarimo.

Sąryšio rašt. V. Rudis.

ASMENįl JIESKOJIMAI
AŠ BOLESLOVAS SIRTAUTAS 

pajioškou savo brolio Antano Sirtau
to iŠ Šiaulių miesto, ir pusbrolių Bla- 
do jr Stasių Falandauskių, jie patys 
ar l|as juos žino meldžiu atsišaukti.

BOLESLOVAS SIRTAUTAS 
526 Avenue Joffle, 
Shanghai, China.

APSIVEDIMAI
Aš PAJIEŠKAU apsivedimui mer

ginus arba našles kad ir su-vienu ku- 
dikiju be skirtumo tikėjimo nuo 25 iki 
<10 tnelii amžiaus. Aš esu 32‘metų 
amžiaus vaikinas, aš meldžiu tokių 
rašyti, kurios myli apsivesti ir su pir
mu laiški! meldžiu prisiųsti savo na 
veikslą dėl maiąls. Meldžiu vaikinu 
nerjišvti. J. V. J., VVoodstock, III. 
Box 13.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU buncių raktukų 

ir rankinį maišeli apie Wes- 
tern ir Archer avė., šubatoje. 
Ka|s rado, malonės sugrąžinti.

Naujienos
‘ 1739 S. Halsted St., Box 475

įvairus skelbimai
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PATNTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, Į 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. s. RAMANČIONIS, Prez..

BAGDANAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO, MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

■ i Turime dąug metų patyrimą.
3106 So. Halsted St.'

Phėnes: Yds 3408 — Blvd. Ig69 res.
STOGDENGYSTĖ

Jusi? stoęij prakiurimas užtaisomas ir 
gaiantuojamas už $4. Automobilių, 
t re/ 
lin 
džl 
įstaiga Chicagoj.
dail.h.h.L.r .
Robfing Co., 
Phone Lalvdale 0114.

JIESKO KAMBARIŲ“

už $4. Automobilių, 
<ų patarnavimas Chicagoj ir ante
lėj. įstaiga 34 metų senumo. l)i- 
Ausia ir geriausia stogų dengimo 

Tik patyrę unijos 
hininkal samdomi. J. J. Dunne 

, 3'111-13 Ogden Avė.,

REIKALINGAS kambarys šil
tas dėl vieno blaivo vaikino ant 
South Side; kas turite tokį kam
barį praneškite. Naujienos, 1739 
Soį Halsted St, Bos 473.

(REIKALINGAS šviesus kam
barys vienam vaikinui Bridge- 
porlo apielinkėj, su valgiu ar 
be valgio. Meldžiu pranešti 
laišku. J. Btirkev,

m r . i- - .. i. 4___

REIKIA DARBININKŲ
Antradienis^ Kovo 3, 1925

. — «' ■' —■ ■    ' ■ ■■■■■

N AM AI-2EME
VYRŲ 1 BŪTINAI esu priverstas parduoti 

už pusę l.aino.-' dviejų aukštų muri
ni namų, 1 fialas 6 karnh. ir 1 5 kamb. 
visi šviesus, elektros šviesa, 2 vanos 
ir 2 naujos sinkos, namas naujai nu- 
malevotas, gražiai atrodo ir ant gra
žaus atryto, tiktai 
bulvaro ir vienas blokas iki *drytka-I n-0. f'- ’ ’ ~— • - • •

Į na $6300, vertas $8500,s $2000 įmo
kėti, o likusiu po $50 ant mėnesio.

REIKALINGAS barbens va- Kas 
karais ir subatomis; darbas 
nuolatinis, unijoj mokestis. At
sišauk it tiktai polyTęs barlm- 
ry“. Pėter L. Gelazis, 

704 W. 35th St.

REIKALINGAS apysene žmogus 
Hotelyj prie grindų plovimo ir pagel
bėti prie virtuves. Kambarys, val
gis ir $15,00 j mėnesį. Vartojanti 
munšaino tegu nesikreipia. i

/ 1606 So. Halsted St.

puse bloko nuo

Rendos neša $70 į mėnesį. Kai-

o likusiu po $50 ant i 
pirmas, tas laimės.

JOSEPH MOCKUS 
U4 N. Sheldon St., 

TM. Heymarket. 5223

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALI S IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT* RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VLSI KARAI GARANTUOTI 
DEV1NES DEŠIMTIS DIENŲ 

CharlesDempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 \V. Madison St.
Atdara nedėlioj ir vakarais 

— i-. ________iii.. ■■ —"f

! 63rd STREET BIZNIS
Namų kainos kjla greitai, nau- 

Ija didalė krautuvė, flatai ir ga- 
i radžiu*; savininkas

2610 W. 63rd St.
' Prospcct 1872

Marąuette Manors Gražiausia 
‘4 flatai ir skiepe flatas, 4 karu 
I mūrinis garadžius, aržuolo tri- 
i m ingai, Kewanee boileris, augš- 
' tos rųšies plumbingas, 20 pėdų 
j vietos iš abiejų pusių narpo.

Savininkas Phono Prospcct 1872

PARDAVIMUI
Pardavimui auto sales ir service 
station ant South Side, parda
vinėjami karai dviejų geriau
sių firmų, turiu parduoti pi
giai, geras biznis su, mažai pi
nigų, arba mainysiu į. namą.

1739 S. Halsted SI., Box 470

1ŠRENDAV1MU1 6 kambarin 
pagyvenimas. karšiu vandeniu 
apšildomas. ant kampo 69-tos 
ir Campbell Avė. Kreipkitės

2500 W. 691h Si.
Tel. Prospcct 8011

— tiktai 
pas Dale 
(;ateway, 
gyduolės 
Vartoki!

Jei į
girdėjimas ne- 

jei jūsų galvos 
nepranyks, atsiųskite 

ir jūsų pinigai bus
grąžinami atgal be jokio klau
simo. Tas pasiūlymas pilnai 
garantuotas, lodei rašykit šian
dien ir pabandykit tas geras

. (Apskelbimas)

f

JULIJONAS LABEIKA
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu kovo 2 d., 1925 m. 4 valandą 
po pietų North Avė Hospital, 
1625 West North Avė. Julijo
no kūnas bus laidojamas kovo 
5 dieną, prieš pietus.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
k borius I. J. Zolp, 4693 Marsh- 

field Avę:
Bus nulydėtas į švento Kry- 

33 ir Hobar 
Kaimiero

žiaus BažnyČiv 
Avė, o iŠ ten į šv. 
Kapines.

Kviečiam visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti' laidotuvė
se, taipgi Draugystės Vilanto, 
St. Charles, III.

Cicero
Apie Liet. Liuosybės Namo 

Bendrovę

iau buvo Naujienose pastebė
ta, kad apie Cicero Liet. Liuo
sybės Namo B-vę nieko nerašo
ma ir klausiama kodėl taip yra. 
Tai veikiausia korespondentų 
kaltė. Mat pirmiau išrinktas 
po tūlo laiko rezignavo, o nau
jasis taipgi dar neigsi judino, 
tad ir nėra kam pranešti apie 
tai kas veikiama Bendrovėj.

( Pereitų metų Bendrovės at
skaitos parodė, gerų pasekmių. 
Jeigu, taip bus keHiobką metų, tai 
šėrininkai gaus gerų dundentų; 
suprantama, jeigu visi su atsi
dėjimu Bendrovę rems, tai ji dar 
geriau bujos. Yra įprasta sa
kyti, kad bendrovės gyvuoja tol. 
kol mažą pelną neša, bet kaip 
tik pelnas padidėja, tai atsiran
dą visokių “genų globėjų,’* išky-

Bridgeport. S. L. A. 36 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks ser 
kovo, 8 vai. vakare, Raymond Chapel j 
svet. Visi nariai malonėkite daly
vauti. — Sekr. A. Marcijonaitė.

re<loj,lri ' 
hanel I

REIKALINGAS ruiipas darbinin
kui žmogui, prie gerų, švarių žmo
nių ir patogus ruimas, mažos šeimy
noj, turinti tokį ruimą praneškit, tu
ri Įbuti ir telefonas.

K., 
Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St.

Jaunuolių Orkestro'nariai malonė
kite susirinkti kovo 4 d., 1925 m. 6:30, 
vai. vak. Mark- White Sq. svet., nes 
bus šokių mokytoja P. Tendžiulytė.i 
Po šokių bus mitingas. Malonėkite 
jaunuolių tėvai taipgi atsilankyti 8 
v. v. Rašt. Eugenija Grušaitė.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkių ant Bridgeporto, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą trečiadienį, ko
vo 4 d., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. /Susirinkimas prasidės kaip 7:30 
vai. vakare. Visi nariai malonėkit 
"usirinkti laiku ir atsivesti naujų 
draugų, visi lietuviai namų savinin
kai yra 'primami Chicago.

D. Gulbiną,s rast.

Lietuviška Teatr. Dr-stė Rūtos No. 
1, mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 
4 d., 1925 m., 7:30 vai. vak. G. M. 
ėemausko *svet.. 1900 S. Union Avė. 
Malonėkite atsilankyti ant šito frusi- 
”• nkimo. Bus daug svarbių reikalų 
delei apsvarstymo.

Birutės Choro dainų praktika atsi
bus ši vakarą, 8 vai. Raymond Chapel 
816 W. 31 St.

Visi dainininkai bukite laikų, nes 
paskutine praktika dėl nedėlios dai
navimo. — Valdyba.

JtESKO DIRBO
IEŠKAU darbo už bučerį; 

esu patyręs tą darbą per 10 
mętų. Kam reikalingas —kreip-
kit

1

ės 3217 :S. Union Avc.
ei. Yards 1822, S./ Norkus

REIKIA DARBININKU
1 MOTERŲ
REIKIA 20 sales Jadi 

dąvinėtojų), pageidaujama to 
kių, kurios kalba lietuviškai.

Atsišaukit tuojau.
1818 S. Halsted St.

GROJIKLIS PIANAS
Iš priežasties išvažiavimo iš miesto 
turiu parduoti savo $800 grojiklį pi
aną prieš kovo* 7 dieną, 
siu už

$115
Su benčiumi. 140 muzikos rolelių. 
Priimsiu po $10 nuo atsakančių! žmo
nių. į

1389 Milwaukee Avė. 
1st Floor

Klausk M r. Reisener’s Piano.

PARDAVIMU! moderniškas na
mas prie 5401 Justine St., 4-4 kam
barių flatai, furnace ir pečiumi šildo
mas, .1 blokas nuo bu.sų ir karų lini
jos, rendų $185 į mėnesj, kaina 
$18,000, išmokėjimais.

Šaukite / t
Drexel 6461

Atiduo

PARSIDUODA Coffee Houše, ci
garu, kandžių ir minkštų gėrimų, ge
ras biznis, yra lysas, 30 dolerių ren- 
dą, 3 ruimai pagyvenimui. Priežas- 
tišpardavimo patirsite ant vietos.' 

544 W. 18th St., 
Chicaį^o, III.

PARSIDUODA farma 160 akrų 
arba 320 akrų su vigais gyvuliais ir 
mašinoms. žemė gera lygi, nėra 
kalnų nei akmenų, budinkai visi .geri, 
prie pat gero kelio, 2 mylios iki mie
stuko. Savininkas turi 2 farmas, tai 
vieną nori parduoti už cash arba mai
nysiu ant miesto prapertes. Todėl kas 
norite butL^nt savęs bosu tai kreip
kitės prie’ šavininko, duosiu daugiau 
informacijų. A. Javelgauskas, Rod. 1, 
Luther, Mich.

MŪRINIS bungalow, dideli šviesus 
kambariai, beržo trimingai, aržuolines 
grindys, tile vana, su grindimis augš- 
tas, karštu vandeniu šildomas, gasi- 
nis pečius, ice baksis, 30 pėdų, lotas, 
2 blokai nuo lietuvių bažnyčios ir mo- 

A kyklos, pusė bloko nuo Marųuctte 
rašymui popieros ir vi- Parko ir bus linijos.

6627 S. Mozajrt St.

PARDAVJMUI saldainių, ice 
croam 
šokių smulkmenų krautuvė.

2857 S. Union Avė. EXTRA! EXTRA!
šeši lotai turi būti Parduoti kuo- 

B\nGKNAS- nursidiiod-i J greičiausiai tinkama dėl didelio ga- nAIttitA?>, parsiaUOua nu rfl(|2j0 an^ kanj linijos labai pigiai, 
černč ir grosernė. Lietuvių ap- Matykite 
gyventa vieta. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti Chicago.

Naujienos, *
1739 S. Halsted St., Box 174

J. S. ČAIKAUSKA
1112 West 35th St. dieną 

arba 3135 W. 55tr St. vakaro

MORTGECIAl -PASKOLOS
PARDAVIMUI ruming hctise 

ir restauran! labai pigiai, 
delis bargenas; mainau į 
perlę ap karą. Atsišaulcit.

' 3301 S. Halsted St.
Tek Boulevard 0775

p ra
li

PASKOLA IR ANTRI MORGlč’IAI 
Mes darome ir perkame antrus inor- 
gičius sumoje $200 iki $5000. Leng
vais išmokėjimais už 6% palūkanų, 
prlenamu komisu. Taipgi perkame do
kumentus.
O I LOUIS STERN & CO. 

Suitė 1029 Bumam Bldg. 
160 N. La Šalie St.

* PARSIDUODA Restauracija labai 
geroj ir pelningoj vietoj aplink di
delių dirbtuvių. Parduosiu pigiai, nes 
turiu apleisti miestą.

Atsišaukite
2139 S. Halsted St.

NAMAI-ZEME
______________________ _ ________

MAINYSIU savo dviejų fla- 
tų namą, po 6 ruimus, su vi
sais įtaisymais, ant mažos gro- 
sernės. Atisšaukit pas 

Mrs. Blynas, 
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
moderniškas bungalovv. 
kitės prie savininko.
• 6724 Claremont Avė.

Kreip-

PARSIDUODA 2 mediniai 
cottage po 4 kambarius.

Klausk savininko
7227 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 4 ir 
6 kamabriai yra maudynės, elektra ir 
šviesus aukštas, cimentuotas bcisman- 
tas su didele virtuve ir dėl dviejų ka- 

Savininką galima vi
sada rasti namuose.

Atsišaukime
2038 So. Canalport Avė. 

Chicago, III.
Pirmos lubos fŠ fronto.

;pų fnnr- tcaa su <nue,e les (pai prų gąradžius.

REIKIA patyrusių moterų čevery- 
kų pardavinėtojų, apatiniij ir masti
nių tavorų anba j rūbų departamen
tą. Turi kalbėti gerai lietuviškai 
angliškai.

Nuolat darbas.
J. OPPENHEIMER &• CO.

Ashland Avė. & 47th St.

ir

: FORDO AGENTŪRA
Pardavimui visa arb& ant trečio 

nuošimčio. Mažas miestelis lietuvių 
ir lenkų apgyventa. Del smulkmenų 
rašykit angliškai arba lietuviškai.

A. J. BEEBE,
Luther, Mich. .

MOKYKLOS
. ........................    i i

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. 'Lodei lai
kyk sau už garbę ką nors iš
mokti. Mokslas nušvies naujus 
tau kelius, persunks tave išmin
timi ir šviesa; suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas*, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 8. Halated St., Chicago, III.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijąs paveik&luetas malc- 
mas, scenarijos pavelkslutoas male- 
vojimas, nhow card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą j trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėliojo iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School
2139 «o, Wahash Avė., 

Calumet 5093 f


