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Sargent paskirtas 
gen. prokuroru

Vokietija ruošias įstoti 
Tautą Sąjuiigon

Francija palankesne Vo 
kietijos pasiūlymams

Kasyklų baronai nesusitarė nu 
skelti darbininkams algas

|simą, bet tasai franeuzų priešin
gumas tapęs nuveiktas.

1 Nusiginklavimo konferencijos 
klausimu Chamberlain pareiškė, 
kad “Britų valdžia mielai priim- 

Senatas, per du kartu atmetę.'-'(tu Jungtinių Valstijų pakvieti-
\Varreną, Sargento nominaci
ją tuojau patvirtino

John Gi Sargent nominuo
tas generaliu prokuroru

mą dalyvauti nusiginklavimo 
konferencijoj, jeigu tik ji galė
tų turėti kurio nors pasiseki- 
mo.”

Ka sako Herriot’as
Francijos premjeras Herriot 

dėl VVashingtono projektuoja
mos nusiginklavimo konferenci
jos pasakė:

“Francija laikosi to nusista
tymo, kad nusiginklavimas ne
gali bus svarstomas atskirai nuo 
saugumo. Francija negali nu

BERLINAS, kovo 17. — Iš 
oficialių šaltinių atsižinota, kad 
Vokietija ruošias įstoti Tautų 
Sąjungon sekamame Sąjungos 
kongrese, kuris įvyks rugsėjo 
mėnesį.

Užsienių reikalų ministeris 
Stresenianas ateinantį ketvirta
dienį duos, reichstage praneši
mą apie pertraktaci jas su Są
jungą ir su Anglija bei Franci
ja dėl saugumo sutarties. Stre
semano nusistatymas toks, kad 
.įstojimas Sąjuhgon negalįs būt 
traktuojamas kaipo atskiras 
klausimas, bet turįs būt išspręs
tas bendrai su Kelno zonos eva- 
kuavimn ir sudarymu saugumo 
sutarčių, kurio*s patenkintų 
Francijos reikalavimus ir užtik
rintų Europai taiką ilgiausiems 
metams.

Vokietijos ministerių kabine
tas, kuriame užsienių ministeris 
Strešemanas pristatė Sąjungos 
tarybos notą, yra patenkintas to 
dokumento tonu ir mano, kad 
jis yra visai palankus Vokieti- i 
jos įstojimui Tatltų Sąjungon. ’

COLTDGE’AI PAGERBĖ EBERTO ATMINIMĄ

Tarybos notą ministerių kabine
tas randa palankią Vokietijos 
įstojimui Lygon

Meksikos prezidentas ro 
do geležinę ranką

300 vahahity krito

-fe f ■ •

Generolams įsakyta pavartoti, 
jei butų reikalo, jėgą prieš 
geležinkeliečius

Mūšy su Hedžazo kariuomene 
Vahabitų jėgos buvo skau
džiai sumuštos

Luteronų 
dalyvavo atmintinėse Vokieti

jos Prezidentui Ebertui, mirusiam š., m. kovo 6 dieną.

MIEKSIKOS MIESTAS, kovo 
17.
frakcijomis karo departamentas 
išleido įsakymą visiem® kariuo
menės viršininkams pavartoti, 
jei butų reikalo,, jėgos tvarkai 
krašto išlaikyti. Toksai įsaky- 

■ mas duota ypač dėl to, kad kai 
i kuriuose distriktuose geležinke
liečiai ėmė kelti netvarkos, pro
testuodami prieš prezidento 
tarimą, kuriuo jis geležinkelie
čius klasifikuoja kaipo respub
likos tarnautojus.

Mechanikai, dirbantieji San 
Luis Putosi geležinkelio dirbtu
vėse, pirmi pavaitojo “tiesiogi
nį veikimą,” užpuldami ir su- 
mušdami vyriausi j i mechaniką 
už tai, kam jis sutiko pripažin
ti geležinkeliečius valstybės tar
nautoj ai--. Kadangi buvo pra
nešta,, kad ir kitur geležinke
liečiai ruošiasi vartoti “tiesio
ginio veikimo.” metodų, tai pre
zidentas Calles ir davė karo de
partamentui instrukcijų 
kos išlaikymo daboti.

Prezidento Calles’o ins-

KAIRAS, Egiptas, kovo 17.— 
Telegrama iš Jeddos skelbia, kad 
praeitą sekmadienį įvykęs stip
rus susirėmimas tarp Hedžazo 
karaliaus kariuomenės ir puo
lančių Jeddą Vahabitų jėgų. 
Vahabitai buvę smarkiai sumu
šti, 300 jų buvę nukauta. Hed- 
žazo kareivių buvę septyni nu
kauti ir trisdešimt sužeisti.

FORDAS ĮVEDĖ PROHIBKT- 
JĄ SAVO DIRBTUVĖSE 

DANIJOJ

KOPENHAGA. Danija, ko
vo 17. —Vietos Fordo automo
bilių dirbtuvės viršinikai Išleido 
įsakymą, kuriuo aštriai uždraus
ta darbinikams vartoti dirbtu
vėj svaiginamuosius gėrimus.

ARMIJOS BALONA-Š PABĖGO

tvar-

WASHINGTONAS, kovo 17. 
—Bolling lauke, baigiant pom
puoti gazą į armijos balono pūs
lę, balonas atsipalaidojo nuo sa
vo viržių ir bematant iškilęs 
aukštyn pabėgo, lie pasažierių. t 
Jis nulėkė šiaurės linkui.

VVASHINGTONAS, kovo 17.
— Prezidentas Coolidge, dviem 
atvejais senato sumuštas dėl 
nominavimo Charles \V. Wrjr- 
reno, generalio prokuroro vietai 
nominavo šiandie Johną G. Sar- 
gentą, iš Vermonto.

Senatais, Į>e ilgų svarstymų, 
nominaciją patvirtino. \ 

\Varren, kurį Prez. Coolidge 
buvo užsispyręs pasiskirti ge-
neraliu proku-roru tuojau, kai siginkluoti tol, kol saugumas ne
tik senatas išsiskirstys atosto- bus pilnai garantuotas, 
goms, patsai prašė Prezidentą buvo mano valdžios programas 
nominuoti ką nors kitą. (nuo pat pradžios, toks jis pasi

liks iki galo.
“P. Chamberlain’as ir aš esą- 

- me nuomonės, kad dabar veda
momis diplomatinėmis pertrak- 
tacijomis yra galima prieiti prie 
susitarimo. Mes pilnai sutinka
me, kad nieko glutino nebus ga
lima atsiekti, kol Vokietija ne- 
įis-tos Tautų Sąjungom Aš te
einu nesutinku su p. Chamber- 
lainu, "kad Ženevos protokolas 
buk esąs miręs. > Juo labiau aš 
tą dokumentą tirinėju, juo tvir
čiau įsitikinu,, kad Ženevos pro
tokolas yra vienintelė išeitis iš 
musų keblumų.”

Francija palankiau žiurin 
ti į Vokiečiu pasiūlymą

Chamberlain tiki, kad saugumo 
ir garantijų klausimai bus 
tinkamai išspręsti

PARYŽIUS“ kovo 17. -— Po 
dviejų valandų konferavimo su 
premjeru Herriotu, Britų užsie
nių reikalų ministeris Austen 
Chamberlain vakar pareiškė, kad 
jis optimistingai žiūrįs į Euro
pos padėtį ir turįs vilties, kad 
saugumo ir garantijų klausimai 
busią tinkamai išspręsti visos 
Europos ir pasaulio taikos labui.

Chamberlain prisižinp, kad 
buvę diskusuota Vokietijos pa
siūlymai dėl saugumo sutarties 
ir kad apsikeitimas nuomonių 
dėl to busiąs tęsiamas ir to
liau diplomatiniais keliais. Jis 
pareiškė, kad Francijos valdžia 
į Vokietijos pasiūlymą dabar 
žiūrinti palankiau, ir kad penkių 
valstybių su*sita|rimo projektas 
nesąs atmestas, kaip kad pir
miau buvę paskelbta.

Pasak Chamberlaino, dalykas, 
dėl ko Francija ypač buvus prie
šinga Stresemano propozicijai, 
buvęs Vokietijos reikalavimas 
peržiūrėti jos rytų sienos klau-

KAIP GARBINGAS LIE
TUVOS PILIETIS PRIGA

VO VOKIEČIŲ BANKĄ

apie vieną Lietuvos 
kuris prigavo vo- 

banką ant kelių mi- 
markių. Už kelių 

“Naujienose” tilps

Prieš kiek laiko laikraš
čiuose tilpo trumpas* prane
šimas 
pilietį, 
kiečių 
lijomų 
dienų
musų bendradarbio iš Lie
tuvos labai įdomus raštas 
vardu Pasaka apie tūlą gar
bingą Lietuvos pilietį...

Toje įdėtu vos šių dienų 
gyvenimo pasakoje paduo
dama to® prigavystės isto-' 
rija.

Temykite “Naujienas” ir 
nepraleiskite to rašto.

Toks

ŠV. PATRIKO IŠKILMĖS 
AIRIJOJ

DUBLINAS,, Airija, kovo 17. 
— Airijos patronui Šv. Patri-, 
kui pagerbti šiandie Dubline į- 
vyko didelės manifestacijos. 
Vyriausiomis vėliavomis papuoš
tos sostinės gatvėmis paradavo 
tūkstančiai Laisvosios Valsty
bės kariuomenės, artilerija, šar
vuoti automobiliai; viršum mies 
to .Skraidė aeroplanai. Manifes
tacijose dalyvavo lygiai katali
kai kaip ir protestonai.

“žaliojo dobilėlio skandini
mo” šiemet nebuvo, nes visos 
smuklės buvo uždarytos..

: Scjiurman Skiriamas am 
basadorium Vokietijai

Turkai malšina sukilimą 
Kurdistane

RUMANIJA PAILGINA 
MORATORIUMĄ KOMER- 

, CINfiMS SKOLOMS

Ku-klux-klaniečių riaušių byla.

Kasyklą savininką konfe 
rencija nepavyko

Buvo šaukiama tikslu susitarti 
dėl nuskelimo algų kasyklų 
darbininkams /

CLEVELAND, Ohio, kovo 17. 
—Ahiglies kasyklų savininkų 
konferencija, kuri turėjo šian
die čia įvykti., ir kurioj turėjo 
dalyvauti Ohios, Indianos, vaka
rų Pennsylvanijos ir Illinois 
valstijų kasyklų savininkai tiks
lu susitarti dėl nuskelimo algų 
kasyklų darbininkams, neįvyko. 
Illinois kasyklų operuotojal pra
nešė, kad jie nutarę konferen
cijoj nedalyvauti, o Indianos 
kasyklų operuotojal pareiškė, 
kad jie visai nenorį svarstyti al
gų klausimą.

Konferenciją šaukė Ohio 
sykiu savininkų asociacija.

ka-

A

Penkių Komitetas D-ro 
Jat-Seno vietoj

kovoKANTONAS, Kinai, 
17. — Skelbiamu, kad provizo
rinės Pietų Kinų valdžios prezi
dento vietai, kurią laikė užėmęs 
Dr. Sun Jat-Sen’as, šiuo tarpu 
niekas nebus paskirtas. Kraš
to reikalams vesti ir tvarkyti 

jbus paskirti penki valdininkai 
kaipo vykdomasis komitetas.

Galutinai paskelbiama, kad 
praeitą savaitę mirusio Pekine 
D-ro Sun Jat-Sen’o kūnas bus 
palaidotas Kankine.

VVAtfrilNGTOKAS, kovo 17. 
— Nauju ambasadorium Vokie 
tijai Prezidentas Coolidge šian
die paskyrė Jacobą Gouldą 
Schudmaną, dabartinį J. Val
stijų ministerį Kinams.

Schurman 
vieta i :no, I

Kaimai, iš kurių maištininkai 
šaudo turkų kariuomenę, nai
kinami

BUCU AREŠTAS, Rumanija, 
kovo 17. Parlamentas vakar 
priėmė įstatymą, kuriuo einant 
mo rato rium komercinėms sko
loms dt+mii.HiJoj pailginama da 
trims mėnesiams.

tuo budu užims 
ambasadoriaus Houghto- 

kurs tapo iš Bėrimo perkel- 
į Londoną.

LOS ANGELES, Cal., kovo
16. Sekmadienį Los AngeleseTRYS PASKENDUSIO JAPO

NŲ GARLAIVIO AUKOS RAS- automobilių nelaimėse užmuštu 
TA; 100 PASIGENDAMA į septyni asmenys, tarp jų trys 

_______ į vaikai.
NAGASAKI, Japonija, kovo| 

17. — Jūrėse išgriebta valtis su 1 
trimis lavonais. Tai aukos ja
ponų garlaivio Uvadžima Maru, 
Kuris praeitą savaitę laike aud 
ros paskendo.1 Iš to laivo išsi
gelbėjo, kiek žinoma,, tik jo ka
sininkas ir penkiolika pasažie
rių. Apie likimą kitų, iš visa 
šimto žmonių, nieko nežinoma; 
veikiausiai visi jie yra žuvę. j

ORRS

VETERANŲ BIURAS MAŽINA 
TARNAUTOJŲ SKAIČIŲ

WASHINGTONAS,tkovo 17. 
— Veteranų biuro direktorius 
Hines pranešė Prez. Goolige’ui, 
kad biuro darbų decentralizavi
mas esąs pabaigtas ir kad per 
sekamus mėnesius biuro perso
nalais* busiąs žymiai sumažintas: 
Per tris ateinančius mėnesius 
vien iš Washingtono biuro bu
sią palęista apie 300 tarnautojų. 

_______ i___
ATMETĖ SUMANYMĄ UŽ

GINTI IŠSISKYRIMUS

DOVER, Del., kovo 17.
Delavvairės valstijos senatas 
šiandie 11 balsų prieš 4 atmetė 
įstatymo sumanymą, kuriuo tu
rėjo būt toje valstijoj užginti 
visoki išsiskyrimai (divdrsai), 
nežiūrint jokių tam priežasčių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

MANILA, Filipinai, ko.vo 17. — 
Oro biuro seismografas šį rytą 
įregistravo smarkų žemės drebė
jimą, kuris turėjo įvykti kur 
nors apie 1200 mylių tolumo.

Ii

' Chicago ir apielinkė. Ofi- 
cialis oro biuras šiai dienai pra
našauja: Apsiniaukę, vei
kiausia bus lietaus; šalčiau; vi
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 52° F.

Šiandie saulė teka 5:58, leid
žiasi 5:58 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 17 d., užsienio 

nigų ne mažiaus kaip už $25,000nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos

$4.79 
$5.06 

$18.18
$5.17
$4.08 

$19.25 
$15-43 
$39 97

$2.53 
$26.95 
$19.29

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų ....
Belgijos, 100 frankų .........
Danijos, 1(M) kronų ............
I’Tancijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ...................

• Lenkijos, 100 zlotų ..............
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos. 100 florinų .. 
Suomijos, 100 markių ........
Avedijts. 100 kronų ........ ...
Šveicarijos, 100 franku . .

KONSTANTINOPOLIS,, Tur
kija, kovo 17. Pranešimai iš 
Angoms skelbia, kad visi kai
mai, radiuse dvylikos kilometrų 
nuo Diarbekiro Kurdistane, ta- 

9

pę apvalyti nuo sukilėlių. Tie 
kaimai iš kurių buvę šaudoma į 
turkų valdžios kariuomenę, ta
pę visai sunaikinti.

Kalbėdamas partijos' mitinge, 
Turkijos premjeras Ismet paša 
pareiškė, kad sukilimas Kurdis
tane jau taip numalšintas, jo- 
gei didesnių maištininkų puoli
mų vargiai begu įvyksią.

PITTSBURGH, Pa., kovo 17. 
Byla dėl muštynių, Įvykusių 
1923 m. rugpiučio mėnesį tarp 
Carnegie miestelio piliečių iv 
ku-klux-klaniečių, kuriose vie
nas asmuo buvo užmuštas ir ke
letas su? j šiandie pasibaigė. 
Septym kaltinamieji kaipo vy- 
rthukiėji tų muštinių kaltinin
kai, buvo išteisinti.

IŠSISPROGDINO DINAMITU

LAKEPORT, Cal., kovo 15. 
Kasyklų inžinierius Jesse T. 
Wright, 49 metų, nusižudė, iš
sprogdindamas save dinamitu.

MOBERLY, Mo., kovo 17. -- 
Viena moteriškė ir jos dviejų 
metų duktė sudegė, kai jų auto
mobili užgavo kitas automobi
lis ir nuo to įvyko gazolino tan
ko ekspliozija.

TEISĖJAS, KAI NETARDĖ 
BYLŲ, DARĖ MUNŠAINĄ

SEATTTiE, Wash„ kovo 17.
Issaųuah • miestelio taikos teisė
jas Robertas Hunt tapo areštuo
tas ir traukiamais* atsakomybėn. 
Išėjo i aikštę, kad tasai teisėjas 
atliekamu nuo pareigų ėjimo 
laiku važiuodavo savo l’armon 
ir ten ramiai užsiimdavo niūn- 
šaino darymu.

NEW HAMSHĮRĖ ATMETĖ 
VAIKU DAKBO KONTROLĖS 

ĮSTATYMĄ

CONCORD, N. H.„ kovo 17.— 
New Hampshiro valstijos legis- 
laturos atstovų butas 327 bal
sais prieš 37 šiandie atmetė fe- 
deralės konstitucijos papildymą 
dėl vaikų darbo kontrolės. Kon
stitucijos papildymas senatui ne
bus

T

Svarbus
Priminimas

i

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

- teikti kokias nors dovanas savo giminėms, 
savo artimiemąiems 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 susinėsimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

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

referuotas.

Užgina gandus

Chicago, IIL

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

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

60
100
200
800
400
600
600
700
800
900

1*00 litų
Prie šitos sumos reikia įjridčti 25 

centai pašto išalkių už koŽną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50' 
centų daugiau.

litų 
litų 
liti 
litų 
litų 
litą 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.60
10.50
20.75 
81.00 
41.25 
51.50

161.75
72.00
82.25
92.50

102.75

VVASHINGTONAS, kovo 17. 
— Naujasis Japonijos ambasa
dorius Tsuneo Matsudaira užgi
na paskalas, kad buk jam duo
ta 'savo valdžios instrukcijų, at- 1 
vykus Washingtonan tuojau vėl 
pakelti japonų imigracijos klau
simą.

v MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
14. — Jungtinių Valstijų su 
Meksika sutartis dėl narkotinių 
vaistų kontrabandos beveik 
jau padaryta ir veikiai bus pa
teigta pasirašyti.

naujienos
1739 So. Halsted St

■<'- J.



*

‘ I Vidaus Departamento į
Trečiadienis, Kovo 18, 1925

‘‘Darbas
I

Pranešimas

Laimėjo
SCENOJ STATOMA DVIEJŲ VEIKSMŲ VEIKALAS

Perstatys Liet. Teatr. Dr-stė Rūtos No. 1 
bendrai su A. Ž. V. Draugijėlė

Sukatoj, Kovo-March 21 dieną, 1925 met.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3135 So. Halsted St.

J. S. ZARAT vadovauja šiuo vakaru

Svetainės durys atsidarys 6 v.V.
• %

Perstatymas prasidės 7:30

po vadovyste p. J. S. Z AR AT

veikalas 

yra labai puikus jis'atvaizdina 
gyvenimą turčių ir darbininkų. 

I j I
Po perstatymo šokiai. Orkestrą 
Venišians. »

Gerbiamieji šis

Rutieeiai užprašo visus dū
savo‘^iškilmingocagiečius ant 

vakaro.

Užprašo RUT1EČIAI.

Neužleiskit Savo Skaudamu Raumenų

U.

?
>:

i

Bandykit šias niekuomet nesuvilian- 
čias gyduoles

Įiuoti kraują tuojau per. skau
damus raumenis ir tada pasidau
gins šviežus kraujas, išplauna 
bereikalingas medžiagas ir at- 
budavoja raumenis. Labai grei
tai jūsų skaudami raumenis iš
gydomi.

Milionai žino ir vartoja 
Sloan’s. Visi aptiekoriai turi 
jį — 35c.

Vaikščioti visuomet su pusiau 
skaudamas raumenimis never
ta — kuomet taip lengva yra 
išsigydyti tuos skaudamus rau
menis.

Uždėkite švelniai biskį Slo- 
an’s. Nereikia trinti. Linjmen- 
tas pats padarys visą darbą. 
Jame randasi stimuliuojančios 
gyduoles kurios pradeda cirku-

t > • ♦ Prašalina
OlOAnS Litliment Skausmą!

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

SALE!!! PIANO SALE!!!
Taipgi

Hts MASTfUS VOKE

323li Su. Halsted

Čia yra 
meyer, 
Harding*

geriausi Player Pianai: Stein- 
Franklin, Bahhvin, Charlton, 
ir Symphony Grand.

vartotų Player Pianų turime, 
kainos $200 ir aukščiaus. Mes duodame ant 
lengvų išmokėjimų. 'Taipgi senus išmainome 
t naujų. Pas mus 150 dolerių pigiaųs negu ki

tose krautuvėse. Ir Lietuviškų Rolių, Dainų, Šokių 
didžiausia pasirinkimas. Irgi Vietoj' Lietuviški
Rekordai tūkstančiais naujų numerių kas savaitė.

St., Chicago, Illinois..

Nelaimitigi atsitikimai Jung
tinių Valstijų anglių kasyklose 
1924 metais, buvo priežastimi 
2,381 mirčių, sako Vidaus De
partamentas, pasiremdamas aut 
Kasyklų Biuro statištikų. Tos 
skaitlinės parodo 77 mirtis ma
žiau už 1923 metus, kiiomet bu
vo 2,458 mirčių.

Vienok Kasyklų Biuras para
do, kad sumažėjimas - mirčių 
skaitliaus 77 mirtims 1924 me
tais nesumažina mirčių skai
čiaus už kiekvieną milijoną to
nų anglių iškastų. Tas buvo iš 
priežusjties luDa-i mažai ang*lių, 
kasimo ir didelio mirčių skai
čiaus nuo eksplio^ijų.

Sutrauka visų raportų, ku
riuos Valstijų Kasyklų inspek
toriai pridavė Kasyklų Biurui 
per visus metus, parodo, kad 2,- 
381 mirčių 1924 metais buvo 
4.27 nuošimčiai kiekvienam mi
lijonui tonų anglių iškastų su
lyginus su 3.74 ndoš.’mčiais 1923 
metais, kuome; buvo 2,458 ma
čių. 1924 metus iškasta 55S 
milijonų tonų atiglių sulyginus 
su U 7 milijonai-, T9?3 ''jrrivhtH 
Kietųjų 'anglių kasyklose niiiTr 
čių nuošimtis siekė 5.51 už kiek
vieną Bilijoną tonų sulyginus 
su 5.45’ liuošimčiais už 1923 me
tus. Nelaimių skaičius po žėrite 
sumažėjo, bet pasidaugino mir
tys nuo ekspliozijų. Minkštųjų 
anglių kasyklose visoje šalyje 
nelaimių skaičius pasidaugino 
nuo 3.46 nuošimčių iki 4.03 už 
kiekvieną milijoną tonų* iškastų 
anglių 1924 metais.

10 “didelių’" nelaimių — tai 
yra nelaimių, kur 5 ar daugiau 
žinovių buvo užmušta,
ėmė 459 gyvasčių 1924 metais, 
o 11 panašių nelaimių 1923 me
tais atėmė 301 gyvastį, f

Angliakasyklų nelaimingi at
sitikimai gruodžio mėnesy bu
vo priežastimi 185 mirčių, kie
tųjų anglių kasyklos turėjo 40 
nelaimių ir minkštųjų — 145. 
Mirčių 'skaičius tą menesį buvo 
3.26 nuošimčiai kiekvienam mi
lijonui /tfonų angelių . iškastų 
minkštųjų anglių kasyklose, ir 
5.59 (nuošimčiai kietųjų angliju 
kasyklose, arba 3.58 nuošimčiai 
per abi kasykli, sulyginus su 
3.26 nuošimčiais už gruodį, 
1923 m.

KAM SUKAKTUVES 
NELINKSMOS 

------------------------- •

Š1LEIKIAI, Rokiškio apskr.— 
Vasario 16 d., šileikių kaime jąų 
nas vaikinas 20 metų Maurika

žuvo nuo patrankom Šovinio. A- 
pyStčvos tokios: vokiečių Okupa
cijos metu Mattrika įkasęs že
mėn pktrAnkos sviedinį. Vasa
rio 16 d. jis išsikasė ir bandė iš
ardyti. Ardomas šovinis spro-

go ir sudraskė į gabalus ardyto
ją: nutraukė galvą ir abidvi ko
jas.

e

at-

[FLIS]

Taip 
Sakant, 
Vadinasi, 
Reiškia, 
Dalykas * 
Visai
Nepaprastas
Pirmutinis N
Maskaradas
Kur?
Kada?

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

........ ,........ rrs

NORĖDAMI:
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-tf 
NYTI VISADOS KREIPK1TES f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSį 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CK
fe:

iii U.

Lietuvon Telegramu 5 Oc

To/n

KUPONAS
Rašalai
Mėsos

Koselčs
Saldainiai
žuvis

ADRESAS

dovanai.

Sriubos

nant
norit
visai

milk

Vienas iš parankumų varto
jime Uerdeno Iš^ariiodinto 
Pieno yra kad galit pirkt bi-> 
le skaičių, blekinių ir turėt 
vartojimui kada norit. Nė- 
surtigs atdaroje blokinėje, ne
paisant koksai oras

IšGARl bniNTAS PIENAS nekai- ip; • '-••-■t v.;<■,,■<•>

nuo ją daugiau kaip kiti paprastos 

rųšies» pienai, bet turi už savę .tyru-
* t /

mo, šviesumo’ ir gėrtirtio1 gtararttiją, .
t ' ’ į ' * * ' l ♦' T •* I * '

kurią Bordeft palaikė nuo 1857

THE BORŪEN COMPANY
BOftDBN fclDG. NEW YORK

Duona Pajai *
Pudingai

809 W. 351h S!., Chicago
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
.^4 Tel. poulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St,. , ■ 

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9;,30 iki 1-val. 
Bridgeporto Ofisas 

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

Yards 0141 ir Yards 6894 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

VARDAS
(Lithuanian)

Jei norit dažinot kaip
kept su Bordeno Išga-
ruodintu Pienu, ispildy-
kit kuponą, pazenkli- <

kokias pamokas

Unsweetene° 
^vaporat^

ir mes prisiusi m

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE i 6 IKI 10 DIENU

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiuneiu $

H

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas .......
h

(jei nori

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd S>t., arti Leavitt SU 
Tėlephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room Į2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir 
Pėdnyčios.

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Sutiatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877
VALĄNDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S’t.. Room 1310 
Telephone Dearborn 3946 •

Vakarais: 2151 West 2t? Street 
Telephone Roosevelt 9090 ♦

Namų Telefonas Canal 1667

a

si VAKARĄ
AM. LIET. TEATRO KUR. SĄJUNGA

Stato scenoje keturių veiksmu tragedijų ♦

PAKRIKELIAI
Trečiadieny, Kovo-March 18 d., 1925

C. S. P. S. SVETAINĖJ
1126-30 W. 18thStr.

Lošimas prasidės lygiai 8:30 vai. vak.
Kviečia skaitlingai publiką atsilankyti

RENGIMO KOMITETAS.
y—

*

T

t--------
I

60 
100 
200 
300 
400 
500

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.75

Telegramų
........ $6.25
........ 11.25
........ 21.50
.......  81.75
....... 42.00
....... 52.25

-----------r

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

1000 litų
5000 litų

Paltu
$62.00

70.25
82.50
92.75

103.00
514.00

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

... .-t

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 Centus prie kožhos dešimties dolerių.
( VisurisA' reikaluose adresuokite: 1 , •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. ▼. Sukatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737



Trečiadienis, Kovo 18, 1925

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

uhitedJOMunis

Iš New Yorko 
iki Kauno, ir \/ĮIq
Pins U. S. Revenue taksai
Puiki proga yru pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta patyrusiems kondukto- 
riams. .

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

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

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chicago, [II.

L E
PALANKIAUSIAS

KELIAS

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti išplaukimai iš New Yorko: 
“ESTONIA” .......................... 7 APR.
Sv S. LITUANIA .............. 28 April

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

| Klaipądą ir agal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimokant abi pusi

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

Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE

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

lau- 
ir j

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bok 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugintis kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

............. M

Shepherd apkaltintas

•' *'<*•. ‘ * 1 ■ ' ". t »■ < . i’.
——

PRANEŠIMAS30

■

visuome- 
Tilžfije,

•įf

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o, patarimai 
dykai moterima 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted SL

________  ■ _________ > NAUJIENOS, Chięago, UI., 
—Į—rrTT-ni—T~rr~Tl-TTlWMMMhMRBm _LUJ ■ .   : ~ \ - —'TF 

'"■cMODNaujos Knygos
Z.INIU0 .............

Didžiausias naujausiy knygy ir gaidy pasirinkimas tik ky atgabentu iš Lietuvos

Atsimink, lietuvi, kad lietuviška knyga - tai tavo geriausias draugas
Taipjau apkaltintas bakteriolo

gas, kuris prisipažino, kad jis 
pagelbėjo numarinti 
milionieriu McClintock

•Vakar grand jury išnešė ap-Į 
kaltinintą prieš advokatą VViliani 
Darling Shepherd, auklėtoją iri 
globėją nesenai mirusio jauno 
milionieriaus \Villiam Nelson 
McClintock. Jis yra kaltinamas,, 
kad jis tyčiomis užkrėtė tyfu ir' 
numarino tą jauną miilionierių, 
kad paveldėjus jo turtą.

McCIintok buvo visai jaunas. 
J Tik kelios dienos buvo suėję 
ikaip jam sukako 21 metai ir jis 
paveldėjo savo žuvusių tėvu tur- 

j tą. Shepherd nustojo būti jo 
Iglobėjas. Bet jis parašė pasku
tinį McClintock testamentą, k u 

Įriuo visas to milionieriaus tur-i 
tas, atsitikime mirties, paveda-! 
nias Shepherdui, išėmus $8,000 
į metus, kurie turi būti išmokė
ti jo mylimajai merginai tūlai 
Pope. McClintock neužilgo su-| 
sirgo tyfu ir mfo to mirė. Mer
gina dėjo visų pastangų apsives
ti su milionierium dar prieš jo 
įnirti, bet) jai nepasisekė: kada 
jr sugryžo su leidimu vesti, jis 
jau merdėjo. Tuo budu jai ii 
neteko paveldėti jo turtą.

Milionicrius mirė, jį palaidojo; 
ir rodės, kad tuo viskas užsi- i 
baigs. Bet štai pradedama kal
bėti, kad jį nunuodyta. Teisė
jas Olson pradeda tyrinėjimus. 
Atkasama lavoną, bet jokių nuo
dų nesurandama. Bet Olson ne- 
nurimsta ir pradeda kaltinti kad 
Shepherd buk tyčia milionieriu Į 
užkrėtė liga, kad paveldejus jo 
turtą. Daromi ilgi kamantinėj i- . 
mai, bet prie nieko neprieinama. 
'Pečiaus atsiranda kokis tai dak
taras, kuris liudiją, kad Sheph. 
pas jį teiravosi apie veikmę ty
ro bakterijų ir niekučių nuodų 
ir kaip juos galima įleisti į žmo
gaus kūną taip, kad niekas nega
lėtų susekti. ' Paskui suranda 
kokį tai bakteriologą Dr. C. C. 
•Faiman, savininką National TJ- 
niversity of Sciences prie 29 ir 
Michigan Avė., kuris, irgi prisi
pažino, kad Shepherd buk norė
jęs imti pas jį bakteriologijos

Miros—Lietuvių literatūros istori
ja.' Su žymesniųjų kurinių tu
riniais. Kaunas, 1923 m. 192 
pusi...........................  ,........ 80• I J j II SI, ........................................... . .......................y................

jauną , Markos—Lietuvių kalbos va
dovėlis. Pirmasai ir antrasai 
kalbos mokslo laipsniai. (I—11 
pradžios mokyklų skyriams).
II leid. Tilžėje, 1921. 151 pusi.

*.l. Morkos- Lietuvių kalboj va
dovėlis. III ir VI kalbos moks
lo laipsniai. II leid. 'Tilžėje, 
1921, 194 pusi.........................

*J. .Markos—Vaikų darbymečiui.
1. d. Knygos I-jam pradžios 

.mokyklos skyriiu. IV leid. Til
žėje, 1922. 180 pusi................ 70

*J. Murkos—Vaikų darbymečiui.
II d. Knygos II-jam pradžios 

mokyklos skyriui. IV leid. Til
žėje,' 1924. 320 pusi................. $1.00

’J. Murkos—Vaikų darbymečiui.
III d. Knygos III ir IV pra
džios mokyklos skyriams. Be
letristika ir gamta. III leid. 
Tilžėje, 1922. 407 pusi. '.....  $1.20

*.I. Murkos—Vaikų darbymečiui.
IV dalis — Krašto mokslas ir
kiek geografijos. III leid. 'Til
žėje 1922. 112 pusi. ■............. $1.00

j J. Norkaus—Literatūros teorija.
Pagrindihiai prozos ii1 poezijos 
dėsniai. Kaune. 1923 m. 84 pusi. 

“J. Palukaičio—Žiburėlis. Pirmo
sios po elementoriaus knyge
lės skaityti. III leidimas. Til
žėje. 192*2. 112 pusi...................10

"Rygiškių Jono—Lietuvių kalbos 
gramatika. Etimologija viduri
nėms mokslo įstaigoms. II lei
dimas^'Tilžėje, 1922. 280 pusi. $1.30 

*Marčiaus Kutino—žinynėiis. 1 
d. Knygos skaityti. (Pradžios 
mok. chrestomatija). 11 leid. 
Tilžėje, 1922. 112 pusi. ,.......

B. U-iso—Vadovėlis lietuvių kal
bos pasimokyti. Vilnius, 1920 

‘m. 48 pusi...... ...... ..........................
Ksar. Vanagėlio—Dovanėlė. Skai

tymo ir rašymo mokslas. Ele
mentorius ir pirmoji knygelė. 
Vilnius. 1909 m. 138 pusi, gra
žiai apdaryta. . .......................

*M. Vasiliausko — Žibutė. Ele
mentorius ir skaitymėliai. Til

žėje, 1923. 80 pusi. .......... ............
V. Zajančkausko—Periodai lietu-

Faiman šeštadieny vėl tapo 
suimtas ir pradėta jį griežtai 
kamantinėti. Ir jis tų kamanti
nėjimų neišlaikė ir užvakar pri
sipažino, kad Shepherd tikrai 
pas jį lankėsi ir kad jis davėParsiduoda visur 

Tabletuose ir kaip skystimas (Tąsa ant 6-to pust.)

Numažintos kainosI LIETUVĄ
Važiuokite į Lietuvą ir sugrįžkite pa
togia United States linijos laivų trečia 

klesa. Numažinta kaina kelionės tarp New Yoiko ir 
Kauno j abi pusi tik $203. (S. S, Leviathan laivu į abi 
pusi — $215). Prisidėkite prje specialės ekskursijos, 
kuriai vadovaus p. Jonas W. Liūtas (Luth/ ir kurios lai
vas Leviathan išplauks gegužės 23 dieną. P. Liūtas pri
žiūrės bagažus, pasportus ir prigelbės muitinyčiose bei 
kituose kelionės reikaluose. Pasimatykite su. vietos 
agentu arba rašykite

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

Managing operators for 
UNITED SH1PPING BOARD

■>o

70

.50

.25

40

30

vių kalboje. Santaksės priedas.
Vilnius. 1923 m. 16 pusi................ 20

b) Matemalikds mokslui:

nas. I cluRs. 11 leidimus. Tilžė
je, 1922. 96 pusi...................................

M. Bagdono—Algebros uždaviny- 
nas. II dalis. Tilžėje, 1922. 132 
pusi............. ............................ .

‘A. Busilo^—Jaunas Matininkas,
I d. Geometrija pradedahtajai
mokyklai. 11 pataisytas leidi
mas. Tilžėje, 1920. 56 pusi...........30

‘A. Busilo—Jaunas Matininkas.
II d. Geometrija vidurinei mo
kyklai. I’ sąsiuvinys. Tilžėje, 
1921.'96 pusi. ...............  50

‘A. Busilo—Jaunas Matininkas.
II d. Geometrija vidurinei 
mokyklai. II sąsiuvinys. Tilžė
je, 1922. 99 pusi. ........... .............. 50

Prof. V. Čepinskio—Fizikos pa
skaitos. 1 skyrius Mechanika. 
Kaunas, 1923 m. 101 pusi.....

Prof. V. Čepinskio—Fizikos pa
skaitos. II skyrius Skysčiai ir 
dujos. (Hidrodinamika ir Aero
dinamika). Kaunas, 1923 m. 
1()7 pusi........................................ 80

Prof. V. Čepinskio—Fizikos pa
skaitos. III Skyrius Šilima. 
Kaunas, 1924 m. 184 pusi. .... $1.40

‘L. Daukšos—Algebros uždaviny- 
nas. Vyresniosioms klasėms. 
Tilžėje, 1921, 110 pusi. .......70

G. Eiyebero ir A. Bėro—Aritme
tika suaugusiems. Vilniuje, 1920 
61 pusi...... ...............     .25

‘J. Ilgimo—Komercijos aritmeti
ka. Komeicijos mokykloms ir 
Buhalterijos kursams vadovėlis.
Tilžėje, 1923 ..........................   $L60

M. Krivičkio—Skaičiaus pradžia
mokslis. Vilniuje, 1920. 76
pusi.................................   «30

Pr. Mašioto—Fizikos vadovėlis. 
Vidurinei mokyklai. Tilžėje, 
je. 1922. 104 pusi..................

Pr. Mašioto—Algebros uždaviny- 
nas. I dalis. Sveikieji reiški
niai, trumpmenos, 1-jo laipsnio 
lygtys. 11 leid. Tilžėje, 1922. 
88 pusi................................ ;......

Pr. Mašioto—Algebros uždaviny- 
nas. 11 dal. Laipsniai,^ šaknys, 
kvadratinės ir aukštesniųjų 
laipsniu lygtys. Nelygybės, ne
apibrėžtosios lygtys, lygčių ty
rimas. Progresijos ir logarit
mai. Jungtiniai, Njutono bino- 
mas, ištestinės trumomenos. II 
leid. Tužėje. 1923. 76 pusi..

‘P. Mašioto—Gebmetrijos užda’vi- 
nynas. Vilniuje......................

‘Pr. Mašioto—Plokštumos trigo
nometrija ir uždavinynas. Va
dovėlis vidur, mokyklai. Tilžė
je, 1923 ..... ........... ..... .............

Pr. Mašioto—Trigonometrijos už
davinynas. Vilniuje, 1919 .......

Pr. Mašioto—žemosios matemati
kos istorija. Vilniuje, 1919. 56 

pusi............  ;..........
‘A. Smetonos—Aritmetikos teori

ja. VI leidim. Tilžėje, 1922. 139 
pusi...........  Į.......
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.60

80

MargueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje ApielinkčjeF. A. RAKAS
/icgislruol

ir Savininkas

2346 We«t 69th Street
arti We«»ern Avė 

Phone Rcpublic 5877 
CHICAGO. ILL.A. Janulaičio—Lietuvos 

nes ir teisės istorija. 
1920. 218 pusi........

‘K. Ivanovo-rSenovės
Karaliaučiuje, 1922. 22d pusi.

*K. Ivanovo—Rytai ir mitai. Ka 
raliaučiuje, 1921. 125 pusi.

P. Klimo—Lietuvos žemės valdy 
mo istorija. (Iki lenkmečio) 
Vilniuje, 1919. 65 pusi. ...

P. Klimo—Lietuvių senovės hruo 
žai. Vilniuje 1919. 170 pusi.....70

M. Liubavskio—Lietuvos istorija 
ligi Liublino unijos. 1 dalis. .
Vilniuje, 1920. 87 pusi..................50

‘St. Matulaičio—Lietuvių tautos 
5 istorija. Tilžėje, 1923. 260
pusi............................................  $1.00

P. N. Trumpa Visotina Istorija.
Dalis I. Senovės Istorija. 52 
pusi................................. ...............

‘Prano—Lietuvos istorija. Vado
vėlis prad. mokykloms. Kaune, 
1922. 90 pusi. ...........:....... .

Senovės istorijos apsakymėliai.
I (lalis. Rytai ir Graikija. Til
žėje, 1920. 198 pusi............ 5

Senovėj istorijos apsakymėliai.
II dali#. Roma. 'Tilžėje; 1921
233 pusi.................... ....... .

R. Viperlo—Senovės Europa ir 
Rytai. Laisvai vertė Esrnaitis. 
Vilnius, 1918Km. 30 pusi.....

V. Zhkševskio—Naujųjų amžių 
istorija. I dalis. Ligi didžiosios

z prancūzų‘revoliucijos. Il-leidi- 
’ nitus. 'Tilžėje, 1922, 174 pusi. .60

V. Zakševskio—Naujųjų amžių 
istorija. II dalis. Nuo didžio
sios prancūzų revoliucijos ligi 
pasaulinio karo galo. Tilžėje, 
1922. 156 pus).............................60

‘V. Zakševskio—Vidurinių amžių 
istorija. Ketvirtas leidimas. 
Tilžėje, 1923. 220 pusi. ..a.-.j..

f) Svetimų kalhų mokslui:
‘M. Dūrio—Lotynų kalbos sintak

sė ir metrikos dalykąi. Tilžėje, 
1922. 176 pusi............ ......... $1.00

‘K. Jokanto—Lotynų kalbos va
dovėlis. II dalis. Tilžėje, 1922 
128 pusi.....................................

‘Kajus Julius Cezaris—I kn. M.
Dūrio vertimas. Tilžėje, 1922
48 pusi...... ........... ........................

Latynų kalbos^ chrestomatija—I 
dalis. Vertė Kepalas. Vilniuje, 
1922.

Latynų
dalis.

* K. šakenio—^Fizika. I dalis. Me
chanikos pradžia, skysčiai, du
jos, šilima. II papildytas leidi
mas* Tilžėje, 192SL 174 . pusi. ... 

*K. šakenio—Fizika. II dalis.
Magnetas ir elektra. II papiki.
lei(|. Tilžėje, 1922. 114 pusi...... .70

’K. Aakento—Fizika. III dalis.
* šviesa, garsas, darbas ir ener

gija. Patais, leidiin. Tilžėje, 
1923. 182 pusi. .......................

‘M. šikšnio—Elementarinė Alge
bra. I dalis. Sistematinis kur
sas ir uždaviniai. (Bendrieji dė
sniai ir pirmieji keturi sveikų- 
racionaiių tiekybių veiksmai). 
Vilniuje, 1921. 101 pusi..........

‘M. šikšnio—Elementarine Alge
bra. II dalis. Sistematinis kur
sas ir uždaviniai. (Reiškinių 
skaidymas dauginamaisiais, 
trupmenos, proporcijos, apibrėž
tosios pirmojq laipsnio lygtys). 
Tilžėje, 1923. 208 pusi.........  $1.00

‘M. šikšnio—Geometrija. Aukš-. 
tesniųjų mokyklų vadovėlis. 
Planimetrijos pirmoji dalis. 
Vilniuje, 1921. 83 pusi.............. 7Q

'M. šikšnio—Geometrija. Aukš
tesniųjų mokyklų vadovėlis. 
Planimetrijos antroji dalis. Vii- . 
niuje, 1922. 144 pusi......  $1.00

*M. šikšnio—Geometrija. Aukš
tesniųjų mokyklų vadovėlis. 11,1 
dal. Stereometrlja 
1920. 127 pusi.....

‘M. Vasiliausko—Trumpa aritme
tikos pradedamojo mokslo me
todika. Pradedamosios moky
klos mokytojams vadovėlis. Til
žėje, 1920. 87 pusi... .•.............

c) Gamtos mokslui:
‘J. Avižiaus—Raktas pažinti au

galams, kurie žydi pavasaryje. 
Vilniuje, 1921. 106'pusi. ..'....

’J. Avižiaus—Raktas pažinti au
galams, kurie žydi vasarą ir 
rudenyje., Vilniuje, 1921. 138 

z pusi.'.............................................
‘J. Barono—Gamtos pradžiamok

slis. I dalis. Negyvoji gamta: 
žemė, vanduo, oras. Trečiasis 
leidimas. Tilžėje, 1921. 112 
pusi.................... .........................

‘J. Barono—Gamtos pradžiamok
slis. II-dalis. Gyvoji gamta: au
galas ir jo gyvenimas. Antra
sis leidimas. Tilžėje, 1922. 112 
pusi........ .................. ..... ............

Pro f. Pr. .lodelės—Geologiniai ty
rinėjimai. Kaune, 1922. 108 
pusi. .......... ..................................... 

I*. tedoux—Pirmosios pamokos iŠ 
gamtos mokslų. I dalis. Pa
prasčiausios žinios apie kunus. 
Vilniuje, 1920. 80 pusi. .......

P. L<‘doux—50 prirengiamųjų pa
mokų iš gamtos mokslų. 11 da
lis. Dirbamoji žemė ir . augalų 
valstija. Vilniuje 
pusi.................... ;

P. Ledoux—50 pamokų gamtos 
mokslų pradžiai. III ir IV da-. 
lys. Gyvuliai ir žmogus. Vil
niuje, 1922. 144 pusi. ..... .....

'M. Stankevičiau^—Chimijos va
dovėlis. Berlyne, 1923! 130 pusi.

‘M. Stankevičiaus—>Augalų fizi
ologija. Vilniuje, ‘ 1Q2O. 134
pusi.................................................

‘M. Stankevičiau#—Zoologijos va
dovėlis. I dalis., Gyvūnai bestu
buriai. 11 leid. Tilžėje, 1922 
136 pusi.................... ....

'M. Stankevičiaus—Zoologijos va
dovėlis. H dalis. Stuburiniai gy
vuliai. Vilniuje, 1921 
pusi......................... ..... .

‘M. Stankevičiaus—žmogaus ku 
nas. Vilniuje, 1921.t 84 pusi 

Šmeilio—Augalų anatomija 
fiziologija. Kaune, 1923. 
dus!...................

‘V. Ruokio—Organinė chimija.
Pamatinės žinios. Tilžėja, 1923
m. 384 pusi..... ;.........................   $3.20

‘M. Vasiliausko ir J. Janušonio
— Pažinkite mus! Įžymesnių
jų pasaulio gyvuliu ir augalu 
chrestomatija. Tilžėje, 1923 
270 pusi. ,f..................*............ $1.00

d) Geografijos mokslui:
‘M. Biržiškos—Lietuvos geogra

fija. Vidur, mok. vadov. I Pri
gimtis. Vilniuje, 1921. 148 
pusi. ...... ...................................

*A. Debeso—Mažasis atlasas iš
20 lapų. Skiriama prad. mo
kyk. Lietuvos'mokyklai priren
gė <A. Vireliunas. Leipcige, 
1923 .......................... ............. .

‘A. Klimo—Europos geografija.
lliustr. Tilžėje, 1923. 184 pusi. $1.00 

‘Pr. Mašioto—šiltieji ir šaltieji
kraštai. Geografijos chiest. 
Tilžėje, 1920. 68 pusi.................

* A. Šalčiuvienės—Afrika. Geo
grafijos chrest............ ''................

A. Vireliuno—Geografija. Ne Eu
ropos kraštais Kaunas, 1922 m. 
235 pusi.......... ..........................

e) Istorijos mokslui:

A. Aleknos—Lietuvos istoriją.
Paplatintoji laida. Kaune, 1923 
270 pusi........... :......................... $1.00

A. Aleknos—Lietuvos istorija.
• Trumpesnioji laida. Kaune,

1920. 79 pusi........... :........ ..........
‘M. Biržiškos—Lietuvos istorijos, 

pradžiamokslis. 104 pusi. .......... 50
M. Biržiškos—Dainų atsiminimai 

iš Lietuvos istorijos. Vilniuje, 
1920. 142 pusi........... ..................70
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60137 pusi. .............. ............
kalbos chrestomatija—II 
Vilniuje, 1922. 124 pusi.
g) Tikybos) mokslui: .

’Kun. K. Čibiro.—Dogmatika. Mo
kykloms vadovėlis. Vilniuje, 
1922. 147 pusi.......... ..............

‘Kun. K. Čibiro—Liturgika. Mo 
kykloms vadovėlis 
1922. 126 pusi.....

Kun. J. Geručio—Tikėjimo klau
simai (pagal E. Duplessy). An
tras pataisytas leidimas. Kau
ne, 1921. 228 pusi. ...........

‘Kun. P. Kraujalio—Trys dvasiš
kojo gyvenimo pagrindai, 
niuje, 1922. 176 pusi. .

‘Kun. J. Skruodžio—Etika.
dov. mokykloms. Naujas 
mas. Tilžėje, 1923 m.

• pusi......................................
Kun. J. Skruodžio—Religijos mo

kymo metodika. Vilniuje, 1920 
157 pusi.....................................

Kun. J. Skruodžio—Religijų isto
rija. Vilniuje, 1920. 265 pusi. .. 80

‘Kun. J. Staugaičio—Bažnyčios 
istorija. Vadovėlis mokykloms. 
Tilžėie, 1922. 178 pusi.............

‘Kun. V. Zajančkauskio—Trumpa 
apologetika arba Katalikų tikė
jimo apgynimas. Tilžėje, 1920 
142 pusi. ............... ........ .........

‘Kun. V. Zajančkauskio—Evan
gelijos visų metų nedėlioms ir 
šventėms, skaitomos bažnyčio
se iš sakyklos. Vilniuje, 1920

• 139 pusi..............................<.........

"1Tilžėje,
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Mis. MICHlUlEVIGZ - VIUIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yąrds 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

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

3235 S. Halsted St

kolegiją; 
praktika- 
Pcnnsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■MR. HERZMAN-®

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, 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 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

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.

Telefonai!

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis’ nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted S t.

Europinis Gydytojas ir
• Chirurgas

Res. Ph. Rockvvell 0268, Canal 0084
DR. I. TRE1GER 

Ž028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakara

Telefonas Boulevard 1939
DR. S.’ A. BRENZA

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

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

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 8:88 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

nuo
nuo

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką Ilgą.

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

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

i) Įvairus vadovėliai ir 
mokslo knygos:

‘D-ro Abramovo—Pradinis hi
gienos kursas. 38 piešiniai tek
ste. Redagavo D-ras J. Žemgu
lys. Kaune, 1924. 143 pusi. II 

-laida .....................................
M. Biržiškos—Dainos keliais. Va

dovėliui bent kiek medžiagos. 
Vilniuje, 1921. 119 pusi..........

M. Biržiškos—^-Duonelaičio raštai. 
Vilniuje, 1921. 203 pusi. .......

M. Biržiškos—Lietuvių dainų li
teratūros istorija. Vilniuje, 
1919. 119 pusi..........................

VI. Biržiškos—Lietuvių literatūros 
istorijos santrauka. .Vilniuje, 
1919. 15 pusi...... .................

M. Biržiškoj—Lietuvių literatūra 
Vilniaus Universiteto metu. 
Vilniuje, 1921. 71 pusi..... '.....

Prof. čelpanovo—Psichologijos 
vadovėlis. Kaune, 1923 m. 242 
Pusi.......................... v.,......

Docento V. Dubo—Įvadas j ben
drą literatūrą. Mariampol^je, 
1&23. 266 pusi. .... $1.30

J. Gobio—Trumpa auklėjimo is- 
toHja/.Kaune, 1923. 51 pusi. ...

Prof. K. Heinemano—Vokiečių 
kūryba. Vok. literat. istorija, I 
dalis. Berlyne? 1922. 288 pusi.

Prof. K. Heinemano—Vokiečių 
kūryba, II dalis. Berlyne, 1922 
270 pusi.....................................

A. Jakšto—Logika. Tilžėje, 1922 
283 pusi.

Pasirinkę tinkamu sau knygų, greičiausia siųsk knygų užsakymus ir 
Money Orderius “Naujienų” vardu 1739 So. Halsted St
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Dr. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
3303 So. Morgan St. Chicago 

Telephone 
Boulevard 216Q 

Valandos 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 

2 labą

DRaA. montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare..80

25
.25

.60 .40
.20

.40
*.60 $1.00

Chicago, III
^Užsakymas bus išpildytas tą pat dieną!!

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

CHICAGO, ILU

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronil-

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 c

z. Bartkus, Pm.
it>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

HMM® 5$

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.

Chicago, III

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

Gydo su pagelba naujausią metodą 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Caną! D46|

Valandos 2:00 įki 4:80 ir 8 Iki 18. 
Nedėlioj nuo 2:88 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik< 7:ft0
Telefonas Lafayette 3878*7716

Pr. J. W. Beaudette
V
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NAUJIENOS
The Lltbuanian Daily Neirt 

r’ubliahed Daily Except Suaday 
1^10 Lithuunian Pub. C*. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Hal«ta4 Siraat 

Chicago, III.
Telęphone Rooeavelt 8500

18.00 
$7.00 
$8.00 

8c.

Subscription Ra tęs t 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
d a re h I7th, 1914, at the Po»t Office 
d Chicago, III., under the act of 
Vfarch 2nd 1879 x

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
»ekmadienius. įleidžia Naujienų Bau
bo vė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Q) — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Ihicagoje — paštui

> Metams .........................-..........$8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams__________  2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50

. Vienam mėnesiui .......... .75
■1 * ;■

dhieagoje per nešiotojui:
= Viena kopija ________ __ 8c
Savaitei ................    18c
Mėnesiui s.75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštu: i

Metams  $7.00 
Pusei metų__ 8.50
Trims mėnesiams ___________ 1.75
Dviem mėesiam 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............ r-r
Pusei metų__________
Trims mėnesiams ___ ___ __
Pinigus reikia siųsti paėt> Money 

)rde**iu kartu su užsakymu.

$8.00
_ 4.00
.. 2 uo

dėlto, kad bolševikuojantys 
elementai buvo įstūmę dar
bininkų judėjimą j klaidin
gas vėžes. Po tų elementų 
įtaka darbininkai anąmet 
buvo pradėję imti į savo 
rankas dirbtuves ir vykinti 
“komunizmą”. Netrukus te
čiaus jie pamatė, kad šito
kiu budu negalima nieko ge
ra pasiekti: darbininkai ne
buvo pakankamai išsilavinę 
patys .vesti pramonės įstai
gas, ir be to ne gana juk tik
tai turėti savo rankose dirb
tuvę, reikia ir kapitalo me
džiagai pirkti, ir rinkų pa- 
gamintomsioms prekėms 
parduoti. x 7 > > į

Pašeimyninkavę 'kurį lai
ką dirbtuvėse, darbininkai 
sugražino jas atgal jų savi
ninkams. Tatai, žinoma, 
paliko darbininkuose labai 
nesmagų ūpą, nusiminimą. 
Ir čia atėjo fašistai su savo 
karingais obalsiais, kaipo 
darbininkų “išganytojai”. 
Dalis darbininkų, užsivilu- 
sių pirmesniais “revoliuci
niais” eksperimentais, pati
kėjo, jiems.

“'Centristų” spaudoje ne'lieki nuo laiko paleisti purvų gniu- 
daug rašoma apie, kairiuosius,I f tę tai i Lietuvos socialdemo- 
bet vietose, kur veikia vienos kratus, tai į lietuvius socialis- 
ir antros srovės šalidinkai, tus Amerikoj^, tai į kilus ne 
kova tarp jų, matyt, eina labai Jų sektos žmones, 
aštri.

Kairieji pirma dėjo daug pa- Maskvos davatkos šioje kont-
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Mes esame vieninteliai tikri

stangų paimti į savo rankas 
“progresyvį” mdterų susivie-

rolėje! O Pruseiką, Bimba, Vi- 
dikas Ir kili centristai’ kartu

nyiną ir komunistinę literatu- Sll jų Fosteriais ir Buthenber- 
gais tai1 apsimetėliai, veidmai
niai ir melagiai !* Šitų dviejįų 

■'“teizių” įrodymui kaiHųįį 
”AidAs” pašvenčia špaltų spal- 

Tenai rašoma ir rašoma 
atski-

ros draugiją (A. LDLD), ir 
pradžioje išrodė, kad jiems 
tatai pavyks. Bet" juos apgavo 
keletas buvusiųjų jų draugų, 
sėdėjusių tų dviejų organiza-1 (as’\ 
cijų centruosi', būtent, pagar-j apįe sąlygas, kuriomis 
sėjusis A. Bimba ir kaikurios rų šalių partijos esti priima-
m c t e re 1 ės, vadovavusios 
gresyviam” susiiyienyme. 
persimetė į '‘‘centristų”

Socialdemokratų Interpeliacija dėl 
Spekuliacijos.■

(Tęsinys)

Šiaurinėje Italijoje meta
lo darbininkai nesenai buvo 
išėję į streikų/ Nuostabus 
dalykas tame » streike buvo 
tas, kad jį pradėjo fašisti-' 
nių unijų nariai. Fašizmų 
nuo pat pradžios Vėmė 
stambieji kapitalistai; tikė
damiesi jo pagelba sugriau
ti darbininkų organizacijas. 
O čia dabar ėmė ir patys fa
šistai sustreikavo prieš ka
pitalistus!

Ir ne tik sustreikavo, bet, 
kaip telegramos praneša, 
savo agitacijoje streiko lai
ku vartojo beveik aštres
nius žodžius prieš kapitalis
tus, negu radikališkiausi 
darbininkų vadai.

Tas parodo, kad darbi
ninkai, nežiūrint, ką jie pa
sirenka sau už vadus, galų 
gale yra priversti kovoti 
prieš savo samdytojus, nes 
darbininkų reikalai ir jų 
samdytojų reikalai yra prie
šingi vieni kitiems.

Iš to streiko, be to, matyt, 
kad Italijos fašizmui vis tik 
pasisekė kai kur ir darbi
ninkų mases prie sa
vęs pritraukti. Ar tie dar
bininkai ilgai dar eis išvien 
su “juodmarškinlais”, tai, 
žinoma, kitas klausimas.

Šiandie tečiaus Italijos 
darbininkai jau yra žymiai 
prasiblaivę. >Bolševizmas ir 
fašizmas vis mažiaus ir ma
žiaus turi tarpe jų šalinin
kų. , Nėra abejonės, kad 
praėjus da<r kuriam laikui 
tas dvi ■ idėjas darbininkai 
visai atmes. ■'' • •

■ A

Kaip fašizmas, taip ir bol
ševizmas tiki į nuožmios jė
gos vartojimų, į smurtų. Bet 
daug galingesnis dalykas, 
negu jėga, yra ekonominio 
plėtojimosi įstatymai. Prak
tikos patyrimas anksčiaus 
ar vėliaus priverčia darbi
ninkus suprasti, kad tiktai 
tokie žinksniai eina jiems 
naudon, kurie sutinka su 
tais įstatymais.

Štai ir ‘Italijos fašistai 
darbininkai jau dabar ne 
šautuvo stveriasi, kad savo 
būvį pagerinus, bet eina į 
streikų. Fašistiniai meto
dai darbininkams yra berei
kalingi.

KAIRIEJI PRIEŠ CENTRIS
TUS.

mos į Kominterną; tų sąlygų, 
Darbininkų 

Partija (centristai) nėra išpil- 
but 

Pasakoja
ma tenai taip pat apie dvejf'tą 
Amerikos “darbiečių”, nuvy
kusių Rusijon su savo Partijos 
paliudymais; jie nebuvę pri
imti į Rusijos Komunistų Par
tiją, reiškia ~~ centristai Mas
kvos akyse “no good”. Ir taip 
toliaus, ir taip toliaus.

Negalima, beje, pasakyt, 
kad visa kairiųjų kritika cen- 

•ir 
naiviška. Kairieji sugeba daž
nai ir labai skaudžiai uždrožti 
savo pusbroliams centristams, 
kuomet jie ima pasakot, kaip 
pastarieji begėdiškai mulkina 

, ir išnaudoja savo . reikalams, 
jų idėjos lyg polesiais atsiduo-) nes uisi pratusiu s ' (darbininkus, i

pro-
Jie girdi, Amerikos 

pusę
ir učių tam visas kairiųjų j ugdžiusi, todėl ji negalinti 
dėjimas ką tik nepakriko. Jei Kominterho nariu, 
ne 
tai 
ko 
j y

Pittsburgh’o Baltrušaitis, 
iš įvairiųjų gal nebūtų nic- 
pąšilikę. Jisai šiandie yra 

vadas įr pranašas.
Pastaromsioibs dienoms

mums teko peržiūrėti . dvejetą 
numerių kairiųjų organo,’ “Ai
do”. Ilgą laiką netėmijus tos 
sroves veikimo, mum® buvo į- 
domu pamatyt, kur jie dabar 
stovi -r- ko n,ori ir ] 
kovoja. Reikia* pasakyt, kad 
kairiųjų pozicija yra visais 
atžvįiljgiajs neužvydėlina. J

Ne tame dalykas tiktai, kad 
jų Įtaka visuomenės gyvenime 
yra labai silpna, bet ir pačios

prieš ką įrjzmo yra t0|(ja bergždžia i

Bet paskui fašizmų nuėjo 
tiktai dalis darbininkų. Vie
nas Amerikos koresponden
tas, pranėšdamas apie tų 
metalo darbininkų streikų, 
sako tarp ko kita, kad tenai 
pasireiškusios varžytinės 
tarpe fašistams pritarian
čių darbininkų ir tarpe dar- 
1 įninku, suorganizuotų so
cialistinėse unijose, fašis
tai norėję sukirsti socialis
tus, todėl išėję į streikų pir
miausia ; bet jiems pavyko 
išvesti iš dirbtuvių tiktai 
30,000 darbininkų. Kuomet 
gi nutarė prie to streiko dė
tis ir socialistai, tai strei
kuojančiųjų skaičius susyk 
pašoko iki 100,000.

Minėtasai korespondentas 
pastebi, kad šitose varžyti
nėse aiškiai pasirodė, jogei 
socialistų pusėje yra milži
niška darbininkų dauguma.

Pas lietuvius, kaip ir kitose 
tautose 
tų ryšys: 
komunistai 
lai”)-, antri

gyvuoja dvi komunis- 
vieni. “viduriniai” 

‘centris- 
komuni- 

musų 
girdi

“kairieji” 
kairiuosius 
visuomenėkomunistus 

nedaug, kadangi jie turi mažai 
agitatorių ir silpnų spaudą.

Kai anąmet Amerikos ko
munistai sumanė steigi lega- 
lę Darbininkų Partiją, tai kai
rioji srove nuo 
susiorganizavo 
luviški kairieji 
ciją, vadinamą

jų atskilo ir 
skyrium. Lįe- 
tur1 organiza- 

Amerikos Dar-

da. Iš tiesų, už ką jie stoja? gaip jje suėda
Kairieji vadina save “komu- darbininkų pinigus, 

nistais”. Jie aklai pritaria daro suktybes įvairiose 
Rusijos sovietų valdžiai ir Ko-j nizacijose ir kaip J 
munistų Internacionalui ly
giai, kaip ir “centristai”. Bet 
jie aštriai kovoja prieš pasta
ruosius. Centristus jie vadina 
“darbininkų išdavikais”, “mul
kintojais”, “mekleriais”, “Ko- 
minterno kirminais”, “raudo
naisiais biznieriais” ir U. Vi
sas kairiųjų ginčas/su centris
tais, vadinasi, susiveda prie 
to, kad kairieji laiko savę “ge
rais”. “tyrais” komunistais, o 
savo oponentus — netikusiais 
kojmunistais. Kairiųjų kova 
prieš centrisliis yra kova “cna- 
tos” prieš “neenatą.”
• (Laisvinęs rųšies komunistai 
dažnai yra šiaip žmonių vadi
nami “Maskvos davatkomis”, 
ir visai teisingai, nes jie, kaip 
ta davatka, be jokio kritikos 
senso priima visa, ką tiktai 
paskelbia arba parodo “neklai
dingieji” Maskvos diktatoriai. 
Atsimenate, kaip bolševikų va
dai kadaise žadėjo panaikinti 
pinigus? Musų . komunistėliai 
plojo jiems už tai. Bet šiandie 
bolševikai daro ką tik galėda
mi, kad įsteigus* auksu pa
remtą valiutą, ir musų ko
munistėliai vėl jais ’ gėrisi. 
Bolševikai pirmiaus sakydavo, 
kad kiekvienas žmonių lais
vės varžymas esą^s šlykštus da
lykas, ir musų komunistėliai 
statė juos už tai pavyzdžiu 
viso pasaulio 
liams; bet paskui 
įvedė žiauriausią

ir mūsiškes papūgos 
juos ir už lai garbinti, 
vikai kitąsyk smerkė 
bausmę net kareiviams, užsi
imantiems ramių gyventojų 
plėšimu karo lauke; musų ko
munistėliai kėlė juos už tai i 
padanges. Bet toliaus bolševi
kai ėmė, kaip bučeriai, skers
ti žmones už menkiausius nu
sižengimus ir musų “revoliu
ciniai” barškalai dar karsčiaus 
pradėjo ^garbinti bolševikus. 
Aišku, kad šitaip elgtis gali 
tiktai žmonės, turintys aklos 
davatkos protą. Visa, ką kuni
gėlis daro, yra davatkai šven-

iškaulintus išl 
kaip jie!

> orga- 
jie nesilai-i 

i ko jokių doros principų nė 
i santykiuose su kils kilu, nė su 
pašaliniais žmonėmis. Visa tai 
yra tiesa, ir kairieji gali apie 
tai (langiaus papasakot, negu 
kas kitas, nes jie ilgoką laiką 
dirbo išvien su centristais ir 
turėjo progos juos gerai pa
žinti. Bet darbininkų organi
zacija juk negali gyvuoti vien 
tiktai svetimos partijos nuo
dėmių nagrinėjimu; jai reikia 
turėti visų-pirma tam tikrus 
visuomeninius principus. O 
kairieji taip pat, kaip ir 
centristai —' jokių visuomenių 
principų neturi. Principus pas 
juos pakeičia aklas, 
kas tikėjimas į Maskvą.
kva galėtų kad ir velnias 
ką padaryti,T— bi tiktai 
tatai “paremta” kokia 
humbugiška citata “iš Mark
so”, tai mūsiškiai ir kairieji, ir 
centristai sakys, jogei tai yra 
“all right”!

Kaip su visais 
čia i s į tam tikrą 
žmonėmis, taip ir

davatkiš- 
Mas- v • 7.1110 
bus

nors

Markausko Pastabos.
I ‘ ■ -.i

Pirmininkas, i Papildomoms 
žinioms žodi, gaupa atštoyaš' 
Markauskas. ;

Markauskas (sd.) Aš o turiu 
su pasigailėjimu konstatuoti 
tiktai viena, kad Ponas Tei
singumo Ministeris ir šį kartą 
iš esmės į paklausimą tiesio
giniai neatsakė. Del mūšų, in
terpeliacijos ponas Miiiisteris 
pasakė, kąd į ją nebuvo pro
gos atsakyti, nes interpeliacija 
nebuvo priimta, kaipo Vyriau
sybei adresuota. Bet šis pa
klausimas buvo tiesioginiai ad
resuotas Ponui Teisingumo Mi
nisteriui ir sulig Sbimo Statu
tu, ergo, sulig įstatymu, lodei 
ir manau, kad šiuo atveju Po
nas Teisingumo iMinisteris tu
rėjo progos iš esmes pasisaky
ti dėl šio paklaušimo. Į pirmą 
klausimą, ar. įteiktas kaltina
masis aktas, p. Teisingumo 
Ministeris atsakė,'kad jisai tik 
pripuolamai apie tai girdėjas. 
Aš turiu pažymėti, kad gan
dais nesiremiu. Aš taip pat gir
dėjau tokius gandus, bet ma
nau, p. Ministeris supranta, 
kad gandai nėra įrodymas. Aš 
manyčiau, kad toje byloje yra 
pėdsakų, kurie ganėtinai sako 
apie tai, ar yra įteikiąs kalti
namasis aktas. Tamstos atsi
menat, kad tuo laiku, apie ku- 
,rį p. Teisingumo Ministeris sa
ko, kad turėjo progos..

Pirmininkas. Aš turiu kalbė
toją sustabdyti ir turiu primin
ti statuto 52 §, kur kalbama, 
kad atstovas turi teisės- pra
šyti papildomų1 žinių. Prašau 
diskusijų nevesti.

Markaifskas (sd)- Aš staty
čiau p. Teisingumo Ministe
riui klausimą, ar jisai buvo 
paėmęs į rankas Puryckio by
lą, kurią jisai buvo atsinešęs 
aną kartą į Seimą. Ponas Tei
singumo Ministeris jau aną 
kartą parodė, kad ‘jis tą bylą

Ministeris neigs tą faktą, tai 
kitas dalykas.

Trečias klausimas irgi ganė
tinai nebuvo' nušviestas. Aš 
papildomai .turėčiau pabrėžti, 
kad tai, ką aš kalbėjau apie 
visuomenę, kurią demoralizuo
ja nepatraukimas atsakomybėn 
valdinjnkų, aš visiškai nesu
pratau tą visuomenę klupo ad
vokatus, kurie sveikinasi teis
me su kaltinamuoju, aš klau- 
feimą stačiau principialiąi ir 
aš žinau iŠ praktikos,' kad 
daugelis paprastų kriminalinių 
nusikaltėlių, ypač politinių, jau 
todėl, kad Jie yra kaltinami ir 
įtariami, jie yra sodinami į kaj 
Įėjimą. (Skambutis). Aš kon
krečiai statau klausimą p. Tei
singumo Ministeriui, ar jfsai ’ 
principinį! ilgiai pripažįsta...

Pirmininkas.
minti, kad Tamsios laikas

Aš turiu pri-'
pa-

Markauskas. Kad toksai pre
cedentas su J. Puryckiu musų 
visuomenę demoralizuoja.

(Seimo Stenogramos, 62-is'

Tai tokios buvo „ /daromos 
pastangos Seime •/pagreitinti 
kun. J. Pury’ckii) ir* Ko.1 bvlą' 
Iš valdžios atstovą atsakymų, 
j socialdemokratų inlerpcliacį-; 
jas bei paklausimą, taip nat iš 
Seimo daugumos balsavimų ge
liai inte|’peliadf|ų ? •--^.Ąątyt, 
kaip viešpataujančiosios? 'Lietu
voje partijas .reagavo Į tą by-

Byla ne tiktai buvo užvilkta 
iki 1925 m.' vasario mėn., bet 
prieš pat jos nagrinėjimą Tei
singumo Ministeris Tumėnas 
(buvęs tuomet ir Minisleriu 
Pirmininku) mėgino ją išimti 
iš Vyr. Tribunolo rankų.

k. vyriausybe neiškėlė...
ir

Italijos fašistai sugebėjo 
prisivilioti dalį darbininkų

revoliucionie- 
bolševikal 

despotizmą 
ėmė 

Bolše- 
mi r lieti

rastis pirma vadinosi “Apsi
švietimas” ir ėjo kas nienesis, 
dabar kairiųjų draugija leidžia 
savaitrašti “Aidą”, Clevelande. 
Jį redaguoja Juozas Baltrušai
tis, kadaise buvęs “Kovos” re
daktorius, o vėliaus leidęs 
“Dilgeles”. Jo padėjėjas yra 
A. Aimanaviėius.

Savo laikraštyje kairieji la
bai smarkiai atakuoja “centri
ni ils V komunistus, susis|4etii-* sudėti aukų po? keletą 
sius Am.' Darbininkų Partijų- dolerių. :----
je ir kontroliuojančius Am.jgia prakalbas, ginčijasi 
L. D. L. D. ir L. Moterų Pro- centristais įvairiose organiza- 
gresy\į Susivienymą. Dažnai cijose, kurioms jie vieni ir ant
ie “centristai” piktai užkerta4 ri priklauso, iv vardan šilo
per apykaklę kairiemsiems/ tikslo jie nepamiršta laiks

aklai tikin- 
autoritetą 

su kairiai
siais (ir centristais) yra dar 
ta bėda, kad fanatizmas pas 
juos nustelbia net paprastus 
žmoniškumo jausmus. s štai tam 
pavyzdys iš jų “Aklo”. Nr. 11 
perspausdinta iš Liet. Kom. 
partijos organo straipsnelis 
apie kokią lai M. Mačiulytę, 
kuri pirmiaus buvo komunistų 
partijos narys, o paskui ėmė 
išdavinei komunistų slapty
bes (kom. organas sako, kad 
ji net į žvalgybą nuėjusi) 
panašiai, kaip studentas V. 
Aleksa (V. Kaukas), kurį 
munistai už tai nužudė, 
straipsneliu “Aidas” deda 
savęs tokią pastabą:^

“Po šių žodžių yra ranka 
parašyta: ‘Kuriuodu nusiųsti 
pas Abraomą už išdavimą 
darbininkų klesos.’

“Taip parašė, turbūt, mi
nėto numerio siuntėjas. Ži
nom, kad Kaukas (Aleksa) 
nusiųstas pas Abraomą. Čia 
išrodo, kad jau ir la judo- 
švste ten imt, bei nežinia

ko-
Po 

nuo

noriKaį rieji gi komunistai 
įtikinti “darbininkų 
kad jie esą davatkiškesni ir už 
centristines davatkas! Tame 
jie mato vyriausią savo propa
gandos tikslą. šitam tikslui 
jie leidžia laikraštį, kurio pa
laikymui reikia kas mėnesis 

J šimtų 
šilam tikslui jie ten-* 

i su

tikrai.”

Taigi “Aidas” aiškiai prita
ria studento Aleksos nužudy
mui ir leidžia suprast, jogei 
butų gera, kad ir ta mergiščia 
butų “nusiųsta pas Abraomą”! 
Kuomet šitokį žiaurumą rodo 
.iidya i 
tarėjai

Mes i besistebime, kad yra 
sužvėrėję pusprotis Angarietis 
ir avantiūristas Kapsukas, ku
riuodu diriguoja Lietuvos ko
munistinių galvažudžių gau
jai, sėdėdami Maskvoje: tenai

stovas, jos gauti negaliu. To
dėl aš ir statyčiau konkrečiai 
klausimą: ar Ponas Teisingu
mo Ministeris teikėsi tą bylą 
paimti į rankas, kaip jisai yra 
padaręs aną kartą, iš ko butų 
aiškiai matoma, ar kaltinama
sis aklas yra patekęs Puryc- 
kiui į rankas.

Dabar dėl antro klausimo — 
dėl veikimo vyriausybės įga
liojimu. Aš statyčiau klausi
mą, .kokiame kontakte ir san
tykiuose pilietis Juozas Puryc- 
kis su vyriausybe? “Lietuvoje.” 
yra jo pareiškimas, kur sako
ma, kad: “Aš buvau visą pa
vasari Klaipėdoje, kur dirbau 
visą laiką vyriausybės pavestą 
darbą ir vasaros metu taip 
pat musų vyriausybės buvau 
pasiųstas švedijou, visą rudeųį 
buvau Vokietijoje ir taip pat 
dirbau valstybes darbą” ir lt. 
Žinoma, galima sakyti, kad j 
šį pareiškimą tiesioginio atsa
kymo galima ir neduoti, bet 
vistik yra valdžios organas re
daguojamas Seimo atstovo ir 
netikėti šitam pareiškimui var
gu galima. Aš jnanau, . beųt 
kokiuose santykiuose su vy
riausybe' pil. tPuryckis yra bu
vęs, todėl konkrečiai statyčiau 
p. Teisingumo Ministeriui 
klausimą, ar buvo bent ko
kiuose santykiuose pil. J. Pu- 
ryckis su vyriausybe ir ar ga
vo už savo darbų iflgų ir tt. 
Žinoma, jeigu, p. Teisingumo

juodu paprato nlatyt kasdien 
besivejantį žmonių kraujų. ir 
žmoniškumo jausmų neteko. 
Bet kodėl tur&jo taip atbukti

apniunku /klesps už
tai -darosi koktu. į i , do.nei” ir jo vienui i nčiams, ra

miai -gyvenau tiems Ameriko
je?...

Nors 
tvistus, 
irgi ne
ralizuoja.

jįe ir kovoja prieš cen- 
bet darbininkus jie 
šviečia, o tiktai demo-

Neleiskite
Pleišką-•
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprčdalai ne
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Ruffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Parduodame tiktai Gerus 
Pianus ant lengvų išmokėji
mų, kaina nuo

S75.00

JOS. F. SUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ 

3343 So. Halsted St., 
3327 So. Halsted St., 

CHICAGO

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

| INFLUENZA | 
= Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas = 
ĮB gali privesti prie Influenzos ir pneumo- g 
g nijos. Prie pirmo pasirodymo slogu g 
S vartokite

/ Patrynus gerai greitai prašalina niežė-
■ jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį |
■ arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs |
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Turėkit Ryšius
Su Namais

KUOMET biznio reikalai atitraukia jumis nuo namų 
per naktį arba ilgesniam laikui, kaip tai yra 

smagu; kad jus galite pasiekti savo namus greitai su 
Bell tolimesnių pašaukimų li- 
nija nežiūrint kaip toli juson būtumėt.

LA1,K.E paskutinių 
keleto metų, daug 

dirbtuvių Illinois val
stijoj yra dar štai ylų 
prieš-kari n e mis kai
nomis, bet jos dabar 
yra pertaisytos poka
rinėmis kainomis už 
materijolą ir darbų. 
Tas daug dasidėjo 
abelnai dėl kiekvieno 
telefono Idėjinio.

Turėti nuolatinius ryšius su 
šeimyna apie jūsų veikimą 
toliau buant nuo namų, Kal
bėkite su jais kasdien per to
limesnį pašaukimų telefonu, 
bus didelis smagumas jiems 
ir jums.

ŠĮtation-to-station patarnavi
mas specialiai yra pritaiky
tas dėl tokių pašaukimų ir 
kainos yra apie 20 nuošimčių 
žemesnės negu asmeniu prie 

% asmeniu pašau kinių.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service
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Atidarymas rytoj-ant Milwaykee Av.-Musų Pirmutine Ch-go Krautuvė
Go>yrl|htA

1257 MihvanKee Avenue

pinigus

visi rūbai aiš
jus pasi-

prisidekite prie biuro

ne$

OnJy

cvatomon
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TRAOt 
MARK

SilKS
Saitas 
etatas

Mes Absoliučiai 
Garantuojame

Coftvrtplit 
1925 
Rtd ■

WK\tt-

Sy.ttfm

Ali Sizes
14 to 56

au 
naujoH 

StvariMon 
spalvų 
J (lodos,

kiai pažymėtomis kainomis 
tarnaukite sau. Jus paskiau pasakysite 
visiems savo draugams apie šią puikią 
krautuvę po aplankymo jos rytoj.

Firji Floor—Host Section

Met- 
Eleveted iki 
St. Stoties 
atvažiuokite 
automobiliu 

turime jiems

Smart įdare

14 iki 
triinuo- 
— Rust 

Mėlynai-Juodos,

(2000 Naujų Pavasarinių Skrybėlių)
Moterys 
tės! — 
čionai 
Droop, 
mados 
Orchid, 
kvietkomu,

Jaunuolių ii 
Kautai 

pakabintos —

s — Tunic Dreses 
Atsiuvinėtos ir Kailiukais atsiūtos Dreses

Krautuvus 
Novel Middy TJreses

Naujos Spaudinto Šilko Dreses

— miedos 
kailiukais

- vėliausių spalvų 
Mėlynos, 

ir Diago- 
iŠsirinkite iš Šių tavorų

Sumanova 
Donnyvveaves 
Bengalines 

gra-

gyvenat
aprėdah) krautuvių Jungtinėse Valstijose. Kaip jums bus malonu atlankyti Raudoną Sekciją 
ir pamatykite tuksiančius Pavasarinių Kautų, Ensemble Siutų, šilkinių ir Kitokių Dresių, Sportiškų Siutų, 

nusineškite juos j musų specialius “Pasimieravimo kambarius” 
užmokėkite tiek kiek yra pažymėta ant popierėlio ir rūbas bus jūsų. Paskiau, kuomet pareisite namo ir jei dėl kokios 

arba pinigai 
jūsų pilno

Ftaruiels 
Šilk Prints 
Georgettss 
Spring 
Poirct Twill 
Foulards

Šokių Dreses
— Kelionės Dreses 

Prie Valgio Dreses — i

PASTABA:
$11 (viena drese, $5.86) — tuksaančiai kitų dresių

Tiktai biskį į rytus 
nuo Wieboldt’o Di* 
dėlės Departamen- 
tines Krautuves — 
Toje Pačioje 
je Gatves.

j vieną — labai parankios, 
ir labai lengva juose pirk- 
inoterų aprėdalų krautuvė

! Merginos
Pirkite 

ryloj 
Gloria 

vtaų 
Copen.

i, ribinals
Milai)

New Fclta 
Tinibo

SEKCIJA 
daros 

r dreses, 
pažymėtos

Lengva davažiuoti 
bile karu 
waukee Avė, 
ropolitan 
Division 
— arba 
i musų 
vietų — 
daug vietos

Vienodos kainos dėl visų 
grąžiname jei jus neužganėdinta—mes 
nedarome skirtumo

- rytoj — 
ir Velykos 

tikrai 
Mes norėtumėm kad mes 
— x visose dalyse Chicagos 

taigi nedaro skirtumo kur jus

$5.85

Spalvos:

Atidarymo Išpardavimas
SILKINIŲ PANCIAKĮ)

5,000 Forų Moterų Grynai Šilkinių Siūlų, 
l’usiau-Fashioncd Pančiakos — pirštai, 
padai ir kulnas padvigubintos — kai ku
rios biskį nevienuodos — Visų spalvų — 
Flash, Baltos, Juodos, Pilkos, Peach, ir 
t. t. Prasidės 9 vai. ryto rytoj —7 iš
pardavimui porai, po
Tiktai 3 poros kostumeriui 3 poros $1.00 
Pirmas Augštas — Pančiakų Sekcija

mes aprubežiuojame 
2 dresęs, 

vertes po

Dreses, 
su daug 

Gowns — Smart Vaka- 
pirmutinių 85 kostuine-

$23.85

jtf&lJ® fili I B V Pasitiksime jumis su išskėstomis rankomis
yįt 6 I dabar kuomet pinigai nėra lengvai gaunami
(■■k jau yisai netoli, tas didelis pinigų sutąupymas šioje krautuvėje
, > surasite čionai geresnius dėl savęs rubus.

galėtumėm atidaryti rytoj dešimtį tokių krautuvių 
— kad patarnavus visoms, bet viskam yra laikas

rytoj važiuolęte iki Milwaukee Avė. — ir su jūsų pagelba mes pastatysime didžiausią liniją moterų
arba Balta

Sekciją — arba Mėlyną Sekciją — (žiūrint į mierą kokią jus devit)
Sportiškų Kautų — visi gražiai sukabinti; jus galite apžiūrėti juos iki užsiganėdinimo. Jei jus norite pabandyti juos
— jei jus surasite ko jus horiteupusineškite pas kasierių
nors priežasties nepatiks, visuomet galite atnešti atgal. Kiekvienas prisegtas ženklelis suteiks 3 dienų garantiją, tai yra rūbai geriausios pušies kokius galima gauti — 
grąžinami. Ar jus galite sau įsivaizdinti geresnę krautuvę dėl pirkinių? Ateikite, susipažinkite su šia didele nauja krautuve rytoj — prisidekite prie biuro — mes norime 
pripažinimo rytoj šios didelės Raiidonos-Raltos-Mėlynos* Syste mos Krautuves.

Raudona, fialta ir Mėlyna Sekcijot

S.___ _ —— mieros nuo 14 iki 56 -
’j, suteiktų mums Neiv Yorko ir Chicagos rūbų išdirbi 

pigiau negu kainuoja padirbimas, kaipo jų paaUkavimas dėl atidaryme 
Pirmutinio Raudonos-Baltos-Mėlynos 

Dreses —. Satinines ir šilkines — 
Audeklo Dreses 
Tailored Dreses 
kopijos modelių

EKSTRA RAUDONA SEKCIJA
Vaikams ir mergaitėms “Jumper 

mieros 14, 16, 18 ir sateens
— dėl pirmutinių 150 kostumerių musų 
donoj Sekcijoj mes suteiksime 
Jumper Dreses. Visos naujų spal

Dresės, 
visų spalvų 

Rau
tas gražias

$1.85

3 krautuvės 
ekonomiškos 
ti pirkinius, 
Amerikoje. 
RAUDONA 
mergaičių m įgros 14-16-18 
siutai ir dreses, gražiai 
aiškiai pažymėtos kainos 
BALTOJE SEKCIJOJE — Moterims mie
ros 36-38-40-42 Kautai Siutai ir Dresės 
gerai sudėtos dėl jūsų apžiūrėjimo. 
MĖLYNOJE SEKCIJOJE — Del ekstra 
storų moterų, 42 */•,> iki 56 — Kautai, 
Siutai ir Dresės šitoje visoje sekcijoje 
parinktos dėl storesnių moterų. 
PASTABA — Tik diflliai raudonos, bal
tos ir mėlynos dalina kiekvieną sekci
ją — parankus dėl pasimieravimo kam- 

- tuksiančiai rūbų dėl pasirin- 
auja idėja dėl stylių. Patarnavi- 
Sutaupymas — Jus turite ateiti

Moterų,
Mergaičių, Mergiščių — fjg 

mieros 14 iki 56 — pirkime sau 
Velykų Kautus ir Drese‘s rytoj 
tomis žemomis kainomis.

KAUTAI — nauji ' ...
naujų spalvų: Rust, Mėlynos, Pilkos, Plaids,Diagonals 
yra embroideres ir L_„.__1___ . ‘ .
DRESES
•shipimerings, šilko, figūruoto ' šilko,į Crepe-back Satins, Flane
lines — su karoliais, embroidere'd naujo silueto efekto, visokių 
spalvų — Dreses ant gatves, dėl Sueigų, dėl Pietų, dėl šokių, 
senisacinS atidarymo kaino po $9.85
PASTARA • Jus galite pirkti Kautų ir Dresę už $19 — 

arba 2 Kalutus arba 2 Dręsett už $19 ■— 
Męs aprubežiuojame rytoj tiktai. 2 rubus kiekvienam kostume
riui UŽ tų kainų. Pirmas ausėtas

Ensemble Siu
tai, šviesių ir tumM.ų 
spalvų. SSilSkincH. Gr< 

ir Satinines 
’.nlėroH 1-4 iči 42 ' K:1U‘ 

joj) pirmas augspis 
ryttlj liktai po

$9.85

EKSTRA BALTA SEKCIJA
Importuotos x “Paris” Prie Pi< 

kiekviena drese mieros 36 iki 42 
karolių Importuotos 
rities Dresės — dėl 
rių musų Baltoje Sekcijoje 
lės išsirinkti po ..................

EKTRA MĖLYNA SEKCIJA
Ekstra Storoms. Pavasariniai Kaulai — 

ulini smart Kaulai dėl storesnių moterų — 
gražiai pasiūlos iš Tvvills, Satins ir Velours 
—t naujausiu efektų — dėl pirmutinių 65 
kostumerių musų Mėlynoje Sekcijoje, papras
tai $50, $55 ir $65 Kautai, tik- $25.85

rytoji jus mokėšite tiktai $11,00 už 2 dreses — arba už vienų

Materijolas
Šilk Crapa 
Satins 
Charmeusa 
Crepe Satin 
Canton Crept 
Kashie
Del gatves Dreses — 
arba Kolegijų Dreses 
Biznio Dreses

bariai
kimo.
mas i
rytoj!

Yra pasiųsta dėl patentų ĮH
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I*

High School Mergai- 
Velykorna Skrybėlės 

Vokės, Mushroom, 
ir kitos vėliausios 

Raudonos, Sami. 
Rust aptaisytos 

be sa-shes, ir 1.1.
Wide Hemp 

Šilk Crepes 
Cirpė Timbo 8traw Coinbinationš

Jhiatn laukti ir mokėti $5.00' ar daugiau — 
pirkite sau Velykoms Skrybėlės rytoj ir 
mokėkte tiktai $1.85

Kitos atidarymo iaapradyime 
$3.85 $4.85, $5.85

Millinery Sekcija, Antras AugStas

nauji Twills, Veloirs, Angliško Verpimo, — visų 
i — daug 

kailiukais trimuoitos. Atidarymo kainos $9.85 
smart Pavasariniai modeliai — iš fuster satino,

^YYyrrYTTXXTX«XXXXXXXTXXXZ^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTXXXXrYXrXYrXTXrr»»T<XtXIlTlXTXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXYYTYXyrYXrXYYYYYTTTYXXXXXXXXXXXIlITXTTYTTT

Moterų, Mergaičių, Vaikų 
42. Elegantiški modeliai — 
tos ir embroidered 
Sunbekm, MohaWk 
Pilkos, Rudos, PI a d s 
nals

Twills 
Velours

Kash a
—visos gerai pasiūlos — 
žus Pavasariniai Kautai 
darytos pardavimui iki $35 
— Musų atidarymo i,spurda 
vime, apkainuotos ry- 
toj — Raudonoj ir Bal- 
toj Sekcijoj (pirmas \Wį 
augštas) tiktai už

$14.85 Z

Nutmag 
Mustctrd 
Mulbarry 
Braunu 
CardinaĮ 
Ashasof Rasas Navy, Rte.
— Sueigoms Dreses — Mokyklų 

, — Kasdienines Dreses — 
Sportiškos Dreses.

Delei jų dideles vertes —’ ir dėl patarnavimo kiek 
galima daugiausiai rytoj 
tiktai 2 dreses kiekvienam kostumeriui

» T .
Moterų, Mergaičių, Vaikų ir Ekstra Storoms moteriiųs 
virš 3,000 tų gražių dresių, i-------- -------------- ----
nčt«jų už 
Chicagos

PASTABA: šios 
dreses bus išpar
davimui musų 
Specialėj Išpar- 
davitnų Sekcijoj 
2 augštas.

H Tai yra labai paprastas comnion sen- 
h sus — jei jus norite brangių mahogany 
m rakandų, jus turite brangiai mokėti už 
M juos. Jei jus norite Prancūzių patarnau- 
m tojų ir su augšta alga pardavinėtojų, 
H jus tunte užmokėti už tai. Jei jus nori-
* te, kad jums dastatytų į namus jūsų 
n naujus rūbus, jus turite užmokėti už
* tai. Jei jus norite gauti ant bargo, tuo- 
2 ipet knygvųdžiai, pritaikintojai ir pa- 
n taisymai, jus turite už tai užmokėti. 
M Bet jei jus esate protinga moteris — ne- 
m bijai pažiūrėti ir sau patarnauti — ir 
n nesibijote neštis namo ryšulį, jus pasi- 
J džiaugsite tuo Sau-Patarnavimo Rūbų
* Krautuve — tik pažiūrėkit kiek jus su- 
m taupysit.

Nėra patarnautojų, nėra dastatymo, nė- 
m ra kredito (pinigais tiktai), nėra patai-
* symų (daug pritaikymo kambarių), nė- 

ra brangių rakandų, neVa brangių rendų,
m nėra augštų kainų. . H 
m Pasitarnaukit sau ir sutaupykit pinigų.
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

r«w 
Orchids 
PotMfor BltM

Red-Včhife-BlueRed-vJhite-Blue-
Kęąd U)T|y 
w e undersell all/
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Koto 18, 1925
———B— II III —

Chicagos žinios cagoje gavo viso tik 968 balsus.] Tad šios ristynės, tur būt, guldė Kražauską du kartu — 
SArmata buvo apie tokias men- bus svarbiausios kokios kada pirmą kartą j 25 min., b antrą 
kas pasekmes pasigirti ir Mas- nors yra buvusios. Kad tai bus kartą į 12.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

jam keletą pamoki/ apie tyfo 
bakterijas, kaip jomis užkrėsti 
žmogų. Be to jis pardavęs She- 
pherdui tų bakteriją ir tasis at
virai prisipažino, ktad jis vartos 
jas užkrėtimui ir numarinimui 
jauno milionieriaus McClintooik. 
Už suteiktąją pagelbą Shepherd 
prižadėjęs duoti Faimanui $100,- 
000, jei pasiseks tą milibnierių 
numarinti ir pavedėti jo turtą. 
Kaiman irgi tapo apkaltintas, 
teismo, kaipo dalyvis suokalbio 
tą milionierių numarinti.

Nežiūrint visų tų liudijimų ir 
apkaltinimų, Shepherd prie kal
tės neprisipažyfita ir sakosi vi
sai ir1 nepažystąs tų liudytojų, 
negi su jais jokių reikalų nesąs 
turėjęs.

Išrodo, kad. tai yra vien tik 
kova už milionus. O tie milio- 
nai, kaip išrodo, yra “užkeikti,’’ 
nes kąm jie teko, tas susilaukė 
nelaimių. Jie yra atvežti iš 
Anglijos ir kas tik juos pavel
dėjo, tas neilgai gyveno ir dau
giausia mirė nelaiminga įnirčiu, 
ar ir šiaip daugybę bėdų turėjo. 
Jie į trumpą laiką perėjo per ke
letą rankų, bet niekas jais nesi
džiaugė. Neteko džiaugtis jais 
jaunam McCIintock, bet, kaip iš
rodo, nesidžiaugs ir Shepherd.

Komunistų nepasisekimas 
ir nusiminimas

Norėjo pasigirti Maskvai, kad 
jie išardė socialistų prakalbas 
ir pavirsti kankiniais, o čia 
ėmė ir išėjo tiktai pišš....

Pereitą sekmadienį komunis
tai bandė išardyti Rusijos social
demokratų vadovo R. Abramo
vičiaus prakalbas Garrick teat
re. Išardyti prakalbų nepasise
kė, bet keli komunistai liko ap- 
kruvinti, kada jie bandė priešin 
tis policijai, ar kada bandė muš-' 
ti ir pačią publiką. Daugelis 
komunistų atsidūrė šailtojoj ir 
turėjo stoti prieš teismą. Bet 
ir teisėjas nekreipė į juos didė
lės domės ir vieną jų, kuris be Į 
to nuo policistų už priešinimąsi į 
gavo pagražintą akį, nubaudė 
tiktai $1, be jokių teismo lėšų.

Komunistams pikta ir nesma
gu. Jie norėjo pagarsėti. Jie 
tikėjosi pasirodyti Maskvai di
deliais kovotojais, kurie drąsiai 
stojo kovon su policija ir nors 
nukentėjo, bet išardė tų “svolo- 
čių” prakalbas ir tuo apgynė vi
są. Rusiją. Vienas komunistų 
barškalu belipdamas i patrolką 

bandė sakyti prakalbą ir šaukti 
prie “revoliucijos” ir galbūt jie 
Maskvai jau pasigyrė, kad eina 
baisiausia kova ant barikadų 
Chicagos gatvėse, kad šimtaf jų 
jau kalėjime -sėdi ir kad kova, 
kruvina kova nesiliauja. Jie, Į 
žinoma, už tą tikėjosi gauti iš 
Maskvos riebių sanvičių. Bet; 
dabar....

Dabar neįstengus nė prakalbų 
išardyti, jie nebegali pasigirti 
Dė kankiniais. Todėl ir sanvi
čių iš Maskvos gauti negalės, 
nes neturi kuo pasirodyti. O kad 
ir teisėjai didelės domės į juos 
neatkreipė, tai dabar jiems ne
bus .progos nors prieš Amerikie
čius pasirodyti kankiniais ir to
dėl negalės rinkti aukų “politi
niams kaliniams.”

Ar nepikta jiems? Jie tiek 
daug dirbo, tiek vargo,, kol su
medžiojo visus savo sekėjus, su
organizavo, sumobilizavo ir su
varė juos į salę. Tikėjosi visą 
svietą apversti augštyn kojomis 
jr jau patylomis skaitliavo kiek 
kam riebių Maskvos -sanvičių 
teks, o čia išėjo tik paprastas 
piš — visą tą sunkų triūsą šuo 
ant uodegos nunešė.

Policija ir teisėjas neatkreipė 
didelės domės į komunistus to
dėl, kad juos nebeskaito pavojin
gais esant. Esą komunistai bai
gia visai smukti ir todėl nesą 
reikalo iš jų daryti kankinius 
Nors čia veikia Fosteris, čia ei
na vienatinis komunistų dien
raštis anglų kalboj, bet komu
nistų kandidatais į prezidentus 
Fosteris pereitais rinkimais Chi-

kvai. Daliar desperacijos apim
ti jie bandė padaryti tikrą “re
voliuciją,” kad nore dabar pa- 
kigirti Maskvai, bet ir vėl nieko 
neišėjo. Nelaimingi gi tie ko
munistai. Kur dabar jie gaus 
sanvičių? * * ’

Bischoffo teismas 
kovo 19 d.

To spešelninko bylu bus nagri
nėjama prieš teisėją Lindsay

Spešelninko Raymond Bis-( 
choff, kuris norėdamas pa
sprukti nuo teismo buvo pa
bėgęs j !Los Angeles, bet tapO| 
sugautas ir sugrąžintas Chica- 
gon, bylos nagrinėjimas bus 
kovo. 19 d., prieš teisėją Wil- 
-liam J. Eindsay. Spešelninkas 
Bischoff, kuris nunešė dau
giausia lietuvių pinigų, prie 
kaltės neprisipažysta.

Nušovė pačię automobily
Prie 53 Avė. ir Ogden, Ci

cero, važiuojant taksikabu liko
nušauta Mrs. luina Sack, 4130 
W. 26 St., o jos vyras George 
liko gal mirtinai sužeistas. Jos 
vyras,( prieš neteksiant sąmo
nės, pasisakė, kad kokis tai, 
nepažystamas yyras prišoko 
prie taksikabo ir paleido į juos 
kelis šūvius. Bet šoferio pasa
kojimas verčia policiją manyti, 
kad Sack nušovė savo pačią ir 
paskui pats bandė nusižudyti.

šoferis sako, kad jiedu išli
po iš privatinio autofnobilio ir 
įsisėdo į taksikabą. Pati liepė 
vežti juos namo. Kiek pavažia
vus pasigirdo keli šūviai ir jis 
sustabdė savo taksikabą. Išli
pęs rado Sack. pačią negyvą,
o patį Sack susmukusi, .lokio 
bėgančio vyro jis nematė. Be 
to nerandama jokių žymių, 
kad butų šauta i taksikabą iš 
lauko.

KAS LAIMĖS DEIMANTO DIR
ŽĄ — POŽĖLA AR BAN- 

CEVIČIUS

I P-as J. Lukas, kuris sumanė 
padaryti deimanto diržą ir įteik
ti jį Požėlos-Bancevičiaus risty- 
nių laimėtojui, sako, jog viskas 
eina puikiai. Diržas jau esąs 
užsakytas. Tokio diržo, g-irdi, 
nė vienas lietuvis neturi. Bus 
ko pažiūrėti. Laimėtojas tada 
turės ženklą, jog jis tikrai yra 
lietukų pusiau sunkiojo svorio 
čempionas. -

“Už tokį diržą,” sako dzūkas, 
“aš risiuos iki ‘smerčio.’ Aš pa
rodysiu chicagiečiams, jog čem
pionatas priklauso ‘drapiežnam 
dzukui.’ ”

Salute Bitter Isdirbystė

Šis pagarsėjęs pilvui gydyti bitelis 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

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

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir*tyrų Califor-1 
nijos vynuogių. Biterų kiekybės gė
rusią niekas negali viršyti. Aptie- 
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-1 
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta šį pil
vo gydymo bitelį ir ištirsite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
įsigyk bonkelę į savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Salute 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš musų. |

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

Garsinkite Naujienose'
i

“ant smerčio” ristynės jau aiš
ku iš to, jog laikas bus neapru- 
bežiuotas: risis iki tol, kol vie
nas kito nenugalės. To reika
lauja Požėla, ir tatai bus išpil
dyta. ' —N.

ST. MASON PAGULDĖ
KRA.ŽAUSKA• *

Praeitą sekmadienį Universal

POŽĖLA IŠTEMPI LENKŲ 
SOKOtĄ

Kovo 10 dieną Požėla ritosi 
tarp lenkų su jų šok olų šempio- 
nu Zając. Į 41 min. sokolas bu
vo ant matraso iškryžiavotas. 
Lenkai už tai labai įnirto ant 
Požėlos, ir nedrįso jam nieko 
daryti tik todėl, kad ten buvo 
keli detektivai.

Atletikas kliube už auksinį me- “Jeigu lietuviai ‘galėtų taip 
dali ritosi St. Mason su Kražau- lengvai apsidirbti su lenkų soko- 
sku. Masonas laimėjo. Jis pa-kais, kaip aš su tų sokolų čem-

pionais, tai Vilnius jau senai 
butų musų,” juokauja Požėla.

—-------------- ♦ . .
“RISTIS GALIMA”

Kai kurie gąsdina Sarpaliu 
tuo, jog Komaras, yra toks drą
suolis, kad nesibijo ristis net su 
“tigru” Pesck. J tai Sarpalius 
atsako, jog ristis galima su pa
čiu nelabuoju, bet visas dalykas 
yra tame, kaip tos ristynės bai
giasi. Jeigu jis kovo 24 d. lai
mės ristynės, tai jam. bus gali
ma ranką paspausti.

Tad pažiūrėsime, kaip kovo 
24 d. School TTall svetainėje pa
sirodys Komaras, kai jis susi
kibs su K. Sarpalium. —X.

Nauja Motery Kubų Krautuvė At
sidaro prie Milwaukee Avė. šį 

ketvergę

Naujos rūšies krautuvė atsidarė 
Chicagoje, kuri bus operuojama 
pągal Rnudonfl-Baltą-Mėlyna Siste
mą. .Ii atsidarys prie 1255-1257 
Milvvaukee Avė. krautuvėje, kur 
pirmiau buvo Woolworlh, prie pat 
Wieboldt’o Dept. Krautuvės.

Šitoje krautuvėje • bus pardavinė
jama motoru kautai, siutai, dresės, 
parrČiakos ir skrybėlės, pagal nau
ja planą, jus patarnausite sau. Nė
ra brangiu rakandu, nėra augštų 
kainu, nėra kredito. Viskas par
duodama liktai už cash. Nėra tai
symo, jus pasitaisysit patys ir su
taupysite pinigu. Skelbimai sako, 
kad šioje krautuvėje bus viskas pi
giai pardavinėjama. Kaip atsida
rys ketverge, nėra abejonės, bus 
pilna žmonių.
Self Service Fashin Stores, Ine.

(Apskelbimas)

I

___________________________

Važiuokite Lietuvon į Svečius

DC UU Kelione iš New Yorko 
Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON

/ , , ■ , •

Gegužio 2-trą
U.S. LINIJOS LAIVU 
L E VIA T H A N

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

ERIE R. R. Pakeliui į NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

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

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

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

I •

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

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

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

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

iš
ki-

NAUJIENOS
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1739 South Halsted Street, ■ Chicago, Illinois

Tel. Yards 1541 
Re». 11061 So.

Irving Avė.

Tel. Boverly
W. J. Stanį

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halatei 
Sti prieš 33 PI.

Chicago, III.

A b DU ORIUM
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

DEIMANTAI 
4.AIKRODRLTAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

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

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

tarnavimas laikrodėliais.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia dąug ilgiau negu reikia, delei tos 
priėžasties, kad pametė jsitikejimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

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

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

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir vlaaa uisi- 
aenSjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
{staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligaa kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
1 urnas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižlnos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Na- 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

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

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba- 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
i Šventadieniais nuo J 0 Iki 1 po pietai. Pa- 
’ nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 

6 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose
“Pakrikėliai" praėjo 

mažu pasisekimu

POTAŠAS IR /PERLA
MUTRAS”.

draugijėlės (bolševikų) prisidė
ti. Tada Zonė tuoj aus duoda į- 
nešimą paaukoti tai draugijėlei 
$20, Martynas gi paremia. Kilu 
diskusijos. Vieni pritaria įne
šimui, kiti jam priešinasi. Ka
da kas kalba už įnešimą., tai pir
mininkas su sekretorių tyli ir 
leidžia visokius niekus tauzyti. 
Bet jei kas kalba prieš, tai jie
du ima tą narį niekinti. Vienas 
pataria nesiskubinti su aukomis, 
nes reikia pirmiau ištirti kaip ir 
ko vaikai ten yra mokinami ir 
kaip tvarkomi. Tai bolševikams 
tatai nepatiko, nes jie gerai ži
no, kad bešališkų tyrinėjimų iš
laikyti negali; kiek žinoma, ten 
“mokytojaują” vieni bolševikai 
ir kaip parapijinėse mokyklose 
katalikams, taip čia vien bolše- 

• vikams skiepijamas vaikams ir 
tai gana šiurkščioj formoj. Pir
mininkas P. Petronis ir sekreto
rius M. Bacevičius ima tą narį 
kolioti. Bet vistiek Zonės įne
šimas lieka atmestas. Tada ki
ti nutyla, bet pirmininkas su 
sekretorių vistiek niurna ir šiau
šiasi prieš narius.

Klausimas yra, ar mes leisi
me ir. toliaus tiems neprausta
burniams burnoti susirinkimuo
se? Narių pareiga yra lankytis 
į susirinkimus ię tuos nepraus
taburnius suvaldyti.

—Prūdelis.

DR, VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

tiekia visuomenei stiglaiišlils’ 
apyskaitas. Bet jos paprastiems 
žmonėms sunkiai suprantamos, 
ir štai kode! bankas daugeliui 
atrodo kokia tai paslaptinga

rolės ant Aušros knygyno. De
legatai ir toliau turi lankytis. į 
susirinkimus ir tą svarbią įstai
gą neleisti Maskvos agentams 
naudoti savo politiniams tak
sams.

Kovo 10 d. buvo susirinkimas 
Aušros knygyną palaikančių 
draugijų delegatų. Dalyvavo 
delegatai veik nuo visų^ draugi
jų. Buvo ir naujų delegatų — 
nuo LDLD. 79 kp. Tą kuopa 
pirmiau yra priklaususi prie 
draugijų Sąryšio ir nemažai pri
sidėjusi prie knygyno palaikymo, 
bet laike bolšeVikų siautimo, 
kada bolševikai visu savo smar
kumu persekiojo kiekvieną ne
tarnaujantį Maskvai žmogų ir 
kada jie laikė knygyną pilnoj sa
vo kontrolėj, ta kuopa buvo pa
sitraukusi iš Sąryšio. Bet da
bar j i nusitarė gryšti į Sąryšį ir 
toliau darbuotis-knygyno palai
kymui. Bet tai baisiai nepatiko 
Maskvos agentams — darbie- 
čiams, nes šios kuopos prisidė- 

. j imas sustiprintų Jik opoziciją, 
, kurios bolševikai ir taip jau ne

begali nugalėti. Todėl bolševi
kai dėjo visas pastangas, kad 

. tik neleisti kuopai įstoti į Sąryšį. 
Kada negelbėjo joki kiti triksai, 

, tai vienas darbietis pašoko ir net 
visas pajuodęs aiškina, kad to
kios kuopos visai nesą, nes taip 

' ir jų, bolševikų, gazietos rašan- 
1 čios. Bet kuopos delegatas tin- 
■ karnai jam atsakų, kad LDLD. 

79 kuopa tuvi daug daugiau na- 
’ rių, negu visa vietos, datbiečių 

“partiją,” o ką rašo bolševikų 
' gazietos, tą i nėsupaisysi, nes jos 
' niekad tiesės nerašė ir jos la

biausia tiesos ir bijosi. Visi 
pradėjo krėsti juokus įš darbie- 
čių, o da-rbiečiai galutinai įsusi- 
nervavo. Kuopa, žinoma, liko 
priimta į Sąryšį.

štai ir kitas darbiečių triksas. 
• Kovo 7 d. buvo SLA. 139 kp. 
susirinkimas. Narių atsilankė 
vidutiniai, Kol Šėke įvairių ko
misijų raportai tol viskas gerai 
buvo. Bet prieinama prie aps- 
kryties reikalų. Jie turėjo pa
sigaminę laišką (mat apskryties 
ir kp. valdyba yra ta pati) ir 
perskaitė jį susirinkimui. Laiš
ke kviečiama prisidėti prie vai
kų draugijėlės. Susirinkimas 
laišką priėmė- ir nutarė prie tos

I • llll I I !.u , ....................................................... .......................

tik reikia džiaugtis, kad Są-’ DALYVAUJA KOMEDIJOJ . 
junga taip gerai savo pirmu 
vaidinimu pasirodė. Reikia 
taipjau palinkėti, kad ir toliau

||D ji darbuotųsi tokiu pat pasise- 
Į kimu ir kad jai k negreičiau
sia pasisekti! pasiekti savo 
tikslo — sukurti nuolatinį lie
tuvių teatrą, nes jis mums 
yra labai reikalingas-to-nai chicagiečiai nematė 

kio gero vaidinimo, žmonių 
irgi buvo nemažai, šiandie 
vaidinimas bus pakartotas.

.Jau nuo kelių metų buvo pa- 
slebiamas žymus Amerikos 
lietuvių teatro puolimas. Aiš
kiausia tai pasireiškė Chicago- 
je. Vaidinimai pasidarė vis 
retesni ir vis menkesni veika
lai buvo statomi, taipjau ir 
pats vaidinimas darėsi prastes
nis, nes žymesni vaidylos pa
liovė vaidinę. Publika irgi pą- 
liovė vaidinimus lankiusi 
tankiausia vaidinimų rengėjai 
panešdavo nuostolių.

Labai gerai, kad Sąjunga 
rengiasi lą veikalą pakartoti 
bt iri kelis sykiuš ir duoti pro
gos visiems chicagiečiams 
pamatyti.
. šiandie tas veikalas bus 
kartotas CSl’iS. svetainėje,
18 gatvės. Vertėtų, kad kiek
vienas, kuris nėra matęs tą. 
veikalą vaidinant Lietuvių Au
ditorijoj, šiandie 
CSPS. svetainę.
džiaugs geru vaidinimu ir 
nauda praleis 
laiko. —

pa- 
prie

ateitų į
Tikrai pasi- 

su 
keletą valandų

Viešintiškis. ,

Universal State Bankas savo 
viešą apyskaitą patiekė porą 
mėnesių atgal. Apie ją norėtų
si plačiau pakalbėti, . išanali- 
zuoti, bet dėliai vietos stokos U. įtaiso, trumparegystę ir toli- 
ir dalyko įriatumo tenka pami
nėti tik bendrais bruožais. Ban
ko kapitalas (parduoti Šerai) 
siekia $200,000. IVrviršis (“šur- 
plus” dalis pelno, skirto at
sargai) $1(M),000. Indelių
(depozitų) bankas turi $2,500,- 
000. Be to, bankas turi $58,- 
409.11 rezerve, padėtam fede- 
raliam rezervo banke. Gauto 
pelno’ dalis $24,837.3() (neišda- 
linlų šėrininkams) irgi tebėra 
banke.

htueugvins akių įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak-

regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias i klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir sueičiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 7689

atvažiavo Lietuvos artistas J. 
Vaičkus, lai yra netik gabus 
vaidyla, bet taipjau geras mo
kytojas ir teatrų organizato
rius, už tą pramintas “Lietu
vos dramos tėvas”, nes jis bu
vo pirmas organizatorius 'Lie
tuvos teatro, kuris dabar jau 
yra išaugęs ir augštai pakilęs. 
Ir jis pasiryžo dirbti ir orga
nizuoti iriidlatinį Amerikos 
lietuvių teatrą. lai yra sun
kus ir nedėkingas darbas, ypač 
dabartiniame laik?, ia’iko did
žiausio teatro nupuolimo ir 
visuotinos apatijos' linkui lie
tuvių teatro. Bet p,'. Vaičkus 
yra darbštus ir kantrus. Ne
mažiau vargo buvo suorgani
zuoti Lietuvos .teatrą, o visgi 
ji savo, tikslo pašiekę. Tad ir 
čia su tokiu pat darb$ųrr}|i ir 
kantrumu ėmėsi darbo. Jis ati
darė savo dramos studiją, į 
kurią įsirašė keliolika moki
nių, o paskui sutvėrė Ameri
kos Lietuvių Teatro Kūrėjų 
Sąjungą, į kurią įėjo b 
vietos žymesnių 
tojų ir kurios uždaviniu 
kurti nuolatinį tea*trą.

Pereitą šeštadienį 
junga debiutavo — 
pirmą vaidinimą 
Vaidino ji keturių 
dramą “Pakrikėliai”. 
mas buvo naujojoje 
Auditorijoje.

Sąjungos, kuriąja 
pats 
buvo 
sekė, 
mažai 
niu. c 

Vaidinime dalyvavo 
artistas J. Vaičkus. Jis 
gen. Storulio rolę ir 
ją puikiai. laipjau 
ya’dino ir artistė 
džiulytė generolo

Dzimdzi Drimdzi su dide 
liu vaidinimu

A. RUKUTIENĖ, 
vaf.dlins’ “Dzimdi/Ji-Drimdzi” 
ruošiamam veikale “Polašąs ir 
Pci lamutras’” Pętašų dukters 
Miss Irmos Polaš rolę. Vaidi
nimas įvyks kovo 22 d.,* 2 vai“, 
po piet, Great Northern teat
re, 22 Jackson blvd. Smul
kmenas- sekite aprašymuose ir 
skelbimuose.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

r vi sa ;
AB JAU GAVAI?

vairiylų-rnyle- 
vra

savodavė
Chicago j e.

veiksmų ‘
Vaidini-
Lic tuvių

vadovauja 
p. Vaičkus, pasirodymas 
geras. Vaidinimas pąsi- 

Publikos irgi netaip 
buvo — virš 500 žmo-

Dzimdzi Drimdzi užsimanė 
parodyti mums didesnį veikalą, 
nes iki šiol duotieji jo vaidi
nimai buvo vodevilinės formos. 
22 d. kovo Dzimdziai duos “Po
tašo ir Perlamutro” vaidinimą 
buvusiame Hippodromė, dabar 
Great Northern Teatre, prie vai. į miesto . pentrą 
21 W. Quincy St. ir 22 W.
Jackson Blvd.

Vaidinime dalyvaus visi pen- nešti 
ki Dzimdziai ir žinomi chica
giečiams vietos artistai, kaip

ža vietos, tuomet vaidinimas 
nukeliamas 22 kovo po piet, 2

Northern Theatre, buvęs Hip* 
• podrome ir todėl prašome prą- 

i , savo skaitytojų savo 
draugams apie tai. 25 kųvo 
Dzimdziai vaidins naują daly
ką, apie kurį paskelbs vėliau.

Universal State Bankas 
8 mėty amžiaus.

Visienąs naujiems Depozito
riams, kaip ir tiems seniems, į

' " lį.
kurie perkelia sayo pinigus iš • •
kitur į musų banką bėgije Kovos i

DO-!j

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

'■ Traukimas dantų be skausmo. 
Tridge geriausio aukso. Su musų 
ipleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
įžemas musų kainas. Sergėkite save 
adantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

mėnesio, duodame gražiu 
VANĄ..

tienč, A. Misevičius ir eilė ki
lu. Netenka iš anksto Dzimdzi 
Drimdzi vaidinimą girti, nes ir 
be to visi žino, kad 'Dzimdzių 
paruošimai visuomet palieka 
gero ir gražaus tipo, šis vaidi
nimas, tai vienas iš didžiausiųt 
kokiuos dar mes esame matę 
Chicagos lietu viii scenoje. “Po- 
tašas ir Perlamutras” ilgą lai
ką lankėsi Lietuvos valstybi
nės dramos repertuare ir turė
jo dideliausio jbasisekirno. Tu- 
lėsimc galimybes pahiatyti ar- na, kaip iš Roselando. 
tįstus A. Vanagaitį, J. ir B. 
Dikinius, J. Olšauską ir V. Di
neiką didesnėse rolėse pasauli- ką rašyti. Įvykusi pokarinė su- 
nio pobūdžio veikale.

—Nugirdęs

ern Teatrą nedelioj po piet. Iš 
apylinkių kolonijų žmonėms 

labai patogu atvykti, to- 
nepainirškite 22 d. kovo.

Aštrioji! rhetai yra sulygina- 
inai 
fįiet mes turim':omeny finarisUĮgį, 
nes 
kia

pro

yra 
dėl

Roseland
Pradeda prasiblaivyti

Nė iš vieno kito Chicagos prie
miesčių tiek ęlaug ziuttčįi^nebu-

, * . ’ , . Mat se
iliaus čia buvo labai platuš lie
tuvių veikimas, tad buvo apie

Rengiamas vakarss Vii 
niaus našlaičiams

Vakaras bus gegužės 17 d 
Lietuvių Auditorijoj.ir pats

vaidino
vaidino
puikiai rengia didelį koncertą ir šokius

Pola Ten- gegužės 17 d., Lietuvių Audito- 
meilužės rijoj.

Vilniaus Vadavimo Komitetas

įrutė irgi labai skaudžiai atsi
liepė į šios rožių žemės lietuvius 
ir visą veikimą sustabdė,, susi- 

ikaupusias pažangiąsias jėgas iš
blaškė. Toje audroje ypač nu
kentėjo LSS. 137 kp. ir moterų 
25 kp. Bet draskimas kuopų ir 
skaldimas darbininlfų spėkų da
bar jau apsistojo ir žmonės pra
deda prasiblaivyti po visų tų 
bolševikiškų “revoliucijų.”

Bolševikiški elementai, kurie 
išpradžių čia viską buvo užka
riavę, dabar baigia smukti ir į- 
puolė desperacijon net tarp sa- 

štai kovo 8
Visas to vakaro pelnas 

žaizdutės rolėj. Iš vietinių me- eis Vilniaus našlaičiams, kuriuos ves pradėjo peštis, 
gčjų-vaidylų geriausia vaidino lenkai visaip persekioja ir mėto dieną buvo čia net du parengi- 
P. Petraičiulė ’ Milh r Astos, iš pačių lietuvių užlaikomų prie-,inai ir abu vienos ir tos pačios 
l akrikėlio žmonos, rolėj. Ji glaudų. Jiems labai reikalinga sektos lunatiką

Vicl'or Victrola 
Vertės $150.00 

Už $75.00

trumpas Jąihas. Bet kuo-(Neužmiršk pasinaudot šita
Šimtai kitų jau džiaugėsi 

— džiaugsies ir Tamista pasidė
jęs savo pinigus į puikiausi lię- 
tuviu Bunka.

įstaigos gyvavimą, tai rei-' 
pasakyti, jog tai pusėtinai

ilgas tarpas.
Universal State 

pradedą 
darė jis 
Pradžioj 
lietuvių

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvę?

,1*41 yra paprasti simptomai, dėl I 
Kurių matymas reikalauja pagel
tas. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių Čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

■devintos
kovo 3 d.
jam lok o 

nepasitikėjimu
savaisiais bankais, bet ir kilų 
tautų. Vienok tasai bankas iš
sklaidė visų abejojimus ir iš
augo į didelę, tvirtą finansinę 
organizaciją. I

U. S. Banko stovis.
Kiekvienas bankas, kaipo 

kredito ir taupymo įstaiga, pa-

Bankas jau 
melus1. Atsi- 
1917 metais.

UNIVERSAL STATE BANK
Atsargos Kapitalas 

$300,000.00

Visas Turtas Arti 
$3,000,000.00

. 3252 So. Halsted St.
llllllllllHllllilIilIH

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-člas augštaa 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

gyveno’ toj rolėj ir perdavė jų ūmi pagelba. 
dideliu jautrumu, Geri buvo ir' 
kiti va id ylos
J. Kareiva, M. Dundulienė, 
Kemežiene ir 
Kiek silpniau 
ninku V. Gintauto, 
Vijurko ir vyriausioji Dr. Pet- vakaras 
ro 
joj

Pakrikėlio 
vaidino p. J. 
turėjo vaidinli 
už poros dienųbet 

nimą jis susirgo ir 
begalėjo, o i tokį

kuriam ta 
vaidinti,

Draugingas organizacijos yra ir -AlDP. 74 kp

— ALPMS. 2 
kuopos, vadovaujamos Pakaušio 

vadovaujamos 
Martyno ir Zonės. Pirmasis pa-L. Klimailė, prašomos tą dieną, t. y. gegužės

K. 17 d., nieko didesnio nerengti, rengimas buvo Strumilo svetai- 
\ Adomaičiiilė. Kiekvienas gi geros valios lietu- 
išpildyta daili- vis ir draugijos yra prašomi tainėj.

advokato pagelbėti Komitetui, kad tas 'nesėkmingi ir rengėjams priseis 
; turėtų kuodidžiausio Pridėti iš savo kišeniaus. Dabai’ 

roles. Pastaro-'pasisekimo, kaip dailės žvilga tarp abiejų kuopų eina dideli ki- 
Krištopailis. niu, taip ir materialiai. virčiai ir yra daug piktumo.

J. UktverisJ 
prieš vaidi-: 
vaidinti ne-, 
trumpą lai-:

nėj, o antrasis — Stnačiko sve- 
Abu parengimai buvo

—V. V. Komitetas.

sunki rolė lodei 
žinoma, jokiu 
tinkamai prisi-.

Dzimdzi ir Lietuviy 
Auditorija

visokių kalbų 
ją su- apie Dzimdzius, kurie buk al- 

Isisako Auditorijos, 't as yra ne
liesa ir mes ištikėti šaltinių su
žinoję pranešam, kad Dzimdzi 
Drimdzi vaidinimai įvyksta Lie
tuvių Auditorijoj 25 kovo, 1

matyt, kreipė di- balandžio ir dar vienas pursla
ms jos liko išpil- tymas jx> Velykų. Tiktai įspė

jame dėl “Potašo ir Perlamut
ro,’’ kurio vaidinimas riebus 
25 d. kovo, Lietuvių Auditori
joj, kaip buvo skelbiamą per 
“Naujienų” koncertą. “Potašu 
ir Perlamutro” pastatymas rei
kalauja trijų permainų deko
racijų ir “furiiišo” gana aps
čiai, o kadangi Audi turi joj ma-

Visas vaidinimas darė labai 
malonaus įspūdžio. Svarbu ir 
lai, kati ir menkiausios rolės 
buvo gerai išpildytos ir i jas 
p. Vaičkus, 
dėlės domės,
dytos dagi geriau, negu nie
ku rios svarbesnes rolės. 'Tai 
irgi naujienybė, neš pas miis 
priprasta rūpintis, kad tik vy
riausios rolės butų kiek geriau 
išpildytos, o menkesnės, lai 
kaip “dievas davė.” Senai jau 
labai spiiai chicagicčiai nėra 
matę tokio gero- vaidinimu ir

virčiai ir yra daug piktumo.
čia jau trylika metų kaip gy

vuoja Aušros Knygynas, kuris 
yra tikra Roselando lietuvių šir
dis. Tai yra labai svarbi įstai
ga, atliekanti labai naudingą 
darbą tarp vietos lietuvių. Yra 
didelis ir gerai aprūpintas kny
gynas ir skaitykla, kuriuo vietos 
lietuviai gali naudotis ir be jo
kio mokesnio gali gauti pasiskai
tyti laikraščius ir knygas. Kny
gynas ir skaitykla atdaras veik 
visą laiką ir dėl visų lietuvių. 
Yrą ir nedidelė salė, kur mažes
nės draugijos gali laikyti susi
rinkimus, o pirmiau būdavo ii 
mokykla. Knygyną palaiko vie
tos pažangiosios draugijos. Po 
visų perversmų knygyną buvo 
pasigriebę bolševikai,. bet dabai’, 
$ada draugijos labiau susidomė
jo savo palaikomu knygynu ii 
p radėjo draugijų delegatai la
biau rūpintis knygyno reikalais, 
bolsevik^ri jau nebetenka kont-

Išpardavimas
Kad padaryti vietos dėl <Brun.swičk-Radiolų ir Pianų esu priverstas išparduoti 
knygas už labai žemą kainų.. Perkant už $5.00 gaus auksinę plunksną priedo. 
Perkant už $10.00 gaus laikrodėlį priedo. Taipgi kožnas Lietuvis apsilankęs j 
musų krautuvę gaus vieną knygą dykai. t
žinynas. Knyga žinių, apd. kaina $4.00 už ......................................................... $2.00
Naujas Pilnas Orakulas, apd. kaina $5.00 už ........  $3.00
Pilnas žodynas. Lalio Angliškai Lietuviškas ir Lietuviškai -Angliškas

Kaina $10.00 už ................................ ...
Valgių Gaminimo Knyga. Kaina $1.25 už 

L

2

3

4

8

9

10

12
13

5
6
7

17
18

14
15
16

Sumažintos kainos 
ant laikrodėlių

Uolumbia 
Phonografas 

Vertes $125.00 
Už $52.00

$6.00 
.. .75 

Etimologija arba mokslas apie žemės tautas, pusi. 667 su gražiais 
audimo apdarais, buvo $4.00, dabar ..................     $2.50
Geografija arba pilnas žemes aprašymas, pusi. 469 su apdarais, buvo 
$4.00, dabar ......................................................    $2.30
Dainos sutaisytos ant 4 balsų L. Eremino, pusi. 82 su gražiais apda- 
rėliais, buvo $1.50, dabar ...............................................   M
Daktaras Kišeniujc, antra laida, pusi. 190 su audimo apdaru, buvo 
$1.00, dabar ....................................................................................................
Sapninykas naujausios laidos, su paveikslėliais 75c .... .........................
Deklamatorius ir monologų rinkinys, 164 pusi. 60c .............................
Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje kalbose, su audimo ap
daru, 293 pusi, buvo $2.00, dabar .... ...................................................
Istorija Suvienytų Valstijų Amerikos, drauge konstitucija ir deklera- 
cija neprigulmybės. 364 pusi, su apdaru, buvo $2.25, dabar ...............
Istorija Abelna nuo seniausių laikų. 498 pusi, su audimo apdaru, bu
vo $2.75, dabar..................................  -
Kankvedis Angliškos kalbos, ketvirtas spaudimas, 310 pusi, audimo 
apdaru, buvo $2.00, dabar......?................................................. ....... .... .......
Vadovėlis Esperanto kalbos, audimo apdaru $1.25, dabar ..................
Sekretai Monininkams, su paveikslėliais, 170 pusi.......... ...... ..................
Senovės Istorija, prof. R. Vipper, su paveikslėliais, 305 pusi. Audinio 
apdaru, buvo $2.50, dabar ..................................................................... >....
Lietuviškos Pasakos įvairios, dalis I, 280 pusi.......... :.................... ........
Lietuviškos l’asakos įvairios, dalis IV, 322 pusi.....................................
Aritmetikos Vadovėlis, savamoksliams ir mokykloms, 84 pusi. Kaina 

50c, dabar ................................................ ................. i............... ......... ?........ .
Albumas lietuviškų šokių dėl Piano. Kaina $1.00, dabar ....... ..............
Kišeninis žodynėlis, lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas, ap
darytas.' 16,0 pusi. ..........     z................50

Steluojunt knygas, kartu reikia ir pinigai prisiųsti.
Didelis išpardavimas auksinių daiktų už pusę kainos. Svviss moteriškas laįkro- 
dėlis, vertės $12.00* už $4.50. Auksines plunksnos, vertės $2.50, už $1.25 ir t. t.

$1.25

$1.35

$1.75

$1.25 
.. .75 
... .75

$1.25

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Št, Chicago, III
3327 So. Halsted St., Chicago, III

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. Brunswick 1717

CHIROPRACTIG
Dell šlubų

ir ligotų

i/aikų su

teikiamos

specialės

kainos

Or. Paul Bailinanti
X-Ray specialė egzami nacija.

3462 So. lluluted St.

Kuomet Krupas Ateina 
Naktį

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

THE GLESSNEK CO., 
Findlay, Ohio.
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1 Lietuvių Rateliuas
MYKOLAS M EI DON A S

Musų mylimas pusbrolis per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 36 melų amžiaus, kovo 16 
d., 8:15 vai. ryte. Paėjo iŠ Mor- 
kuniškio kaimo. Linkmenų vals
čiaus. Amerikoje išgyveno 12 
metų. , * .

Paliko dideliame nuliudimė 
du pusbrolių, Mykolas Grusnų 
ir Liudviką Gegį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4529 S. Honore St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, kovo 19, 
1925, 8 vai. iš namų 4529 So. 
Honore St., j sv. Kryžiaus Baž
nyčia, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiamo 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam pnskntinj patar
navimą.

Nuliinlę ir pilni gilios siolvar- 
aos liekame, 
Pusbroliai Mykolas ir Liudvikas

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. 7r'p, Tel. Boulevard 
5203.

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Išvažiavo Lietuvon
__________ ___ _____■ I

Per )Nlaujienų laivakorčių
Skyrių p-as Povilas Samulionis,

J
Trečiadienis, Kovo 18; 1925 . .. ........  e.. ......----------- , ■■ M—I

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
Tel. Lafayette 5153-6438

VYRŲ
PARDAVIMUI NAMAI-2EME

šių pinigų suma yra 
paskoloms — $1,227,-

ir kili bonai — $868,- 
Galavų pinigų banke 
apie puse su viršum

Žymi 
skirta 
007.25; 
valdžios 
199.13. 
randasi 
milijono.

Įsižiūrėję j banko apyskaitą, 
pamatysim ,kad kiekvienas pa
dalas banke doleris yra pilnai 
Apsaugotas.

nomas biznierius ir perkąs 
Raund tris laivakortę išvažiuoja 
į Lietuvą didžiausiu pasauly lai
vu '“Levithan.” Chicagą aplei
džia ketvergi,, kovo 19, 1925, 10 
vai. ryto nuo stoties 63 gatvės, 
Englewood Statieji.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

' CHICAGO.

1

FORGE MAŠINŲ OPERATO
RIŲ REIKIA. PRIE l-i/2 ACME
IR AJAX MARINŲ, MOKAMOS

P-as J. Elkis apie banką ir 
lietuvių biznį

Pranešimai
ISRENDAVOJIMUI

DIDŽIAUSIOS AIŽIOS MIES-

iTE.

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

ar kviečia. .

RENDON Natas 4 kambarių, 
yra elektra, vana, netoli Mar- 
ųuette Parko, rendos $27 j me
nes j, 2 augs tas;

6803 So. Washtenaw Avė.

JOSLYN MANUFACTORE 
& SUPPLY CO.

3700 S. MORGAN ST.

prezidentas. usi-

PARSIDUODA Kriaučių šapa nau
jų ir senų rūbų. Taipgi barbemė 2 
kėdžių, pirmos klesos, o taipgi ciga
rų ir eiga retų “Fixlure”. Viską gali
ma pirkti krūvoj ar atskirai po vie
ną.

Atsišauk: .c
1703 N. Cfawford Avė.

DELIKATESEN ir bekernės la- 
vorų krauluvė, gera sena įstaiga ir 
gerai apsimokantis biznis, Soiith 
Side. Nėra jokios konkurencijos. 
Tori būt parduotas greitai <lul la
bai svarbios priežasties. Geri ra
kandai ir stakas. Už $1200 nuplik
site viską, verta daug daugiau. Jei 
jus galite veikli greitai ir norite 
geros uždirbimo pinigų krautuvės, 
parnatykil palys krautuvėje.

Kelios dkirys j pietus nuo 13 SI.

PABDAVIM11Į i.iedjiis bizniavai 
namas BeverT\ Hifls apielinkėj, 
Storas, 2 pragyvenimo kambariai, 
ant antrų lubų, 5 kamb. ir vana. 
Kieto medžio grindys, cemento 
skiepas, pačiu šildomas; garadžius, 
lotas 25x180. Ilendos $9(1 j mėn. 
Kaina $8500. Įmokčt $2500, kitus 
mažiau kaip rendą. Savininkas ant 
2 lubų. 10194 \Vinston Avė. Kam
pas Vincennes. Tel. Bev. 3401

MORTGEC1AI -PASKOLOS
ANTRI MORGIčTAl

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi peųkame Trečius MorgiMus 
ir kontraktus.
1NTER N ATI ON A L IN V ESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOTIEJUS
Musų mylimas 

skyrė su šiuo 
laukęs 44 m 
16 d.. 1925. 
Seinų apskr 
par., Ssjpurp 
dideliame 
Oną, dukterį Rožę 
siufų Juozą 7 melų, 
Augustą ir Mikola, 
Prancišką ir 3 broliu 
voj. Hgną, Petrą ir .

BUBNYS
vyras persi- 
pasauliu su- 

amžiaus, kovo 
ryto. Paėjo iš 
K apčiamiesčio 

k:iirno. Palikę 
nuiiudirne inoterj 

10 m. ir

, seserį 
is Lietų
jų >zapą. 

randasi
10156 S. Indiana Avė., Rose- 
lan<l. Laidotuvės įvyks ket
verge, kovo 1!), 2 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapi
nes. Velionis prigulėjo prie 
SI.A 139 kuopos.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti mirusiamjam pa
skutinį patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame.

Moteris ir brolis 
Augustas.

Trečiadieny, Kovo-—Mareli 18, C. S. 
P. S. svetainėj, 1126 — 30 W. 18m 
St., Am. Liet. Teatro Kur. Sąjunga 
stato antru kartu PAKRIKĖLIUS. 
Pradžia 8:00 vai. vak. Visus skait
lingai kviečia ‘atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

LSS Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks seredoje, kovo 18, Naujienų na
me, 8 vai. vakare. Visi nariai bukite 
šiame susirinkime.

—Sekretoriatas.

Bridft’oport. — Bi’klgepoito draugi
jų susirinkimas atsibus Įcovo IR, 7 
vai. vakare, Lietuvių Auditoiium, 2 
lubos. Visi nariai ateikit j šį susirin
kimą. — Draugijų Valdyba.

Bankų kas 
$30,000 iki

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys prie ma
žos šeimynos su valgiu. Kambarys 
turi būti švarus ir kad butų galima 
vakarais kurnėtu groti. Atsišaukit j 

Naujiena Skyrių 
Box 205

8210 S. Halsted St.

REIKALINGAS vaikinui kamba
rys prie mažos ir geros šeimynos. 
Valgio nereikia gaminti. Praneškil 
j Naujienų skyrių.

' ’ 3210* S .Halsted St,
Bos 206

ĮIEŠKO darbo

f—— IJ “r •- •
P.l'lKlA lėberių prie ;dirbtu- 

ir lauko darbų 'tolinus iš 
44 iki 50 centų į valan-

ves 
miesto,

30 S. Ganai Si.
2 aukštas

AUTOMOBILIAI

JONAS KUKORAS
Musų mylimas draugas per

siskyrė su šių į 
laukęs 
vo 17 
Paėjo 
Kauno 
rikoje

• pasauliu su- 
38 metų amžiaus ko- 
d., 1925, 3 
iš Vaškių 

rėd., Boržių 
išgyveno 18 
dideliame 

draugas A. Pociuj, 
šarvotas randasi 
Kedzie Avė. Laidotuvės įvyks 
ketverge, kovo 19. 8 vai. ry
to iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo P. š. bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti mirusiamjam pa
skutinį patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Draugas A. Pocius.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius John 1'. Eudeikis 
Tel Yards 1711

I vai. ryte, 
miestelio, 

,* vai. Aine- 
inelų, Pa- 
nuliudimo 

Kūnas pa- 
1821 South

“Universal State Bankas At
lieka svarbų uždavinį ir vei
kia lietuvių gerovei, —♦ pasa
kė p. .1. Elias, Universal <State 

I Banko
pirkęs lotą gali gauti paskolą 
statyti namą; prasidėjęs bizny
je taipogi gausi kredito priei
namomis sąlygomis. Bankas 
patarpininkauja norintiems in
vestuoti savo pinigus ir ieš
kantiems kapitalo. Jis siūlo 

Į rnerpičius, kurie yra garantuo
ti ir neša 6'<. Be to jis pade
da lietuviam.^ taupyt pinigus, 
apsaugo jų indėlius ir dar mo
ka už tai nuošimčius. Savo

j koshnnieriams bankas teikia
visus patarnavimus 
lykuose.

“Indeliai į I1.. S. 
mėnesį auga nuo
$6(>,(M)0. Ačiū lietuvių biznie
rių paramai bankas turi labai 
geras pasekmes.

“Kas dėl Chicagos lietuvių 
biznio, tai reikia pasakyti, kad 

[ jis taipgi auga ir plėtojus. Lie
tuviai yra vieni geriausių tau
pytojų, ką pripažįsta ir ameri
kiečiai. Ten, kur apsigyvena 
musų tautiečiai, kaina ant nuo
savybių žymiai pakyla. Resto
ranų vedime lietuviai visad su
muša graikus, tuos pagarsėju
sius biznierius. M-jms reikėtų 
tik daugiau vienybės. i
. “Lietuviai velydami sau ge
ro ir norėdami turėti šį tą at
eity, privalėtų pradėt taupyt 
viename1 ar kitame banke, Jei
gu mes stovėsim gerai finan
siniai, tai musų reikšmė Ame
rikoj irgi padidės, šis musų 
bankas yra ir bits pasirengęs 
patarnauti Amerikos lietuvių 
progresui ir pakėlimui jų me
džiaginės gerovės.”

Naujas taupymo kliubas.

Roscland. — I DLD 79 kp. iš ei
lės trečia pasl<a:,,» įvyks 19 d. ko
vo, Aušros knygyne. Prelegentas 
bus K. Augusi inavičius. Tema — 
Anatolę France, Visi, kurie žin- 
geidaujale paskaita kviečiame at
silankyti. —Komitetas.

JAUNAS, apsukrus vaikinas ieš
ko darbo bučernčj. Turi virš metų 
patyrimo, 2 mėtai kaip iš Lietu
vos. Atsišaukite po 12 valandos. 
Kad ir Chicagos priemiestyje.

Tel. Hoosevelt 2040
836 W. 29 St.

Martinas Balčiūnas

PARDAVIMUI automobiliai 
Mr.rinon ir lludson, couch 5 pa- 
©ažierių ir 7 sėdynių. Arba mai
nysiu ant loto, viena ir dvieju. 
Golima matyti tik vakarais, 2 lu
bos, 3300 So. Union Avė.

Birutės Choro dainų praktika 
atsibus ketverge, kovo 19 d., 8 v. 
vakaro. Mark White Sųuare salėj. 
Visi privalo susirinkti.

—Valdyba.

ASMENŲ JIESKOlAI
PA.J1 EŠKAU Kastanto Drasučio 

dirbo ant Goodrich linijos laivo, bro
lis Kazimieras yra sergantis. Mel
džiu jis pats ar kas kitas jį žino at
siliepti šiuo adresu:

K. DRASUTIS,
5702 W. 64th Place, Chicago, III.

PAIEŠKA U Antano Kniukštos iš 
Barzdų kaimo, Salontų valsč. Gir
dėjau, kad dabar gyvena Detroit, 
Mich. Prašau jo paties arba kas 
apie jį žino pranešti, nes yra la
bai svarbuš reikalas.

Juozapas Visko’ntas,
10746 S. Michigan Av^e., Chicago

RASTA-PAMESTA

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI Dodge tourinp 
karas, pirmos klesos padėjime, 
pigiai. Arba mainysiu į mažes
nį troką.

Ganai 4126
MOTERŲ

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuves darbui.

Roseen & Collins Co.
20 W. I>ake%t.

RAKANDAI

PARDAVIMUI delicatesen 
šviežias' atakas, geri fikčeriai 
yra daromas geras biznis, pigi 
renda su pagyvenimų ‘'kamba
riais, parduosime pigiai.

5924 Wentworth Avė. ■

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI bile kam kas 

gali užmokėti lig pirmo morgi- 
čio 2 flatų medinis biznio na
mas. Tai bus gerinusis pirkinys 
Chicagoj. Matykit savininką^

. 6342 So. Morgan St.

NAM AI. M t. Grebnyood. Kai
na $3,500 ir augšciaii. 6 kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportaci ja. Universal

Phone Beverte 1675

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių

patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidenlan 

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

PINIGUS
Mes parduodam pirmus; ir ant

rus inortgičius, kurie norite savo 
pinigus įdėti į saugią vietą ir gau
ti gerą procentą; arba kurie turi
te pirmus ar aid rus inorgičius ir 
norėtumėt parduoti arba išmainyti 
ant namo.

Kreipkitės pas
, A. GRIGAS,

Phone Boulevard 4899

P-no J. HertmanaVičiaus pra
nešimu, Universal Stale Ban
kas žada Įsteigti taupymo kliu- 
bą, kurio nariai turės atidėlio
ti kas mėnesį dalį savo algos 
ateičiai, 
bankas 
kiekvienam, kurs padeda ban- 
kan kiek nors pinigų.

Turėdamas pasitikėjimą vi
sų Chicagos lietuvių Universal 
State Bankas per ateinančius 
metus dar labiau išaugs ir tuo 
budu galės duoti lietuviams 
daugiau kredito įsigyjant nuo
savybių ar biznių. To mes jam 
visa širdž.ia ir linkini.

—Reporteris. •

PAMESTA
American citizen popieriai išimti 

Circuit Court Chicagoj ir iš kariuo
menės paliuosavimo (discharge) po
pieriai 1918 m. ir Judgemėnt nota ant 
$1,000 nuo Kazimiero Dargia ir Gus
to Dargia jo moters prigulinti John 
P. Legeika. Kas rado tas popieraš, 
meldžiu atnešti pas

John P. Legeiko 
3354 S. Halsted St.

Phone Boulevard 4372

BEIKIĄ patyrusių moterų in-t 
dų plovėjų. Nereikia dirbti ne- 
dėlioj.

4169 S. Halsted St.
-----------------------------------.Jr;--------------

REIKAJJNGA veiterka kal
banti lietuviškai, angliškai. Ge
ra mokestis.

Atsišaukit:
6334 So. Western Avė.

Tol. Republic 6401

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti už 
didelį bargena. Visus sykiu arba 
dalimis. Panoro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kamba
rio setas, karpetju ir fonografas ir 
grojiklis pianas.

5601 S. Winehestcr Avė.
i■■■' ■11 ............. . i. »1 1 ■■■*— ".

, FARMOS FARMOS
Pirkite ūkę didžiojoj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj, kur yra suvirs 400 
lietuvių apsipirkusių ukes. čia ūki
ninkai turi 4 draugistes, 2 nuosavas 
svetaines ir bažnyčią. Taigi apsigy
venę čia jausitės kaip Lietuvoj.

John A. Žemaitis,
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

MOKYKLOS

aš

be 
rė
ki- 
eis

RUPTURA
išgydoma

Be ęon Be 
Peilio* d U Skausmo

Tikrai geras išgydymas yra da
romas be peilio, be skausmo, be 
sirgimo, tai tas padaro rupturų gy» 
dymą pasekmingu. Užganedinimas 
isreiskiamas mano paciejentų jusų 
nurodymui taip kaip ir jūsų pačių 
ligoj.

Skaitykit ką Mr, Russo sake 
191()m:

“Aš turėjau labai prastą ruptii- 
rą ir išleidau $225 už diržus ii 
gyduoles be pasekmių. Pąskiau 
nuėjau pas Dr. Flinl, jis mane 
gydė. Be peilio, be skausmo, 
sirgimo labai pasekmingai. Aš 
komenduoju tą gerą gydymą 
tiems ir tikrinu, kad tie, kurie
gydytis pas Dr. Flint, bus išg>’dy- 
ti.”.. A. F. Russow.

Dabar skaitykit ką Russo\v sa
ko 1925:

“Dabar jirti penkiolika metų kaip 
aš išsigydžiau rupturą pas Dr. 
Flint ir dabar esu sevikas. Aš ne
turėjau joki otrubelio su ruptura 
nuo to laiko.” —A. F. Russosv, 
839 S. Tavlor Avė., Oak Park,

VERICOSE GYSLOS $25 
Aš taipgi gydau pasididinusias 

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

322 So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 4:80 p< 
pietų, panedėliais ir ketveiyaie ik* 
R:80 p. n., nedėlinmia. u^darvf*

III.

ko-

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėm* ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Dabartiniu gi laiku, 
duoda £erą dovanų

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tei. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& rfDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. i 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS Prez..

Už-

PARDAVIMUI
/ PARDAVĮiyųiĮ kendžių ir 
smulkių daiktų krautuvė. Biz
nis išdirbtas senai. Parduosiu 
visų arba pusę. -

1707 S. Halsted St.

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 į 
mėnesį. Rendomis išmokėsite gyven
dami tame name. Tai yra tikra pro
ga, nepraleiskit jos pro šalį. Del 
smulkmenų <lel tos žemės atsišauki
te

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, Chicafo, UI.
Phone Seeley 1643

M. p. HUTFILZ, Manager

BILETĄI “POTAŠO IR PER
LAMUTRO” VAIDINIMO, kurs 
Įvyks sekmadienį, kovo 22 d., 2 
vai. po pietų Great Northern 
Teatre, 22 W. 
(vidurmiesty),
Naujieną ofise 1739 S. Halsted 
St., ir Naujienų Skyriuje Brid- 
geporte, 3210 So. Halsted St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Jackson Blvd 
jau gaunami

F. J. YANAS
2805 West 63rd St.

PRANEŠIMAS

Užlaikau Geležinių 
Daiktų: ,

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

Už dūšią Kazimiero Balkio mi
šios šventos atsibus 28 d. kovo, Vi- 

šventų parapijoj ant Wabasb 
Avė. Už Jono žemkauskio atsibus 
31 d.^kovo.

Giltinės, draugai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti ant šventų 
mišių* ir po pamaldų į namus.

\ STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chięagoj ir apie- 
linkej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co.. 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

Lieka "r.uliudime
Juozapas Balkis, 

11628 Wentworth Avė.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarkct 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

JIEšKAU moteries ar mergi
nos prie namų darbo, prie ma
žos šeimynos. Mokėsiu $10.00 į 
savaitę, duosiu valgi ir guolį.

1036 E. 93rd St.
Tel. Chesterfield 2822

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie /apžiūrėjimo šei
mynos.

Atsišaukite *»
J. V., 4051 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS vargonininkas ge

rai žinantis muziką ir mokantis ve
sti chorus suaugusiųjų ir vaikų j Lie
tuvių Tautos Katalikų Bažnyčią, 1743 
N. Summer Avė., Scranton, Pa. Mel
džiu asmeniškai atsišaukti iki pietų 
kovo 18 d., šiuo antrašu: 3509 South 
Union Avė., Chicago, III. .

Kun. Vyskupas J. Gritenas.

REIKIA patyrusių beilerių 
darbas prie elektrinio preso. 
Taipgi 2 patyrusių trukerių į 
junk šapą.

P. Goldmarų
1017 Sp. Fairfield

\ ___________
REIKIA vidutinio amžiaus vy

rų kurie moka vartoti įrankius, 
kurie norėtų dirbti abelną prie 
namų darbą, plauti ir pilstyti 
butelius. Darbas nuo 8:30 ryto 
iki 8 vai. vakare. Turi prista
tyti paliudymus. Atsakykit tik
tai laišku, angliškai arba lietu
viškai, kiek norėsite algos ir ko-1 
kį turite patyrimą.

1867 N. Robey St

REIKALINGAS kriaučius, 
prie naujų ir prie senų rūbų siu
vimo.

4138 Archer Avė. .
Tel. Lafayette 7674

-....................- - * - -....................................................... -

PARDAVIMUI senai įsteigtas biz
nis, “merchant” ir galavai pasiūti. 
Krautuvė ir šąpa dėl 10 darbinin
kų, 
gi.

Geroje vietoje, renda nebran-
2112 Miteamkec Avė.

Tel. Spaulding 5080

GERIAUSIA proga biznieriui, par
siduoda labai pigiai biznis, grosernė, 
gali laikyti ir bučernę. Parsiduoda su 
namu 2 aukštų medinis, ant kampo 
Storas, 3 flatai po 4 kambarius, prie 
šalies extra lotas. Rendos $118 j me
nesį. Parduosiu viską kartu už $11000 
jmokėti $2500, Storas vienas yra tiek 
vertas, o likusius' pinigus j mėnesį po 
$75, namas ir savininkas

5125 So. Morgan St.

GROJIKLIS pianas turi būt par
duotas tuojau, nes apleidžiu miestą 
kovo 22 dieną. Atiduosiu gražų $800 
vertės piana už

$110 ,
9G muzikos voleliai, benČius 
Atsiminkite tas yra 88 notų 

Mes priimsime po

Yra 
ir tt. 
grojiklis pianas. 
$10 j mėnesį nuo atsakančių žmonių.

Mr. Kilp Piano, 
3323 Lincoln Avė. 1 fl.

-........................- ■ *»'■■■■■ .......................—

PARSIDUODA bučernę ir groser
nė lietuvių apgyven.toj apielinkėj. 
Biznis išdirbtas per 12 metų, 
davimo priežastį patirsite ant 
tbs.

Atsišaukite
3435 Wallace St.

Pal
vi e-

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, pinigais arba išmokėjimais. 
Krautuvė vien tiktai už piųigus. Par- 
kUpčiai neatsišaukit. Renda $45, ly- 
sas 5 metams. Kambariai iš užpaka
lio. Bargenas. Tas pats savininkas 
per 4 metus.

2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI cash meat market 
biznis gerai išdirbtas, su pagyve
nimu. lyšas ant 5 metų, duosiu ant 
išmokesčių arba mainysiu ant pra- 
pertės.

10321 S. Michigan Avė.
Tel. PuIIman' 9691

PARDAVIMUI delikatescn, ken
džių, cigaru, notions ir visokių 
smulkių daiktų biznis, yra daro
ma 30 iki 35 dol. į dieną. Pigi 
renda, su keturiais gyvenimui kam
bariais, parduosime pigiai. Parda
vimo priežastis apleidžiu mies
tą. 4091 S. Wells St.

šapo irPARDAVIMUI kriaučių < 
valymo ir prosinimo senų drabu
žių. Labui gera vieta ir turi būti 
parduota į trumpą laiką. Pardavi- 

j mo ^priežastis — turiu du bizniu.
Kreipkitės

719 W. 31 St.

__________ ■___________ .

pas,
J. S. LESICK, 

1427 N. Dearborn St., 
Tel. Delaware 71.63

kR JUS GALIS ATSPĖTI ŠITĄ?

Augščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

Standard Land Association
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI 4 kambarių na
mas, cementiniu pamatu, kieto me
džio grindys, elektra, kaina $3.450, 
$500 įmokėti, kitus lengvais išmo
kėjimais. Matyki! savininką.

6543 Jrving Park Blvd.

PAMATYKIT ŠITA, 510 W. 43 
Place, puiki 5 kambarių medinė 
Cottage, yra elektra, gasas, vana, 
furnace šildoma, garadžius, kaina 
$3500, išmokėjimais. Prieš 9 rytą 
ir po 6 vakare.

• Savininkas Mr. Miller, 
11'45 Indepeiidence Blvd.

Phone Van Buren 5815

MARQUETTE MANOB, 2 fintų 
prie Rockvvell St., netoli 60 St. lo
tas 30 y 125, pfesinių plytų, 5—6 
kambarių, aržuolo grindys ir tri- 
mingai, geroj padėty, naujas mor- 
gičius 5 metams, kaina $15000, 
lengvais išmokėjimais.

H. J Colcman & Co. 
5857 S. State SI.

Phone Normai 0796

PIRK tiesiog nuo savininko. At
sakančiai pabūdavo! as naujas na
mas ant 2 fintų, po 6 kambarius. 
Karštu vandeniu šildomas, aržuolo 
trimingai, sun parloris. Elektra, 
firerplaėe, su knygoms šėpa. Par
siduoda už prieinamą kainą.

3332 S. Union Avė.

PARSIDUODA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambarius. Mau
dynės ir gazas. Mainysiu ant 
loto arba automobiliaus. Kaina 
$3,700.00.

4818 So. Wells St.

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

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimulogijos 
Oratorystės 
logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9, iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, m'oldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas maįe- 
mas, scenarijos 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- 
batoje 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
gui tie., kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, 111. 
(kaup. 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 

f 1507 W. Madrson St.

VYRAI išmokite amato laike 
mokinimosi. Bukite automobi
lių mechaniku. Instruktoriai jū
sų prigimtoje kalboje.

Doris & Creew
2024 Wabash Avė.


