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Socialistų laimėji
mas Londone

Anglija atmeta Ženevos 
protokolą

Herriot ragina Lenkus sienų 
klausimą pavesti arbitracijai
Socialistu laimėjimas 
Londono rinkimuose

Miesto tarybų n (kubiečiai išrin
ko 35 atstovus vietoj Į6; libe
ralai sumušti

LONDONAS kovo 1L — Ka9 *
tik įvykusiais rinkimais atstovų 
į l^ondono miesto tarybą Darbo 
partija laimėjo devyniolika nau
jų vietų. Pirma taryboj buvo 16» 
darbiečių, dabar jų bus 35.f

Užtat liberalai buvo visai su
mušti. y Praeitoj miesto taryboj 
liberalai turėjo 22 atstovu, da
bar jie besugebėjop ra vesti vos 
6 savo žmones.

Visas liberalų prarastas vietas 
paėmė darbiečiai. Be to, dar- 
biečiai užkariavo dar tris vietas, 
laikytas konservatorių, , kurie 
šioje miesto taryboj turės, vietoj 
S7, tik 84 atstovus.

šitų rinkinių pasekmės paro
do, kad liberalų kaip
politinė jėga, baigia smukti, ir 
greitu laiku ji visai turės žlug
ti. Ateity politinė kova eis ta^p 
dviejų galingų klasių partijų — 
tarp kapitalizmui atstovaujan
čios konservatorių partijos iš 
vienos pusės, ir socialistinės dar
bo partijos 'š antros.

Britai oficialiai atmeta 
Ženevos protokolą

(’hamberlain dengiasi domini
jomis, kad jos nesutinkan-

Ragina Lenkus priimti 
Vokiečiu pasiulymus

Franci jos premjeras nori, kad 
sienos su Vokietija klausimą 
Lenkija sutiktų arbitruoti

PARYŽIUS, kovo 12. Fran- 
• ei jus atstovų buto užsienių rei
kalų komisijoj premjeras Hcr- 
riotas padare smulkmeningą 
pranešimą apie pert rak tacijas 
su Vokietija dėl saugumo kon
vencijos. .lis nurodė, kad susi
tarti su Vokietija svarbiausia 
klintis esanti Lenkija, kuri jo
kiu budu nenorinti priimti Vo
kietijos pasiūlymo rytų sienos 
klausimą pavesti arbitracijai.

Premjeras išsitarė, kad nors 
Franci ja neturinti intencijos 
atsižadėti padarytų su Lenki
ja susitarimų, jis betgi laikąs 
savo priederme graudenti len
kų valdžią priimti Vokietijos 
pasiulymus.

Tiesa, pasakė Herriotas, 
arbitracijos sprendimas ga

li būti toks, kad lenkai butų 
juo nepatenkinti, bet tai vis 
lik butų geriau, ne kad gali
mas ginkluotas konfliktas.

Propcnuojama saugumo su
tartis Francijos premjerą ne
visli* patenkina: jis sutinkąs 
ją priimti tik kaipo laikiną die
nos klausimų išrišimą. Jis 
esąs įsitikinęs, kad Europos 
kontinento valstybės veikiai 
pamatysią, kad patvaraus^ sau
gumo galima atsiekti tik arbi- 
tracija, numatyta Ženevos pro
tokole.

Iš GALVIJŲ PIEMENS Į MINISTEIUŲS

šis raitas “kauboi” lai VVilliam M. .laidine, naujasis agrikultūros sekretorius (ministe
ris) Prczdento Coolidgie’o kabinete. Prieš kiek.metų Jardine buvo*“kauboj” — ganė dideles 
galvijui kaimenes Montanos prerijose.
------------------------—-------------r----------------------—— .... ■.  ........................Ar M------

Gruzijoj busią paleista 
2000 politiniu

Amnestija taikoma betgi ne vi
sit i ik politiniams, laikomiems 
bolševikų kalėjimuose

TIFLISA8, Gruzija, kovo 12. 
— Pasikalbėjime su Amerikos 
laikraščių korespondentais Gru
zijos sovietų pirmininkas, Ara- 
kišvili, patvirtino žinią, kad 
valdžia esanti nutarus paleisti 
iš kalėjimų du tūkstančiu politi
nių kalinių, kurių dauguma yra 
valstiečiai.

Korespondentų klausiamas, ar 
amnestija taikoma visiems poli
tiniams kaliniams ir pasmerktie
siems, sovietų pirmininkas at
sakė, kad ne. Paklaustas, ar 
bus paleisti toki kaliniai, kaip 
patriarkas Ambrozius ir kiti 
dvasiškiai, kurio praeitais me
tais buvo atsišaukę i Tautų Są
jungą prašydami, kad ji padary
tų tirinėjimą bolševikų teroro 
Gruzijoj, sovietų viršila atšaki/•: 
“Nieku budu. Mes negalime pa
leisti iš kalėjimo tokių, kuriuo* 
mes laikome išdavikais.

Dr. Sun Jat-Sen, Kiny 
vadas, mirė

PEKINAS, Kinai kovo >12. — 9
Dr. Sun Jat-Sen, už kurio galva 
Mančų dinastija buvo paskyrus 
200,000 dolerių, kuomet jis ve
dė kovą už įsteigimą Kinuose 
respublikos, šiandie* mirė Jis 
sirgo kepenų vėžiu. Dr. Sun 
Jat-Sen buvo 63 metų amžiaus.

Prieš mirdamas Dr. Sun pra
šė, kad jį palaidotų Nankine, 
kame jis pirmiausiai pradėjo sa
vo revoliucinę darbuotę, ir kn- 
■me jis buvo pirmu Kinų prezi
dentu.

KIEK AMERIKIEČIAI PAR
SIUNČIA PINIGŲ LIETUVON

KALNAS [Lžj. Lietuvos 
piliečiai 1925 m. per pašto įs
taigas gavo iš Amerikos 40,- 
330 perlaidų iš , viso 9,340,946 
litu sumai. <

Į ši skaičių neįeina perlaidos, 
gautos tais pat metais per ban
kus ir kitas įstaigas.

Japonai raukosi dėl bolše
vikų džiaugsmo

Bijo, kad aliantai s neįtartų jų 
ankštai susisėbravus su sovie
tu Rusija.

TOKIO, Japonija, kovo 12.
Sovietų Rusijos perdaug didelis 
džiaugsmas, kad ji laimėjus Ja- 

i ponijos draugingumą, .'Japoniją 
labai erzina. Japonijos vyriau
sybė ypač raukosi dėl maskviš
kių Izviestijų editorialo, kuria
me sakoma, kad kitos valstybės 
dabar kreivai žiūrinčios į Japo
niją, žinodamos, • kad atsitikus 
konfliktui Rusija tuojau pasi
skubins japonams pagalbon. 

|Toks Izvięstijų pareiškimas ja
ponams nemalonus dėl to, kad 
kitos valstybės gali įtarti, jogei 
Japonija ištiesti bučiuojasi su 
sovietais.

Del sovietų užsienių Reikalų 
komisaro čičerino padaryto so
vietų kongrese, Tiflise., pareiški
mo, kad traktatas, kurį sovietų 
Rusai padarę su Japonais, paro
dus, jogei Japonija trokštanti 
atsipalaidoti nuo dominuojan

“Iškilmingas” Lietuvos
- Seimo posėdis

KALNAS, vas. 17 [LŽ]. 4. 
Seimo iškilmingas posėdis įvy
ko vasario 16 d. 1 >/2 vai. dieną. 
J posėdį Seimo narių atsilan
ko nedaug, matyt, dviem šven
čių dienom daugelis atstovų 
išvažinėj? namo. ‘ j posėdį at
vyko už iienio atstovų diploma
tinis korpusas, minislerių ka
binetas su pirmininku 'V. Pet
ruliu pr’i^aky. Ministeriu ke- 

I dėse pirmoje eilėje atsisėdo p. 
|Pelinlis, jam iš kairės p. Čar

neckis ir p. Tumėną-’, o iš de
šinės koks lai nepažįstamas 
ktmigas jczuitinčs išvaizdos su 
raudona juosta apsijuosęs, vy - 
kupas Karevičius i« šalia jo 
Zeccliini violetinės spalvos ii- t « , , • , •gaiš rūbais apsitaisę-'.

Be to į posėdi buvo kviečia
mi aukštesnieji valdininkai, 
visuomenės veikėjai ir kuni
gai.

Pažymėtina, kad ir čia pir
mojoj; eilėje matytis buvo sė
dint kunigus, o jų užpakaly 
Lietuves užsitarnavurieji vi
suomenės bei valstybės žila
plaukiai veikėjai. Atidarius po
sėdi Seimo pirmininkas p. Bist
ras pasakė nuobodžią ilgoką 

i prakalbą apie nuveiktus dar
bu-, apie 1 rengiamą pasirašyti 
su popiežium konkordatą (šu
tai lį) ir t. t. )

l’pas buvo nekoks. Justi bu
vo, kad ant Lietuvos jaunos 
su didžiu entuziazmu ir sun
kiomis aukomis sukurtos val
stybės kimo Romos vorai yra 
užmetę savo tinklus ir rengia-1 
si .,S 1 visai numarini!.

BERLINA|S. kovo JI. >— Bu
vęs užsienių reikalų ministeris 
Dr. VValter Simmons bus rytoj 
reichstago pirmininko, Paulo 
Loebe’s, prisaikintas kaipo lai
kinas Vokietijos respublikos 
prezidentas.

čios su protokolo sąlygomis.

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 
12. — Anglijos užsienių reika
lų ministeris Austen Chamber- 
lain šiandie pranešę Jautų Są
jungos Tarybos susirinkime, 
kad Didžioji* Britanija atsisa
ko priimti Ženevos protokolą. 
Buvę susižinota su Britų do
minijomis, ir pasirodę, kad nė 
Kanada, nė Australija, nė Nau
joji’ Zelandija, ne Pietų Afri
ka, nė Indija nesulinaknčios 
priimti protokolo sąlygų. .Jis 
lik nežinąs, ka luo dalyku ma
nanti Laisvoji Airių Valstybė.

Chamberalino pareiškimas 
išklausyta tylomis, ir niekas 
nė žodžiu į ji neatsakė.

BERLINAS, Vokietija, kovo 
12. — \Valter Simons, buvęs 
kadaise užsienių reikalų minis- 
teris, šiandie prisaikinta laiki
nuoju Vokietijos prezidentu. 
Jo priesaiką priėmė reichstago 
pirmininkas Loebe.

KETURI UŽMUŠTI TRAUKI
NIUI SUDAUŽIUS AUTĄ

DOWAGIAC, Mich., kovo 11.
Netoli nuo čia geležinkelio 

kryžkelėj pasažierinis Michigan 
Central traukinys sudaužė auto
mobilį, kuriuo važiavo septyni 
jauni vaikinai. Keturi jų buvo 
vietoj užmušti, o trys pavojingai 
sužeisti.

PEKINAS, Kinai, kovo 12.
Centralinė valdžia pasiruošus 
paskelbti naminę paskolą su
mai 15,000,000 dolerių, dešim
ties metų terminui. Surinkti 
pinigai bus suvartoti administ
racijos reikalams.

Ik - ♦ *

PARYŽIUS, kovo 12. — As
tuoni Francijos kardinolai ir 
vyskupai išleido manifestą, ku
riuo jie protes|u o ja prieš kle
rikalams nepalankius įstaty
mus.

Ginklų gaminimo apriboji
mas atidėta

Bergždžios butų pastangos, kol 
iš ginklų prekybos Amerika 
sau anksą žarstosi.

ŽENEVA., Šveicarija, kovo 12.
Čekoslovakijos užsieniu rei- 

ka^Į' ministeris, Edvardas 'Be-j 
neš, vakar buvo pakėlęs Tautų 
Sąjungos Taryboj klausimą karo 
ginklų gaminimo apribojimo rei
kalu. Jo įnešimas betgi nerado 
pritarimo ypač Italijos ir Angli
jos atstovų. Italijos atstovas 
Scialoja Įrodinėjo, kad esą gink
lų gaminimą apriboti nėra gali
mybės kol Jungtinės Valstijos, 
kurios iš ginklų gair nimo '.r

MILIJONIERIUS PASIKORĖ

Chicago ir apielinkė. — šian
die aplamai gražu; šalčiau; vi
dutinis šiaurėryčių vėjas.
* * 1

Vakar temperatūra vidutiniu 
siekė 46° F. I

šiandie saulė teka 6:07, leid
žiasi 5:53 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 12 <1., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... .-s. $4.77
Belgijos, 1011 frankų ............... $5.02
Danijos, 100 kronų .................  $17.01
Francijos, J 00 frankų ........... I $5.12
Italijos, 100 lirų ......................  $4.i0
Lenkijos, .100 zlotų .... ..J......  $19.25
Norvegijos, 100 kronų ........ $15 27
Olandijos, 100 florinų .... $39.97 
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95
šveicarijot, j 60 frankų ....... $19.25

čios antantes politikos, Tokio 
oficiozas atsakydamas rašo:

“Sveikas protas rodo, kad ves
tose (su rusais) pertraktacijose 
nieko nepasireiškė tokia, kas 
butų parodę Japonijos norą nu
giežti nuo savo senųjų antan
tes draugų. Mes norime būti 
geri draugai su Rusais, norime, 
kad būtume vieni antriems nau
dingi, vieni antriems padedami, 
bet tuo pat kartų ir tuo pat laip
sniu norime išlaikyti jos gerus 
santykius >u kitomis valstybė
mis,”

Užsieniu reikalu ministeris l • *
vakar pa reiškė aukštuosiuose rū
muose, kad jeigu sovietai bandy
tų pradėti bet kurią komunistinę 
propagandą krašte, Japonija 
tuojau grieštai dėl to užprotes
tuotų.

NELEIDO ĮGABENTI AIRIŠ
KŲ DOBILŲ

Rūsy iiolitiuiy tremtiniu 
transportavimas

Trys vagonai sergančių politinių 
tremtniių danginama/ iš Ar
changelsko į Turkestaną ‘

BERLINASj, kovo 12. — Fš 
Maskvos pranešama, kad šiomis 
dienomis pro tenykščią stoti 
pravažiavo traukinys su sergan
čiais politiniais tremtiniais. 
Traukinys susidėjo iš trijų sani
tarijos vagon . Tie politiniai 
tremtiniai gabenami iš šaltųjų 
Rusijos žiemių,, iš Archangelsko 
gubernijos, i karštojo Turkesta
no dykynes, Centralinėj Azijoj.

Traukiniui atvykus Maskvos 
stotin, tremtinių vietos draugai 
bandė pasitikti juos, pasveikin
ti, bet “čeką” neleido.
Du politiniai kaliniai, studentai, 

. nusižudė
BERLINAS., kovo 12. — H 

Baku praneša, kad vietos bolše
vikų kalėjime nusižudė du poli
tiniai kaliniai, abudu politechni
kumo studentai, Ąrastalov ir Za- 
čajev. Ajbudu, kartu su partija 
kitų politinių kalinių, turėjo būt 
greitu laiku ištremti i šaltuosius 
Rusijos žiemiu*. Protestui prieš 
tokį ištrėmimą juodu nusižudė.

ROMA, Italija, kovo 12.
Išleista naujas laikraštis “Ri- 
sorgimento”, bet pasaulis jam 
išvysti neteko, "..laikraštis bu
vo griežto prieš fašistus nusis
tatymo, o lodei visi pirmojo 
numerio egzemplioriai buvę 
kpnfi^kuctj pirmiau, im'^tu 
pasiekė laikraščių pardavinė
jamas vielas.

FROSTBFRG, Md., kovo 12. 
•— Gaisras sunaikino Pitchins 
Brothers departamentinę krau
tuvę. Nuostoliai siekia apie 
35(1,000 dolerių.

Svarbus 
Priminimas

Income Taksai
SUKATOJ, KOVO 14, PASKUTINĖ DIENA

NAUJIENŲ Ofise išpildomos Income taksų 
blankos. Tos blankosų turi būt išpildytos kiek
vieno iki kovo 15 dienos. Naujienų Ofisas at
daras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

OMAHA., Neb., kovo 12. — 
Council Bluffo milijonierių, E. 
A. VVickhamą, kurs praeitą pir
madienį prapuolė, ir kurio visur 
ieškota/ rasta savo rezidencijos 
rūsy pasikorusį.

PRIEŠ JAPONUS

Lietuvos Pinio Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito

TOPEKA, Kas., kovo 12. — 
Kansas valstijoj legislatura pri
ėmė įstatymą,, kuriuo užginama 
japonams turėti nuosavybėj, 
pirkti, arba dagi nuomoti 
Kansas valstijoj. Įstatymas pa
siųsta gubernatoriui pasirašyti.

mas šitaip:
50 litų ...................................... $5.50

100 litų ................  10.50
200 litų ................JL..1.................... 20.75
300 litų ..................................... 31.00
400 litų .............................   41.25
500 litų ..................................... 51.50
600 litų ..................................... 61.75
700 litų ..................................... 72.00
800 litų .............   8225
900 litų .......................... -.... .... 92.50

1000 litų.................................. ,.102.75
Prie šitos sumos reikia įjriditl 25 

centai pašto išalidų už kofną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
eantų daugiai.

BOSTONAS, Masš., kovo 11. 
— Agrikultūros departamentas 
įsakė grąžinti atgal l,,000 pakie- 
tų airiškų dobilų (shamrocks), 
atsiųstų iš Airijos Bostono ai
riams savo namams papuošti šv. 
Patriko dieną.

Tai padaryta einant patvarky
mu, kuriuo gyvų augalų impor
tavimas draudžiąma, idant apsi
saugojus nuo pavojingų augalų 
ligų.

Vienoj dobilų dėžėj buvo ras
tųs nedidelis buteliukas degti
nės, su rašteliu: “Tai tam, kad 
dobilėliai visada žaliuotu j taip 
šventas Patrikas sakė.”

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mčs visi esame pratę su
teikti kokias nors dovanas savo -giminėms, 
savo artimiemšiems 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- 
cijoš Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausi laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba i bile vieną seka'mų skyrių:

X AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BRNOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 01.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Kovo 13, 1925

Lietuvos kunigai žvalgybos 
suktinį šoka

te į (Lietuvos Kauną, Šiaulius, 
Vilkaviškį ir pamatysite savo 

produktą...!! Pa-į 
jūsų išrastais 

i

[TSel apHvpinimo 
motinų ir jų 

įKŪDIKlŲ SVEIKATOS.

Riebi .Lietuvos .žvalgvba di
riguojama dar riebesnių Lietu
vos juoifsermėgių — kunigų 
savo elgesiu lenktyniuoja net 
su bolševikų črezvičaika.

Lietuvos žvalgybai, kaip pa-, 
matysite iš žemiau konstatuo
tų faktų, tarnauja visa mddeę- 
niškiaii’sia technika: elektros 
aparatai ir z kilos pritaikina
mos tardymai priemonės.

Krašte žvalgybos reikalai yra 
nepaskutinieji. Ir buržuazinis 
Seimas žvalgybos penui yra 

lietuviškų 
tarpu, kai badaujan- 
darbininkams tik 
kovą numeta trupi- 
kunrgų ir žvalgybi-

litų. Tuo 
tiems 
persunkia 
nius nuo 
ninku puotaujamojo stalo.

Vargu berasi geresnį gyveni
mą Lietuvoj, kaip’ kunigams ir 
žvalgybininkams. Tuodu byo- 
liu Lietuvos ’idešįią’čįai! 
Vienas pavaduoja antrą. 'Kar
tais vienoje asmenybėje sutel
pa ir kunigas su sakramentais 
ir žvalgybininkas su kankina
mais elektros aparatais. Pap
rastai pasiskirsto: kunigas vy
resniu, žvalgybininkas mažes
niu. Kunigas seimo pirminin
kas, ministeris, pinigų ponas, 
o žvalgybininkas jo lekaju, šu
niuku. Bendrai, abiejų reikalai 

žiasi susi
geria u šią m 

politikui 
kontrastą 
viešpačių

proto darbo 
matysde kaip 
elektros aparatais yra kankina-1 
m i Lietuvos piliečiai Juorf' žva
lgyba kankina vardan tūkstan
čio sužvėrėjusių (Lietuvos kuni
gų!... Elektros srovėmis' dras
ko vaikų—mokinių gimnazijų 
mokytojų ir net daktarų dirk- 
snius užtai, kad jie nenori bū
ti kunigų pavaldiniais.

štai mes stovime baisių 
baisiaiisių faktų akyvaizdoje:! 
Pradžioje šių metų visoj; Lie
tuvoj siautė ir dar tebesiaučia 
didžiausi areštai, kratos, štai 
gauname žinią: Mariampclėje 
areštuota' beloti 100 piliečių, o 
kratų, dar daugiau įvyksta. A- 
reštuot,ųj ų tarpe: jaiujų n< t 
111 k lašės 15 vie tų Vv aikai i r » 
rirįitų mokslo daktarų. Žvalgy
ba, išveža juos j Vilkaviškį ir 
baisiausiomis priemonėmis tar
do ir jėga verčia pasisakyti 
esant tuo, kuo žvalgyba nori. 
Nekalbant paskui žvalgybinin
ko diktuojamos “maldos’ 
nepasirašant po tuo, po 
jie ’nori, tai tuoj gauni 
kiška’’ 
bukių, pasodina į kėdę, užriša 
aki A ir mrrėde nuogai leidžia

-M. 1 Vj*’ v • .. • u

per Visa kuna stiprias* cl<*k t ros 
sroves. Moteris it’gi*’hn,d(į be
gėdiškiausiai: nhrėdd nuogas, 
duoda buksu ir taip pat elekt
rizuoja.

ir 
kuo 

kalali- 
kumščia dešimtimis

nurudę nuogai

flhune «kyriuj« aM laiku 
noo laiko grtfdetuine rei
kalu (domius bastančioms 
motlaoma Ir molinoms jaj 
n, kadikl*,/'

KfldikiŲ aprfiptnimu ir po- 
sėjimas yra dalyku gytos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir tnea jaoėiame, kad tai 
yra dalykas. korj mm tu
rimo regullarUkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
porrUdMU.f t I

c
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PRIEŽIŪRA IN1)(J PO 
VAITOJIMUI

Tuoj" po vartojimo prašalink čiulpu- 
ką ir perplauk jį šaltame ar šiltame 
vandeny, Patrink išorinę pusę su tru
pučiuku valgomos' druskos, ir išversk, 
perplauk ir patrink su druska, kad 
nuėmus pieną, ir pavirink penkias 
miliutas, čiulpikas thoj bus sttusas 

,kaip tik išimsi iš verdančio vandens, 
‘įdėk jį j stiklinę, kuri buvo {ler.viiin- 
ta ir kietai prisuk dangtį i* Ijaikyk 
jį kur nėra daugį šviesos. Pirmį var
tojimo čiulpiką reikią vėl perplauti. 
Gerai yra turėti prirengta keletą 
čiulpikų, kadangi juos patinga įvai
rios nelaimės. Turėtum turėti ant 
rankų šešias bonkutes ir dvyliką čiul
pikų. Prie to, vieną astuonių uncijų 
mierą' ir bonkutei trintuką.

KAIP PRIRENGTI. If UDlKlO 
MAISTO BONKUTE

tuokusi, kad ir 
Lietuvos diplomdtui 
akys apraibsta kol 
tarp dviejų Lietuvos 
kompetencijų randa.

Bet tiek to dėl tų Lietuvos 
ponelių dangiško gyvenimo.

Kas svarbu, kad gali drąsiai, 
nors ir ne garsiai sušukti:

Valkatos! jeigu jus neturite 
kur dėtis, lai eikit visi į žval
gybą! Jus ten noriai priima jr 
priims! Ir aš manau, kad už 
tokią rekomendaciją, j'cigu ne
garsiai sušuktum, kad neišgir
stų platesne visuomenė, tai 
nuo nelabai karšio tempera
mento žvalgybininko, apart pa
gyrimo, negautume! daugiau 
nieko.

mūšio vienas darbirtinkas išei
na iš proto, lieka bepročiu.

Kaune — nuteista darbinin
kas sušaudyti už is>avo poli t i- 

įsitikinimus. - Raitoji 
užpuola bedarbių ar- 
paleidžia šūvius.

mus

konsulai, 
ir t. t. ir 
baisiausia

miją ir
I ye r k rėš t i L n i vers i te I o 
sąri a t, diplomatai, 
rreštuota studentai 
t. t. Vienu įžodžiu
reakcija įsigalėjo Lietuvoje.

Anot prof. Herbačauskai — 
žuvis pradeda puti visuomet 
nuo galvos.

Lietuvos istorijoje jau turi
me purickijadą, •- greit turė
sime ir “krikšionijados” kapą.

— Grižęs iš Amerikos.

| Prie švarumo kitas svarbiausias da- < 
lykas yra teisingas nusaikavimas ir 
tinkamas atmiešimas. Kuomet/Varto- ; 
jama pasaldintas^ kondensuotus pie- ' 
nas, jis turi būti atmieruotas pilant L 
iš keno į šaukštą, ir žiūrint, kad pi i- ' 
bėgtų pilnas, bet nepervirš. Lengvai , 
galima suprasti, kodėl nereikia šauk- ' 
štą kišti į keną, jei pasvarstysi kiek , 
prie jo prilips pieno visai nereikalin- » 
go. Pamokymai kaip penėti sako im- į 
ti tiek ir tiek šaukštų į tiek ir tiek. » 
uncijų vandens; todėl reikia labai aty- į 
tižiai atsaikuoti kiekvieną šaukštuką i 
kondensuoto pieno kaip pamokinimai I 
roti Atsaikavęs reikalaująmą kiekį J 
yra warbu perplauti stiklą su virin- i, 
tu vandeniu, kad išsėmus prilipusią $ 
pieno d\lį. Atidaryta:; kenas turi bū

 

ti laikomas šaltoje vietoje ir kietai 5 
pridengtas pundeliu ar stikline. Var- * 
tojamas pienas turi turėti Smetonos ; 
varsą j r būti liuosas nuo sukrekėji- * 
mų. ,

Atsaikuok virintą vandeni (ne van- ' 
denį, kuris verda, bet i/>kj, kuris bu- » 
vo pirma atvirintas ir dabar vėsus) ' 
microje. Ten pilk piepę tik žiūrėk, , 
kad pieno lygmalė :butų saiku, o < 
ne perviršį. Išmaišyk viską gerai iki į 
išsileis. Iš miėros pilk Mtą<« maišymą i 
į sterilizuotą bonkutę ir uždėk tuo- ■ 
jaus sterilizuotą čiulpiką. Sumaišyk 5 
tik tiek, kiek reikalinga vienam pę- . 
nėjimui. > i

i.

Taip! Valkatos šiandie yra 
žvalgyboje! Kas čia nuosta
bai), kad valkatos žvalgyboje 
ir su tomis valkatomis—žval
gybininkais bučiuojas storieji ir 
plonieji jagomasteliai? — pa
šnibždės sau po nosia ne vie
nas. Juk ir šventame rašte už-

KAUNO VANDENTIEKIO 
REIKALU

KAINAS ILŽj. — Iš Berly
no - gauta <žinių, kad ten jau 
paruoštas planas Kauno van
dentiekiui įvesti. šiomN dieno
mis miesto valdyba siučia i 
Berlyną savo atstovus planui 
priimti Jr pargabenti į Kauną.

Kuomet, prisieina reikalas išauklė
ti jūsų kūdikis į stiprius, sveikus, vy
rus bei moteris, niekas nėra taip 
svarbus jų pirmuose gyvenimo žing
sniuose, kaip maistas. Todėl žmonės 
jau senai, pametė eksperimentavę. Iš
mintingi žmones nerizikuoja. Jei mo
ti nok; pieno nėra, jie nesikvaišina, bet 
tuoj imasi Bordcn’s Eagle Brand Pie
no, Pasinaudok prityrimu tiekos mi- 
lionų kūdikių per paskutines tris 
gentkartes.

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tę, ir pasidėk ateičiai.

,valkatas, o Kristaus vietinin
kais, dangaus dip’lonr 
ir yra musų va, prab 
kili prabašteliai. Tai 
nuostabaus, kad jie i 
jusi mus valdydami.

astelis, ir 
nieko ir 
r Inrčiuo- 

.Juk tat 
vintu žo-

džių šventas pildymas...
tie ponuliaiNa, ar 

eiliojusi I 
kie, dangiškieji debesuose atsi
sėdo valdo mus ir daugiau nie
ko? Valdo sulig lo žodžiais,
kuriam kasdien
tuvą atnaujinti.
dalyką objektyviai ištirti

išstudijuoti

Jeigu nori tą 
pra

gmatiniai išstudijuoti - lai 
neimk nei į rankas degutuotų* 
jų ir kitokių Lietuvos gazetų. 
Pirmosiose ką rasi, tai patsai 
vardas jau kalba, o antro
sioms, nors jas ir turėtų socia
listinį veidą, 1x4 pro uždėtas 
kunigo ir žvalgybininko sau
jas ne ką gali išrūkti. Bet pasi- 
Važinėk po purvinąją Lietuvą, 
peksikalbek su teisingais žmo
nėmis ir grynuiusi;! liesą su
žinosi apie Lietuvos gyvenimą. 

• Draugai amerikiečiai, jus, 
katrie buvote parvažiavę pasi
svečiuoti į Lietuvą geriausiai 
tą jau žinote ir g!rįžę Ameri
kon neiškentėte ndpapasakoję 
savo draugams draugėms apie 
tą lietuvišką “rojų”, kuriame 
Adomu ir J ieva yra kunigas 
ir žvalgybininkas. x

Voltai ir kiti elektros apa
ratų išradėjai ir patobulinto
jai. kelkitės is kapų ir ateiki-

i

Pasitraukiu iš 
BIZNIO

$75,000.00 vertes stako susidedančio iš dei 
mantv, laikrodėliu, sidabrinių indų ir 1.1.

Bus Išparduota Publiškamo 
Aukcijone

Svarbus Pranešimas NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. * :

Lietuviams
Lietuvių Tautiškoj KataHkiklmj 

Bažnyčioj, prie 35-tos ih Union Avė. 
ncdėiioj, Kovo 15 d., h. m., prasidės . 
40-tis valandų pamaldos. Šv. Mišios 
prasidės 10:30 vai. ryte, bus laikomos 
lietuviškoj kalboj, per Vyskupą Joną 
Griteną, galvą L. T. K. B. A. Visos 
pamaldos ir graudingi pamokslai bus 
atlikti vien lietuviškoje kalboje ir 
trauksis per 3 dienas, kurios dar nie
kad nebuvo atliktos šitoje Bažnyčioje. 
Taigi su Dievo malonia bus galinta 
atlikti ir išpaž.int per tij laiką. Taip- ( 
gi mhtetoj nedalioj atsiliks pašventi
nimas ką tik įrengtų Bažnyčioje di
džiųjų vargonų kurių Chicagos lietu
viai lauke. Malonėkite lietuviai, kai
po broliai ir seserys, atsilankyti ant 
šių iškilmingų ir garbingų ųtanuddų. 
Pasiliuosiiokiine save iš tarptautiškų 
Bažnyčių. šelpkite ir kraukite pa
matus iš akmenų teisybės dėl savo 
tautos ir jos tautiškos Bažnyčios.

Visus širdingai kviečia.
Kun. S.\T« Tautiškas Klebonas. 

(Apskelbimas)
j I i7 k ........   . —-------—

. ..... ....................... “■ “■ 
Parduodame tiktai Gerus 
Pianus ant lengvų išmokėji
mų, kaina nuo

$75.00iki
$800.00

S. L FABIONAS Cū

809 W. 351h SI, Chicago į
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- ;
DAVIMO BABTUS. į

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į
Parduodam Laivakortes. • f

P. K. BRUCHAS 
JEWEURY KRAUTUVĖ 

3321 So. Halsted St.

Išpardavimas prasidės Ketverge, Kovo 12,1925
Nuo 7 vai, vakąre

išpardavimas eis kasdien iki nebus išparduotas visas, stakas. 
Viskas turi būt išpųrduota, nežiūrint kokiomis kainomis.

Aš„ buvau biznyje su lietuviais per 28 metus.

Užkvicčiu visus. Duosiu dykai dovanas.

JOS, F. SUDRIK
PIANŲ KRAUTUVE 

3343 So. Halsted St, 
3327 So. Halsted St 

chicago

6822 mirčių nuo whoop- 
ing kosulio j-

Whooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 mirčių j vienus melus 
Jungtinėse Valstijose nbię> tos ligos. 
Nėra * gyduolių nuo whooping ko-Į 
štilio. jis begalo kankina kūdikius, 
bet pagelb:| galima .suteikti ir ligą 
galima sutrumpinti. Keletą lašų 
l)r. Drakc’s Glessco greitai praša
lins nors ir didžiausi kosėjimą ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimą. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieko- 
rių su pilna garantija užganėdini- 
uio — 56c. butelis

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

Garsinkitės Naujienose

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-5
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St , » T 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 y. .v.- kiek
vieną vakarą^išskyrus kętvergą. 

Nedaliomis nuo 9' iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A Į) V O K A T A S
J .t Miesto Ofisas
127 "N. Dearborn St.

V Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
. LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Lcavitt St
Telephon^A’anal 2552

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
• ADVOKATAS

11 S*. La SaHė St., Room J2001
Tel. Randolpb 1084—tVal. nuo 9-6 

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

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

Vardas ir pavardė

Kaimas' Valsčius

Paštas Apskritis

(jei noriinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton lity.

Siuntėjo parašas

Chicago, Illinois

O'

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją nuims su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

J. P. WA!TCJIES
Advokatas

; MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų. »

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avcnue,

Telefonas' Pullman 6377
VALANDOS: 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.

■T—

..
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Dėkingos Motinos Liudymas
Aukščiau pacituotas laiškas kalba pats ui sava. Jis yra tik 

vienu iš daugelio laisvanoriai mutfta siunčiamą pranešimą, 
liudijant apie linkimus davinius, gautus naudojant Bainbino 
nuo vidurių užkietėjimo, vidurių dieglio, viduriavimo 
(diarrhoea).

Bambino pavadis ir Dr. Richtcrio Kr.yffa Mo
tinoms bus pasiųsta dyku kiekvienam, kas tik 
pareikalaus. Bambi ąo parsidūcda visose vš'stinfstl 
po 35c bonka, arba galima gauti t'.esiū iŠ 
ratorijos.

j. AD. RICBTSR & CO
Bciry ęc South Sth uta., Brocklyn N, Y.

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kusieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
r-
i

60 litų ...........
100 litų .........
200 litu ...........

Paštu
....U-.- $5.75 ......
........... 10.75 ......
.......... 21.00 ......
.......... 31.25 ......
.......... 41.50 ......

Tclėgrarhu 
................ $6.25 
.. .............  11.25 
.............. 21.50 
................  411.75 
............  42.00

600 litų ...:.....
700 litų .......
800 litų ........
900 litų ......

10'10 litų ........ .

Paštu 
.........  $62.00.   
............„'72.25 .... 
.............. 82.50.. .... 
.............. 92.75 .... 
............ 103.00.  

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

800
400

litų ...........
litų ...........

500 litų ........... ........... 51.75 ...... ................ 52.25 5000 litų .................... 514.00...... ......... .......  514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centūs prie kožnos dešimties dolerių 
'Visliose i reiktuose ^adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarai:;: 2151 Wcyt 2U Street 
Telephone Rocsevclt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS, 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

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

J. . -- —
Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vtdurmiestyj:
Room 17Į2G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washiugton St.

VVHhhiii£ton A Clark

Namų Jt-l.: UviIr Pa>k 3.39h '
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Į KORESPONDENCIJOS Waukegaii, III. DIKTATORIAUS MUSSQLI- 
NIO PADeTTS PABLOGĖJO

VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANI
ZAVIMAS

ROMA, Italija, kovo II. -^-Ne
žiūrint nuolatiniu skelbimų, kad

Detroif, Mich.
Ateities Choras puikiai pastatė

Cho- 
state 
šios 

roika-

Vasario 22 d. Ateities 
ras Lietuvių Svetainėje, 
operetę “Sylvia”. Apie 
operetės gražumą nėra 
lo daug rašyti, nes kurie skai
tė laikraščius, tie matė aprašy
mus iš didmiesčių, kur ta ope
retė buvo perstatyta — Chi
cago j ir New Yorke. Pamatęs 
apgarsinimus, nusitariau būti
nai būti ir matyti kaip Atei- 
t iečiai “kryžiavos” “Sylvią”. 
Nuėjęs vos radau dar sėdynę, 
n: s jau prieš lošimą buvo pil- 

į na svetainė žmonių ir užimtos 
visos sė<lynv,s.

Gavęs programą, pradėjau 
žiūrėti kokie aktoriai lošime 
dalyvaus-. Kaip tik tam laiku 
pasikėlė užlaida ir ant scenos 
pasirodė api<\ IR šienpiuvių, 
kurie dedami- šitmą į kupetą 
dainavo: skubinkim dirbti kol 
Vėsu”. Jau čia mano nuomo
nės persimaino išgirdus šien
piuvių chorą taip skambinan
čiais balsais, kad net vienas 
chjcagic lis sėdėdamas šalo ma
nęs sako, kad jei taip visas 
dainas dainuos, tai subitins ir 
Cbicagos Kvedero chorą, kada 
tasis statė “Sylvią” Chicagoje. 

šienpiuviams nuėjus nuo 
scenos pasirodo “Sylvia” — S. 
Lukošiūtė. Ners balsas nebuvo 
taip tvirtas, bet gana muzika- 
liškas ir dainavimu darė gerą

vra

V. Badzovi- 
dramiečiu 

sakyti, kad

I iečiai gali 
gti, kati 
kuruoti

ir
su
A t ei t iečiai

laip pat pasidžiau- 
Detroitas gali kon- 
kitais didmiesčiais 

šiuo sykiu 
savo apgar

sinimuos garsino, kad “22 va
sario bus istoriška diena, nes 
lą dieną bus perstatyta “Syl
via”, kurios Detroito lietuviai 
scenoj dar iki šiiol nebuvo ma
tę. bot galima pasakyti, kad 
ateiliečiai savo žodi išpildė ir 
kurie buvo šiame perstatyme 
visi sakė, kad dar tokio pui
kaus perstatymo iki šiol ųcbu- 
vo matę lietuvių scenoj.

Butų gerai, kad ateit iečiai , 
užbaigdami sezoną, atkartotų 
“iSylvią”. Daug iškaščių dabar 
nebūtų, o publikos butų dau
ginus, nes kiek man tenka su
sidurti, lai visi dar pageidau- 

matvti Svlviaja antrą kartą 
scenoje. O juk 
suvis nemato ir tie dabar aloi-

dieną, bet publil 
prisirinko, kad 
si atidus prisėjo 
manau, Ateitie: 
apie $ 100 pelno.

buvo blogas tą 
>s liek daug 

daugeliui ir 
stovėti. Aš 
cho ras turės

kovo,

Naujienų 50 nu m. tilpo 
respondencija iš Barine, Wis., premjeras Mussolini sveikstąs h 
plačiai aprašanti ten vasario kad jis galėsiąs dalyvauti parla- 
8 d. įvykusi 'koncertą. Esą bu- mento atidaryme, jo liga staigu 
vę suvažiavę visi bolševizmo žymiai pablogėjo. Del tos priėr 
garbintojai; prie tų bolševikų žasties ir projektuojamas jo iš- 
priskailo ir Waųkegano iL’iuo-.keliavimas j Taorminą tapo ati- 
sybes chorą, kuris dalyvavo 
tame koncerto, 't uriu pa re 
Ii, kad Liuosybes chore i----
komunistų ir choras negarbi
na jokio bolševizmo. Drąsiai

eikš-.
nėra K

etas neapribuotam laikui.

rikoj tur būt nėra kilo miesto,t 
kur komunizmas butu taip nu- 
sibankrutijęs ir nuplukęs kaip 
Waukegane.
; Dar daug laiko ims iki Ra- 

cine ir kiti apielinkes miestu-^ 
kai jsigys tokį chorą, kokį tu
ri Waukegan, —tokį' skait-i 
lingą nariais ir taip išlavintą, 
kuris laip gražiai dainuotu.

—Svirplis.

Kad. sumažinus išlaidas, iš Vie
šojo knygyno tapo paleisti 83 
darbininkai., taipjau tapo su- 

Am('- trumpintos valandos išdavinėji
mo knygų skyriuose^

KAUNAS [iJŽj. Ministe- 
rių Kabinetui paskyrus lėšų, 
viešieji darbai tuo tarpu suor
ganizuoti Kaune, Šiauliuose ir 
Panevėžy. Kaune, be kanaliza
cijų darbų, tiesiama Aleksote 
nauja Linksmadvario gatve ir 
grindžiama Kauko g-ve. Vasa
rio 17 d. Kaune prie viešųjų 
daibų dirbo iš viso 526 darbi
ninkai. Šiauliuose ir Panevėžy 
taip pat tvarkomos gatvės, 
dirbant keliems šimtams dar
bininkų.

Marąuette Pharmaey
Vienatinė Lietuviška Aptieko Šioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio

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

daktaru receptus.
F. A. BAKAS', 

Registruotas aptiekorius ir 
savininkas

2346 W. 69 St., (arti Western Av.) 
Pitone Republic 5877-5831.

CHICAGO, 1LL. ,

- Pel. Bhd. 3188
I M. Woitkewic» 
k BANIS
I AKU6ERKA 
gPasekmingai pa 
S tarnauju mote
grims prie gimdy
siu o, patarimai 
Edykai moterims 
^Įir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

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

PRANEŠIMAS

PATARIMAS DETROITO 
LIETUVIAMS

buvo 
SLA. 21 kp. mėnesinis susirin
kimas. Iš sykio susirinkimą 
buvo gana tvarkus, kol nepri
ėjo prie laiškų skaitymo. Buvo 
vienas laiškas, nuo darbiečių, 
kviečiantis, (21 kp. prisidėti 
prie jų rengiamo protesto mi
tingo prieš Lietuvos valdžią. 
Po karštų diskusijų laišką did
žiuma balsų atmetė. Nes detroi- 
tiečiai musų darbiečius gerai 
permato, kad jiems nerupi 
Lietuvos darbininkai, bet kad 
tik pagarsinti savo sutrūniju
sį k romelį ir pasipinigauti iš 
pašalinės publikos, kurios jie 
vieni su savo “masine” partija 
jau negali sutraukti. Jie neįs
tengia paplaukti savo 7 mu
gančių brolių, o jau pašaline 
publika tai visai šalinasi.

—Ex Darinėtis.

Kas iš lietuvių šio miesto 
turėtų reikalus: Pirkti namus 
ar lotus; siųsti pinigus Lietuvon; 
pirkti laivakortes ir daryti doku
mentus lietuviškoje kalboje, pata
riame kreiptis prie musų įstaigos, 
kuri daug pasidarbavo lietuvių 
naudai ir turi pilną jų pasitikėji
mą.

Kreipkitės šiuo adresu:

ZARCHINSKI’S
EICHANGE BANK

11128 Jos. Campau Av.,
HAMTRAMCK, MICH.

čionai gausite atatinkamą patar
navimą per F. MikuČjonĮ, Vedėją 
Lietuvių Skyriaus’.“’

jaunų metų mergaitė, bet 
gabumą lošimo ir daina

vime. Reikia pagirti tėvus už 
lokį auklėjimą. Ateity Det- 
roitiečiai susilauks tikrą žvai
gždę lietuvių larpe.

Elzės rolėj lošė 
čiulė, pasižymėjusi 
aki orė. Bet reikia 
ji netik gali lošti,
dainuoti. Ir savo rolei pilnai 
atsakė. I^acey rolėj lošė .1. 
Krasnickas iš Clevelando. Kra- 
snickas kaipo dainininkas yra 
geras, o ir neblogas yra akto
rius, pilnai liko savo rolei. 
Kaimiečio Vinco rolėj lošė S. 
Rimkus. Nors S. Rimkus dar 
yra jaunas dainininkas ir akto
rius, bet turi gamtos apdova
nojimą, 
stebino 
nas lošė 
nas yra 
tarp detroitiečių ir jis kokią yra stiprus maitinanti^ tonikas kuris suteikia stiprumą 
rolę paima, visuomet publiką Jis yra maistas ir gyduolės su kurio pagelba galit 
patenkina, iš kitų lošėjų lošė pergalėti savo silpnumą: Jei jus neturite stiprumo 
gana gerai o. Gyviutė, J. Vait- vartokite Scott’s Emulsion! 
kieno ir. A. Audickiene, Elzės Scott & Bowne Bloomfleld, N. j.
draugės. O. Gyviutė, matyt, 
jauna mergaitė, bet šitam lo
šime lošė stebėtinai gerai. Bu
vau pamiršęs apie A. Kerutykę 
ir E. Bruzgiulę, buvo kunigai
kščio dvaro panos; kaip loši
me taip ir dainavime savo ro
les gana gerai atliko. !

Dabar dar eisiu prie chorų. 
Ant scenos pasirodo merginų 
choras. Mane tiesiog nustebino. 
Jei dainuotų visą naktį, rodos, 
neriUsiboslų klausyti. Balsai 
taip suderinti, kad publika bu
vo tiesiog sužavėta. Kaimiečių 
Vyrų choras atėjęs ant scenos 
kaip užtraukė dainą “Kaimie
tis buvo ir bus geresnis svie
te už visus”, tai, rodos, tary
tum koks griaustinis griaudė 
visoj svetainėje. Ant užbaigos 
dainavo kvartetas ir visas cho
ras su visais lošėjais. Dainavi
mas buvo gana geras.

Ilgai detroitiečiai atmins šį 
perstatymą “Sylvia” ir jos* pui-j 
kias dainas. Dar turiu pažy-j 
mėti, kad buvo puikiai priren-' 
gta scena; ypač gerą įspūdį 
darė paskutiniame akte, kur 
buvo tinkamai pritaisytas mė
nulis ir žvaigždės, o prie jų ir 
tam tikros dainos pritaikytos; 
“Sylvios” i>erstatyme reikia 
garbę atiduoti “Ateities” cho
ro vedėjui Paul Koch ir rezi- 
soriui J. J. Bimbai už jų tokį, 
didelį pasjdarbavjmą. Detroi-

Ir savo tvirtu balsu 
klausytojus. P. Var- 
kunigaikščio rolę. Var- 
atsižymejęs' aktorius.

PERGALĖKIT SILPNUMĄ
Kiekvieną dieną jus turite kovoti su silpnumu. Jei 

jus užlaikysite savo kūną gerai maitinamą, tuomet galė
site džiaugtis savo sveikata.

SCOTTS [MULSION

Turkiškas tabakas yra lengviausias ir geriau
sias tabakas dėl cigaretų. Helmaruose jus gau
nate genimą. Paprastuose cijfaretuose jus gau-

Atsakymas—
Rūkytojo

Kelmai* cigaretų

Klausimas—
Rūkytojo 

paprastų cigaretų

Kokis didžiausias 
sekretas didelio po
puliarumas Helma- 
rų?

Vienodumas, gėru
sias,* kvapumas 
GRYNO Turkiško 
tabako.

24-54

> ,A _

aupymo

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankus. ...

V.................................... ■■■! II. Į IHIĮ.II .1 I ■■ ■/■Įlliy

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl fąu- 
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Meltin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 

žemutinio f 1 o r o
Dearborn, Monroe 

ir Clark Streets,

Valet r--- ——r 
patsai galanda ‘savo’blades 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Blades

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
' (Shoping Bags)

SI ik Šie krepšiai krautu-
- Ę' vėse parsiduoda po

centus. Jie yra la- 
ai puikus ir patogus 
□aidėjimui pirkinių: 
ie yra suienkami; 

■■mnni-iniiin- —' dėl daug pirki-
Ina^ai- 

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted .Chicago, III.

VIENYBE
\ Liaudies Universitetas ■

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

Ir kieksiename numery “Vienybes” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir-Lietuvos.

Keturi doleriai ant mėty reiškia truputį daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną. •

VIENYBE,
Brooklyn, N. Y.H>3 Grand St

■m ■■■ _________

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Tel. Yards 1119 "■■■■'>........... ......
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

Pranešame, kad Dr. H erzina n per
sikėlė niio 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

«DR. HERZMAN-^
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir po

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švariau 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 St.

z.............. . '
Europinis Gydytojas ir

Chirurgas
Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084

DR. I. TREIGER 
2028 So. Halsted St.

Vai. 6-8 v. Nedėk 10-12 ir pag. sut.^

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

—■ ■■ J

A. L DAVIDONIS, M.T.'
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
/ -----*

ūr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

t. - - ■

' DR. A. MONTVID
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

1579 Milvvaukee 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 8633l J

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Weste*n Avė.

Tel. Lafayette 4146

r 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,^

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

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

1 Dienomis: Canal 
8110. Nakt j 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vab: 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:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

»- - - - ............. j

/■"' ' ' 1 1 .............. ............
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 Su. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną. > ..V.   ■■■■'»——I. , ,.,z12 dieną. - ..

X. n. į ..........

' DR. M. .L SHERMAN '
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tėl. Drexel 2279k.-— ----- -----------  ... ...z

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą, 
k...——- ' ...... ■ ■ ,--- - - - I- - 1 -- - - --- ---  -

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirarras
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

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

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

akimis, pasiteiraak 
BLUMENTHAL 

Optometrlst 
|kTel. Boulevard 6487 
J* <649 S. Ashland Avė. 
' Kampas 47-to* ant 

2 lubą
—.1. II ..........................................Z

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausią metodą

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik< 7:30
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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(rovė, 1739 So Halsted St., Chicago 
U - Telefonas: Roosevelt 8500

/
Užsimokėjimo kaina* 

hieagoje — paštu:
Metams ......     $8.00
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams ________ - 2.00
Dviem mėnesiams ..........   1.50
Vienam mėnesiui ____    .75

nieagoje per nešiotojus.
Viena kopija ________ —__ &
Savaitei  ______ __ 18<
Mėnesiui    _____________ 75<

suvienytose Valstijose, ne Chicagoje 
paštus

Lietuvon ir kitur užrieniuoM-.
‘ (Atpiginta.)

Metama .......... j---- - , $8.00
Pusei metų_______________  4.00
Trims mėnesiams 2.0f
Pinigus reikia siųsti Mane}

’rderlu kartu su ufeakvmu

Metams .......... - _ $7.U«'
Pusei metų ............__________ 8.5C
Trims mėnesiams ________ 1.7b
Dviem mdesiam __ _...........  l^f
Vienam mCneuui _________ .7f

matyt, 
reikalai 
prastai.

Mes sakome kunigijos, 
nes Lietuvos žmonėms nėra 
jokios naudos iš kokių nors 
konkordatų su Romos papa. 
Pasaulinės galios papa juk 
neturi: nė su juo prekybų 
Lietuva gali vesti, nė kokių 
nors apsaugų jisai gali su
teikti Lietuvos piliečiams. 
Laikyt sayo atstovų Vatika
ne Lietuvai visai nereikėtų. 
Bereikalingas jai yra ir pa- 
pOš atstovas Lietuvoje.

Iš Vatikano Lietuva gali 
susilaukti tiktai skriaudos, 
nes jisai visuomet eis grei
čiaus su lenkais, negu su lie
tuviais. Vatikano diploma
tai, kaip ir viso kapitalisti
nio pasaulio diplomatai, vi
suomet remia galingesniuo- 
sius, o ne tuos, kurių pusė
je yra tiesa. Taigi geriausia 
butų, kad Lietuva nutrauk
tų su juo visus ryšius.

Jeigu iš Vatikano tikisi 
malonių Lietuvos kunigai, 
tai tegu jie savo sutartis su 
juo ir daro, bet kam kišti į

Lietuvos kunigijos 
Romoje stovi laba^i

darbininkų 
nuo pra- 
keliančių 

Kiek*

Taip Meksikos 
judėjimas apsivalo 
gaištingų elementų, 
su i r u lę organizacij ose'.
vienas sveikai protaująs žmo
gus pripažins, kad yra visai 
teisinga ta Meksikos darbinin
kų pozicija, jogei į jų reikalus 
neprivalo kištis svetimos šalies 
agentai.

ATSIMETUSIEJI \U() 
MASKVOS ORGANI

ZUOJASI.

Per Rygų ateina žinia, 
kad Lietuvos sostinėje įvy
ko. didelis viešas susirinki- 
maš protestui prieš Vatika
no“ padarytųjų su Lenkija 
sutartį, konkordatų, nes tu
ja sutartim Romos bažny
čios galva faktinai pripažį
sta Lenkijai; Vilnių.

Susirinkimas, be to, nuta
rė reikalauti, kad Lietuvos 
valdžia vytų iš Kauno pa- 
pos nuncijų (pasiuntinį), 
arkivyskupų Zecchini, kuris 
vedus lenkų propagandų 
Lietuvoje.

----------------- -----—--- ------

ĮApžvalgal

Per pastaruosius metus Nor
vegijos, Danijos, i 
Holandijos komunistai vis da
žninus pasipriešina Maskvos 
diktatūrai. Vienur “maištinin
kams” pavyksta gauti daugu-1 
mą savo partijoje, tuomet; visa 
partija atsimeta nuo Komin- 
terno (kaip įvyko Norvegijo
je), o ištikimoji Maskvai ma
žuma yra jiriversta organizuo
tis atskiroje partijoje; kitur 
nepašitenkinusieji Zinovjevo 

diktatujra elementai traukiasi 
iš partijos arba esti išmetami, 
ir steigia nepriklausomas1 kO; 
mjtmis t i nes organizacij as.

Nepaklusnių Maskvai komu
nistų tose keturiose šalyse da
bar jau susidarė toks didelis 
skaičius, kad jie rado galima 
sutveri1 kaip ir mažą savo “in? 
ternacionalą”. Danijos sostinė
je. Kopenlingene nesenei jvylco 
tų “separatistų” kongresas-, ku
riame dalyvavo atstovai iš mi
nėtųjų keturių šalių, ir jie nu
tarė palaikyti tan) Sa^ęs nuę- 
iatiniiis vyžius, dalintis agitat

* • t < t. t . ■ ’ ,
toriais ir tt. • ' , ,

Švedijos ir

Partijos veikėjų konferenci
ja nepasitenkino vien žodžiais, 
bet suorganizavo būrį darbi-' 
ninku ir naktyje iš vasario 20 
d. į 21 atėjo i “Rovnost” re
dakcijų ir jos vyriausiąjį ve
dėjų Išmetė lauk. Sekautj rytų 
laikraštis išėjo jau dalinai nau
jos redakcijos suredaguotas. 
Jame pranešama, kad naujieji 
laikraščio vedėjai toliaus jį 
ves tokioje dvasioje, kuri ata- 
tinka Brunu miesto darbinin
kų nusistatymui.

Prie opozicijos partijos cent
rui prisidėjo darbininkų koo
peratyvo “Vzajemnost” direk
torius, Kovanda, ir visa eilė 
kitų veikėjų. Bet daugelis ki-- 
tų komunistų vadų visai 'trau
kiasi iš komunistinio judėji-j 
mo. Taip, seimo atstovas 
Warmbrunn, pasitaręs su savo 

kad jisai 
iš komunistų partijos 

frakcijos sei- 
yra nutaręs

rinkikais, pareiškė 
išstoja
ir iš komunistų
nie. Iš frakcijos
išęiti ir atstovas Roucek. Kitas
atstovas, Touzil, nutraukė ry
šius su Pragos organizacija, 
kurioje jisai iki šiol buvo ko
miteto narys.,, .■ '

šitaip dalykams lobaus ei
nant, komunistų partijai, gra*- 
sina pavojus visai subyrėti.

’ 1 ' 'o »•

šiaurys

JIS
JĖZŲ IŠMETĖ Iš UNIJOS 

VIRŠININKO VIETOS. MAIŠTAS” PRIEŠ MASKVĄ 
ČECHO-SLOVAKIJOJE.

Socialdemokratų Interpeliacija dėl i
Spekuliacijos.

\ —'t---------------------------------

(Tęsinys)

kalbamo klausimo so-Del 
cialdėmokratų frakcija mano 

i kad, be to, kad bus ištirti arti
miausieji įvykio (kaltininkai, 
reikia plačiau- pastatyti patį 

1 tardymą. Reikia tuo tardymu 
1 apimli Užsienio Reikalų Minis
teriją ir jos atstovybės Berly- 

"jJ ne ir Maskvoje, reikia kai ko 
! paieškoti ir pas artimiausius 
! tos MinMerijos kaimynus, bu- 
1 lėni, pas Prekybos Ministeriją.
Reikalinga sudaryti atatinka
ma Seimo Komisija ir jai pa
vesti dalyko ištyrimą. Laiki
nai, tie asmens-; kuria aiškiai 
nusikaltę Lietuvos garbei ir 
Lietuvos padorumui, turi būti 
areštuoti. Jų eilėj, be Avižonio 
ir Melikovskio, aš., manau, kad 
ir p. Vaitiekūnas turi būti are* 
šluotas (iš .vielų: jis ateią į 
Komisiją referuoti). Be ' to 
ateity, kadangi per Užsienių 
Reikalų Ministeriją ir toliau 
gali būt varomos valstybes var 
du panašios operacijos, turėtų 
būti joje prie, patikrinimo 
siunčiamųjįl daiktų ‘ir VąlstV- 
l>e.s KontroTįiA- atstovas. .
yra inusU (Mišių tyma i. (Sociali

stai ploja)..

I s
i

čia eina kalba ne apie krik
ščionybės steigėją, bet apie pa
prastesnį žmogų.

Jo vardas yra Jėzus, o pa
vardė Bernai. Gyvena jisai mu
sų kaimynų žemėje, Meksiko-

Internacionalo
Lo
pa

tose

1 :1

’ Jis* buvo toks, kaip tas avinas 
iš Dievo avinyčios. Kalba,' kal
ba, o kalbai ir galo nesimato. 
Atrodo, kad jis vienas daugiau
sia-žino, daugiausiai daro, kac 
nuo jo vieno ir pats pasaulio su
tvarkymas priguli. O klausy
ti niekados nenori. Jeigu kitas 
dar gražesnes teorijas stato, tai 
jis numoja ranką ir eina šalin.

------ rryr- •
. h.1, n r ■ i

ST. SE/MO REięOurUCT.rA.

listų liaudininkų formula. Kas 
už tų formalų ? (si., vs. ir
kdb.): Kas prieš? (sd.) Perei
namoji formula priimta. To
kiu badu atpuola socialdemo
kratų frakcijos pereinamoji
formula.

(Steigiamojo Seimo Darbai, 
31-is sąsiuvinys.)
1923 m. spalių mėnesyje so

cialdemokratų frakcija Lietu
vos Seime Įteikė sekančių

Teisingumo Mi n isterini
iM rn-isteįriui { -I Ii rm i ninku i 
kunigo Juozo Puryckio ir 
bylos

in-

ir 
dlcl 

kitų

vor artimiausių Purygkio padė
jėjų, taip pat pasislėpusių nuo 
teismo. O panelė Jagomastai- 
tė su pajuoka rašo “Lietu
von”: “Pirmų kartų aš girdžiu, 
kad aš teismo ieškoma, nors aš 
būnu Kaune ir pasiryžusi at
sakyti prieš teismą.” Kas čia, 
bloga valia ar apsileidimas? 
Sako, kunigas Puryckis palei
stas už 3,000 litų kaucijos, 
nors kaltė sunki: kaltinamuo
ju aktu einant, Puryckis lai-* 
savęs dokumentus, 
ministeriu, savinosi

būdamas 
pcrdidelę 

apie 11 
žino pro-milijonų markių. Ar 

kuralura kita lokį: atsitikimą,

Tai yra įdomi žinia. Gai
la tiktai, kad;joje nepasaky
ta, kas tą protesto mitingą 
rengė ir kas jame dalyva
vo.

Reikia manyt, kad tai bu
vę katalikų mitingas, bet 
vargiai jį galėjo organizuo
ti kunigai arba oficialės 
krikščionių demokratų or
ganizacijos. Tokios drąsos 
sunku iš jų tikėtis, nors nė
ra abejonės, kad Lietuvos 
klerikalai tam protestui pri
taria visa širdžia ir gal net, 
slaptai, sumanė jį.

i 
nežino,

Dail-

Skaitytojai gal but 
kad Meksikoje vardas 
yra labai prasiplatinęs, 
gelis žmonių tenąi prie
lo gauna tą vardą, ir šiandie 
tuo vardu žmonių^ galima suti
kti Meksikoje visuose visuo- 
mepės sluoksniuose — tarpe 
ūkininkų, miesto darbininkų, 
generolų, valdininku ir lt.

Aukščiaus minėtasai 
Bernai yra Meksikos 
dailidžių (karpenterių)
fčderalio dislrikto sekretorius; 
tikrinus sakant, jisai buvo tos 
unijos . sekretorius, nes dabar 
jisai jau nebėra. Jisai tapo, 

los vietos1, 
priežasti 
Bernai
partijai. Karpente

Miesto 
unijos

buvo la, 
priklausė

Lietuvos kunigija nėra 
patenkinta Vatikanu, ka
dangi pastarasis remia len
kų kunigus. Dabartinis pa
pa, prieš užimsiant savo vie
tų Romoje, gyveno kurį lai
ką Lenkijoje ir su lenkų 
dvasiškiais bei dvarininkais 
susidraugavo.

Lietuvos kunigija norėtų 
didesnio balso katalikų baž
nyčios reikaluose, negu jai 
pripažįsta Vatikanas; . ji 
svajoja apie tai, kad turė
jus arkivyskupą, o toliaus ir 
kardinolą iš savo tarpo. Tuo 
gi tarpu papa paveda lonkų 
kontrolei net, Vilniąus vy
skupiją, * kur randasi daug 
lietuvių parapijų! Ar tai 
yra teisinga, kad geras lie
tuviškas avelei kirps lenkiš
ki dusių ganytojai?

išmestas iš
Išmetimo 

kad Jėzus, 
komunistų
rių unija Meksikoje yra Mek
sikos Darbo Federacijos da
lis, o pastaroji savo metinėje 
konvencijoje nutarė kovoti su 
komunistais. Konvencijos rezo
liucija skamba taip:

“Meksikos Darbo Federa
cija nėra priešinga Bosijai. 
Ji remiu Rusijos darbininkų 
judėjimą ir Bosijus revoliu
ciją, kairiu _ pripažindama 

teisę stoi
kui! gė
jų sieki-

Komunistų
nutarimas “subolšcvikinti”

i munistų partijas visame 
šaulyje, t. v. sunaikinti 
partijose dešiniojo sparno įta- nuduodamas, kad jis šu juo ne
ką, neša labai blogų vaisių turi jokįo reikalo, nieko bendro, 
komunistų judėjimui Europo-j
je. Bet aršiausia tur-but tenka gų, tai jam keistai atrodydavo, 
deliai tos Zinovjcyo politikos kad tas viskas jam nežinant da- 
kentėti Čecho-SIbvakfjos ”rau- rosi ir nubraukęs styrančius 
doniemsiems”. 'plaukus iysdavo kuo giliau :(

Komunistų partiją toje ša- kambario kertę, kur užgulęs sa
lyje kitąsyk buvo labai stipti. yo raštinius darbus, galėtų ką 
Ceeho-Slovakija buvo viena tų nors naujo ypatingo parengti, 
nedaugelio šalių, kur komuni- kad parodžius* draugams į juos 
zmas buvo pritraukęs ne soči- padarytų begalinį įspūdį.
a lis tų partijos nuotrupas, bet 
plačiasias t darbininkų x mases. 
Šiandie tečiaus ta partija, kaip 
sutrūnijęs švarkas, yra per vi
sas si ujes.

Maskvos įsakymu nesenai 
buvo pašalinti iš partijos vado
vybės senieji veikėjai, simpa
tizavusieji Trockini, ir į jų vie
las pasta tyli jauni “smarkus” 
vaikinai, aklai pildantys Ko- 
minterno centro valią. Cecho- 
Slovakijos darbininkuose de
liai to prasidėjo bruzdėjimas.

Kada lietus lašnoja nuo debe-

Kada paaugo, troškų kuoži- 
Domesniu būti, kad daugelis ži
notų, kad štai ant vieno pasau
lio taško yra toks ir toks žmo
gus, kuris yra. niekas kitas, kaip 
tik ypatingas “toks”. Užtai lin
do į tokias vietas, kame jį visi 
galėtų matyti. Jis pastojo raš
tinei), kur daugelis ateinančiųjų 
su reikalais, susipažindavo su 
juo. Kada jau buvo pažinęs de
šimtį, putrinė delnus vienos j 
kitą! susikišo rankas kišenėn ir 
nusišypsojo. Tik nesupranta-

Jie ypač pasipiktino, kai nau- ma buvo, delko tie liauji pažįs- 
ji “kairieji” vadai išmetė iš tanai į jį mažai atydos tekireip- 
partijos seimo atstovą Bubni- davo. O jis gi toks, su kurio 
ką. Pastarasis atsisakė misi ten-’ į>uvimu turėjo bent šiek tiek su-

Po debatų, kuriuose dalyva
vo dar visa eilė atstovų, eina
ma prie balsavimo dviejų St. 
Seimui pateiktų ręzcliucijų, 
kurias perskaito Pirmininkas.

Pirmininkas: Daugiau no
rinčių dalyvaul diskusijose nė
ra. i Diskusijos* baigtos. Yra 
įneštos dvi pereinamosios for- 
mulos: viena sld. ir vs. frakci
jos (skaito):

“St. Seimas, išklausęs Vy
riausybės ’ atsakymų į soc. 
dem. interpeliacijų dėl spe
kuliacijos griežtai smerkia 
tokius valdininkų darbus, 
ima domėn, kad visi nusi- 
kaltusieji yra patraukti at
sakomybėn yra tikras, kad 
visi beišimties kaltininkai 
bus tinkamai teismo nubau
sti, reikalauja, kad atatinka* 
mose atstovybėse ir įstaigo
se butų padaryta nuodugni 
revizija ir eina darbų tvar
kos eilėj kitų punktų svars
tyti.”

Interpeliaciją:
Jau dveji metai kaip prasi

dėjo vadinamoji sacbarininkų 
bjjlay'- kurios- vyriausiu-* kalti-' 
ninku kaltinamojo akto davi
niais pasirodė kunigas, Ju<^' 
zas Puryckis, buvusis Užsienio 
Reikalų Minisįeris Jif Steigia
mojo Seimo barys. Kaip Sun
kiai ‘kilo aikštėn' - , šitoji byla, 
plačiai’ Žino ne tiktai pas mus 
L.ie(uvoje, ix-t it" svetur.
sunki if didelė buvo kini. Pu- 
ryckib kaltė ’— kaltinamasai 
aktas sako, kad jis dokumen
tus falšavo, būdamas minisle- 
riu,> ir pinigus dikvojo — ir 
nieks' neabejoji1) dėl jos, bet 

nevyko pa-

milijonai nuostolių, o kaltinin
kas butų paleidžiamas už 
tūkstančius, neapsergėjus val
stybės nuostolių? Ar yra kita 
tokia vyriausybė, kuriai pada
ryta milijoniniai nuostoliai, o 
ji net nesugebėjo ligi šiol pa
reikšti civilinio ieškinio?

Tokios kalbos, plačiai pa- 
sklydusios visuomenėje, neras
damos jokio išaiškinimo, griau 
PU pasitikėjimą įstatymais ir 
teismu, kelia neramumą ir 
pasipiktinimą ir duoda pagrin
do sakyti: kunigams Puryc- 
kiams ir jiems panašiems nėra 
įstatymų ir teismo Lietuvoje. 
Del to mes, žemiau pasirašiu
sieji, klausiame Teisingumo 
Mi nitstei'j it- 'Miuisterį 
ninką:« » t-Tf

(parašas)
Ir kita ^pereinamoji formula 

socialdemokratų frakcijos

vy

Toje pat žinioje apie pro
testo mitingų Kaune sako
ma dar, kad Lietuvos, vald
žia įsakiusi savo atstovui 
Vatikane nutraukti lietuvių 
vedamas derybas su Vatika
nu dėl konkordato su Lietu
va. Jeigu tai yra tiesa, tai,

k įmigo Puryckio ir kitų bylos 
padėtis, ar jie žlfio apie tai?

2) Jei žino, tai 'kas padary
ta ar daroma, kad byla įvyktų, 
kad kailininkai butų įduoti 
teismui ir teisti? < 5

3) Ką mano padaryti vyriau
sybė, kad valstybė butų ap
saugota inič' nuostolių, šios 
bylos kaltininkų jai padarytų?

1) Ką mano vyriausybė da
ryli, kad ateityje butų visiems 
Bcspublikos piliečiams laiduo
ta greitas, teisingas ir nešąli il
gas teismas?

Interpeliacija prašoma pri
pažinti skubota:

Sociiddemok ratų
Mar

nieks* neabcjėj'd 
pro); u rat lirai ilgai 
traukti jį teisman. Tiktai spi- 
riant visuomenei 
jant iš Seimo tribūnos, kuni
gas Puryckis tapo, pagaliau 
patrauktas atsakomybėn, su
statyta jam kaltinamasai ak
tas ir atiduotas Vyriausiajam 
Tribunolui spręsti.

Praėjo po to naujų pusė me
tų, o teismo kaip nėra, taip 
nėra. Vėl kyla aikštėn neaiš
kinamų dalykų*. Kaip pirma 
prokuratūra, taip dabar V. 
Tribunolas negali prisikviesti 
teisman kunigo Puryckio: sa
ko kažin kur jis dingęs ir nesą 
galima įduoti jam kaltinamojo 
aklo. Toks faktas duoda vi
suomenei progos sunkiai įtar
ti valstybės justiciją ir sakyti: 
kunigas Puryckis gapa uoliai 
voje nėra jokių įstatymų -ir jo
kio teismo. Ir savo įtarimui 
ji randa apsčiai medžiagos.

Sakoma^ V. Tribunolas ne
randąs kunigo Puryckio, tuo 
tarpu Puryckis kartais pats at
silanko Kaunan. Kode! jo ne
pamato tuomet milicija? Ko
dėl jis gauna vizas? Kas jam 
jas duoda? Juk sakoma, kad 
kunigas Puryckis ganauoliai 
bendradarbiauja musų oficio
ze “Lietuva”. Kodėl luome, 
laikraštis žino, kur rasti Pu- 
ryckį, o neranda jo V. Tribu
nolas? Kaip tai suprasti?

Sako, V. Tribunolas ieško i ’
pil. Jagomastaitės ir Skriniko-

ir reikalau-

Pasirašką:
frakcijos vardu: Kairys, 
kelis, Bielinis, Purėnienė, 
kaitis, Galinis, Daukšys, 
kauskas.
Spalių 19 d. 1923 m.

Kaunas.
DEBATAI.

Mar-

skubotu-
Markaus-

Šiandien 
au
tos

Pirmininkas. Del 
mo žodį gauna atst. 
kas.

• Markauskas ! (sd).
mes buvome liudininkai 
droš, kuri buvo sukelta iš 
pusės dėl menko dalyko. Esme 
buvo ta, kad, kaip čia buvo 
pasakyta, iškabų tėpliotojai 
buvo patraukti teisman ir 
Vidaus Reikalų Ministeris pa
darė žygius, kad tie • tamsos 
veikėjai butų patraukli atsa
komybėn.

Pirmininkas. Prašau klabėti 
dėl savo interpeliacijos.

<Bus daugiau)

dėl

kli centro komitetui ir atsiža- sidomėti.
dėti savo mandato; vietoje to,* Vieną kartą įėjo, valydamas 
jisai pasistengė susižinot su raštinę, Sargas. Pirmiausiai ne 
vietinių partijos organizacijų sargas, bet jis atkreipė į sargą 
viršininkais ir paskelbė cent- atydą: 
rui karą. Partijos centras jė
ga įsilaužė į apskričio sekre- 
tariato butą Pragoję ir pradė
jo daryti “tvarką“ su visais

i Bubniko pritarėjais. Pirmas jo 
žingsnis buvo uždrausti aps
kričio konferenciją, į kurią 
dangųmia klei^galių tapo išb
rinkta iš dešiniųjų.

spe- 
įstaigų

1)emandx?

TRULAX
Ohe ^rue Ciiocolate LAXAT1VE

Nu., kaip ^lėde, jati, turbut, 
senai kaip šią įstaigą valai.

—O, jau bent dvi dešimtys 
metų. O kiek jau perėjo viso
kių aukštų tarnautojų.

—Tai tamsta, turbut, su dau
geliu susipažinai?

—O, aš jų šimtais žinojau! 
Kiek buvo gerų, (kiek išmesdavo 

tik dabar jų 
mažiau beliko. "

Dingt galvoti rtiintis, kad, sar
go padėjimas geresnis, jog jis 
mato netik kambariuose, bet ir 
prie durų, ir už dui’ų, įleidžia 
juos. O jis štai turi sėdėti už 
poperių uždarytas nuo tų, kurie 
kituose kambariuose susipažįs- 

, dar jis šiandien 
vos apie dvi dešimtis teturi pa
žįstamų, . bėt ir tie patys nelabai 
j uppii' ųžintėresuoti, . t< G ■

Jt>‘ gyĮyėnimo tikęląs —kuo- 
daugiau surasti pažįstamų, nes 
save skaito tokiu, kurį geres-

Eikite ir 
žinosite^ kad 

delegatą, Manuelį Ber- skirtas vyriausiuoju laikraščio'jis gyvena, žinoma, mirs apleis- 
“Rovnost” redaktorium. » tas, įlipus niekam nematant.

Busi jos žmonėms, 
gti tokią tvarką, 
riausia atalinka 
mums ir viltims.

“Bet Meksikos Darbo Fe
deracija neleis1, kad Meksi
koje- butų kuriama partija,1 
vadinanti save . komunistų 
partija, kuri savo taktiką ir 
tikslus nustatoj vadovauda
mosi ne viešįKitaujančioniis 
Meksikoje sąlygomis, bet į- 
sakymais, gumiamail iš Mas- 

. kvos.”< . Į
šita rezoliucija pasiremdu- 

nia, ^leksikos dailidžių unija 
ir prašalino Jėzų Beniuli iš 
dislrikto sekretoriaus vietos.

Beveik tuo pačiu laiku tapo 
pašalinta ir keletas kitų ko
munistų iš atsakomingų vietų 
darbininkų unijose.; IMęiks-ikos? 
Miesto centru line darbininkų 
taryba, pav. išmetė rpporte-

Bet kuomet centras ėmė ši- man ant lašelio, 
taip Pragoję “darbuotis”, tai 
prieš jį atvirai sukilo komu
nistų partijos kuopos ir apskri
čiai kitose vielose. Vasario 28 
d. įvyko partijos veikėjų susi
rinkimas Brimn mieste Dar
bininkų Name. Brimn ir Klad- 
no, reikia pastebėti,* iki šiol 
buvo komunizmo tvirtovės če- ta su kitais,
cho-Slovakijoje. Minėtasai su
sirinkimas priėmė visais balsais 
prieš vieną protestų' rezoliuci
ją dėl atstovo Bu brt i ko praša
li nimo. Toliaus jisai nutarė, 
kad turi būt išmosiąs iš savo

* * * ♦ •

rių unijos delegatų, Bertrarjl’ą vietos V. Burian, kuris nesenai nieji turėtų garbinti. 
Wolf'ą, ir geležies dąrbininkų. buvo, 'Maskvos įsakymu, pa-j susipažinkite, o žii
unijos 
cerų.

Kabi- 
iš tar-

i “St. Seimas išklausęs 
riausybėš atsakymą į 
frakcijos interpeliaciją 
spėkuilia^ijos ir ' iškilusių
dėlto debatų, nutarė:

1. Paskirti iš Seimo narių 
Komisiją, kuri padarytų Už
sienio Ministerijos atstovy
bių Maskvoje ir Berlyne, 
reikalui esant ir kitų 
kuliacijoj įtariamų 
reviziją;

2. Siūlo Ministeriu 
netui tuojau pašalinti
nybos asmens, sukompro
mituotus spekuliacijų ope
racijose;

3. Pasiūlyti Valstybės Kon
troleriui turėti savo atstovą 
prie Užsienio M-jos visais 
atsitikimais, kuomet Užsie
nio Ministerija siunčia savo 
siuntinius į Užsienius jų 
kontroliavimui.
Soctialdejnu|kral.ų IFrak^ijos 

vardu (pas.) Kairys.
Pirmininkas: 

balsavimo turi 
Krupavičius.

Krupavičius
gi socialistų liaudininkų pasiu- 
lylojf rezoliucija pilnai atitin
ka krikščionių demokratų blo
ko nusistutymui,-. tad J<rikšęio-

i Išalsuos už

Del 
žodį

(kdb):

motyvų 
atstovas

Kada n-

nvs demokratai 
socialistų liaudininkų pereina
mųjų formų lą, (Alst. Digrys: 
už musų kodėl ne?).

Pirmininkas: Statoma bal
savimui pirmiau įnešta sucia-

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles, 
čekoliadinį skonf 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. 
25c. ir 50c. mieros.

Vaikai mėgsta jų

3

TRU LAX MFG. CO.
Nevark. N. .1.

• t
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u Laivynu.
junga, nors lėtais, bet 
tvirtais žingsniais siekia 
užsibrėžtojo tikslo tau
tinio laivyno įsteigimo 
kapit. Sista.

“Lietuvai” 82

Pastaruoju laiku Lietuvoje 
tveriasi “Lietuvos laivininkys
tės ir? prekybos bendrovė”. Jos 
steigėjai komersantai, turį pi
nigų ir, 'sakosi, turi teigiamų 
valstybinių motyvų. Savo atsi
šaukime į 
tosios 
prašo 
(306.000 litų) paskolos", 
pat politinės 
vės pagalbos, 
matyti, jiems 
(savo tikslui jie turi 2.000.000 
litų,xo jei dar truktų tai atsi
rastų dar finansitftų, kurie pri
sidėtų lokiam pelningais biz
niui kaip jokios konkurencijos 
nebijančiai Lietuvos laivinin
kystes bendrovei), tai jiems 
svarbiausia yra uainteresuoti 
“ponus ministerius”, idant tu
rėti moralės ir valstybinės pa
ramos ir tautinių jėgų simpa
tijos ir tokiu budu nebijoti 
konkurencijos nei komercinės 
nei tautiškos.

Kame ta tautiška konkih 
renciįa bus, ar nebus paaiškės, 
iš tolimesnio šio straipsnio 
skaitymo. Čia svarbu pabrėžti/ 
kad “Lietuvos laivininkystės 
ir prekybos bendroves” steigė 
jai laidavę savo padėtį viršmj- 
nėhi budu nebijos jau jokios 
konkurencijos. Kokiu gi budu 
p. Liniavs'kis ir p. Nordinas - 
bendrovės steigėjai 
Lietuvos piliečiu —vienas ten- kuriems 
kas, o kitas Irancuzas), maną .^š norėčiau

pomis ministerius” 
kompanijos steigėjai 

paramos: finansinės
taip 

ir administraty- 
Kadangi pinigų, 

ir savų pakaktų

. kalus —' lai jų dalykas) su 
kalbama bendrove esą susidė
ję jau du lietuviu p. Dulskis Ir 
p. Merkys; jie, sako, yra pasi
rašė tos bendrovės įstatus ir 
pirkę akcijų. Gal būti atsišau
kimas į “ponus ministerius” 
paveiks ir kitiems lietuviams 
ir jie taip pat prie tos bendro
vės prisidės, ypač tie, kurie 
netiki Lietuvos tautinio laivy
no reale i reikšmei bei jo įsi
kūrimo galimybei. x

Žinoma, tiems lietuviams, 
kurie, užuot dėję savo pini
gus grynai lietuviškam laivy
nui, dėtųsi su svetimtaučiais 
negalima butų nieko prikišti 
— delko jie daro taip, o ne ki
taip, ypač jeigu jie imtųsi kad 
ir ne “tautinio” bet valstybi
nio darbo. Nes toksai prikiši
mas butų, dar, visai veltu jis: 
neturį pinigų lietuviai juk ne
gali niekur prisidėti, 
tieji pinigų dedasi 
pelningiau: kapitalas 
cionalus dalykas * 
pirmiau biznis, o 
jeigu ir rupi, tai 
ir tik dėl' biznio.

Bet, visgi, tų, kuriems pir
miau rūpėtų grynai nacionalus 
jūreivystės reikalais, kurie no
rėtų idant kapitalas, kursai 

| susirinks iš prekybos laivyno, 
siavo internacionale tendencija 
einant nedingtų užsienyje, bet 
pasiliktų tėvynėje, tų kuriems 
rūpėtų idant įkurtas laivynas 

jo direk- 
parduotas svetimai vals- 
laip pat jtų lietuvių ide- 
(yra dar tokių!), kurie, 

ir neturi piniį$ tai turi 
kilnaus patriotizmb ir vra ku-' » .n„ . . . \ * 'praeityjen( pini grynos tautines dvasios, 

rūpėtų ta dvasia r- 
pakĮausti: ar jus

‘pQnų nu- moraliai prisidedal prie auks- 
tautiškas £.įau paminėtosios bendroves, 
matyli iš ar ne?
atsišauki-i

už-1

San Franrisco kabaretų mergai
te Nitą Smith, kuri per cĮvejus 
metus pozavo kaipo vyras ir 
pardavinėjo beverčius aliejaus 
serus. Ji tapo areštuota už 
žmonių prigaudinejimą.

ir

gi turin- 
ten, kur 
interna- 

jam rupi
tautiškumas 
tik paskiau

nisleriu” ir kitas 
simpanijas? — Kaip 
aukščiau paminėto 

lietuviams 
visu tarų v

ee=rininkų Sąjunga ir Moterų* 
Sąjunga Tautiniam ILaivynifi. 
Remti) ,gal nenori'arba neturi; 
išskaitliavimo dėtis (pav. p. p.: 
Merkys ir Dulskis).

Reikia tuos klausimus vie
šai ir drąsiai išrišti. Ir jieigu 
pasirodytų, kad visgi tautinis 
laivynas yra būtinas turėti, tai 
kaip Juriniųikų Sąjunga mano 
pasiekti “užsibrėžtojo tikslų” 
jei jai kliudys p. Liniavskio 
lį* Co. stipresnio kapitalo kon
kurencija? \ —A. Be.

j':..1 , / •. >
*) Bendrovės direktoriais gali bū

ti asmens .pirkę akcijų už didelę su
mą pinigų, taigi ne klekvicna.s’lietĮu- 
vis galės būti direktoriumi.

•♦**) šiuo tarpu Jurininkų Sąjunga, 
sulig turimomis žiniomis, jau pasiun
tu į besikuriančią bendrovę vieną sa
vo atstovą (dėl kontakto?). , • : *

VAIKAS UŽMUŠĖ VAIKĄ

Ralph Carlstep, 6 m., 10918 
Ewing Avė., liko sužeistas Galli- 
stel mokyklos kieme, prie 105 
ir Ewing gatvių. Kitas, vyres
nis vaikas, kurio nepažinta, spy
rė jam koja į šoną ir tai tiek 
smarkiai,’kad vaikas susirgo, pa
sidarė kraujo užnuodijimasi ir 
už dviejų savaičių vaikas mirė. 
Netik įieŽinoma spirusio vaiko, 
bet Taipjau nežinoma ar jis ty
čiomis spyrė, ar netyčiomis. 
Policija stengiasi tą vaiką suras
ki.

Keli plėšikai prie 55 ir Hals
ted gatvių užpuolė Stockmen’s 
Trust and Savings banko pasiųh- 
;inį ir atėmė $2,500.

Kitame plėšime dienos laiku 
trys plėšikai atėmė iš vežėjo ve
žimą su $30,000 vertes šilko. Ke- 
sintąsi buvo apiplėšti Sherman 
?ark State Bank, bet spėta lai- 
<u pašaukti policiją, kuri vieną 
iš įtariamųjų plėšikų suėmė. /

Strėnų Skaudėjimas

Nepraleiskite be gydymo
Tai stimuliuojantis efektas kur 
Sloan’s veikia į cirkuliaciją, 
kuri grėbtai veikia j skausmą ir 
tuojau jį prašalina. Užtepkite 
švelniai — be trinimo. Jos ne
nudažys. Kol jus dasiprotėsite 
jūsų strėnų skaudėjimas pra
eis. Pas visus aptiekorius — 
35 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą!

sutaupyk

* S200
- kuomet kainos yra 
nepaprastai žemos 
už instrumentą augš- 
tos rųšies, sąlygos

. \ 4 k it' Z’

yra dar žemesnes. Sis yra nacio- 
naliai garsinamas Suburban Mo
delis Gulbransen Registruojančio 
Piano. Jo kaina yra aiškia i 
atspausta ant užpakalio, dirbtu
vėje. Jus žinote ką jus gaunate. 
Jus “’v i s u d m e t gdlite pirkti 
Gulbransen žinoma^ Standard 
kaina, bet musų dabartinis ekstra : 
lengvas išmokėjimų planas yra 

« '

aprubežiuotas tik į 25 namus. 
t * i h * * * . i / v ; .t *

Veikite greitai. Gaukite jūsų 
speciali pasiūlymą.

slikurusi bendrovė nenustelbs 
grynai tautinio laivyno idėjos, 
ar nesukonkuruos 'jos realių 
pastangų? šit klausiniai, ku
riuos reikėtų plačiau pagvil
denti spaudoje. Gi tuo pat me
tu tie klausimai kol kas beri- 
šami spaudai nedalyvaujant. 
Ir nors paminėtus atsišauki
mui yra gavęs Jurininkų Są
jungos Pirmininkas ir be abe
jo ir kiti “ponai ministeriai”, 
tačiau visuomenė dar nieko ne 
bežino — kaip tas atsišauki
mas jų valstybėje ir tautinėje 
sąmonėje persilaužė...

Jurininkų sąjungos garbus 
tautinio laivyno idėjos litera
tūroje platintojai — kapitonas 
Nemo ir kapitonas Sista (pšeu- 
donimai) pereitu laiku tiek 
daug parašę laivyno klausimu 
-k- gal šiuo metu irgi nepatim 
ges griebtis savo * plunksnų, 
idant nušviesti čia keliamą 
^klausimą, ypač būdami Juri
ninkų Sąjungos -Valdybos na- 

“ ' ; taip mėgę 
opiniją

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47tt* St
jau nebegalėtų būti 
toriu c-

kokį iš 
laivynų 

tautišką,

DABAR

Lietuvoje, taip 
užsienio skv-

mo, bendrovėje 
tikrinama pusė 
vietų kaip čia, 
ir bendrovės 
riuose; bundrov
taip pat laiduojama atatinka
mas vietų skaičius. Be to, lai
vai plaukiodami po pasaulį su 
Lietuvos vėliava įgarsins lietu
vio jurininko vardą, vežios 
lietuviškas prekes ir tokiu bū
du kels ir populiarins Lietuvos

prekybos autoritetą. Taigi, val
stybiniu atžvilgiu, gi kai ku
riais atvejais (pavirš utiniu i) ir 
nacionaliu atžvilgiu — bus re
ale ir naudinga bendrovė. Vi- 

prielankus naujai bendro, 
kritikas čia net pasakys, 
per minimą laivyno vals- 

iLietuvos laivinin-

sai 
v Ji 
kad 
tybingumą

kai kurio laivyno net 
nacionališkumo, t. y.

plėsdama Lie

mus gyvuoja “Lietuvos 
Jurininkų Sąjunga” ir veikia 
Lietuvoj Moterų Sąjungą Tau
tiniam Laivynui Remti. Tosios 
rnj’.’nyos turi vieną (prekybos 
ar mokomąjį). laivą ir šiek 
tiek pinigų, bei toli gražu ne
pakankamų idant , tuč tuojau 
įsteigtų prekybos laivyną, (lai 
jie ir niekados nt įstengs j6 įs
teigti, . bet tosios sąjungos turi 
uolios tautinės idėjos* žmonių, 
kurie kiek žinau, yra to many
mo, jogei reikia turėti savo 
valstybinį laivyną, bet kad 
prie įgijimo to laivyno reikia 
eiti, pradedant nuo grynai tau
tinių — visuomeninių jėgų, t. 
y., tik per nacionališkumą eiti 
prie valstybingumo, bet ne at
bulai, tai yra, ne taip kaip 
mano aukščiau paminėjas (ne
tik mano vaizduotės!) “prie
lankus kritikas”. Taigi, čia į- 
domu žinoti įsu kuom paminė
tos lietuviškos : 
ir ką jos manytų atsakyti

BANDYKIT
Bohcmian 

Hop-Flavored

PURilAN
JOS.F.BUDRIK
3343 S. Halsted St., Chicago

eis prie 
esmės 
aukštindama ir 
t u vos prekybą
aukštins ir plės lietuviško tau
tiškumo 
pagaliau, 
ti nkanyns

pietoj imuisi sąlygas;
tąją jureivybę, ala- 

finausinės akcijos
galima juk butą po

jais “sunacionalizuoli.” Kol 
kas gi bendrovės valdybos di
rektoriais ir laivyno savinin
kais kaipo neišvengiamą ne
malonumą prisieina turėti sve
timtaučius ir tiems ((Lietuvos 
bei užsienio') svetimtaučiams' 
atiduoti beVeik visą, ar bent 
didesnį, laivyno pelną, liadan- 
gi jie kol kas yra faktiškais 
bendrovės (laivyno ir pinigų) 
savininkais. Tas pat kritikas

pinigais 
vėliava 

juridiniai 
yra ne

tokia svetimtaučių 
įkurta ir lietuviška 
prisidiungusi, tai yra, 
vablyblška bendrovė 
išvengiamas faktas,
lauitliečiai, Ineli^rėdan^i pinigų, 
negali jokios savos komercines 
laivininkystes įkurti. Ir kadan
gi reikalas turėti prekybos 
laivyną, jau senai pribrendo, 
tai vietoje nieko neturėti ge
riau turėti nors ką nors. Taip 
ar kaip kitaip 
protaudami (o 
rėdami grynus

panašiai svin
gai (Stačiai tu- 

biznierių rei-.

jai ir 
tautišką 

ištiesti 
laivyno

kreiptis į visuomenės 
ir 'jos užuojautą.

Mums svarbu žinoti 
dviejų projektuojamų 
mes turėsimie; — ar
ar svetimtaučių rankose esan
tį. Ar gal turėsime du laivy
nu; ir jeigu taip -tai kokie 
bus tarpe jų santykiai.

Yra gandų, kad Jurininkų 
Sąjunga in corpore gali prisi
dėti prie naujai steigiamos 
liendrovės ir atiduoti 
savo vardą ir įsavo 
autoritetą**). Nes, 
savo atskiro prekybos
neturėti ir tuo pat metu leisti 
įsisegti kitam, juk reiškia tą 
patį ką ir atiduoti šiam pasta
rajam visas tautinio laivyno 
sankcijas ir pasiimti už jį mo
rales atsakomybes* ir prieš Lie
tuvą ir prieš pasaulį; gi prak
tiškai yra vistiek ką būti pri
verstais remti jį materialiai 
(iš kilos pusės, žinoma ir gauti 
materialės naudos). —T ok ia 
log i ška k o nsek ve nei j a.

Pagaliau, realybėje gal 
linis komercijos laivynas, 

sąjungos eitų toksai Lietuvai visai ir
I reikalingais. Gal svarbu yra 

p()nu^l valstybė, ne tauta, gi. vaJstybi-

Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Prašykit groserninkų

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje,

1 THE BRIDGEPOBT ELECTRIC CO., I n c.
Bartkus, Pres.

1619 W. 47th fer., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

KLEIN BROS
iMR. BUISHAS

įmi

nė Neimant orderių pašhi nei telefon

musų lietuvis pardavinė
tojas, No. 14, maloniai

jums patarnaus

Phone Bonlevard 758S

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame yisų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

1 niu atžvilgiu yra vistiek kokį 
prekybos laivyną turėti —tau
tinį ar netaulinį. Gal Jurininkų 
Sąjunga siekdama “užsibrėžtojo 
tikslo tautinio laivyno įsteigi
mo” eina klaidingu keliu ir 

I D<ivoz'tikslo be privačios inicia
tyvos vistiek nepasieks, ką- 
dangi nįusų.. lietuviška visuo- 

i, arba 
su neturinčiais pinigų (su Ju-

minislerius”. Manau, kad ta
sai atsišaukimus apart minįsto 
rių tikroje to žodžio prasmėje 
bendrai liečia visus užinterv- 
suolus asmenis* ir įstaigas, gi 
Valdžių ir Jurininkų Sąjungą 

ypač.
Kokis Jurininkų Sąjungos 

alsinešimas naujai besikurian-.
čiai “Lietuvos Jūrininkystės menė arba neturi pinigų 
ir prekybos bendrovei”? Ar į- 1 -- -

Klein Bros. Didžiausias Išpardavimas Siutų
ŽIŪRĖKITE LABEL’IO AMERIKOS ŽINOMŲ IŠDIRBĖTŲ

Fį HART SCHAFFNER & MARX
Paprastai $35 ir $50 vertes — Žiūrėkite label’io

Kaip tik. pamatysite žinomą label’į tuojau pažinsite gerai žino- 
■t) Xw mą Hart Schaffner & Marx išdirbimą. Ekspertų padaryti iš

pukiiausių vvorsteds, cassimcres, ševjoto, unfinishcd vvorsteds,
■ se-rges — visi gerai išrodo, stipraus materiojolo. Kiekvienas 2)
B. siutas tikrai vertas nuo $10 iki $25 daugiau negu musų išpar- {(('ftįįo

J • davimo kainos J^vr>-’Q^x

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876
- . t- ----------

Prašalinkit greita^Slogas slogas ir apsaugokit 
pneumonijos

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA
Taip, kiekviena šei- 
gyduoles nuo užkie- 
ir inkstų trubelių ir

Ji verta dešimt j sykių .savo kainos, 
myna turėtų turėti tas grynas žolių 
įėjimo, reumatizmo, skilvio, kepenų, 
sustiprinimui kraujo.

Pirkite šiandien pakelį nuo savo aptiekoriaus —
Pastaba: — Daugelis žmonių gyvena ant faunų ir mažuose įhiostc-

liuese kur nėra aptinku. Jiems reikia'tų gyduolių labai ir jie turi turėti, 
todėl aš atsiųsiu paštu, didelį pakelį 5 menesiams už $1.25. ' Adresuokite 
man, U. 11. Von Schlick, Dept. O, 8-yt Locust St., Pittsburgh, Pu.

75c., $1.25.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 llooseveit Ed.
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILU

HART 
SCHAFFNER 

& MARX
Siutai ir- overkautai dėl vyry visokio subudavojimo

Jum čia rasite siutus dėl vyrų, vaikinų, paprastų mio-rų, dėl storų, vidutinių ir ekstra storų. Siutai 
augštų ir žemų — faktiškai mes galime priskirti jums nežiūrint kaip jus esate išaugės.

.Merginu Dresiy Išpardavimas
Motinos! šiame pavasariniame 
išpardavime surasite šilkines crepe 
dreses nuo 7 iki 14 metų labai že- 
momis kainomis! Tos dreses gru- 
žiausios šiame sezone už mažai -r /pS

uikiai

Tau

Gražiai trimuotos 
Išrodo, mieros 
7 iki 14 
SPALVOS: Liustick 
donos, Povvder Mėlynos,
Baltos, Rudos, Navy Mėly
nos, Rožines ir kitokios.
MERGAIČIŲ PAVASA

RINIAI KAUTAI 
Nauji polos, plajdp ir dai
lių spalvų, mie- C C Efl 
ros 7 iki 14 H>U.UU

1,000 Pavasariniu Skrybėlių

1,000 gražiai (rimuotų .Skrybėlių nio 
tcrims, merginoms ir senutėms, žc 
momis kainomis, galėsite pirkti ke 
lėtą. Turbane, dideles ir mažos iš 
eigines skrybėlės, įiolk bonnets ir ki 
tų gražių stylių.

Gražiai trimuotos su kvietkomis, ri- 
binals. Visų naujų • $2.96
spalvų

« I
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1" ' —m—Lewestein Ltd. pns Mančestrę

v < ■ i. h.»tos DalyKai
NUODINGOS DUJOS

štai kas 
duju iš-

lai k ras-

• \
Laikraštyj “Lietuva” 

rašoma apie nuodingų 
dirbimą:

Švedų specialis k tiriu
tis, vardu “Svensk Militar Tid- 
skrift”, deda įdomių straipsnių 
apie užnuodytų dujų vartojimą 
įvairių valstybių armijose.

Pirmoje šituo atžvilgiu vieto
je stovi Europoje prancūzų ka
riuomenė. Paryžiuje prancūzai 
turi įsikūrę specialį karišką 
chemišką skyrių su tam tikrais 
kursais, kuriuose lavinami in
struktoriai visoms armijos da
lims. Mokslas kursuose eina
mas ištisus metus; jų lankyto
jais paprastai yra karininkai, 
komandiruoti iš korpusų, divizi
jų ir karo mokyklų štabu. Vė
liau jie tampa instruktoriais ar
mijoje ir mokytojas karo mo
kyklose. Kiekviename koipuse 
dujų ginklai yra inspektuojami 
kasmet tam tikra komisija.

Vartojamos prancūzų armijo
je dujos turi nekaltą pavadini
mą “Ypėrite” nuo miesto Ypres, 
kur vokiečiai paskutiniajame ka
re pirmą kartą -pavartojo dujų 
ataką. Prancūzų dujos esančios 
vokiečių išradimu — Gelbkreuz, 
tik patobulintu iki aukščiausiojo 
laipsnio.

Autoritetingu Trockio tvirti
nimu, .1922 metais prancūzai 
esą pasiuntę apie 800 karininkų 
ir 1500 puskarininkių instruk
tuoti lenkų kariuomenę.

lankai irgi turi savo mokyk
lą, panašią į prancūzų, kuri esan
ti Varšuvoje prie “cheminio ba- 
talijono”. Jos šefu esąs pulki
ninkas Dr. Marecki’s, kuriam 
padedą ne mažiau, kaip 20 len
kiški! ir užsienio mokslininkų c v

chemikų. Dar 1923 metais prie 
tos mokyklos buvo įsteigti trejų 
metų kursai, kuriuos dabar lan
ką 200 karininkų i 
mijos dalių, 
tyta 
tiek 
kad 
butų
baigęs mokslą toje mokykloje.

Chemijos batalijonas kasmet 
atlieka po kelis bandymus lau
kuose, kuriuose dalyvauja ir vi
si kursų klausytojai. Tuomet 
yra mėginamos įvairių rūšių 
priešdujinės kaukės, mėtomos 
dujų bombos .ir vartojami apa
lptai, skleidžianti dujas ir mė
tanti minas su užnuodintais ga- 
zais. Tų eksperimentų rezulta
tai' laikomi griežtoje paslapty j.

Su ta mokykla dirba išvien ir 
viena Varšuvos aeroplanų 
tuvė.

čekoslovokai irgi rimtai 
šiasi i visokius tikėtus ir v
kėtus galimumus: pagersėjusį 
pasauly “Škoda fabrikai” dirba 
dujų granatas jų artilerijai. Ar
mijos vadovybė einanti prie to, 
kad pusė vietos čekų amunicijos 
butų pritaikinta prie dujų karo. 
Netoli Olmutz ruošiama dujų 
bandymo stotis, kuri vėliau bu
sianti paversta į naujos amuni
cijos arsenalą; Čekų karinis pri
siruošimas esąs labai panašus į 
prancūzų, bet kol kas visas su
manymas yra tik užuomazgoje.

Intęgsingiau už kitas valsty
bes ruošiasi prie karo, be abejo, 
Sovietų Busi j a. Turimomis ži
niomis, rusai nori pritaikinti du
jų vartojimą oro laivynui, ir ši
toji jėga, turėsianti būti stip
riausiu rusų armijos ginklu.

1923 metais birželio mėnesį 
Ukrainoje raudonieji generolai 
Frunze ir Permiakov suruošė 
didelius manevrus,, kuriuos buvo 
išbandytas ir dujų vartojimas 
karo lauke. Bandymai buvo at
likti žiauriai “reališkai”: ekspe
rimento objektas buvo, tarp kit
ko, gyvi žmonės, atgabenti iš 
Odesos kalėjimų; iš jų 60 nuo
šimčių padėjo savo gyvybę už 
tų generolų gudrybę. Be to, per 
manevrus kliuvo ir kitiems, ne 
pasmerktiems iš anksto miriop. 
Lakūnams bekovojant su pėsti
ninkais ties Bukovu išmesta išjkaip Naujienos.

i vairi u ar- 
Lenku esą numa- 

žinias apie dujų vartojimą 
išplatinti kariuomenėje, 
kiekvienoje, ar eskadrone 

bent vienas karininkas,

dirb-

ruo- 
neti-

išdirba kas dieną didelei dujų 
kiekybes karo reikalams. Paga
mintos dujos renkamos j. dideles 
cisternas ir taupinamos ateičiai, 

aeroplano dujų bomba palaido-. Tokių pripildytų jau cisternų 
jo vietojez20 kazokų su arkliais, karo ministerija turinti labai 
Paprastai vartojant dujas, daž- ^aug. Atsargus britai, matyti 
nai įvyksta nelaimingų atsitiki-pylomis rengia daug siurprizv 
mų, kadangi dabar išdirbamos savo priešams. Naujose jų karo 
dujos yra visai neregimos ir ga- tarnybos instrukcijose daug vie
na sunkios, vadinasi Jos ganajtos pašvęsta taisyklėms apie 
ilgai nenustoja savo I ---- * - -• ....................
ypatybių ir ne taip greit išsi
sklaido bombos sprogimo vietor 
je. Vartojamos šiais laikais 
kaukės negali ir pilnai apsaugo
ti žmogaus gyvybės prieš nau
jausius išradimus šitoje srityje.

Spccialėsi karinės dalys, “ap
ginkluotos” dujomis, esančios 
keturiose įgulose: Petrograde, 
Smolenske, Harkove ir Irkuts
ke. Maskvoje esanti jau įsteig
ta karinė chemijos aukštoji 010^ 
kykla, kurioje yra sekami ir 
studijuojami visi klausimai, su
rišti su karine technika ir che
mija. čia pat bus ruošiami ir 
tos srities “specai”.

Belgija taipgi neatsilieka nuo 
kitų valstybių. Jau 1923 motais

L taisyklėms apie 
nuodingų bombų vartojimą, kaukių ir ki

tų apsigynimo priemonių saugo
jimą.

Užbaigęs trumpą apžvalgą 
naujausių mokslo išradimų prieš

“artimą savo”, negaliu nepami
nėti vieno mažo tarptautinio 
“popieriaus sklypelio”,' būtent 
sutarties, pasirašytos 1922 m et., 
sausio 7 dieną Vašingtone Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Japonijos — karui iš
kilus, nevartot viena prieš kitą 
troškinančios ir nuodijančios 
medžiagos. Davusios pasižadėji
mus valstybės kvietė tuomet ir 
kitas “civilizuotas” tautas prisi
dėt prie šios konvencijos.

Tai buvo gražus žodžiai. Apie 
praktišką tų valstybių veikimą 
išgirdome iš švedu laikraščio.

Xy.

PEšeSI LIETUVOS
MINISTRUI AI

vieną ir kitą ausį. Krupavi
čiaus viceministeris pastebėjo 
pulk. Daukantui, kad šis pasiel
gęs nemandagiai, už tai Dau
kantas drožęs ir šiam. Tada Kru- 

per Min. Kabineto posėdį susi-' pavičius pastebėjęs, kad dabar 
pešęs Krupavičius su pulk. Dau
kantu. Buvę tlaip. Krupavičius 
pradėjęs išmėtinėt Daukantui, 
kad kariuonuenėj per daug be
dieviškumo, ir ištvirkimo, nesą 
disciplinos. J tai Daukantas pa
stebėjo, krtd Krupavičius ka
riuomenės disciplinos dalykuose 
esąs ignorantu. Užsigavęs Km 
pavičius atsakęs: “Tamstos pra
eitis tamsi!” Už tuos žodžius 
Daukantas drožęs Krupavičiui į

Savo laiku ėjo gandai,

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

kad

Daukantas turėsiąs atsistatydin
ti, o Daukantas į tai ats.. “Del 
tokių niekų neatsistatydinsiu!” 
Matomai, tas piktumas išėjo iš 
seniau slėpto nesutikimo. Kaž
kaip tuodu ponai jaučiasi nau
jam Kabinete? —Ne ministeris.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingon.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

kyklą kariams, norintiems susi
pažinti su nauja karo technikos 
šaka, kuri tiek daug bloga pada- 
,rė belgams paskutiniame kare.

Ispanijos vyriausybė statanti 
du fabriku dujoms išdirbti karo 
tikslams. Abudu fabriku yra 
statomi netoli' nuo jų aeroplanų 
dirbtuvių ir, be abejo, ne visai 
priepuolamai.

Smarkiausias dujas ikišiol iš
dirba japonai. Jų nuodingos du
jos yra labai panašios į‘vartoja
mus Amerikos kariuomenėje, 
vadinamus Levviste, bet daug 
pavojingesnės, kadangi po bom
bos eksplozijos jos no išsišvais- 
to, o gula prie žemės. Tokios 
pat rųšies, kaip amerikonų, du
jos išdirbamos Prancūzijoj, Ru-

Mokykla pa- 
technikos, 

skyrių. Jos 
gerai įpra- 

ginklo

U. S. A. karo ministerijos 
dirbtuvės yra Edgevvoode Mary- 
lande; 1921 melais - jose buvo 
10250 darbininkų. Prie dirbtu
vių yra įrengta ir mokykla, ku
rioje specializuojasi 90 karinin
kų ir 1500 kareivių iš vadinamo
jo “dujų, pulko”.
dalinta į 3 skyrius 
karo ir bandymo 
tikslas — priruošti
tintus prie neregimojo 
karininkus, išdirbt taisykles du
joms vartoti ir priruošti specia
listus kareivius, kurie galėtų 
dėstyti tos srities dalykus nau
jokų mokyklose.

Geografinė Amerikos padėtis 
verčia jos chemikus išrasti to
kių neregimų, ore kybančių 
nuodų, kurie per kelias dienas
galėtų palaikyti savo baisias ypa
tybes. Ikišiol amerikonams ne
pavyko padirbti tokias dujas, 
kokias jau vartoja prancūzai 
(Ypėrite), ar japonai. Nuodai, 
kaip kliurkė, fosgenas, klorpik- 
rin ir kiti, kurie yra vartojami 
puojant priešą, ir kurie yra pa
vojingi užnuodytoje plotmėje tik 
trumpą, palyginti laiką, daug 
naudos amerikonams negali tu
rėti. Prieš busimąjį karą (ku
ris gali įvykt su japonais), 
Amerika stengiasi išrasti tokias 

kurios pilnai apsaugotų 
:antus nuo desanto. TuoJOS 

tarpu priešo laivynas turėsiąs 
būti sunaikintas didžiausio kali
bro dujų bombomis (apie 2—3 
tonas svorio) iš oro ar tokiomis 
pat minomis iš povandeninių 
laivų.

Labai rimtai ruošiasi i karą 
Anglija. Cheminis fabrikas

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių,

00 Kelione iš New Yorko
... ,\ *. I ♦

TU ai pėdo n ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-tra

ERIE R. R. Paketui
Priežiūra

Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie-, 
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantiją 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 pabrangiausips. 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-

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

u.s LINIJOS LAIVU

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienųekskursan-

i NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

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

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijoš agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti sato 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. ,

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:
. 1

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

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

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
gieciai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

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

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

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

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

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, dėl ei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laike šešių savaičių 
nuo Šios dienos iki pat užganėdinan-

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 kuri galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

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

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

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir vi«M už«i- 
senėjusias ir komplikuotas ligas, nes 
{staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir AmerikoniJkais {taisymais ir gyduolėmis.

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

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko { musų ofisą ir dasiiinos 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. Ne
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 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietA. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai. vakare.

j i utį i ~i i u ■ ■ ■■ ——

Ar jus Žinote, kad
Nesenai Vilniaus Universitetą už

baigė 90 medicinos studentų. Tai 
pirmu sykiu šis Universitetas iš
leido tiek daug tos profesijos žmo
nių. Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkiški cigaretai suteikia jums 
gerumų. Naminiai maišytį cigare
tai suteikia jums daugumą. Bet ge 

. rūmas daugiau reiškia negu dau
gumas.
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Chicagoj siaučianti pavo 
jinga epidemija

Dr.Sveikatos komisionierius 
Bundesen išleido įspėjimą, 
Chieagoj pradėjusi siausti gana 
pavojinga, bet dar neužtektinai 
ištirta epidemija. Tai yra grei-

uždegimą. Ji esanti labai mir
tinga, nes nuo jos į pastavasia's 
devynias dienąs mirė virš 200 
žmonių. Pereitus du mėnesius 
nuo tos ligos. kasdien mirdavo 
vidutiniai arti 14 žmonių, bet šį 
fnėnesį mirštą.į. dieną vidutiniai 
virš 22<žiųonės. Vietomis ta li- 
ga.ąerga ištisos šeimynos,

Liga yrą panaši influenzai irloison. 
pas ją’-’sergnnčius randama in- 
flųenzos bakterijų, bet visgi tai 
nėra influęh^a.. Jį. vystosi la
bai -smarkiai ir greitai p<n‘simai- 
no i daug pavojingesnį plaučių

Liga pasižymi skaudėjimais 
visame kūne, uždegimu akių, pa
kilimu temperatūros, silpnumu 
ir tankiu kraujo bėgimu iš no-

(lyti jos progresą karštomis va
liomis ir poilsiu. Esą reikalin-į 
ga tuojaus gulti ir nesikelti iki * 
liga nepereis, nes ją užleidus ji) 
gali išsivystyti i plaučių ’Užde

Užvakar miesto taryba vien
balsiai priėmė rezoliuciją, kurioj 
rekomenduojama'' ištirti 'munici- 

'palinic tekėjo Henry M. vValkec 
protą. Rezoliuciją įnešė alder- 
manas a lamkewicz, kuris nusi
skundė, k.'sd lis buvo išmestas 
iš teisėj.) IValker kambario 1r 
kad teisėjas jam pasakęs, jog 
jam bomai ir alde> mo.r-ai išrodą 
vienodi. Kiti alderma įai irgi 
padare užmetimų teisėjui Wal- 
ker, kad jis gembleriaująs ir ge
riąs, nors pats baudžiąs girtuok
lius, taipjau n 'mandagiai* apsi
einąs ir su kitais aldermanais. 
Visiems išsikalbėjus apie teisė
ją Walker eita prie balsavimo 
ir rezoliucija tapo priimta vien
balsiai.

žinoma dar dėl priimtosios 
rezoliucijos nebus padaryta tei
sėjo Walker proto tyrinėjimas. 
Tai gali įsakyti padaryti tik vy
riausias jnunicipalinis teisėjas 

Bet Walker nuo proto 
tyrinėjimo nesišalina ir jo nesi
baido. Esą.aldermanai ateiną ir 
reikalaują sau ypatingų privile
gijų ar bando paveikti į teisėją 
ir užtarti sau patinkamus tei
siamuosius žmones. Pats al- 
dennanas Adamkievvicz atėjęs* 
prašyti pagreitinti bylą; kuria 
jis buvo užinteresuotas ir pra- 

| dėjo teisme nemandagiai elgtis 
ir todėl tapo paprašytas išeiti, o 
galinus ir išvestas. Teisėjas 
nelyginęs aldermanų prie bomų, 
bet tik pasakęs, kad jo teisme 
kaip aldermanai, taip ir bomai

Lietuviu Rateliuose 
- .— 

VAIDINS “PAKR1KĖ- 
LIUOSE” x

L. Klimaitė, 
artisto Juozo Vaičkaus mokinė, gerą* teatrą. 
Tai yra nauja spėka Chicagos 
lietuvių artistiniame pasauly. J.
Vaičkus labai daug iš jos tikisi. 
Ji dalyvauja “Pakrikėliuose,” 
kur vaidins ji Marytės rolę. Vai
dinimas bus rytoj vakare, Lietu
vių Auditorijoj.

latinį Amerikos lietuvių dramos 
teatrą. Jąja vadovauja Lietu
vos ir Rusijos geriausių teAtrų 
artistas ir nepaprastai gabus 
scenos meno mokytojas J. Vaič
kus. Dalyvauja ir\artistė Pola 
Tendžiulytė, kuri vaidins ir “Pa- 
krikėliuose” vieną iš svarbiausių 
rolių. Sąjunga, kaip ir pats me
nas, yra bepartyvė ir todėl visi 
lietuviai ir lietuvaitės turėtų ją 
paremti, kad ji kuogreičiausia 
galėtų pasiekti savo tikslo ir 
duoti mums nuolatinį teatrą, 
prie ko Sąjunga visomis savo 
jėgomis ir eina, atiduodama tam 
darbui visas savo pastangas.

I Pirmas Sąjungos pasirodymas 
ir bus šeštadieny, Lietuvių Au
ditorijoj. Ateikite visi; netik 
kad pamatysite gerai suloštą 

i gražų veikalą^ bet ir paremsite 
nuolatinio lietuvių teatro idėją. 
Juk kiekvienam bus malonu, kad 
už kiek laiko Amerikos 'lietuviai 
tiek išsilavins, kad sukurs tikrai 

Prie to dabar ir
einama ir musų visų pareiga tas 
pastangas remti.

—Dailės Mėgėjas.

“Jaunoji Birutė”
Rengiasi paminėti dviejų 

sukaktuves.
metų

Teisėjas Olson veikiausia nc- 
isys miesto tarybos priimto- 

/ystyti i plaučių užde- sį()S rezoliucijos ir nebandys tir- 
Liga yra labai limpan- ti teisėjo protą.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. V’artojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies. _ ..uu .n .,. 'u

DR. A. A. BIENIEWSKI
Instituto užveizda

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

Tcl. Brunsvvick 1717k...................   , . y

■ ŠIANDIE POŽĖLOS-ŠIMKAUS 
RISTYNĖS

VAIDINS “PAKRL 
KELIUOSE” ‘

Nedėlioj, kovo 15 d., Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted St., 
rengiama vakarienė su progra
ma. Rengimo komitetas — po
nios Novakauskienė, Gulbinienė, 
Tverijonienė, Bernotienė, Blo- 
žienė, Lančauskienė, Matikonie- 
nė, (Jurienė, — prižada suteikti 
ką tai naujo svečiams. Po gar
džios vakarienės bus lietuviški šo 
kiai ir žaismės. Siame vakarėly
je bus ir Vaičkus su visa artistų 
grupe, bus ir Uktveris su savo 
juokdarių “šaika,” iš ko publika 
turės gardaus juoko, Bus geri 
kalbėtojai, jų tarpe ir artistas 
Vaičkus*; kalbėtojai papasakos 

istoriją šios draugijėlės ir kokią 
naudą turi visuomenė iš tos 
draugijėlės.

Pelną nuo parengimų Jaunoji 
Birutė apverčia ant visuomenės.

nų.” “Dzimdzi-Drimdzi” yptv ma butų atlikti iš špyžio ir tin- 
tingai moka sužavėti žiūrėto- karnai nudaužyti); 3) įkasti ap- 
jus;'jie visuomet ką nors naujo link kapo 6 akmens stulpus ir 
parodo. <■• Kas norės žiovulio at- pratęsti aplink storą geležies 
sikratyti, gardaus juoko para- grandinį ir 4) už paminklo kam- 
gauti, būtinai , ateis Dzimdzių puošė pasodinti du gyvus ąžuo- 
žiurėti. Padėkime DzimdziamĮ, lūs.

j “Kadangi gerb. Daukanto ka
pą Papilėje aplanko tik daugiau
siai vietos visuomenė ir kartais

nes Dzimdziai musų nepamir
šta, mielai mus palinksmina, nu
džiugina. —Rep.

Mokslo draugams kal
bės Dr. Cherry

Taipgi pratars kelis žodžius ir. 
imigracijos viiširtinkas Eby.

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

ar kviečia.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į nauję vietę.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

6. Renošius
1616 W. 47th Street

i • šiandie School Hali -svetainė** 
!je (-18 ir Donore St.) susikibs J.
i Šimkus su Požėla.
| Šimkus prie tų ristynių renge
isi su didžiausiu pasišventimu.
i Juokdariai sako,, kad jis valgęs 
j po dvejus pietus, kad stipresnis 
! butų....

Ar tai taip, ar ne, — nesvar
bu. Svarbu tai, kad Šimkus yra 

| geram stovyj ir rengiasi gerokai 
j pašokdyti Požėlą.

Kitos poros bus šios: John 
i Rriberg su Hill’u, Geštautas su 
Milleriu ir Adomas Wedzes su, 
Levickiu.

Verta paminėti, kad Friber- 
g’as yra švedų čempionas ir la
bai geras sunkiojo svorio čem
pionas. —N.

M i r ė

T A.
SIRPS

(po tėvais Rimkiute) 
kovo 11 d., 1925 m., 9 vai. 
sulaukus amžiaus 23 metų, 
buvo gimusi St. Louis, Mo.,

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

J. Uktveris, 
'gerai chicagiečįams jau nuo se-_____ _______
nai pažystamas megejas-vaicTyla. naudos — nupirkimui muzikalių 
Jis irgi i vaidins dramoj “Pakri
kėliai,” ir lai vyriausią Dr. Pa- 
krikėlio rolę. J. Vaičkus savo 
artistus tiek išlavino, kad,y sa
koma, $ai busiąs geriausias vai
dinimas, kokio chicagiečiai nėra 
mate. Pats J. Uktveris prisipa- 
žysta, kad vadovaujant p. Vaič
kui, jis tiek persimainė, kad 
pažystamieji jo nepažinsią.

ne

Auginkime Amerikos lie 
tuvių teatrą

instrumentų ir knygų, kuriomis 
gali naudotis bile narys šios 
.draugijėles. Jaunoji Birutė turi 
dar gerų rėmėjų, jų tarjfe ir J. 
Braknį. Pastarasis pereitame 
susirinkime paaukojo smuiką, 
35 dolerių vertės. Nors jis ir 
neturi savo šeimynos, bet jis at
jaučia vargus tų, kurie auginą 
šeimynas, gelbsti, j kiek galėda
mas Jaunosios Marutės šeimy
noms. į

i Rengėjai tikisi, kad svpčių bus 
! pilna svetainė, kaip ir visuomet 
(Jaunosios* Birutes parengimuose, 
i Visuomenė įvertina musų dar-

Auklėkime ir lietuvių artistus, bus-vęikimą, už tai gausiai atsi- 
________ , lanko.

Ateinantį šeštadienį, kovo 14, 
d., Amerikos Lietuvių Teatro 
Kūrėjų Sąjunga stato savo pi r-! 
mą veikalą “Pakrikėliai.” Tą ■ 

ve. veikalą režisieruoja pats “dra-j 
kur mos tėvas” artistas J. Vaičkus, i

.lapu—Johnis.

West Side
“Dzimdzi-Drimdzi” kruta.7liūne

ir dabar jos motina su broliais gyve- Voik-d m kurk tebėra dar rank-na, S23 Iloward St., St. Louis, Mo. į v ei KULIS, KU11S iCOeid aai IdllK
Velionė paliko • nuliūdime vyrą rašty, yra gražus ir gana žiugei-

Henry, " ~
5 brolius. Laidotuves atsibus kovo

Į 13 d., 12 vai. dieną iš nąmų 1.
Veliones kūnas bus Į

s i St. Izniis, Mo. pas motiną ‘
,---------- ----r- ___ __ Gi- ( ,
ir draugai meldžiami dalyvauti atro Kūrėjų Sąjunga, kuri užsi- jie vaidins 'sunku nuspėti. Be

dėjo ant savęs pareigą kurti ntua- gis, kad bus ir “Ubagų” ir “Po-

Kovo 15 d., nedėliojo, laikro
di motinų Barborą Rimkienę ir (jus vaizduojantis* pafvirkusį a- džiui 8 vai. vakaro parodžius, 

Meldažio svetainėj pakils scenos 
atgal*žiurstas ir pasirodys chicagiečiu 

susikūrė Amerikos Lietuvių Te- favoritai “Dzimdzi-Drimdzi.” Ką
Mihvaukee Avė. 
išvežta 
ir bus palaidota kovo J6 kliena, 
m’i neš i 
laidotuvėse. Liekame nuliūdę

Vyras, motina ir broliai.

j 946 ristokratų šeinaininį gyvenimą. 
Kaip žinia, kiek laiko

Nedėtoje, kovo 15 d., 10:30 
yal. ryto, Rayniond Chapelyj 
(816 W. 31 St.) Mokslo Drau
gams paskaitą laikys Dr. C. 
Oherry. Jo paskaitos tema — 
Burnos ligos.

Tai 'nepaprastai svarbi paskai
ta. žmonės mažai težino, kad 
nuo burnos neprižiurėjimo paei
ną įvairiausių ligų.. Dr. Cherry 
savo paskaitą iliustruos1': rocfys 
paveikslu. >•

Be to, keletą minučių kalbės 
p. Eby, kuris yra imigracijos vir
šininkas. —žinąs.

Simano Daukanto pamin- 
' klo statymo reikalu
Chicagiškė Simono Daukanto 

draugija yra rimtai susirūpinu
si pastatymu paminklo ant Si
mono Daukanto kapo, Papilėje. 
Yra išrinkta ir tam tikra komi
sija, kuri jau susižinojo su ki
tom dviem Sim. Daukarito var
dą Jiesiojančiom draugijom —■ 
Simono Daukanto “spuJka” ir 
Sim. Daukanto Teatrališku Jau
nuomenės Kliubu. Taipjau, per 
Lietuvos* Konsulą Chicagoje p| 
P. Žadeikį, tapo susižinota dr su 
Šiaulių Apskrities Savyvaldybe, 
kuri taipjau rūpinasi aptaisymu 
musų istoriko kapo ir pastaty
mu gražaus paminklo Šiauliuose.

Nuo Šiaulių apskrities valdy
bos, per konsulą, yra gautas se
kamas laiškas — atsakymas, su 
plačiais paaiškinimais apie pro- 
j ektuo j amą paminklą:

“Į Tamstos raštą iš 13 d. lap
kričio m,ėn. š. m. turime garbės 
pranešti sekantį:

“Šiaulių Apskrities Savivaldy
bės yra rimtai susirūpinta su
tvarkyti musų Apskrities ribo
se esanti garbingojo musų tau
tos literato-istoriko Simono Dau
kanto kapą ir pastatyti jo at
minčiai atskirą paminklą. Tam 
tikslui esame skyrę sulig išga
lės lėšų ir atlikę prirengiamuo
sius paminklo darbus (nusinešę 
su dirbtuvėmis, įstaigomis ir 
lt.).,

| “Kas ir kaip tą atlikti dar ga
lutinai nesame nusistatę »ir Sį 
klausimą galutinai aptarsime 
sukvietus tam tikrus-darbo ži
novus ir visuomenės veikėjus.

“(Miksų nuomone, ant glerb. 
Daukanto kapo Papilėje reikėtų 
padaryti tik sekai)tį: 1) atnau
jinti nūn esamąją didelę ir isto
rinės reikšmės turinčią akmeni
nę lentą ir ją ganėtinai pakelti; 
2) gale jos pastatyti paminklą 
vaizduojantį nulaužtą ąžuolą ir 
prie jo liudenčią moteries stovy- 
lą su laurais rankoje (šis gali-

tam tyčia nuvykę ten asmenys 
bei ekskursijos, tai didesniam 
mirusio istoriko pagerbimui, kad 
davus progos taukiaus priminti 
jo Lietuvių tautai padarytus 
nuopelnus, manome būtinai rei
kėtų viename iš didesnių Žemai
tijos miestų, tai yra Šiauliuose 
pastatyti vienoje iš tinkamiau
sių vietų, kiek galima didesnį ir 
kultūros atžvilgiu tinkamesnį 

.paminklą, kuris turėtų būti iš 
bronzos ir ant tinkamo akmens 
pastatytas. Tokiu budu pamin- 

I klo statymas turėtų būti iš sykio 
(atliktas dviejose vietose, špy- 
žiaus liejimo ir akmens darbus 
galėsime atlikti Lietuvoje, bron
za. gi — Vokietijoje arba Dani
joje, su kurių šalių lėjykloinls 
jau esame susinešę.* Viso virš 
išvardyto darbo atlikimas maž
daug apsieitų 4000—5000 dole
riu mažesniame maštabe ma- c >
žiaus/ Nulieti tik biustą, musų 
nuorn(one,t butų permaža^1, taes 
jau sykį darant dalyką reikėtų 
atlikti tinkamai. Apskrities sa
vivaldybė paminklo , statymo 
reikalams gali skirti nedaugiau 
kaip 10,01)0 litų, kitas lėšas rei
kės išgauti iš kitur. Labai butų 
malonu r kad Amerikoje gyve
nantieji lietuviai prie to prisi
dėtų, kas be abejo dalyką žy
miai pagerintų ir pagreitintų.

“Kas link užrašo, tai pilnai su
tinkame padaryti sulig Tamstų 
pageidavimų. Jeigu gi bus sta
tomas paminklas ne vien Ame
rikiečių lėšomis, bet dalinai ir 
musų, tai apačioje pažymėsime, 
kad paminklas pastatytas Tams- 

j tų ir musų lėšomis, bet apie tai 
i visuomet susitarsime.

“Labai malonu buvo sulaukti 
Tamstų laiškus ir girdėti tą nuo
latinį brolių Amerikiečių rupes
nį apie Lietuvos reikalus; mes 
iš įsavo’ pusės pasižadame visą 
ką tik galėdami atlikti sulig 
Tamstų pageidavimu ir noru, 
nes labai butų malonu, kad kal
bamas paminklas pastačius šie
met, nes nūn kaip tik sukako 60 
metų nuo gerb. Simono Daukan
to mirties ir jau pradėdama mi
nėti šis jubilėjus.

„Lauksime Tamstų atsakymo 
į musų iškeltas mintis ir suma
nymus kad tuo budu neatidėlio- 

nt pradėti darbą.”

Reiškia, pradžia, prirengiama
sis darbas jau atliktas. Dabar 
belieka tik eiti toliaus: kelti ka
pitalą Simono Daukanto pamin
klui pastatyti, o paminklas be
matant bus pastatytas, kada tik 
bus surinkta reikiama suma.

... b.
L_ - . . ■■ ■■■-■ ---- i    - «... .>>.   I ■! UI I 1*

Jonas MilaŠauskas atsikeikite
Yra atėjęs dėl Tamstos svar

bus laiškas iš Lietuvos. Atsi
šaukite, pas Antaną Bartkų, 810 
W. 19 ist.

Moks o Draugų paskaita. — Ne
dalioj, kovo 15 d., Raymond . Cha- 
pelyj (816 W. 31 St.) Mokslo Drau
gų prelegentu bus Dr. G.. Cherry, 
kuris laikys iliustruotą paskaitą 
apie burnos ligas.

Be to, kalbės dar imigracijos vir
šininkas p. Eby. —Mokslo Draugai

North Side. — A. L. T. Sandara 
23-čia kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, kovo 15 d., 2:3(1 
vai. po piet, Liuosybės salėj. Visi 
nariai sandariečiai maloniekite bū
ti laiku ir prie progos atsiveskite 
naujų narių. —K. J. Semaška, sek.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė laikys 
mėnesin susirinkimą kovo 14 dieną, 
1925 m., 7:30 vai. vakare, svetainėj 
Antano Urbono 3338 Auburn Avė. 
Gerbiami draugai molonėkite visi pri
būti ant susirinkimo, nes tukime'dau
gel svarbių reikalų. f|e) aptarimo, ku
rie bu?-nutarta tame .susirinkime.

— K. J. Demereckis, rašt.

Vilniaus Vadavimo Komiteto mė
nesinis susirinkimas įvyks šiandie 
8 vai. vąk., Mildos svet. Prašomi 
atsilankyti visi nariai, draugijų at
stovai jr šiaip asmenys. Bus svars
toma daug svarbių klausimų. Jau 
yra prirengti bilietai busimam mu
sų koncertui, gegužės 1.7 d. Lietu
vių Auditorijoj, kuriuos reikės i.š- 
kalno platinti. Todėl atidėję visus 
pašalinius reikalus vykime visi 
Mildos svetainėn. —Valdyba.

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

vakarienę šeštadieny, kovo 28 d., 
Wicker Park svet., 2040 North Av. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 
$1 ypatai. Bus pagaminta skani 
vakarienė, gružus programas ir šo
kiai. Tikietus galima gaut Naujie
nose, 1739 S. llalsted St., Aušros 
knygyne, 3210 "S. Halšled St. ir pas 
visus kuopos nariušį

Kviečia LSS 81 kuopa.

Lietuvių Skyriaus (269) Amalga- 
iiated Clothing Workesr of Amer
ica mėnesinis susirinkimas atsibus 
pclnyčioj. kovo 13, 1925, 8 v. vak., 
1561 N. Bobey St. Visi šio skyriaus 
nariai būtinai turit dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų.

A. M. Kadsel, rašt.

North Side. — “Karalaitė — tik
roji teisybė” repeticijos įvyks pel
nyčio.!, kovo 13 <1., 8 v. vakare, M. 
Dundulienės bule, 1258 N. Wood 
St. Visi lošėjai malonėkit būti lai
ku. Perstatymą rengia Pirmyn .Miš
rus Choras kovo 21 d., M. Melda
žio svet. —Komitetas.

PRANEŠIMAS' MOTERIMS
Naujienų koncerte likos palikta 

keletas moteriškų lietsargiu. Kas 
palikote, kreipkitės j Naujienų 
Skyrių, 3210 S. Hajsted St. Klaus
kit apie/įai P.NMilIey

Roseland. — Kovo 11 d. 8 vai. 
vakare Aušros kambariuose įvyks 
Amerikos Darbininkų Apšvietus 
Draugijos 21 kp. susirinkimas. Ja
me bus raportai iš komiteto ir iš 
įvairių komisijų. Taipgi bus* svars
toma A. D. A. D. suvažiavimo, ku
ris įvyks šį pavasarį balandžio 
menesį, lodei visi nariai malonė
kite atsilankyti paskirtu laiku.

—Sekretorius.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas’’ kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
_  apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — <nes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Mukų žmogus patyręs lame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

LIETUVON- 
užrašykite savo gimi
nėms Ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

By Thornton Fishei4
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8 NAUJIENOS, Chicago, IR.

PRANEŠIMAI
I/. S. J. Lygos lavinimosi susi

rinkimas įvyks penktadieny, kovo 
13, 8 v. vak., Raymond Chapel, 816\v

draugus.
Apšvietė.) Komisija

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT rendos kambarys, šil- 

htlgiti ar be; vienam1 
ar dviem merginom, gos, parduosiu savo $800 vertes gro 

prie laisvos šeimynos. planą, su betlčiumi, kabinot, ii
7QQ \v ei VI *<) II. IJ,IS ro,,9- tiktai už /Jo \V. bl SI., 2-rps lubos

PARDAVIMUI NAMAI-ZEMĖ NAMAI-ZEMĖ
tas,

GROJIKUS' PIANAS 
BARGENAS

Iš priežasties išvažiavimo iš Cliica

r

Pakrikėlių” repeticijos eina kas- 
n iki pat dienus lošimo, šešta- 

rc peticijų 
Vaičkaus 

studijoje. Mildos svetainė, įėjimas
iš šono-šale aptiekus. Lošimas Lie
tuvių Auditorijoje. v

dienia kovo I I.

JIESKO DARBO

$110
Priimsim po $10 Į menesį 

812 W. 63 St., 
pirmas augštas, 

Klauskite Mr. Klech piano

PARDAVIMUI grosernė ir pieni
nė, geroj lietuvių apgyvenloj vie
loj. Biznis gerai išdirbtas per dau
gel melų. Prježaslj pardavimo pa
liesit ant vietos,

Alsišaiikil
1739 S. Ilalslc.l Si., 

Box 483

ROSELAND. — TEATRAS IR BA
LIUS'. Rengia L. I). K. Vytauto 
Dnaigiūi No. 2, nedelioj, Kovo-M areli 
15 d., 1925. Strumilos salėj, 107 St. ir 
kamuos Indiana Avė. Durys atsida-

IhsKAi darbo nz bucerj; 
nas, apsukrus vyras, turiu apie i 
metus patyrimo. Kam reikalingas 
meldžiu atsišaukti po 5 vai. vak..

1701 l.orel A ve 
Mansfield 7982 '

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

1122 So. I lonoro SI.

PAiRSIDUODA grosernė ir 
delicallesscn k raul n ve, lietu
vių ripgyveiiloj apielinkėj. Kai
na $1 100.

050 \V. 18 SI.

! FARMOS PARDAVIMUI
■ arba mainymui ant miesto praper
šų; linai keletą farmų, kurias 
parduosiu arba mainysiu ant mies
to namų. Parmos randasi prie ge
rų kelių ir prie geni niarkehl, ku
lių keletas čionai aprašysiu.

80 AKRV beveik visa dirbamą 
žemė, su budinkais, gyvulbiis ir 
visais Įrankiais, žemė visa lygi, 
molis su juodžemiu, */j mylios nuo 

’mieslo, gražioj vieloj Illinois val
stijoj. Kaina $8000.

kiniG:.’;ų v. v. Po teatro 
ros muzikos. šiame 
loštas 2 veiksmų vei 
bos”. Lošėjui Lietuvių 
Meno Sąjungas 2 k p. i
tistai. įžanga vyrams, 50c„ mote 
rims, 35c. Kviečia visus

Komitetas.

• bus su- 
“Pirsly- 

P ruletą rų

Atyda ctel hučerių.

.1 ieškau dąrbo už bučerį, esu ge
rai patyręs, kalbu gerai angliš
kai ir lenkiškai. J. Drazdas, 
10805 So. VVabash Avė., Rose-i 

’land, III.

PARDAVIMU grasome ir 
šiaip smulkiu daiktų krautuvė; 
parduosiu pigiai. .Atsišaukite 
greitai.

5924 Went\vortli Avė.

PARDAVIMUI grosernė, det
alesni!, cigaru, tabako ir uo

greiti)!.

kampas Root SI.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
Marijona černiutč paieškail 
brolio Mykolo Černiaus; pa- 
iš Mariampolės apskr., šuns-eina 

kių 
rniaii 
skui gyveno Gbicagojt 
bus reikalas iš Lietu v

Marė Knėinskienė,
3110 S. Morgan SI

įieškau savo brolienę Mikedimą Du- 
hnuskienę, Aukšutipų kaimo, z.vgai- 
ėiiĮ parapijos, Tauragės apskrič.*.». 
Meldžiu atsišaukti

S10 w Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BR1DGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą,. 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COA1 

PIANO MOVING EYPERTS 
Long distance handling.

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

Phones: Yds .3408 — Blvd. 1969 res

stogdfngystk
Jūsų stomj prakiurimas užtaisomas ii 
garantuojamas už $1. Autoinobiltų, 
t roku patarnavimas Chicago j ir apie- 
linkej. Įstaiga 24 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengime 
Įstaiga Chicagoj. Tik 
darbininkai samdomi.
Roofing Co., 3411-13 
Phone Lawdale 0114.

patyrę umjo.'-
J. <1. Dunne 

Ogden Avė.

F. J. YANAS
2805 West (>3rd St.
Užlaikau Geležiniu 

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

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

190 Milwauke Av. Haymarket 1018 
161 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI
3801 So. Kedzie Avenue

CHICAGO.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 2-jų kėdžių barber- 

ne. Renda pygi. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių,

3210 So. Halsted St. 
No. 203

JIESKO KAMBARIU
VAIKINAS ieško kambario Bridge- 
porlo apielinkėj prie mažos šeimy
nos be valgio, turi būti geras 
mas. Turinti praneškįt į 

Naujienų Skyrių 
3210 SaUIalšted St. 

Vvni

nu -

PA J IEŠKAU kambario šiauri
nėj dalyje miesto dėl vieno vai
kino. Meldžiu atsišaukti per lai
šką po šio antrašu.

J. Stnolia,
3323 Lowe Avė. Chicago, III.

akių dirbamos, 15 
akrų dobilų, geros 
šlubą, barnč višli- 
corn crib ir ga- 
2 arkliai, kiaulės, 
įrankiai. Upe bė-

165 AKRU, 60 
akrų rugių. 10 
tvoros, (i rūmų 
ninkas, grūdini 
ražas, 6 karves 
vištos ir visokį . • .
ga pro šalį, netoli nuo miesto. Kai
nu $6(UIU.

PAJIEŠKĄU darbo už bučeri, 
patyręs savo darbą per 10 metų, 
kalbu Angliškai, Lietuviškai 
I lukiškai. Kreipkitės:

3217 So. Union Avc.
Phoge Yards 1822

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

ir

BARGENAS arti naujos 
rium. Parsiduoda valgykla 
viii apgyvento! apielinkėj. 
išdirbtas ir eina gerai. P; 
nes turiu du bizniu.

Audilo- 
liotu- 

Biznis

PARSIDUOI )A grosernė. 
cream, kc'ndžiu'ir cigarų 
Biznis yra išdirbtas per 
tų. Lieluvių apgyvento! 
prie parko. Pardavimo

f"' I. rantiivė 
daug me

prieiastip

.1 IEŠKĄ U moteries ar merginos 
dirbti prie virtuves Road Housyje, 
Willow Springs, III. (tora mokos- grosernė. Daromas gera.s biznis, 
tis,. valgis ir guolis.

Atsišaukite
(’HAS. MAIGUTENAS, 

2464 Aubūrn Avė.
/ Boulevard 6541

PARDAVIMUI delikateden ir

i Turi būt parduota iš priežasties 
> ligos. įlenda $30 i menesį. Kam- 

i bariai iš užpakalio......................
544 W. 37 St.

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

PARSIDUODA kendžių ir 
tabako krautuvė. Pardavimo

1715 S. Jefferson St.

PARSIDUODA grosernė ir 
kendžių storas, su keturiais! 
ruimais; yra elektra ir vanos.

3530 Pa r nei I Avė.
Tel. Yards 3285 A

NAMAI-ZEME
PARDAVIMU! didelis kampi

nis namas, gerbs įplaukos, na
mas naujas, goriausios konst
rukcijos, pigiai Įiarditosiu grei
tam pirkėjui, galit pamatyti pa

REIKALINGA moteris, mergina 
ar 'našlė, kad ir kita kokia. Atsi
šaukit ne senesnės iki 40 metų, ir 
kad mylėtų dorą gyvenimą ir ne- 
oaisytu gyventi mieste ar ant tikiu, 
kš esu vaikinas 33 molų, turiu 
nuosavybę. Kreipkitės laišku 
ypatiškni, nes gyvenu vienas.

J. GI
656 \V. 18 St., 3 f t. Vf”1’

REIKIA DARBININKŲ
VYRD

ar

iUJKIA lėberlų prie oirbtu- 
/ės ir lauko darbų tolinus iš 
niesto, 44 iki 50 centų į

2 aukštas

RAKANDAI

valau

PARDAVIMUI giesernč ir 
notion krautuvė.

Condrick,
285!) S. Union A ve.

EXTRA 
da pirmos 
rakandai, 
aisbaksiai. 
geną, nes 
Kreif kitės

3808 Lowe Avė.
Tek Boulevard 6502

BARGENAS. 
klesos bučernė 
3 svarstykles
Pasiskubinkit, gausit bar- 

turi būti greitai parduota.

Parsiduo- 
Geri visi 
marmoro

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, su 2 pagyvenimų mutiniu namu, 

i arba be namo. Parduodu ir vieną 
| namą,,Vienuolyno apielinkėj, savinin- 
1 ką rasit kasdien, o nedelioj iki pietų.

6747 So. Western Avė., 
Tel. Prospect 2469

PARSIDUODA visokioseiušies ra-j 
sandai: Turiu greit parduoti iš j 
priežasties mirties.

Busiu namie visą dieną pėtnyčioj 
ki 8 vakare.

1631 So. 59th Avė.’ 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernč ir 
černė, kampinis namas, tik 7 
lij senumo, 90 pėdų frontas, 
pėdų ilgumo, 6 gyvenimui kamba
riai užpakaly groscrnčs, tikrai mo
derniškas, kaina tiktai $8,500. Taip
gi tavoras ir rakandai. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į Califor- 
niją. Rašykite pas

Wm. Korman,
335 Seibold Street, Peoria, III.

bu- 
ine-

PARDAVIMUI riešuto medžio 
valgomo kambario setas, rašy
mui stalas, Eclipes gasinis pe
čius. Mrs. F. Auhlei:, 711 W. 71 
St. 2 apt. Tel. Vincennes 7094

PARDAVIMUI delikatesen, 
cigarų, tabako ir saldainių krau
tuvė. Geroje vietoje. Parduosiu 
pigia kaina, nes pasitraukiu iš 
biznio. 1118 W. 79 St. Telephono 
Triangle 3546

PARDAVIMUI 5 ruimų ra
kandai — (furniture) daiktai. 
Visi geri. Kaina prieinama.

Kreipkitės, 2 lubos.
4816 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučernė, pir
mos klesos “fixcheriaibiznis 
cash, nėra knygučių.

1000 N. Ridgeway Avė.
—________ s_______ .

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
bariu rakandai, bus parduoti už didelį 
bargeną. Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgoirio kambario se
tas, miegamo kambario setas, karpe- 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601 So. Winchester Avė.

PARDAVIMUI 1 arklys ir du 
vežimai su visais pakinkais. Ar
klys ir vežimai geri. Nupirksite 
pigiai.

Kreipkitės:
4819 Hamlin Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hudšon auto

mobilius 1923. Nupirksit už la
bai 
tik

pigią, kainą. Galima matyti 
vakarais.

3,300 So. Union Avė.
2 lubos

PARDAVIMUI

BEAUTY PARLOR parsiduo
da labai pigiai, biznis išdirbtas. 
Parsiduoda iš priežasties ligos. 
Sykiu parsiduoda stubos rakan
dai., karpetos, pianai, Daining 
i;uimo sėtas. Ponographas, rekor
dai, Radio, sykiu rendai 7 
mu flatas.

Kreipkitės
<-3238 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9820

rui-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirptas &u 5 ruimais pa
gyvenimo. Nupirksite už prieinamą! 
kainą.

laukit tuojaus
Lafayette 7624

PARSIDUODA grosemė ir bučer
nė arba mainysiu ant loto arba namo. 
Rendos 80 dol. į mėnesį. Parduosiu 
už cash arba ant išmokesnio. Pamo
kinsime biznio, jeigu reikia. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

704 W. 120 St.
Tel. Pullman1 6579

PARDAVIMUI cash mcat market 
biznis getai išdirbtas, su pagyve
nimu, lysa^s ant 5 melų, duosiu ant 
išmokesčių arba mainysiu ant pra
nertas.

10321 S. Michigan Avė.
Te!. Pullman 0691'

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyvento.; apielinkėj. Biznis yra 
gerai išdirbtas ir neša gerą pelną. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

1841 Canalport Avė.

60 AKRU visa dirbama žemė, 
juodžemis su molui, labai derlin
ga, visi bndiiikai kaip nauji, tvo
ros geros, 2 geri arkliui, 5 mel
žiamos karvės, I vcisinC kiaulė, 60 
vištų, 6 akrai kviečių, 23 akrai 

ulobilų, t akras žemuogių, labai 
' puikus sodnas, netoli nuo miesto, 
tikrai puiki vieta. Kaina $6000.

i 'gera farmą 
prie Anląno 
patyręs apie 

farmoms užsi 
teisingą palai;

farmų kreipki 
iki morčiaus II po iium. 3t,2!

Norėdami gauti 
šados kreipkitės | 
zo, katras yra | 
mas ir vien lik :

vi-
Bru- 
far-

su
navimą. Norintieji

mini, 
naii-

viela

li) I1 LATl.l nnirinis namas, garu 
šildomus, moderniškas visais ' atžvil
giais. Netoli Vienuolyno ir Mar- 
<|uetto Parko. Labai paranku iki 
kaili linijos ii’ krautuvių ir 12,000 sė
dynių naujo teatro. įplaukų $9,000 j 
metus. Išlaidii liktai $5,400 įskai
tant palūkanas. Tiktai $12,500 arba 
$15,000 įmokėti. Pasimatykit su M r. 
Precin, lietuvis pardavinėtojas.

JORDAN & COMPANY 
3203 W. 63 St. Tel. Prospect 0156

riu vieną % naują modernišką 
bungalotv, 5 kambarių, 639 \V. 
87 Blvd., lotas 33xHl Pirki
te nuo savininko ir sutaupyki! 
)inigų. Taipgi galime pastatyti 
)agal norą namą. Savininkas, I 

5725 Ada St., Tel. Normai 5257 -kėjus ir tiktai po $50 į mėnesį, įskai
tant palūkanas ir gegužio 1 galite 

j kraustytis gražų naują 5 kambarių 
I mūrinį bungalovv. Iš šono įėjimas, 
sun parloras furnace šildomas, gat
ves cementines ir ampokėtos, netoli 
63 St. karų linijos, kaina tiktai $7250. 
Atsineškite depozitą. Tiktai 4 tokie 
liko. Pasimatykit su Mr. S. Precin, 

’• lietuvis pradavinėtojas, 
| JORDAN & COMPANY 
3203 W. 63 St. Tel. Prospect 0156

NORTH SIDE. Pardavimui( 
mūrinis namas, 6 4 kambarių 
flatai, rendos $140.00 kaina 
$12,500, yra elektra, toiletai.

Phone Diversey 1621

BARGENAS. Pardavimui moder
niškas 8 kambarių mūrinis namas, 
4 karų garažas. 5 kambarių flatas 
ant viršaus, 2 lotai. Taipgi 3 fialų 
moderniškas mūrinis nariias. Atsi- 
šafikile rylą arba Vakare po 6 vai

Tel, Lafayette 4640

PARSIDUODA bizniavus na-1 
mus, krautvė ir 4 kamb. pagy
venimui. Krautuve tinka viso
kiam bizniui. 2958Union Avė. 
Savininkas gyvena 3002 Eme- 
rald Avė.

GREITAM PARDAVIMUI 2 biz- 
niavi namai ant Bridgeporto arti Lie
tuvių Naujosios Auditorijos, mūrinis 
cotagp 6 kambarių ir storas ir ga
radžius ant 2 karų, antras namas 
randasi ant 59 St. Racine Avė. 6 rui
mai užpakalyj ir storas ir 2 flatai 
ant viršaus po 4 ruimus, $100 ren
dos. Turi būt nąi,duota šią savaitę. 

Savininkas
A. E.,

5923 So. Ručine Avė.
Tel. Wentworth 1137

PARDAVIMUI ant 2 pagyveni; 
mų muro namas, ant 2 lubų, labai 
gražioj vieloj ant 411h ir Talman 
avė. Kaina $8500.

NAUJAS muro namas ant 2 lu
bų, po 5 kambarius, su visais įtai
symais ant 44lh ir Fairficld Avė. 
Kaina $9000,

N/VUJAS muro namas ant 2 lubų, 
3 pagyvenimai ir didelis Storas. 
Šitas namas bus parduotas už" 
$16,500 arba mainysiu ant mažes- 
’•<> namo arba mažos fanuos ne

toli Chicagos. šitas namas randa
si Brighlon Parke. Atsišaukit pas

. Geo. VVnslovas
11.38 So. Western Avė.

MEDINIS namas ant 3 Dagy ve-( 
niinu po 5 kambarius. Rendos $85 
j mėnesį. Namas randas Brightoiy 
Parke, šitą namą galima mainyti 
ant lotų arba parduosiu su mažu 
[mokėjimu. Kaina $7,500.

Geo Waslovas
4138 S. Weslcrn Avė.

ANT 2 pagyvenimų muro namas 
su 2 lotais ant biznio stryto. La
bai gražioj vietoj Brighlon Parke, 
garu šildoma, šį namą mainysiu 
ant didesnio a namo. Kaina $12,000. 
Atsišaukite pas

Geo Waslovas ' 
4138 S. Western Avė.

PARDAVIMUI medinis bizniavas 
namas Beverly Hills apielinkėj, 
storas, 2 pragyvenimo kambariai, 
ant antrų lubų, 5 kamb. ir vana. 
Kieto medžio grindys, 
skiepas, pačiu šildomas; garadžius, 
lotas 25x180. Rendos $90 į mėn. 
Kaina $8500. ĮmOkčt $2500, kitus 
mažiau kaili rendą. Savininkas ant 
2 hibu. 10194 Winston Avė. Kam
pas Vincennes. Tel. Be v. 3401

cemento

STEBĖTINAS BARGENAS
Naująs mūrinis namas, pd 6 kam

barius ir su dviem boileriais kož- 
nas sau šildo 
nėdos žemės, 
ja i Švediją, 
irias paims.
vie^uiolyąo ant Sacramento ir 66 sk 

Ed.Witkauskas, 
5828 S. \Vhipple St.

Republic 9578

ir 3 karų garažas 74 
Savininkas išvažiuo- 
Aukščiausis pasiuly- 
Namas randasi prie

TIKTAI pagalvokite už_ $750 jmo-

DARBININKŲ PROGA
Prasišalinkit nuo rendų, bukit ne- 

piig,ulmingi. Įsigykite sau locną na
mą; nedaleiskite, kad namų savinin
kas bereikalo jumis bartų. Parduo
siu savo 4 kambarių cottage,. aržuolo 
grindys, yra elektra, gasas, >)aduo, 1 
blokas nuo stoties, netoli mokyklos

1 ir bažnyčios, 2 syąj’bųs cementiniai 
keliai; ;yra daug vietos dėl augini
mo vištų ir daržovių. Parduosiu iš
mokėjimais, $400 įmokėti ir po $30 į 
menesi. Rendomis išmokėsite gyven
dami tame name. Tai yrą tikra pro
ga, nepraleiskit jos pro šalj. Del 
smulkmenų dol tos žemės atsišauki
te pas,

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

Tel. Delaware 7163

PARDAVIMI’I vienas iš geriau
sių biznių ir namas. Auksinės mai
nos tam, kas netingės prižiūrėti. 
Yra hotelis ir reslauranas. viela 
skersai kelio nuo stoties, 2 blokai 
nuo naujos prieplaukos, katrą greit 
pradės stalyti, tada nuosavybė pa
kils iki dangaus ir kitokių viso
kių parankumų prieangiai. Teisin
gas pasiūlymas bus priimtas. Taip
gi mainysiu ant bungalo\v.

11446 Front Avė.
No. 4 Cottage Grove karai iki ga-. 
iui, ’/j bloko į vakarus.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas, 
cementiniu pamatu, kieto medžio 
grindys visur, yra elektra, kaina 
$8?450, įmokėti $500, kitus lengvais 
išmokėjimais.

CORNELIA REAL ESTETE' 
IMPROVEMENT CO.

6547 Irving Park Blvd.

Penktadienis, Kovo 13, 1925
Tff-n-iwnrriimi

NAMAI-ZEMĖ NAMAI-ZEMĖ

PARDAVIMUI

Ohio valstijoj, labai gera 
vieta gasolino stoties, kur 
sueina du dideli

Cementiniai 
Keliai.

THINK IT 
OVĘR

Del tolimesniu informaci 
jų atsišaukite

Box 255,
Pi tisini rg h, Pa.

IR SLAPTAI GALI PALIKT) 
BAGOTAS

šioj minutėje jųs turite progą 
jūsų rankose, kuri tikrai gali pa 
daryti jumis turtingu. Tai yra 
vienas ir paslaptingas sekretas, 
kurį jųs turėtumėt išsimokinti p 
kurį kiekvienas turtingas gera? 
žino. Kiek penių, perslenka ) 
vieną dieną per jūsų pirštus, ir 
kodėl nepaskirti iš jų 17 Į dieną 
kas padarys jum $1.02 j savaitę, 
arba $5.00 i mėnesį, o j 2 ar ?. 
metus susidarys šimtai ir tu'ks- 
tančiai, kurie suteiks jums netik 
didelį pelną, o ir pasididžiavimą" 
Tik pamislyk! šiandie gali pirk 
ti daug pigiau lotą negu vėliau 
mokėsi už pėdą. Tai yra did 
žiausia kiekvieno žmogaus lai
mė. Mes garantuojame musų 
bizniu per 10 metų Chicagojc. 
kur mes esame pardavę už miL 
jonus dolerių, iš kurių tūkstan
čiai žmogių šiandie džiaugias) 
Iš 87 subdivizijų, šiandie viens 
iš pasekmingiausių subdivi^iji) 
musų biznio istorijoje, esame 
padėję ant marketo North Sidc 
ąnd Green bay Road. .šiandie ta 
proga Jūsų rankose — panau 
dok ją! Atsišauk.

Adam Markūnas ..... .
General Manager

849 First National Bank Bldg. 
68 W. Monrole St.

From 9 A. M. iki 10 P. M.
Tel. Rundolph 7400

EXTRA BARGENAS
Greitam pardavimui 2 aukštu me

dinis namas, 1 Storas ir 3 flatai pu 
4 kambarius, ant kampo ir extra lo
tas prie šalies. Rendos $103.00 į mė
nesį, vertas ir galima gauti daugiau, 
flatai šviežiai ištaisyti ir viskas ge
rame stovyje ir gera apielinkė South 
Side, arti Garfield bulvardo ir Hal
sted St. Kaina $9500.0(1 Įmokėti 
$1000,00, o likusius $75.00 į mėnesį. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
nori aplankyti Lietuvą. Atsišaukit 
greitai pas savininku.

GROCERY STORE, 
6002 So. Stato St..

Tel. Wontworth 0612

TURIU nauji murini narną tarpe 
50 PI. ir Pcnria St 
gyvenimų, po 3 ir 
apšildomas; yra <4 
maudynė; rendos neša i mėnesį 
$145. Mainvsiu ant didesnio mimo 
Marųnclte Manot*. Savininkas. 

6951 S. Union Avę.
Tel. Engtowood 8137

— ;uil 4 prn- 
4 kamb, Pečiu 
‘kini, gasas ir

PARDAVIMUI kamninis namas, 
8 kambarių, 44 pėdų frontas, skie
pas 8 pėdų 4 .colių augštumo, ren- 
<ių $45 į mėnesi, furnacc šildomas, 
kaina $7,800. iki 9 vai. vakare.

' 2625-29 W. 37 Placo

PARDAVIMUI 3 fanuos, viena 
120 akrų, kitos didesnes. Su gyvu
liais, budinkais ir visais įrengimais; 
nėra skolos; randasi Cąmpbellsport, 
Wis. Parduosiu arba mainysiu j 
biznį arba namą.

7200 S. Campbell Avė.
Tel, Republic 9331

EXTRA BARGAIN
Parsiduoda mūrinė cottage, 5, 4 

ir 3 kambariai. Gerame stovvi'e. 
Yra gasas, elektra ir vana, tiktai 
$4,500. Turi būt parduota j trum
pa laika. Kas pirmas, tas laimės. 
Alsiš.'i'ukit/ prie, savininko.

Juozapas Gėdininskas, 
908 W. 37 Placc, 

. Tel. Boulevard 6402

DIDELIS BARGENAS
$7,000 cash {mokėti, 2 florų, po 6-6 

kambarius, mūrinis namas
1632 So. 50 Avė.

Cicero, III.
Garu šildomas, trimingai visi ar- 

žuoliniai, skiepas ištaisytas, renda 
$65 mėnesį 1 flatas. Kaina $15,500. 
Galima matyt savininką kasdien.

ANTANAS NUSHARPH, 
Tel. Service 2024 F.

PARDAVIMUI namas ir 2 lotai, 
su 2 bizniais, 6 kambarių. Kas no
rit pirkti namą galit pirkti ir res- 
tauraną; labai geroje vietoje, parduo
siu už pirmą pasiūlymą.

4942 W. 14 St., 
Cicero, ZI11.

Į Bargenai nrie vienuolyno
Parsiduoda baigiami įrengti mu- 

Į-rh du namai po du fialų, 6 ir 6 
kambarius. Karštu vandeniu apšil
domi, bungalo\v .stogas, ąžuolo vi
sas užbaigimas, liles ir visi įren
gimai naga) vėliausios mados. "Ran
dasi 6736-38 So. Campbell Avė. Sa
vininkai \Vilimas ir Zizas.

MORTGECIAl -PASKOLOS

BARGENAS, 3 fialų medinis na
mas, cementiniu pamatu, 2—4 ir 
1—<5 kambarių fialai, yra elektra, 
toiletai, netoli 51 ir Halsted St. 
kaina $6,000. cash $2,000.

JOHN A. FUNK, 
1022 West 51 St.

Tel. Yards 0131.

BRIGHTON PARK 
Parsiduoda muriųis namas

S. Artesian Avė., ! L 1 
barius su naujausios mados įtaisy
mais. Parduosiu pigiai, t«*» 
įnešti $3,000, o kitus mokėsit kaip 
rendą

I.' b 4402 
po 4 ir 4-kam-

Parduos’iu pigiai, tik reiks

pn $65 į mėnesį.
Savininkas

J. Gaudetz (Gaudetz) 
6606 S. Mozart St.

4 flatai už kainą 2 fintų. Rendos I -------- - ! "
$3,120, kaina $18,500, cash $6,000.1 PAiRDAVIMUI 2 biznio lotai, 
Geroje aptelinkčje, 67 St., South Side. I . . . Irarrcnu.c10 flatu naujas namas, netoli 631 geriausioj a^pielllnkej, a P 
ir Kedzie,'kaina $62,500, cash $15,000.170 St. ir Westėm Avė. Savinin- 
Taipgi 2 flatai ir bungalow. Pašau-L Į<|ore I 
Rite II • 7301 S. Western Avė.

TOM ADOMAITIS, m n<>9o
Tel. Dorchester 2704 I Tel- Republic 9228

bargenas

BRIGHTON PARK ' PARDAVIMUI lotas, 30x125, < 
4 kam barių Cottage, 2 dideli lo-|prie Campbell Avė., tarpe 69 S?.. 
tai. Viskas įrengta, netoli 2 ka- ir 70 St. Pigi kaina už cash. 
rų linijos, kaina $2850. Reikia | Phone Prospect 7322 
biskį įmokėti,, o kitus kaip ren
dą. Atsišaukite greitai. Pasiina- 
tykit su,

J. N. Zew«ert & Co.
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Kedzie

PARDAVIMUI FARMOŠ
Michigan valstijoj parduosiu ar

ba mainysiu farmas ant Cbicagos 
prapertės .Savininkas bus Chica- 
goj šią subatą ir nedalioj.

1749 Girard Street y 
2nd floor retu:

PARSIDUODA 3 flatai 150x PARSIDUODA 2 aukštų me- 
50. Parduosiu pigiai už cashĮdinis namas po 4 kambarius, v 
ir ant išmokėjimo. I arba mainysiu ant čottage .)

8814 Hauston Avė. kambarių arba loto.
* Tel. So. Chicago*0789 4818 S. Wells Street

PARDAVIMUI bile kam kasi PARSIDUODA 
gali užmokėti už pirmę morgi- rinis namas, po 
čių, 2 flatų medinis, namas. Tai I Karštu vandeniu 
yra geriausis pirkinys Chicagoj.Į žuolo trimingai. 
Matykit savininką,

6342 So. Morgan St.

2 augštų mu- 
5 kambarinis, 
šildomas;

Savininkas
5743 S. California Avė. 

First floor

ar

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

.3106 S. Halsted St., Chicago, III.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas mato
mas, scenarijos paveiksi utoas 
vojimas, show card rašymas, 
panely, seredoje ir pėtnyčios 
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą i 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., 

Cahimet 5093

mato- 
klesos 
vaka-


