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Lietuva protestuo
ja Vatikanui

PALYGINAMAS ORLAIVIŲ DIDUMAS Triukšmas Now Turko 
radikalu susirinkime

Triukšmą sukėlė bolševikai; įsi
maišius policija susirinkimą 
uždarė

Reikalauja atsaukt iš Kau 
no nuncių Zecchini

Rabinas reikalauja iš Prezid 
Coolidge’o $12,500

Lietuva protestuoja Vati
kanui dėl Vilniaus

Mari, Prūsu premjeras.

Reikalauja, kad popežius 
jaus atšauktų iš Kauno 
minčių

tuo-
Siivo

Buvęs VbkietŲos kanclierius 
vėl išrinktas Prusu ministerių 
pirmininku

u, pralota Zecchini
I

VARŠUVA, kovo 10. — 
tomis čia žiniomis, Lietuvos val
džia ruošianti protestą Vatika
nui dėl jo padaryto su Lenkija 
konkordato. Tame konkordate 
lietuviai įmato faktiną popežiaus 
pripažinimą Vilniaus Lenkijai.

Pranešimas sako,, kad lietuvių 
visuomenė esanti labai sujudus 
ir spiria valdžią reikalauti, kad 
popiežius tuoj aus atšauktų iŠ 
Kauno savo nuncių, pralotą Zec
chini. J

Gau-

BERLINAS, kovo 10. — Bu
vęs Vokietijos kanclerius Vilhel
mas Marx’as, kurs praeitą mė
nesį buvo išrinktas Prūsijos pre
mjeru., bet veikiai po to buvo 
priverstas rezignuoti, šiandie vėl 
tapo išrinktas Prūsų ministerių 
pirmininku. Jis gavo 232 iš vi
sų 443 landtago balsų.

Vasario mėnesio pabaigoj 
Marx’as buvo rezignavęs, land
tagui pareiškus jam nepasitikė
jimo.

pavekslelis vaizdžiai parodo palyginamą keturių Amerikos diduma
kairės dešinėn: 1) n)ažiukag 100 pėdų ilgumo, orlaivis keturiems žmonėms gabenti, dar te
bestatomas; 2) RS-1, 282 pėdų iiir., nesenai pastatytas armijai; 3) orlaivis Los Angeles, Vokie
tijoj statytas, 642 pėdų ilgumo; ir 4)super-Zepelinas GZ-1, Goodyear kompanijos statomas 
Akrone, Ohio; jis bus 900 pėdų ilgumo ir galės gabenti nuo 100 iki 125 pasažierių.

Kurdu sukilėliai atmušti
Senas žydy rabinas, poli 

tikierius, areštuota
Nedavė Prezidentui Coolidge’ui 

ramumo, reikalaudamas iš 
12,500 doleriu

NEW YORKAS, kovo 10.
Del Prezidento Coolidge’o skun
dų čia tapo Šiandie areštuotas 
senas žydų rabinas, E. B. M. 
Brovvne, Septyniasdešimt žydų 
Seniūnų galva. Jis yra 72 me
tu amžiaus.

Pasak skundų, tasai rabinas 
bombardavęs ir bombardavęs 
Prezidentą Coolidge’ą laiškais, 
reikalaudamas iš jo 12,500 dole
rių, — pusės tos sumos, kurią, 
rabinas Browne sako, Septynias
dešimt žydų Seniūnų išleidę pra
eitą rudenį kampanijai už išrin
kimą Coolidge’o prezidentu.

Senas rabinas betgi buvo pa
leistas iki teismo be kaucijos, 
nes policijoj jis parodė daug au- 
tentingų laiškų, rašytų jam bu
vusiųjų Jungtinių Valstijų pre
zidentų: Harrisono, McKinley’o, 
Roosevelto ir Ilardingo. Jis sa
ko, (kad jis belikęs viejiintėlis 
tarp gyvųjų asnąuo, kurs nešęs 
Prezidento Granto grabą, o įni
ręs Prezidentas Hardingas bu
vęs kita kart jo privatinis sek
retorius. Tai buvę 1888 metais, 
kai jis, rabinas, vedęs New Yor- 
ke kampaniją už išrinkimą pre
zidento Benjamino Harrisono. •

Susirėmime su turkų kariuome
ne apie Diarbekrą turėję di
deliu nuostolių

/ i iru rĄMUsm J* **« -

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 10. - Diarbekro apie- 
lin.kej, Kurdistane, įvyko stip
rus susirėmimas tarp sukilusiu 
kurdų ir turkų kariuomenės-. 
Pranešama, kad sukilėliai buvę 
skaudžiai sumušti ir priversti 
bėgti. Mūšio lauke jie palikę 
daug užmuštų ir sužeistu.

KONCJRESMANAS, KUR AT
SISAKO PRIIMTI PADIDINTĄ

WASH1NGTONA& kovo 10. 
— Kongresmanas Tucker (dem.. 
Va.) atsisakė priimti 2,500 do
lerių algos priedo, kaip kad1 pra
eito kongreso buvo nutarta. 
(Praeitas kongresas priėmė bi- 
lių, kuriuo algos ^kongreso na 
riams padidinama nuo 7,500 i 
10,000 dolerių metams). Kon
gresmanas Tucker sako, kad 
praeito kongreso nariai buvę iš
rinkti vietoms, mokamoms tik 
7,.500 dolerių metams.

Kongresui a Ro tėvo
Henry Tucker, 14-tojo 
so narys, atsisakė irgi
pat priežasties priimti padidin 
tą algą, ir pinigai jo kreditui 
jau 108' metai pasilieka beguli 
valstybės ižde.

tėvas, 
kongre- 
dėl tos

ŽYDAI TRAUKIASI Iš
LIETUVOS

50,000 GALONŲ ALIEJAUS 
SUDEGĖ

------------  EVERETT Mass., kovo 10.—
KAUNAS, vas. 19 [LŽ . - j Ugnis sunaikino Beacon Oil 

Palestinon išvažiavo 150 žydų, į kompanijos keturis tankus alie- 
daugiausia jaunimas. Abelnai jaus, viso bendrai daugiau ne 
emigracija iš Lietuvos Palest y' 50,000 galonų. Liepsnos buvo 
non žymiai padidėjo. I matyt už kelių mylių.

Income Taksai
NAUJIENŲ Ofise išpildomos Income taksų 
blankos. Tos blankos turi būt išpildytos kiek
vieno iki kovė 15 dienos. Naujienų Ofisas at

idarąs nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. »

Nenorį įduoti Vokietijos 
' pacifisty

O dėl to aliiantų niilitarės kon
trolės misijos raportas busiąs 
laikomas slaptoj

PARYŽIUS, kovo 10.
liantų militarės kontrolės misi
jos raportas apie Vokietijos gin
klų ir karinio prisirengimo pa
dėtį žada pasilikti slaptybėj,, ka
dangi, aliantai sako, jeigu jis bu
tų viešai paskelbtas, tai dauge
lis Vokietijos pacifistų atsidurtų 
pavojuj, — jie butų savo val
džios persekiojami už išdavimą 
valstybės paslapčių.

Ką aliantų karinė misija at
radus svarbaus Vokietijoj, ji at
radus tik parodyta pačių vokie
čių pacifistų, dirbančių Vokieti
jos pramonėse.

3,400,000 žmonių be dar
bo Japonijoj

Keturiasdešiimtas nuošimtis be
darbių — inteligentinis prole
tariatas

TOKIO, Japonija, kovo 10. — 
Prekybos Rūmų surinktomis ir 
dabar paskelbtomis žiniomis Ja
ponijoj šiuo tarpu yra iš viso 
3,400,000 bedarbių.

Pranešimas parodo,, kad iš vi
so to milžiniško bedarbių skai
čiaus 40 nuošimtis yra inteligen
tai. Tųjų padėtis zėsanti dar 
sunkesnė tuo, kad jie beveik vi
sai negali gauti kurio nors dar
bo nors laikinai dirbti.

i/2-CENTO PAŠTO ŽENKLAI

Mirusio prezidento Eberto Nauji Lenku su Vokiečiais
našlė liko varge nesusipratimai

BERLINAS, kovo, 10. - Mi
rusio pirmojo Vįokietijos respub- 
1 i kosi prezidento Fridricho Eber
to likusi žmona turi vėl vargti.

Einant esamuoju įstatymu ji 
turi teisės gauti tik 592 markes' 
arba 141 dolerį, pensijos mėne
siui, kaip paprasto valstybės 
tarnautojo našlė.

Ebertų šeimynos draugai žada 
daryti .pastangų, kad butų išlei
stas tam tikras įstatymas,, kuris 
užtikrintų likusiai prezidento 
našlei tinkamą išsilaikymą.

Chicago ir apielinkė. — Oro 
i •

biuras šiai dienai pranašauja:— 
Aplamai gražu, bet daug šal
čiau; stiprus šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 56° F.

šiandie saulė teka 6:10. leid
žiasi 5:51 valandą.

_ i . _

LONDONAS, kovo, 10. —Len
kija jokiu budu negali gyventi 
nesiriejus su savo kaimynais. 
Dar nespėjo nutilti jos pakeltas 
triukšmas dėl pašalinimo jos į- 
steigtų nuosavų pašto dėžių lais
vajam Dancigo mieste, jau ji pa
sirūpino sukelti naujų nesusi
pratimų, sulaikydama vokiečių 
prekes, kurios buvo siunčiamos 
iš Rytų Prūsų per Dancigo kori
dorių. Einant privalomąją su
tartim tos prekes turėjo būt 
laisvos nuo muitinės kontrolės, 
to nežiūrint lenkų vyriausybė 
jas sulaikė, motivuodama tuo, 
kad jos paeinančios ne tiesiai iš 
Rytų Prūsų, bet iš Lietuvos, su 
kuria Lenkija esanti kaip ir ka
ro padėty.

Tų prekių sulaikymas įtemp
tus Lenkijos su Lietuva santy
kius tik dar labiau paaštrins, o 
Vokietija ruošias dėl tokio len
kų elgesio, protestuoti Dancigo 
tarybai..

NEW YORKAS, kovo 10. — 
Tarptautinio komiteto politi
niams kaliniams gelbėti suruoš
tame Vakar vakare susirinkime 
kilo toks triukšmas,, kad buvo 
priversta įsimaišyti policija, ku
ri, negalėdama kitaip triukš
maujančių nuraminti, ,susiririki- 
ipą uždarė..

Riaušėm kilo tuojau, kai buvo 
perskaitytas italu komunisto ‘ » 
Artūro Giovannitti, laiškas. 
Giovannitti turėjo būt vienas 
to susirinkimo kalbėtojų, bei 
vietoj atvykti, jis atsiuntė laiš
ką,, kuriame jis pranešė, kad 
tam susirinkimui visai nesimpa
tizuojąs, o todėl ir atsisakąs ja
me kalbėti. Ųaiške jis be to 
pareiškė, kad laisvė Jungtinėse 
Valstijose t.oli gražu negalinti 
susilyginti su laisve sovietų 
Rusijoj.

Vienas Civil Liberties Union 
organizacijos vadų, Roger Bald- 
\vin, atsistojęs garsiai pasakė: 
“Sovietų Rusijoj betgi jokios 
žodžio laisvės nėra!”

“Melas, melas!” ėmė rėkti ko
munistai. “Valio sovietų Rusi
jai”

Pusantro tinstančio susirin
kusių žmonių visi pašoko iš sa
vo vietų. Kilo didžiausias* triukš
mas. Keletas kalbėtojų šoko 
estradon norėdami kalbėti. Bec 
čia įsimaišė policija....

Susirinkimas buvo šauktas 
“protestuoti prieš nuomonių 
persekiojimą.“

NAUJAS VOKIETIJOS AMBA
SADORIUS ATVYKO

NEW YORKAS, kovo 9.
Garlaiviu Albert Bailiu šiandie 
atplaukė naujasis Vokietijos am
basadorius Jungtinėms Valsti
joms, baronas Ago von Maltzan ‘

PINIGŲ KURSAS

MEKSIKA NORI ŽINĮV APIE 
SAVO PILIEČIUS AMERIKOS 

KALĖJIMUOSE

Vakar, kovo 10 d., užsienio* pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 uo- 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4-77
Belgijos, 100 frankų ................ $5.02
[Danijos, 100 kronų ............... $17.91
/Francijos, 100 frankų ........... $5.12
'Italijos, 100 lirų ..................  $4*10
Lenkijos, 100 zlotų ................ $19.25
Norvegijos, 100 kronų ........ $15.27
Olandijos, 100 florinų .... $39.97 
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
švedijes, 100 "kronų ............  $26.95
Šveicarijos, 100 frankų .„..... $19.25

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
9. Užsienių reikalų departa
mentas įsakė Meksikos konsu
lams Jungtinėse Valstijose su
rinkti žinias apie visus Meksikos 
piliečius, kurie sėdi uždaryti 
Jungtihių Valstijų kalėjimuose.

Meksikos .valdžia mat gauna 
daugybę skundų dėl neteisingo 
apkaltinimo ir pasmerkimo Mek
sikos piliečių. 1

Lietuvos Pinigu Kursas AšTUONI ŽMONĖS PRIGĖRĖ 
GELBĖDAMI KITUS

• IVASIIINGTONAS, kovo 10.
— Apie ateinančio balandžio 1 x A , . . .... , . . . i tant Amerikos doleriais yra skaito-
dieną bus pirmą kartą Amerikoj lmas kitaip:

Siunčiant pinigus Lietuvon pei 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai-

išleisti pašto ženklai V2 cento j 
vertęs. Reikalas tokių puse-cen-: 
tiniii pašto ženklelių pasidarė, Į 
praeitam kongresui priėmus js-| 
tatymą, kuriuo einant kainos1 
trečios klasės pašto siuntiniams 
pabranginama (įstatymas įeis' 
galion nuo balandžio 15 dienos). I

$5.50 
10.50 
20.75 
81.00
41.25 
51.50 
61.75 
72.00
82.25 
92.68 

Taipjau tos klasės siuntiniams j Frie Šitos sumos reikia pridJti 25 
bus išleisti pašto ženklai 14/> centai pašto išalkių už kožn< siuntini, 
rpntn vertės "j Norint pasiųsti telegramų — dar 50
cento vertes. centų daugiai.

50 litų 
100 litų 
200 litų 
800 litų 
400 
500 
600 
700 
800 
900

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

AMSTERDAMAS, -Olandija* 
kovo 10. Laike stiprios aud
ros vakar netoli Amsterdamo 
buvb seklumon išmestas garlai
vis Soerakarta. Laivo žmonėms 
gelbėti buvo pasiųstas valkas, 
bet ir tasai buvo seklumon iš
riestas, ii' astuoni jo įgulos žmo
nių prigėrė. Garlaivio SH5eraz- 
karta keturiasdešimt įgulos žmo
nių išsigelbėjo valtimis, bet ka
pitonas ir kiti valdininkai pasi
liko dar garlaivy.

30,000 siuvėju švenčia
New Yorko dresmėkėriai paliovė 

darbą ligi negaus 10 nuoš. al
gų priedo

NEW YORKAS, kovo 10. —- 
Visi Oloah and Dress Makers’ 
unijos nariai — jų skaičius sie
kia 30,000 — gavo unijos komi
teto įsakymą paliauti darbą 1500 
siuvyklose, kol samdytojai neiš
mokės* jiems 10—15 nuošimčių 
algų priedo, kaip kad buvo su
lygta vasario 24 d. padaryto j su 
samdytojais sutarty.

Kol kas tai nėra formalis 
streikas. Darbininkai, kaip pa
prastai, ateina į savo dirbamą
sias vietas, bet nieko nedirba.

bšsprogiliiita Ku-Klux-Kla- 
niečio namai

1IERR1N, 111., kovo 10. — An
ksti šį rytą čia buvo dinamitu 
išsprogdinti ku-klux-klaniečio 
Fowlero namai. Visas namu 
priešakis buvo sprogimo nu
griautas. Patsai Fowler ir jo 
žmona, kurie dar miegojo, buvo 
išmesti gatvėn, abudu skaudžiai 
sužeisti, bet nepavojingai.

Kadangi Fowler buvo didelis 
rėmėjas nesenai užmušto ku- 
klux-klaniečių mušeikos Glenn 
Youngo, tai manoma, kad dina- 
mitininkai buvo klaniečių prie
šai. Suimta du įtariamu asme
niu.

NUSKENDO “KASTYTIS“
STOKIIOiJmAS, vas. 19 [Eį. 

— švedų laikraščiai praneša, 
kad kelionėj tarp Golland ir 
Vestervik nuskendęs su vokie
čių anglimis 190 netto tonų 
laivas “Kastytis” su šešiais jie 
rininkais. Eina tyrinėjimas.

NILES, Ohio, kovo 9. Va
kar čia įvyko vėl muštynės tarp 
klaniečių ir jų priešininkų. De
vyni muštynėse dalyvavusiųjų 

tapo areštuoti.

c y 1 ,. IIR„ ,.

Svarbus 
Priminimas. . <

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

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

Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius ir susinešimus su Lietuvęs Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, BL

_________________________________[I



BRIDGEPORTASAR SUDERINAMA

negaunami
UFABIONASCa

tVAPORA^ ^vaporatep

T0WN OF LAKE

■Oi

RISTYNES

RUPTURA

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.
So. Boston, Mass

NAUDINGI KREPŠIAIJ. ŠIMKUS

Tel. Dearburn 9057Babies Love lt

Uui\Garsiu kities Naujienose Namų

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

KUPONAS
Rašalai .v 
Mūsos

Košelės

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

egzamina- 
padarymo 

ir visokių

THE 
BORDKN 

COMPANY

BORDKN 
BUILDING 
NEW YORK

Pajai 
I’udiągai 
Sriubos

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

VARDAS
ADRESAS

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

Ant Platt’s Aptiokos 
Pastebėkite mano tikybą

Del paprasto kepinio su pie
nu, atskieskit Bordeno IŠga- 
ruodintą Piemį lygia dalimi 
vandeny ir vartokit kaip pie-

RIIEIN’S
Krautuve

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

deimantai 
LAIKRODĖLIAI 

JEVVELRY, 
ŲASH ARBA 

ANT 
KREDITO

3514-16 Roueevelt Ed 
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILL.

Bet deja! Neku- 
fašistlnlo raugo 

atrodo jau per-

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

MKS. Wl»Sl.OW’®
Syrup>

Atydai 
Lietuvių

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., artį Leavitt St.
Telephone Ganyti. ^552 

Valandos: 9 ryfojki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pelnyčio j nuo 9 r. iki 6\ v. 
Ve$la visdkia.s bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius DokumentuA 
perkant arba parduodant Lotusį 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaug 

lengvomis išlygomis.

ADVOKATAS
^liesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

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

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Jei norit dažinot kaip kept 
su Bordeno Išgaruodintu Pie
nu, išpildykit kuponą, pa
ženklinant kokias pamokas 
norit ir mes prisiųsim visai 
dovanai.

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Auksinis Kontestas 
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

(Shoping Bags)
aį ‘ krepšiai, krautų

jų ■ vese parsiduoda po
centus.- Jie yra la- 

> ? ^'tflbai puikus ir patogus 
t;’^^susidėjimui pirkinių:

■ tinka dėl daug pirkt
inių ir dėl mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri • perka 

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

Laikykit pieną ant ledo, jei 
atdaras Bordeno Išgaruodin- 
tas Pienas yra lengviau už
laikomas negu paprastas pie
nas, bet visgi nebūna šviežus 
per ilgą laika po atidarymui 
blekines.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak

' . Store
Moterų dreseš, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halated St., 

Chicaeo. III.

Phone Boulevard 1787

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

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

CHICAGO. ILL.

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra- geresnio 
kaip šis saugus (kūdikių 
Laxativc.

HENRY 1
LAIKRODĖLIŲ
P. O. Pčemueller, Savininkas 

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

tarnavimas laikrodėliais.

A LiDIl ORIUM 
CHOP SUEY

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

Užkvlečia savininkai:
PALIULIS' SAVININKAS 

3202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

J. P. WAITCHES
Advokatas

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room >11 
Teh Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. 'Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Šubatol fiuo 1-7 v. v. 
3236 S'. Halsted St. T. Bonl 6737

MIESTO OFISAS: 
127„N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant 
vojimo abstraktų ir 
kontraktų, dokumentų 
popierių. Veda visokius sudus

Tol. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiąi.

M. Yuška, / 
3228 W. 38th St., Chicago, IJI.

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

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

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

Registruokią dabar kol yra proga anksti pradėti lehktiniauli bei 
kompetuoti su įvairių kolionilų Kontesthilnkals. ,

Musų antrašas: ’ \

809 W. 351h SI., Chicago?
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774 t 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- S 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
Parduodam Laivakortes. • į*

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas i 
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 4013 ...

Valandos nuo 9:30 iki L vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 Ą>q. Halsted St. 
Po piėt ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimaj. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mofrgičiams.

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apidinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
rę^Uli^iai ka^dięu^kiekvie- 
riam'skaitytojui. . \

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

». A. VASILIAUSKU
* 3434 W. 65 Street,

Repuhlic 4876

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikaiiškps 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų 

adreso.

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. yVashin&tun St., Rooin 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Wesf 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

OTiartfU vidurmleštyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
W. WasUinglon St 
IVash.itifton & Clark

Vienas iš parankamų varto
jime Bordeno IŠgaruodintO 
Pieno yra kad galit pirkt 
hile skaičių blokinių ir turėt 
vartojimui kada norit. t N®“ 
suruks atdaroje blekineje-, 
nepaisant koksai oras..

UNsvvEETENEŪ ^aporate’
MjlK

A. A. OLIS 
ADVOKATAS*

11 Š. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

Lietuvos Konstitucijos §13 sa
ko: “Pilietis turi tikėjirųo ir 
sąžinės laisvę. Priklausimas ku
riai tikybai arba, išpažinimas 
pasaulėžiūros negali būti pa
grindu nusikaltimui pateisinti 
ar atsisakyti nuo viešųjų parei
gu“. Prieš šį paragrafą manau 
niekas nieko prieš turėt negali. 
Jis pilnai demokratingai šaliai 
atatinkamas, 
riems. musų, 
gaivalams tas 
daug nuobodžiu, tas paragrafas 
nepakenčiamu. .Ir ką gi: katali
kų rankose valdžia, o privelegi- 
jų jiems jokių,, Arba teisingiau 
pasakius tų privilegijų, apeinant 
Konstituciją ir visokius statu
tus, duota gan daug katalikams, 
bet tai toli gražu lig jų .begali
nių norų patenkinimo’ Dar no
rima privilegijuot katalikų dva- 
biškiją. Sakau norima, nes i 
tai nurodo einančios derybos su 
papos atstovu Zechiniu dėl kon- 

Gi viena iš konkor- 
be daugelio kitų, 

yra ir noras išimti kunigų tur- 
valdomas žemes nuo val

džios priklausymo. O jų pačių 
pasielgimas iš Lietuvos teisių 

Kur. tada tie §13 žodžiai, 
saką kad prigulėjimas prie ku- 
rips nors tikybos neduoda pa
grindo ąusikąltinuii pateisinti 
ar atsisakyt nuo viešų pareigų? 
Gi kunigai kaip tik ir nori nepri- 
klausyt nuo Lietuvos teismų ir 
nemokėt jokių mokesčių; — ne
nori jokių nuolaidų daryt ne.t 
Valdžios Konstitucijai, nenori 
atsisakyt nuo savo kanonų nei 
vienos raidės. Argi neprilips ka
da nors juodai intėrnacionališ- 
kas ožys liepto galą, Ar nesusi
pras liaudis netik nepadidint 
kunigams privelegijų, bet kai- 

pamažint, paviz. kad 
ir priverst kunigus kariuomenėj 
tarnaut;—laikas, laikas pasekt 
kultūringų franeuzų pavyzdį, 
Kažin kaip į tas derybas dėl kon
kordato reaguos Seimas. Pagy
vensim, pamatysim.

—Mallongas.

Tel. Yards 15461 
Ūea. 11061 Sp.

5 Iiving Avė.
Tel. BeVerly 23001 
W. J. Stankūnas) 
FOTOGRAFAS 

3315 Sp. Halsted
St. prieš 33 PI. 

Chicago, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET
Tel. Kedzie 8902* jfiMHBHl

Vokiečių ristikas 

u K. Levickiu 
Baltojo Dobilo” Uiubo čempionais

“Aušros” knygyne, Universal 
Kainos $1.10, $1.65 ir $2.20.

NAUJIENOS.
CKienro UI.

Karolis Požėla. si
Europos pusiau sunkiojo 1
svorio čempionas

J. Friberg si
Garsus švedų čempionus x

J. Goštautas
iLietuvių sunkiojo svorio ristikas

Adomas Wedzes
Iš Universal Atletikos kllubo

Tikintai parsidavinėja “Naujienose 
Atletikos Kliube ir Benošiaus aptiekoje.

Foreign Language Informa
tion Biuras yra suradęs, kad 
dažnai viena iš priežasčių, kodėl 
atvykusieji į Jungtines Valsti
jas negauna laiškų iųjo savo 
giminių užmary, yra ta, kad ne
turėdami pastovaus antrašo įsa
ko giminėms užadresuot> laiškus 
“General Delivery”. Vienok la
bai mažai žmonių težino, kati 
paštas taip užadresuotus laiš
kus telaiko tik kuktą dienų. Jei 
per savaitę ji> neatsiima, paš
tus grąžina laiškus tiems, ku- 
iie siuntė. Kuomet kreipiamasi 
į paštą per vėliau gaunama at
sakymas, kad laišką tokiai ypa- 
tai nėra. Tada tokia ypata pra- 
reda manyti, kad giminės ar 
draugai nenori jam rašyti ir jis 
pats sustoja rašyti.

Pašto įstatymai ir reguliaci
jos 1924 metams sako: “General 
Delivery“ skyriai paštuose yra kordato 
skiriami tik tiems, kurie nėra ()ato sąlygų 
galutinai apsigyvenę arba ku 
rie, tūlų priežasčių delei, negali tus 
priimti laiškų nuo pastorių ar
ba iš pašto dėžučių. “General 
Delivery” nereikia vartoti, jei ribos 
laiškus galima kitokiu budu pri
imti. Ypatos, kurios mano už
silikti kokiame mieste trisdeši
mts dienų ar daugiau, tuni pri
duoti savo vardus ir antrašus 
paštui ir pastorius jiems laiškus 
atneš. Taipgi tie, kurie parei
kalaus laiškų pašte prie “Gene
ral Delivery’’ langelio jei neži
nomi, gali būti reikalaujami pri- 
duot vardus ir antrašus ir prie
žastį, kodėl kreipiamas laiškų į 
paštą vieton gavusi Ijįuo pasto
riaus.

Tie, kuriems neatbūtinai rei
kalinga, kad jiems laiškai butų kuriais 
užadresuoti “General Delivery’’ 
dėlto, kad jie neturi antrašo ar
ba bijo, kad jų laiškai gali būti 
pavogti, turi eiti į paštą ir pa
prašyti viršininkų, kad jų laiš
kai butų palaikomi ten, kol jų 
pareikalaujama

u J. Šimkum
Naujosios Anglijos pusiau sunkiojo 

svorio čempionas 

u G. Hill
‘Loinbcrdžrkis’’ iš VViscen'sino

Pėtuyčioj, Kovo 13 d., 1925,
8:15 vai. vakare

Peilio* U U Skausmo
Kuomet faktai j>atvirtinti jus tiki

te, Faktas, kad aš išgydau rupturas 
be skausmo ir be vartojimo peilio, 
jus matėt patvirtinimą atsakančių 
žmonių šiose kolumnose daug sykių. 
Faktai yra patvirtihami kas savaitę 
skirtingų žmonių. Jei jųsAudteyup- 
turą, aš kviečiu atsilankyki ma
ne, kur šimtai kitų jau yih išgydyti. 
Del jūsų tai bus geriausias liudiji
mas. I

Skaitykit ką M r. Uibanic sako:
“Aš turėjau,lupturą ant abiejų pu

sių nėr 10 metų ir aš turėjau su jo- 
mis'tiek daug trubelio, kad aš vėliau 
nutariau jas išgydyti. Kuomet skai
čiau apie Dr. Flint, nutariau nueiti 
pas jį. 'Jis išgydė mane nuo abiejų 
rupturų, be peilio, be skausmo, be 
sirgimo ir be išlikimo iš darbo. Jei 
jus eisite gydyti savo rupturą p&s 
Dr. b'lint jus nepadarysite klaidos”.

J(>seph Urbanic, 4724 S. Ada St.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS DYKAI.
Dr. E. N. Flint

322 So. State >St„ 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto IM 4:30 p< 
pietų, panedėli&is ir ketverges Ir 
8:80 p. n.. n«»dMlomi«. uždaryta.

-4 į. > <

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra gry
nas ūkių pienas su Smetona nenugriebta. 
Jis yra geriausias pienas šeimynos reika
lams, kur tik pieno reikia. Ar esi jį išban
dęs su kava? Jei ne, tai pabandžius rasi, 
kad tavo kava turės visai skirtingų sko
nį. Jis puikus kiekvienam virtuvės reika- 
lui, kur reiktų pieno ar Smetonos.

SCHOOL HALI SVETAINĖJ,
Honore St.

Ii
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Trečiadienis, Kovo 11, 1925
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Amerikos istoriškos dienos
Vasario menesyje

Vasario 22, 1819 — Nujur- 
kimas Floridos. Nuo 1513 me
lų Florida prigulėjo Ispanijai 
ir Britanijai; 1810 metais Va- 
L.idti Florida buvo prijungta 
prie Stivicftylų Valstybių kaipo 
dalis 
kuria Suvienytos Valstybė 
pirko nuo Francijos. 
tada turėjo lik rytų Floridą,'atsiskirti 
kuri turėjo mažai vertės. John 
Quincy Aliams vedė ilonbas su 
Ispanija, ir vasario 22 
syta po sutarčia, kuri 
Floridų Suvienytoms 
bėms už $5,000,000.

---------------------------------------------------------------------- -------- ------------------------------------------ - ;

t ■ I . ■ • ■ . ,

NAUtTIENOS, Chicago, III.
___ u. -■ ------------- *1*—   ' tfCMMhMTiMMiaM

I ' jos, norėdamos nepriklansomy- navo per dvejus terminus, ir 
bės, pradėjo rengtis prie karo.l per tuos aštuonis metus ture- 

\Vashinglonas pradėjo orga-|Jn nP lik įsteigti naujų valdžią, 
>ti ją iš visų pusių, 

norėjo, kad War 
bulų prezidentu tre- 
bet jis neapsiėmė.

gruodžio 12, 1799
'“į m. dvi dienas po apsirgimo. Iki 

šiam laikui jį žmonės vadina 
“Jo šfilies Tėvas”.

Vasario 27, 1807 — gimimo 
diena Henry Wads[wortli Lon.g- 
felleav. Henry VVadsAvorth Long- 
fel.lnw ' yra daugumos žmonių 
pripažintas kaipo pirmiausias 
ir popiiliariškiausias Amerikos 
poetas. Jis gimė vasario 27, 
1807, Portland, Maine. Po už
baigimu Bo\\/doiiv kolegijos 
jam buvo siūlyta profesorystes 
vieta mokinti kalbas toje ko
legijoje. Kad tam darbui pri
sirengti, jis išvažiavo Europon

palsjbet apsaugoti 
VPdėi Amerika 
kur,1 shinglonas 

buvo sykiu, 
Jis mirė 

kad turėjo išrinkti armijos ve-j 
ir Išrinko George VVa-: 
na. Jam pasiseku išvyti 
s armiją iiš Bostono.- Po 
savo armija, vyko Nevv 

n u via u avęs į 
bandė priro-l 
reikalingumų

niziioti tuksiančius vyrų, 
užmokėdamas jų išlaidas 
juos Į pageiba Bo-tonui, 
matyt, aršiausia kova 
prasidėjuisi. Kongresas

1826 m. prasi mokinti kalbas. 
Jis lankė Franciją, Italiją, Is
paniją ir Vokietiją. 1836 me
tais mokino literatūrą. Jlarvard 
Universitete., 
mėn. 1882 m. 
nas Amerikoje 
kantis vaikas 
su jo eilėmis.

Jis mirė kovo 
Beveik kiekvię7 

mokyklų Pan
yra. apsipažinęs

to, «a 
Yorkan.Ix>uisianos tm tori jos,

nu-
Ispanija dyti Kongresui 

nuo . 
pos I, 1776 m. 
ėmė ir davė [ 
kilau som y I >ės I >ek I a rac i j a.

Prasidėjo baisi kova dėl ne
priklausomybės ir buvo pasek
mingai 
George

pasira-

Valsty-

DU BROLIAI ŽUVO LEDUI 
ĮLUŽUS

MAiDISON, Wis., kovo 9. 
čiužinėjau t Monona ežere įlūžo 
ledas ir du bręliai, James ir ITar- 
ry Caygill, iš Dodgevilles, prigė
rė. Trečia^ brolis išsigelbėjo.

............................................. ,

Marąuette Pharmacy 
'Vienatinė Lietuviška Aptieko šioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio 

Registruoto Aptiekoriaus.
Reikale malonėkite kreiptis prie 
manys, o aš pasistengsiu pilnai už- 
ganedihti duodamas teisingus pa- • 
tarimus ir sąžiningai pildydamas 

daktarų receptus.^
F. A. R AKAS’, 

Gegiatruotag aptiekoriiiR ir 
savininkas

2346 W. 69 St., (ari i Weslcfn A v.) 
Phone Republic 5877-5831.

I CHI(AQO. 1LL.

Tel, Blvd. 3198 
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUšERKA 

Pasekmingai / pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

Geras paprotys' *
Raudokit Rnffles kandien, kad užlaikius 

galvos 0J4 sveika ir kad turftl puikins 
Ivilgančhia plaukus,

Rgffle^ / 
sunaikina pleiskanas, tą Svarbiausi /// iį 
priešą gražių plaukų. flIĮ A,

Nusipirkite bonką už 65c šiandienė 
pas savo vaistininką. 75c -kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO./ 7
Berry & South 5th Sts. / 

Brooklyn, N. Y. —J

MIS. MICHNIĘVIGZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.

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

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN **
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

į Dienomis: Canai Telefonai: J

v Boulevard 4136

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

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

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

Valandos nuo 
R ryto iki I po 
pietų, nuo G iki 
9 vai. vakare.

užbaigta su pageiba 
VVashingtono. Padarius 
1783 m. Was'liingtonas 

j savo namus, bet no-

gimimo
Lavvell.

James

Vasario 22, 1819 — 
diena 
Poetas
Russcl I.osvell gimė Cambridge
Mass., vasario 22, 1819 m. Ap-

James Russel 
ir diplomatas

m. tapo vienytų vars- 
m misteris Ispanijai ir 

m. buvo |>urkeltas Angli- 
j!.owell buvo vienas iš 

minislerių, ku-

sugrįžo 
ilgai ten buvo, nes tuoj vyko 
Philadelpliijon kaipo pirminin
kas konvencijos, .kiuri turėjo 
apsvarstyti Federalę Konsti lu

ti tautiška valdžia, 
mėnesių apsvarsly- ni

ir \ vienbals-iai prašė

Valstybių pirmu
Balandžio 13, 1789 
tonas New Yorke priėmė prė-. 

buvo

\Vashin
KRENN & DATO .

Exclusive Agents for Mrs. Rockefeller McCormick Properties DR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Jo tėvukas, 
Washington, atvažiavo 

1656 m. ir turėjo 
žemė.-? Virginijoj. Jurgis
vasario 22, 1732 m. Jo 
mirė, kuomet Jurgis su- 
12 metų, ir kad nors jo

1877 
lybių 
1881) 
jon. 
įlekmingiibuisių
ris atstovavo Suvienytas Vals
tybes. Jo gerinusios eilės buvo 
“The Vision of Sir Ijuinfal”. 
Jis mirė rugpiuėio 12, 1891 
metais. Įzidento prisiegų. Dar

Vasario 22, 1732 — gimimo neišpasakytai sunkus, 
diena George VVasbington’o. 
\Vashingtono tėvai atvyko Ame
rikon iš Anglijos. 
John
Amerikon 
daug 
gimė 
tėvas 
laukė
motina turėjo daug žemės — 
jos vyras paliko jai 5,000 ak
rų — ji turėjo miv>.ai pinigų, 
ypatingai dėl apšviėtimp savo 
penkių mažų vaikų. Bažnyčios 
zakristi.jęnas turėjo mažų mo
kyklą ir čionai Jurgis pasimo
kino rašyti ir skaityti. Kadan
gi jis turėjo sekti tėvo paša'u- 
kinių - sodintojo — jis dau
giausia turėjo apie tai mokin
tis ir apsipažinti.

Būdamas 15 metų norėjo

Do You Want to Capitalize 
Your Spare Time and 

Make BIG Money
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 ikf 9 vakare. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago,-'Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

WE WANT 1MMEDIATELY 
1OOO MEN AND WOMEN 

• , . , ' y - f

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

FREE
YOU CAN EARN WHILE YOU LEARN

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res.. Ph. Rockwell 0268, ( anai 0084
DR. I. TREIGER

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

........... -/

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. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 diepą.

LIETUVIAI DAKTARAI

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti išplaukimai iš New Yorko: 
“LITUANIA” ..................... 17 KOVO
“ESTONIA” ..... ..................... 7 APR.

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

J Klaipądą ir agni — $181 
U/.Čėdysit $44.50 apsimokant ahi pusi 

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

lupti jurininku, l>et motina ne- pusparj Klaipėdon atvyksit, 
payehjo, ir priverto grizli pi ic į ralTIC AMERICA LINE 
mokslo., SVasIiingtonas intere-j120 N. La S’alle Sfr., Chicago, III. 
savosi matavimu.. Sulaukęs 20į P'ie agentų,
metų jis buvo majoru pulko 
prieš l’rancuzus ir indijonus va-t 
karuose. Po kelių susikirtimų' 
ir kuomet taika buvo padary-] 
ta, \Vashingtonas apleido savo 
armiją, ir grįžo prie savo pa
šaukimo. Tais pačiais metais 
buvo išrinktas nariu House of 
Burgessvs, kaip valstijos At
stovų Butas buvo pavadintas. 
Jis apsivedė ir per 15 metų bu
vo sodintojas. Kuomet, Wash- 
ingtonas mirė, turėjo daugiau 
kai 51,000 akrų žemės, ir bu
vo didžiausias žemes savinin
kas Amerikoje. Jis turėjo ke
lius šimtus vergų ir kuomet 
mirė, visus paMuosavo.

Amerikos revoliucija užbaigė 
šio Virginijos sodintojo ramų 
gyvenimų. 1765 m. Anglijos 
parlamenta^ uždėjo- taksus ant 
beveik kiekvienos rųšies popie
tes parduotos kolonijos. Dau
giausia protestų pakilo Virgi
nijoj, kur Anglijos karalius 
turėjo daugiausia rėmėjų. Tas

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

b3'1 HAPA6

$203
HARRimah Tik Ii ii
Iš New Yorko 
iki Kauno ir 
atgal
Plūs U. S. Revenue taksai 
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų nainų ir tas yra 
pavesta patyrusioms kondukto
riams.
/■ ■ " N

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

<__ _ ________________________ /

susipratimų ir piktumų, kad 
vėliaus Anglija turėjo atšauk
ti, kad nors ji vis turėjo teisę 
takšnoti kolonistus, ir koloni-

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

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

Numažintos kainos

EB I LIETUVĄ
—į* Važiuokite į IJetuvą ir sugrįžkite pa

togia United States linijos laivų trečia 
klesa. Numažinta kaina keliones tarp New Yoiko ir 
Kauno j abi pusi tik $203, (S. S. Leviathan lafVu į* abi 
pusi — $215). Prisidėkit© prie specialės, ekskursijos, 
kuriai vadovaus p. Jonas W. Liūtas (Luth)' ir kurios lai
vas Leviathan išplauks gegužės 23 dieną. P. Li u ta s| pri
žiūrės bagažus, pasportus ir prigelbėą. muitinyčiose bei 
kituose kelionės reikaluose. Pasimatykite su vietos 
agentu arba rašvkite

UNITED STATES LINES
45 Broadway . New York City
110 So. Dearborn St., . Chicago, III.

Managing operators for 
UNITED SHIPPING BOARD

Qualifications Necessary:
1“—YOU should be employed at the .6—YOU should have good appear* 

z presenttime—butnotoverworked. ' *
2— YOU should be ambitious to make

money in your spare time.
3— YQU should be intelligent—Eng- 

lish speaking—good talker.
4““YOU should be honest — sober

minded—industrious—thrifty.’
5—YOU should have good health-—

no matter what your age.

ance and make friends easily.
"J—YOU should have a buming de- 

sire to leam how to make big 
money by selling real estate.

8—YOU mušt £gree to take our in
struction—determined to work up 
to an executive position in one of 
our many subdivision sales de- 
partments.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boolevard 5913

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

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

k ■■■■ ■■

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

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

The Ilouse of 
KRENN & PATO

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

The Flouse of 
KRENN & DATO

Exclusive agents for Mrs, Rockefeller will give you absolutely free, without 
McCormick properties, control the finest 
subdivision real estate for sale in the 
environs of the great city of Chicago.
Ali of these wonderful properties are for 
sale; and we need immediately at least 
one thousand—honest—intelligent—am- .... 
bitious—clean eut — reliable salespeople *en2e competition and On terma 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 personajly help you make your 
sales. ‘ :

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

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

That is why we have established

obligation, the best instruction that money 
can bu y. This is your opportunity to 
leam how to sėli real estate by selling— 
the very best subdivision properties in the 
environs’of Chicago—at prices that chal-

That is why we have established the - 
KRENN $ DATO SCHOOL OF REAL- 
TY-SALESMANSHIP which offers you 
this opportunity to leam a dignified pro- 
fession and make big money in your spare ; proven executive ability—our Realty 
time even while you are leąming how to School has an immediate place for you aš 
sėli real estate. Sales Manager on its staff. b

Hours of attendance will be arranged to suit the convenience of various groups of studento

'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
A MK. SOLON FIELDMAN I

4 Dean » Lecturet

| KRENN & DATO SCHOOL OF |
B REALTY-SALESMANSHIP ■
= 1009 North State Street (Second Floor) =
i5\ No. 4 , [Please bring this advertisement with ^ou.) Lithuanian ( March 11
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Telefonas Boulpvard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicagų, IU.

A. L. DA VIDONIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

...........................  .... LI

' DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 
157^ Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633
\ n ...................■■■ i ■■■■ ■ i /

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.

V..... .. .... ■■■ ■!■■ J,,!,/
Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su
Lietuva, už pigių
kainų, naudokitės
Naujienų kablegramų 
sistemų.

................ ............ 111 1 \
Tel. Boulevard 0537 \

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 .iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

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

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

Dl Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..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 kranjo, odos, chroniš

ką ir slaptų ligą
Gydo su pageiba naujausią metodą 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:38 iki 4:3Q po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Ava.

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

Dr. J. W. Beaudette
J ■ -



B r|NAO JIJBNUS, ’ CEfežgiT UI

NAUJIENOS denį, Vokietijos socialdemo- 
kratai nutarė šioje rinki- 1 be Lithuaiuan Daily I , “ ,

Publiahed Daily Eicept Suadaylmų kOVOle neSldėtl SU lOkia l’b. Uthuanian Pab. (K Ino. I

Editor p. Grigaitis kandidatą, buvusį Prūsijos 
i78» suuth^Hai.ud - ministerį pirmininką, drg. 
Tei^phone RooMvait 8ioo I Brauną. . , j <

Subscription Ratesi I Jeigu kovo 29 d. balsavi- 
J8.00 per year in Canada. I _ . , ,$7.00 per year outside of chieago. | muose ne vienas kandidatas 
^šc0 i»r copy.in Chicag°’ j negaus absoliučios daugu- 

’Entered as Se'cond Člas. Maite'r P1108 balsiJ, Vėliaus bUS 
Uarch i?th, 1914, at the Post Office antras visuotinas balsavi- 
jf Chicago, Ilk, trnder the act ofl
March 2nd 187&____________________  mas. Pirmam balsavime eis

Naujienos eina kasdien, išskiriant | keletas kandidatu ir kitlj
. Tuo budu čia bus 

proga pamatyti, kiek kuri 
partija turi pritarėjų, s

Nuo gegužės mėnesio iki 
pernai

Vasario šešiolikta.
prieš

jektnadienius. Leidžia Naujienų Ben-|
drevė, 1739 So. Halsted St., Chicago.Į PdrL1JM-
U) — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
k Chicagoje — paštu:

Metams ......... .......... ................— $8.08
c Pusei metų ____________ _ 4.001 jv.

Trims mėnesiams_________2.001 gruodžio menesio
Dviem mėnesiams  ------------- i.50 metais socialdemokratų bal-
Vienarn menesiui------------------ .751 .v.

.. . . su skaičius užaugo vienuIhicagoje per nešiotojui: / * I &
viena kopiją------------------------- 3c milionu ir astuoniais šim-
Savaitei ................ .—_ 18c I ~ -
Mėnesiui___ _________________75c tais tūkstančių. O komuni-

duvienytose Valstijose, ne Chicagoje, Į Štai per tą patį laiką Vieno 
paštui

Metams ........................—— $7.00
Pusei metų ............ ___________ 8.50 frar pasirodys, ar tas social
ioms mėnesiams___________4.751 _ \
Dviem mėesiam___________1.25 demokratų stiprėjimas ir
Vienam mėnesiui------------------ .75 komunistų smukimas bUVO

IJ,luTO” įtiktai laikinas reiškinys, ar
p!?^"mėtį’........................jisai tesėsi ir toliaus.
Trims mėnesiams-------- --  2J)0
Pinigus reikia siųsti pašte Moaay

Irderiu kartu su užsakymu.

bepradėjęs rimtai svarstyti. 
Bet vėliaus patyręs visas in- 
trygas prieš mano Kandida
tūrą ir pamatęs net valdžios 
viršūnių nusistatymą 
mane, atsisakiau.”
Petrauskas sako, kad jisai 

veikiąs Liaudies Operoje ir 
Lietuvių Muzikos' Konservato
rijoje, kurios esančios jau ga
lutinai įsteigtos.

Pasirodo tečiaus, khd net 
operos' srityje Lietuvoje intri
gos ir ypatingas valdžios vir
šūnių “nusistatymas” trukdo 
darbą. Ko tuomet stebėtis, kad 
temai abiem kojom šlubuoja 
politika?

Iš MONARCHISTINĖS 
JOS I KOMUNISTŲ 

PARTIJĄ.

GAU-

miliono balsų neteko. DA-

Vokietijos žmones vėl tu
rės progos parodyti savo po-, 
litinį nusistatymų, šio mė
nesio 29 d. bus visuotinu 
balsavimu renkamas respub
likos prezidentas.

Pernai metais Vokietija 
turėjo visuotinus rinkimus 
du kartu: gegužės mėnesy
je ir gruodžio mėnesyje. Ta
me septynių mėnesių tarpe 
pasirodė, kad Vokietijoje 
ėmė sparčiai atsigauti so
cialistinės ir demokratinės

Mums- rodosi, kad Mas
kvos garbintojai Vokietijo
je šį kartų gaus dar didesnį 
smūgį,, negu pereita gruo
džio mėnesį; Nes šiandie 
Vokietijos; darbininkai jau 
gali aiškiai suprasti, kad da
bar dalykas ' eina rie apie 
“pasaulio revoliuciją’*,.o tik
tai apie tai, ar bus apsaugo
ta respublika ii* liaudies tei
sės. Komunistai gi yra res
publikos ir demokratijos 
priešai.

Leipcige, Vokietijoje, 
nai pasibaigė, didelė byla 
komunistus kaltinamus 
kad jib’organizavo slapią teror 
rištinę sąjungą valdžios žmo
nėms ir šiaip1 politjniems prie
šams .žudyti. Svarbiausias toje 
“čekės” byloje liudininkas pro
kuratūros pusėje buvo koks 
tai Neumann, kuris pirma vei
kė išvien su komunistais, o 
paskui, patekęs į policijos na
gus, ėmė juos1 išdavinėti, ati
dengdamas visus jų sekretus.

Kitas svarbesniųjų asmenų 
toje byloje buvo Ernst, Poeg'e. 
Jisai tarp ko kita paliudijo 
teisme, kad jisai buvo ’ garsio
sios Ebrbardto brigados kri- 
minalio skyriaus narys, ve* 
liaus gi įstojo į komunistų par- 

Kapitono Ehrbardto. bu- 
kaip žinia, buvo sudaryti 

siautė
kraštuose ir kėsinosi

o 
jįe dalyvavo Kitpp’o 

prieš respublikos

riai 
iš tų elementų,!' kurie 
Pabalto 
užkariauti Rygą, 
kieti j o n, 
sukilime 
valdžią.

lieso/- 
prieš 

tame,

reakcininkai buvo surinkę 
46 nuošimčius visų balsui o 
gruodžio mėnesyje jiems 
teko tiktai 44 nuošimčiai, 
kuomet demokratinių parti
jų balsų nuošimtis per tų 
laiką pakilo nuo 41 nuošim
čio iki 47.

t Apžvalga
BOLŠEVIZMO “PRO

GRESAS”.

“Laisvė” džiaugiasi, 
Rusijos bolševikams sekasi 
galėti “sodžiaus

kad 
nu- 

idiolizmą”.

Respublikos šalininkai Vo
kietijoje šiandie turi aiškių 
daugumų, palyginant su mo
narchijos šalininkais. Bet 
bėda yra tartie, kad tarpe tų 
dviejų didžiųjų jėgų maišo
si partiją, kuri trukdo de
mokratijos progresų. * Tai 
yra komunistai. Jie nepri
taria monarchijai, bet jie 
kovoja taip pat ir prieš res
publiką. v Kai atžagareiviai 
eina prieš respublikos šali
ninkus, tai komunistai bal
suoja išvien su atžagarei
viais.

Tik ačiū šitai komunistų 
talkai, Vokietijoje galėjo 
susidaryti Luther’o kabine
tas.

“Rusijoj pradedama kreip
ti kuo didžiausios domės į 
sodžių. ‘Pravdos’ pranešimu, 
į sodžių eina du milionai 
ekzempliorių “Sodiečiams ski
riamų laikraščių. Kokie me
tai atgal eidavo lik milio-
nas.'
Tik pamislykite, koks milži

niškas pasisekimas: Rusijos 
sodiečiai gauna du milionu 
ekzempliorių bolševikiškų laik 
rašeių, kuomet tų sodiečių Ru
sijoje yra (langiaus kaip šim
tas milionu!

raščių Rusijoje*. leisi negalimu 
Bolševikiškus 
vietų spauda 
bei verstinai 
kad jie imtų

laikraščius šo
ne tįktai leidžia, 
bruka žmonėms, 
juos. Visos val- 
pav. turi kad ir 
įsirašyt skiria

Šitoje ginkluotų monarchis
tų gaujoje minėtasai Ernai 
Poege įgijo savo politinį ‘iš
silavinimą.” Leipcigo teisme 
jisai papasakojo, kaip 1920 
molais brigados vadas, Ehr- 
liardt, laikė prakalbas, aiš
kindamas, jogei reikia išnai
kint “tuos išdavikus socialde
mokratus,“ kurie vedą į pra
gaištį tėvynę. Šitaip “apsišvie
tęs”, Poege susipažino ^su ko
munistais ir įstojo į jų partiją. 
Jo veikimas tarpe komunistų, 
matyt, buvo aukštai įvertina
mas, nes partijos vadai jį pa
skyrė į kontroles komisiją, 
kurios uždavinys yra saugoti,* 
kad partijoje viešpatautų 
“gryna” revoliucinė dvasia.

Tarpe monarchliistfnių ban
ditų ir komunistinių “revoliu
cionierių,” kai p" matome, daž
nai sunku yra surasti rubežių. 
Asmuo, kuris .visa savo siela 
buvo atsidavęs Ehrhardtui, pa
sidarė toks pat karštas komu
nistų pasekėjas. \

Vokietijos monarchistai ir 
komunistai yra artimi dvasi
niai giminės,, lies jie vieni ir 
antri laikosi lų pačių “princi
pų”: skelbia smurtą ir neap- 
k e n č ia soc ialdemok ra l ų.

Suprantamas dalykas, 
kad, renkant respublikos 
prezidentų, komunistai irgi 
nerems demokratinio kandi-

nė monarchistų kandidato. 
Kaip girdėt, jie ketina sta
tyt savo kandidatų, kuris 
turės claug-maž tiek pat ga
limybės būt išrinktu, kiek 
Amerikos Fosteris turėjo 
galimybės patekti į Baltąjį 
Namų Washingtone.

Bet, atitraukdami' dalį 
darbininkiškų balsų, koniu-

nenorėdamos 
mus joms laikraščius.

Jeigu prie šitokių aplinky
bių bolševikams pasisekė po 
septynių su puse įdėtų viešpa
tavimo įbrukti šimtui milionu 
žmonių lik du mrlicfhu ekzem
pliorių savo laikraščių, lai ai
šku, kad Rusijos vaMiečiai 
arba visai tos spaudos nenori, 
ai lai iie nemoka skaityti.

IŠRADIMŲ UŽREGIS
TRAVIMAS.

M. PETRAUSKAS NEBUS 
OPEROS DIREKTORIUS

Kompozitorius Mikas Pel-, 
rauskas rašo “Tėvynės” redak
toriui:

“iPasilcbėjau.

Jau daug kaitų praleidome 
vasario šešioliktą, bet šiandien 
septintą kartą. Daug kas da
bar septyneriopai pasikeitė. 
Musų krašte daug kas atsimai
nė nuo pirmų metų, ramesnių, 
sukalbamesnių. šiandien kiek
vienas turi septyneriopai priešų 
valdžioje, kuri žinoma, septyne
riopai ir atlygina savo prie
šams. Septyneriopai ir priešų 
valdžia susilaukė. Kas pirmą 
kaitą šešioliktoj vasario buvo 
savo nusistatymo, jį pakentė, 
dabar septynis kartus kratytas, 
muštas ir t.t. dėl griežto savo 
teisių reikalavimo. šiandien 
kas neina kaitų su pritarimu 
cenzūrai, kalėjimams, valdžios 
viršūnėms,’ .tas atsiduria “sep
tintųjų” skaičiuje. Septynerio
pai mainosi laikai sulaukus sep
tinto kaito šešioliktos vasario!

Padaugėjo prasikaltėlių, by
lų, prasižengįmjų septyneriopai, 
nors žmonės yra tie patys, ką ii 
pirmais metais. Nejauku matyti 
po kalėjimo iškelta vėliava sep- 
tynius kartus daugiau kalinių. 
Jiems tautos laisvės prisimini
mas nieko nereiškia. Matydami 
prieš save pro langus spalvuo
tas vėliavas, ’ dykinėjančius 
praeivius žvangina retežiais no
rėdami išvysti nors pirmą šven
tę savo laisvės. Tai prasikaltė
liai prieš, kodeksus, baudžia
mus, noi’si pro jų šalį eina .to
kie pat laisvesni, kurių nesuuo- 
dė ilgosios, rankos,, j,Gydytoj ai 
pavadina juos ligoniais, teisė- 
j ai-prasikaltėliais, laisviej i-be- 
laisviais ir t.t.

Šiandien septyneriopai žvan
giau skamba jų retežiai, nes 
septyneriopai kiečiau uždaryti 
ųž sienų. Jie pirmieji auštant 
pasveikino šešioliktą vasario, 
tik niekas jų negirdėjo, nes 
prezidentas miegojo, ministrai 
sapnavo, o spekuliantams tai 
nei galvoj, ne jų reikalas iš to 
biznio, nepadarysh Jei reikės 
varžytinėmis pristatyti retežių, 
tuomet jie pažvelgs į juoš, į jų 
jėgą, norėdami žinoti kurių irė 
t ežių jie neįveiks. Bet tai bus 
vėliau, ne šiandien, šventėje.

Būriai bedarbių irgi nujaučia 
ką tai tokio nepaprasto, bet ne
suvokia. Jielms gi paprasta bė
da, o šiandie septyneriopai pa
didėjusi, jog nėra darbo. Vietoj 
automobilių jie nešiotų minis
trus gatvėmis, rodytų kiekvieną 
šeimyną, kuri nieko neturi apart 
gyvybės, aiškintų skurdą nuro
dytų viso to priežastis, prašytų 
panaikinti vargą, bučiuotų ran
kas, kojąs ir t.t. jei tik jiems 
pritartų. Bet jie lekia cilindruo
ti automobiliuose į didžius ra
mus kur tars iškilmingą žodį, 
kuris nieko nereikš, tik tiek bus 
naudingas, jog apvers keletą 
kartų nutukusį liežuvį. Bedar
biai toliau tęs savo septynerio
pą skurdą iki tolimesnių sukak
tuvių kada skurdas dar dau
giau didės. Jie irgi pirmašais 
pabudo šįryt ir nusistebėjo iš 
plevėsuojančių vėliavų.

Džiaugiasi spekuliantas, na
mų šeimininkas ir kiti kam pa
kilo septyneriopai įplaukos. 
Darbdavys nusišypsojo sulaukęs 
darbininkų pertekliaus ir jų at
pigimą. Matot, kaip kam sep-. 
tyneriopai pakilo biznis, laisvė.

Štai armijos valdininkų, po
licininkų kunigų, vienuolių su 
vėliavomis randasi 
apačioje bedarbiai, 
prostitutės ar kiti
Tai šešioliktoj vasario šventoje, 
jos sulaukus septintą kartą su 
septyneriopomis permainomis:. 
Pabar atsidėję laukime aštun^ 
tųjų sukaktuvių.

16 vasario 1925 m., Kaunas,
’ —šimtakojis.

viršum, o 
kaliniai, 

bedarbiai.

laimėti rinkimus atžagarei-.

Kad komunistams neda
vus perdaug drumsti van-

Iš viso per 1924 metus paten
tų ofisas surinko $3,176,622.' 
Kag yra didžiausia suma, kurią 
tas ofisas yra surinkęs.

Patentų ofisan paduota pa
tentuoti 101,134 nauji išradi
mai ir vartojamų daiktų page
rinimai. Ir nuo tų įplaukė virš 
minėta suma. Kongresas padi
dino aplikacijos mokestį nuo 
$15 iki $20 dėl kiekvienos pa
tentų aplikacijos. Kongresas 
suprasdamas svarbumą šio ofi
so ir kaip sunku buvo tinkamai 
atlikti darbą, padidino darbi-

amerikiečių'ninku skaičių ir algas, ir perei- 
laikraščiuose rašant apie pa- tais metais išviso buvo praleis- 
•$k yrimą manęs Operos ,DL ta tiems tikslams $3,561,395,|Q. 
rektorium, lodei noriu -pasuJ Visi, žmonės paprastai Vsiįri- 
kyti, kad tos žinios nėra pi t- čia kiekvieną, kad nors ir men- 
nai tikslios. Tiesa, buvo pa kiausią vartojamo daikto page- 
siulyla man Operos Ihreldo- tinimą Federaliam Patentų Oft- 
riaus vieta ir daugeliui 
no pažįstamų raginant 
ne tą vietą užimti?

ma- sui patentuoti, tokiu bud u ap- 
ma-1 draudžia pasisavinimą arba ga- 

hm ati minimą. (FLIS).

Domei Oetroitiečio
t Nahjienų Adininištracija gavo 
nuo A. Bertsam. iš Dėtroit, $7 
už Naujienų metinę pręhuine^ą- 
tą. Bet jis užmiršo parašyti 

Kaip gausime jju- 
įpradėsime

savo adresą, 
sų adręsą, tuoj aus 
siuntinėti Naujienas.

Socialdemokratų Interpeliacija dėl 
Spekuliacijos, j

(Tęsinys)

ATSTOVO ST. KAIRIO 
KALBA.

Kairys (sd.): Poiias Minis- 
terių Pirmininkas, atsakyda
mas į musų interpeliaciją dėl 
faktinos klausimo padėties, 
rėmėsi tuo pranešimu, kuris 
yra pasiųstas ir St. Seimo f rak 
ei joms. Del to pranešimo turi
nio, pasirašyto dr. Puryckio, 
reikia pasakyti viena, kad, pa
siskaičius jį, pasilieka pas 
žmogų šlykštus įspūdis ir man 
gaila dr. Griniaus, kad jis, 
kaipo doras žmogus, yra pri
verstas ginti lokį nešvarų rei
kalą. Kad musų Užsienio Rei
kalų Ministerija ne tik tuo at
sitikimu, bet ir visoj eilėj savo 
žygių yra įgijusi tapi tikrą re
putaciją, tai neabejojamas 
daiktas. Pas mus dėl Užsienio 
Reikalų Ministerijos yra susi
daręs tam tikras įspūdis.

Pačioj interpeliacijoj, kaip 
aiškino įvykius p. Ministeris 
Pirmininkas, yra du momentu. 
Vienas tų momentų yra 'politi
nis, prie kuyio prieinama kaip 
ir iš netyčių, ; bet, kuris turi 
aiškų Slavo tikslą. Pas mus jau 
senai, yra ' susidaręs' įspūdis, 
kad ir musų valstybes žmonės 
yra išėję-gerai Rusų mokyklą. 
O tos mokyklos ypatybę yfra! 
ta, kad kiekvieno didelio nusi
kaltimo priežastis yra papras
tai ieškoma “streločnikuose”. 
Prie kiekvienos nelaimes vy
riausybė stengiasi viską su
versti ant to nelaimingo “strie- 
ločniko” ir pati pasilikti gry
na. Tuo pat budu norima ap
ginti ir susidariusią padėlį. Mi
nisterijos pranešime sakoma, 
kad' iMinislerių Kabinetas rug- 
piučio 5 dieną buvo nutaręs 
eiti pagelbon badaujantiems 
Rusams ir tuo tikslu Rusų vy- 
riausybei pasiųsti (tu vagonu 
maisto. Praėjo visi 3 mėnesiai 
—ligi lapkričio 7 d. ir kabine
tas absoliutingai nieko nepa
darė, kad tą savo iiitlari- 
mą įvykintų. Rusų vyriausybe, 
žinodama 
pasiskubino padėkoti už gražų 
pasiryžimą. Padėka gauta a- 
vansu, bet nl&ko iiiepadaryta, 
kad dėl to avanso atsiskaitytų. 
Buvo pavesta, kad Užsienių 
Reikalų Ministerija ta r tų si su 
Prekybos ir Pramonės Minis
terija, norint surasti kreditų 
realižuoti tą Minisferių Kabi
neto nutarimą. Bei paskui pa
sirodė, kad tie du minisleriai 
nieko nepadarė. Delko? Del to, 
kad biudžete, ' sako, nebuvę 
atatinkamo kredito. Aš norė
čiau paklausti, ką p. p. Minis
terini padarė 
lų. 
nutarimas yra 
riausybės nutarimas. Jis yra 
privalomas ne tiktai Lietuvos 
valdžiai, bet juo yra surišta ir 
Lietuvos visuomenė. Kiekvie
na, įstaiga ir asmuo, kuris 
aučia savyje garbės, savo m e 

tarimą privalo pildyti. Ypatin
gai privalo pildyti tokiu klau- 
sim/u, kaip gelbėjimas Rusų 
bado padėtyj ę. Ir vis dėlto, nei 
Užsienio Reikalų Ministeris, 
nei Prekybos ir Pramonės Mi- 
nisleris nepasirūpino reikalin
gą kreditų gauti. Ar jie neži
nojo kelio, kokiu budu k i eli
tas gaunamas. Aš nemanau, 
jie galėjo savo laiku iškelti tą 
klausimą Scipic ir galčjo gau- 

įgai, kad m- 
yra inenkniė- 

miltų 
reikėtų

apie tą nutarimą,

kad kreditą gau-
Juk Ministerių Kabineto 

(Lietuvos Vy

kalingos ’isumos 
eis. Dviem vagonams 
uipirkli daugiausia 

200,000 auks. Palyginti su 
musų biudžetu lai, yra mažmo
žis. • Tai yra niekas, palyginti 
su ta įtaka, su tuo gražiu ges- 
41 __ |)i^gelbėti^'badaujaųlĮęms 
-- net, jeigu .statwimc prieki 
akis praktinius vaisius, jeigu 
as pasižadėjimas butų įvykin
tas. Mes jog turime su Rusais 
daugybę' neikailų. Juk eina tai
kos sutartieji vykdnnas, kur

nū O’ 
kad

pra nesą,

reikalingas susitarimas ir 
laidumas. Suprantama, 
toks gražus darbas, net tiktai 
geras noras turi didelės prak
tinės reikšmės1. Aš manau, kad 
Kabinetas turėjo tą padėtį 
įvertinti Ir turėjo rasi i galimy
bėj savo nutarimą realizuoti. 
Bet tas padaryta ir traukta iš
tisus 3 mėnesius. Lapkričio 7 
d. atvažiuoja Kaunan musų at
stovas p. Baltrušaitis. Užsienio 
Reikalų Ministerija
kad tuo pačiu laiku gavusi iš 
pavaduotojo Maskvoj Avižonio, 
kad jis, sveikindamas rusus 
lapkričio 9 d. bolševikų laimė
jimo dieną vyriausybes vardu, 
bet pats įsidrąsinęs pažadėjęs 
vieną vagoną miltų ir 8 vago
nus cukraus. Kabinetas nutarė 
pasiųsti du vagonu ir neįsten
gė išpildyti nutarimo per 3 mė
nesius, o Avižonis savo vardu 
ir nieko n esi k Įausdamas pasi
žada vyriausybės vardu 8 va
gonus cukraus ir vieną vago
ją miltų (socialistai: speku
liacija).- Įdomu pagalios ne 
tas, kad Avižonis paąižadėjo 
bet tas1 kaip reagavo į fą pasi
žadėjimą musų Užsienio Rei
kalų Ministerija. Avižonis yra 
viekas' antta icilių valdininkų 
ir jam neduota teisės spręsti 
tokių klausimų, kurių realiza
vimas surištas su finansinėmis 
išlaidomis (iš vietų: ką jam 
reiškia)! • Jis teisina savo pasi
ilgimą tuo, kad jo pasižadėji
mas padaręs Kuo puikiausio įs
pūdžio Rupu valdžiai ir kad 
dėlto įšpud.žio santykiai visose 
srityse taip pagerėję, kad/ visi 
klausimai, kurie iki šiol ėję 
kaip iš akmens, dabai’ važiuo
ja, kaip sviesto patepti. Ir 
lai už tuos 9 vagonus, žinoma, 
argumentas- spekuliantų aki
mis .žiūrini labai svarbus ir 
kiekvienas spekuliantas, pada
ręs tokį žygį, skaito galima 
džiaugtis, sakydamas, kad gy
nęs tėvynę savo krutinę ir ti- 
kčs, kad lam jo žygiui, pritars 
ir musų Ministerija (iš vielų: 
aišku kad pritaria). Ir kas įs
tabiau, kad Užsienio Reikalų 
Ministerija ištikrųjų pritarė, 
faktinai pritarė. Avižonis pa
dare ir antrą įmaklini pasiūly
mą, kaip realizuoti savo jiasi- 
žadėjimą. Vyriausybė sunkioj 
padėty, jai sunku atsiųsti du 
vagonai, o dar sunkiau bus at
siųsti 8 vagonus. Bet Avižonis 
sako: aš truputį rtisams pa
melavau, vieloj 8 vagonų bus 
įgalima siųsti du vagonu, vieną 
vagoną miltų ir vieną vagoną 
cukraus. Rusų dėkingumas 
bus tas pats. Kad ir tai nebū
tų sunku padaryti, jis pašildo 
tokią kombinaciją, grynai spe- 
kuliatyvę. Sako pas mus yra 
vienas žmogus p. Melikovskis, 
kuris dedasi dideliu patriotu, 
tam ponui tegu duoda Ministe
rija leidimą supirkti vagoną 
miltų, vagoną cukraus ir tegu 
prideda dar tretį vagoną, į ku
rį jis susidės ką norėdamas. 
Ta sąlyga Ministerijos tylomis 
buvo priimta. Tuomet išėjo jau 
visai’ lengvini. Ponas Melikovs
kis pats surado pinigų ir,,savo» 
lėšomis nupirkęs, kas reikia, 
pasižadėjo nugabenti į Maskvą 
ir atiduoti kam reikia. Reiškia 
ir avis lieka gyva ir vilkas so
tus. Vadinasi, Avižonis ii 
Melikovskis pasišildo gelbėti 
tėvynę ir musų vyriausybę iš 
sunkios padėties, lyą gi mes 
matome? Užsienio Reikalų Mi
nisterija ^priėmė tą pasiūlymą

to pas’iuilymo laikėsi. Koks 
susidaro apskritai apie mu- 
Užsienio Reikalų Ministeri- 
jspudis? Ministerija įsilei- 
į tokį reikalą, kuri šmugel

iui 1 jėdi “ s i u loj o vyrį ausy] pįi - 
siima( pagelbėti atlikti lokius 
pasižadėjimus, vykdomus ne 
švariu keliu.. Ir Kabinetas ne
rado savyje garbės pajautimo 
ir reikalo užpi’otestuo'l prieš 
tokias kombinacijas. bailėj o

ir
gi

jį
do

c.
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atvažiuoti Kaunan toks Meli
kovskis, galėjo švaistytis ir 

i daryti ką norėdamas, o Užsie
nio Reikalų Ministerija ir Ka
binetas užmerkė akis, leido 
jam daryti, ką jis norėjo. Sa
koma, kad Užsienio Reikalų 
Ministerija ne tik leido kitiems 
daryti, bet ir pati buvo labai 
aktinga. Pas mus yra žinių, 
kad vagonams, kurie buvo 
siunčiami į Maskvą, .leidimus 
gavo Vai lėkimai iš Rusų at
stovybės ir gaudamas -leidimą 
tvirtino, kad tie trys vagonai 
norima siųsti musų Užsienio 
Reikalų Ministerijos tarnauto
jams Maskvoje. Jis aiškino, 
kad ten esąs padidėjęs bendra
darbių skaičius ir kad reikia 
šiek tiek padidinti porciją. P. 
Vaitekūnas faktinai pasiskubi? 
no Įleidimus išgauti. Tamstoms 
žinoma jau ir iš protokolo, ku
ris pilnai čia buvo praneštas, 
kad p. Vaitekūnas buvo labai 
•aktingas ir tuomet kai buvo 
vagonai sulaikyti Jonišky. Ne 
kas kitas, kaip p. Vaitekūnas 
pirmas nušokavo į Joniškį ir 
darė visų pastangų, kad tų va
gonų revizija neįvyktų. Jis už- 

1 protestavo, kad įžvalgyba netu
rinti teisės traukt plombų nuo 
vagonų ir daryti reviziją, kad 
galinti daryti reviziją tik tiek, 
kiek yra pasiruošusi ieškoti 
juose- priešvalstybinių daiktų, 
tai būtent literatūros, prokla
macijų ir karinės kontraban
dos. Pasakysiu dar daugiau. 
P. Vaitekūnui labai uoliai ėjo 
pegaIbon i;r- P?ekyb(Ą. Jk-i. . Pra
monės Minisleęija. • Kai buvo 
norima daryti ’’,v’ag(>ną..;revizija 
Jonišky, buvo nurpąlyta, kad 
joje turės dalyvauti Užsienio 
Reikalų Ministerijos atstovas, 
Prekybos ir Pramonės Ministe
rijos atstovas, Krašto Apsau
gos Ministerijos atstovas, nuo 
Valstybės .Kontrolės ir nuo 
Muitinių ♦Departamento atsto
vai. Iškarto p. Baldamus Mui
linių Departamento Direkto
rius, pasiuntė savam atstovui 
įgaliojimą, kad jis dalyvautų 
mvizijoj tik tuomet, jei sutiks 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
atstovas dalyvauti. Tuo savo 
įgaliojimu p. Baldamus pasta
tė į keblią padėtį Valstybės 
Kontroles ir Krašto Apsaugos 
Ministerijos atstovus. Jie, ne
turėdami galimybės pritraukt 
p. Vaitekūno, dėlto, kad jis 
visą laiką šiaušėsi, negalėjo 
faktinai pra ves t. revizijos, 'te
ko atvažiuoti į Kauną ir čia 
išvystyti visą akciją, kad pri
verstų vis dėlto padaryti tą 
reviziją. Nežiūrint to, p. Vai
tekūnas ir antrą kartą atsisa
kė dalyvauti revizijoj, ir taip 
pat Muitinių Departamento at
stovas pasielgė, dėl to, kad ant
ru kartu p. Dobkevičius, Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Viceministeris davė tokį įgalio
jimą savo atstovui, kad jis ga
lėjo dalyvauti revizijoj tik tuo
met, jei bud vėl tas pats p. 
Vaitekūnas. Vadinas, giminyste 
ir brolyste tarp lų dviejų MJ- 
nisterių labai aiškiai čia pasi
rodo, Kaip tamstos girdėjot iš 
p. Ministerių pirmininko pra
nešimo, įvykusioj revizijoj ne
dalyvavo nei Muilinių Duparta- 
mento atstovai, ' nei Užsienio 
Reikalų Ministerijos atstovai 
— tie ponai pasitraukė ir revi
zija buvo padaryta be jų, be 
dalyvaujant vietos savivaldybių 
atstovams. Rezultatas revizijos 
tamstoms žinomas: yra rasta 
kokaino, yra rasta stacharipo, 
yra rasta moteriškų kojinių, 
šilkinių ir paprastų, ir visokios 
kitokios galanterijos. Visa ta 
operacija tvirtina viena: ji bu
vo atlikta su falvlinii pritarimu 
ir pagalba Užsienio Reikalų 
Ministerijos ir su faklinu lei
dimu Minixl(‘.rių Kabineto. Ope
raciją atliko |>. p. Malikauskas 
ir Avižonis, norėdami patai* 
nauli tėvynei. Čia gal bus ne 
pro šalį padarius trumpą to 
patriotinio, žygio aritnjcliką.

t’ (Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačius Naujienoj 
yra aandingtm.
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NUŠOVĖ SAVO KAIMINĄ

IAinis Štilio 2434 Taylor St., 
9 T.

kuris tik penki mėnesiai atgal 
vedė, liko nušautas savo kaimi
ne August Demore sargo bailif- 
fo raštinės pavieto triobesy. Po
licija vos1 išgelbėjo Demore, kurį 
buvo apnykę kiti kaiminai.

Pasak kainiinų, Demore auto
mobiliu Įvažiavo į Anthony Štil
io, 10 m., užmuštojo brolio, ve
žimėli ir dar vaiką apmušė. Bro
lis Louis užsistojo ir kilo ki vir
čiai, laike kurių Demore išsitrau
kė revolverį ir paleido septynias 
žavius į Štilio. Demore gi teisi
nasi, kad Štilio buvo išsitraukęs 
peilį ir jis nušovęs ji besiginda
mas. Bet kaiminai liudija, kad 
tas sargas labai didžiuodavosi; 
kad galys nešioti žvaigždę ir re
volverį ir ne vienam kaiminų y- 
ra grūmojęs revolveriu.

PARSIVEDĖ NAMO IR
MEILUŽĘ

Mrs. Clara Barrett patraukė į 
teismą savo vyrą John Edwin 
Barrett, reikalaudama atskiro’ 
užlaikimo. Ji sako, kad kiek lai-\ 
ko atgal jos vytais į jų juanius 
gyventi atsivedė ir savo meilužę 
Fratices Connelly. Išpradžių

gyveno krūvoj ir tai sutikime. 
Bet paskui Jonas jau perdaug 
pradėjo nuo joį^-utŠaitk Ū; ją už- 
mirsU todėl ji buvusį.priversta 
išsikraustyti ir dabar reikalauti

PLĖŠIKUS

Policija suėmė sesis plėšikus, 
kurie prie kaltės jau prisipažino 
ir tapo atiduoti grand jury. Iš 
jų pareikalauta užsistatyti kau
cijos $274,500.' Jie netiktai api
plėšinėjo sankrovas ir praeivius 
gatvėse, bet taipjau užpuldinėjo 
ir ant moterų. Du jų prisipa
žino užpuolę ant trijų merginų.

Be jų liko suimti dar du plė
šikai, kurie taipjau tapo atiduo
ti grand jury ir pareikalauta iš 
jų didelės kaucijos.

Pašovė plėšiką

Bar-Policija užkulpo James 
ker besilaužiant į cigarų sankro
vą prie 5509 So. Halsted St.,, ji 
pašovė ir sunkiai sužeidė. Jo 
draugas, kuris sėdėjo automobi
ly — Thomas Imposino, 5236 
Princeton Avė., taipjau tapo su
imtas.

Keturi plėšikai užpuolė 
vens-Davis Advertising 
1230 W. Jackson Blvd., raštinę

ninku, atėmė $2,000 skirtus algų 
išmokėjimui.

įsileistas John Baker'nušovė 
vieną trijų plėšikų, kurie bandė 
įsilaužti i garažių prie Custer ir 
Southport gatvių. *

Vakar Chicagoj lankėsi, kely 
j AVashingtoną, naujasis Japoni
jos ambasadorius Matsudaira.

Tą dieną School Hali svetainė’ 
je (48 ir Donore St.) Įvyks K. 
Požėlos susikibimas su J. Šim
kum. • I

Galima jau iš kalno sakyti, jog 
tai bus nepaprasto įdomumo ris- 
tynęs. O tai todėl, kad Šimkuj 
yra nepaprastai greitas ir vikrūs 
ristikas. Gi apie Požėlą neten
ka ir kalbėti — jo vikrumas vi
siems yra žinomas. Na, o kuo
met tokie vikrus ristikai
matraso susikibs, tai bus ko pa
žiūrėti! '

Šimkus diena iš dienos di
džiausiu atsidėjimu treniruojasi. 
Jis sako, kad dabar atėjusi jo 
diena, kada jis galės Chicagos 
publikai parodyti, jog ir neįvei
kiamas Ppžėla gali būti paguldy-

ant

Tos ristynės bus įdomios dar 
ir tuo, jog jose dalyvaus pagar
sėjęs švedų čempionas John Fri- 
berg. Kiek teko girdėti, Minne-

• h ' • ’ ' * } • I
apolis’o mieste Friberg į gan 
trumpą'laiką paguldęs Komarą. 
Tai įvykę dar visai nesenai. 
Friberg risis su G. Hill’u. Be 
to, risis dar J. Geštautas su Mil-‘ 
ler’iu ir Levickis su A. Wedzes.

—N.

ŠIANDIE RISIS IVAN ZAIJUN 
■ , . ' SU J. STECIHRIU

šiandie Hartnon’s Dreamlan- Į 
de (Van Buren ir Paulina) įvyks, 
naujo promoterio P. Harmano- 
surengtos ristynės. Ristynės; 
bus gan įdomios. Pirmą kartą i 
Citi j>čksi ro<lys Iva.11 Zaikin, kni-iw | 

rasis su buvusiu pasaulio čempio- į 
n u Stecheriu. Vyriausioj -poroj 

■risis Hans Steinke su A. Boganz.
Steinke duodu $10,000 Munn’ui 

i (naujajam čempionui), Jeigu jis 
| jo nepaguldys i vieną valandą

tos

Lietuviu Rateliuose
Naujieny koncertas

Tie tai labiausia liko nepaten
kinti. Ir .suprantama, va
žiuoti tiek kelio ir dar to~ 
k am bjauriam ore, ir paskui 
neįeiti salėn, — kiekvieną ap
ims apniaųda. Bet ir rengėjai 
irgi nieko negalėjo daryti: ne
gi varysi iš sales lauk žmones, 
kad padarius vietos tolimiems 
svečiams; salėn gi buvo sulei
sta tiek žmonių, kiek tik gale^- 
jo tilpti kimštinai susikimšus.

Rengėjai atsilyginiiniui už 
savp tokių didelę klaidų, turė
tų dar ši- pavasarį surengti 
antra tikrai dideli koncertų ir tarimų.

tilpti visi svečiai.
Artistiniu žvilgsniu koncer

tas gana gerai nusisekė. Tiesa, 
nebuvo jokių naujų, negirdėtų 
artistų, bet dalyvavę artistai 
buvo geriausios vietos lietu
vių5 muzikaliuos spėkos1, kurios 
visuomet publiką patenkina. •

Pirmiausia didelis Birutės 
choras, vedamas p. Vanagai
čio, gražiai padainavo keletą 
palties Vanagaičio kompozici
jos dajn'dių. Dainavo taipjau 
gerai chicagieciams žinomi ir 
visų mėgiami Lietuvos opėroš 
dainininkas J. Kudirka, p. P. 
Stogis ir p-ia (lugienč, grieže 
smuiku p-lė Luhi Baben • ir 
pianu skambino p. M. Yozavi- 
las. Pabaigoj Dzimdzi Drimdzi 
artistai vaidino vai 
t u visk o j kdrčiamoj”.
daugi salėj visai nęra tinkamų 
dekoracijų, o be lo ir

tai ir vaidini-

Bet ka-

akustika
yra blogiausia 
mas nedavė tinkamo įspūdžio, 
nes Įdek toliau sėdinti publika 
negalėjo jų girdėti.
dzi-Drimdzi dainos

Bet Dzim- 
kurias vi-

siems labai patiko.
Po programo buvo linksmus 

šokiai. Abclnai, patekusieji sa- 
lėn Naujienų koncertu liko pa
tenkinti. —Nebuvęs.

Dorė pirštu, bet nepataikė
Paaiškinimas komunistu 

nių Dėdei.

Komunistėlis Genių 
'-Laisvės 45 num.,

Dėde 
ant pat 

■pirmo puslapio, prašo skaityto
jų pasiskaityti jo sapnų,

.Vas. 8 d. naujojoj Lietuvių 
Auditorijoj buvo metinis Nau
jienų koncertas, kuriuo turbūt Svarbiausia gi,

nūs

patys ren-’ 
lai todėl, 

rengiamas
dėlperdaug mažoj, kai 

i ienų koncerto, salėj, 
imta salę, buvo manyta jų 
busiant daug didesnę, negu iš
tiktųjų pasirodė, kada salę pa
baigė budavoti. Nors publika 
buvo įspėta, kad sale yra ne
didelė ir todėl daugelis nega- 

ilpti, ir nežiūrint blogo 
■suvažiavo

Nau-
Kada

do, žmonių, 
i dvi lo- c

lai ne.žiu-

mi nerasią* sau vielos, nė 
namų nevažiavo. Kas dar

bo'lšcvikų
palocius;
ir italą, 

kaklarai-

jie kiekviename raudonų ply« 
tų name mato visą 
garbinamo Troškio 
o jei kada susitinka 
bet bil'e su raudonu
ščiu, tai tuoj ir nori kalbinti 
rusiškai. Bet jeigu Genių Dė
dei nors 'kiek ■-* butų rūpėjusi 
tiesa, o ne vien noras šmeižti 
ir juodinti nekaltų žmogų, tai 
butų pasiklausęs šio skyriaus 
narių ir butų sužinojęs tiesų. 
Juk musų skyriuje yra ir 
sėlinai maskviečių; ir jie 
tų galėję duoti G. Dėdei

pu- 
bu-
pa-

parama yra labai reikalinga ir 
gavę paramos jie galės dar la
biau praplėsti savo naudingą 
darbuotę. Kas mokės į Fpnaą 
nuo $5 į mietus iki 50c. į mėnesį, 
gaus dykai “Socialdemokratu." 
Kam sunku tiek mokėti, gali 
mokėti ir mažiau.

Visi prisidėkime prie Lietu
vos •Socialdemokratų Rėmimo 
Fondo ir būkime visi rytoj Fon
do susirinkime.

—Sekr. M. J Maurica.s.

Vaičkaus Dramos Teatras

Salote Bitter Išdirbystė

Visų, taipjau ir Genių 
dfės, žiniai paaiškiname, 

; musų' skyriuje yra du J.
kad

kurį 
nė

ra suspenduotas iš dirbtuves, 
dirba ir dabar ir visai nemano 
eiti dirbti j jokią skdbšapę. 
Kita? gi J. Grigaitis, kuris 
lokalu susirinkime išsitarė, 
kad esąs suspenduotas ir vėl 
eisiąs dirbti j skebšapę, visai 
nėra jokis šio skyriaus virši
ninkas.

Genių Dėdė gi, kada vėl 
manysi ką nors pakurkt apie 
musų skyriaus narius, tai gė
liau pirma pasiklausk pačių 
narių, o jie jums prirūdys, 
kad ne visi raudoni namai v ra 
Trockio paiociai.

—Pora Siuvėjų.

gaiciai. Tas Grigaitis, 
Genių Dėdė nori apšmeižti,

Svarbus susirinkimas
Lietuvos Socialdemokratų rė

mėjų Fondo susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, kovo 12 d., 8 v., 
V.. Naujiem] name. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes rei
kalinga pasitarti apie draugišką 
vakarėlį, kuris yra rengiamas 
šeštadieny, balandžio 4 a.

Draugai ir simpatizatoriai. 
Neatidėliokit, bet kiek galima 
greičiausia prisidėkit prie šio 
Fondo, kad parėmus savo drau
gus užjury, kurie sunkiai kovo
ja už Lietuvos darbininkų lais
vę ir gerovę. Jiems mus visu

jam rūpėjo apjuodinti 
žli žmogų, apie kurį 
būt pirmiau ir girdėti 
girdėjęs. Tuo žmogumi, 
Genių Dėdė nori apšmeižti, yra 
Chicagos lietuvių' amalgamei- 
tų 269 skyriaus nacys Grigai
tis. Bet kad jis rašydamas 
tik sapnavo, o nežinojo kaip 
dalykai ištikrųjų yra, tai iš 
viso Genių Dėdės rašto išėjo 
tik -sapaliojimas.

Genių Dėdė rašo, kad Gri
gą i lis esą ir pirmiau dirbęs 
nc.iHiiiinėi dirtiluvėi, o ir da-

apšmei-
tur-

nėra

ir netekęs darbo, tai ir vėl ei-

bei nepataikė, 
apšmeižti vienų 

yra , skyriaus 
viršininku, bei nepalaikė. Mat 
jis turbūt nežinojo, kad musų 

' lokale yra du Grigaičiai. O 
gal ir nesuprato, kad visgi yra 

dviejų žmo- 
ir vienokias pavar- 

ne- dės teturėtų. Tokios klaidos 
is.,' komfunistams ’jyra paprastos:

šiaip taip įsigriKlo į salę, bei 
vėliau atvažiavę lurejo nusi
minę gryžti atgal koncerto ne- 
išgirdę. Chicagieciams da pu- 
• ė bėdos: nors nepatenkinti* li
ko, bei vis dar netoli sugryžti
namo. Bet tarp netilpusių sa- skirtumas tarp 
lėn buvo daug iš kitų miestų nių, nors 
atvažiavusių: buvo tarp ne-, dėsi teturėtų, 
tilpusių net iš Racine,

Kovo 15 d. Ajpveizdos Dievo 
parapijinėj svet., 18th ir Union 
Afve., stato “Dumblyne'’ 4 veiks
mų vaizdą iš kaimiečių gyveni
mo. šis veikalas skiriamas liau
džiai nes jo turinys yra labai 
prieinamas ir lengvai supranta
mas, bet labai įdomus savo in
trigomis. Tenai randama įvai
rių, įvairiausių scenų, pav.. ant
ras ir ketvirtas aktas teikia gar
daus j uok,o, bet randasi ir tokių 
scenų, kur šiurpulys apima visą 
žmogų, matant kaip Ona (kurią 
vaidina artistė P. Tendžiulytė,

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

Jis Vra kuo geriausias nu^ dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio 
nemalimo, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetito.

u ’ ’
Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 

medžių žievių, šaknų ir tyrų Kalifor
nijos vynuogių. Bitery kiekybės gę- 
rtrtią niekas negali viršyti. Aptiė- 
korius-chemikas užžiuri jo išdirbimą 
užtikrindamas jo nuopelnus.

Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus 
organizmas yra užnuodintas, ir tada 
inkstai nustoja dirbę ir baisus ne
smagumas ir nuovargis yra jaučia
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta šj pil
vo gydymo biterj ir ištinsite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
Įsigyk bonkelę į savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Salute 
Stomach Bitfers”, arba užsakyk tie
siai iš musų. .

Salute Drug & Chemical Co
616 West 31st Street, 
Phone Boulevard 7351

(Tąsa ant 6-to pusi.)

cNationally'Pnc&dJ
<Branded i n the Bade

oxMeat
*700 *615 *530 *450

r^ULBRAKTSEN
y^^Fltie.'Jlegistering Piano

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

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, ęlelei tos 
priežasties, kad pametė įsitikejimą j 
daktarus ii; nenori daugiau turėti iš
laidų. , /

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiękvįeną sergantį kurie pas 
muš atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekfhių. !

Ka<i užtikrinu^ g(?rą, gydymą mur 
Jfeų špėčiialistai, pirmučiausiai ištirs 
jdfeų litfą be spelidjimų su pagelba 
naujausių ir geriausių JBuropinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save. • i.

Musų X-Ray aparftta« yra vienas 
geriausių mieste, per'kurj gąlimc- ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti.' O musM pri <lel ii’
spaudinio krau jo nlekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi
būta jurta dar ton būnant.

DIL VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 75£9

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą, savo darbą, if 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
kiantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tb Street
Netoli Ashland Avė. '

JOS. F. BUDRIK
PIANU KRAUTUVĖ 
3343 So. Halseted St., 
3327 So. Halrted St., 

Chicago.

Health Service Institute
Specialistai —

Vefierinii/ Jifęų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy-s 
(JGne ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.,
DR. A. A. RIENIEWSKI

Instituto užveizėta
1553 W. I)ivision St. i 

Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.
' Tcl. Biunswick 1717 

k.—, i įįĮ

Sulinkę ir be formos nuo 
Reumatizmo

ir skun
padaugina naują ir turtingą 
kraują ir prašalina bakterijas, 
kurios gamina skausmą.

Sustyrimas ir sutinimas tuo
jau prašalinamas, skaudėjimas 
apsistoja. Įsigykil tą palengvi
nimą šiandien. Pas visus aptic- 
korius —- <35 centai.

Pabandykit šitą žinomą gyduolę nuo reumatizmo
.štai greitas, tiktus 

nimas nuo seniausių 
dižausių reumatizmų.

Uždėkite švelniai
Sloan’s. Jo slimuliojanėios su
dėtines nusiunčia greitai švie
žų kraują į skaudamą vielą ir 
pereina per visus raumenis. Tas

Sloan’s Liniment Skausmą!

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n G

Bartkus, p™.
1o19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai, 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turime visuomet prirengtas —.gyduo
les profesoriaus Ehtlicho, G(J6 ir 914, 
kuomet yra reikalas, Vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas užsi- 
sonėjusius ir komplikuotas ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjfrną vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą, “galvosūkio, nųbėgimą kraujo ruč
iniu, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą \r kitos ligos yra musų sppcia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko J musų ofisą ir dasižinos apie nau- 
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. 1’Hgclbėiom tūks
tančiams kenčiančių atgauti hhv ■ ".veikalą 
ir laiinę, todėl yra ir dėl jūsų vilti ■ Ne- 
atidėliokite, atidėliojimus yra nelaimingas.

The Peoplės Health 
Institute

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

kampas VVashington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suim

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
šventadieniais nuo JO iki 1 po pietn. T’a- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai. vakare.

DEL

SERGANČIŲ ŽMONIŲ
Dykai Klinika

Nereikia daktarui mokčti
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 
užsisenėjusių ligų ?

SpccialisUii dėl privačių ligų tik
tai.

Ligoniai moka tiktai už Čepus, se
rumus ir gvduolcs.

KALBAME LIETUVJŠKĄI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Room 1421

Jei nori turėt 
nuolatini draugą • 
skaityk Naujienas-

BY HITT
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I inliiiiiit Dn^AliiiAAn P?’ #ali Paskolinti bendrovėj; už LI611IVIIĮ ndl6llU0S8l su^^tus pinigus bendrovė ga-
lėtų įsigyti svetainę, kurioje 
kiekvienos srovės draugija ga- 

__________________________  lėtų laikyti stwo susirinkimus ir 
pagarsėjusi šitoj rolėj būdama parengimus ir turėtų daug dau- 
riuskriausta šarlatano advokato, R’iau naudos, negu dabar, netu

rint svetainės. Ragino Susirin
kusius bendrai dirbti tą pradė
tąjį bendrovės darbą, taipgi rn-s 
gino pamiršti politinius įsitiki
nimus, o imtis už aktyvio darbo 
labui bendrovės. Kadangi Diin-

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

skęsta tragizmo bangose iš mei
lės prie savo sunaus; Mus lą- 
bai džiugina tas apsireiškimas, 
kad Vaičkaus Dramos Teatras 
duoda greta juoko ir rinitu da
lykų;* nes teatro tikslas ir yra
auklėti, ’ tobūilinti žmoniją, ža- i dūlis senai yra čia. kalbėjęs, jis 

sieloj žmoniškumo savo kalba užinteresavo publiką, 
Išvestas scenoj' bjau- g^l todelf kad nepalietė nė vie~ 

npigiarnas tipas verčia pu-; uos s liovės. Darbininkai, kurie 
tik buvo baliuje, liko pal'enkinti,

PRANEŠIMAI JIESKO KAMBARIU PARDAVIMUI
» NAMAI-ZEME

MARI (JONAS M. YUODIS
f, i męs 1882 metais, amžiaus 

43 meių. Paėjo iš Joniškio 
Ameri-

Buvo 
Chorų,

1882 metais, 
Paėjo iš 

Šiaulių ap. 
koj išgyveno 19 metų, 
gabus organizatorius 
Kliubų ir abelnaidraugijų. Ti
ko Į pirmininkus. Buvo nenu-

buvo padaryti visus 
Amerikos piliečiais.
iu laiku buvo Jaunų 
Tautiško Kliubo vice

lietuvius 
Pastai uo- 
Liet. Am. 
pi rmsėdis, 

taipgi tūlos Amerikos pilieciii
draugijos pii'inininku. Mirties 
įvykis netikėtas. Sųbatos va
karo kada skubinos skersai 
Halsted ir 33-čią 1'1. karo buvo 

tnt vietos užmuštas, 
paliko seną tėvą

pagautas ir
I .ietuvoj

Manijoną,* 105 metu amžiaus ir 
seserį Oną 77 metų amžiaus, 
Amerikoj brolį Tadeušą, -18 me
tų amžiaus.

Nelaimingojo kūnas bus 701 
W. 31 St. Laidotuvės Įvyks 

» seredoj, 11 kovo, 2 vai. po' piet 
j tautiškas kapines.

Nelaimingojo laidotuvėms rū
pinas jo pusbrolis Tadas Zas- 
torskis, 701 W. 31 St.

jausmus, 
rus, 
bliką smerkti tokius 
mus gyvenime, o gražus pnvy’z-! kaip teatru, taip iv balium, Mr- 
dys. lig kokia žvaigždutė tartisu- nau, kad bendrovei pelno neliks: 

tam pakenkė šaltas oras, o antra 
-—šermenis įžymaus žmogaus.

Kovo 2 d. Lietuvių Darbinin
kų, Namo Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas neįvyko iš priežas
ties Šalčio. Buvo atsilankiusių 
šėrininkų apie dešimtį; esant 
šalta lauke, o svetainėje dar šal
čiau, tai ščrininkai turėjo išsi 
skirstyti nepatyrę vajaus . pa
sekmių. Visi .ščrininkai ir šeri- 
ninkės pasįstengkite atsilankyti 
i sekantį šėrininkų susirinkimą, 
nes jis bus labai svarbus tuomi, 
kad sužinosit^ vajaus pasekmes,' 
o mes nuo jo pasekmių galėsime 
pradėti svarstyti apie pradėtąjį 
statyti namą.

—Ij DN B. Korespondentas.

moj, tyrlaukuose rodo mums 
kelią į gražesnę ateitį.

Dėkim visas pastangas kultū
rinti, lavinti musų lietuvių vi 
suomenę, duoti jai galimybes už
miršti kasdieninius reikalus, pa
silsėti, pasidžiaugti, atgaivinti 

Į kasdieniniais vargais ir rupes
niais suvargintą sielą.

Cicero

Lietuvių Moterų Draugija “Apšvie
ta” rengia paskaitą iš sveikatos-si i 
ties. Prelegentu bus Dr. SI. Biežis. 
Paskaitos tema “Kaip sveikatą užlai
kyti”.

Paskaita įvyks seredoj, kovo JI d., 
Mark White didžioje svetainėje, 8 vai. 
vakaro. Įžanga veltui.

— Kohiitetas.

.Jaunuolių Orkestro painokos šokių 
ii' grojimo jvįks kovo 11 <1., 6:45 v. v. 
Jaunuolioi, esmae užkviesti ant kovo 
12 St. Pauls Hospit.nl.

J. Org. Vedėjas.

Lietuvių Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondo narių susirinkimas įvyks kol* 
virtmlieny, Kovo 12, 4926, Naujienų 
name, 8 vai. vakftie. IRaugai malo
nėsite neatbūtinai alsilankyli, nes. 
tuiim [įasitarti knslirik sekančio tlrau 
giško vakarėlio. ■ Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Iš ATSIBUVUSIO MASKARADO 

Buliaus vasario 24 dieną Lietuvių 
Auditorijoje yra padaryta stambi 
klaida — - drabužių išduotojai per 
klaidą vietoje prasto fnoteriško kauto 
išduotas brangus kautas, pertai Drau
gyste šv. Petronėlės turi panešti di
delį piniginį nuostolį — turi atlygin
ti už minėtą kautą. Todelgi nuošir
džiai meldžiame tos kuri paėmff per 
klaida šitą kautą grąžinti, duosime 
710.00 arba kurie žino kas turi taip

ogi malonėkite pranešti duosime 
$10.00 dovanu.

1 ra neškit o šiuo anliašu:
J’.. BYTAUI'IENČ.

9’11 West 33rd Street,

REIKALINGAS šviesus, patogus 
kambarys vienam blaivam vaikinui 
be valgio ant Bridgpporlo arba Wost 
Sidėj.

Atsišaukite
Box 482

1739 So. Halsted St.

blaivam vaikinui

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI knmbaris dėl 2 arba 3 

vaikiną; su valgiu ar be valgio. 
Kambarys yra didelis, gal ir du gy- 

jventi; ;yra su 2 lovoms, Utipgi turigi 
ir pa vieniem gyventi. ,

K roipl. ilė
21 |3 S. Halsted HL

BUlMAS moteriai

ir mažą šeimyną. Matyli gali
ma po 5 vai. vakarais, 3544 So. 
Lowe Av., užpakalis, 2 lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA senyvos moteries dėl pri
žiūrėjimo 3 vaiką ir pilnai prižiūrėti 
visus namus. Skalbti nereikia, 
kėsime -gerą algą ir suteiksime 
namą.

• 7192 W. G rami Avė.
Tel. Columbos 9885

Mo- 
gerą

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė su namu, biznis senai išdirbtas, 6 
kamb. viršui. Parduodame iš
žasties ligos. Kaina $9’009. 
cash.

8716 Marųuettc Avė.
So. Chicago, iii.

pne-
Pvsę

' PARDAVIMUI bučermė ir groser- 
nė, biznis išdirptas sp 5 ruimais pa
gyvenimo, N u pirksit už prieinam# 
kainų.

šaukit l.uojaųs
Lafayette 762J

......................... .............. ................ ...........—

PARSIDUODA cigarų, sal
dainių ir kitokių mažmožių 
krautuvė.

Atsišaukite
♦ 4120 So. Wontworth A v.

PARSIDUODA grosefnė ir bučer- 
nė arba mainysiu ant loto arba namo, 
Rendos 30 dol. j mėnesį. Parduosiu 
už cash arba ant i.Šmokesbio. Pamo
kinsime biznio, jeigu reikia. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

. 704 W. 120 St.
Tel. Pulhnanl 6570'

NAMAI-ZEME

1 AKRO, 1 KAMBARIU 
COTTAGE VIŠTŲ 

FARMA
Parduosiu savo 4 kambarių cottage, 

prie,cementinio kelio. Yra gasas, elek
tra, cementinis pamatas, kieto medžio 
grihdys, gražus elektros fixtures, ne
labai toli nuo stoties C. B. << Q. gele
žinkelio. Ekspreso patarnavimas iki 
miesto, parduosiu jūsų pačių pasiū
lymu.

B. z VEST,
4456 Crand Blvd., 

Phone Kemvood 7706

PARDAVIMUI puiki gimnastikų 
ir susirinkimų salė, krautuvė ir 
tai, 2131 Roosevelt Road. Tai 
bargenas. Galite apžiūrėti 
kada.

II. J. KOEBER,
37 W. Van Buren St.
Phone Harrison 3592

fla-

Lile

PARSIDUODA bizniavas na
mas, krautvė ir 4 kamb. pagy
venimui. Krautuvė tinka viso
kiam bizniui. 2958 Union Avė. / 
Savininkas gyvena 3002 Eme
rald Avė.

MORTGEC!Al -PASKOLOS

FRANCIŠKUS 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.

Paiko dideliame nubudime 
moterį Elzbieta ir penkius vai
kus. Kūnas pašarvotas randa
si 3510 S. Union Avė. ■» Laido
tuvės Įvyks ketyerge, kovo 12 
d., 1925, 8 v. lyto iš namų j šv. 
Jurgio parap. Bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o po pamaldų bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę ir pilni gilios siol- 
vartos liekame.

Moteris ir'Vaikai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriuš Eulleikis, tel. Yards 1741

d. buvo SLA. 194 kp. 
susirinkimas. Susi- 
buvo neskaitlingas, 

nes čia dariai niekad pilnai ne
lanko susirinkimų. Tai yra bai- 

;sus apsileidimas ir užmiršimas 
sąvų reikalų. Tai turėtų kuo- 
greičiausią išnykti iš musų tar
po, nes kiekvieno nario pareiga 
yra tčmyti ir rūpintis savo or
ganizacijos reikalais.

Tikrų pasekmių buvusio kuo
pos vakaro dar nežinoma, nes 
dar neprirengta pilna atskaita. 
Bet komitetų pranešimais, nuo- J 
stolių nebus, nes I.LL.l___
kuopos narys mpka už du įžan
gos tikietus. Rodos tame nie
ko blogo nėra, bet niekurie vis
gi tam priešinasi. Bet ką pa
darysi, — juk jokis tarimas ne
gali visiems patikti.

šiemet kuopoj eina didelis 
bruzdėjimas — padaryti kuopą 
skaitlinga nariais. Tai galima 
padaryti, tik reikia noro ir pa- 

' si šventinio. Be-to organizato
riai gauna gerą atlyginimą, tad 
netingės pasidarbuoti, kad lai
mėjus pirmą dovaną. —K. P. D.

Kovo 1 
mėnesinis 
rinkimas

M ()T E R Ų P A RD A VIN ŪTO J Ų
Patyrusių prie generalio pardavi

nėjimo, kurios gali pardavinėti viso
se- krautuvės departamentuose. Ku
rios gali kalbėti angliškai ir lietuviš
kai. Nuolat darbas, gera alga.

J. Oppenheimer & Co.
Ashland Avė. & 47th St.

---------------------------------j.

Paskaita

mitčia sulau- 
buvo užgautas 

ant Halsted St. ir 
<L Sirgo 
kovoVi9-ią

ryto St. Povilo li-

ROMUALDAS BOGVILAS
Mirė netikėta 

kęs 44 metų, 
gatvekario 
Archer Avė, kovo,
šęšjas dienas, mirė 
d;,rl0 vai. iš 
goninęj.

Paeina iš 
rėd., Šiaulių 
parapijos, Viensėdžio Salų. Jis 
buvo vedęs. Paliko Lietuvoj 4 
seseris ir 1 brolį. Moteris mi
rė 1923 metais.

laidotuves atsibus ketvirta-, 
dieny, kovo 12 d., 9 vai. iŠ ryto, 
iš namų 11718 Newberry Avė., 
Ghicago’,/111. j, tautiškas kapines.

Ntloširdžiai kviečiame visus J 
gimines, draugus ir pažjstamūf? 1 
atidouti paskutinį patarnavimą. f

Lieka nuliūdę du
Broliai Jonas, Vaclovas Bo- 
gvilai ir sesuo Amilija 'ir*1 
švogeris F. Pečiulis.

Lietuvos Kauno 
apskr., Šiaulėnų

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jūsų 

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

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 

žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

PARDAVIMUI didelis kampi
nis namas, geros įplaukos, na-' 
mas naujas, geriausios konst
rukcijos, pigiai parduosiu grei
tam pirkėjui, galit pamatyti pa
gal sutartį, lotas 50X125. Tu
riu vieną naują modernišką 
buugalo\v, 5 kambarių, 639 W. 
87 .Blvd., lotas 33x141. Pirki
te nuo savininko ir su taupyk i t 
pinigų. Taipgi galime pastatyti 
pagal norą namą. Savininkas, 
5725 Ada St., Tel. Normai 5257

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERN ATI ()NAL 1N VESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.JIEŠKO PARTNERIŲ r merginos 
d Housyje, 
ra mokės-

J IEŠKAU moteries 
dirbti prie virtuves R 
Willow Springs, 111. (
tis, valgis ir guolis.

Atsišaukite
CHA S. M.AKUTENAS, 

3464 A u bu r n Avė.
Boulevard 6541

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

Kovo 3d., Aušros kambariuo
se, įvyko Lietuvių Iinprovement 
ir Benefit Kliubo susirinkimas. 
Kadangi kasos globėjai neatsi 
lankė, tam susirinkimui tapo iš 
rinkti .L Kirkus ir K. E vaitas 
Priėmus protokolą sekė Taporta?. 
Ligonių alnkytojai pranešė, kad 
Kliubo du nariai serga. Vieno 
nario sunku surasti, kur jis ser
ga pasislėpęs. Kuomet lankyto- 

kiekvienas * Jai nueina prie jo namų, tai *’o 
moteris praneša, kad jį išvežė j 
miesto ligoninę; kuomet ligonių 
lankytojai nuvažiuoja į miesto 
ligoninę jiems praneša, kad čia 
tokio ligonio nesiranda, buk 
esąs skirtinga pravarde ir toks 
ligonis jau išvažiąvo namo; su- 
gryžę j jo namus vėl neranda. 
Dar lankytojai nesurado kur li
gonis serga, o jo moteris reika
lauja pašelpos už jį. Tapo pas
kirti kiti lankytojai ir jie tufas 
reikalauti jo moters; kad ji nu
rodytų jo tikrą antrašą, kur jis 

serga; to neišpildžius negaus 
paįelpos iš Kliubo. Vakarėlio 
rengimo komisija pranešė, kad 
vakarėlis įvyks balandžio 12 d, 
tai yra Velykų vakare K. of P. 
svetainėje. Išrinkti darbininkai 
dėl vakarėlio. Finansų knygai 
viršai nupirkti ir liuosi lapai. 
Nutarta paduoti juos į spaudą, 
kad atspauzdintų. Korespon
dentas pranešė, kad parašęs ti^s 
korespondencijas. Draugiją Są
ryšio, kuris palaiko Aušros kny
gyną delegatai pranešė, kad 
Sąryšis stovi jyerai finansais. Jo 
keli šimtai dolerių padėti j ban
ką, dar iždininkas turi prie sa
vęs keletą šimtų dolerių.

Nepamirškite tie, kurie čia 
gyvenate, kad Kliubas yra išlei
dęs manifestą tiems, kurie turi 
nedaugiau^ 35 metus. Jis tp- 
kiuos žmones priimdinės su vie
nu doleriu jštojimo per šį, pus
metį. Todėl nepraleiskite tos 
auksinės progos. Susirinkimas 
buvo svarbus ir ramus iškeltus 
klausimus svarstė, rimtai. Se
kantis susirinkimas bus dar 
svarbesnis, todėl' nepamirkšite 
visi atsilankyti.
— L. I. ir BĮ K. Korespondentas

REIKIA partneriais merginos arba 
moteries, kad tik butų nevedusi, prie 
biznio saldainių - krautuvę ir 
Cream.

Atsišaukit greitai.
J. KILNA,

818 W,. Madison St., Room 31, 
Phone Monroe 5087

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yaids 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevoj’am ir popieruojam. 
laikom malęvą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČION1S, Prez..

Ice

REIKALINGA senyva mote
ris dėl prižiūrėjimo 2-jų metų 
kūdikio. Valgis ir kambarys ir 
mokestis. Atsišaukit po 5 vai. 
vakare. Lafayette 1446, Fran. 
Perepečkienė.

Už- REIKIA DARBININKU
VYRU

Drau-šį vakarą Liet. Moterų 
gija Apšvieta rengia paskaitą a- 
pie sveikatą. Tur būt nėra nie
ko pasauly brangesnio už svei
katą, nes jeigu kas praranda sa
va syeikatą, tas yra daug bied- 
nesnis už vargšą, pavargėlį. To
dėl kiekvienas turėtų pasisteng
ti būti sveikas. Pirmiausia tu
rėtų kinkyti paskaitai* kurios 
yra rengiamos, nes tose paskai
tose prelegentai stengiasi išaiš
kinti kiek galima papulenrin- 
giausia, taip kaip galima aiškiau 
suprasti paskaitas, negu laikraš
čiai, kur vieta yra aprybota ir 
negalima plačiau aiškinti. Vaši 
tad esate
silankyti šįvakar j Mark Whi'te 
Sųuare didžiąją salę, prie 30 ir 
Halsted gatvių. Įžanga dykai

maloniai kviečiami at

Roseland
Kovo 1 d., K. Strumilo svetai

nėje, buvo teatras ir balius, ku
rį surengė Liętuvių Darbinin
kų Namo Bendrovė. Kadangi 
buvo šalta tą dieną, tai žmonių 
atsilankė j vakarą vidutiniai.

Scenoje buvo statoma puikus 
ir juokingas veikalas “Gairės,” 
Veikalas “Gairės” netrumpas, 
užima daug laiko kol jį atlošia, 
todyl anksti pradėta ilošti. Kol 
atlošė “Gairės,” užėmė laiko a- 
pie porą* valandų. Lošėjai už
duotis savo atliko gerai, gal to
dėl, kad buvo gerai išsiipokinę 
savo roles. Po perstatymo Gai
rės, kalbėjo Dundulis apie ben
drovės tikslą. Jo kalbos sutrau
ka maž daug tokia. Kiekvienas 
darbininkas turi būtinai įsigyti 
po keletą bendrovės Šerų, o ku
rie turi pinigų bankuose pasidfc-

Pranešimai
i us, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

EKSTRA SUSIRINKIMAS- 
VALDYBOS

Visų ^Draugijų ir Kliubų priklau
sančių ir nepriklausančių prie Chica
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 yra kviečiamos pribūti 
atidėliojimo, nes yra svarbu.

Del Labo Auditorijos, 
Valdyba ir Direktoriai

J. P. EVALDAS, 
Fin Sekr.

be

BAGDONAS BROS.
MOVING, ENCTtESSING & Cf 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanco handling.

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969

COAI

res.

STOGDFNGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas iv 
garantuojamas Otrž $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apy
linkėj. (staiga 84 meti) senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvdale 0114.

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

Daiktų: <
Malevij ir kitų reikalingų dąiktų 
prie namų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

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

1‘EOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY* CO. \ 

490 Miltvauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted’St. Haymarket 4221V. ....... -----.

Tel. Lafayette 5153-6438

pas

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

ISRENDAVOJIMUI f
PA§IRENDUOJA 4 gražus ruimai 

su visais tinkamais įtaisais '— elek
tros šviesa, maudynės ir t. t. Rėn- 1 
da gana pigi. Del sužinojimo kreip
kitės — dienęmis iki 6 vai. vakaro.

REIKALINGAS porteris 
valgyklą.

Atsišaukite
7359 S. Westorn.Ave.

i >

REIKIĄ lėberių prie dirbtu
vės ir lauko darbų (oliaus iš 
miesto, 14 iki 50 centų į valan-

30 S. Ganai S t.
2 aukštas

REIKALINGAS virėjas į val
gyklą; geistina, kad butų gerai 
patyręs tame darbe.

Kreipkitės
2113 S. Halsted St. _______________ i _______

RAKANDAI
PARDAVIMUI moderniški 5 kam

barių, rakandai, bus parduoti už didelį 
bargeną. Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgomo kambario se
tas, miegamo kambario setas, kąrpe- 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601 So. Winchester Avė.

ra-
(furniture) daiktai.

PARDAVIMUI 5 ruimų 
kandai
Visi geri. Kaina prieinama.

Kreipkitės, 2 lubos.
4816 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS' PIANAS 

BARGENAS
Iš priežasp’es išvažiavimų iš Chica- 
gos, parduosiu savo $800 vertes gro- 
jiklį pianą, su benčiumi, kabinet 
138 rolių, tiktai už

$110
Priimsiui po $10 j mėnesį 

812 W. 63 St., 
pirmas, augštas,

Klauskite Mr. Klech piano

ir

PARSIDUODA kriaučių 
pa ir valymo krautuvė.

Kreipkitės
1609 N. Austih Avė

ša-

EXTBA tlARGENAS
Greitam pardiiyimui 2 aukštų me

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

GROCERY STORI-: 
6002 So. State St.

Tel. VVenvvdrlh 0612

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 

• komiso

MOKYKLOS

BARGENAS. Pardavimui moder
niškas 8- kambariu mūrinis namas, 
4 kary garažas, 5 kambarių fialas 
ant viršaus, 2 lotai. Taipgi 3 fialų 
moderniškas mūrinis narnas. Atsi
šaukite rytą arba vakare po 6 vai.

Tel, Lafayette 1610

PARDAVIMUI vištų auginimo 
Fanna 45 akrai geros žemės, prie 
Lincoln llighway Indiana, 6 mil. 
j vakarus nuo Laporlc, Ind. 7 -rui- 
mi.i namas, forminu .apšildonnis, 
barnč, Ledaunė, 3 aviliai bičių, di
delė vištinyčia, 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
2 fl. Tel. Republic 3479 arba

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

st.

7 RUIM^Ų . namas su groser- 
ne parsiduoda. Namas ir biznis 
geras ir biznis išdirbtas. Kai
ną pigi. Kreipkitės tuojau.

7116 S. Peoria St.

NORTII SIDE. , Pardavimui 
mūrinis namas, 6 4 kambarių 
fialai, rendos $140.00 kaina 

*$12,500, yra elektra, toiletai.
Phone Diversey 1621

DARBININKŲ PROGA
Prasišalinkit nuo rendų,- bukit ne- 

prigulmingi. Įsigykite sau locną na
mą; nedaleiskite, kad namų savinin
kas bereikalo jumis bartų. Parduo
siu savo 4 kambarių cottage, aržuolo 
grindys, yra elektra, gasas, vaduo, 1 
blokas nuo stoties, netoli-mokyklos 
ir bažnyčios, 2 svarbus cementiniai 
keliai; ;yra daug vietos dėl augini
mo vištų ir daržovių. Parduosiu iš
mokėjimais, $400 įmokėti ir po $30 j 
mėriesį. Rendomis išmokėsite gyven
dami tame name. Tai yra tikra pro
ga, nepraleiskit jos pro šalį. Del 
smulkmenų dėl tos žemes atsišauki
te pas,

J. S. LESICK, 
1427 N. Dearborn St., 

Tel. Delavvare 7163

GREITAM PARDAVIMUI 2 biz- 
niavi namai ant Bridgeporto arti Lie- 

■ tuvių Naujosios Auditorijos, mūrinis 
i cotage 6 kambarių ir Storas ir ga- 
' radžius ant 2 karų, antras namas 
I randasi ant 59 St. Racine Avė., 6 lui- 
mai užpakalyj ir Storas ir 2 flatai_  uicnviiun in.i v va#, vabalu, PARDAVIMUI grosernė, randasi mai užpakalyj’ ir Storas ir 2 flatai

2800 So. Emerald Avė., o nuo 6 vai. ant bizniavo stryto, biznis išdirbtas ant viršaus po 4 ruimus, $100 ren-
• • - - "— :1----  —Parduosiu pigiai, dos. Turi būt paiduota šią savaitę.į tą pačią vietą kurioje randasi rui

mai — / i
4549 Sp. Harding Avė.

RENDAI gąrądžius, elektra, 
cimentuota ėlė, netoli kampo 
$7 mėnesiui.

3246 Emerald Avė.
Tel. Wentworth 1998

per ilgus metus.
priežastis pardavimo liga, atsišaukite 
tupjaus.

- 1854 W. 47 St.
Tel. Lafayette 5257

Turi būt paiduota šią savaitę. 
Savininkas

A. E., .
5923 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 1137

DIDELIS BARGENAS. Mūrinis 
puikioj vietoj*, Taipgi prilaikom ruky- namas, 2 flatų, ir 4 kambarių, yra 
tos mėsos, 4 kambaiiai. dėl pagyve-, skiepas, elektra, lotas 25x125, rendos 
nimo, barnė ir gąrądžius priguli prie , $50 į mėnesį, kaina $4,900, reikia 
grosernės, renda pigi, priežastis par- j $2,000 jmokėti, kitus morgičiais. 
davimo, einu į kitą biznį. Agentų nereikia.

2948 Emerald Av®.

PARDAVIMUI grosernė randasi

nimo, barnė ir gąrądžius priguli prie , $50 į mėnesį, kaina $4,900, 
. ’ * • » * ----- kitus r**

davimo, einu į kitą biznį.
4422 So. Honore St.

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

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

3'106 So. Halsted St., Chicago, UI. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scęnarijos paveiksluotas male- 
mas, scęnarijos paveikslutoas male
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely,' seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą j trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su
katoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School
2139 So.,Wabash Avė., 

Calumet 5093

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Hospit.nl

