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Lietuva protestuoja prieš Len- 
ku-Vatikano konkordatą

Turkq. kabinetas 
atsistatydino

Ambasadoriams įteikta rapor 
tas dėl Vokietijos nusi

ginklavimo
Lietuva protestuoja dėl
Lenku-Vatikano pakto

Lietuviai sako, kad tuo konkor
datu Roma pripažįstanti pri
jungimą Vilniaus Lenkijai

Šėlimą pasekelbė karalium

To siekįamies kurdai, kaip 
pranešama. paskelbė buvusio 
sultano Abdulo I lamdo sūnų, 
Sellimą, Kurdistano karalium ir 
išleido į visus gyventojus atsi: 
šaukimą kuriame sakoma.

“Tikintieji, jūsų kalifatas lau- 
Mahometonų tikyba 
__ ______ Dabar

tinė (turkų) valdžia yra nusi
stačius prieš religiją.”

Valdžia pasiuntė kariuomenę 
sukilimui numalšinti, ir kai-kur 
įvyko susirėmimų.

Tarp Fethi Bėjo valdžios i’1 
Graikų kilo taipjau ginčų dėl pa
šalinimo iš Konstantinopolio 
graikų-katalikų patriarko Kon- 
stantinoso. » Turkai išvijo patri- 
arką vaduodamies Lausannos 

'sutarties provizija apie apsikei
timą tautinių mažumų gyvento
jų. Graikai apeliavo j Tautų 
Sąjungą. Dabar ta byla bus 
nagrinėjama Tautų Sąjungos 

• Tarybos susirinkime Ženevoj, 
ateinančia savaite. • y "H<ai ne j ‘ Y

pasaulio; ----------- ------

VIENNA, Austriją, kovo 8.-- .. . . , rP ,
Lietuva protestuoja prieš Len-, 
kijos konkordatą su Vatikanu.1 
Ji sako, kad tuo paktu Vatikanas, 
pripažįstąs prijungimą Lenkija’, 
buvusios Lietuvos sostinės Vii-L . . . rniaus. Lietuviai atsisako pri
pažinti Lenkų vyskupams teisės 
šeimininkauti bažnyčiai Lietu
voje.

Tasai religinis trynimos vis 
labiau didina spragą tarp lietu
vių ir lenkų. *

Lenkai skelbia, kad lietuviai 
esą sukurę organizaciją lenkų ? 
valstybės triobėsiams ^dinamitu 
sprogdinti. Už kiekvieną bom
bą ta organizacija skirianti 59 * 
dolerių dovanų.

Kokių tik melų 
prasimano lietuviams 
akyse šmeižti!]

Turkijos ministeriu kabi 
lietas atsistatydino

I Vokietijos nusiginklavimas 
ambasadorių taryboj .

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
3. — Turkijos ministeriu kabi
netas su premjeru Fethi Beju at
sistatydino.

Turkijos kabinetas buve 
premjero Fethi Bėjo sudarytas 
praeitą lapkričio mėnesį. Pas- • 
taruoju laiku jis susitiko su la-' 
bai rimta situacija dėl sukilimo ‘ . 
Kurdistane. Sukilėliai, Seiko'110,1 
Saido vadovaujami, pareikalavo 
ne tik autonomijos savo kraštui, 
1x4 paskelbė, k^id . jie pasiryžę 
atst‘eigti kalifatą, kuri Turkų 
valdžia panaikino.

basadorių tarybai įteikta alian- 
tų karinės kontrolės misijos 
raportas apie Vokietijos gink- 

karinių jėgų padėtį. Ra- 
j teikė maršalas Foch. 
su savo ir kitų aliantų 

komisijos narių opinija

BILIETAI
Naujienų Koncerto jau gata
vi ir parduodami

Dabar
Yra patogiausia pirkti ir leng
vai užsitikrinti sau vietą.

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

Šokiai

karo
1 Raportas yra ilgas, ir ambas:^ 
i dorių tarybai užims veikiau- 

ia keletą savaičių jis išnagri- 
ir savo sprendimą pada- 
Tar \ bos susirinkimuose 

žada reguliariai dalyvauti ir 
patsai maršalas F och, pasiruo
šęs visados suteikti ambasado
riams smulkesnių paaiškinimų 
ir techninių informacijų, jei 
jiem.'1 tokių reikėtų.

Diplomatiniu,ose rateliuosie 
manoma, kad išnagrinėję ra
portų ambasadoriai praneš vis
ką savo valdžioms, patardami 
sušaukti aliantų konferenciją 
dalykui galutinai išspręsti.

Maršalas Foch ir jo komisi
jos nariai savo raštu paduotdj 
opinijoj apie m ii it arės kontro
lės misijdk raportą sako, kad 
jis parodas, jogei , Vokietija 
stengusis ir dabar laikyti pil
ną cficisrų štabą tokiai armi
jai, kokią Vokietija turėjus 
pirm didžiojo karo. Ji ne tik 
auklėjanti tam tikslui oficie- 
rus, bet ir lavinanti pakanka
mai vyrų stipriai kariuomenei; 
laikanti įmones nuodingiems 
guzams gaminti i

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

BILIETŲ

Vokietijos Prezidento rin
kimai kovo 29

Kandidatais veikiausia bus ex- 
kanclerius Marx’as ir kancle
ris Luther’as

BERIjINAS, kovo 3. Vokie
tijos naujo prezidento rinki
mams oficialiai nustatyta kovo 
29.-

Visos politinės vokiečių parti
jos karštai ruošias rinkimams. 
Einant Weimaro konstituciją, 
Vokietijos prezidentas renkamas 
tiesiu visų, turinčių daugiau kaip 
20 motų amžiaus, piliečių balsa
vimu. Jeigu rinkimais nė vie
nas kandidatas negauna didžiu
mos balsų, po dviejų savaičių 
turi įvykti nauji rinkimai. Ta
da kandidatas, gavęs dauguma 
balsų, tampa išrinktas.

žymiausiais rinkimais
kandidatais veikiausia bus buvęs 
kancleris Marx’as ir dabartinis 
kanclierius Luther’as. Pirma
sis yra nuoširdus respublikinin- 
kas ir, be abejo, laimės visus re
spublikos šalininkų balsus. Lu
ther’as yra konservatorius, su 
didelėmis simpatijomis monar
chijai.

Nežiūrint didelio sumišimo ir 
netvarkos, šitie rinkimai padar
inys bent tiek, kad aiškiau atskirs

Masą dvidešimt devintas prezidentas Ruošiasi skelti algas ka-
* sykly darbininkams

Tuo dalyku šaukiama kovo 17’d. 
kasyklų savininkų konferen
cija CleveJande.

Illinois angliakasiai dirba 
vos 140 dienu metuose

1924 metais Illinois kasyklose 
184 darbininkai buvo užmušti 
ir 3,895 sužeisti

naujojo režimo šalininkus tik- kuris šiandie Washingtone'inauguruojamas Jungtiniu Valstijų- _ _ * _ * . i f I IA • 1 J TA • • •• 1 \ * V • 1 i V V• • T i i • 1
rus respublikos pritarėjus, nuo 
senojo režimo, nuo monarchijos. 
Jie parodys, katra pusė yra sti
presnė, ir tuo prablaivins atmos
fera ateičiai. A

Prahoj suimta keturi sveti 
mi komunistai

PRAHA, čechosdovakija, kovo 
3. — Čechoslovakų vyriausybė 
areštavo^ keturis svetimus dele
gatus, atvykusius dalyvauti če- 
choslovakijos komunistų parti
jos konferencijoj. Areštuotųjų 
yira du vokiečiai, vienas austras 
ir vienas franeuzas, Albertas 
Treint, Francijos komunistą 
partijos vadas. Treint be to pa
reiškė, kad jis atstovaująs tre
čiajam internacionalui. Kadan
gi jo pasportas pasirodė netvar
koj, jis pasodinta astuonioms 
dienoms kalėjime.,

Neramumai Vladivostoke

1 Prezidentu. Pirmiau jis buvo išrinktas Viceprezidentu, tik 
Prezidentui Hardirigui mirus 1923 metais p. Coolidge jo vieta 
užėmė. Praeitais betgi rinkimais jis vėl buvo išrinktas Prezi
dentu ateinantiems ketveriems metams. Iš eilės jis yra dvi
dešimt devintas Jungtiniu Valstijų Prezidentas. »

r-.—■. — .v-—rr.lt.

Japonija pritaria nusigink- Prezidento Coolidge’o
lavinto konferencijai

TOKIO, Japonija, kovo 3.
Užsienių ministeris šidehara, at
sakydamas į paklausimą viršuti- 
niajame bute, šiandie pareiškė, 
kad Japonija pasiruošus 
vauti nusiginklavimo
cijoj, jeigu Jungtinės Valstijos 
tokią konferenciją 
Jis .pridūrė kad, esą 
riau, kad klausimai, kurie turė
tų būt konferencijos svarstomi, 
butų išanksto išdiskusuotl.

daly- 
konferen-

sušauktu 
butų ge-

ORAS

inauguracija
! VVASHINGTONAS, kovo -Lį 

šiandie krašto sostinėj VVa-| 
shingtono įvyksta didelės iš-1 
kilmės — Prezidento Coolidge’o 
inaugura\ imas.

Sovietai nori atkasti auk 
singąjį knygyną

Garsus caro Ivano Baisiojo slap
tas knygynas esąs palaidotas 
po Kremliaus bokštų '

Matrosai pakėlė maištą, laik* 
kurio buvo užmuštas sovietu

•j 1
atstovas Karpenko
HARBINAS, Mandžurija, ko

vo 3. -— Pranešimai iš Pogranič- 
nają sako/kad Vladivostoke i- 
vy.kęs laivyno matrosų maištas. 
Laike riaušių gatvėse buvo už
muštas sovietų atstovas Karpen
ko.

Kinų vyriausybė paleido pen
kiasdešimt “baltųjų” rusų; kurie 
iki šiol tardavo kaipo policinin
kai.

Ohicago ir apielinkė. ■— Oro 
biuras šiai dienai .pranašauja:— 

i Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; ' stipro
kas, didžiumoj vakarų vejas.

Vakar temperatūra vidutiuęi 
siekė 26° F.

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 5:42 valandą.'

Smerkia prohibicija
Teisėjai dienų smerkia gerian

čius, o naktimis patys girtuok
liauja, sako senatorius

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 3 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ...... $4.77
Belgijos, 10') frankų .................$5.02
Danijos, 11)0 kronų .........
Francijos, 100 frankų .. .
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotą .........
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 florinų
Suomijos, 100 markių ....
švedijes 100 kronų .....
Šveicarijos

MASKVA, kovo 3. — Sovietų 
valdžia šiandie padarė pirmų 
žingsnių atkasti garsųjį Ivano 
Baisiojo (1530-1584) sllapta kny- • gyną, kurs esąs palaidotas po 
vienu Kremliaus bokštu. Tame 
knygyne, sako, esą 800 tomų, 
aptaisytų grynu auksu, taipjau 
daug arabų, persų, asirų, ir Bi- 
zantijos rankraščių, turinčių ne
apsakomos vertės.

Apie buvimą tokio knygyno 
žinota .per šimtmečius, bet ne
buvo žinoma tikrai, kurioj vietoj 
jis yria. 1724 metais bandė su
rasti jį Petras Didysis, bet dar
bas, dėl fizinim sunkenybių,^te
ko paliauti. Buvo ir daugiau pa
našių bandymų, bet be pasiseki-

. $17.81 mo.
I Dabar padaryti

$19.25

VVASHINGTONAS, kovo 3.
Senatorius Bruce (dem., Md.) 
vakar senate aštriai smerkė pro
hibicijos įstatymą, sakydamas, 
kad varu pravesta prohibicija" | tvcvvi vcuu piavviDva pi viumiviju

ir turinti nejneturinti jokios moralės sankci- 
tik modelius ir formas geriau- jos
trio tipo kanuolėms, bet ir ne
baigtų tūlių, kuries trumpu lai- 

i k u galinčios bųt paverstos ka- 
' mielėmis, tinkamomis vartoti.

BERNAS, Šveicarija, kovo 2. 
— Vakar mirė Šveicarijos kan
cleris Adolfas Steiger’is, 66 me
tų amžiaus.

Senatorius tiesiai ka’ltino le- 
gislaturų narius, balsavusius už 
prohibiciją, kad jie patys išėję 
iš posėdžių girtuokliauja; teisė
jai gi, kurie dienomis smerkiu 
prohibicijos laužytojus ir siun
čią juos kalėjiman, naktimis pa
tys sėdį aplink stalus, apkrautus 
svaiginamaisiais gėrimais.

$40.00
$2.53

$20,95
100 franku ....... $19.25

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 '
100
200
300
400
500
600
700 Uitų
800 litų
900 litų

1000 litų

. $5.50 
10.50 

. 20.75 
31.00 
41.25 
51.50 
61.75 
72.00 
82.25 
92.50 

102.76 
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalkių už kožną siuntini. 
Norint .pttaiųsti telegramų — dar 5C 
cente daugiau.

Htų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

istoriniai ir 
.archiloginiai tirinėjimai padrą
sino sovietu valdžia imtis vėl C ‘ ,
darbo, ir ji tikis, kad šį kartą 
kasimas duosiąs geresnių vaisių.

Du lenkų karininkai pa 
smerkta sušaudyti

MINSKAS, Rusija, kovo 3/ Į 
Sovietų karo teismas .pasmerkė 
sušaudyti du sugautu lenkų ka
rininku, Tamovskį ir Gaiduką. 
Jie buvo kaltinami kaipo vadai; 
būrio lenkų, padariusių praeitą 
sausi ties Kaidanovu puolimą 
per sieną į Rusiją. Trečias len
kų karininkas, nenorėdamas pa
siduoti, pats nusišovė.

SPRINGFIELD, Ilk, kovo 3.
Illinois anglies kasyklų savinin
kų asociacija gavo pakvietimą 
dalyvauti bendroj» su Ohio, In
dianos ir vakarinės Pennsylvani- 
jos kasyklų savininkais konfe
rencijoj, kuri įvyks šių metų ko
vo 17, CleveJande.

Konferencijos tikslas — susi
tarti dėl sumažinimo algos ka
syklų darbininkams, ir po to sa- 
vo nutarimą pristatyti angliaka
sių organizacijos viršininkams.

Konferenciją buvo nutarta 
laikyti kaip ateinantį penktadie
nį, bet kadangi dauguma kasyk 
lų savininkų šiuo tarpu švęsda
mi vakacijas linksminasi šiltuo
se Palm Beech’o, M i am i etc. re- 
zortuose, tai konferencija atidė
ta į kovo 17.

AUTOMOBILININKAI LOOK 
Ol^T, NESIVEŽIOKIT 

DEGTINES

VVASHINGTONAS, kovo 2. - 
Aukščiausias Teismas šiandie iš
sprendė, kad prohibicijos agen
tai turį teisės be jokio varento 
sulaikyti kely automobiliais va
žiuojančius ir areštuoti, jei ran
da pas juos degtinės.

BRONSVILLE, Tex.„ kovo 2. 
— PĮraeitą naktį Meksikos pasie
nio miestely Matamoros įvyko 
kautynės ir šaudymos. Užmuš
ta vienas policinitikas ir vienas 
šoferis. Keletas buvo sužeisti.

BERLINAS^ kovo 2., — Skai
čius nusižudymų Berline praei
tais metais sumažėjo iki 36 iš 
kiekvieno tūkstančio gyventojų 
19^3 metais iš kiekvieno tūks
tančio buvo 43.5 nusižudymai.

SPRINGFIELD, Ilk, kovo 3.— 
Kasyklų ir mineralų departa- 

’mentas ką tik paskelbė savo me
tini pranešimą, kuris parodo, kad 
praeitais 1924 metais beveik 
šimtas tūkstančių kasyklą dar
bininkų Illinois valstijoj dirbo 
vos 140 dienu.- c

Pranešimas parodo taipjau, 
kad kasyklų darbuose dirbo 
4,8(> 1 vaikai.

Iš 99,765 darbininkų, dirban
čių Illinois valstijos kasyklose. 
89,052 dirbo po žeme, kasyklų 
urvuose, ir 10,263, dirbo lauke. 
Tų kasyklų, kurios siunčia ang- 
lii-> i RitiAtA vietas, da rl>i ii i ri Icri i 
dirbo, apskritai imant, • 139 die
nas per metus, lokalių gi kasyk
lų — 140 dienų.

Per praeitus 1924 metus Illi
nois kasyklose iškasta 72,308,- 
665 tonai anglies. ę

Tais metais Illinois kasyklose 
užmušta viso 184 darbininkai o 
3,895 buvo sužeisti.

3000 ANGLIAKASIU LIKO BE 
DARBO KASYKLOMS 

UŽSIDARIUS

'HAZLETON, Pa., kovo 2.
Septynios šios apielinkės anglių 
kasyklos laikinai tapo uždary
tos, ir dėl to apie 3000 darbinin
kų liko be darbo. Kasyklų už - 
darymo priežastį kopi pairi jos 
aiškina rinkos, sumažėjimu.

DU DARBININKAI UŽMUŠTI 
TRAUKINIUI SUSIKŪLUS

DANVILLE, Ky„ kovo 3. — 
Ties IJelmwood, Ten., šiandie 
susikūlė Gincinnati & Southern 
geležinkelio traukinys. Du trau
kinio darbininkai buvo užmušti.

Svarbus 
Priminimas

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

Kaftu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario, laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms: ten jiems reikia žemė 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 dovanu Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti ** NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius- ir susinėsimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausi laiką ir sudidele nau
da žmonęms.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

t raštinę arba i bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
RENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

Chicago, III1739 So. Halsted St,
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Kas Dedas Lietuvoj
LIETUVOJ®.

[Iš “T—to”]

AfęUUĮniu pinigų aprašymas.

Vieno cento moneta turi dia
metre 16 milim., sveria 16/10 
gramo, pristiki nrj pusėj “1”, 
žodžiu “vienas centas” ir žydin
čių linų atvaizdas. 5 centų mo- 
hetos diametras 11 milim., 
sveria 21/10 gramo, priešaki
nėj pusėj “5”, žodžiu “pen
ki centai” ir žydinčių linų at
vaizdas. 10 centų moneta turi 
diametras 21 milim., sveria 3 
gramus, priešakinėj pusėj 
“10, žodžiu “dešimt centų” ir 
miežio varpos atvaizdas. 20 
centų monetos diametras 23 
mil. sveria 4 gramus, priešaki
nėj pusėj skaitlinė “20”, žodžiu 
“centų” ir miežio varpos at

vaizdas. 50 centų monetos dia-\ 
metras 25 milim., sveria 5 
gramus, priešakinėj pusėj skai
tline “50“, žodžiu “centų“ ir 
miežio varpos atvaizdas.
* Visų monetų atvirkščioj pu

sėj išmušta: vyties ženklas, 
žemiau - Gedimino stulpų 
ženklas ir dar žemiau ; skai
tlinė “1925”, monetų > pdkraš- 
čiųi® žodis “Lietuvos llespųb- 
lika”. Monetų briauneles ly
gios (nekarbuotos). Monetos 
yra tamsiai geltonos spalvos.

Ardys gelžkelj Mauručiai.

Kauno angaras. Susisieki
mo ministerija pradės ardyti 
gelžkelio linija Mauručiai 
Kauno angaras. Vieton jo's1 an
garas bus sujungtas nauja 
gelžkelio' šaka nuo Kauno ele
vatoriaus per Freidų.

NAUJIENOS, ChicagO, UI.

Nauja Čiurlionies galerijos 
komisija. Vieton atsistydinu- 
sios komisijas į naujų išrinkta 
menininkai: Jonas Šileika, Po
vilas Čiurlionis ir Ignas Šlape
lis.

Giliausias šulinys. Kaune 
“Ragučio” fabrikus kieme iš
kasta 289 metrų gilumo arte
zinis šulinys, iš 'kurio muša 
fontanais 18 mtr. aukštumo. J 
vienų sekundų išlieja 3 kibirus 
vandens^ Tuo budu per dieną 
vandens išlieja 259,200 kibirų, 
šilo vandens pakaktų visam 
Kaunui. Šulinys buvo kasa
mas pusantrų metų. Kasė vie
na Vokiečių firma.

Tobulėja musų paštas. Pa-| 
što lelef. ir telegrafų valdyba 
mano netrukus įvesti 
taigose Lietuvoje 
laikraščių ir žurnalų 
ratu ros priiminėjimą. 
tvarka įvesta 
šalių paštuose,
į pašto Įstaigų gali užsisakyti 
bet kuri laikraštį neturėdamas 
reikalo su jo administracija. , nimo šaltinį’, dauguma gyvent

pašto Iš
einančių 

prenume- 
Tokia

visų kultūringų 
žmogus atėjęs

. .............. 1 n..........................„Į ~ l.l.y.RĮ.1, III o I IJV ...................... ...

Kiek gaunama laiškų. Pašto*jų tenka žemes ukhii —- 1. 
088.8916 žm. arba 78 nuoš 
toliau pramonei — 84.863 
arba 6,1 nuoš., transportui 
susisiekimui — 13.044 žm. 
ba 2,4 nuoš., valstybės ir 
suomenės darbui 44471 žm. 
ha 2,2 nuoš. ir kitoms 
tims 115.512 žm. 
nuoš.

ir , ček os lovak i j oj

valdybos žiniomis, Lietuvoj 
kiekvienam gyventojui per me 
tus tenka 14,4 laiškai, Latvijoj 
— 16,5 ir Čekoslovakijoj ~ 
25,1. Vienam pašto tarnauto
jui Lietuvoj per ta pat laiką 
tenka 27,588 laiškai, Latvijoj 
14.500 
17.345.

Lietuvos koperacijos bendro
vių sąjungos apyvarta. Perei
tais metais sakyta sąjunga pa
darė prekių apyvartą sumai 
1D.373.Q29 litų ‘ 22 ieplųT Pa
lyginus- pereitųjų metų ' prekių 
apyvartų, matyti Kad ji padi
dėjo virš 3,000 litų.

Kiek žmoniųituri pragyveni- 
šaltinių. /Statistikos davi- 

niairi, Lietuvos- gyventojai turi 
nuolatinių pragyvenimo šalti
nių 1.379.132 žmonės arba 68 
nuoš., nesavistovių gyventojų, 
kuriems pragyvenimų parūpi
na kiti šeimynos nariai yra 
619.549 žmonės ąrba 32 nuoš. 
Iš turinčių nuolatinį pragyve- 

o-

žm.
ir 

ar- 
vi- 
ar- 

•sri-
arba 8,4

—... ■ «■■■■■ ■

Kuomet Krupas Ateina 
Naktį

Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalima 
urnai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minute yra skaitoma. Motina 
davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco 
ir pagelba buvo beveik ūmi ir be vė- 
mimo. Dr, Drake’s Glessco yra var
tojamas per 35 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, whooping 
kosėjftno ir nuo visų kūdikių gerklės 
ligų. Klauskite jūsų daktaro arba 
aptiekoriaus ką jie žino apie jas. 
Parduodamos už 50c. — vertos $50.00.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.
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NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI, 
NYTI VISADOS KREIPK1TES V 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. :

!. L. FABIONAS 00.

yra t J nijine * Spaustuvė.
Naujienų Spaustuve

tuojauą, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 
, . _ . nešvarių baltų lupynfillų pirmų pasirodymų

savo gnlyojc. Rufiles sunaikina pleiskanas ir paragins augimų jum; plaukų. 
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c. yisiunčiamo stačiai iš dirbtuves.

F. ADrRICHTER & CO.
104-114 S... 4th Street Brooklyn, N. Y.

Pleiskanom sunaikina 
Rufflem atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lakdamas ant akmens 
iitnuia duobę, taip ir pleiskanos, norą iAlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų ttuplonOjlmo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie suvesi 
Naudokite

M

wRI|

Kiekvienas Amerikos Prezidentas 
gali savo kilme išvesti is ateivio

(Prie Amerikos kranto daug, daug metų atgal pristojo laivus. Jis vežė vyrų ir moterų.
, (b " ■ • _ ’ f

Tarp jų buvo tėvas ir motina to, kuris vėliau tapo Amerikos Prezidentu. Tas nutiko 
ne sykį, bet daugel, daugel sykių. Po teisybei, kiekvienas Amerikos Prezidentas yra 
ainis vyro ir moteries, atvykusių iš svetimo

Tas vyras ir moteris tuo laiku to nejuto, kaip nejun- 
ta ir šios dienos emigrantai. Bet galima sakyti kas
dien atvyksta čia ateivių, kurių vaikai ir vaikų vai-' ' 
kai taps svarbūs veikėjai Amerikos gyvenime.

Šioje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi lygia 
progų. Bet jų jie patys turi išdirbti. Tas reiškia, tik 
didžiausias protas laimės. Bet galingi turi gyventi 
stipriame ir sveikame kūne. Ir štai kodėl motina, 
norinti kūdikiui suteikti lygių progų, turi ieškoti 
būdų, kad jis pradėtų gerai augti protu ir kūnu.

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistu, taip 
Borden’s Eagle Pienas yra pripažintas pienu iš pie- ' 
nų kūdikių penėjimui. Borden Pienas yra vardas 
reiškiantis pienų viršenybę. Reputacija*, kuri už 
>Bordeno vardo stovi yra vaisius ilgų metų tarnybos.

krašto į šių šalį kaipo emigrantai. «

Taip kaip žmogus norintis būti didžiu Amerikoje 
turi duoti l;ų nors verto, taip produktas, kuris stovi 
virš kitų šaly turi susidėti iš ko nors gere,

Ir nusimananti Amerikos visuomene, laisva pirkti 
kų ji nori ir kur nori, mųstė apie dūlį pieno klausi
mų ir didelė didžiuma rado per ilgus metus ekspe
rimentavimo, kad Borden’s Bagio Liepas yra viena
tinis pienas iša.uklėjęs kūdikius sveikais iv stipriais 
vyrais ir moterimis. /

Idant žinotumėte kaip vartoti Bonknfs Eaglc Pienų 
jūsų kūdikį penint, mes jūsų kalboje atspausdinome 
instrukcijų kaip priruošti jį maistui visų amžių vai
kams, kurie'nedapenėti. Jei norite šių pamokinimų, 
išrašykite kuponų ir pasiųskite mums 
mes pasiusime jums jas visai dykai.

COMPANY

Valkų 
Knyga

l'iur
A’ę7. V. 5 Ftf O41

THE BORDEN
BORDEN BUILDING, NEW YORK

KUPONAS
< Pažyničkit Katrų literatūrų Norit

Penėjimo * Valgiai dcl
■Instrukcijos k , Vaikų
Vardas’__ ——•— ---------------------------------------

11 ’** į • ' • .

Adresas _________ __________ ---------------------—

809 W. 35th St., Chicago i
Tel. Be levard 0611 ir 0774 t 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
Parduodam Laivakortes, t §

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D y O K A T A S 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St. 

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

j Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas

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

Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiamsj ... -.. .
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Į 2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se-' 
redoj ir Petnyčioj 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 pjimo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

I J. P. WA!TCHES 
(? * 

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 6877
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 I 

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

SPECIĄLISTAS ant egzamina
vo jiino abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 

^popierių. Veda visokius sudus.
—— --------—

J John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS 1

( 69 W. VVashington fet., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Wesl 28 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223

* Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

1,1

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
3 ADVOKATAS

*; *’ .Ofisas Viduriniestyj: - < 
Room 17|26

CH1CAGO TEMPLE BLDG. , 
77 W. Washiiizloii St.

Cvr. VVashington A Clark

Namų Tel.: HLyde Park 889b
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KORESPONDENCIJOS

Netrakti kronika
Pipirnickis.

Turėsime mes jį, ar neturė- 
■ s.irnp, to jau aš nesiimu, spėti. 
Bet jeigu “draugas” Pruseika 

1=5^į taip sako, lai jis lur būt žino. 
. čia jau senai vaikšto gandą i, 
kad Karkiančius neužilgo iš
eisiąs iš cipės. Bei kokia kai- 

1 na? Kas žino? Žmonės patylo
mis šneka, 'kad savęs išliuosa- 
vimui

no-Tnr būt niekur pasauly 
rasi keistesnių žmonių už 
merikoa lietuvių tautininkus, 
šiai imkime, kad ir Neivark’o 
sandariečius. Dar visai nese
nai, 16 isausio vietos kunigas 
Kelmelis (ar Kelmas?) išardė 
jų prakalbas, po priesaika me
lagingai jskųsdamas policijai 
randariečių kalbėtojus esant 
anarchistais. šitokiu vietinio 
kunigo žygiu begalo buvo 
sipiklinusi visa pažangioji 
sucmenė, o jau sandariečių 
keiti i lai ir galo nebuvo,
mitingavo; rašinėjo ugninei ko
respondencijas savo laikraš
čiuose; buvo nei manę užvest 
bylą prieš policijos viršininką 
ir kunigėlį. Vienas Bu r tingiau -

Kaškiaučius jau yra pa- 
>5, įtiksiančius ameriko- 
dolerių... Ak, supaisy- 
žmonės šneka. Jie daug 

ką prasimano. 'Pavyzdžiui, pik
ti liežuviai lalatija, kad Kar
kiančius, nujausdamas, jogei 
jam lėks Į ilžėlą eiti, jau kelp-

niškų

tas metų buvo prie to rengę
sis ir net su Ponu. Dievu san
taiką buvo padaręs, aukauda
mas “sandvičių” “na polski 
kosciol” ir “Sokolc Polskie”. 
Taip Ncbvarko lenkų “Kroni
ka” apie lai rašiusi... Kiti vėl 
mala, jog tarnaitės negalėju
sios pas jį ilgiau savaites išbū
ti dėlei blogo apsiėjimo ir 
laikymo.. .

Bet aš tam netikiu. Tai 
ir buržuazijos

mislai ant padorių ir nieko 
kalių komunistų. Ir kaine gi 
jus matėte, kad tikriausias 
(laibi įlinką draugas ir užtarė-

jas,, gryninusio vandens komu
nistus, aukautu ant bažnyčios 
arba skriaustų darbininkus? 
Įnešti, kąd “Darbininkų parti
ja” tuojaus tfuk rupią ir išneš
tų bent tuziną užuojautos 
protesto rezoliucijų.

Durys atiąi<|ary« 7:30 vnl. vak.

uz-
GARY LIETUVIAMS

šmeižimni
vis
:x

ne-

ir

pa-
vi-
py- 
Jie

lankiai mėgsta pasisakyti, kad 
jo ir kaulai Ik taviški, tiesiog 
tvirtino, jog nepasigailėsiąs ir 

, keleto* šimtų, kad nušluosčius 
kunigui nosį, žodžiu — atmos
fera atrodė lokia, kad jau san- 
dariečiai ne juokais pačiupinės 
kunigėli už padalkų. Bet štai 
praėjo lygiai mėnesi* laiko 
nuo viršniinėto incidento, ir 
jkas-gi? 16 vasario musu san- 
dariečiai jau sykiu rengia pra
kalbas su tuo pačiu kunigėliu, 
kuris juc’.-< melagingai buvo 
įskundęs- policijai! Sykiu ren
gia prakalbas su lietuviškų rei
kalų išdavėju! O reikia neuž
miršti, kad surengimui pra
kalbų per vieną dieną jie ne
galėjo susitarti. Taigi faktino- 
ji pusė išrodo tekia: tuo pa
čiu laiku, kuomet sandariečiai 
rašinėjo į savo spaudą alannin- 
gas korespondencijas, jau ėjo 
derybos dėlei bendrų prakalbų

Dievulėli, sakau, tai virto 
laikai! Anais didelės suirutės 
melais, lx‘rods, bolševikai čia 
buvo jau viską užkariavę. Tai 
buvo galybė, prieš kurią nie
kas negalėjo laikytis. O dabar? 
Iš visos los galybės nepaliko 
nieko, o nieko! Dagi tokioje 
“vožnoje” kaip “tavorščiaus” 
Lenino mirties sukaktuvių die
noje, atsiprašant, nei katė ne
sukniaukė, nei šuo nesulojo... 
Pakriko komunistai kaip žydo 
bitės.. /Liko tik vienas “vier- 
nas” komunistėlis, tai “drau
go” Prūsei.kos vyriausias mun- 
šaino “pustavorščikas” ir am- 
žinasai “Laisvutes” koresponr 
dentas. — Ignacėlis. Eitų grei
tai velniop /ir Ignacėlis, jeigu 
n? lankus “draugo” Pruseikos 
vizitai ir vienas kitas apmoka
mas džiabelis. Mat, Ignacėlis 
jau spėjo įsigyti namučius, ir 
jeigu tiktai gaus leidimą iš Ko- 
minterno, ketina pirktis net 
automobilį, 'lai kur jau tu čia 
žmogus perdaug rūpinsis’ ko
munizmu? Tenka rūpintis, kad 
kucdaugiausia randų iškolek- 
tavus.

Kadangi \zieni komunistėliai 
čia jau nieko nebeiveikia pada
ryti, ir kad neisrodytų, jog 
jie jau galutinai numirę ir pa
laidoti, lai Alde-AĮde antras 
apskritis buvo parengęs jiems 
koncertą. Publikos suėjo ma
žai ir rengėjams liko skylė. 
Bet draugai Pruseika vistiek 
kalėdojo aukų ir pasakė labai 
mandrą spyčių: “Jus turęjpte 
tik vieną gerą žmogų NeKvarke 

Dr. KaAkevičių. Jis liko at
imtas nuo jūsų (pateko džėlon. 
Pipirickis). Bet jis vėl veikiai 
sugrįš/pas jus ir jus jį vėl tu- 
rėssit...’'

Atrask pats savo laimę
Skaityk

^Burtininkas” eina kas menuo’ nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
“Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimes išburtuvas ir nelaimės praneš- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siusdamas adresuok: i>nrr. švietimo knygynas
3106 So. Halsted SU Chicago, III.

Dzimdzi ’Drimdzi, visiems 
gerai žinomi Lietuvos artistai, 
vaidins veikalą “Jovalą” ir 
“Laisvą Lietuvą” kovo 5 d., 
Valparaisd (lioveisi,ty Music 
Hali, So. College A ve., Valpa- 
raiso, Indiana, ant trečių lubų.

jižanga visiems dykai.
Gary, Ind. lietuviai nepra

leiskit progos, nes Gary yra 
artimiausia kolonija. Sis vei-/ 
kahiA labai už interesuoja pub
liką gražiomis lietuvių daino
mis ir kitokiais gražiais 
marginimais.

Kurio atvažiuosite pirm 
sidedant teatrui, užeikit į 
tuvių Moksleivių Knygyną,
nas blokas nuo viršminetos 
svetaines., pirmos durys prie 
barZdask u t ykios, 609 College 
Placc. —Vak. reng. Komisija.

p ra
ki e- 
vie-
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j Marųuette Pharmacy
Vienatinė lietuviška Aptieko šioje 

i apielinkeje po priežiūra patyrusio 
Registruoto Aptiekoriaus.

Reikale malonėkite kreiptis prie 
manęs, o aš pasistenp;siu pilnai už
ganėdinti duodamas teisingus pa
tarimus ir sąžiningai pildydamas 

daktaru receptus.
į L A. RAKAS,
I Gogislrttotas ;ipti<>korius ir

. savininkas
I 23-16 W. 69 Si., (arti SVestern A v.) 

Phone Republic. 5877-5831.
! C’HK’AGO. ILL.j V- J

MIS. MICHHIEVICZ - VITKIENE
l AKUŠERIJA

3101 So. Halsted St.. kampas 31 fat.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewic> 

BANIS 
ŠEKKA 

pa
mote 

prie gimdy- 
patarimai 
moterimi 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

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

3235 S. Halsted St.

ERIE R. R. Paketui NIAGARA FALLS

k

n.

Chicago, Illinois

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
Klaipedon ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON•>

Gegužio 2-trą

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

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

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

U.S. LINIJOS LAIVU

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

I

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

Visi agentai kviečiami prisidėtą » 
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite klek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems, v v •>, x >

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

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,

«==fi=s=====s=

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži-i 
ningai patar I 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymu, laike 
gimdymo ir p<> 
gimdymo.

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

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

«DR. HERZMAN^
Gerai lieti,viams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naš
iausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
°lektros prietaisus. .

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
i8th St., netoli Morgan St.

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

{Dienomis: Canal 
DrexelN0$

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai, vak. 
Special: Nedeliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
maukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950...... .................. ■-/DR. SERNER, 0. D.'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.
>_ ______ _______ ______—>

lies. Phone Rockwell 0268 
Phone Canal 0084

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER 

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

nuo 10 iki'12 ir pagal sutartį k...... ...... ........

DR. HUMPHREY5'

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams. ’

Namu telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 v* 
^pietų ir 6 iki ‘8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

V . II ..........     ! /

A. L OAVIDONIS, M. D.'
1643 So* Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.
V -...  -—

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare, v '

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

Tel. Lafayette 4146
V ....... I I U !■■■✓

Pilniausia garantija
už siunčiamus pinigus
Lietuvon, duoda Naujienom.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
t729 So. Ashland Aven 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiką 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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 (So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dip- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

i ,į

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v,........  . z

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų. z

Ofi§o tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Afisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 
arti Slst Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak Ne- 
lėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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 iki 8:30 vakare.

___________________________ i____
^■ii1 1 ............ ...... .. .... ■ ....... ........

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 fld 10.
Nedėlioj nuo 2:31 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avo.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W'. Reaudette
■ _________________________/
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>rderiu kartu su uŠRakvron . J

lengvas darbas. Bet kai te
ko sutvarkyti tą “plėšikų 
grobį”, kuris atsidūrė ūki
ninkų rankose, tai atsirado 
tokių didelių keblumų, kad 
Rusija dar iki šiol nepajėgia 
juos nugalėti.

menėje: visa, kas spaudžia 
visuomenę, negali nespausti 
proletariato. Tuo budu, už
dedama diktatūrą visuome
nei, darbininkų klasė uždeda 
diktatūrą ir sau.

Ne menkesnių, bet gal būt 
didesnių keblumų gema ir 
grynos politikos srityje, 
kuomet buvusioji iki tol pa
vergta klasė įvykina bolše
vikišką obalsį: daryk savo 
priešams taip, kaip jie tau 
darė.

Jeigu darbininkai, nuver
toj sav0 ^naudot°jU tlespo- 
L50 tizuią, mėgina įsteigti des

potizmą savo išnaudoto
jams, tai jie neužilgio pati
ria, kad tas despotizmas ir 
juos pačius slegia. Proleta
riato diktatūra pavirsta dik
tatūra ant proletariato.

Ir aišku, kodėl taip įvyk
sta. Proletariatas yra že
miausioji ekoniminiu atžvil
giu klasė dabartinėje visuo-

< Socialistai todėl bolševikų 
metodą atmeta. - Jie stoja 
ne už tai, kad vienas despo
tizmas butų pakeistas kitu, 
bet už tai, kad despotizmas 
butų visai panaikintas.

Tai reiškia kovą už de
mokratiją —- už liaudies tei
sių apgynimą ir išplėtimą. 
Ši gi kova reikalauja kuo 
geriausio darbininkų sųsior- 
ganizavimo ir apsišvietimo.

Lietuvos darbininkams, 
kurie šiandie kenčia dėl kle
rikalinio carizmo, socialis
tai sako: Organizuokitės į 
politinę partiją ir į profesi
nes sąjungas, neatlaidžiai 
ginkite savo reikalus, ir jus 
neišvengiamai' laimėsite. 
Nes jųsų yra daug, ir jūsų 
pusėje tiesa!

siuntinybėš Uždavinys, atsako- bą Amerikos valdžiai, su specia- I J iByla dal šmugelio valdžios įstaigose 
timos valdžios, rolė dar nėra vi
sai įvertinama.

Pasiuntinybė nėra Komitetas, 
į kurį deleguoti įvairių srovių 
atstovai, kurie tarp savęs peša
si ir painiuoju į valstybės dar
bą savo ideologijos skirtumus. 
Pasiuntinybė daro Valstybės 
darbą ir, būdama diplomatinė 
įstaiga prie didžios ir prielan
kios Valstybės Valdžios, užimda
ma lygią vietą tarp kitų Val
stybių Pasiuntinybių, rūpinasi 
apie visus Lietuvos Respublikos 
interesus ir lygiai traktuoja 
bent kurių Lietuvos piliečiu rei
kalus, neatsižvelgiant į jokias 
partijas arba sroves.

Visas tas iipigrantų šmugelio 
dalykas ne Lietuvos Pasiuntiny
bės arba kitos kurios Lietuvos 
įstaigos buvo iškeltas, bet pa
čios Amerikos Valdžios įstai
gą.

Lietuvos su

'singai, tai kodėl Pasiuntinybe 
neatitaisė jo klaidos?

Anglų laikraščio pranešimą 
“Naujienos” pakartojo tiktai už JUOZUI PURYCK 
kokių dviejų savaičių po jo pa-i 
sirodymo. Pasiuntinybė, kuriai Į 
rupi, kad anglų laikraščius skai-j 
tančioji publika žinotų apie jos 
bendradarbiavimą su Amerikos 
valdžia imigrantų šmugelio ty
rinėjime, turėjo, be abejonės, 
pasirūpinti ir tuo, kad ta publi
ka nebūtų klaidingai informuo
jama. Kuomet gi praėjb apie mė- 

Inesis laiko be jokio protesto iš 
Pasiuntinybės /pusės, tai mes 

j sprendėme, kad ji sutinką su 
'tuo, kas buvo paskelbta anglų Y 

’ v r nlnfpsnpr
spaudoje.

Toje spaudoje įlipusios žinios žinėjo vežikais 
pilnai neišaiškina Pasiuntinybės vakarienes po 10,000 
rolės kalbomoje byloje.
gaila tečiaus, kad ir šis p. Ra-1 gyventoją ir kalbos apie 
binavičiaus laiškas dar palieka vielkų pirkėjus” aplėkė gan

spekuliantus,

Kaltinimo aktas
JUOZUI VAITIEKŪNUI, JUOZUI 

AVIžONIJ/li\zOCHARUI MILICHOVSKIUI 
IR JUOZUI ŠUTINIUI.

(Tęsinys)
Jagomastaitės suėmimas 

Taline.
Pradžioje rugsėjo Jagomas- 

laitė, sugrįžusi Taiinan, vėl 'Va
rė savo darbą įsu Gauchsteinu 
toliau, lankydami bankus, siū
lydami ir pirkdami įvairios rų- 
šies valiutą. Pasirodymas Re- 

> “gražios panelės” su 
platesnėmis pretensijomis, kaip 

I sako Gylys, kuri per dienai va- 
ir mokėjo už 

auks., 
Labai suįdomino vieną kitą Revelio 

so-

tuom tik tiek bendro teturi, kad 1 daug neaįškunių. Jisai praneša, greit s vietinius spekuliantus, 
sužinojus apie klastingą jos iš- kad Pasiuntinybė nėsilųšusi į ant ko atkreipta buvo domės 
nąudoj imą griežtai pasiėmė prie- Norkaus sulaikymo ir 
monių apsisaugoti. Į nio įsileidimo” klausimų, „ _ _

Kad dėl p. K. Norkaus sulai- sai nepasako, ar ji ėmė kokį norst Gauch^teinas .buvo suimti Taii- 
kymo iš Amerikos Valdžios pu- dalyvumą jo tardyme.

ir “sąlygi- ir vielinės policijos. 20 d. rug- 
bet ji-1 sčjo 1020 m. Jagomastu i tė ir

Iš Šiaulių Kauno “Social
demokratas” gavo tokią ži- 

. nią:

Del K. Norkaus sulaikymo

mų ir raštų, kuriuose jis buvo 
prašomas, o Puryckio įsako
mas, daryti viską Jagomastai- 
tes pali uogavimui 'ir užprotes
tuoti prieš nerespek tavimą-Lie
tuvos diplomatinio paso. Iš 
Puryckio ir Skrinikovo raštų 
Gyliui matyti, kad jam buvo 
žadam.-’ re t vieta Lietuvos pa
siuntinio Progoje, tik kad ra
miai ir švelniai likviduoti inci
dentą su Jagomastaite; bet vi
sos Gylio pastangos šiame rei
kale buvo Estų valdžios supra
stos kaipo noras paslėpti jo da
lyvavimą Jagomastaitės opera
cijose Taline ir perlai jis, kai
po Atstovas, turėjo vien tik 
daug nemąlonumų. Pagaliau, 
kadangi Jagomastaitės, paliuo- 
savimas greit neįvyko, tai bu- 
vo pasiųstas Taiinan Skriniko- 
Y8fs;'. feipo išlikimas Puryckio 
žmogus, m tam tikru 
vimu, rūpintis 
likimu. Davus 
tikrinimą tam
įstaigoms, kad Jagomastaite ir 
Gauchsleinas |bus pristatyti’ 
Lietuvos Teismui, .Jagomastaite 
ir Gauchsiteinas pradžioje lap
kričio mėn. tapo paliuosuoti.

Po paliuosavimo Jagomastai- 
fes, Puryckiui ir Skrinikovui 
labai rūpėjo išgauti ,iš Estų 
valdžios konfiskuotus iš .Jago
mastaitės‘prie jos suėmimo pi
nigus ir brangenybes. Tuo tik
slu Revizijos komisija iš Gai
liaus, Skrinikovo ir Oželio, iš-

I no policija, kuri kaltino Jago- 
rašo, kad mastaitę ir Gauchsteiną valiu-P-as Rabinavičius

........................................... . įsileidimas ir neįsileidimas ko-ltos sPekvuliac;j°J\ ir. brangeny- 
dedant jam užstatą, tai l’asiun- nors Amerikon yra grynai Ame-|l>iŲ išvežime iš Estijos po vals 

Irikos Valdžios vidaus reikalas,! tylime ąntsp?iria.. Darant kra- 
|į kurį svetima valdžia negali dą- tą pas. įiipdU buvo rasta, apart 
1 .... j>et ęaį y^a įvairią įšaliu valiutos, platinos

sės ir jo sąlyginio įsileidimo 
Amerikon vienam mėnesiui pa-

įgalia- 
Jagomastaitės 

Skrinikovui už
tik roms Estu c-tinybė prie geriausio noro nega-Į 

Įėjo į tą reikalą kištis, nes įsi-j 
leidimas ir neįsileidimas ko-nors ryti intervencijos 
Amerikon yra grynai Amerikos ne visai tiesa. Kiekvienas, žino, <
Valdžios, vidaus reikalas, į kurį kad Amerikos valdžia sprendžia, j * T c(, i s

------1: ,1...... 4.: įsileisti ir ką užsileisti į šį»SP . # , .. ..
i v. i . • Kaip matyti K Ęstu policijoslr raut a * no+ vi’Jl DP.liZfrinCl IdlTlžlS J v xu’! . . 1 .

kratos imHokolo, Jagomastaite 
, i *. i •

ir; Gadchsteinas prisipažino pa
teiktame jiems kalenime ir

g’Abalėlis.405 gr. svorio, auk-
* . 1 

duotas Amerikoje Lietuvos Pa
siuntinybės-, Vašingtone. Iš tų 
žmonių, kurie- dažnai po didelių 
vargų savo tikslo visgi nepasie
kė, agentūros išreikalaudavu
sios dideles sumas.< i

State Departmentas pabrėžė, 
kad jie įsitikino, jog Pasiunti
nybė nieko bendro su ta nelega- 
le praktika neturi, tik jie prašė 
Pasiuntinybes griežčiau kontro
liuoti pasų išdavimą. Pasiunti
nybė, žinoma, negalėjo nesutik
ti išpildyti Amerikos Valdžios 
prašymą, nes Pasiuntinybe yra 
pirmiausia užinteresuota, kad 
apsaugoti tiek Lietuvos Respub
likos gerą vardą nuo šmeižimo, 
kaip jau ir atsitiko viršminėtoj 
telegramoj iš Berlyno, tiek sa
vo piliečius nuo išnaudojimo.

Laikraščio New York Herald 
& Tribūne Vašingtono korespon
dentas savo straipsnyje kuris 
yra užvardintas “V. S. seeks bar 
on issuance of fake passports”

Lietuvos Pasiuntinybė 
|2622 16th Street, N. W.

“Sausio 24 d. 6 vai. va- Washington, D. C. 
karo 1 nuov. policija at- No. 561/P. D. 9-5. ' ų 
vyko ‘Darbininkų Balso’, 
Redakcijon ir konfiskavo 
laikraščio ‘Darbininkų Bal 
so’ Nr. 2. Buvo pareika
lauta (iš policijos) doku
mento; kuom remiantis, 
bet neturėjo — girdi, ko
kia tai esanti telegrama iš jienų” laikraščio Nr. < 
Kauno. Darė kratą ir iš- rio mėn. 24 d. tilpo vedamasis 
nešė 69 ekzempl.” 
Del šito atsitikimo laik-!

raštis pastebi:
.v-1 • 1110.10 IVUOlClll H/ ouin.uu.'l Oll“Rusiskas carizmas pa- |ai|.ymo reika|e

Visam tam dalykui išaiškinti 
ir užkirsti kelią visokioms insi
nuacijoms, kurių pasekmė yra 
kenksminga geram Lietuvos Re
spublikos vardui ir Lietuvos in
teresams užsieny, šiuo pranešu 
tikrą dalykų stovį ir prašau pa-(kalbant apie imigrantų šmugelį 
skelbti šį laišką artimiausiame ir apie Amerikos Valdžios De- 

partmento nusistatymą griežtai
Pereitų metų gruodžio mėn. su tuom kovoti, tarp kitko sa- 

Pasiuntinybė perskaitė New ko; “Henrikas Rabinavičius, Sec- 
York Times’e telegramą iš Ber- retary of the Lithuanian Lcga- 
lyno, kurioj buvo pranešama, tion, has conferred with the 
kad. Berlyne susekta organizaci
ja, kuri gabena Amerikon imi
grantus priešingai Amerikos 
įstatymams ir, kad tame reikale

281925 m., vasario mėn.,
Gęrb. P. Grigaičiui, 
“Naujienų” Redaktoriui, 
1739 So. Halstėd St.,.
Chicago, III. ,
Gerbiamas p. Redaktoriau!

Tamstos redaguojamo “Nau- 
46 iš vasa-

straipsnis, kuriame netiksliai ir 
- neteisingai buvo nušviestas ben- 

drai Lietuvos Pasiuntinybės Va
šingtone ir ypatingai mano elgi- 
mais p. Kastanto Norkaus su-

naikintas, bet jau mato
mai įvyksta lietuviškai ka
talikiškas carizmas.”

Cariškas policijos elgimą
si Lietuvoje ir kitokį vald- 

-žios savivaliavimai iššaukia 
pasipiktinimą darbininkuo
se, kaip Lietuvoje, taip Ame-

“Naujienų” numeryje.

Iš tų nelemtų atsitikimų 
tečiaus kai kurie darbinin
kai daro tokią išvadą: jeigu 
klerikalų valdžia persekio
ja darbininkus, tai darbinin
kai turi stengtis nuversti ją yra įpainioti Lietuvos Respubli- 
ir pasiimti galią į savo ran- kos "Valdininkai Amerikoje, 
kas, — kad galėjus paskui \ Pasiuntinybė sužinojus apie 
tuo patim atsilyginti savo 
skriaudikams.

Šitokiam galvojime yra iš
reikšta visa “gilioji 
vizmo filozofija. Bolševizmo aiškint, kiek rimtai ir skaudžiai; kio pamato daryti išvadą, kad 

ra tiktai Lietuvos interesų apgynimas bu- “Lietuvos Atstovybe VVashing-

svetima valdžia negali daryti in
tervencijos.

Sprendžiu, kad air “Nau
jienoms” turėtų būti malonu, 
jei Amerikos visuomenė ir vald
žia žiuri su pasitikėjimu ir ne
kaltina Lietuvos, vietoje, kad ją 
kaltintų dalyvavime Amerikos 
įstatymų laužyme. 
. Prašau priimti, 
riau, mano gilios pagarbos pa-♦ 
reiškimą.

kraštą; bet yra nėdžginčijamĮąs 
dalykas, kad svetimos valdžios 
šituo klausimu labai dažnai da
ro “intervencijas'’, ypatingai.

I ‘ 1u u d-. Jagomaslailg kud
kuojnet ta arba Wa jį.non, )apus s'Upt|1 Puryckio S(.k. 
kad tam tikia$. ąsmąo ąe u ų rc(.orjum) gavo diplomatinį pa- 
jleistas j Ameriką. Iki kokio laip- 40;{ Nj. . klu.jl|0) kaip
sn io Amerikos valdžia pasiduo- 

p. Redakto- da svetimų valdžių įtakai šitam ,, • • 1 1 ? 1 • 1 J?

Stale Department on steps for 
closer scrutiny of passport ap- 
piications”.

Iš šitų Pasiuntinybės žygių, 
kurių tikslas buvo (kaip jau ki* 
tani Amerikos Lietuvių laikraš
čiui buvo pranešta) apsaugoti 
Lietuvos Vytį ir antspaudą nuotokį gandą, tuojaus kreipėsi į

State Departmentą, kad sužino- keno-nors naudojimo tani tiks- 
jus ar neturima žinių, kaltinau- l11 b l<acl laužyti įstatymus galin
čių Lietuvos Respublikos valdi- h’ Lietuvai draugingos val- 

” bokse- ninkus. Nėra reikalo smulkiai stybūs, “Naujienos” neturėjo jo-

vadų “nuopelnas” 
tame,* kad jie tą galvojimą 
suformuluoja į tam tikrus 
obalsius ir paremia tam tik-, 
romis teorijomis.

Garsiausias nabašninko 
Lenino obalsis, kuriuo jisai

tų užgautas, jeigu jos atstovau-’fc°Re jos sekretorius, p.
jantieji užsieny valdininkai bu- Rabinavičius, veikė išvien su 
tų panašiais dalykais įtariami. I Amerikos vyriausybe, kad padė-

Pasirodė State •Departmente Jus jai įrodyti, jogei p. Norkui 
esanti visa byla sudaryta iš me- es$s kaltas”.
džiagos, surinktos Amerikos Gc-
neralio Konsulato Berlyne.

Tokį posakį skaitau šmeižian- 
Pa- eiti mano asmenį prasimanymu, 

storasis susekęs, kad tūla agen- tad prašau ir atatinkami atšauk
ti.

Lietuvos Pasiuntinybei visiš-
turą Katine ryšyje su viena 
agentūra Berlyne ir liendradar- 
l>iu.iijaxit tiii tuln ugentui'u 

rikoje išgaudavo i.š Lietuvos Pa- lualu kaltinamasis asmuo pfjgu- 
siuntinybės Vašingtone pasus lutų prie vienos ar kitos, ar prie 
žmonėms gyvenantiems Lietu- jokios srovės, žinoma, Pasiunti- 
voje apgaudinėdama Pasiuntiny-' Bos pareiga yra apginti ir at- 
15ę, pranešant jai, kad tie žmo- skini Lietuvos piliečių reikalus, 
nes neva gyveną Amerikoje. Tie Bet kuomet vieno piliečio inte-

matosi iš pažymėjimų jame, 
nuolatos keliavo po įvairias 
Europos šalis; užduotis jos bu 
vo supirkinėti sulig Puryckio 
parėdymo kilų šalių vai į u-tą už 
vokiečių markes; tam reika
lui ji susitarusi su Gauchstei- 
nu, kuris tą darbą ir pildė, už 
prižadėtą už tai jam gerą nuo
šimtį. Supirkinėjimui valiu
tom ji gavusi iš Puryckio ant 
800,000 auks. čekių ir 800,000 
auks, grynais pinigais; dau
giau 500,000 markių iš tų pini
gų ji paliko Berlyne pas Skri- 
nikovą, kuris, reikalui esant, 
sulig Gauchsteino reikalavimo 
telegrafu tutėjo išsiuntinėti 
reikalingą sumą per Revelio 
banką “Pūna ir ko”, kad pra
nešti vieni kitiems pinigų'kur
są buvo vartojamas telegramom 
se šifras; Lietuvos Atstovybės 
Berlyne antspaudu užsiliko pas 
ją, kadangi jai nepavyko jos1 
įteikti Atstovui; 2) Gauchslei- 
nas, kad jis senai norėjo įeiti į 
prekybiniu^ santykius su Ru
sija, kur galima buvo siųsti 
prekes per Esloniją, bet ka
dangi leidimo vykti Ęslonijon 
sunku buvo gauti, tai jis per 
savo pažįstamą Jagomastailę 
išgavo Lietuvos pasą ir reika
lingas vizas važinėjimui po už
sienį, už ką prižadėjo jai su
pirkinėti už vokiečių markes, 
kerenkas, Durnos pinigus, auk
so pinigus, kuriuos ji paskui 
sulig savo nuožiūros siuntinė
jo diplomatiniu keliu. Esant 
Taline, jis, sulig Jagomastaitės 
įsakymo, nupirko Rusijos Ta
rybų pinigų ant įsumos apie 
150,000 auks. su kuriais Jago- 
maslaitė išvyko Berlynan. Sa
vo parodymą, duotą Estų poli- 
jpfjąi, Gąudistrinus paklaustas 
kaipo liudininkas patvirtino.
Furyi^io pa>t<uigo<5 išvaduoti

JagojiiaHtaik.
Po suėmimo Jagomastaitės ir 

Gauchsteino, Estų policija atė
mė rastus pas juodu pasus, vi
sokius dokumentus, susirašinė
jimą, pinigus, brangenybes ir 
Berlyno Atstovybės antspaudą, 
kurk vėliau, .sulig Gylio parei
kalavimo, bdvd'jam grąžinta

kimo, sustatė 1920 m. gruod
žio 13 d. 10853 N r. protokolą 
apie pasisavinimų Jagomastai- 
lės 939611’ auks. valstybinių pi
nigų;. las protokolas buvo pa
siųstas U. R. M-jai, kuri sura
šė Estų U. R. M-jai atatinka
mą verbalinę notą iš 1921 m. 
sausio 18 d. Nr. 101/A apie iš
gavimą iš Estų valdžios kon
fiskuotų pas Jagomastai le pi
nigų, kaipo valstybinių, re
miantis pridedamuoju prie lo 
minėtu protokolu. Bet la nota 
Estų valdžiai įteikta nebuvo, 
kadangi Gylys užtikrino Pury-

neva “grynai vidaus politikos” 
reikale, matyt kad ir iš to fak
to, jogei ji, pa v. Vengrijos pi
liečiui, grafui Karolyi, leido įva- 
žiuot į šią šalį tiktai tąja sąly
ga, kad jisai čia nevarys agita
cijos prieš Vengrijos valdžią!

Musų Pasiuntinybės sekreto
rius negali šitokių faktų nežino
ti, todėl jo paaiškinimas tuo 
klausimu skamba gana keistai.

Keistas ir visai netikslus yra 
ir jo nurodymas į Pasiuntiny
bės pareigą akyveizdoje “kon
flikto” tarpe vieno piliečio inte
resų ir valstybės interesų, šituo 
argumentu jisai tarytum nori 
pasakyti, kad “Naujienos” rei- 

_ _____ _______ v ___ kalaujančios ginti atskirą asme- 
nos” neturėjusios pamato dary- nį, neatsižvelgiant į valstybės la- 
ti iš to faktų, kad Pasiuntinybė bą. Bet tokio reikalavimo “Nau- 
stengiasi “apsaugoti Lietuvos 
Vytį ir antspaudą nuo keno- 
nors naudojimo tam tikslui, kad 
laužyti įstatymus galingos ii’ 
Lietuvai draugingos valstybes”.

Suprantamas dalykas, kad 
vien iš šito fakto “Naujienos” 
tokios išvados nebūtų padariu
sios. Bet “Naujienų” išvada yra 
paremta ne tiktai juo, o dar ir 
kuo kitu.

New Yorko anglų laikraštyje, 
kurio ištraukas pirmiausia pada
vė “Tėvyne” ir kurį paskui ci
tavome mes/yra kalbama apie 
Lietuvos Pasiuntinybės pastan
gas “apsaugoti Lietuvos Vytį” 
sąryšyje su p. K. Norkaus su
laikymu ir tardymu. To laikraš
čio žinios, matyt,' buvo pašerti-? 
tos iš oficialių šaltinių, ir jisai 
imigrantų šmugelio tardymą, 
kuriame, kaip pripažįsta pats p. 
Rabinavičius, daly vavo Lietuvos 
Pasiuntinybe?, 'aiškiai surišo su 
p. ■ ISToi-RM-uss imt.

Tuo minėtojo anglą laikraščio 
pranešimu “Naujienos“ ir rė
mėsi savo spėjime, kad Lietu
vos Pasiuntinybė Washingtone 
eina išvien su p. Norkaus -įkai
tintoj ais. Mes, beje, žinome, kad 
laikraščių reporteriai dažnai, ra- da panašus incidentai, kaip p. 
šydami savo “istorijas”, pride- Norkaus sulaikymas ir tardy- 
da nUo/savęs visokių “.pagraiži- mas. Jeigu IJetuvoje ar kame- 
ninių”; galima btiyp manyti io- nors kitur atsirado .piktos valias 
dėl, kad ir šiame atsitikime gaivalų, kurie melagingai įskun- 
Ncvv York Herald A Tribūne ko- dė jį Amerikos valdžiai, tai Lie- 
respondentas galėjo neteisingai tuvos reikalų sargyboje stovin- 
surišti Ui bendrąjį imigrantų | tys žmonės šioje šalyje turėjo 
šmugelio tardymą, kuriame Lic-'pasirūpinti, kad tas nedoras

H. RABINAVIČIUS
Pasiuntinybės Sekretorius.

HR: AA

REDAKCIJOS ŽODIS

■ P-as II. Rabinavičius piktina
si “Naujienų” pasakymu, jog 
Lietuvos Pasiuntinybė Washing- 
tone veikusi išvien su Ameri
kos vyriausybe, kad padėjus jai 
įrodytų, jogei p. Norkus esąs kal
tas. Jisai pareiškia, jog šitokią 
“šmeižiančią” išvadą “Naujie-

jienos” niekuomet nestatė! Jos 
reikalavo tiktai, kad Lietuvos 
Pasiuntinybė užtartų asmenį, 
prieš kurį nėra įrodymų, kad ji
sai kuo nors nusidėjęs valsty
bei.

Kol kaltės įrodymo prieš žmo
gų nėra arba bent kol nėra rim
to įtarimu, kad jisai kaltas, tol 
valstybes įstaigos negali apseiti 
su juo bloginus, kaip su visais 
kitais piliečiais. Kiekvieną gi 
Lietuvos pilietį šioje šalyje Lie
tuvos Pasiuntinybe privalo kiek 
galėdama ginti, jeigu jam iš kur 
nors grasina pavojus be reikalo 
nukentėti. Ir kas, pagaliau, už
tars atvykusį čionai iš Lietuvos 
žmogų, jeigu įgaliotinis tos val
stybės, kuriai jisai moka mokes
nius, laikys ne savo pareiga jam 
padėti ? '

Kartu su Pasiuntinybės sek
retorium mes geidžiame, kad 
Amerikos visuomene ir valdžia 
živti-Čtų į I/etuv;;. nu 
Uju. Bet mes manome, kad tas 
pasitikėjimas bus juo didesnis,. 
juo Amerikos žmonės turės ge
resnę nuomonę apie Lietuvos 
piliečius. Tokios nuomones susi- 
dar^nui tečiaus nėkiek nepade-

pasisėkimo, nes perdaug įvelti 
toje byloje Skrinikovo ir pačio 
Puryckio vardai ir todėl Estai 
tam protokolui nepatikės. To
kiu budu konfiskuotus iš Jago- 
maslailės pinigus ir brangeny
bes ant sumos apie 300,000 au
ksinų iš Estų valdžios išgauti 
nepasisekė.

(Bus daugiau)

Ten ir atgal tikietas 
, nužeminta kaina

ER
JOINT SERVICE

HARRiman

Iš Ncw Yorko

U pii«on
minias £ale 1917 ir pyadžio^
je 1918 metų, buvo toks:
“Piešk plėšikų grobį!” (Grab
nagrablennoje).

Trumpas ir aiškus obal-
sis. 1 leskite tuos, kurie jus paJiiu buvę siunčiami Lietuvon resui yra konflikte su valstybės
iki šiol plėšė! |aiiba Vokietijon, kur Amerikos interesais ir prestižu, tuomet

Ūkininkai pritaikė jį SO- Konsulatas išduodavo vizas žino- aišku, kad Pasiuntinybe negali
‘ ................ - , nev^. uu^a. į tokius1 dalykus žiūrėti asirie-

tiniam sąvo gyvenimo' vieton— niškai, bet turi elgtis valstybė
Amerikon. Vienas svarbiausiu niai.
išrodymų Amerikos Konsulatui,Į Rodos, neturėtų būti reikalo
h.J .5Chx^jų gyve- tokius ėlcinentarius dalykus aišr
nąs Amerikoj'buvo tas faktas, kinti, bet, su pasigailėjimu, ten-.

palyginamai kad keliaujančio pasas .yra iš-Įka koiistuiiLtioti, kad iki šiol Pu- tuvos Pasiuntiny be teikia pagal- -skundikų žygis butų atmatas.

HAPAG
iš New Yorko•' S203
Plūs U. S. Keveuue laksai
Puiki prugu. yru pasiūloma atlan
kyti buvo dali nužemintomis €re- 
lkletioH, ten ir litrai, eksUurui- ,103 kuinomiy, Muaų pasazicriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavertu patyrusiems kondukto
riams, 
y"'— —r——------------- -----------------------------

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

džiuje, pasiimdami dvarus, aems grįžtantiems 
o darbiu inkai pritaikė jį 
miestuose, pasiimdami dirb- 
tuves, sankrovas, gyvena-.
muosius butus ir 1.1. ’r- A—

lai buvo

i.

,]Je| jicrniitp ir kitų informacijų 
kreipkitės prie*vielinių agentų ar
ba prie

United American Lines
nisteriją; pinigai' gi ir brange
nybės liko konfiskuoti. Del pu-
liuosavimo Jagoniaslailčs iš 
kalėjimo Gyles gavo iš f’uryc-
kio ir Gailiaus keletą lelegra-gkaityk Naujienas.

I 177 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą —

r*
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šimtakojis.

Vadinas reiškia
Visuomenėje tvarką palaiko 

žmonėm su augštu. išmanymu. 
O tokių yra nemažai, tik rei
kia sutverti valdžią, o valdovai 
savaime, lyg grybai, išdygsta. 
Kuo augšlesnė valdžia, tuo ma
žiau turi teisių. Nemanykit, 
kad klystu! Štai, Kauno mink 
storiai dar nedrįsta delnu žmo
gaus užgauti, o įvairus virši
ninkai net per žandus “glosto” 
plaštaka. O ką jau besakyti 
apie tolimos provincijos ka
ralius. Jie kurkas turi daugiau 
teksiu prie
negu, sakysim, šuo prie 
žiamo

Vieną kartą gaunu nuo drau

kiekvieno žmogaus, 
grau-

kaulo.

PREZIDENTO TĖVAS ir metęs akimis 
kalus” daryti.

* *

pradeda* °rei-

lams t o visąTokie Basliai
Lidiuvų, o jų darbai arba vadi
nas reiškia pagrindžia pama
tus. Dar ilgai

laibai ai
grindžia

musų krašte

hus, paremtas apt vadina® rei
škia. Dar daug oi daug laiko 
prąeis, dar daug, oi daug 
“valdininkų” rasis, bet vis ka
da nors tam visam bus1 galas. 
Vadinas reiškia turi nykti 
nyks kaip durnas. Bet kol iš
nyks, dar ilgai šalis remsis ant

jų, dar ilgai jų noras (bus vi
sų noras... \
Kaunas 1925 — I — 3

*) Čia pašalinių žodžių neį- 
6erpė: mat šeimyniškas pasi
kalbėjimas, kur lietė jų drau
gystę, o ne oficialus.

BRIDGEPORTAS

>o laišką. \ iskas parašyta taip, j0|in Coolidge, prezidento Cal- 
;vin Coolidge tėvas, neturtingas 
'Vermonto farmeris. Jis ir da
bar farmeriauja ties Plymouth, 
Vt. Jis pirmasis, ant savo fer
mos, naktį, prisaikino savo sū
nų prezidentu, mirus prezidentui 
llardingui. Dalyvaus jis ir sa
vo sunaus iškilmingoj inaugu
racijoj šiandie, bet šiandie pre
zidento prisaikų priims aukščiau
sio teismo vyliausias teisėjas 

II. Taft, buvęs prezidentas.

kaip yra. Štai jis:
Drauge!
Aš dabar, taip sakant, gyve

nu. Vadinas reiškia, mano gy
venimas, bendrai paėmus, maž
daug, taip sakant, yra iš vie
nos pusės, vienu žodžiu geras, 
ir taip sakant, paremtas ant 
vadinas reiškia. Gal drauge, 
nors vienu žodžiu, taip sakant, 
maždaug vadinas, bendrai paė
mus, busi, taip sakant, na, vie- 
iui žodžiu, nesuprasi manęs. Aš 
dabar, vadinas reiškia, nebe 
kaimietiškai kalbu, tai iš vie
nos pusės, bus tau neaiški ma
no kalba. Mat mpsų kampe, 
atsiprašau, tai taip sakant ma
žoj valstybėj, nes, matot, vadi
nas1, visos valdžios aparatas 
miniaturoje, tik gaila, kad taip 
sakant, neturime- konsulų nu- 
skyrę kituose valsčiuose ir 
kaimuose. Vadinas aš dabar 
taip sakant, esu maždaug pre
mjeras savo krašte. O gimines', 
vadinas reiškia! Kiek jos mane 
aukština iš vienos pusės, taip 
sakant, man labai /jų gaila, 
vienu žodžiu, kad mažai... turi 
užsiauginę žąsų, mažai pieno, 
kiaušinių ir taip sakant, visko 
tik po truputį. Vadinas ir man 

susilaikyti,1

ne •visados karalius soste sė
di. Kitaip tu centre sėdi, vadi
nas, ar nenujauti, gal biudžetą 
papildys, na, taip sakant, nors 
metaliniais. Daug rašyčiau,
bet taip sakant šiandie mane, 
nelaimė patiko. Vadinas reiš
kia, taip tinkant, maždaug 
mano norai neršsipilde. 
kad vakare, vos, vos iki dvi 
dešimties penkių litų 
biau.

Dar noriu aprašyti

I litai, vargo žmonės, maždaug, 
bendrai imant, ir* taip toliau, 
caro ' režimas, baudžiava, len
kai šovinistai ir visi vadinas 
reiškia, lyg aš jų bučiau iš žo
dyno prisilesięs. Dabar, drauge, 
manau kad vadinas reiškia, tu 
mane paskaitysi aukščiau sa
vęs ir taip sakant, mane pa- i 
gerhsi, nors aš lo nenoriu, juk 
tu savaime padarysi tai, nes, 
vadinas, tai visi daro... man ne
prašant.

Prašau priimti vadinas reiš
kia mano, taip lakant, pagar
bos žodi.

f J, Baslys.
P. S. Nemanyk, kad aš dar 

tebesu panašus į savo pavardę 
—dabar aš lakstesniš vadinas 
reiškia. J. B. J

* >;< .
4 N. ’ • '

Baslys gyveno mažam mies
tely, tolimoje provincijoje. IŠ 

''pradžių,buvo darbininku, pas-j 
kui jų vadu. Pagaliau pasise-i 
kė prilipti ir iki policininkoj 
na, o iš čia ir “karalius” nebe
toli. Gyveno pas tetulę, visų 
vadinamą Devynerių Devynė- 
riauskę. Kiek / Baslys buvo 
politikas visuomenės reikaluo
se, tiek ji buvo asmeniniuose. 
Ne vienas barnis nepraeidavo 
be jos žinios, kaip lygiai apy-| 
linkėję niekas neišvengdavo 
Baslio “globos”* Vienas ir ki-! 
tas daug pagelbėdavo visiems... , 
savo liežuviu.

—Na, vadinas reiškia, ikų 
jus veikiate, taip sakant gor-j 
biamieji! Na, gerai, gerai pilk,, 
dar pilk, o taip, kas kita. Na,' 
o čia liuli — ir. sumurmėjęs 
terpdavo į Kišenę ir vėl gerda
vo, bet kaimietis -.pradūd^vo 
kalbą : ' * , ,. t<M>(

— Gal, "ponuli, tsusimilsi pa

. "i —Gerai, užeik pas mane už 
alP’ savaites, bet jei nori 

:tai atnešk, vadinas 
taip sakant žąsį, arba 

maždaug, mano

greičiau 
reiškia,

žmona

priseina kartais 
taip sakant, nuo

mes gerai
ukant, tas

į ausį tarti: nors 
gyvenam, bet taip 
biudžetas, (kad jį 
mažai tesuteikė kaimiečiams, 
(na, tu jau suprasi ko)... litų. 
Be deficito mes irgi nieko, va
dinas, neatliekam: paprašai
dešimties litų, o gaunu, taip 
sakant, minimumą, vos vos
penkius. O kitas ir tiek purto
si. Mat drauge, taip sakant,

savo vei
slinių ir 

atsakomingą darbą, kurį pasiė
miau aid savo pečių. Aš dabar 
maždaug esu viskas. Su manim 
saulė pateka, ir vadinas, ] 
leidžia. Su manim (krikštynos 
‘r pakasynos, o nuo jų, taip 
sakant, testamentai (tik ta 
rašyba silpnai dar kol kas ei
nasi) ir... litai, ir vadinas rei
škia.. Sekmadieny prie švento
riaus, vadinas, laikiau mitingą 
(duok į ausį tarsiu: kad ge
riau dalykai eitų, mat, nuo to 
viskas priklauso, o parėdymai 
iš “aukštybių”... na tu pats 
geriau supranti*) ir koks, taip 
sakant kalbėtojas pasirodžiau, 
tik taip ir mirgėjo žodžiai; 
vadinas reiškia, ekscelencija,

. mat, 
nebeturi ko virti. Kaimietis’ ai
škiai viską supranta 
žąsies prideda verši, 

, veršio dar kokių nors 
menų”, jog valdžios 

nusi" i atlikimui veža vežimu.
pažiūri, nusišipso ir taria:

- Tai vadinas ' reiškia, visgi 
(Lietuva palengva “kullurėja”

ir prie 
o prie 
smulk

F. J. YANAS
2805 West 63rd St.
Užlaikau Geležiniu 

Daiktu:
Malevų ir kitų reikalingų daiktų 
prie rramų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

NAUJIENŲ
KONCERTAS

' ' " i-/'- ' J.

Kovo 8tą, 192(5

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ
3131-3-5 So, Halsted St,

Pradžia 7. vai. vak

Dalyvauja:
Birutė, Dzimdzi Drimdzi, J. Kudirka, p-nia N. Gugienė ir kiti.

iai bus Koncertas, kuris paliks nesunaikinamus įspūdžius pas kiekvieną 
atsilankiusį svečią ir viešnią, tai bus didžiausia naujanybė, kurią specialiai 
šiam Koncertui pagamino garsusis Dzimdzi Drimdzi, tai bus t 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 ištikus metus!

Bilietų kainos: $2?00, $1.50 ir $1.00. Pirkite bilietus iškalno ir užsitikrinkit 
sau vietą.

Pilnas Programo dalyvių sąrašas bus paskelbtas Naujienose Penktadienį 
ir šeštadienį.

Tek Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

AIjDIIORIUM 
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

3J202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Telefonas Boulevard 24Q9
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio 1 
3214 So. Halsted St., 

Chicatro. III.

TOWN OF LAKE
Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir 

dastatymas į visas dalis miesto.
1706 West 47th Street, 

CHICAGO. ILL.

DEIMANTAI

LAlKK0I)fiL1A1
Wj JEWELRY,

/Į CASH ARBA

W / ANTB’l // KREDITO

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

1536 W. 47 St.
l’cr 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

■............................ 1,1

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 

J patarnavimą.
“Viskas Muzikoje” 

jjmjįk Taisome muzikališkus
v instrumentus pigiai.

*** Nepamirškite musų
adreso.

Sujudinantis Pranešimas
T J. A. PIKIEL Priverstas Apleisti Biznį ant Visados iš Priežasties LIGOS
į Parduos Visą $35,000.00 Vertės StaKą
| A ukštos Rųšies Ceverykai. — Aprėdalai dėl Vyrų, Moterų ir Vaikų. — Skrybėlės, Kepurės
? ir Tūkstančiai Kitų Daiktų, Perdaug, kad Visus Išvardyti. (

I Viskas Parduodama Žemiau negu Olselid Kaina
į • todėl kad sutvarkius reikalus į 10 dienų
l ♦ _____ ' \ - t

į Chicagos Didžiausis “Aukavimo Išpardavimas”
Į Prasidės Rytoj, Ketverge, Kovo 5 dieną, 9 valandą ryte,
į 1818 South Halsted Street, kampas 18os Cravves
L Rakandai, Show Keisiai, Cash Registeris Pardavimui.
■ • 1 ’* ■ \ ’ v

William Lovey, Išpardavimo vedėjasKRAUTUVĖ IŠRENDAVOJIMUI



CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvė kaltinama pardavi 
nėjime nuodingo munšaino

Melrose Purk policija pa
skelbė, jog ji susekė, kad ma
žiausia vienas žmogus yra žu
vęs nuo Melrose Park lietuvės 
našlės Antaninos Auksilaitie- 
nčj-i (ai; Auksilevičicnčs) par
duoto* nuodingo munšaino. Bet

4ii jos munšaino aukų yra. 
Prieš savo molina liudysian- 
ir jos 15 m. amžiaus duktė 

>sė, kuri buk buvusi vercia- 
i šokli su girtais “kosi u m ic- 
tis” ir taipjau pagelbėti mes-

M*

AMERIKOS “FIRST LADY”

Nuo Metro.®? Purk lietuvės naš
lės parduoto mimšaino Žuvęs 
vienas ar daugiau Žmonių.

ti

Prezidento Calvin Coolidge žmona. Prezidento gi žmona visuo
met skaitosi savo šalies pirmoji unoteris — “first Hady.”

NAUJIENOS, Chicago, m Trečiadienis, Kovo 4, 1925
bei išėjo priešingai, '— liko 
pats paguldytas Į 11 min. Le- 

ickis norėjo dar ir antrą kar- 
) ristis, bot Gtaaus-kas pra- 

,, i

jog G lažai iš
būtų labai 
nesi rita, o

gc- 
lik

liTazausku su- 
nėdėlioj. Kliū

ėjo “baksuolis’
Žmones sako, 

a s ir Komaraisi 
a pora: juodu 
mšasi.
Lev iokio su

si rėmimas Įvyko 
bas rengiasi kas sekmadieni tu
rėti tokių susirėmimų. Laimė
tojui bus duodama medalius. 
Levickiui rnedaliUfii jau užsaky
ta. —N.

SUBATOJE RISIS POŽĖLA, 
PLĖSTINA IR KITI

Subaloj, kovo 7 d.,, Begiment 
Armory (34 ir Wentiworth) 
Įvyks nepaprastąi įdomios ris- 
tynės. Tos rislynės bus įd<)~ 
mios tuo, jog jose dalyvaus 
gal geriausias sunkiojo svorio 
ris tikas Mariu Plėstina, kuris, 
regis, risis su George Ilill, Bi- 

vakarą taipgi ir K. Po- 
Kitų risti k ų vardai bus 
paskelbti. —N.

g ola. 
vėliau

Kaina Patarnavimo
’ |JEL lojališkumo ir gabumo žmonių daug priguli ir tolo- 

“ fonų patarnavimas. Teikianti šį patarnavimą tini 
turėti minty marketo kainas už materiolą. 
turi atsižvelgti j augštas darbo sąlygas.

Nes delei kylančių kainų, telefonų doleris 
pusė tiek, kiek eidavo dešimti metų atgal, 
gu trys-penktadaliai to dolerio būtinai reikia išleisti al
goms. Mažiau negalima mokėti, nes negalima bus išlai
kyti Amerikos darbininkų reikalavimą.

Bell telefonų kainos pakilo daug mažiau negu kitos 
materijolų kainos iš priežasties ekonomijos, metodų ir opc- 
ravimo kuris yra išsivystęs ir yra veikmėje. O dar ir 
dėlto, kad didelė dalis operuojami} vietų yra pastatyta 
prieškarinėmis kainomis, tų namų dąr yra daug, bet jie 
nuolat mažėja, nes naujos konstrukcijos yra padarytos 
delei šalies telefonų reikalavimo.

Jie taipgi

eina tiktai
Daugiau ne-

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

Naujienų Metinė ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių • šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki-

prisigerdavę.
žuvęs nuo munšaino yru Ar- 

thur Elftmann, 27 m., levas 
keturių vaikų. Jo sušalusį la
voną rasta elėj prie Auksilai- 
tienės namų.

Pasak policijos, Elftmann (už
ėjęs pas Auksilaitienę išsigerti 
ir kada nusigėręs, o gal ir pa
simiręs, tapęs išmestas į f 
Pati Zosė prisipažystanti ] 
gelbėjusi išnešti Elftmanną 
namų.

Be Auksilaitienės tapo sui 
ta jos duktė Zosė ir Stasys Ta
rutis.

J. ŠIMKUS DARO IŠŠAUKIMĄ
K. POŽĖLAI

Bancevičius atsisako ristis

manų
aš paguldžiau John
21 min. Be to, aš

NORTH SIDĖJE VĖL RISIS 
POŽĖLA, WL, ZBYSZKO IR 

STEINKE

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

OnePolicy • One System - Univcrsąl Service

dęs savo svorio geriausius ris* 
likus. Tegul Požėla pasakei ar
jis risis su manim, ar ne, - 
tąsyk žmonė’1 galės spręsti kas

Nesenai atvykęs iš Ne\v Yor- 
ko AVladek^Zbyszkp pasirodys 
North 
lainėj, 
Tose

■ Daugiau munšaino aukų
Munšainas sekmadieny be 

Elftmann pasiėmė dar tris au
kas. Žuvusiais taipjau nuo 
munšaino 'yra Micbael Engle* 
hardt, 3013 Wallaw St., Em.il 
levitus, 623 W. Madison St. 
ir nepažystama moteris, kurią 
rasta jau be sąmonės gulinčią 
galvoj prie 719 Millor St.

APSISAUGOKIT NEGERŲ 
ČEKIŲ

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių įzvakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui' į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 2!9-tos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ,

Tel. Kedzie 8902

Sidėj Schoenboffeno s ve
lt ur jis risis kovo 5 d. 
pat ristynėse dalyvaus 
vokiečių galiotas Hans 

Sleinkic. Vikrusis Požėla irgi 
risis, šį kartą jam ketinama 
duoti pusėtinai kietą priešą.

Taigi North Sidės sporto 
mėgėjai turės vėl progos pa
matyti šaunias ristyncs?

K. LEVICKIS PAGULDĖ 
GLAZAUSKĄ

(Lazauskas žadėjo Levickį 
j 15 min. du kartu paguldyti,

Skaudus, Reumatiški Sąnariai

3514-16 Roosevdt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL. f
CJ

Tel. Lafayette 5153-6438

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
' CHICAGO.

kelios dienos atgal pas> J. Kri
vicką (bučeri), 2500 W. 69th 
St., nepažystamas žmogus pa
sivadinęs Frank Capone, prisi
pirkęs šio to iš grosernės, už
mokesčiui padavė čeki vertės 
$36 su centais. Čekis buvo iš
rašytas dėl Frank Capone; 
apačioj užstampuola Apierican 
Mfg. Co. ir pasirašyta .1. G. 
Schooler. Antroj pusėj čekio 
pasirašyta Frank C.apone, 3716 
MapleAvood Avė. P-as Krivic
kas tą čekį išmainė, bei kada 
jis tuo čekiu apmokėjo 
panijai už tavorą, už 
dienų ji jam sugrąžino.
dyta si'irasti American Mfg. Co., 
bet tokios kompanijos visai 
nėra. Negi C.apone paduoto ad
reso nėra.

Taigi lietuviai biznieriai ap
sisaugok it. Jeigu patėmytumėt 
toki čekį arba vieną iš minėtų 
ypatų, sulaikykit ištyrimui.

—Report.

JUO.

“Aš jau praleidau Ghicagoje 
porą mėnesių, sako ■Šimkus, 

ir negaliu prisiprašyti 
Požėlas', nė Bancevičiaiis 
tis su manim. Bancevičius 
ko, jog jis negalįs ristis tj 
kad jam krūtinė ir rankaXkau- * 9 t
danti, o Požėla irgi tyli. Aš pa
dėjau pas Požėlos manadžeri 
pinigus ir apsiimu ristis su 
Požėla bile kokiu i.stiliumi — 
amerikoniškai arba greko-ro-

ne

šis sumažina sutinimą—prašalina skausmą
Senos ir labai užleistos 

reiiniatiškos ligos sąnariose 
\ ra palengvinamos su Sloan’s, 
kur kitos gyduolės nieko ne
pagelbėjo.

Nereikia alsinančio trini- 
mo. 'lik uždėkite švelniai. 
Tuojau pajausite šilumą ir 
malonum;), kaip tik naujas 
kraujas ateis į skaudamų vie-

tų. Riebus kraujas netik pra
šalins skausmų, bet "prašalins 
uždegimų, kuris yra priežas
tis skaudėjimo.

Nusipirkite butelį šiandien 
ir pamatysite patys, kaip grei
tai prašalins sutinimų, užde
gimų ir skausmų iš sąnarių. 
Pas visus aptiekorius — 35 
centai.

o-i » tr • ♦ PrašalinąOlOcUlS Liniment Skausmą!

Taipgi kiti Reikalai ir 
Frovos Lietuvoje

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

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

-- -------*-------------- —
Užmokėsit po išgydymo

Labai dau>< sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų. •

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

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

Salufe Bitter Išdirbyste

pULBRANSENThe Hegisterinį Piano

Chicago, III.

kom- 
poros 
Ban-

JOS. F. BUDRIK
ANŲ KRAUTUVĖ

Tai yra geriausi Pianai pasaulyje, 
parsiduoda už fabrikos nustatytą 
kainą ant lengvų išmokėjimų.

3343'So. Halšeted St 
3327 So. Halsted St.

Chicago.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektrps Korporacija Amerikoje.
TIIL BRJDGEPORT ELECTRIC CO., I n t

A. Bartkus, Pres.
1619 W. 47th st., Tel. Bouįevard 7101, 1892, Chicago

^ationally Priced 
<Branded i n the Bade

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St„ Chicago. III.

Salute Drug & Chemical Co.
616 West 31st Street, 
Phone Bouįevard t351

vo gydymo biterį ir ištirsite jo nau- 
' dingumą,k nebusite be jo. j
įsigyk bonkelę į savo namds. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Salute 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš musų. |

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus' Jie yra la- 
•ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 

Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, ■ kuri perka 

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

NAUJIENOS,

tšis pagarsėjęs pilvui gydyti biteris 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

Jis yra kuo geriausias nuo dispep
sijos, pilvo nėgrumuliavimo, skilvio 
nemalimo, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetito.

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių. Biterų kiekybės ge
rumą niekas negali viršyti. Aptie- 
korius-chemikas užžiuri jo išdirbimą 
užtikrindamas jo nuopelnus.

Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus 
organi^nas yra užnuodintas, ir tada 
inkstai nustoja dirbę ir baisus, ne
smagumas ir nuovargis yra jąučia- 
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta šį pil-

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANI)!

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 SO. Halsted St. 
Chicago, III

Wbtte Houm CbunovScM Suburtam Community 
Modcl Mood Meilei Mvdcl 

700 *615 *530 *450

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

REGISTRUOKITĖS DABAR!

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

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.

Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolioniįų Kontestininkais.

Musu antrašas:

327 E. Street, So. Boston. Mass 1739 So. Halsted St

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų, žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas užsi- 
Henė.jusias ir kompl’kuotas ligas, nes musų 
jstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniftkais JtaisyVnais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir Šonų skau
dėjimą, galvonukio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilu, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl vra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaiminj'HB.

The Peoples Health 
Institute

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

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, sered j ir guba- 

toj nuo 0 ryto iki 8 vakare. Nedilioj ir 
<■ vviii-uliema,. nuo 10 iki 1 po )■><•(>> Pa 

nuo 9 ryti iki
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Lietuvių Rateliuose'
Naujieny koncertas bus 

grynai lietuviškas
Bus lietuvių svetainėj ir daly

vaujant vien lietuvių artis
tams , ..

Kaip kitais metais, taip ir šie 
met “Naujienos” rengia savo 
didįjį koncertą. Ir jis bus jau 
tik už kelių dienų — ateinantį 
sekmadienį, kovo 8 d.

šis Naujienų koncertas skir
sis nuo visų buvusiųjų koncer
tų. Jis bus grynai lietuviškas 
koncertas.

Rengiamas jis yra naujoj Lie 
tuvių Auditorijoj, ant Bridge- 
porto, pabudavotoj pačių lietu
vių ir jų draugijų ir tik dar pe
reitų menesį atidarytoj.

Programą; išpildys irgi vien 
lietuviai artistai. Be to koncer
te bus dainuojamos vien lietuvių 
dainos, kurios lietuviams yra 
daug gražesnės, smagesnės, ar 
trinesnės ir meilesnės už gra
žiausias kitatautiškas dainas, 
dainuojamas svetimose, nesu
prantamose kalbose. ..Naujienų 
koncerte bus galima išgirsti vi
sas geriausias lietuvių niuzikali- 
nes jėgas, išpildant gražiausias 
lietuvių dainas, — ir viską tin
kamai įvertinti. (.-

O po prograuio bus, kaip visa
da, — linksmus šokiai ir pasi- 
kalbėjiniai-pasimafyrnal su 
draugais. V

Tad visi rengkimės į metinį 
Naujienų koncertą — lietuviŠkif 
koncertą,’— ateinanti sekmadie
nį, kovo 8 dieną.

Iš “Birutės”
Rengiasi prie “Naujienų” 

Koncerto 
------,----

Birute visu ' smarkumu repe; 
tuoja ir rengiasi sekmadieny, 
kovo 8 dieną, Lietuvių Auditori
joj, palinksminti naujieniečius.

šiemet jie sukels dar dauginus 
entuziazmo, nes su savim turi 
kompoz. Vanagaitį, vedėją, ir 
šiaip daug naujienybių pas juos 
yra, dainuos irgi naujas dainas 
ir daineles. Bus tai Birutės 
pirmas pasirodymas šioj svetai
nėj. Be abejo, mes ten visi bu
sime.

Choras didėja
Choras žymiai didėja, bet to

li gražu dar nepatenkina komp. 
Vanagaičio norus. Jis nori virš 
190 dainininkų ir sako, kad 
“mes be 100 dainininkų nenu
rimsim.” Taigi, kur jus daini
ninkai ir kodėl jus neturit drą
sos atėjus užtraukti su Rimtie- 
čiais kartu: “Ei pasauli! Mes be 
.dainų nenurimsim?”

“Nora” visgi buvo
“Nora” savo žodį ir prižadą 

išpildė. Ji atsilankė į pamokas 
ir susavim atsivedė keletą dai
nininkių. Su ja taipgi atsilankė 
žinomos Slaniulių niuzikališkos 
šeimynos Saliomė Čepienė, kuri 
padidino gražią altų sekciją.

P-la Vanda Byanskienė po 
savo “saldaus mėnesio” vakacijų 
irgi sugryžo prie Birutes.

—A. ir A.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
| .... .......... ......................................  ,!■■.m.nrw.

Dalyvauja metiniame Naujieny. koncerte Briilgeportas
Užgavėnių maskaradinis 

balius

.t > • -

' J. OLŠA USKAS,
ir kanklininkas, “D žimdzi-Drimdzi” artistas, kurisdainininkas 

dalyvaus kartu su kitais “Dzirn dzi-Drimdzi” artistais didžiaja
me Naujienų koncerte kovo 8 d., Lietuvių Auditorijoj. 

--     ----- ......  .. . . ...... -   ■ — »■■■  

Roseland
Roselande vėl prasidėjo rfitfyąs 

švietimo darbas. -

LDLD 79 kp. pradėjo reng
ti visą eilę paskaitų. Prelegen
tu yra-ihž. K. Aiignstinavičiiis. 
Vienos paskaitos jau įvyko 13 
diena vasario, Aušros kamba
riuose. lema buvo: Mokslas ir 
Gyvenimas. Paskaita visiems 
labai patiko klausytojams, kū
ne buvo, reikalavo kad ir dau
giau tokių paskaitų butų, nes 
paskaita buvo grynai niuksi iš-
ka (prelegentas nelietė jokios 
partijos, nė žmonių įsitikini
mų). Antra paskaita vėl įvyks
ią ketvirtadieny, kovo 5 d., 8 
vai. vak., Aušros kambariuose, 
10900 Michigan Avė. Prele
gentu bus inž. K. Augustinavi- 
čius. Tema: Klimatas ir Civi
lizacija.

Tas pats prelegentas laikys 
paskaitą 19 d. kovo irgi Auš
ros kambariuose; tema bus: 
Anatole France (garsus Pran
cūzų rašytojas, kurs nesenai 
mirė).

Dar viena paskaita įvyks 24
dieną kovo, “Aušroje”. Prele^ 
gentas ir lema bus paskelbti 
vėliau.

LDLD 79 kp. 'mano rengti 
panašių paskaitų ir daugiau, 
nes LDLD yra apšvietus orga
nizacija ir jai rupi mokslas ir 
apšvieta. Todėl visose paskai
tose ir bus aiškinama apie 
moksliškus dalykus, ir kuriems 
rupi susipažinti su mokslu, 
plsilankykite į minėta® paskai
tas, nežiūrint kokiai kas parti
jai priklauso, ar kokių įsitiki’ 
irimų laikosi; jūsų įsitikinimai 
nebus liečiami. Įžanga dykai; 
aukų irgi nebus renkama.

“Vilnis” nori pakenkti 
paskaitoms.

Vasario 27 d. vielos bolševi
kų “Vilny”'' •įdėta žinute iš 
Roselando. Draugijų Sąryšio 
t-ckrotorius aprašydamas drau
gijų sąryšio delegatų susirinki
mą užsiminė ir apiic įvykusią 
paskaitą 13 d. vasario. D. S. 
sekretoriui duota vos keti žo-

J

tižiai pasakyti apie paskaitą 
ir korespondencijos pabaigą 
“Vilnies” red. nukando. Vietoj- 
Je t pabaigos korespondencijos, 
pati redakcija pastebi: “Pa
baigą korespondencijos aplei
dome. I). S. sekretorius i. :.varo agitacijų, garsina 
-VuojahčiĄ.' IzDiLD ir jos pa
skaitas.” 1). S. sekretorius L. 
1). L. 1). 79 kp. nepriklauso, 
tai ir jo korespondencija turė
jo būti bešališka, bet “Vilnies'” 
cenzorius nukniaukė koresp. 
pabaigų. O ant Lietuvos cen
zorių “Vilnis” didžiausius pra
keikimus rašo, — tai ir su-

šv. Petronėlės draugija Užga
vėnių vakare, vasario 24 d., Lie
tuvių Auditorijoj, turėjo suren
gusi kaukių balių. Komitetas 
nesitikėjo, kad tiek daug publi
kos atsilankys ir nebuvo prisi
rengęs tokiai skaitlingai publi
kai tinkamai patarnauti, žino
mas dalykas, tokiame atsitikime 
fvyksta ir klaidų.

• , i jf, U A j
šv. Petronėlės ’draugijos ren

gimo .bliaus komisiją, atsipra
šom gerbiamųjų, j ar kas kam ne 
patiko, ir. kurie, negayote dova
nų, dėl priežasties jųjų trukumo. 
Kitą sykį mes pasistengsim vi$- 
ką geriau atlikti. Tariam aciu 
gerb. Butkui, kuris mums pagel
bėjo darbu ir tvarką pridaboti;

Kas palikote moterišką šernor 
lę su kiek pinigų, kreipkitės pas 
komitetą, 3242 Emerald Aive.; 
gausit savo paliktus daigtus.

Viena moteriškę apsivilko ne 
savą ' kautą, palikdama daug 
prastesnį plosčių. Butų labai 
gerai,, kad ta klaida butų atitai
syta. Sugrąžinklt kas turėti ne
savą ploščrų aukščiau minėtu 
antrašu.

Turime priminti, kad' šv. Pet
ronėlės draugija yra viena iš vei-

len į kriaušių' draugi j ų -Chicago je. Ji 
negy-|ttft>i dideli skaitlliy^Tiarių — darb 

ščių jaunų moterų ir merginų. 
Negano to, kad juos surengia 
visados gražius ir sėkmingus va
karus, bet niekad neatsisako ir 
tautišką bei visuomenišką dar
bą dirbti. Moterys ir merginos 
visados gali prisirašyti į Šv. Pet
ronėlės draugiją.

p ras k žmogus bolševikų Iri'k- 
sus. “Vilnies” redakcija sako, 
kad LDLD negyvuojanti. Tai 
yra gryniausias melas1. Ji me
luodama tur būt mano ati
traukti savus sekėjus nuo pa
skaitų, nes ji bijo, kad josios 
Sekėjai neišgirstų ką nors 
moksliško ir kad jie nepradė
tų protauti. iLDLD 79 kp. iš 
rengiamų paskaitų nemano da
ryti jokio biznio ir paskaitoms 
pakenkti niekas negali. Musų 
tikslas yra patarnauti tiems 
žmonėms, kuriems rupi moks
las. Tie ir kviečiami yra alsi-

Užgavėnių vakare, vas 24., 
Lietuvių Auditorijoj, buvo šv. 
Petronėlės dr-jos maskaradinis 
balius. I balių atėjo tiek žmo 
nių, kiek visai nesitikėta, todėl 

: ir visa tvarka buvo paįrusi, o ir 
'su išdalinimu dekanų buvo keb
lumų. Todėl liko ir nepatenkin
tų. Bet prie tiek publikos nėra 
galimybės visus paatenkinti ir 
gerą tvarką išlaikyti, o ypač kad 
prie tiek publikos nebuvo prisi
rengta. Bet didžiuma visgi lai
ką gana smagiai praleido — pa 

lydėjo užgavėnes. —Narė.
lankyli. -—Pas. Keng. Komit.

Ozimdzių nematėm 
ubagais

'liesa, mes matėm juos ar
tistais, bet ubagais dar nema
tom. Dabar, 8 d. kovo, “Nau
jienų” koncerte jie žada ųba* 
gaiš pasirodyti ir perstatyti 
mums kelirtą kaimietiškų lipų. 
Kas svarbiausia, lai žada “Lei- 
bą” padainuoti iš lietuviškos* 
operos. įdomu tlamalyl, kokį 
žydą atsivežė dzimdziai.

Jie apgailestauja dėl Lietu
vių Auditorijos scenos nepato
gumo, nes maža vietos, bet jie 
stengiasi padaryti viską ant 
kiek leis galimybes.

Mes parduodame oi,sėlio kainomis, 
visiems. Dasižinokite pas mus' 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwanke A v. Hayinarket 1018 
461 N. Halsted St. Hayniarket 4221

(Tąsa ant 8-to pusi.)

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimui iš N'cw Yorko:
“L1TUANIA” ................... . 17 KOVO
“ESTON1A” ............................. 7 APK.

I Klaipėdą visu keliu vandeniu
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

I Klaipėdą ir agal — $181
L'žččdysit $44.50 apsimokant abi pusi

Visada atsiminkit, kad B. A. L. nu
veš jumis didžiuoju laivu tiesiog J 
Baltijos Jūrių Portą, (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir lau

kimo toliau gražiu laivu keliausi ir i 
pusparj KlaipeUon atvyksit.

Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE

120 N. La Šalie Str., Chicago, III. 
ar prie savo agentų.

Prakalbos
Be Be
PeilioVuU Skausmo

Nei vienas žmogus kuris turi rup- 
turą ir laiko ją pas save metai iši me
tų, daro sau ir savo šeimynai blSdj, 
kuomet galima lengvai ir pigiai išsi
gydyti. Gydanties mano metodu jus 
nežudysite laiko nuo darbo,\ nereikės 
mokėti ligonines bilas ir ..yra išgydo

mi Skaitykit ką M r. NowpruJ sako: 
i “Paprastas. teisingas paliudymas 
;gal pagelbės sergantiems ruptura iš
sigydyti. Aš turėjau rupturą ant 
abiejų pusių ir aš žinau kokia kanky
nė yra dėvėti diržą. Dabar esu lai
mingas, kad nebereikia jų vaitoti. Aš 
nuėjau pas Dr. Flint ir jis išgydė 
abidvi mano rupturas be peilio, be 
skausmo ir be sirgimo. Aš dabar 
vėl sau esu sveikas žmogus. Tai pui
kus dalykas ir pamistyti, kad taip 
pavojingas rupturas, o taip lengvai 
galėjo išgytyti”.

Albert Novvorul, 
3215 So. 54th Court.

VERICOSE GYSLOS $25 
Aš taipgi gydau pasididinusias 

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI.
Dr. E. N. Flint

322 So. State St.’, 5 augštas i 
Chicago**

Su paveikslais iš senų ga
dynių: kaip ir kokiu budu 
Dievas pranašavo apie bu
siančius įvykius.

Kviečiam kiekvieną atsi
lankyti
KETVERGO VAKARE, ,mi be skausmo.

5 d. Kovo-March,
MILDOS SVET., 

3142 So. Halsted St
Pradžia įį:30 v. v.

Kalbės , 
S. BENECKAS

Įžanga liuosa.
Kolektų nėra.

J. B. S. S

Taip kaip atrastas auksas
Sako, kad trijų savaičių bandymas, 

pertikrina ją. ;

Box 16d,
• ■ 5

Mrs. Mary H. Thomas, 
West Point, Ga., rašo: 

■ “Po vartojimo jūsų puikaus BulgaĮ 
riškos Žolių Arbatos per tris savaites 
ir suradau, kad jos tokio,s yra > 
jus sakėt, geros dėl skilvio, kepenų} 
inkstų ir taiso kraują. Man jos taip 
pagelbėjo, kad rašau jums ir'rfeiKar 
lauju antro bakso Bulgariškos arbąĮ- 
tps. Jos yra labai gero»> ir rpuąų -Vt,: 
sa šeimyna jas. vartoja ir’ jfč sako, 
kad surado kaip auksą., , .

Bulgariška Žolių arbata greitki.p pa
šalina slogas. Tiktai vartokite karštą 
einant gulti. Parduodamos visur pas 
apliekoriiis,' 35c., 75c., ir $1.25.

Pastaba: Jei jus norite mano dide*- 
delio <1*61 5 menesių visai šeimynai, 
pakelio, atsjųfclęite $1.25. Adresuokite 
man, H. H. Von Schlick,- 25 Marvel 
Building, Pittsbui'gh, Pa.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

KĄ REIKIA DARYTI SU 
NUOLATINIU KOSULIU
Visi žino, kad neprotinga ir pavo

jinga yra užleisti kosėjimą. Geriau
sias dalykas yra —- tuojau sulaikyti 
<r delei to dalyko nėin nieko geresnio 
kaip gera, sena namų gyduolė, kurią 
musų tėvai ir protėviai pasekmingai 
vartodavo — l)r. Bell’s Pine Tar 
Honey. Ji tankiai prašalina slogas į 
vieną nakti. z

Daktarai sako, kad pine tar greitai 
pašalina plegmą ir kitus nešvaru
mus, kurie yra priežastis kosulio, 
taipgi gydo žaizdas. Honey netik 
suteikia gardu skonį, bet taipgi gy
do ligą.

Originalės gyduolės yra padarytos 
daug metų tam atgal ir vartojamos 
milijonų žmonių, tai Dr. Bell’s Pine- 
Tar Honey. .Jos yra moksliniai pri
rengtos geros proporcijos pine tar, 
honey ir kitų greitai gydančiu gyduo
lių, kur geri daktarai surado, kad jos 
geros dėl greitos pagelbos. Jei jus 
norite originalių ir geriausiiL tikrai 
gaukite Dr. Bell’s Pine-Tar Honey ir 
neimkit kitų. Tiktai 30c. pas gerą 
aptiekorių.

DitBELLS 
PINE-TAR-HONEY 
FOR COUCHS

ko

Valandos: nuo 9 ryto Iii 4:80 p<: 
pietų, panedėliais ir lįetvergijs Or , 
<•80 o n. n<xlpn«»mM.. nftdArvta

* »---------------------------
r“------- r--------*—

dykai
Medikali.s patarnavimas.
Dykąj . egzaminavimas.

■ Dykai gydymas/ Mykdi operacija. 
Kasdien nuo’ 11 iki 2, ir nuo 6 iki 8

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

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, auris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo* 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir au gižiau 
Vai: 10 iki v. Ned, 10 iki 1 p. p

1545 West 47th S)L 
Pnone Bmjlevard 758P

Kasdien nuo’ 11 iki 2 ir nuo 6 iki
NATIONAL UNIVERSITY

OF SCIENCES’
2923 So. Michigan Blvd.

John J. Smetaua
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

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

. Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Kaina $60

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

DEL
SERGANČIU ŽMONIŲ 

Dykai Klinika
Nereikia daktarui mokėti
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 
užsisenė jusiu ligų?

Specialistai dėl privačių ligų tik
tai.

Ligoniai moku tiktai už Čepus, se
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Room 1421
.................. — i

> 1 ■■■■'■■■i
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

%
Traukimas dantų be skausmo. 

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

NUPIRK
Typewriterį ar b: 
rašoma mašinėlę

Pliysical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Bumas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo C iki 8 vai. vakare, 
nedčldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Tclephone Lafayette 4543

Oi

O-

L'uomi padaryti didelį smagumo 
pute sau,, savo giminėms ir drau 
gama »u kuriais susiraliniii ir 
greičiau gaišti parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Goriau
sia, parankiausia ir dalikatniausi* 
mašmė,l« su lietuviškomis raidimis 
pasaulyje. Galima ir anglį tikai fjv 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, Iii.

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

BY H ITT
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LABEIK \

J u lijo

5 dieną, prieš pietus.
Laidotuvėse patarnauja gra- x 

borius 1. J. Zolp, 4603 Marsh-

Bus nulydėta 
žiaus Bažnyčią 
St. o iš ten

j švento Kry- 
46th ir Wood 
šv. Kazimiero

Kviečiam gimines ir

Musų mylimas draugas persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
54 metų amžiaus, kovo 2 dieną, 
10 valandą ryto. Paėjo iš Pa
nevėžio ap., I umpenų parapijos. 
Krikunų vienkiemio. Ameri
koje išgyveno 1 I metu.

Paliko dideliame nubudime 
tris seseris Lietuvoj ir vieną 
brolį Rusijoj. Kūnas pašarvo
tas randasi 4603 S. Marshfield 

įvyks pėtny- 
8 vai. ryto,

seseris 
į Rusijoj 
randasi 4603 

Laidotuvės 
čioj, kovo 6tą d. 
nuo graboriaus I. 
Antano Bažnyčią, 
ten bus nulydėta 
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
kviečiame 

nuteikti 
patar-

Ciceroj, o is 
i šv. Kazi-

žjstamus nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse ir 
;-n i ru šia m j am pastai t i n Į 
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios 
tos liekame, Dr

Laidotuvėse patarnauja

šleivai’-

5203.

Lygiai metai sukanka nuo 
mirties, mano mylimo vyro ir 
musų brangaus tėvelio, kuris 
paliko mus amžinai kovo 8 d., 
1924 m. Už velionio sielą atsi
bus pamaldos, .-eiodoj, kovo 11

to Prasidėjimo Panelės šven
čiausios Bažnyčioj. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti pamaldose.

A. A. Kazimieras Venckaitis, 
paėjo iš Tauragės parapijos, Ra- 
žiškią kaimo.

Liekame nuliūdę amžinai:
Motęris Vladislava Venckaitienė 
Baktaite ir vaikai Ona, Kazi
mieras, Vladislavas, Banifacas 
ir Cezaras, brolis Antanas Ame
rikoj ir Lietuvoj, seserys Mari
jona, Uršulė, Ona. Agota ir bro
lis Jonas ir Stanislovas.

Po tėvais Markunaitė
Murfų mylima moteris ir mari

nėlė persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulhukus 41 metą amžiaus, ko
vo 2 dieną, 1925 m., 9 vai. vak. 
Paėjo iš Panevėžio miestelio. 
Amerikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 dukterį, Hele
ną ir Bronislavą, 4 sūnūs Alek
sandrą, Bronislayą, Juozapą ir 
Adomą, seserį Mortą Abroma
vičienę, brolį Tamošių Markū
ną. Lietuvoj moliną Oną, se
serį Heleną, brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas randasi 
10101 Commercial Avė. Laidotu
ves įvyks pėtnyčioj, kovo 6 d., 
1925' m., 8 vai. ryto iš namų 
10101 Commercial Avė., o iš ten 
bus nulėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visus gi minės, .draugus ir pa- 
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam\ paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

5'yras, dukterys, šunų s, 
sesuo ir brolis. ‘

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yords 1741

La-

■Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Dalyvauja Naujieną 
koncerte

Pranešimai L™A DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI kūRTGECIAi -PASKOLOS

Auditorijos direktorių 
posėdis

Pirinadienio vakare Auditori
jos direktoriai ir d r-jų atstovai 
turėjo mėnesinį susirinkimą sa
vo naujoj svietninėj.

paliuosavimas nuo skolų teikia 
dar daug rupesnio statytojams. 
Todėl jų susirinkimai ir yra už- 
tesiami net iki vidunakties.

Iš valdybos ir komitetų rapor
to paaiškėjo, kad nuo Auditori- 

atidarimo ir koncerto liko 
Kažkurie sakė 

surinkta. Butų 
išk i įmes

1OS 
pelno $2,874.02. 
jog permažai 
buvę daugiau, jei tos

Bet,

snlio’ daugelio manymu, nebūt 
nieko nei pridėjęs nei atėmęs, 
todėl ir pasekmėmis reikia pasi
tenkinti.

rius, T. Janulis, B. Butkus, J. 
Balchunas, A. Kareiva, R. Mazi- 
liauskienė J. Puišis, J. Dimša ir 
kiti gyvai dalyvavo diskusijose 
apie Auditorijos valaus tvarką 
ir jos skolų apmokei imą. Dar 
neparduota gold bonų už 5000 
dolerių ir serų už 23 tūkstančius 
dolerių. Reikalinga esą rasti 
greitu laiku pinigų, kad tas didis 
namas butų baigtas savo laiku. 
Draugijos turinčios dar daugiau 
prisidėti ir išpirkti Šerus;, nes 
tik tuo budu bus galima išvengti 
netikėtų kliūčių.

Tam tikslui, trečiadieny kovo 
11 d. bus šaukiamas visų drau
gijų valdybų susirinkimas.

Reikia tečiaus tikėtis, kad Au
ditorijos statytojai nugalės vi
sas finansines sunkenybes,^ne
žiūrint kiek jų nebūtų. Tąjį dar
bą remia visi lietuviai, o jų (me
džiaginė ir moralė parama yra 
svarbiausias dalykas. —Rep.

Dzimdzi Drimdzi užimtas
Kovo men

4— North Side — “Jovalas.“
5— Valparaiso, Ind. - “Jova-

7— West Side — “Jovalas.“
8— “Naujienų“ koncerte.
12—West Side -- “Jovalas.“
14— “Birutė“ su “Dzirųdzi“ 

vakarieniauja»
15- West Side, Mildažio svet.

— “Ubagai ir Ponai.“
18— Dievo Apv. par. — - “Uba

gai ir Ponai.”
19— Ciceroje norėtume būti.

' 22—Rockford, III. — “Jova-

25 Bridgeporte, premjiera
Liet. Auditorijoje........................

28—Ciceroje,
certukąs. .
, 29—“Varpo“

Papildomasis
skelbiamas vėliau.

“Dzimdzi-Drimdzi.”

foningas

koncerte,
maršrutas

ko n

bus

Sergančio lietuvio 
atsiliepimas

Ir padėkos žodis

Gcrbiama Naujienų Redakci-

Malonėkite suteikti vietos sa
vo laikrašty tarti padėkos žode
lį tamstoms ir kitiems mano 
draugams ir laikraščiams.

Jus jau žinot., kad aš esu ap
leistas ligos jau nuo 1921 m. ir 
vis dar su mano liga kovoju. 
Turbūt dar pamenate, kaip, aš, 
būdamas St. Joseph ligoninėj pa 
siskelbiau, kad mane nelaiminga 
aplankė ilga ir sunki liga. St. 
Joseph ligoninėj išgulėjau 17 
mėnesių ir mano kojai darė 8 o- 
peracijas, kurios nedavė pasek
mių, taip kad galų-gale turėjau 
apleisti ligoninę'ir gryžti namo 
su skaudančia ir žaizduota koja. 
Sugryžęs namo betgi negalėjau

Atėjo Kultūra No. 2. 
bai įdomi savo turiniu. 
Įima gauti, Naujienose. Kai
na 30 centų.
■IIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIB buti be gydytojo. Priputos ir

šiuonii kviečiu visu Chicagos Kata
likiškąją Draugijų valdybas atsilan
kyti j susirinkimą, kuris įvyks Sere- 
doj kovo 4 d., š. m., 7:30 vai.
Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted 
St., Chicago, III. ,pasitarti šv. Kazi
miero Kapinių reikale.

Visų Katalikiškų Draugijų valdy
bos prašomos neatbūtinai dalyvauti 
šiame susirinkime.

Su’sivienijimas L. R. K. Draugijų 
A. štuikis, pirmininkas.

va k.

North Sidės Draugiją Sąryšio 
legatų susirinkimas įvyks 4 dieną 
vo, 7:30 vai. vak., 1822 \Vnbansia 
Visi delegatui kviečiami būtinai 
lyvauti, nes daug svarbiu dalykų ian

Sąryšio rast. V.

REIKIA 20 sales Jadies (par
davinėtojų), pageidaujama lo
kių, kurio-i kalba lietuviškai.

Atsišaukit tuojau.
• 1818 S. IIalsle<l St.

, FORDO AGENTŪRA
Pardavimui visa arba ant trečio 

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

A. J. BEEBE, 
Luther, Mich.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių

REIKIA patyrusių moterų čevery- 
kų pardavinėtojų, apatinių ir masri- 

Į nių tavorii ai ha į rūbų departamen- 
tą. 'I'uri kalbėti gerai lietuviškai ir 

k°" angliškai.
A v.

Rudis.

l<|). me
st* vedoj

J. OPPENHE1MER X (’O.

PARDAVIMUI pigiai krautu-1 
vė saldainių, tabako, notion, 
vyrų drabužių ir visokiu smul
kių daiktu. Atiduosiu už 
siūlytų kainą. Priežastis — 
riu persikelti į savo namą.

patogaus 
komiso

LOAN ( O.pa- ■ 
tu-

BRIDGFPORT
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

RridgcporL S. 
nesi uis susirinkimas 
kovo, 8 vai. vakare, Raymond Chapel 
svet. Visi nariai malonėkite daly
vauti. — Sekr. 'A. Marcijonaitė.

Jaunuolių Orkestro nariai malonė/ 
kito susirinkti kovo, 4 d., 1925 m. 6:30 
vai. vak. Mark VVhite Sq. svet., nes 
bus šokių mokytoja P. Tendžiulytė. 
Po šokių' bus mitingas. Malonėkite 
jaunuolių tėvai taipgį atsilankyti 8 
v. v. Rast. Eugenija Grušaite, f

REIKALINGA sena moteris dėl 
prižiurejimo 2 mažu valkelių; guolis 
ir valgis, $5 Į savaitę arba daugiau; 
niatvkite vikarais.

.ANNA ELSON,
656 W. 18 St., 

Lst fl. front

MERGINU arba jaunų mote
rų abelnam darbui į karpetų 
dirbtuvę. Patyrimo nereikia.

PARDAVIMUI ŽUVIES KRAUTU
VE IR DEIJKATESEN. LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ, netoli lietuvių bažny
čios ir kitų dviejų katalikų bažnyčių. 
Gera vieta dėl bučernės. Bargenas 
greitam pilkėjui. Pasimatykit su sa- 
vinipnku, 4335 So. Whipple St., neto
li 43 St., nuo 8 iki 4.

Tel. Lafayette 3381, vakarais
• 2937 W. 43 St.,

Tel. Lafayette 8579 . -

/ ANTRI MORGU I Al
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Nlorgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
38041 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
vininkų ant Hrį<lj>'ep<>>’to,’ laikys savo 
mėnesini susirinkimą tročiadienj, k<>- 1512 W.'Monro:?' SI.

goriausias lietuvių basas Chica
goj o. Jis dalyvaus didžiajame 
Naujienų koncerte kovo 8 d., 
1 Jotu vi ų A ud i tori joj.

P. Stogis pastaruoju laiku la
bai retai rodėsi lietuvių, publikai. 
Visą tą laiką jis stropiai lavino 
ir taip jau gražų ir stiprų savo 
balsą ir Naujienų koncerte chi- 
cagiečiai gulės pamatyti koki 
progresą dainavime yra padaręs 
visų mėgiamas šis “basų viršy-

SI. Susirinkimus prasid*":; kaip 7:30 
vai. vakare, Visi nariai, malonėkit 
susirinkti laiku ir atsivesti naują 
drangii, visi lietuviai .narini savinin
kai yra priįnami Chicago.

, D. Gulbinas rašt.

Lietuviška Tealr. Dr-sto Kiltos No. 
mėnesinis susi rinkimas įvyks kovo 

d., 1925 m., 7:30 vai. vak. G. M. 
černausko svet 
Malonėkite 
rinkimo, 
delei apsvarstymo.

1, 
4 7*:30 vai. vaje

. 1900 S. Union Avė. 
atsilankyti ant šito susi- 

Bus daug svarbių reikalų

amžiaus

kvoti galės ei Ii namo.
1316 N. MapkAvood Avė
Tel Armitage 8516

ne x£eroj vieLoj, vi^soRivj ttioRitii
apg’yventii, kitos bučernės ir ^roser-

arti nėra. Biznis darbinas ge
ras, fisčeriai, gražaus tavoro daug, 
lysas ilgas, renda nebrangi, ruimai 
gražus pragyvenimui ten pat turi būt 
parduotu greit. Kas, noritzgerą biznį 
insigyt, tai nepraleiskit šios progos,

Specialiai Kursai Dress-
making ir 3VTiiiinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE

Naujienas,, 
1739 So. RaAįted St.

Box 477

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

M. E. HUTFILZ, Manager

turėjau eiti j kitą ligoninę — 
St. Luke’s. Ten išbuvau vieną 
mėnesį. Vėl sugryžau namo ir 
išbuvau ištisus metus. Per vi
sus metus slaugė ateidavo į na 
mus aprišti pasidariusias dėl o- 
peracijos žaizdas. Bet namie 
budaunas pamačiau, kad yra la
bai didelis vargas mano žmonai 
užlaikyti nlane ir porą musų 
mylimų vaikučių. Kaip kiek
vienas darbo žmogus neturi di
delių turtų, taip ir mes jų netu 
rojome, taip kad kada apnyko 
liga, ir dar labai ilga liga, tai 
bematant visas sutaupytas tur
tas išsibaigė. O juk mane liga 
kankina jau tris metus. Pagai
lo man mano žmonos ir vaiku
čių, kad jie turi kentėti dėl ma
nės didelį vargą. Todėl, dėl ne 
turto, Vėl apleidau namus ir iš
važiavau į Cook pavieto prieglau 
dą Oak Forest, III., už 20 mylių 
nuo Chicago, k?r ir dabar ran
duosi. Nors mano ligai galo vis 
dar nesimato, bet visgi turiu vil
tį, kad ilgainiui pasveiksiu, nes 
mano koja po biski vis eina ge 
ryn.

Tikiu osi, kad kiekvienas dar
bininkas supranta kokis baisus 
yra darbininkui likimas tiek il
gai sirgti ir kiek baisaus vargo 
tokio ligonio šeimynai tenka per
gyventi. Buvau atsišaukęs pėr 
Naujienas, pasitikėdamas, kpd 
laimingesni už mane darbininkak 
išties man pagelbos ranką. Ir 
neapsivyliau. Daug draugų (ma
ne aplankė ir suteikė gausių au 
kų. Norėčiau tarti jiems padė
kos žodelį: broliui Juozapui 
Gvegždžiui iš Benton, II]., Jonui 
Karpiui ir jo žmoifai,, kurie nesi
gaili laiko ir automobilio,, kurie 
tankiai mane aplanko ir -atveža 
mano žmoną ir vaikučius, Jonui 
Cinikui, švogeriui Juozapui Va- 
loniui, broliui Juozapui 
ir Pranui 6auderiui. 
šiems mano draugams 
nuoširdų ačiū. Labai 
čiuos, kad ir kiti kaip
draugai atjaučia ir ištiestų man 
savo pagelbos ranką, už ką iš 
kalno tariu didelį ačiū — savo 
draugams, Naujienų skaityto
jams.

Taipjau noriu tarti širdingą a- 
čiu Naujienoms, kurios lanko 
mane nuo pačios pradžios ligos, 
teikdamos man daug žinių ir su
raminimą. Taipgi tariu ačiū 
“Keleiviui“ ir kitiems laikraš
čiams, kurie mane lanko.

Dar sykį tariu visiems drau 
gams nuoširdų ačiū ir pasitikiu 
tolimesne jų pagelba.

Peter Šląkis,
Oak Forest, IR,

Ward C32.

Rcseland. — LDLD. 79 kp. paskai
ta bus ketverge, kovo 5 d., 8 v. v., 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
Avė. Skaitys inž. K. Augustinavičius 
temoj: Klimatas ir Civilizacija. Visi 
kviečiami atsilankyti j šią svarbią ir 
įdomią mokslinę prelekciją. 
dykai. — L„

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Gera mokes
tis. valgis ir guolis. Skalbti 
reikia.

Atsikreipkite tuojaus 
JUOZAPAS ŠLEPETYS, 

1501 E. 72nd St., 
Dorchester 0786 ,

ne-
PARDAVIMUI pigiai pulrui- 

mis, tabako ir minkštų gėrimų 
krautuvė; biznis eina gerai, ga
lit patirti. Priežastį patirsiu 
ant viefos.
10737 S. Micsigan Av, Roseland

JAUNI VYRAI 
MOKINKITES BAKTERIOLOGIJOS 

Didelis mokslas ir gerai 
apsimoka

. NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES

2923 So. Michigan Blvd.

Įžanga 
Komitetas. REIKIA DARBININKU

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, kovo 6, 8 vai. 
vak. Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Visi nariai bukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų tari
mui. -- Valdyba.

RASTA-PAMESTA

VYRU
NAMAI-ZEME

ir 
tpru 
Kas

PAMEČIAU bunčių raktukų 
rankinį' maišeli apie Wes- 

ir Archer avė., subatoje. 
rado, malonės sugrąžinti.

\Nauji(‘noi.'i
) S. HNlsted SI., Rox 475

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.' 
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

BAGDANAS BROS.
MOV1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long Uistance handling. 

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir ap.ie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Latvdalę 0114.

IŠRENDAVOJIMUI

REIKIA lėberių prie dirbtu
vės ir 
miesto, 
dą.

lauko 
d4 iki

darhų tolinus iš 
50 centų j valan-

Canal St.30 S.
2 aukštas ,

PARDAVIMUI 
moderniškas bungalow. 
kitės prie savininko.

6724 Claremont Ąve.

kambariu
Kreip-

)KOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

REIKIA trijų atsakančių salesme- 
nų atlankyti lietuvių šeimynas. Aug- 
štos rųšies darbas, . galima uždirbti 
nuo $5 iki $10 j dieną.$5 iki $10 j dieną.

NATIONAL UNIVERSITY
OF SCIENCES 

2923 So. Michigan Blvd. 
Po 11 vai. "dieną

PARDAVIMUI 2 flatų namas 4 ir 
6 kąmabriai yra maudynės, elektra ir 
šviesus aukštas, cimentuotas beisman- 
tas su didele virtuve ir dėl dviejų 
rų gdradžius. Savininką galima 
sada rasti namuose.

Atsišaukite
2033 So. Canąlport Avė. 

Chicago, III. 
Pirmos lubos iš fronto.

ka

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių • 
laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris niekinamo dykai.

REIKALINGAS apysenis žmogus 
Hotelyj prie grindų plovimo ir pagel
bėti prie viituves. Kambarys, val
gis ir $15.0(1 Į mėnesį. Vartojanti 
munŠaino tegu nesikreipia.

1606 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI 
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKU 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St. 
Atdara nedėlioj ir vakarais

> .....

PARDAVIMUI

šliakiui
Visiems 

tariu 
džiaug- 
kad tie

IšiRENDAVIMUl 6 kambarių 
pagyvenimas; karštu vandeniu 
apšildomas, ant kampo 69-tos 
ir Campbell Avė. Kreipkitės 

2500 W. 69th SI.
Tel. Prospect <8014

Pardavimdi iftto 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.

17.39 S. Halsted St., Box 470

PARDAVIMUI moderniškas na
mas prie 5401 Justine St., 4-4 kam
barių fialai, furnace ir pečiumi šildo
mas, 1 blokas nuo busų ir karų lini
jos, rendų $185 j mėnesį, kaina 
$18,000, išmokėjimais.

Šaukite
Drexel 6461

POPIERAVIMAS
Malevojimas, 
mas, scena rijos 
mas, scenarijos paveiks]utoas 
vojimas, show card rašymas, 
panely, seredoje ir petnyčios 
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 So. Wabash Avė., 

Cahimet 5093

moldinimas, greinavi- 
paveiksluotas male- 

male- 
klesos 
vaka-

PARSIDUODA farma 160 akių 
arba 320 akrų su visais 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 
viena nori parduoti už cash arba mai
nysiu ant miesto prapertes. Todėl kas 
norite būti ant Savęs bosu tai kreip
kitės prie savininko, duosiu^ daugiau 
informacijų. A. Javelgauskas, Rod. 1, 
Luther, Mich.

TAPKITE CIROPRACTIC 
Daktaru. Vakarines klesos. 

Uždirbkite daug pinigų 
Specialės sąlygos 

NATIONAL UNIVERSITY 
O F SCIENCES 

2923 So. Michigan Blvd.

EXTRA! EXTRA!
šeši lotsti turi būti parduoti kuo- 

greičiausiai tjnkama dėl didelio »»,a- 
radžio ant karų linijos labai pigiai. 
Matykite

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

arba 3135 W. 55tr St. vakare

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ruimas darbinin

kui žmogui, prie gerų, švarių/ žmo
nių ir patogus ruimas, mažoji'šeiniy-

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties išvažiavimo iš miesto 
turiu parduoti savo $800 grojiklj pi
aną prieš kovo 7 dieną. Atiduo
siu už

1 AKRO, 4 KAMBARIŲ 
COTTAGE VIŠTŲ 1 

FARMA
Parduosiu savo 4 kambarių cottapc, 

prie (cementinio kelio. Yra gasas, elek
tra, cementinis pamatas, kieto medžio j 
grindys, gražus elektros fixtures, ne
labai toli nuo stoties C. B. & Q. 
žinkelio. 
miesto, 
lymu.

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (corresponuenee). Pla
tesnių paaiškinimų klausk vasme- 
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kaup. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Atiduo-

ri būti ir telefonas.

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

$115
Su benčiumi, 140 muzikos
Priimsiu po $10 nuo atsakančių žmo
nių.

1389 Milwaukee Avė. 
lst Floor

Klausk Mr. ReiseneVs Piano.

rolelių.

REIKIA KARBARIO 
rui be valgio arti 63-čibs 
Avė. su telefonu.

Atsišaukit laišku 
Naujienos, 

1739 So. Halsted 
Box 476

vienam vy-
ir Western

St.,

PARDAVIMUI saldainių, 
c.rcatn, rašymui popieros ir 
šokių smulkmenų krautuvė.

2857 S. Union Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me- 
Ateikite pasi

rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Ekspreso patarnavimas iki į 
parduosiu jūsų pačių pasiu- chaniką ir šoferių.

B. VEST,
4456 Grand Blvd., 

Phone Kenwood 7706

PARDAVIMUI pioninyčia su 
namu, yra garažas, arklys ir 
vežimas. Pirmas geras pasiū
lymas laimės. Gera vieta lietu
viui. Daromas geras biznis.

2919 S. Unkfti Avė.

MAINYSIUice
v,_l puikioj kolonijoj, nau jos mados, lotas 

50x125, j du fletį arba didesnį namą 
South Saidėje. 
ši mėnesį.

5 kambarių, beveik naujų bungalow

Turi būti išmainytas 
Ką turi?

F. L. SAVICKAS’
726 West 18-th St.,

JUS GALITE IŠMOKTI 
AKUŠERIJOS 

Vakarinėse klesose. 
Pigios sąlygos 

NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES 

2923 So. Michigan Blvd.

PARSIDUODA arba pasiiren- 
davoja geisti išdirbta kepykla, 

RENDON kambarys dėl, vie- su visais įrengimais.
no arba dviejų vaikinų.

.3429 S. Leavitt St.
Ant antrų hibų

SAM Y. DONKO
P. O. Box 81 

TJogan, UI.

LOTAS PARDAVIMUI prie 31 St. 
ir Halsted St., tinkantis visokiam biz
niui, kaina $1,500, vertas $3,000, bu- 
čeme ir grosernė su namu 
namo. Parduosiu pigiai arba 
siu Unt 2 pagyvenimų namo, 
kitę savininką.

M. MORKUS, 
7044 Archer Avė.

arba be 
mainv-
Maly-

Muzikos Mylėtojams
Mokinu groti lietuviškus ir ang
liškus šokius. Mylinti muziką, 
mokanti ar nemokanti, gali prisi
dėti prie naujo beno.

P. Gražulis, 
3416 So. Aubum Avė. 

Tel. Boulevard 1295


