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Teapot Dome byla 
prasidėjo

• į

Sovietai skirią 160 milijo 
nii doleriu mokykloms

Tautų Sąjungos Taryba 
susirinko

Rusai prisipažįsta, kad per pas
tarus penkerius metus švieti
mo reikalas buvo visai aplei
stas i

Bijoma monarchistų laimėjimo 
Vokietijoje

Byla dėl Teapot Dome
CIIEYEfNE, Wyo., kovo 9. 
šiandie čia prasidėjo Jungti

nių Valstijų valdžios byla prieš 
Mammoth Oil kompanija, kurią 
kontroliuoja žinomas aliejaus 
magnatai Hftrry F. Sinclair. By
la pradėta tikslu teismo keliu 
panaikinti kontraktą, kuriuo btu 
vęs vidaus .reikalų sekretorius 
prezidento Ilardingo kabinete, 
Albert B. Fall, išnuomojo Sin- 

'dair’ui valdžiai priklausančius 
aliejaus šaltinius,, žinomus var
du Teapot Dome. Bylą vedą 
valdžios paskirti specialiai advo
katai, Atlee Pomerene ir OvvA'n 
D. Roberts.

Bijomasi, kad Vokietijoj 
nelaimėly mouarchistai ’

Jauty Sąjungos Tarybos 
susirinkimas prasidėjo

WASHINGTONAS, kovo 9. - 
Sovietų informacijų biuras šian
die paskelbė pranešimą, kuriame 
sakoma, kad ^ovietų Rusijos val
džia nutarus žmonių švietimo 
reikalams .šiais metais išleisti 
tarp 160 ir 190 tūkstančių dole
rių, tai reiškia apie 120 nuošim
čių daugiau, ne kad tam pačiam 
reikalui buvo išleista 1923-^.M 
metais.

Pranešime sakoma, kad per 
pastaruosius penkerius metus 
švietimo reikalas Rusijoj buvęs 
sutrukdytas sunkia ekonomine 
krašto padėtim, kilusia dėl pilie 1 
tinio karo ir bado. \ 1

Naujas drakoniškas įsta
tymas Japonijoj

Del Britų priešifngumo. Ženevos 
protokolas veikiausia ima ati
dėtas j rugsėjo mėnesj

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 9*. 
— šiandie čia prasidėjo dvide
šimt trečias Tautų Sąjungos Ta
rybos susirinkimas. .Jį atidarė 
pirmininkas, Britų užsienio rei
kalų ministeris Austen Cham- 
berlain.

Kadangi šiame Tarybos susi
rinkime bus svarstoma nemaža 
labai svarbių klausimų, ypatingai 
minėtino Tautų Sąjungos arbi- 
tracijos ir saugumo protokolo 
klausimas, kuriam dabartinė 
Britų konservatorių valdžia yra. 
nepalankiai nusistačius, žene- 
von suvažiavoJš visų Europos 
kraštų diplomatai, valdžių agen
tai, laikraštininkai — didelė jų 
daugybė.

Iš, visa betgi atrodo, kad Že
nevos protokolo išsprendimas 
bus atidėtas Tautų Sąjungos su
sirinkimui, kuris įvyks šių metų 
rugsėjo mėnesį.

KOVA SU BANDITIZMU 
MEKSIKOJ

Visi plėšikai bus laikomi maišti
ninkais ir šaudomi; 18 jau su
šaudyta

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
9. — Kovai su banditizmu, Mek
sikos karo departamentas išlei
do dekretą, kuriuo einant visi 
krašte operuojantieji plėšikai ir 
banditai bus traktuojami kaipo 
maištininkai ir šaudomi. Tuo 
dekretu einant, Justlahuacoj. 
Pueblo valstijoj, vakar sušaudy
ta aštuoniolika banditų.

RADĘ KITO EGIPTO FARAO
NO KAPĄ

KAIRAS, Egiptas, kovo 9. — 
Dr.. Reisner’io ekspedicija, kuri 
per keletą metų darbavos Gizos 
piramidos apielinkėj, dabar at 
radus naują kapą, apie kurį spe-- 
ja, kad tai turįs būt faraono Se- 
nefero kapas. Seneferas buvo 
pirmas ketvirtosios dinastijos 
(2900 metų prieš Kristų) valdo
vas. Kapas atrasta netoli di
džiosios piramidos.

monarchijos
Tokią propoziciją

jau yra padarę

Padarę koliciją su katalikų cen
tru gali prezidentu išrinkti 
monarchijos šalininką.
BERLINAS, kovo 9. — Vokie

tija gyvena svarbių politinių į- 
vykių priešdienį. Gali būt, kad 
monarchistams' pavyks padaryti 
koalicija, kurios pasekmė bus 
tokia, kad vietoj mirusiojo res
publikos prezidento Eberto, so
cialdemokrato, bus išrinktas 
monarchijos šalininkas. Ta ko
alicija numatoiųa tarp monar- 
chistų ir klerikalą (katalikącent
ro), o jų kandidatu — centric- 
tis Stegerwaldas, 
šalininkas, 
monarchijai
klerikalams. Pastarieji, tai yra 
katalikų centro atstovai parla
mente, laikė savo slaptą susirin
kimą, kuriame koalicijos'su de
šiniaisiais ir kairiaisiais klausi
mas buvo plačiai diskusuojąmas. 
Sprendimas betgi atidėta trečia
dieniui.

Socialdemokratai stato nuo
savą kandidatą — buvusį Prūsi
jos premjerą Q‘tto Brauną. Cent- 
ralinis socialdemokratų partijos 
organas Vorvvkerts paskelbė at
sišaukimą į visus Vokietijos 
žmones, graudendamas juos at
einančiais rinkimais remti soci
aldemokratų kanditatą.

Rinkinių įstatymas Vokieti
joj yra truputi painus. Kad bu
tų išrinktas, kandidatas į prezi
dentus pirmu balsavimu turi 
gauti visų paduotų balsų didžiu
mą. Bet jeigu nė vienas kan
didatas didžiumos balsų nesuren
ka, daroma antras balsavimas; 
kur jau išrinktu paskelbiama 
tas, kurs gauna daugumą balsų. 
Antrais balsavimais gali būt pa
statyti visai nauji kandidatai.

Jeigu ateinančiais' rinkimais 
per pirmąjį balsavimą nė vie
nas kandidatas negautų didžiu
mos, tai antru balsavimu social
demokratai remtų buvusį kanc
lerį Marxą, kurs tuo atveju.butų 
centro kandidatas. Bet jeigu 
katalikų centras įeis koalicijon 
su monarchistais ir statys Ste- 
gerwąldo kandidatūrą, tuomet 
kažin ar antras balsavimas be- 
įvyks.
Prezidento rinkimai įvyks kovo 

29 ir,balandžio 26
BERLINAS, kovo 9. — Reich

stagas šiandie patvirtino val
džios pateiktą pasiūlymą, kad 
respublikos prezidento rinkimai 
butų laikomi kovo 28 dieną ir 
balandžio 26, — jeigu reikėtų 
aritras balsavimas daryti.

VISUOTINAS GELEŽINKE
LIEČIŲ Streikas Graikijoj

A LENAI, kovo 9. — Graikijos 
geležinkelių darbininkai atsisa
kė ilgiau belaukti valdžios at
sakymo į savo reikalavimus ir 
šiandie paskelbė visuotiną strei- 

judėjimaską. Visas traukinių 
krašte paralizuotas.

į4LA PREZIDENTO COOLTDGE’O BIUSTĄ

Įžymus ,New Yorko skulptorius Moses W. Dykaar ir 
dento C.oolidgre’o biustas, kurį jis ką tik pabaigė kalti, 
tas v ra kaltas iš marmoro.

Kurdistano sukilėliai atė 
mė iš turky miestą

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 9. Pranešimai iš 
Angoros sako, kad Kurdistano 
sukilėliai užėmė miestą Kadi- 
kedži, penkis kilometrus nuo 
Diarbekro. Turkų1 vyriausybė 
daro žygių apginti Diarbekrą ir 
Charputą, kuriuos sukilėliai ruo
šiasi irgų pulti.

TRAUKINIO IŠTRŪKIMAS 
Iš BĖGIŲ.

WILMINGT()N, Del.., kovo?). 
t— Netoli Tovvnsend ištruko iš 
bėgių Pennsylvanijos linijos 
pasažierinis traukinys. Ištru
kęs, jis dar bėgo apie tūkstantį 
pėdų, ir nuo apsivertimo sulai
kė jį tik aukštas šalikėlio pyli
mas. Traukiniu važiavo apie’ke 
turi šimtai pasažierių, jie buvo 
stipriai sukratyti, bet nė vienas 
nebuvo sužeistas.

2,400 SIUL1NĖS DARBININKŲ 
SUSTREIKAVO

Kruvini rinkimai Rygoj
gos miesto tarybos prieš rinki- > 
mų kampaniją prasidėjo kru
vinais susirėmimais tarp tau
tininkų klubo ir socialdemok
ratų. Viename tokiame, susirė
mime vienas socialdemokratas 
nukautas ir kėli sužeisti. Už
muši kas ir dar šešios dešini- 
lysi tautininkų suimta. Laukia
ma socialdemokratų skubotą 
interpeliacija seime.

Vilnius
PLĖŠIMAI LENKŲ 

“KRESUOSE”

73,279 Austrijos valsty- Geležhikeliy darbininku 
revoliuciniam judėjimui Lpo hŠS 18158111515 PalOISlS i 
nijoj spausti *c

Atstovų buto priimtas visokiam

TOKIO, Japonija, kovo 7.
Po ilgų ginčų i 
scenų, prieš liberalų ir darbi
ninkų elementų protestus Japo
nijos atstovų butas šiandie pri
ėmė naują aštrų įstatymą viso
kiam laisvės, ir ypač visokiam 
revoliuciniam Japonijoj judėji
mui spausti.

Einant tuo įstatyčiu., priklau
symas bet kuriai organizacijai, 
kuri nesutinka su esamaja .Va
peni joj valdžios forma. .diskusa- 
vimas tokių, dalykų viešuose su
sirinkimuose, propagavimas ko
munizmo etc. baudžiama kalėji
mu nuo penkerių iki dešimt me
tų,

Valdžia tvirtina, kad įstaty
mas esąs atkreiptas ne prieš žo
džio laisvę, bet prieš komunisti
nę propagandą krašte.

Laike debatų parlamentas bu
vo apsiaustas stipria policijos 
sargyba. >

—— z
VTENNA, Austrija, kovo 9.—

streikas Vokietijoj
BERLINAS, kovo 9. — Nega- 

. . , . Austrijos finansų komisaras Dr. lėdami prieiti prie susitarimo su 
u nuKsmingų zjmtnermann saVo 26-me mėne-{geležinkelių direktoriais dėl 10 

siniame raporte -paskelbia, kad nuoš. didesnės algos, Vokieti- 
iki šiol paleista iš tarnybos 78,-(jos gbležinkelių darbininkai pra- 
279 valstybės tarnautojų ir vai- dėjo streiką.
dininkų.

Toksai grįeštas etatų sumaži- suotinas, bet greitu laiku visi ge
nimas reikėjęs būtinai daryti, ’ležinkeliečiai mes darbą.

Saksonijoj vakar prie strei
kininkų prisidėjo apie 11,000 ge
ležinkeliečių. Dresdene ir kituo
se Saksonijos miestuose strei
kuojantieji laiko slaptus susirin 
kimus ir ruošia viešas demonst
racijas '

Berline vakar įvyko skaitine- 
ningi susirinkimai,, kuriuose 
geležįnkelių darbininkai pasisa
kė už visuotino streiko paskelbi: 
mą, bet vadai griaudeno juos 
dar valandą palaukti ir bandyti 
geležinkelių direktorius palenk
ti gerumu darbininkų reikalavi
mus išpildyti.

idant subalansavus stambiąsias | 
išlaidas ir padidinus porcijas be
darbiams. '

MEKSIKOS BANDITAJ API
PLĖŠĖ TRAUKINĮ • .

V®BA CRUZ, Meksika, kovo 
9. Astuoni Meksikos bandi
tai vakar sulaikė netoli Arbol 
Grandė’s traukioj ir apiplėšė jį. 
Be kita jie pašlavė 9,000 dolerių 
Pierce Oil kompanijos pinigų.

Kol kas ^streikas dar nėra vi-

PRANCŪZŲ PARODA LIJONE; 
DAUG RUSIJOS EKSPONATŲ

PARYŽIUS, kovo 9. — Vakar 
tapo formaliai atdaryta francu- 
zų paroda Lijone. Atidarė ją 
premjeras Herriot’as, kurs yra 
taipjau Lijono miesto burmis
tras. Parodoj dalyvauja ir so
vietų Rusija, atsiuntus nemaža, 
geriausių savo dailės ir meno 
eksponatų.

PRIMO DE RIVERA ORGANI
ZUOJA NAUJĄ PARTIJĄ

MADRIDAS, Ispanija, kovo 7. 
— Ispanijos diktatorius Primo 
de Rivera organizuoja naują par 
tiją, vadinamą “pątriotų sąjun
ga” (union patriotica), Naujos 
partijos statutas jau sutaisytas 
ir tuojau bus paskelbtas.

DEL EKSPLIOZIJOS 3 DARBI
NINKAI UŽMUŠTI,

17 SUŽEISTŲ

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
7.— Vietos kvepalų fabrike, 
ekspliodavus gariniam katilui, 
įdubo triobesio lubos. Krintan
čių griuvėsių trys darbininkai 
btivo užmušti, o septyniolika ki
tų sužeista.

BEIUJNAS, kovo 9. — Berli- 
nan atvyko Amerikos Westem 
Union ir Comercial Cable kom
panijų atstovai derėtis dėl įstei
gimo tiesioginės kabelio linijos 
tarp* Vokietijos ir Jungtinių 
Valstijų. /

0RHS,( NAUJAS JAPONIJOS AMBA
SADORIUS ATVYKO

WILLIMANTIC, Conn., kovo 
9. — Šį rytą prasidėjo vietos 
American Thread kompanijos 
siūlų fabriko darbininkų strei
kas.’ -Streikuoją viso 2,400 žmo
nių.

ROMA, Italiją, kovo 7. —Ko
vo pabaigoj ar balandžio prad
žioj Vatikano įvyks konsistorija, 
kurioj bus vienas ar daugiau 
naujų kardinolų paskirta.

VILNIUS. Iš Naugarduko 
pranešama, ' kad sausio 23 d. 
naktį plėšikų gauja iš 10 žmo
nių, apsiginklavusi šautuvais 

ir rankinėmis granatomis, puo
lė Niskie dvarą, 8 klm. nuo 

LiachoviČių stoties. Plėšikai 
sjuterorizavb namiškius ir iš
vogė pinigus, rubus ir sidabro 
daiktus. Vislią susidėję į du 
vežimu plėšikai išvažiavo į Ru
sijos pasienį.

♦
Dilimo apskrity sausio 20 į 

21 d. naktį i vieną palivarką 
atvyko važiuota plėšikų gau
ja, kuri mėtydama 
padegė palivarką ir 
4 trobesius. Plėšikai 
arklius ir nuvažiavo 
i usę. .

granatas, 
sudegino 
paėmė 5 
i vakaru 
A V

Income Taksai
t X.

NAUJIENŲ Ofise išpildomos Income taksų 
blankos. Tos blankos turi būt išpildytos kiek
vieno iki kovo 15 dienos. Naujienų Ofisas at
daras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedė-. 
lioj nuo i0 ryto iki 2 vai. po pietų.

Chicago ir apielinkė. -r- Of i- 
cialis oro biuras šiai dienai pra
našauja: — Nevienodas oras, 
veikiausia bus lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
siekė 38° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 5.49 valandą?

vidutinai

6:12, lei-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kov<r 9 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1’ sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų ...
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 florinų .... $39.97
Suomijos, 100 markių
Švedija, 100 kronų ...
Šveicarijos, 100 frankų

Lietuvos. Pinigu Kursas

Amerikos

.. $4.77 
$5.02 

.$17.91 
. $5.16 
. $4.10 
$19.25 
$15.27.----- r

. $2.53 
$26.?5 
$19.25

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

50
100
200
800
400
B OO
600

.700
800
900

įtoo liti
Prie Kitos sumos teikia pridčti 25 

centai paKto IKalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
rantų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75 
72.00
82.25
92.50 

(02.75

SAN FRANCISCO, Cal., ko
to 7/— Jš Tokio atplaukė naujas ' 
Japonijos ambasadorius Jungti-' 
nėms Valstijoms, Tsuneo Matsu- 
daira. Keliauja Washį.ngtonan 
pradėti savo pareigas eiti.

GAISRAI

FORT SMITH, Ark., kovo .9. 
— Vakar čia siautė didelis gais
ras, nušlavęs du fabriku,. Fort 
Smith Cotton Oil kompanijos irSmith Cotton Oil kompanijos ir 
Zenor Bottle Manufacturing 
kompanijos įstaigas, ir šešis rer 
zidencijų triobesius. Nuostolių 
padaryta daugiau >ne 500 tūks
tančių dolerių.
Laikraščio įstaiga sunaikinta
ATLANTĄ, Ga., kovo 9. ;- 

Gaisras vakar sunaikino laikraš
čio Atlanta Constitution įstaigą? 
Nuostoliai siekia per 100,000 
dolerių. <

Gaisras Mississippi
SEMII^ARY, Miss., kovo 9 *— | 

Praeitą naktį čia sudegė čulf & 
Ship Išland geležinkelio sto
tis ir keletas biznio namų. Aipfe 
100i tūkstančių dolerių žalos pa
dalyta.

PARYŽIUS,'Francija, kovo 9. 
— Čia mirė žinomas (pianistas ir 
kompazitorius Mori^z^loszkows- 
ki. .Buvo gimęs Bręslave, Vo
kietijoj, 1854 metais. Be kitų 
jis buvo taipjau lenkų pianisto 
Paderewskio mokytojas.

j

Svarbus 
Priminimas

/

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mes visi esame pratę su- 

• teikti kokias nors dovanas sa^o giminėms, 
sdvo artimiemsiems ant švenčjų; palinks
mint ir pradžiuginti juos.

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
1 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 šimteriopa naudą neša.

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

• Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėmą.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,' Chicago, III
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Kas Dedas Lietuvoj
Del Papės vizitatoriaus 

Zecchini’o veikimo 
Lietuvoj

Nepatiekęs jokių savo įgalioji
mų Lietuvos valdžiai, dar
buojas, palaikydamas lenkų 
šovinistų pusę. \

Antradienis, Kovo 10, 1925

f

S. L. FABIONAS C(i

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f| 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS k 

ANT NAUDOS. C

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Bc> levard 0611 ir 0774 I 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Lai PAIN- 
expellj;ris 

Praveja Skausmus!
?rejtai ta*P’ kad S‘s 

stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
Sukepimą ir atsteigia normali

oc j kraujo tekėjimą gjslomis.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
BeiVy & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

sienių Reikalų M mis terio:
/ K

1) Ar jiems žinoma šitoksai
are. Zecchini’o elgimosi Lietu
voje ir kokia yra are. Žeęchi- 
ni’b juridinė padėtis Lietuvos 
valstybėje? /

2) Jei žinoma, tai ar nema
toma tame svetimos Valstybės 
atstovo kišimosi 'į (Lietuvos vi
daus reikalus ir kaip tokšai el
gimasis suderinamas su nepri
klausomos Valstybės teisėmis?

r

3) Kdš manoma daryti, kad 
toksai nelegalis stbyis butų 
atitaisymas ir ateity nepasikar
totų ?

klausimų ir konstatavo, kad 
Valstybės žvilgsniu are. Zec
chini veikla nelegaliai, nes jo
kių Įgaliavimų Respublikos 
valdžia^ nėra pristatęs. Bet ir 
tą kartą šis klausimas įstrigo 
aukštose sferose ir iš Užsienio 
Ministerijos toliau neišėjo. -

Tuo tarpu are. Zecchini’o ve
damoji politika sukėlė prieš jį 
net katalikų lietuvių protestą, 
kurie savo rašte šventajam Tė
vui su 378 parašais iš-1921 <m. 
balandžio 28 d. skundžiasi, kad 
are. Zecchini, išimtojoj iš Že
maičių Vyskupo valdžios Be
nediktinių vienuolyno bažny-

čioj neleidžia 'lietuvių vaikams 
lietuviškų pamaldų, kad.- are. 
Zecchini palaikąs lenkų stovi*- 
nistų pusę ir net valdžios at
stovo akysę esąs “neatsargiai” 
pareiškęs “žihias, kad Lietu
vos visuomenė noriu Ii dėtis su 
Lenkija, tik kliudą tam kursty
tojai (fletzer’įai), kurių Lietu
voj daug esą...” i

Savo artimiausiais patarėjais 
are. Zecchini pasirenka žino
mus Lietuvos Respublikos ne
draugus,. kaip kun. K'likną ir 
kit. k

To dūliai klausiame p. p. 
M misterio Pirmininko ir Už-

nediktinių lenkų vienuolyną ir 
nepatiekęs jokių įgaliojimų 
Lietuvos valdžiai V. Zecchini 
ėmė oficialiai vizituoti bažny
čias, priiminėti delegacijas-, 
skundus ir vesti savo politiką 
dažnai net priešingą Lietuvos 
Respublikos interesams.

Susidarė labai nenormalč pa
dėtis, kurią1 pastebėjo i ir Vi
daus Reikalų Ministeris .p. Ole
ka.

1922 m. jisai tam liktu raš
tu .buvo pasiryžęs prašyti- V. 
Zecchini susilaikyti veikus iki 
bus išaiškintas jo jgaliavimų 
klausimas. Tas V. R. Ministe
rio raštas buvo paduotas vie
nam žymiausių KrikšČ. Demok* 
ratų veikėjui dvasiškiai įteikti 
Mariampdjėje V. Zccchini’ui, 
bet minėtasis 'dvasiškis kaž ko
dėl nerado reikalo rašto įteik
ti ir tokia padėtis tęsėsi to
liau. > \ ,

Popiežiaus Dvas. vizitatorius 
Zecchini savo taktikos su mu- 
-■,ų Respublikos valdžia’- nepa
keitė nei gavęs paaukštinimą 
į arcivyskupus ir likęs paskir
tu Popiežiaus Delegatu.

1921 m. V. R. Ministeris Zai
kauskas išnaujo iškėlė arci- 
vyskupo Zecchini - .įgaliojimų

□B

\
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1739 South Halsted Street,
=
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'KAUNAS [LŽ]. — Del Pa
po® vizitatoriaus Lietuvoj, jė
zuitų ordeno vienuolio V. Zec
chini’o priešingos Lietuvos 
Respublikos interesams dar
buotės, valstiečiai liaudininkai 
š. m. sausio 31 dieną įnešė Sei
me šitokį paklausimą valdžiai: 

1921 m. Popiežiaus Sosto 
Dvasiškuoju vizitotorium Pa
baltijo valstybėmsx buvo pa
skirtas jėzuitų ordeno vienuolis

Nors dūliai . šio paskyrimo 
su Lietuvos Respublikos val
džia tartasi nebuvo, Popiežiaus 
Delegatas V. Zeęcliini atvykęs 
Lietuvon, apsigyveno laikino
joj Lietuvos sostinėj Kaune, 
pąsiimdamas savo žinion Po
piežiaus Kurijos išimtąjį iš 
Žemaičių Vyskupo valdžios Be-

Klausimas—
Rukytojo 

paprastų cigaretų.

Kodel Turkiškas ta
bakas yra taip geras 
dėl cigaretų?

’ Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar Cigaretų

Negalima rasti geres
nio tabako dėl cigare
tų— lengvumą, skonį, 
kvapingumą, visa tai • 
gaunate Helmaruose. If pa-

ge-
Rūkytojai visam 

sauiyj pažymi jų 
rūmų, nes Turkiškų 
cigaretų reikalauja 
vi::”-

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko 
Klaipčdon ir Atgal 

i ’ ’ - ” -J. > ’ K < - ’r L, "

Naujienų Eskursija 
LIETUVON
Gegužio 2-trą

U.S. LINIJOS LAIVU

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

ERIE R. R. Paketui
Priežiūra

Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, jsu gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantiją saugomo, 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 pabrangiaųsios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoją j abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy-’ 
šit $53.50. 

«

Pakeliui i Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis iš Chičagojį 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar is
tų miestų pakeliui iki'Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vąndeiipuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius'vagonus ir keliaus New 
Yorkan. " v

iš
ki-

į NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

Erię R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speciali 
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 Ne\v Yorko.

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

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

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

, E 1 • * . J •- 1
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K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.
.... . 1 ..... į ■»

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

Miesto Ofisas 
127 N. pearhorn St.

• Room 1211
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki T vai.
Bridgeporto Ofisas

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

Yards 0141 ir Yards 6894 
Bylos tisuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 
—...... < ■■■ 9

JOHN KUCHINSKAS 
f LIETUVIS ADVOKĄTAS 

2&21 W. 22nd ^t.^afd Leavitt St.
Telephone tanai 2552 

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS< i ' > - ii. č* < t, * J1» .*

11 S. La Šalie St., Room J2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WA!TCKES
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 

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

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

John Bagdzinnas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Roosevclt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Va k. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

.77 W. Washington St. Room f 11 • 
Tel. Central 6200

Cicero K et vergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj buo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Hahtfed St. T. Boul. 6737

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidiirmiest^j: j, 
Room 17E(> .

I CHICAGO TEMPLE BLOG, 
77 

Cor.

Ncznt?

W. VVaahington St. 
V/aahington & Clark

Tel.: Hyde Pait 8896

\
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NAUJIENOS, Chicago, III

Į korespondencijos
Fairhope, Alabama

Nori daugiau lietuvių farmerių

diegęs sodnu, — 20 rušių mes 
džių. Nuo trijų pcacąn 
žiu, 6 melų senumo,

Buvo taupus ir mokėjo tau
piai gyventi; mirdamas paliko 
dėl savo šeimynos kelis 
pytus dolerius ir 
vertės $30,000.

Ilsėkis, Feliksai, šios . šalies 
žemelėj.

sutau- 
gražų namą,

ODINĖS LIGOS

Aš, žemiau pasirašęs, jau 
dešimt metų čia vienui vienas 
farmeriauja ir su pasiilgimu 
laukiu, kait daugiau lietuvių 

I 

čia apsigyventų.
čia, Fairhope, Ala., vanduo 

ir orąs yra sveikas, sniego vi
sai nėra; per Kalėdas rožės ir 
kitos gėlės žydėjo. Kopusiai, 
svogūnai, avižos ir kitokie 
vai .ir daržovės auga per 
mą. Bulvės auga du sykiu 
metus. Taipgi auga visokie 
šiai medžiai: Grandžiai,
gos. pcaean’ai ir kiti. Pradžioj 
vasario mėn. buvo sodinamos 
bulvės, taipgi pradėjo ‘ žydėti 
pyčės ir slyvos.

Pats Fairhope

vai

O iš vietinių miestelių, tai 
turbūt kiekvienas gyventojas 
buvo, net ir žyd ai lankėsi. į ka
pines lydėjo 69 automobiliai.

l^pradžių velionis atvykęs į 
Jungt. Valst. dirbo sunkiai ant

med-; (teiožinkelių už paprastą darbi- 
gavau ninką, bet kad buvo geras ir su- 

89 svarų riešutų, kuriuos par- gahus darbininkas, ilgai nerei- 
kėjo dirbti paprastu darbininku 

i— liko viršesniu už prižiūrėto
ją ant geležinkelio. Susitaupęs 

, kiek pinigų, nusipirko nuosavą 
namą ir užsidėjo biznį. Bizny iš- 

. buvp virš 15 metų. Velionis bu
vo kuo ne pirmutinis Indiana 
11 arboro gy ven I o J as.

Velionis buvo laisvų laikraš
čių skaitytojas; “Naujienas” 
skaitė nuo pat pradžios jų išėji
mo,! “Keleivį” irgi skaitė. Velio
nis politikoj visada dalyvaudavo: 
laisvojoj pusėj ir remdavo lais- 
viuosius kandidatus.

daviau po 45c. už svarą, 
vau $36.

Butų labai malonu, kad lie-j 
tuviai plačiau su šiuo kraštu 
susipažintų ir ėja apsigyventų.

Vincas Nannontas.
Fairhope, Ala.

Indiana Harbor, Ind.
Mirė Feliksas Simonas

Vasario 17 pasimirė F. Simo
nas, 64 m. amžiaus. Velionis bu
vo vedęs; paliko dideliame nu
budime moterį Oną, sūnų Stasį 
ir 3 dukteris — Rožę M i kai Jo
cienę, Oną Rindokienę ir Marę

— Pažystamas.

NORTH6ERMAN 
r—LLOYD

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
f LIETUVĄ

per Bremeną
Trečioje klespjo yra miegami 

kambariai
I Svetimšaliai grįždami į 12 Į 
Į mėnesių neturi jokių kliūčių |

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

ESKO
• z I

Antiseptlškas mestis

Sutaisytas praialinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritaeijas. .

Kaina fiO centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

yra gražus 
krdnto, ant 
pėdų augš- 
Tai-p Mobi- 

J'airhope plaukioja trys 
garlaiviai

augštų kalnų, 10O 
čiau jurų vandens. 
I<* ir 
dideli garlaiviai, talpinantys 
po 1,000 žmonių ir 20 automo
bilių. Prieš 20 melo čia buvo 
tik tankus, nepereinamas miš
kas, o dabar pilnos automobi
lių gatvės. Kas žiema į čia su 
važiuoja daugybės 
sergančių žmonių 
žiemos šalčius.
žmonių suvažiuoja 
nuo reumatizmo, 
puikios jurų maudyklos 
čiai,” kur žmonės maudosi 
apskritus- metus, žmonių 
gyvena visokių tautų, lu't lie
tuvių nematyt. Trj’s metai at
gal atvyko Adomas BeneškaĮ 
su šeimyna, iš Chicagos ir 
čia apsigyveno. Jam čia sekasi. 
Pragyvenimas gi čia pigesnis 
kaip kitur.

Čia* šalčių nėra ir daržovės 
auga apskritus metus. Mano 
vištos lupi medžiuose kaip 
varnos. Kiaušinius renku 
kaip obuolius — po 2 ar 3 
vi ėdrus į dieną. Nuo sausio 1 
d., 1922 iki l>irželio .‘Uk 1923, 
t. y. į. 18 mėnesių laiko, 8(XI 
vištų sudėjo 1 12,336 tuzinus i 
kiaušinių, gavau $3,162.78; 
per tą 18 mėnesių pardaviau 
vištų už $308.50; pardaviau į 
4 mėnesius Smetonos nuo 5 
karvių .už $221.52. Viso gavau. 
$3,682.80. Turiu 18 akrų už-

Velionis išgyveno J u ngt. Vaisi, 
virš 33 metus. Velionis buvo ge
ro budo ir labai gražiai sugyve- • 
no su savo šeimyna ir kaimy
nais, ir su niekuo nevesdavo jo- 
kiu ginčų; tai buvo visų myli
mas ir turėjo labai daug drau-

»

sveiku ir 
praleisti 

Ypač daug 
gydytis 

Yra čia ir

p*et
čia

draugijai, bet kada mirė, tai at
silankė tiek daug žmonių, kad 
net negalėjo sutilpti; net iš ki
tu miesteliu lankėsi, buvo‘net iš 
St. Charles, III., atvykę pasku-i 
tinį kartą pamatyt savo seną ir 
gerą draugą.

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip; 
MAJESTK', didžiausias pasaulyj 
OLYMP1C, LAPUAND, PITTS- 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher-j 
boug, Southampton, Antwerp. Daug, 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen-> 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St.. ChicaRO, III.

tų

‘Dcmanil-

TRULAX
Chocolate LAXATIVE

Vaikai mėgsta jų

jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.’
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. 1*1** 1 •

TRU LAX MFG. CO
Newark, N. J.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine,

a. Bartkus, pfm.

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminki 

tiriantis, atšviežinantis ir
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygute MEye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

KRENN & DATO
E.vclusive Agents.for Mrs. Rockefeller McCormick Properties

Do You Want to Cajpitallze 
Your Spare Time and 

Make BIG Money

WE WANT
1OOO MEN

1 . L

Without experience in selling Real Estate
—our experts will teach you—

FREE

WOMEN

YOU CAN EARN WHILE YOU LEARN
gualifications Necessary s

1— YOU should be employed at the 
present time—būt not overvvorked.

2— Y OU should be ambitious to make 
money in your spare time.3— YOU should be intelligent—Eng- 
Jish speaking—good talkėr.

4~“YOU should be honest — sober 
minded—industrious—thrifty.

5——YOU should have good health----
no matter what your age.

6— YOU should have goocBappear- 
at^ce and make friends easily.

7— YOU should have a buming de* 
sire to learn how to make big 
money by selling real estate.

8— YOU mušt agree to take our in- 
struction—determined to work up 
to an ėxecutive position in one of 
our many suodivision sales cle- 
partments.

Housevvives Ambitious to Make Money in Their 
Spare Time Will Receive Special Consideration

1 *

The House of •<
.. KRENN & DATO

Exclusive agents for Mrs. Rockefeller 
McCormick properties, control the finest 
subdivision real estate for sale in the 
environs of the great city of Chicago. 
Ali o f these svonderful properties are for 
sale; and we need immediately at least 
one thousand—honest—intelligent—am
bitious—clean eut—reliable salespeople 
to sėli our subdivisions; and we give pref- 
erence to those inexperienced in selling 
real estate; so that we may train them to 
sėli these great properties in conformity 
with the dignity—responsibility—ethical 
principles and great purposes of

The House of
' KRENN & DATO
That is why we have established
HRENN & DATO SCHOpL OF REAL- 
TY-SALESMANSHIP which offers you 
this opportunity to learn a dignified pro- ‘ 
fession and make big money in your spare proven executive ability—our Realty 
time even while you are learning how to School has an immediate place for you as 
sėli real estate. Salos Manager on its staff.

the

The House of
KRENN & DATO

will give you ahsolutely free, without 
obligation, the best instruction that money 
can buy. This is yotir opportunity to 
learn how to sėli real estate by selling— 
the very best subdivision properties in the 
environs of Chicago—at prices that chal- 
lenge competition and on tetms absolutely 
fair and easy to meet.

The training we will give you con- 
sists not only of leetures—instructive 
and inspiring—būt you will have an 
opportunity to actually sėli subdivision 
properties; and the entire course of in
struction will be reinforced with the ser- . 
vices of expert real estate Sales Managers 
who will personali y help you make your 
sales.

If you are an expert in selling real estate 
and have commanding personality—

Haurs of attendance will be arranged to suit the convenience of various groups of students

ENROLL NOW
Apply in person, 

Week days, 9 A. M. to 9 P. M. 
Sunday from 1 P. M. to 5 P. M.

( ' ■'

Ask for
MR. SOLON FIELDMAN ' 

Dean - Lecturer

Marąuette Pharrnacy
Vienatinė Lietuviška Aptieko šioje 
apielinkeje po priežiūra patyrusio 

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

daktarų receptus.
F. A. RAKAS', 

Gegistruota$ aptiekorius ir 
savininkas

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

CHICAGO, ILL.

MIS. MIGHNIEVICZ - VIUIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, ( anai 6084
DR. 1. TREIGER 

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

>, I.,... ’ir ą<* .s

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgast .

3303 So. Morgan St. Chicago 
Tėlephone 

Boulevard 2160• • •
Valandos , 

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A.‘ K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westei*n Avė.

Tel. Lafayette 4146

8188Tel. Bivd. 8188 
M. Woitke'wdc» 

BAN1S 
AKUšERKA

P* 
mote- 

gimdy- 
patarimai 
moterims 

merginoms. 
.3113 South 
Halsted St.

tarnauju 
rims prl 
mo, i

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

3235 S. Halsted St.

*^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Canal 
Tplofnnnt i J 8110. NaktįTelefonai j Drexel 095>

, * Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.*** •
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedeliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Are., 2 lubos 
Chicago, Illinois

/ Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis 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 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7. iki 9 
vakare. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nud> 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 valAyakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR/M ARYA 
D0WIAT—SASS
I 1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8'iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

* Ofiso tel. Bouleiard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 1—3 po piet, 7—-8 vak. Ne- 
dėliomis iŠ šventadieniais 10—12 dien

akimis, pasiteirauk
BLUMENTHAL

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė.

47-to» ant 
2 lubų

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 16. 
Nedėlioj nuo 2:36 Iki 4:80 po piet;

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

RĖ ALTY-S ALE S M ANSHIP
1009 North State Street (Second Floor)

[Please bring this advertisement with you.] Lithuanian Marph. ________________ . 10 g
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No. 3

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

Biuras 4204 Archer Ava.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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liorius tokio turinio ir para
šytus tokiu tonu, kad tai ve
dė prie' organizacijos skaldy
mo, niekais vertė pasitikėji
mų organizacija, skleidė ine- 
lus ir tuo budu kenkė tikra- 
jam organizacijos darbui. Ji 
šaukė masinius susirinkimus 
ir tenai kartojo tuos pačius 
neteisingus/ nelojalius pareiŠ* 
kimus. Ji pasinaudojo pręga, 
įvykusia dėl susimušimo dvie
jų narių šapoje, paėmė galią 
Bendrosios Tarybos ir apšau
kė toje šapoje streiką. Pil
dančioji Taryba (Lokalo) ofi
cialiai, in corpore, nuėjo tą 
šapą pikietuoti. Tuo savo ei?, 
gesiu ji apsunkino darbą Ben
drosios Tarybos viršininkams, 
kurie dėjo visas pastangas, 
kad pašalintieji nariai gautų 
savo darbą. Neteisingas pa
skalų leidimas buvo skleidžia
mas toliau, leidžiant lapelius 
ir atakuojant Uniją nedrau
giškuose laikraščiuose.

“Ir vėlei Benroji Taryba tu
rėjo į tai atsiliepti. Bendr. 
Tarybos susirinkime dėl iš
leistų Lokalo 5 lapelių buvo

Tuo budu tuose sumany
muose apsaugoti pasaulio 
taiką be Tautų Sąjungos pa
galbos yra daug keblumų.

Vienok jeigu ir būtų su
tverta ketato didelių valsty- 

o sąjunga kovai su karoEntered as Second Clasa Matterl w o
ifarcĘ 17th, 1914, at the Post Office paVOJUm, tai nebūtų jokios 

galimybės sulaikyti kitas 
valstybes nuo to, kad jos su
darytų kitą, priešingą pir
majai sąjungą. Antra sąjup- 

įga gali, pav. susidaryti iš 
Rusijos, Japonijos ir kai ku
rių kitų šalių. Dviem gi di
delėm priešingom sąjungom 
gyvuojant, imtų tvertis dar 

8c I ir mažesnės sąjungos iš to
kių valstybių, kurios nenori 

I būti vienos arba antros pir- 
imųjų dviejų grupių įran
kiu: Pabaltės valstybės tver
tų savo sąjungą, Balkanų | padaryta įnešimas, kad Loka- 
valstybės savo ir t. t.

Aišku, tečiaus, kad visam 
pasauliui šitaip suskilus 'j 
valstybių grupių sąjungas, 
apie taikos saugumą nebega
lėtų būt jokios kalbos.

Pildančioji

turėjo pa- 
pats lietu- 

lyderis Pru-

Socialdemokratų Interpeliacija dėl 
Spekuliacijos.

(Tęsinys)

of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879 . y

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
U) — Telefonas: Roosevelt 8600.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams ............   $8.01
Pusei metų... ..................  4.00
Trims mėnesiams-------- -----   2.00
Dviem mėnesiams___________1.50
Vienam mėnesiui __________ - .75

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija __________ —<
Savaitei ...... . ...... ..—__ 18c]
Mėnesiui ......   — 75c'

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštu:

Metams .......... ............———. $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams_______ — 1.75
Dvięm mėesiam--------------1.25
Vienaip mėnesiui.75
'‘Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta) |
Mataitis  .....  $8.00
Pusei metų —  ____ —_ 4.00
Trims mėnesiams —_—-----2JO
Pinigus reikia siųkti pašto Moneyl 

Orderiu kartu su užsakymu.

X

šiandie prasideda Gene- 
voje, Šveicarijoje, Tautų Są
jungos tarybos posėdžiai. 
Svarbiausias jos darbas tur
būt bus atmesti tarptautinės 
taikos ir arbitracijos suma
nymą, kurį buvo pagaminę 
MacDpnaldas ir Herriot. 
Tani sumanymui, paprastai 
vadinamam spaudoje “Gene- 
vos protokolu”, yra priešin
ga dabartinė Anglijos kon
servatorių valdžia.

Bet jeigu bus atmestas 
MacDonaldo ir Herrioto pla

nas pasaulio taikai apsaugo
ti, tai reikės surasti kokį 
nors kitą būdą kovai su ka
rė pavojum. Koks gi tas bū
das gali būt? /

Reikia todėl manyti, kad 
jeigu • dabartiniame Tautų 
Sąjungos tapybos suvažia
vime Anglijos konservato
riams pavyks užmušti Gene- 
vos protokolą, tai klausimas 
apie pasaulio taikos- apsaur 
gojimą paliks neišrištas. Ka
dangi tečiaus Europa negali 
amžinai gyventi po baime 
naujo karo, tai ankščiaus ar 
vėliaus tas planas, kurį bu
vo paruošę MacDonaldas-su 
Herriotu, turės būt vėl a.t- 

gaivintas.
Karas galį išnykti tiktai 

tuomet, kai visos valstybės 
bus priverstos savo ginčus 
spręsti arbitracij’os ir tarp
tautinio teismo keliu, o ne 
ginklais.

nc-

Ta
šų-

Kovai su karo pavojum 
gali būt tiktai du keliu: ar
ba visos pasaulio valstybes 
padaro sutartį, kad savo ne
sutikimams išspręsti jos 
vartos tam 
priemones;
stambiųjų valstybių susita
ria pasiimti ant savęs tai-

tikras taiki?/:
,,arba grupė

Pirmasis kelias kaip tik 
ir yra tas, kurį siūlė MacDo
naldas ir Herriot. Jį atme
tus, pasilieka tiktai valsty-

Išrodo, kad už tokios są
jungos įsteigimą dabar sto
ja Anglija, Francija, Belgi
ja ir Vokietija. Bet tų vald
žių nuomonės yra nevieno
dos sulig tuo, iš ko ta va1- 
stybių sąjunga turi susidė
ti.

Francija bijo vokiečių. Ji 
mano, kad pavojus pasaulio 
taikai grasina iš Vokietijos 
puses, todėl ji nori, kad są
jungą butų sudaryta iš bu
vusiųjų didžiojo karo talki-! 
ninku — Francijos,' Belgi
jos, Anglijos ir Italijos. Tuo

į tą sąjungą ir Vokietiją.
Anglijos planas sutinka 

su Vokietijos nusistatyihu 
šituo klausimu. Vokiečiai su
tiktų dėtis į sąjungą su sa
vo buvusiais priešais; jie su
tiktų užtikrinti ‘ tą, kas la
biausia rupi Francijai — va
karinių sienų neliečiamybę;' 
bet jie nenori pasižadėt sau
goti status quo (dabartinę 
padėtį) rylų pusėje. Vokie-

Apžvalga]
UNIJA NUBAUDĖ KOMUNIS

TINIUS DIKTATORIUS

Bolševikiškos diktatūros apaš
talams, kurie kelia suirutę dar
bininkų unijose, pastaruoju lai
ku ėmė nesisekti. Jie gauna vie-' 
ną smūgį po kito.

Dviejuose didžiausiuose lietu- 
viii rubsiuvių unijos skyriuose, 
Chicagojc ir Brooklyne, su tais 
gaivalais apsidirbo patys unijos 
nariai, išmesdami juos iš virši
ninkų vietų, kitur turėjo įsikiš
ti centraliuč unijos valdybą, 
kad bolševikams aplaužius ra
gus. Ji pasielgė šitaip *su Lo
kalu 5 Ncw Yorke.

Tas Lokalas yra vienas di
džiausiųjų Amalgameitų unijo
je; jisai turi apie 6,000 narių. 
Komunistai, vartodami visas 
jiems žinomas chuliganybės 
priemones, užvaldė tą Lokalą ir 
naudojo jį kovai prieš centrali- 
nius unijos viršininkus. Jie lei
do šinieižiančius lapelius, šaukė 

I viešus mitingus, kuriuose keikė 
unijos viršininkus, o Lokalo su
sirinkimuose nedavė savo opo
nentams ne išsižioti.

Generale Pitdaųčioji Taryba 
pagaliau neteko kantrybes ir 
ėmėsi daryti tvarką komunistų 
valdomam Lokale 5-am. Jos nu
tarimai tuo klausimu tapo da
bar paskelbtas oficialiame 
Amalgameitų unijos organe, 
“Darbe”. Dalinai jisai skamba 
šitfiip: : ’ 1

“...Pildančioji 
kalo 5 pradėjo 
triai atakuoti 
viršininkus New Yorko Ben
drosios Tarybos ir nacioiujlę 
organizaciją. Ji leido cirku-

Taryba Lo 
iš naujo aš- 
organizaciją,

lo 5 delegatai į B. T. butų 
suspenduoti, kol nebus išrišta 

i klausimas, kokią rolę lapelių 
| leidime jutose Lokalas 5. Ta- 
I me susirinkime Lokalo 5 at

stovai priėmė pilną atsakomy- 
i be už lapelių paruošimą ir jų 
i platinimą. Jie buvo nusistatę 
b prieš Bendrąją Tarybą ir 

paisė jos programos.
“Generalė Pildančioji 

ryba visapusiai ir rimtai
dėjo ( ?)z faktus, kas liečia da
bartinę situaciją. Jausdama 
savo atsakomybę tuo klausi 
mu, ji matėsi su viršininkais 
Lokalo 5. Jie kategoriškai pri
siėmė atsakomybę už lapelių 
išleidimą ii' už mitingų šauki
mą ir varė savo liniją.

“Generalė Pildančioji Tary
ba turi pavartoti disciplinares 
priemones prieš tuos, kurie 
ta.ii> {griežtai nesiskaito na
rių interesais ir kurie yra p*,- 
siryžę vartoti taktiką, kuri 
silpnina organizaciją Ir sun
kina jos industrinį veikimą.

“Kuliai ėjo Lokalo 5 tyrinę 
j imas, jo viršininkai paskubo
mis paskelbė naujus. rinki
mus, be preliminarės nomina
cijos ir be teisėto pranešimo 
ir vėleirišrinko save ofisan. 
Per dvejus pastaruosius me
tus tie viršininkai buvo ofise 
be rinkimų. Pildančioji Tary
ba smerkia tokią taktiką, -nes 
ji palieka be balsavimo teisės 
Unijos Lokalo narius. Gene
ralė Taryba mano, kad ji tu
ri imties priemonių prieš tuos 
individualus, kurie laužo or
ganizacijos taisykles.”
Tai matote, kokiais darbe

liais pasižymėjo tie komunisti
niai Lokalo 5-jo diktatoriai: jie 
skleidė melus, jie leido ir plati
no šmeižiančius plakatus, jie 
kurstė unijos narius prieš uni
jos viršininkus, jie pasisavino 
nepriklausančią jiems galią, jie 
per dvejus metus nedavė na
riams balsavimo teisės, jie pra
vedė apgavingus rinkimus, kad 
vėl užtikrinus sau viešpatavimą 
Lokale, ir po visų šitų “didvy
riškų” žygiu jie begėdiškai pa
reiškė unijos viršininkams, kad 
jie, nieko nepaisydami, varysią 
toliaus savo pragaištingą politi
ką!

Generalė Pildančioji Taryba 
paskyrė specialę komisiją pada
ryti tvarką Lokale, ir šios komi
sijos patarimu nubaudė aršiau* 
si uosius komunistų pra vadyrius, 
o Lokalą pavedė taikinai tam 
tikro savo įgalliotinio kontrolei. 
“Darbe” apie tai pranešama se
kančiai :

“šioji komisija, po visapu
sio dalykų ištyrimą, priėjo 
prie išvados, kad frakcijizmuh 
New Yorko organizacijoj bu
tų padarytas galas. Ji pripa
žino, kad Lokalo 5 pildančio
sios tarybos narįai —W. Ab- 
rams, S. Lipsin ir L. Nelsjun— 
butų suspenduoti. Per visą su
spendavimo periodą jiems 
nevalia dalyvauti Unijos ofi
cialiam veikime ir {mitinguose. 
Lokalo pildančioji taryba at- 

šąukta nuo pareigų pildymo,

kaipo Lokalo vyriausybe, šiuo 
tarpu Generalė
Taryba nuskina žmogų, ku
riam pavedama kontrolė ant 
Lokalo reikalų ligi to lako, 
kolei persikeitusios sąlygos 
leis Lokalui grįžti prie nor
malės tvarkos.”
Taigi komunistiniai akyplėšos 

gavo “kiką”. Ir šitą unijos vir
šininkų nutarimą, 
skelbti laikraštyje 
viškų komunistų
seika. Nabagas, jisai nedrįso jį 
nė “pakritikuotu1!

Reikia pripažinti, kad dabar
tinio “Darbo” redaktoriaus są
žinė yra labai lanksti. Visa savo 
.siela jisai juk stoja už tuos 
unijos griovikus, kurie iki šiol 
šeimyninkavo Lokale 5-am; bet 
kartu jisai1 apsimeta esąs “išti
kimas” unijos Generavai Pil
dančiąja! Tarybai, kuri tuos 
gaivalus pasmerkė!

Pruseika taip pat yra vadas 
tų triukšmadarių, kuriuds lietu
viai rubsiuviai nesenai išspyrė 
iš Lokalo 54 Brooklyne, “Lais
vė”, kuriai Pruseika rašinėja 
editorialus, gvoltu rėkia, ginda- 
ma tuos triukšmadarius ir 
šmeiždama jų priešus. Bet ofi- 
cialio unijos organo,, “Darbo”, 
špaltose Pruseika nedrįsta nė 
žodžio vamptelt savo “nuskriau- 
stųj ų” draugų naudai!

Jisai žino,, kad, jeigu jisai im
tų užtarti savo dratfguš Unijos 
laikraštyje, tai jisai. netektų 
“džiabo”. ,

Kuomet tas doroje nusmukęs 
sutvėrimas skverbėsi - i “Darbo” 
redaktoriaus vietą, mes s^Įtė- 
mė, kad jisai turės veidmai
niauti prieš unijos viršininkus ir 
slėpti nuo jų savo komunistinį 

sėjo. Ši».n- 
laiką ne^o-

chamįzmą. Taip ir išėjo, šian
die p. PruSeika visą
jasi su savim dvi malkas: vie
ną jisai užsideda, ateidamas pas 
savo vienminčius komunistus, o 
antrą — susitikdamas su unijos 
viršininkais.

Keista, kad darbininkų orga- 
iiisstici j ti. ptikeiiuįit Šitokį pu.ra.zi - 
tą. < x V

šiaurys

Dvi ašaros
(Pasaka)

Ašaros
vai

Kenčia du žmonės: tinginys 
ir vargšas. Tinginys verkia per 
dienas nėturėdamas darbo, ne
galėdamas dirbti jeigu turi. 
Vargšas gi nuo kutinu iki pat 
pasišiaušusių plaukų apkrau
tas darbais. Tinginys lovoje 
guli ir verkia, kad jis nelai
mingas, kad neranda jokio nu
siraminimo pasaulyje,
taip ir byra, kaip pupos, 
yędamos j kietą žemę, 
šas gi verkia per kiauras die
nas ir naktis neturėdamas at
ilsiui laiko. Čia suka didžiau
sius mašinų ratus, čia, žiūrėk, 
jo brolis miręs ir reikia kry
žių tašyti. Jie abu verkė neži
nodami kuris iš jų nelaiminges
nis. Kartą jie beverkdami užsi
dūmojo, kuris ištikro jų nęląi- 
mingicisnis. Ėjo klaustis laumių, 
kurios liepė lieti ašaras ant 
kietų akmenų. Jiedu atsisėdo 
prie akmens ir verkė. Ant ak
mens ' nukrito viena tinginio 
ir viena vargšo ašara, 
laumėm ėmėsi žiūrėti:

Dabar 
tinginio 

ašara stovėjo paviršiuje, o 
vargšo graužėsi gilyn į kietą 
akmenį. Vargšo ašara buvo 
tiek gailinga, kad negalėjo 
kiečiausias plienas jos užlaiky
ti, ji vįs graužėsi gilyn. Tingi,- 
nio ašarą vėjas nupusdavo nuo 
įvairių paviršių, niekur ji ne
silaikė.

Be to laumės atnešė duonos 
’ kepalą, kad juos aibu nuramin
ti, kad palinksminti užkandžiu. 
Kada vargšas kando, duona 
nieko' nesakė, .bet kada; tinginys 

’siėkej tąi ji ’ vejykė.’ yčrfyė jdū^- 
ha tinginio valgoma,;; p jo ama
ras negavo niekur užuojaulos. 
Laumės iškėlė skarotą skarą ir 
tarė: • .

—Nelaimingas tas ir to aša- 
ros< -kuris niekur negauna už
uojautos. - - 1924 H 4.

1 dėžė pažymėta Avižoniui 
bugalterija su produktais ras
ta: '

100 buteliukų po 10 gramų 
20 buteliukų * po 50 gramų 
40 buteliukų po 50 gramų

ait-

Viršinin-

ir valse.

a ts lo

kg. brutlo 
pančekos 

vaikiškos 
kg. brutlo

su
po-

šti

Viso .............. 4,000 gramų
Kokainos 'be jokių pažymė

jimų muitinės.
1 dėž. s v. 60 z

galanterija
tėviškos ir

1 dėž. isv. 60
galanterija 12 tuzinų ir 11 
porų šilkinių moteriškų 
.pančekų. t ' ' '• 1 

12 tuzinų moteriškų panče- 
kų ir 12 tuzinų pirštinių.

1 dėž. sv. 94 kg. brutto 
įvairia galcntcrija.

I dėž. sv. 20 kg. brutto 
įvairia galcnterija.

Virš išvardinta galenterija 
su plombomis’ Virbalio muiti
nės.

Gen.

ku r j
ir bus

tai .
tardv-

taip, ’kud 
adresuoti 

bus iš- 
kokainas

su

su

1 dėž. svoris 33 kg. brutto 
įvairių svaiginančių; ^ėrL

1 mų pažymėta 3 M.
1 dėž. svoris 15 kg- brlitto1 

įvairių svaiginančių gėri
mų pažymėta 3 M. ,

1, dėž. svoris, 23 1 kg. brutto
1 bačk svoris. 88 kg. ’ S . ;
2'dėŽ. svoriu 21 kg., brutto' 

makaronai
2 dėž. svoris 44 kg.

su įvairiais drabužiais ad
resuota:

Lvu Grigorje^iču Jakui) 
Maskvai Liatin pereulok 8 Ot 
Volfą Kovno, Novo Vilcnska 4.

1 dėž. svoris -60 kg. brutlo 
su valgomais daiktais At-

brulto

. 1

1

džiovinti obuoliai 
dėž. svoriu 112 kg/brutto 
popierius ir špagatas 
dėž. svoris 106 kg. brutlo 
popierius ir knygos 
vybei 
dėž. svoris 36 kg.

Šiaulių /Komendantūros 
stovas Įeit. Rūbas. 
i Joniškio muitinės 
kas Naginionis.

Joniškio miesto
valdybos atstovas Buožis.

Joniškio nuovados Milicijos 
Viršininkas Mockus.

Valstybės Kontrolės 
vas A. Telksnys.

. Vyresn. žvalgas VILjo žval
gų punkto Milkindas.

Joniškio muitinės pasiunti
niai: Indriulaitis, K. Jančiulis, 
J. šči gims kas.

Originalui atatinka: 
štabo Skyr, Vyr. Įeit.

(parašas.)
Eina parašai. Politinės 

karo ^kontrabandos nesurasta. 
Muitinių Depąrlanuentas neat
rado prasikaltimų prieš intere
sus musų fisko, nes muitai ap
mokėta apart 4 kilogramų ko
kaino, kur. muito apmokėjimo 
ženkliu nebuvd, bet ir tai dar 
galutinai* neištirta, nes galima, 
kąd kokainas buvo ‘iš. senų iš
teklių, kada dar muito plom
bos nebuvo dedamos. Tokiu 
budu kontrabandos, kaip ją vi
sai supranta dar nerasta.

Pakalbėsime apie iškeltus 
socialdemokratų 1 užmetimus in
terpoliacijos tekste.

Kas dėl pavartoto interpe
liacijoje termino “spekuliaci
ja”, lai pas mus įstatymuose 
tokio termino nėra ir iš juri
dinės pusės aš negalim kalbi"!i 
apie spekuliacijų.

Apie lai, kad Užsienio Rei
kalų Ministerijos valdininkai, 
diplomatai ir kiti užsiima spe
kuliacija, aš taip pat dėl neaiš^ 
kūmo juridinio apibudinimo ir 
nerundunt iiiteKpoliaAiijojo iis- 
rodytų faktų negaliu nieko pa
sakyti. Reikia statyti klausimą 
tada galima bus ir tiksliau at-

ir

sidabrui, buvo

kumentai reikia , pasidaryti). 
Aš palauksiu, kalbėkite iki nu
siraminsite. Jie yra patraukti 
atsakomybėn’, tardymas ir tei
smas parodys kas kaltas, kas 
ne ir tiktai reikia turėti tru
putį kantrybės.

“Ar jis žino, kad spekulia
ciją varo musų ministerijose 
ir atstovybėse”. Kas sužinota, 
tą parodys tardymas, dkrbas 

.yra pavestas Svarbioms By
loms Tardytojui Teliušiui, jei 
kas ką turi, tai prašau jam ži
nių toj byloje suteikti.

Kas dėl to klausimo, 
padarė atst. Šmulkštys, 
konfiskuoti tie vagonai 
tas dalykas priguli nuo 
lojo. Tardytojas su 
Gynėju yra nusitarę 
maistas ii- dalykai 
Maskvos atstovybei, 
leista. Sacharinas ir 
ir prekės, adresuotos
rui Malikovskiui, ^sulaikyta iki 
teismo sprendimo ir iki nestos 
prieš tardytoją Malikovski. 
Bet tai tardytojo dalykas. Kas 
dėl sidabrinių šaukštukų. Jie 
buvo siųsti į Kauną iš Petro
grado vienam piliečiui, bet jis, 
atėjus tam
tuo metu jau Maskvoj ir užtat 
jam buvo iš Kauno į Maskvą 
pasiųsti tie daiktai. Jeigu taip 
butų, tai čia nėra jokio prasi
kaltimo liktai pareikalavimas 
prigulinčių jam daiktų į Mas
kvą iš. Kauno. Bet tam reika
linga dar išaiškinimų ir sidab
ras sulaikytas taipogi; '

K ■ i s dėl 10ąknH'nėi i ų ‘ i r kitų 
j(į^kų?^Į|^ubtų Z. M. lur 
bętvi^KKirui Melikovskiui, tai 
tos’'brangenybes taip pat bus 
laikinai sulaikytos.

Kas dėl sacharino, tai tokių 
įstatų Lietuvos Bespublikoje 
nėra, kurie vadintų jy^kcihlru- 
banda, bet yra prekybos įsta 
tymai, kurių reikalaujama, 
prekiaujant tuomi produktu, 
išpildymo tam tikrų instrukci
jų. Jeigu neišpildyta, galima 
tokius saldumynus rekvizuoG it- tižeieti iitil tij žmo
nių, kurie prekiaudami tokiais

Atstu-

brutto, 
maistas pažymėta Goldberg 
Miasnickaja 30 
dėž. svoris 36 kg. brutto 
įvairus saldumynai 3 M. 
dėž. svoris 41 kg. brutto 
įvairus maistas pažymėta

58 kg. brutlo

199 kg. brutlo

55 kg. brutlo

brutlo

brutlo

kg brutto

vąrdo

1 dėž. svoris 23 kg. brutto 
konservai Atstovybei

1 dėž. svoris 62 kg. brutto 
arbata ir kakao

1 dėž. svoris 
konservai

1 dėž. svoris 
lašiniai

1 dėž- ■svoris
įvairus maistas pažymėta 
Šulinys

1 dėž. svoris 41 kg. brutto 
kava Atstovybei

21 dėž. svoris 50 kg. neito 
cukrus

1 maišas svor. 80 |<g. 
cukrus

48 maišas sv. 3840 kg
' miltų

3 dėž. svoris 210 
ryžių kruopų.

Vienam siuntiny ant
Radušio Užsienio Reikalų Mi
nisterijos tarnautojo buvo ras
ta (reikia manyti) sidabrinių 
šaukštų, šaukštelių, peilių ir 
šakučių, o teipogi panašus į 
briliantus du1 akmenėliai apie 
du karatus.

Vagonas N r. 30061 svoris 
15000 kilogramų rasta: 299 do
zės po1 56 kg. ' brutto cukrus 
šmobediais. 'Po patikrinimo vi
sų trijų vagonų prekes ir pro
duktai] buvo sukrauta atgal į 
vagonus, kurie tapo užplombo- 
ti Joniškio muitinės plombomis 
ir užantspauduoti Valstybės 
Kontrolės antspaudu.

Prie virš! minėtų vagonų įsi
statyta sargybą Šiaulių stoties 
Komendantūros.

Parašai: Generalinio štabo 
Žvalgybos Skyriaus Vyr. Įeit. 
P. Kirlys.
. VILjo Žvalgu punkto Virš. 
Įeit Lenkus.

Nurodoma, kad Berlyno at- 
stovylyėje esant betvarkė, kad 
nėra joje atskaitomybės. Ką pa
darysi. Nuo 19 metų mes turi
me pilnas daržines piniginių 
dokumentų, sąskaitų, kurios 
dar nepatikrintos. Mes nesu
spėjome, už tai, kad ten nepa
daryta tikra atskaitomybė, tai 
daugiausia kaltas nesuspėji- 
mas, netobulumas musų vals
tybinių aparatų.

Kas dėl Skryniaus, lai jis 
niekur pas mus netarnauja (iš 
vielų: kaip, o prekybos sky
riuje?) Niekur jis pas mus 
valstybės įstaigose netarnauja.

Dabar einu prie klausimų 
“<Dt4 ko nesulaikyta ir kilu, du 
vagonu spekuliatyvio pobūd
žio”? Nereikia manyti, kad 
Krašto Apsaugos Ministrei jos 
užduotis, kaip tiktai sutaikinė
ti vagonai. 1 Krašto Apsaugos 
Mhūsteris turi ir kilų dar dar
bų. Eina vagonų, tuksiančiai 
jų i Latvijos pasienį. Jeigu 
kas žinojo,^ kad neteisėtai kas 
daroma, tai turėjo jis kam 
reikia pranešti. Negalima gi 
akių plotu be atsakomybės su
taikinėti kroviniai, nes už ■pra
stovėjimą vagonų 
mens garbės 
kas nors- atsakyti, 
eilėse triukšmas, 
kas už Lietuvos 
kys? Triukšmais...
sakyti kas uiž (Lietuvos garbe 
atsakys?) ' Ąr jus norite pir
mininkauti ? (Ptirniininkas 
kviečia prie tvarkos. Garsus 
nepasitenkinimas socialistų ei
lėse). Ar jus duosite, vyrai 
man kalbėli, ar ne? Kaip jus 
kalbėjote, aš tylėjau, dabar 
prašau padaryti man tą malo
nę. Taigi sakau: 
tinų davinių tie

mų. Tuomi vadovautasi ir sn 
charinas iki teismo sprendimo * 
sulaikytas.

Tokiu budu, rodos atsakiau 
į visus paklausimus (iš vietų: 
viskas gerai... Galima kitus 
vagonus siųsti).

(Bus daugiau)

TELEFONŲ MERGAITE
DABAR SVEIKA

Kentėjo du metus, gavo 
palengvinimą vartodama 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

ir už as- 
suteršimą turi 

(socialistų 
'Bielinis: o 
garbę atsa- 
“prašau a t-

del nepakak- 
du vagonai 

įnivp i nesulaikyti, kas dol kitų, 
£ vagonų, tai davinių' butai3 vagonų, tai 
tam.

“Ar jau patraukti atsako
mybėn spekuliacijos kaltinin
kai?”, Taip: tas dalykas per
duotas atatinkamai įstaigai (iš 
vietų: kodėl neareštuoti?... do-

MUrshalltown, Iowa. — “Kaip a.š 
pradėjau vartoti Lydia E. I’inkbanr’s 

Vegetablc Com- 
pound, tuomet aš 
b u v a u telefonų 
operatorka ir jau 
kentėjau dvejus 
melus nuo didelių 
skausmų ir kojų 
sutraukimų, taip 
kad vos tik galė
jau pavaikščioti. 
Kartais negalėjau 
dirbti jokio darbo * 
dėl savo trubelių.

Mano motina vartoja gyduoles laike 
permainos jos gyvenimo, ji manė, 
kad jos pagelbės ir man ir jos pagel
bėjo. Aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkhaųi’s Liver Pilis. Aš rekomen
duoju jūsų gyduoles savo draugams, 
ir aš atsakysiu visus laiškus apie 
jas”. — Mrs. P. E. Everts, Box 149, 
MarshalltowR, la.

MUS. NORTON’S PATARIMAS.
“Pirm kol aš nepradėjau vartoti 

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound aš .buvau silpna ir nervinga, ir 
turėjau tokj didelį svaigulį, kad >os 
tik galėjau išlaikyti kaip kada. Aš 
neturėjau apetito, nemiegojau gerai 
naktimis ir buvau nusilpusi. Mano 
vyras parnešė man butelį Vegetable 
Compound ir aš nusistebėjajj jo pa 
sėkmėmis’’. Mrs. Clarence S. Nor
ton, 18 Pierce St., Dover, N. H.

North America Accordion Mfg. Gn
Viela 

ir Jengvių 
armonikų 
JuiiKt Vul- 
stAibsv. Mes 
nevartoia me 

importuotu ar- 
inomkų: visi 
musų i 
nieptai 
yaiaryti 
IMU. 
K* j- 
derlias 
karnas 
komis 

a i uioįrikas 
armamikoa

y ra 
i čio- 
CI>lcQ 

V 
atlif 
ran 

gt 
Setia.. a i nicnika.. mainom 
naujos arniOBiko* garan- 
KeikalaukiU1 imuų .Jtata-

riausio materiolo. 
j natgaa. M ūmų 
tuotos 5 metams.
Jogo šiandien.
North Azuerica Acccitlion Mtg- Co.

926 So. Halsted 8t.t Chicsgą 1U.



Antradienis, Kovo 10, 192-

CHICAGOS 
ŽINIOS
PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 

STUDENTĄ

Les-•Plėšikas užpuolė Samuel 
off aptieką, 3769 Southport Av. 
Aptiekoj tuo laiku buvo Archi- 
bald Murchie, 23 m., Art Insti- 

• tuto studentas, sūnūs turtingo 
kanadiečio. Jis kalbėjosi su ap- 
tiekos savininku. Plėšikui įėjus 
ir paliepus Įiškfelti rankas’, jis 
šoko bėgti lauk. Bet plėšikas 
šovė ir Murchie sukrito ant ša- 
lygatvio, v už kelių valandų pa
simirė.

Bet kaip bus, — tatai pamaty
sime pėtnyčioje, kovo 13 d., kai 
Šimkus su Požėla susitiks ant 
niatraso School Hali svetainėj 
(48 & Honore St.). Be jų dvie
jų risis dar pagarsėjęs švedų 
čempionas Friburg su Hill, Goš
tautas su Miuleriu ir Wedzes su 
Levickiu.

K Tikietai parsiduoda iš kalno 
“Naujienose,” “Aušros” knygy
ne, Atletikos kliube ir Benošiaus 
aptiekoj e.

Lietuvi!) Rateliuose 
Kas dalyvauja ^Pakrikė- 

liuose?”

—N.

LEVICKIS VĖL LAIMĖJO

Uždarinėja karčiamas

Distrikto prokuroras paskelbė, 
kad federalinis teisinas uždaro 
apie 20 saliunų kas savaite Chi- 
cagoj. ’ J

Sveikatos departamento pa-, 
daryti tyrimui rodo, kad žmo
nės vidurmiesty ir apielinkėj •—a 
keturių mylių radiuse, kvėpuo
ja oru, kuris turi 8 karius dau
giau, dulkių ir 20 kartų daugiau 
bakterijų, negu oras, kuriuo 
kvėpuoja miesto pakraščių gy
ventojai, 

i ------ --

DEL POŽĖLOS SU ŠIMKUM 
BUSto RISTYNIU

NAUJIENOS, Chieago, D1
............... J .. ...................... ... . ....................................... ..

scenoj jauti kokią tai hannoni- 
B ją tikru menu dvelkia. Bud

rys, Vaičkaus Dr. Mokyklos stu- 
dijantas,, daug žadantis ateity; 
pasižyimi gražiu balpu. • Kaspa
raitis — senas scenos mylėtojas; 
jis scenoj jaučias kaip namie. 
Kareiva, prityręs mėgėjas, Vaič
kaus Dr. St. mokinys; šiame 
veikale liokajaus rolėj pasižymi 
savo gyvumu ir komiška išvaiz
da; jo smulkus judėjimai labai 
atatinka liokajui. Uktvėrys — 
d-ro* Pakrikėlio.rolčje; pilnai pa
rodo savo sielos elastingumą. 
Jis rodos tai rolei ir sutvertas. 
Vidujiniai jau ir dabar beveik 
persiėmęs šita role. Generolo 
rolėj' pasirodys Teatro Direkto
rius ir režisorius J. Vaičkus. A- 
pie jo vaidinimą'galima trumpai 
pasakyti: jeigu jis galėjo aukš
tai kultūringą Petrapilio "rusų 
publiką patenkinti vaidindamas 
Aleksandrijos teatre, lai mums 
tenka tik džiaugtis, kad > mes 
nors vieną iš lietuvių turime 
aukštos kultūros artistą.

Tai yra pirmieji įspūdžiai iš 
repeticijų. Pažiūrėsim ir.pa
matysim patys juos vaidinant.

Suglaudus ,t.os visus įspadžius 
krūvon, galima pasakyti, kac 
ChicagOs lietuvių teatras iženg/. 
į naują erą, ko Chicaga jau se
nai laukė. Einama prie nuolati
nio Amerikos lietuvių profesio
nalų teatro. - _ —-f.

5 „ ... , 
I »

M. M. Juodis užmuštas / 
gatvekario

dis);.. Sužeistąjį nunerta pas 
Ramašauską, kur jis už kelių mi
nučių ii’ pasimirė.

Vielionis bridgeportieęlams, o 
ir ąbjelnai chicagiečiams, buvo 
gerai pažystamas. Tai buvo į- 
domus žmogus. Turėjo didelį 
patraukimą prie muzikos ir jis 
yra suorganizavęs kelis chorus, 
kuriuos ir vadovavo, nors rei
kiamo išsilavinimo muzikoje ne
turėjo. Tūlą laiką turėjo dide
lį norą kallbėti ir geram upe, y- 
paČ piknikuose, pridarydavo ne
mažai juokų. . Jis taipjau yra 
sutvėręs įir įkeletą draugijų ir, 
visuomet rūpinosi prasimušti į 
priekį. ■? Tūlą (laiką, 1907 m., 
priklausė ir prie LSS. 4 kp.

Velionis buvo apie 50 m. am
žiaus; buvo nevedęs.

pasako 
Penia,

Kosulys ir Krutinės Prasi- 
šaldymas Prašalinamas 

greitai su senų laikų 
gyduolėmis

Visi daktarai dabar sako, kad ge
riausios gyduoles nuo į kosulio, netik, 
kad jos pagydo gerklės ligą, bet jos 
taipgi sustiprina nervų ir prašalina 
priežastis — panašių ligų. Kuomet 
tas yra padaryta, tai kosulys’yra pra
šalinamas j labai trumpą laiką.

Tas tai yra tikras veikimas tų se1- 
noviškų ir gerų gyduolių ir patikrintų 
gyduolių,. Dr. Bell’s Pine Tar Honey. 
Daktarai sako, kad pine tar greitai 
pašalina plegmą ir kitus neŠvarunrus, 
kurie yra priežastis kosulio, taipgi 
gydo žaizdas/ Honey netik suteikia 
gardu skonį, bet taipgi gydo ligą.

Originalės gyduolės yra padarytos 
daug metų tam atgal ir vaftojamos 

‘‘milijonų žmonių, tai Dr. Bell’s Pine- 
Tar Honey, Jos yra moksliniai pri
rengtos geros proporcijos pine tar, 
honey ir'kitų greitai gydančių gyduo
lių, kur geri daktarai surado, kad jos 
geros, dėl greitos pagelbos. Jei jus 
norite originalių ir geriausių, tikrai 
gaukite Dr. Bell’S Pine-Tar Honey ir 
neimkit kitų. Tiktai 30c. pas gerą 
aptiekorių.

Dr.BELUS
R?! PINE-TAR-HONEY

FOR COUGHS

,r-. v JIE TIKI JAI
Ji

Johnstown, Pa. Moteris 
draugams. Mrs. M. P. 
Johnstovvn, Pa. rašo:

“H. H. Von Schlick, Prezidentas, 
Marvel Products Co. Pittsburg, Pa.

Gerbiamasis: Aš vartoju jūsų Bul- 
garian Žolių Arbatą per keletą mėne
sių ir aš jaučiu puikų efektą nuo tų 
žolių arbatos. Aš pasakau visoms 
mano draugėms apie tą gerą ką jos 
padarė man ir jos tiki man, nes aš 
išrodžiau visai kitaip kuomet sirgau”.

Kenčianti nuo užkietėjimo, reuma
tizmo, inkstų ir kraujo trubelių gąu- 
na pagelbą vartodami Bulgarišką žo
lių Arbatą. Jos greitai prašaliną 
slogas geriant .karštą einant-J gulti. 
Daktarai rekomenduoja ir aptjekoriai 

.turi ant rankų dėl sergančių.
75c. ir $1.25.

Pastaba:
5 mėnesiams šeimynai pakelio atsių
skite $1.25. Adresuokite man K. H. 
Von -Schlick, President, 25, Marvel 
Bldg., Pittsburg. Fa.

35c.y

Jei norite mano didelio

Ą‘m. Liet. T. Kūrėjų, S-gos te
atro atidarymo vaidinimas jau 
artinas ir tuo budu jau galuti
nai paaiškėjo artistų sąstatas. 
Kadangi norįma labai rimtai 
prid to vaidinimo prisiruošti, tai 
nękurįoms rolėms buvo pastaty
ta keletas kandidatų. Kelių sa
vaičių režisūros darbas galuti
nai išaiškino kas turi dalyvauti

Nedėlioj Universal Atletikos • šitame vaidinime. ,Tuo budu tu- 
kliube K. Levickis paguldė ka- rime sėkantį sąstatą vaidylų: p. 
reivį Stočkų. Pirmą kartą į 16 Adomaičiutė, Vaičkaus Dr. Stu
miu., o antrą kartą į 8 mm. jdijos mokine; p. Dundulienė, — 

gerai žinoma Chicagos seniausia 
lošėja, dramos kūrėja ir autorė 
Iželių veikalų, kuri dirbdama per 
ilgus metus Chicagoje išauklėjo 
geroką skaičių gabių scenos mė- 
gėjų-artistų; Kilimaitytė, Vaič
kaus Dr. St. mokine, gabi vaidin
toja komiškoms rolėms; p. Ke- 
niežienė — sena scenos darbuo
toj at pasižymėjusi vaidinimu se
nių rolių; P. Tendžiulytė, Vaič
kaus Dramos Teatro premierė, 
gerai žinoma chicagiečianis kai
po gracioziška injenue. šitame 
veikale ji vaidins vieną iš svar
biausių rolių. šitoje rolėje j' 
parodys savo nepaprastai švel
nius manerus, kurie atatinka jos 
sielos pergyvenimams. Jos švel
nus ir jautringas vaidinimas 
glosto akis, jaudina sielą ir ver
čia Susimąstyti. Apie p. P. Mi
lerienę galima pasakyti trumpai

• gimus artistė iš Dievo malo
nūs; apgailestaujame, kad ji ga- 

zmonių |utįnaį neatsidavė scenai. Ma
tant Tendžiuiytę ir Milierienę

Tuo budu Levickis jau laimė
jo du medaliu.

POŽĖLA, PLĖSTINA IR SHER- 
RY LAIMĖJO RISTYNĖS

Subatoj Regiment Armory į- 
vyko didelės ristynės. Ritosi pir
maeiliai ristikai. Ristynių re
zultatai tokie: Požėla /paguldė 
Daukšą du kartu — j 25 min. ir 
4 min. Sherry laimėjo į 18 ii 
12 min., pagirdydamas Paulso- 
na; Plėstina -paguldė-į 34 min. 
Ilillą? o Vėlja Millerį.

ZBYSZKOS GARKAVENKOS
‘ ■' IMTYNĖS

Subatoj ritosi West Side Audi
torijoj Wl. Zbyszko su Al Gar- 
kavenko. Zbyszko pagavo Gar- 
kavenkai už kojos pirštų ir pas
tarasis turėjo pasiduoti.

Ritosi juodu 55 min.
Kas tas ŠimkusĮ buvo daug; netilpo net į svetai- 

atsirado? Ar jis geras ristikas. į.

Tokių ir jiems panašių klausi
mų tenka girdėti iš žmonių.

Pirmiausia reikia pasakyti,' 
kad Šimkus yra kadaise buvęs 
chicagietis. Jis Chicagą apleido ' 
1917 m. ir nuo to laiko virto! 
profesionalu ’ ristiku. žiemas! Kovo dienų tilpo Naujienose 
paprastai praleisdavo Flori- kad dpsisaugotų lietu-
doje, kur dalyvaudavo ristynė-j'’a* biznieriai netikusių, žpkių, 
se. Tuo budu jam teko daug 
kartų ristis ir išmokti ristynės 
nuo A iki Z. Nieko tad nuosta
baus, kad Šimkus dabartiniu lai
ku skaitoma vienu geriausių sa
vo svorio ristiku Amerikoje.

Visa tai sakyte, sako, jog 
Šimkaus ristynės su Požėla bus 
nepaprastai Įdomios.

-—R.

DAR VIENAS LIETUVIS BU- 
ČERIS APGAUTAS C A PONE

ČEKIU

J. Šimkus ,
Šimkus daug kalba ir pasakoja, 

jog Požėla šį kartą prieis liepto 
galą. Bet Požėla kukliai atsa
ko, jog greko romėnų stilium jo 
neparitb ir sunkiojo svorio risti- 
kai, tad vargu Šimkui pasisieks 
tatai padaryti. Nors, iš kitos 
pusės, kartais pasitaiko ir neti
kėtų dalykų.

kuriuos kaž kokia apgavikų gen- 
gė bando išmainyti.

ši kartą panašus dalykas atsi
tiko Chieago Lawn. Moteris, 
sprendžiama italė, ėmusi per ke-I 
lėtą dienų už pinigus iš J. Gah- 
čiaus bučęrnės, 3756 W» 64th 
PI., paskutinį kartą prisipirko 
apie 5 dolerių vertės prekių 
ir padavė čekį $36.50 vertės.. 
Čekis buvo toks pat kaip pir
mas. Spalva popieros — žalia, 
čekis išduotas ant Citizens Sta
te Bank of Chieago, 3228 Lin
coln, Avė,, dėl Frank Capone, 
Molinai užstampuota American 
Mfg. Co., bet |šį kartą pasirašy
ta R. II. Taylor. Antroj pusėj 
pasirašyta Frank Capone, 3642 
W. 64th PI. (Paduotas adresas 
— tuščias lotais).

Tie apgavikai turi gerą pasek- 
mį. Ir Chieago Lawn jau kelius, 
biznierius apgavo. Policijai dar 
nepasisekė juos pagauti. To
dėl lietuviai biznieriai įsitemp
kite j aprašymą čekio išvaizdos 
ir jeigu kas bandytų panašų 
čeki išmainyti, sulaikykit tą 
žmogų. —Re p.

Ar jus žinote, kad
Nesenai Lietuvoje paskutinis ark

liais vežamas gatvekaris yra panai
kintas <lel važinėjimo žmonių. Da
bar gatvekariai bus traukiam1) benzi
nu varomą motorų. Ar jus žinote, 
kad grynas Turkiškas tabakas su 
gardžiu skoniu, yra parvežamas 3,000 
mylių tolumo, kuris padaro Kelmavus, 
geriausios vertės Amerikos cigeretais

(Tąsa ant 6-to pusi.)

^Nationalbf 'PricuL
Branded i n the Bade

6«r Ca&3f
*700 *615 *530 *450

i

I

M

šeštadienio vakare, apie 9 v. 
einant skersai Halsted \ gatvę, 
prie 33 Place, liko gatvekario 
su važinėtas M. M. Juodis (Yup-

Tai yra gętiaųšl Pianai .pasaulyje, 
parsiduoda už fabriko^' Nustatytą 
kainą' alif .lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ
3343 So. Halseted St., 
3327 Ko. Halsted St., 

Chieago.

20 DIENU

Nuga-Tone
PINIGU NESIŲSKITE

GYDYMO 
BANDYMAS

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

Hop-Flavored

Man 
Malt

f . * . f.' ! J

Teikia Gęras . < |
'į • . t , .4 . < . S • ! • J ' ’ »%

Pasekmes .
Parinktas materiolas j 
Prašykit groserninkų

DAKTARAS SAKO,' KAD JOS PA
GELBSTI NUO NUVARGUSIŲ IR 

NIEŽI ANČIŲ KOJŲ

“Kombinacija terpentino, kumparo 
ir menthol suteikia didžiausią pagel
bą dėl kojų ligų”, sako šis daktaras. 
Tos gyduoles yra sujungtos tinkamos 
apšties in Turpo — Terpentino AJint- 
mentas”. Trinkite šią. naktj. Karš
tis, uždegimas ir niežėjimas Tuojau 
pranyko. Greitai oda pasidaro mink
šta ir sveika iri jūsų kojos tuojau pa
sidaro sveikos ant visados. Niekas 
kitas negali susilyginti ^su tomis su
jungtomis trijomis gyduolėmis kurie 
yra sudėti į Turpo. Paduodamos už 
35c. ir 70c. slovikeliaį p^l visus aptie- 
korius.- . • f

ParduodatfU»s paį visus aptiekorius 
ir Glassner Compani, Findlay, Ohio.

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška
3228 W. 38th SU . y Chieago, III.

X-Ray $1.00
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Serganti žmonės pasi
tarkite su Dr. Rosse 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzaminacija, Slapumo annlyzai 
mikroskopiški ir kiti lal>oratorij<>s išbandj 
mai, taipgi X-Ray egzam i nacija daroma, ku 
rl parodo tikrą jūsų sveikatos stovi- G. 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl g y. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės b 
šlapumo lio-gs yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie, yri 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir 
<lies plakimą su 
skirdimą odos, suti. 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimas to 
kiomis mažonOk kai

1 nomia, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui

-i simokėti. Dr. Rosi 
Dr. B. M. Ross maloniai suteikia dy _ „ ’ , ' , kai patarimą. Kiek
35 S. Dearborn St vienas yra kviečia 

mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 

du, Arsphcnamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. Į labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieni 
mes nuteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA CldCn 
MOKESTIS YRA ....
DABAR C E HA
ATPIGINTAS IKI .... ..

Per trisdešimt) ‘metų Dr. Ross gydo so 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia aerutn gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi I 
mui vyriškumo nusilpusioms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelii Į 
aubtiprlntojaa dcl nuailpnusių ir suirusių vyrų 

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligat 
užprašomi atsilankyti dcl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie juaų ligi I 
ir kaip jųa galite būti šgydytas. Tas nekai 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo I 
kad jus gydytumelės. Tąi yra dalia Dr. Rosi I 
darbo, kad suteikus gerą patarimą aergan I 
tiems. Į

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambary* 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mota 
rų 508.

Dr. 
cagoje. 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 
vakare.

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

8 vai. vakare.

Lilh. 600 
12 in.

pagelbeti jūsų

Tik tuoj išrašykite rr prisiųskite že*’ 
miau paduotą kuponą! ” lai visa. ką. jąe 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nugn-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigclbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prio 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe- 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tpne yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
auviršum metų dayė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų-labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous,

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. JL 
stirhuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
E urvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui- 

iausių vaistų—rjis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus iabandyte Nuga-Tone gerumų. Jis 
įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepainirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai gražinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko. 1

- ------------ 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS--------------
NATIONAL LABORATORY, Dcpt. Lith. 601 1018 S. Wabash Avė., Chieago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man isbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums-$1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią*paketuko. dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėliu.
Vardas...................................

Gatve ir No. arba R. F. D
Miestas....'..........................
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Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą.* TikYa pilna egzaminą 
cija musų/ specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio iz 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jusųdigos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

N^gaišinkite laiko su gyduolėm 
miy arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir lųano, kad jau nėra pa-' 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą jfr nuomonę, 
šimtai-jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dcl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiairhj ofi
sų Chicagoje, su privątižkui.-, kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim ly
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00. 1

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly,

nuo 9 ryto 
Nedėlioj nuo

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir nueičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 West 47th St
Pbone Bnulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio auksu. Si: musą 
pleitom galimu valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėki t savo 
dantis, kad nekenktų jūsų «v«ikatal

1545 West 471h Street
Netoli Ashland Avė.

dctj ir subatoje 
i 8 vakare.

iki 12 dieną.

Health Service Institute
Specialistai —

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

DR. A. A. BIENIEVVSKI
Instituto užveizda

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

! Tel. Brunswick 1717

: , B Y tin i
. (teįer I SEt . I.........~ ” J t
—■■ ,.Z~į /

11 Vt GirvTlj AlPTv —-

V

KtU*-
UP -vur &RKS moM

um: AMD luU

GGOfrLMb W
OAlMTYO'MAKt IT A 
mUNLF-bOUAH?

gat a



— — v mvy? ■ * D-''

I

M

l • NAUJIENOS, Chicago, UI
... .............  llMĮu II H I«

Jf

Vi

Antrąidienis, Kovo 10, 1925

Lietuvių Rateliuose.
KAZfMIERAS VE\(’KAIT1S
Lygiai lųetai sukanka nuo 

mirties mano mylimo vyro ir 
musų branghus tėvelio,’ kuris 
paliko' mus amžinai kovo 8 d., 
1924 m. Už velionio sielą atsi
bus pamaldos, seredoj, kovo < i 
d., 1925 m. 8 vąl. iš ryto Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios Bažnyčioj. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pąžj- 
stamus dalyvauti pamaldose.
• A. A. Kazimieras Venckaitis, 
paėjo iš Tauragės parapijos,) 
Kaziškių kaimo.

Liekame nuliūdę amžinai: 
Motais Vladjslava Venckaitienė 
Haklaiič ir vaikai Ona, Kazi
mieras, Vladtslavas, Sanitaras 
ir Cezaras, brolis .Antanas Ame
rikoj ir Lietuvoj, seserys Mari
jona, Uršulė, Ona, Agota ir bro
lis Jonas ir Stanislovas.

V. Venckaitienė,
4622 S. este r n Avė. .

JUOZAPAS RUZALO

Mirė p<> sunkios operacijos,
kovo 7 <1., 1925, 15 min. pirm
pehkių vakare. 16 metų am
žiaus. Kito iš Kauno rė<l., Ro
kiškio apskričio, Zobiško para
pijos, Vienkiemis Hlezlauskis
kaimo.

Išgyveno Amerikoje 12 me
tų. Paliko dideliam^ nubudi
me motelį Gracilią (po tėvais 
Gagiškaitė), dvi seseris -- Ana
staziją ir Angeliją ii’ švogeris 
Antanas Tebelskis, o Lietuvoj 
motinėlę ir vieną seserį Marijo
ną 'ir švogerj Antaną Stalaųckį. 
Kūnas pašarvotas 1451 S. Tąl- 
man Avė. Laidotuvės įvyks 
šeredoje, kovo 11, 1925, iš na-" 
mų 8 avi. bus atlydėtas į Nekal
to Prasidėjimo Panelės Marijos 
švenč. bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už vėlio 
sielą. t

Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. aKzimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Ilsėkis mano mielas vyrelį ir 
-lauk manės šaltoj žemelėj.

Nubudę
Moteris, seserys, yiolina 
ir švogerlai.

Laidotuvėse patarnaujh gra-

I RAN( I.šKUS BAUŽA
Musų mylimas vyras ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu, 
po sunkios ligos, sulaukęs 55 
metų amžiaus, kovo 9 d>, 1925, 
7:45 vai. ryte. Paėjo iš Polu- 
čių sodos, Rytavos valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko ditleliame nubudime 
moterį Elzbieta ir penkius vai- v 
kus. Kūnas pašarvotas randa
si 3510 S. Union Avė. Laido- 

* t u ves jvyks ketverge, kbvo 12 
d., 1925 m., 8 vai. ryto į Šv. 
Jurgio parap. Bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

yisus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Moteris ir Vaikai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

“Švyturio” B-vės Knygyno 
atidarymas

Vakar 4 vai. p. p. Bridgepor- 
tef tapo- oficialiai atidarytas 
“švyturio” b-vės knygynas. Jo 
krikštynose susirinko nemažas 
būrys vietinių veikėjų. ' Buvo 
taipogi Lietuvos konsulas Chu 
cagoj p. P. žadeikis ir Dzimdzi 
Drijndzi.

P-as J. Strazdas,, knygyno ve
dėjas ir l)-vės atstovas gražiai 
papuošė knygyną iš oro ir iš vi
daus, taip jog buvo ištikro ma
lonu praleisti jame porą valan
dų. Knygų, žinoma, buvo iš
dėstyta įvairių. Daugiausia ma
tėsi naujos musų literatūros ir 
mokslinių dalykų, gražiai išleis
tų Jr apdarytų. Lietuviams, ma
tyt, nebereikia raudonuot prieš 
svetimtaučius delei knygų sto
kos ir mažo kulturingumb.

Lietuviškų knygų mums rei
kalinga. Jei ir negau tumėm 
laiškų iš savo giminių ir pažįs
tamų anoj pusėj vandenų, tai 
škai tykiausi Lietuvos literatūrą 
vistiek sužinosim jų vargus 
ha džiaugsmą, 
naujam 
kloties!

ar-
Taigi linkim 

knygynui kuogerinusioa 
—M.

SVEIKATA.

žmogus būna laimin
ai* kada yra turtingas, 

bet menkos sveikatos ar kada 
yra sveikas, bet neturtingas? 
Aš manau, kad daugelis pasa
kys, kad už sveikatą nėra di
desnio turto. Todėl kiekvienas 
turi stengtis ant kiek galima 
būti sveiku. Moterys kuodau- 
giausia turi. rūpintis apie svei
katą savo ir savo vaikučių ir 
artimųjų; vyrai turėtų irgi 
stengtis isavf užlaikyti, svei-

Kada 
gas?

v

Buvo nenu-
Jo siekis 

s lietuvius
Pastaruo-

MAR( LIONAS M. YUODIS
Gimęs 1882/metais, amžiaus 

43 metų. Paėjo iš ’ Joniškio 
valsčiaus, Šiaulių ap. Ameri
koj išgyveno 19 mett). Buvo 
gabus organizatorius Chorų, 
Kliubų i)’ abelnai draugijų. Ti
ko į pirmininkus, 
ilstantis darbuotojai 
buvo padaryti vist 
Amerikos piliečiais.
ju laiku buvo Jaunų Liet. Am. 
Tautiško Kliubo viče pirmsėdis, 
taipgi tūlos Amerikos piliečių 
draugijos pirmininku. Mirties 
įvykis netikėtus. Subatos va
kare kada skubinos skersai 
Halsted ir 33-čią PI. karo buvo 
pagautas ir ant vietos užmuštas.

Nelaimingojo kūnas bus 701 
W. 31 St. Laidotuvės Įvyks 
seredoj, 11 kovo, 2 vai. po piet 
į tautiškas kapines.

Nelaimingojo laidotuvėms rū
pinas . jo brolis Tadas Zastors- 
kis, 701 W. 31 St.

Padėka

Nubudę

Visa Urbickių šeimyna.

Tegul ji ramiai ilsis šaltoj.že- 
mėlej.

KAROLIS PATAPAVIČIUS. r 
Musų mylimas pusbrolis it 

dėdė persiskyrė su šiuo pasau
liu, nevedęs, sulaukęs 54 metų 
amžiaus, kovo 8 d., 1925 m. 
4 vai. ryte; Paėjo iš Lietuvos. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nubudime 
puseserę Viktoriją Zaleską, 
Liudviką ir Raymundą Zaleską 
ir gimines. ♦

Kūnas pašarvotas randasi 
4639 S. Paulina St. Laidotuvės 
jvyks seredoj, kovo 11 d., 8 vai. 
ryto, iš namų 4639 S. Paulina 
St. į šv. Kryžiaus parap., Baž
nyčią# kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už> velionio sielą, o po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Viąus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam puskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- . 
tos liekame, ‘

Zaleskių šeimyna ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Vieša

Musų mylima moteris ir mo
tinėlė Paulina Viibickienė mi
rė kovo 2 d., 1925 palaidota ko
vo 6 d., Šv.. Kazimiero kapinėse- 
Tariame ačiū klebonui Burn's 
St. Kevins par. už pamaldas ir 
gražų' pamokslą.

širdingai dėkojam švogerkai 
Mortai Abromavičienei ’ ir švo- 
geriui už jų prisidėjimą ir su
teikimą iškilmingo palaidojimo.

Ačiū visiems giminėms, drau
gėms ir draugams, kurie visi 
dalyvavot, dovanojot gėles; šir
dingą ačiū graboriui Eudeikiui 
už gražų ir mandagų patamą- 
vimą, ačiū taipgi grabnešiams, 
ir visiems tieųis, kurie kuom 
nors prisidėjo prie laidojimo 
musų mylimos moteries ir mo
tinėlės.

kais, taipjau savo vaikučids ir 
šeimynas prižiūrėti,. kad butų 
sveiki. Pirmiausia betgi rėb 
kia lankytis į\ paskaitas, kad 
sužinojus, kaip tatai galima 
pasekti, — reikia pirmiausia 
išmokti kaip sveikatų užlaiky
ti. Dabar tokia prelekcija yra 
rengiama'. O tuo mokytoju 
prelegentu bus visiems 
žinomas Dr. S. 
pasiskyrė temą: 
kyti sveikatą”.
visus, kaip moteris, 
vyrus, atsilankyti^ j

gerai
Biežis, kuris
“Kaip užlai-

Todel kviečia 
taip ir

While8 vai. vakarė, Mark 
Sąiuirc didžiojoj svet. Įžanga

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS 
k —J—

Pas Tomą Stoškų, gyvenanti 
901 W. 35 PI. atvyko nesenai iš 
Lietuvos jo geras draugas Povi
las Pipiras su šeimyna iš 5 fla-

Jie važiavo United States Li
ne ir labai patenkinti kompani
jos patarnavimu. Todėl siūlo vi 
siems keliaujantiems naudotis 
ta linija.

P, Pipiras išbuvo Lietuvoj tris 
melus ir gyveno kaimo Žaslių 
valsčiuj, Trakų apskr., arti de
markacines linijos. Lietuva jam 
patinka ir jis pataria kiekvie
nam aplankyti savo, senąją sali.

Pranešimai
. ts, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. '

■ r 1 -
Pildomojo Komiteto (naujojo) 

Įvyks utarninke, kovo 10, 
vai. vakare, Naujienų Name.

i
LSS. 

posėdis 
HĮ25, 8 
Visi Pildomojo Komiteto nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame posėdy.

A. Žymontas.

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis susirinkimas atsibus 
antradienį, Kovo 10 d., 8 vai. 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St.

Meldžiam atstovų nesivėluoti,
daug svarbių reikalų randasi išpren- 
dimūi. Kviečia

( h. Liet. Tarybos Valdyba.
t • I » .»»»-•

vak.

nes

Roeeland . — Kovo 10 d. 8 vai. va
kare Aušros kambariuose Įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų palaikančių 
Aušros knygyno, susirinkimas. Jame 
bus raportai iš Įvairių komisijų; bus 
svarstoma svarbus/ Sąryšio reikalai. 
Todėl delegatai ir delegates malonė
kite atsilankyti paskirtu laiku. Kurie 
negalėsite atsilankyti- į šį susirinki
mą,, putinai atsilankykite ant sekan
čio. Galite sužinoti Sąryšio susirin
kimus Naujienose pranešimuose.

.1. 'I'ainašauskas sekretorius.

EKSTRA SUSIRINKIMAS 
VALDYBOS

Visų Draugijų ir Kliubų priklau
sančių ir nepriklausančių prie C|iica- 
go LithUanian Auditorium Korpora
cijos. Susirinkimas atsibus Kovo li
tą, 1925, Auditorijos Name, 3133 So. 
Halsted St. — 3-čių lubų, 7:30 vai. 
vakare.

Valdybos yua kviečiamos pribūti b’e 
atidėliojimo, nes yra svarbu.

Del Labo Auditorijos, 
Valdyba ir Direktoriai

JI P. EVALDAS, 
Fin Sekr.

vai.Roseland. — Kovo 10 d., 8 
įvyks 
paląi-

vakare Alušros kambariuose 
Draugijų Sąryšio delegatų, 
kančių Aušros knygyną, susirinki
mas. Jame bus raportai iš įvairių 
komisijų. Bus svarstoma svarbus 
sąryšio reikalai. Todėl delegatai ir 
delegatės malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku. Kurie negalėsite at
silankyti į šį susirinkimą, 
atsilankykite ant sekančio, 
susirinkimus galite sužinoti 
nų pranešimuose.

J. Tamašauskas,

būtinai 
Sąryšio 
Naujie-

.sekr.

8 vai.Roseland. — Kovo II d.
vakare Aušros kambariuose įvyks 
Amerikos Darbininkų Apšvietos 
Draugijos 21 kp. susirinkimas. Ja
me bus raportai iš komiteto ir iš 
Įvairių komisijų. Taipgi bus svars
toma A. I). A. I). suvažiavimo, ku
ris įvyks šį pavasarį balandžio 
mėnesį. Todėl visi nariai malonė
kite atsilankyti paskirtu laiku. 
Darbininkai, kurie dar nepriklau
sote prie pninėtos kuopos esate 
kviečiami ateiti ir prisirašyti prie 
jos. Jau gana klajoti ir laukti ge
resnius organizacijos. Ar begali 
darbininkai sulaukti geresnius or
ganizacijos, kaip ADAI), kurią pa
tys darbininkai kontroliuoja ir 
patys darbininkai atlieka spaudos 
darbus. —Sekretorius.

Lietuvių Motetų Draugija “Apšvie- 
ta” bengia paskaitą, iš sveikatos sri
ties. Prelegentu bus Dr. St. Biežis. 
Paskaitos tema “Kaip sveikatą užlai
kyti”.

Paskaita įvyks seredoj, kovo 11 d., 
Mark White didžioje svetain?j£, 8 vai. 
vakaro. įžanga veltui. ’

— Komitetas.

Jaunuolių Orkestro pamokos šokių 
ir grojimo įvyks kovo 11 d., 6:45 v. v. 
Jaunuolio!, esmae užkviesti ant kovo 
12 St. Pauls Hospital.

— J. Org. Vedėjas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU
o., ■*, _r#~ - ~ L»~L J - ~ -r~Lp-r - -**'Q

- JEŠKAU draugi} Vladd Bidvas ir 
Stasio Ringis, pirmiau gyveno Esca- 
naba, Mich., ; ‘ 
nų parapijos, Skatinės kaimo, 
šaukit patys arba kas žino apie 
pranešk it. ,

JONAS (KUMŽA, 
11139 Verno,) Avė.

Roseland, III.

abudu paeiną iš Žare- 
' Atsi- 

juos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yftrds 7282 .

BRIDGEPORT PAINTING.
& HD5y. co. 

Malevojam ir popieruojam.
• laikom maleva, popierą,

stiklus int. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČION1S, Prez

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.
STOGDE^GYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ųr apie
linkėj. įstaiga 34,metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 

'lik patyrę unįjos 
J. J. Diinne 

Avė.,

Įstaiga Chicagoj. 
darbininkai samdomi.
Rpol’i/Tg Co., 3411-13 Ogden
Phone Lavvdąle 0114.

F. J. YANAS 
2805 West fflrd St. I 
Užlaikau Geležiniu 

Daiktu:
Malevų ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios, malevos 
už žemiaušias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarbavimą. 

L—-.. ...... ......  į .

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

PEOPLES PEUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ay, Haymarket 1018 
461 N. Halsted'St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

ATYTOJAI

MOTERŲ
REIKIA senyvos moteries dėl pri

žiūrėjimo 3 vaikų* ir pilnai prižiūrėti 
visus namus, 
kėsinu? | gerą 
namą.

M o-

7192 
'l'el.

Skalbti nereikia, 
algą ir suteiksime gerą

' r- 'I

W. Grand. Avė.
Columbos 9885

REIKALINGA senyva moteris ar
ba našlė prie prižiūrėjimo mažos 
Šeimynos, Valgis, guęlis. Kreipki
tės 2 lubos, užpakalis!

S. G. DIJOKAS 
3150 So. Ualsteu St.i ---—------- ------- (—

I ' REIKIA, patyrusių merginų 
prie atlapų siūlių atsiuvinėji- 
mo, skvliičių ir kabučių dar
bo. Mokama didžiausia nuo 
štukų darbo alga patyrusioms 
darbininkėms. Garantuota al
ga p rudžiai.

Form Fit Rrassiere Co.
230 S. Franklin St.

7th floor. ((____ «___________ -
MOTERŲ PARDAVINĖTOJŲ 

’ Patyrusių 
nėjimo, kurios gali pardavinėti viso
se krautuvės departamentuose, 
rios 

4cai.

prie’ generalio pardavi-

Ku- 
gali kalbėti angliškai ir lietuviš- 
Nuolai darbas, gera alga.

.1. Oppenhdimer Co. 
Ashland Avė. & 47th SI.

REIKIA DARBININKU
________ VYRU

REIKIA lietuvių salesmenų 
pardavinėti 'vasarinių resortų 
lotus šiaurinėj daly Wisconsin. 
Alga ir komišinas, Room 713 — 
139 N. Clark St. • •

RE1KLINGAS virėjas j vai- 
gyklą; geistina, kad butų gerai 
patyrus tame darbe.

Kreipkitės:
2113 S. Halsted St.

RElkALINGAS fairmonas prie 
Htgh presur boiler, turi mokėti tą 
darbą ir turėti paliudijimą, nemokan
tį nea'tsišaukit.

Kreipkitės į
Naujiem) Skyrių,

3210 So. Halsted, St., 
Klauskit K.’

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

NAMŲ 
&804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

REIKAIUJNC'AS pcnteris 
valgyklą.

Atsišaukite
7359 S. Wcstcrn Avė.

GROJIKLIS' PIANAS 
BARGENAS

Iš priežasties išvažiavimo iš Chica- 
gos, parduosiu savo $800 vertes gro
jikų pianą, ku benčiumi, kabinot 
138 ‘

ir
roliij, tiktai už

$110
Priimsim po $1D j mėnesį 

812 W. 63 St., 
pirmas augštas, ‘

Klauskite Mr. Klecb piano

RAD1O GRAMAFONAS j vieną. Kam 
eiti j koncertus, kad galima namie 
turėti koncertą; pirkit Radiolą, ku
ri perduos koncertus iš tolimesnių 
miestų. Mes priimam į mainus se
ni) gramafoni). Ateikite pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Muši) kainos 
žemesnės, geriausis patarnavimas.

Gus. Balsnvich
1722 W. 471h SI. Chicago

PARDAVIMUI 
----------------I 

Ohio valstijoj, labai 
vieta gasolino stoties, 
sueina du dideli

Cementiniai 
Keliai.

I

Del tolimesnių informaci
jų atsišaukite

< ■ Rox 255.

gera 
kur

'C •

Pittsburgh, Pa.

V - V ■
PARSIDUODA kriaučių 

pa ir valymo krautuvė.
Kreipkitės

1609 N. Austi n Avė

sa-
BARGENAS; parsiduoda 6 fialų* 

namas, mūrinis, TO metų senumo, 
kampinis, jočiais šildomas, 2 fia
lai po 6 ruimus, 3 flatai po 5 rui- 
iptts, 1 fialas 4 ruimų. Rendos ne
ša $225; pirmo morgičio $12000. 
Kaina $22000, cash $8000.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė su namu, biznis seriąi išdirbtas, 6 
kamb. vir&ii. Parduodame iš
žasties ligos. Kaina $9000.
cash. x

prie- 
Pusę

8716 Marųuettc Avc.
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI 'grosernė, randasi 
ant bizniavo stryto,' biznis išdirbtas 
ppr ilgus metus. Parduosiu pigiai, 
priežastis pardavimo liga, atsišaukite 
tuojaus.

1854 W. 47 St. . w 
'l'el. Lafayette, 5257

PARDUOSIU 80 akrų formą 
Campbellsporl, \Vis_, be skolos, ar
ba mainysiu Chicagoj ant praper- 
lės. Kas norit fanuos ar namo, 
krejpkitės pas Wm. Gritenas

3211 S. Halsted SI. 
antros lubos

'l’el. Boillevšrd 5066

PARDAVIMUI grosernė randasi 
puikioj vietoj, 'taipgi prilaikom rūky
tos mėsos, 4 kambariai dėl pagyve
nimo, barnė ir garadžius priguli prie 
grosernės, renda pigi, priežastis par
davimo, ęinu j kita biznį.

4422 So. Honore St.

REIKALINGA LOTŲ, mums rei
kia loti) ant Brighton Park, or South 
Side turime daug pirkėjų laukiančių, 
jei turi lotų, tai pranešk mums. Iš
simaino taipgi geras automobilius so
dan ant loto, kas norite automobiliaus 
ateikit pas mus.

J. VILIMAS,
4405 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI bueemė ir groser
nė, biznis išdirptas su 5 ruimais pa
gyvenimo. Nupirksit už prieinamą 
kainą.

Šaukit tuojaus
Lafayette 7624

PARSIDUODA farma 42 akrų; 39 
akrai dirbamos derlingiausios žemės 
Mich. valstijoj ir 3 akrai girios, daug 
cyderių dėl postų. Triobos puikiau
sios, visi budinkai nauji, kainą dasi- 
žinosit ant vietos, galit rašyt lietu
viškai arba angliškai. John Adams, 
R. 1, Box 97, Fountain, Mich.

-------------------------------- ------------y--------- -----------------------

K ar pcnteris ir
Pleisterhinkas.

jrtHN MIŠKE
4514 S. Paulina St.

ISRENDAVOJIMUI
KENDON 2 naujos 1nes krautuves. Mažoji

ve yra gera dėl beautv
2735 W. 43 St.

Tel. Normai 1167

kampi- 
krautU- 
parlor.

JIESKO KAMBARIO
REIKALINGAS šviesus, patogus 

kambarys vienam, blaivam vaikinui 
be valgio ant Bridgeporto arba. West 
Side j.

Atsišaukite
Box 482

1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS geras ruimas ir 
gera lova, turi būti dėl vieno vyro. 
Turinti tokį ruimą,'turi būti telefo
nas ir visi patogumai. Praneškit 
laišku į

Naujienų Skyrių
3210 So. Ųalsted St.,

S.

SIŪLYMAI KAMBARIO
* RENDA1 kambaris dėl 2 arba 3 
vaikinų; su \
Kambarys yra didelis, gal ir du gy/ 
venti; yra su 2 lovoms, taipgi turim 
ir“pąviėniem gyventi. ' s

Kreipkitės!
2113 S. Halsted St.

Valgiu ar be valgio.

REN'DAI ruimas, garu šildo
mas, 1 ar dviem vyram. Gera, 
patogi vieta gyvenimui. Kreip
kitės vakarais'.*

A. Grigaitis,
3213 Emeralld Avp., 2 lubos

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

TIKRA PROGA
Reikia sales-menų dėl 5 subdivizi- 

jų, vyrų arba moterų. Turi -turėti 
karą, žeme randasi Beverly distrik- 
te. Mes mokame gerą komišiną. 

MUNSER & CO.
76 W. Monroe St., 

Roojn 1600

.'r

REIKIA bučcrid, kuris kal
ba gerai angliškai ir vokiškai.

C.hicago, III.

REIKIA siuvėjų sale/nenų 
mieste. Mes suteiksim/ didelį 
pasirinkimų sampelių i mokėb 
sime didelį komišiną.

674 W. Madison St.
Room 206

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

.SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
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 nedėljoj ir vakarais

PARDAVIMUI
PARSIDUODA valgykla maišytų 

tautų apgyvfentoj apielinkėj 
eina gerai. Parduosiu pigiai, 
greitu laiku vykstu j Lietuvą.

Atsišaukite:
148 W. 69 St., 
Triangle 8061

Biznis
nes

PARDAVIMUI barbernė 3 
, krėslų, viskas 
Parduosiu už 
Atsišaukite 

2851 W. /

naujai įtaisyta, 
prieinamą kainą

Madison St

KENDŽIŲ, cigarų, rašomos popie- 
ros ir mokyklĮos reikmenų krau
tuvė, taipgi soda fauntain, ice 
cream, ir t. t. Gerai įrengta ir gerai, 
apsimokanti krautuvę, smarkioje biz
nio vietoje, prieš “L” stotį, South 
Side. Vienatinė krautuvė tos rųšies 
šioje apielinkėje. Yra daug stako ir 
geri .rakandai, pigi renda, geras ly- 
sas, su gyvenimui kambariais. Turi 
būt parduota dėl svarbios priežasties. 
Tikra pinigų uždirbėja, tiktai $1,800 
už viską, jei reikia dalinais išmokė
jimais, verta daug daugiau. Pama- 
tykit patys krautuvėje.

311 E. 61 St.
Netoli Prairie Avė.

PARDAVIMUI res t au ran t as, 
vieta gera, tarpe dirbtuvių. 
Gausit bargeną.

Kreipkitės
1338 W.,59 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
notion krautuve.

. Co n d riek,

2859 S. Union Avc.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI didelis, kampi

nis namas geros įplaukos, na
mas naujas, geriausios konst
rukcijos, pPgiai parduosiu grei
tam pirkėjui, galit pamatyti pa
gal' sutartį, lotas 50x125. 'Pu
riu vieną naują moderniškų 
bungalo\v, 5 kambarių, 639 W. 
87 Blvd., lotas 33X111. Pirki
te nuo savininko ir sulaupykit 
pinigų. Taipgi galime pastatyti 
pagal norą namą. Savininkas, 
5725 Ada St., Tel. Normai. 5257

EXTRA BARGENAS
Greitam pardavimui 2 aukštų me

dinis namas, 1 Storas ir 3 flatai po 
4 kambarius, ant kampo ir extra 
lotas prie šalies. Rendos $103.00 į 
mėnesį, vertas ir galima gauti dau
giau, flatai šviežiai ištaisyti ir vis
kas gerame stovyje ir gera apie- 
linkė South Side, arti Garfield bul- 
vardo ir Halsted St. Kaina $9500.00 
Įmokėti $1000.00, o likusius $75.00 
į mėnesį. Pardavimo priežastis — 
savinjnkas nori aplankyti Lietuvą. 
Atsišaukit greitai pas savininką.

„GROCERY STORIO 
6002 So. State St.

Tel. Wenworth 0612

PARDAVIMUI naujas 2 aukštų 
kampinis mūrinis namas, karštu 
vandeniu Šildomas, 6—6 kambarių, 
kieto medžio grindys, 2 karų gara
žas, stikliniai porčiai, sun parloras, 
moderniška,s įrengimas, savininkas 

4458 S. Sawycr Avc.

BARGENAS. Pardavimui mo<ler- 
niškas 8 kambarių mūrinis namas, 
4 karų garažas, 5 kambarių fialas 
ant viršaus, 2 lotai. Taipgi. 3 flatų 
modemiškas mūrinis namas. Alsi- 
šaiikite rytą arba vakare po 6 vai.

Tel. Lafayette 4640

DIDELIS BARGENAS
6 flatų ir 2kštorai ant 63 St. ne

toli Kedzie Avė. Lotas 50 pėdų 
pločio, kaina $26,000, cash $6,000.

F. A. Shievly and Co.
3410 W. 63 St.

Tel. Prospect 9059

PARDAVIMUI vištų auginimo 
Forma 45 akrai geros žemės, prie 
Lincoln Highvvay Indiana. 1:6 mil. 
į vakarus nuo Laporte, Jnd. 7 rui
mų namas, tornadu lapšild'ontas 
barnė, Lcdaunė, 3 aviliai bičių, di
delė vištlnyčia, didelis sodnas, mi
ško 200 ąžuolų * nuo 30—50 pėdų 
aukščio, 3 karvės, 2 arkliai 1 kiau
lė, žąsų, ančių, vištų ir visokių jran 
kių. Taipgi ir Fordas, geras pirki
nys, Parduosiu arba mainysiu ant 
namo ar biznio kokio.

‘Atsišaukite 5619 So. Lincoln St.
2 fl. Tel. Republic 3479 arba 

Prospect 5173

7 RUIMŲ namas su groser- 
ne parsiduoda. Namas ir biznis 
geras ir biznis išdirbtas. Kai
tra pigi. Kreipkitės tuojau.

7416 S. Peoria St.

NORT1I SIDE. Pardavimui 
marinis namas, 6 4 kambarių 
Platai, rendos $110.00 kaina 
$12,500, yra elektra, t oi lėtai.

Phone Diversey 1621

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIčIAl

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

PASKOLA IR ANTRI MORGIČIAI 
Mes darome ir perkame antrus mor
gičius sumoje $200 iki $5000. Leng
vais išmokėjimais už 6% palūkanų, 
prienamu komisu. Taipgi perkame do
kumentus.

LOUIS STERN & CO. • 
Suite 1029 Bumam Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
v

ŠTAI JŪSŲ LAIME
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą» į- devy
nis mėnesius; augštesnj j dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas,t 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, molainimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas male- 
mas, scenarijos paveikslutoas male
vojimas, shovv card rašymas, klesos 
panely, ser.edoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką.- Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. Vakare. Su 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wahash Avė., 

Calumet 5093
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