
, ’/ųJf ■ tr y ’ul*’ ’ • M /•< - ' V -

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as aecond Claia Matter March 7, 1914, at the Post Office pf Chicago, III. 
under the Act of March 8, 1879.

VOL. XII. Kaina 3c. * Chicago, III., Pirmadienis, Kovo-March 16 d., 1925
... - ■ -.................... -- - ---------------- ■ ■ ~ -.............. .......—.   Į ■■ ■ ■ -■ ............... ...... „    ....................... —  .

Lygos Tarybos mi 
tingas pasibaigė

Už lenkės meilę pardavė 
lenkams Sileziją

Mussolini’o laikraštis paskelbia 
sensacingą politiniu intrigų is
toriją

............f The First di

NAUJIENOS
The LiTHUJbUiAH Daily News 

POBLiSHED BY LiTHUANlAb' NBW8 PUBLlfiHING CO.. INC.
1739 South ITalflied Street. Chicago. Illinois 

Telephonc Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
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Didelis metalo darbininkų 
streikas Italijoj

Serbų valdžia šalina iš parla 
mento 50 kroatų atstovų

Taiitii Sąjungos Tarybos 
mitingas pasibaigė s t reik no j an-

cių.ių skaičius
100,000 žnic.niu.

Taryba ragina Vokietiją urnai 
paduoti aplikaciją ir tapti T. 
Sanjungos nariu

visados

ROMA, Italija, kovo 
Romoj padarė nemažos 
jos meilės ir politinių 
istorija, kurią šiandie paskelbė 
pirmame puslapy Mussolinio 
laikraštis Popolo Italia. Ta is
torija dėjusis 1920-21 metais, 
laike, kai Italijos užsienių reika
lų ministoriu laivo grafas Sfor- 
za, ir kai Silezijoj buvo da.ro-

sęnsaci- 
intrigų

žENEVA, Šveicarija, kovo 14.
Trisdešimt trečias Tautų Są

jungos Tarybos susirinkimas 
šiandie pasibaigė. Paskutinėj 
sesijoj buvo patiektas atsaky
mas i Stresemanno notą dėl ka
rinių priemonių, kurių Vokie
tija Įstojus jai Sąjungon, galėtų 
būt verčiama pavartoti prieš 
sandaros sutartį sulaužiusią vai 
stybę, ir pareikšta vilties, kad 
Vokietija jau ateinančiame Tau
tų Sąjungos kongrese, rugsėjo 
mėnesį, pataps Sąjungos nariu.

Del Vokietijos spyrimos, kad 
ji negalinti dalyvauti militarėse 
sankcijose dėl to, kad Versalės 
sutartim ji tapus visai beginkle. 
Taryba savo atsakyme pareiškia, 
kad Sąjungos narių privalumas 
esąs tokiais atvejais padėti tiZ 
tiek, kiek jie savo militarėmis 
jėgomis sugeba padėti, ir jei 
Vokietijos karo jėgos butų su
mažintos iki minimumo, tai iš 
jos ir nebūtų reikalaujama, kad 
ji pampintų stamgių ginklo jė
gų.

Taryba tečiaus Įspėja Vokieti
ją, kad jeigu butų reikalo pavar
toti ekonominis karas (blokada) 
prieš kurią nors valstybę, kuri 
pultų kitą Tautų Sąjungai pri- 
fflausančią valstybę, Vokietija 
turėtų tokioj blokadoj dalyvauti 
visomis savo jėgomis lygiai, kaip 
ir visi kiti Sąjungos nariai.

Taryba savo atsakymą baigia 
karštu pageidavimu, kad Vokie
tija tuojau paduotų savo aplika
ciją Tautų Sąjungai, idant jos 
priėmimas- nariu galėtų būti at
einančiame U^grese jau išsprę
stas.

Dideli metalo darbininkę 
streikai Italijoj *

ROMA, Italija, kovo 11. 
Vidaus reikalu ministerija' 
kar pradėjo pertraktaci.jas tiks- 

hl pabaigti kilusį šiaurinėj Ita
lijoj didelį metalo darbininkų 
streiką, i

Šį streiką — didžiausi strei
ką nuo laiko kai fašistai pasi
glemžė Italijos valdžią į savo 
rankas — paskelbė Brcscijoj

va-

Francijos seualp komisija' Brazilija atidarys duris 
lenkiasi Vatikanui

NAUJAS VOKIETIJOS AMBASADORIUS AMERIKAI

o?.

•; AGO VON M.VLTZAS', naujasis Vokietijos am- 
Junglinems Valstijoms, su žmona ir maža dukte- 
' Amerikon praeitą pirmadienį.

, --------—v j ----------------- ---

Trijų balsų didžiumą pasisakė 
už palaikymą ambasadoriaus 
prie popežiaus sosto

visiems imigrantams
Imigracijos suvaržymas, įves 

tas praeitą gruodi, bus vei 
kiai pašalintas.

RJO DE JANEIRO, kovo 14. 
— Agrikultūros ministeris Mir 
guel Cidmoi) pailarė viešų pa
reiškimą, kad greitu laiku su
varžymui imigracijai į Brazili
ją busią vėl pašalimi. Busią 
įleidžiami visi ateiviai, bi tik 
jie pereis paprastąjį kvotimą.

1 migracija Brazilijon buvo 
/uslflbdyta praeitą gruodžio 
menes j.

Muštynės komunistų su 
policija Vokietijoj

Septyni asmenys užmušti; dvi 
moterys; trisdešimt šeši su
žeista.

HALLE, Vokietija, kovo 11. 
j — Vakar vakarą čia įvyko ba- 
j talija tarp policijos ir komu- 
j įrištų. Muštynėse septyni asme- 
' nys buvo užmušti, tarp jų dvi 
į moterys. Trisdešimt šeši kiti 
asmenys buvo sužeisti.

I Komunistai laikė susirinki- 
j mą, ^kuriame buvo bandoma 
versti vokiečių kalbon 1‘rancu- 
zų ir britų komunistų kalbos. 
Policija tam pasipriešino, ir iš 
to kilo riaušės. Komunistai kal
tina policiją, kad ji pirma pra- 

fdėjus šaudyti. 
------ ----------

I MEKSIKOS PRF‘'uc'\tAS 
UŽDARĖ. KA .-..<1 

BAŽNYČIA

Į MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
1 I. Prezidento Gailės*o įsa
kymu tapo uždaryta Soledado 
bažnyčia, dėl kurios ėjo kova 

i tarp Romos katalikų ir Meksi
kos apaštališkos katalikų baž-

PARYŽIUS, kovo 14. — Ne
žiūrint premjero Herrioto argu
mentų nutraukti diplomatinius 
santykius su Vatikanu, Franci
jos senato finansų komisija šian
die 17 balsų prieš 14 pasisakė už 
laikymą ir tolinus Francijos ai‘i- 

jbasadoriaus nrie popežiaus sos* 
, to.

Del šitokio finansų komisijos 
prieštaravimo valdžios politi! -I 
premjeras pasiruošęs pirm i 
proga stalyti senate k!uusii..ii 
dėl pasitikėjimo valdžia.

laimėjo tą kraštu iš Vokietijos.

I alkraščio Popolo paskelbta 
istorija primena klaikiausias vi 
duramžių intrigų ir romansų is-

1
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tori jas, kur dėl'gražios moteris- 
juueiirną, oegtuo nusivoy ir ap-, kės meilėfl kildavo grumtynės ir 
... matydami, kad tie pa-Į karai. Visa istorija susideda iš 

trijų dalių, kurių vienoj laikraš
tis vartoja truputį pakeistus 
vardus ir italų tryliktojo šimt
mečio stilių.

Pirmoj daly paduodama fak
tai iš plebiscito Silezijoj, 
biscitui (visų žmonių 
mui) prižiūrėti buvo 
Italijos kariuomenės 
Lenkai, terorizuodami 
gyventojus, kad jie balsuotų už 
prisidėjimą prie Lenkijos, .pa
vartojo smurto ir tiems, kuri! 
turėjo žiūrėti, kad balsavime gy
ventojams nebūtų daroma prie
vartos. Tuo budu lenkų nere- 
gularės kariuomenės buvo nu
kaut’ daugiau ne dvidešimt italų 
kareiviu. Bet sako Mussolinio c t
laikraštis, grafas Sforza, kurs 
tuomet buvo Italijos užsienių 
reikalų ministeris, ažuot reika
lauti iš Lenkijos satisfakcijos ir 
pasiųsti daugiau kariuomenės 
Silezijon žiūrėti, kad plebisci s 
butų sąžiningai ir be jokios prie
vartos atliktas, ištraukė visai 
Italijos kariuomenę, palikdamas 
plebiscitą kontroliuoti lenkų ne
regu 1 ari ems k a rei v i a m s.

Padaryta dėl lenkės meilės .

gausiai rėmė

sivylę, matydami, 
tys fašistai darbininkai, kurie] 
pirma vartojo vėzdus' prieš so
cialistinių organizacijų darbi
ninkus ir laužydavo jų strei
kus, dabar bendrai su jais su
kilo prieš savo samdytojus, ir 
fašistų darbininkų lyderiai var
toja

listus.
Fašistų pikietai, 
vėzdais, pikietuoja 
rėdomi,

lekią jau aštrią kalbą 
fabrikininkus ir kapita- 
kaip kad| ir komunistai.

apsigink la vę 
gatves, žiu-

kad niekas neitų dirb
ti į streikuojamas vietas.

Streikininkai reikalauja pa
didinimo algos atatinkamai gy
venimo pabrangimui.

Streikas taipjau turi pobūdį 
išbandymo jėgų tarp fašistinių 
ir socialistinių unijų. Kaip da
bar pasirodė, socialistai vis- lik 
turi daug didesnio autoriteto 
masėse, ne kad fašistai.

Atstovas Farinacci, 
partijos generalis

Mussolinio žodžio

fašistų 
sek rotorius 

ir Mussolinio žodžio skelbė
jas, išleido pareiškimą sakyda
mas, kad streikininkai turį 
sos ir kad jų reikalavimai 
šia visu fašistu remiami.
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tie-

Serbu valdžios smurtas 
prieš kroatus

Pašičo kabinetas nutarė 
linti iš Jugoslavijos 
m?nto 50 kroatų atstovų.

Ple- 
balsavi- 
pasiusta 

buria*. į 
Silezijos ria

100 žmonių prigėrė
NAGASAKI, Japonija, kovo 

1 1. Laike siautusius praeitą 
trečiadienį audros jūrėse ties 
Kabašima sala- paskendo japo
nų garlaivis t vadžiuma Maru. 
Tik laivo kasininkas ir pen
kiolika pasažierių išgelbėta, 
šimto kilų pasažierių pasigen
dama. Veikiausia, kad visi jie 
žuvo vandeny.

Jei nebus pasaka, tai gal 
ir teisybė

Lobingas Kanados lietuvis vežąs 
Lietuvon du milijonu doleriu 
auksu

OSLĄ, Norvegija, kovo 14.- 
crvegiios valdžia išleido spe-

Klcrkalai stoja karau prieš Ber
noto valdžios politiką

Katalikų kunigija paskelbė 
karą valdžiai, štrasburgo 'vysku
pas Ruch įsakė visoms katalikų 
šeimynoms Elzase ir Lotaringi
joj paskelbti mokyklų streiką 
protestui prieš valdžios nutari
mą' atidaryti “tarpkonfesines“ 
mokyklas, tai yra viešas mokyk
las, kurias lanko visų tikybų vai
kai, bet jie grupuojami i atski
ras konfesines grupes ir kiek
viena grupė gauna speciali auk

lėj imą sulyg tėvų norais.

Mokinių streikas prasidės 
kaip pirmadienį (šiandie) ir tę
sis tris dienas.

11 MOTERŲ SUTRYPTA MI
LIJONINĖJ MALDININKU

MINIOJ

KALKUTA, Indija, kovo 14.
Vienuolika moterų buvo ne

gyvai sutrypiu ir septynios 
skaudžiai aplamdytos susigrū
dime daugiau nie milijono mal
dininkų, suplaukusių metinėms 
apeigoms į garsiąją šventvietę

Kauno “L. Ž.” praneša šitokią 
žinią, ar pasaką, po kuria pasi
rašęs kažkoks K a n a „d o s L i e- 
t u v i «>:,

Medicinos daktaras Antalnas 
Janavičius žada išparduoti visą 
savo nuosavybę, kurią turi dvie
jose salyse - Amerikos Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje. A- 
merikos Bankierių Biuras apkai- 
navo dr, Janavičiaus turtą apie 
du milijonu dolerių vertės. Jis 
turi daug akcijų įvairiose kasyk
lose. Daug sykių buvęs pralo
šęs visą turtą besiversdamas, 
taip kad kitą kartą vienu duo
nos svaru turėjęs gyventi tris 
dienas1'. Bet vieną sykį jam pa-' 
vyko sutikti netikėtą laimę.1 
D-ras Janavičius dabar sako par- ' 
duosiąs savo Šerus (akcijas) ir į 
parvešiąs į Lietuvą auksą.

Jisai išvažiavo užrubežin iš 
Lietuvos astuoni metai uždirbti 
savo tėvams pragyvenimui, nes 
jo tėvas ir motina buvo labai ne
turtingi. Vokietijoje dirbda
mas lankė mokyklą, bet jo padė
tis buvo kritiška. Turęjo ap- J 
leisti savo mylimą mokslą ir už
dirbti savo broilams ir seserims,' 
kurie buvo už .ii mažesnį, prajr.v- 
venimią, nes tėvai buvo seni ir 

sergantis. j
Užsidirbęs laivakortei atvyko 

į Kanadą ir surado sau laimę,1 
nes tais laikais Kanadoje buvo 
galima surasti aukso. Dar ir 
dabar daug yra tokių vietų, kur 
visai nėra baidyta kasti, o ge
ologijos tirinėjimai parodė, kad 
ir Kanadoj yra daug brangių me
talų. y ;

D-rąs Janavičius matydamas, j 
kad jam trūksta mokslo — ban
dė pabaigti gamtos ir medicinos 
mokslą. žinoma, turėjo daug

Adžodžą, Himalajų pakalnėj. | nycios sekėjų.

liūs, iš kurių pajamos eis pro
jektuojamai kapitono Raoldo 
Amundseno kelionei aeropla
nu Į žiemių ašigalį remti. Svarbus 

Priminimas
.1 • • ’ ’

I

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

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svąrbus Lietuvos 
žmonėms: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda 

v gerus vaisius, blogai — prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

I’ei-siuntimvji jūsų dovanų L^etvivon vi- 
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius in sukinėsimus su Lietuvos Kopera- 

1 cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

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

' ’ K ’ »

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, ffl.

Po to seka šitokia skystu šy
dui dengta istorija:

I
Laike didelio maro Florenci- 

’oj-, Milano kunigaikštis grafas 
Francesco 11 Sfor^a^ įsimylėjo 
lalpai gražią lenkę, ponią Diano- 
rą. Poni Dianora buvo ištekė
jus, bet ji ir jos vyras buvo ge
ri lenkų patriotai ir norėjo iš
plėsti vieną Lenkijos sieną. Kad 
tą atsiekus, ponios Dianoros vy
ras pasitraukė i šalį. Grafas 
Sforza patapo ponios Dianoros 
-meilužis, iri Lenkijos (siena 
buvo išvesta taip, kaip to nore 
io poni Dianora ir jos karalius.

Bet visa tai atsitikę Romoj

“Bet kad kas klaidingai nesu- 
prastu,” sako pasaliausi Popolo 
Italia, “turime paaiškinti, kad 

tasai atsitikimas dėjos viename 
Romos viešbuty, kambary No. 
31. Ponios lankės vyras visados 
anksti vakare išeidavo, ir grįž
davo tik tarp 2 ir 3 valandos' ry
to. Tuo tarpu kambarin pas 
ponją lenkę ateidavo aukštas 
musų valdininkas, užsakydavo 
pietus dviem asmenim ir visą 
vakarą ir dalį nakties ten pralei
sdavo. Ir kai jis ten būdavo, 
pas jį ateidavo tam tikri užsie
nio attachės dėl informacijų... 
Romansas, tęsės nuo rugsėjo mė
nesio 1920 metų iki gegužės mė
nesio 1921 metų, tai yra 
dviem mėnesiam praslinkus 
plebiscito Silezijoj, kuris 
kraštą atidavė Lenkijai.”

Daugelis įtaria, kad ta “poni 
Dianora” buvus ne kas kita, kaip 
įvardytu laiku buvusio lenkų 

JJ ambasados sekretoriaus pati.

paša- 
parla-

BE^GRADAS, Jugoslavija, 
kovo 14. Jugoslavijos mi- 
nisterių kabinetas laikytame 
savo posėdy nutarė pašalinti iš 
parlamento penkiasdešimt kro
atų autonomistų atstovų.

šitokiu smurto žygiu prieš 
opoziciją reakcininko Pašičo 
valdžia turės dabar už savo pe
čių didelę parlamento didžiu
mą. Premjeras Pašič sako, kad

Chicago ir apielinkė. - Šian
die dalinai apsiniaukę, gal bus 
lietaus; šilčiau; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 29° F.

šiandie saulė teka 5:02, lei
džiasi 5:56 valandą.

PINIGU KURSAS

iš parlamento daromas 

įstatymu dėl karalystės 
gos.

ei nan t

apsau-

ROMA, Italija, kovo 1 t.
Atstovų hutas šiandie davė fa
šistų valdžiai du pasitikėjimo 
balsu. 215 balsų prieš 12 pa-

jau dešimt dienų atgal fašistų | remta valdžios vidaus politika, 
darbininkų unijos, ir veikiai ir 211 balsų prieš 15 paremta 
jis išsiplėtė visoj šiaurinėj Ita- jos kolonijų politika.

Income Taksai
Panedėly, Kovo 16, Paskutinė Diena

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

iki 
po 
tą

šeštadieni, kovo 14 d“ užsienio pi
nigų ne mažiaus kai)) už $25,p00 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pir.i«ai» Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........... $4.77
$5.06Belgijos, 100 frankų .

Danijos, 100 kronų ..
Francijos, 100 frankų .......... $5.12
Italijos, 100 lirų ...
Lenkijos, 100 zlotų .„•... 
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos; 190 markių , 
Švedijos. 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 Ifnnkų . . $19.29

.. $4.05 
.... $19.25 
.... $15.39 
. . $39.97 
..... $2.53 
.... $26.95

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 
dolerlais /yra skaito-

$0.50 jnivrvoi<*. vniv/jv
20*75 tamsių dienų perleisti, kol pasie
si :oo ■ ‘ .........................
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25.
92.58

102.76

tant Amerikos
mas Šitaip:

50 litų ........
100 IltM .,......
200 litą ........
800 litų ........
400 litų -v.....
500 litų ........
600 litų .........
700 litų ........
800 litų ........
900 Dtų .........

1000 litų .........

■v

kė savo užbrėžto tikslo. Maža 
terasime tokių, vyrų, karštai pa- 
siŠventuriu siekti savo užsibrė- 
žimo. i

Prfe šitos sumos reikia pridėti 25 
centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 60 
ešnti daugiai.

D-ras Janavičius tebėra jau
nas vyra# apie 32 metų amžiaus. 
Pro Londoną Atvažiuos į Klaipė
da. €■ '
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IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pirmadienis, Kovo 16, 1925

Kas Dedas Lietuvoj
Lietuvos Jaunimo Sąjun 

gos Kongresas
die- 
Są-

1925 m. vasario m. 1 ir 2 
ną įvyko III iš eilės L. J. 
jungos atstovų suvažiavimas, 
Kaune, Laisvės Alėjoj N 26. L 
Saulių Kauno būrio salėje.

Suvažiavimui buvo patiekta 
seką darbai nurodytoj tvarkoj:

1. Užsiregistravimas, 2. Suva
žiavimo atidarymas, 3. Prezidiu
mo ir sekretoriato rinkimai, 4. 
Suvažiavimo reglamento priėmi
mas, 5. Praeito suvaž. protokolo 
skaitymas, 6. Pranešimas Cent
ro valdybos, 7. Įstatų pakeitimo 
projektas, 8. “Jaunimo” klausi
mas, 9. Pranešimai iš vietų, lt). 
Individualizmas ir kolektiviz- 
mas visuomenės gyvenime, skai
tys Alb. Rimka, 11. Demokra- 
tiztnas >r fašizmas —Z. Toliušis, 
12. Kaimo teatro rengimo rei
kalu—Sutkus, 13. Sporto užsiė
mimas kaime — Garbačauskas, 
14. Sumanymai, 15. Vėliavos i- 
teikimas.1

Stoka laiko ir vietos, mane 
varčia rašyti kuo trumpiau, pa
liečiant tik nekurias mintis.

Vasario m. 1 dieną prisirinko 
pilnutėlė salė skyrių atstovų. 
11 valandą gerb. Centro Valdy
bos pirmin. Strymaitis kongre
są skelbia pradėtu, kviesdamas 
visus laikytis parlamentarizmo 
taisyklių, nes tas • palengvinsiąs 
darbą.

Vienas draugų skaito praeito 
suvažiavimo protokolą, kuris be 
pataisų priimamas. Iš protokolo 
paaiškėjo: keletas nutarimų, re
zoliucijų, mažesnis pusiau at
stovų skaičius nė šįmet ir 1.1.

Drg. J. Strimaitis C. V. var
du daro veikimo pranešimą. Cen 
tras rūpinsis daugiausia naujų 
skyrių kūrime ir įsikūrusių pa
laikymu. Dirbę ' per organą 
“Jauniiuj ’ ir asmeniai paskai
tas ir*(MiJwešimus darydami. 
Daug turėję aplenkti kliūčių, 
kurias “Pavasaris” ir ateitinin
kai statę. Bendrai opozicija 
esanti didelė ir vis dar auga ir 
auga ir kada sustos nežinia. 
Kaipo pavyzdi nurodo Krakių 
skyrių (Kėdainių aps.). kuris) 
buvęs areštuotas. Centro Vai 
dyba padarius atatinkamus žy
gius, to apskrities viršininkas, 
iškėlimu iš vietos, tapo nubaus
tas skyrius paliuosuotas. Sky
rių skaičius žymiai padidėjęs. 
Šįmet jų yra 250 su 8000 narių. 
C. V. eidama savo pareigas iš- 
siuntinėjusi keletą atsišaukimų, 
nurodymų kaip organizuoti su- to valdymo, 
augusiems vakarinius kursus ir platus liaudies
l. 1. Rodo paėmęs rankon vėlia-1 susiprasti, kad
va, kuri einant praeitų metų 
suv. nutarimu, yra padaryta dai
lininkams patariant. Vėliava- 
balta. Vidury tulpės apvaizdas 
raudonos spalvos ir trys lekia 
vi lyčios. Viršuj e parašas: v “Lie • 
tuvos Jaunimo Sąjunga”. Kitoje 
vietoj — sąjungos 
“šviestis ir šviesti”, 
prisegta prie lazdutės, ___
viršuje saulės ir mėnulio ženk
lai, primeną senovės lietuvių pa
pročius.

Trys lekią vilyčios reiškian
čios, kad mes jaunuoliai turime 
lėkti pažangos keliu, nesustoda
mi, o vis ieškodami naujų ir 
naujų šviesos horizontų.

Po pranešimo seka viešos dis
kusijos ir išnešama rezoliucijos. 
Primetama pesjmizmas ir su nu
tarimais prasijenkimas. (1921
m. visuot. atstovų suvaž. nuta
ręs daryti vėliavą rąusvos, rau
donos spujlvoH, bet pakariant 
dailininkams padarę bidtą su 
raudonu viduriu.)

Drg. J. Strimaitis į užmetimus 
atsako klausdamas oponentus 
ar jo veide ar darbuose Centro 
mato pesimizmą. Toliau,, ener
gija auga ir auga, skyriai dyks- 
ta kaip grybai, suspaustieji pa
leidžiami. Tat kur čia, dčaugai, 
pesimizmas.

Salėje pritariąs triukšmas, 
ovacijos...

Seka pasveikinimai: huo 
“Varpu“ Sąjungos, studentų

Varpo Sąjungos,, stud. “Kultū
ros” būrelio, aušrininkų C. Ko
miteto ir kitų. Visų pasveikini
mus galima jungti į vieną vie
netą išskiriant aušrininkus.

Pirmieji nurodo, kad tarp jų 
ir L. J. Sąjungos esą bendrų 
siekių-. Tat susijungkim, paduo- 
kim vieni kitiems rankas ir ben- * 
dra jėga stengkimės numesti, 
supuvusius klerikalizmo pančius 
ir išvaduokime Lietuvos jauni
mą.

Aušrininkų C. K. vardu svei
kina panelė—pažymėdama, kad 
jie irgi prijaučiu čia susirinku-1 
siems, bet sykiu pabrėžia, kad 
jų tikslai kilnus ir platus. Jiems 
rupj ne vien Lietuvos, bet viso 
pasąuli'o japnimo gerovė ir lais
vė. *' * ’’ ; ; f 4

Seka karščiausioj ovacijos. . ,
Minėtinas * iš.jviątų atstovų 

pranešimas. Nekurie nusiskun
džia, kad kunigėliai trugdą švie
timo darbe, g-ązdmdami išpa- 
žintin nepriimti,\ surišimo ne
duoti ir t.t.

Kitur sako gyvuoją gerai: tįi- 
rį'spoito, vaidybos ir kitos sek
cijas.

senovės Komoj. Toliau kalba 
apie fašizmą, jo žalą visuome
nei, atsiradimą ir išsivystymo 
lizdą—Italiją. Daug buvo pasa
kyta minčių, kurios mumg kai
mo atstovams tapo supranta
mos, kilnios...

i Sumanymuose kalbėta deLpa- 
I keitimo turinio leidžiamo orga
no “Jaunimo”. Pageidauta, kad 
“Jaunimo” skiltyse atsilieptų 
užsienio jaunimas.

Gale seka vėliavos priėmimas. 
Visi apart kelių priima vėliavą 
tinkama esant ir su didžiausiu 
entuziazmu pasižada ją nešti į

i švintančią Lietuvos padangę. 
Į Prezidiumo ir garbės pirmi
ninkas, poetas Jovaras skelbia 
I II-JĮ Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos kongresą baigtu. Atstovai 
sutinka plojimais, ir maloniai at
sisveikindami išsiskirsto j1 pla
čias ptovitacijas;— P. ž. ’

Vakare 5 vai.,, Lietuvos Uni
versiteto doc. A. Rimka skaito 
paskaitą, “Individualizmas ir ko- 
lektivizmas visuomenės gyveni
me”. Paprasta. ryškia kalba 
išaiškina individualizmo ir ko- 
lektivizmo sąvokas, jų svarba ir 
1.1. Individualizmas ir kolekti- 
vizmas t. y. du pradu gyvenime. 
Pirmame individualizmo prado 
pagrindu esanti asmens nuosa
vybė—reikalai. Kolektivizmas— 
visuomenė ir jos, reikalai. Sulig 
svarbumo minimų pradų, pir- 
mon vieton stato kolektivizmą 
t. y. visuomenės reikalus, gi an- 
tron -—asmens.

Po paskaitos vienas iš atsto
vų klausia, kaip mums nusista
tyti šiuo klausimi? Gerb. doc. A. 
Rmka tuojau atsako, kad tikė
jimų yra daug. Jums reik su
prasti vienus ir kitus, o kuris 
bus geresnis jūsų valios ir proto 
sprendimui palieku. Į paklausi
mą ir šiaip žinių galėjot iš mano 

I paskaitos ir iš. plačios literatū
ros gauti.

Vakare?, 5 vai. 11 (popietinis) 
1 posėdis baigiamas, visi atstovai 
eina į tautos teatrą.

Vasario m. 2 dieną 8 vai. ry
te kongresas .prasideda. Gerb. 
Seimo atstovas juristas Z. To
lusis laiko paskaitą temoj: “De
mokratizmas ir fašizmas”. Po- 
puleriai nurodė, kaip demokra
tinėj valstybėj atskiras indivi
das (asmuo) pi isideda prie l<raš- 

Pabrėžia, kad čia 
sluoksniai turi

I nereiktų savo 
balsą (norą) už keletą centų

tikslas

SUGADINO SAVO GRAŽIAS
KOJAS

P-lū Lotus Thompson, kruta- 
inijjų paveikslu aktorė, kuri tu
rėjo tiek gražias kojas, kad di
rektoriai neduodavo jai kitokių 
rolių, kaip maudymosi ar pana
šias, kur vien tik nuogos kojos 
rodomos, kuomet gi ji norėdavo 
dramatinių rolių. Netekusi kan
trybės, ji apliejo rūgštimi ir 
apdegino savo gražias kojas, 
j<ad tik galėtų gauti kitokias ro- 
los ir nebereikėtų rodyti dau
giau kojų. Ji pasveiko, bet jos 
kojW nebeteks gražumo ir gal
būt dabar ji pasieks Savo tiks
lo,—gtms dramatine^ roles.

ha išrado nMijft frictbdą kafi- 
kinimui. Dabar ant tardomo
paleidžia baisią elektros sro 
Vfy PaskutiniuVf, Paskutiniu laiku daug 
areštuota Jonišky, Kuršėnuose 
ir šiaulijiosi?. Darbininkas Vai
de Inuskds elektrą tardomas iš
ėjo iš proto j r dabar pamišusj 
grąžino žvalgyba šeimynai, 
darbininkus Volė visai Užmu
štas. Nėra žinįos, kas atsitiko 
su kitais, prie kurių niekas

neflUoina. '
Kasgi daryti?
Kur ieškoti teisingo užtari

pa-

mo ir teisybės prieš Lietuvos 
vandalų žvėriškumą. *

Neužtenka sušukti: 
“Kultūringas

žvclgk i mus (Lietuvos darbi
ninkus 800 kunigų smaugia
mus’’. Misis Lietuvos, darbinin
kai privalom labiau suglausti 
savo eiles ir organizuotai

spirti* siaučiančiai 
Tik tuomet baigsis 
ciikas Lietuvoj, ko
džia bus darbininkų 
o kad to pasiekus 
.gana snausti. Visi 
lis ir ristis privalom, 
amerikiečiai privalo 
kelti savųjų tarpe 
kunigų (žvėriškumą
galimais budais prisidėti prie 
darbininkų kovos.

frakcijai.
Nerono 

visa val-
rankose, 
sakykim 

organizuo- 
Draugai 

plačiai 
Lietuvos 
ir visais

NORĖDAMI} 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSV 

ANT NAUDOS. j

į. L FABIONAS CK

Klajūnas. , , „ *’j

Nerono Cirkas Lietuvoj
Victor Victrola 
Vertės $150.00 

Už $75.00

Columbiir
Phonografas

Vertės $125.00
Už $52.00

Lie- 
inkvi-

darbininkai

Labai senai galingą /Romos 
imperiją valdė-žiaurus cezaris 
Neronas. Savo pasilinksmini
mams tas kraugerys’ sugalvojo 
toki cirką, kurio arėtum suva
rydavo pč> kelias dešimt vargšų 
žmonelių ir ant jų paleisdavo 
gaują alkanų žvėrių. Tas bu
delis šypsodamasis Žiūrėdavo 
su savo turtingais ' patricijais 
iš spirięląD^ių halkųuų, kai al
kani liūtai siu tigrais’, plėšyda
vo kruvinas žmonių mėsas ir 
triuškindavo jų kaulus. Taip 
buvo labai senai ir pats Neto
lias stabmeldys buvo.

Pažiūrėkime dabar, kas da
ros Lietuvoj, kurią valdo Kris
taus tarnai kunigai su savo 
žvalgyba. Keršto egzakuci jo
mis apsėsta kunigiškoji 
lovos žvalgyba ne 
zicijų laikus, bet 
cirką pralenkė jau 
laimingi Lietuvos 
žvalgybos rankosna
yra daug žiauriau kankinami 
negu viduramžių laikais. Tai, 
naujas lietuviškas Neronas ir 
jo cirkas apėmė visą kraštą. 
Kas nežino Utenos skandalin
gos baisybės ir pralieto darbi
ninkų kraujo? Kas negirdėjoj 
Panevėžio .žvėriškų mušimų ir' 
draskymų? Plaukai šiaušiasi 
ir kūną šalti šiurpuliai nu
krato klausantis pasakojimo 
tų darbininkų, kurio dar neuž
mušti liko žvalgyboj. /

Klausykit. Uetuvoj kunigų 
žvalgyba taip darbininkus mu
ša: Muša šompolais, po nago
mis į gyvoms varo adatas, dra 
sko už plaukų ir ūsų, riša 
prie kojų lentą ir su k uju j ją 
muša. Nuogus per naktis laiko 
iki kaklo vandeny, kur nors 
po namais urve. Daužo ir tąso 
lyties organus, laužų* pirštų 
krumplius,^ uždeda aid galvos 
geležinį lanką ir suka jo sriu
bos tol, kol1 darbininkui idioti
škai išvirsta akys ir pro jas 
ima kraujas bėgti. Dabar ne
begaila to. Budeliškoji žvalgy-

ffllIlIiUIIIIIIIIIIIIIIIIM
Paskaityk! Neišsigąsk!
O galėsi pasidžiaugt.
Tu nubudęs, nusiminęs, 
Apie vargus vien galvoji 
štai vaistai geriausi. 
Ašaroms nėr vietosi 
Skaityk pjrmasiąs raidęs
Iš viršaus ^ernyn, 
Rasi sau tu malonumą;

Pasakysiu tau slapčia.. 
E! bet ką čia slėpti!
Rodys tai mus-pairiėglieji 
Linksmilitojui Dzinidziai — 
Apie žydus, jų suktybes, 
Meilę, dolerius — viską! - 
Užsimirši, pasijuoksi, • t 
Tau viskas tikrai patiks! 
Rasi Sau ten gerą taimą. 
Apačioj skaityk kur bus tai. 
Su šeimyna atbildėk!

Kovo 22, 1925 
Great Northern Theatre 

(Seniau I-Iypodrom) 
21 W. Quincy

arba 22 W. Jackson Blvd.

IMPERFECT IN ORIGINAL j

Išpardavimas
- ' i * m • ' •> 4 . . i '

Kad padaryti vietos dcl Brunsvvick-lįadiolų ir Pianų e^u priveistas išparduoti 
knygai už labai žemį kainą. Periant už $5.00 gaus auksinę plunksną priedo. 
Perkant už $10.00 gaus laikrodėlį priedo. Taipgi kožnas Lietuvis apsilankęs j 
musų. krautuvę fcauš vieną knygą dykai.

. > , , ( y ) ' < I V '
žinynas. Knyga žinių, apd. kaina $4.00 už .......... .....................................
Naujas Pilnas Orakulas, ^apd. kaina $5.00 už .............................................
Pilnas žodynas. Lalio Angliškai Lietuviškas ir Lietuviškai Angliškas.

Kaina $10.00 už .i.-.t’-z.'.....h...............................................................
Valgių Gaminimo Knyga. Kaina $1.25 už ....................................................
i

2

3

4

I
$2.00
$3.00

$6.00 
.. .75

Ethnologija arba mokslas apie žemes tautas, pusi. 667 su gražiais
audimo apdarais, ,buyę $4.00, dąbąr .... ...................................................... ,s. $2.50įi
Geografija arba pilnas žemes aprašymas, pusi. 469 su apdarais, buvo
$4.00, dabar .....................     $2.50
Dainos sutaisytos ant 4 balsų L. Eremino, pusi. 82 ąu gražiais apda-
rėliais, buvo $1.50, dabai* .........    90
Daktaras Kišeniuje, antra laida, pusi. 190 su audinio apdaru, buvo
$1.00, dabar ............ 75
Sapninykas naujausios laidos, su paveikslėliais 75c .................................. 50
Deklamatorius ir monologų rinkiąy^,, 1@4 pusi. 60c i .......L...................... 30
Kaip rašyti.,laiškus lietuviškoje ir angliškoje kalbose, su audimo ap-.........x................................  $125

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Ik' levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
. DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 ,

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS

Sumažintos kainos 
ant laikrodėlių

6 
7

pb£d.v/b\iv(b $2*00, dabar ................,..........................................
. 8iĮpttarųi Suvienytų!'Valstijų Amerikos, drauge konstitucija ir deklera 
. >, ,Cija neprigulmybčs. ,304 pusi, su apdaru, buvo $2.25,/dabar ..................  $1.35

9 ,Jstorija Abelna nuo .seniausių laik\< 498 pusi, su audimo apdaru, bu
vo $2.75, dabar ....... ::..................................................................  $1.75
Rankvedis Angliškos kalbos, ketvirtas'spaudimas, 310' pusi, audimo 
apdaru, buvo $2.00, dabar ...............       $1.25
Vadovėlis Esperanto kalbos, audimo apdaru $1.25, dabar ........ ....... 75
Sekretai Monininkams, su paveikslėliais, 170 pusi...............................................75
Senovės Istorija, prof. R. Vipper, su paveikslėliais, 305 pusi. Audimo 
apdaru, buvo $2.50, dabar .................................................................  $1.25

14* Lietuviškos Pasakos įvairios, dalis I, 280 pusi..................'.................................75
Lietuviškos Pasakos įvairios, dalis IV, 322 pusi................................................ 85
Aritmetikos Vadovėlis, savamoksliams ir mokykloms, 84 pusi.'Kaina 

50c, dabar ............................................      .30
Albumas lietuviškų šokių dcl Piano. Kaina $1.00, dabar *..................a.............60
Kišeninis žodynėlis, lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas, ap
darytas. 160 pusi............... :................  :.............

Steluojant knygas, kartu reikia ir pinigai
Didelis išpardavimas auksinių daiktų už pusę kainos. Swiss moteriškas laikro
dėlis, vertės J’^.OO1 už $4.50. Auks:nėif plunksnos, vertės $2.50 už $1.25 ir t. t.

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St. 

Room 1211 
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Tngaliojimai — Pa» 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

10

11
12
13

16

17
18

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III
3327 So. Halsted St., Chicago, III

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc

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

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

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

' Adresas

50
100
200
300
400
500

(jei nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų . 
litų . 
litų .. 
litų . 
litų .. 
litų .

Paštu

21.00 
3L25 
41.50 
51.75

■ »lf. ■   
Telegramų 

......... $6.25 

.......... 11.25 
............. 21.50 
........... 31.75 
........... 42.00 
...... 52.25

600 J iltį ...
700 Htų .
800 litų .
900 litų .

10% litų ... 
5000 litų z.

Paktu 
$62.00 

72.25.
82.50 
92.75 

103.00
514.00

Telegramų
$62.50 

....... 72-75 

....... 83.00 

....... 93.25 

...... 103.50 

...... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių 
’ f I t • I ‘ . *

Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Cliicago, Illinois

3301

n
Tel.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room E001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 t. v. apart Panedilic ir

Advokatas
\ , MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Su batas ir šventes, nuo 9 iki 
piety.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas diena nuo 2 

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

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

- ...................

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Nhmų Telefonas Canal 1667

egzamina- 
padarymo 

ir visokių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago, 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS

77 W. Washington St. RdoRi 911 Į 
Tel. Central 6200 H

Cicero Ketvergo vakaro M
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 & 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo U 
6-8 v. v. Snbatoj nuo 1-7 v. v, U 
3236 S. HMhted SI. T Boul. 6737 K

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS f .1 » •«

Ofisas vl«iurtniewtyj:
Room 17EG

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. VVashinffton St.
W&&hingtou & Clark

N snnj TU.r H.Tde I’aik
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MUSŲ MOTERIMS
■" ----- -- Veda Dora Vilkienė ....  ■■■■■'.«■■1 —

Kiek moterys uždirba?

Kį IR KAIP VIRTI

Pienas nėra vien gėrimas. 
Pieną* yra vienas svarbiausias 
ir naudingiausias valgis. Pienai 
turi savyje visas reikalingiau
sias žmogaus organizmui dalis. 
Pienas yra geresnis už kitus 
proteiną turinčius valgius, ge
resnis net už mėsą.

Nors pienas ir ne turi lygaus 
vertėje, daugelis žmonių pieno 
visai nevartoja, arba vartoja jo 
taip mažai, kad net gėda ir sa
kyti. Tie, kurie nemėgsta jo, 
arba ne žino 
vartoti galėtų 
valgius:

kaip j j geriausia 
valgyti sekamus

įkilti dnžalai

Skystas dažalas vartojamas 
dol pieno “toast”, sriubom, dar
žovėm : ’

1 šaukštas miltų
1 šaukštas sviesto
1 puodukas pieno 

i/» šaukštuko druskos
1/8 šaukštuko pipirų.
Vidutinis dažalas: Vartoja

mas dažalams, su mėsa.
2 šaukštu miltų
1/2 ar 2 šaukštu sviesto
l puoduką pieno 

šaukštuko druskos
1Z šaukštuko pipirų.
'Pirštas dažalas, Dažalams ir 

omletams.
3 šaukštus miltų
2— 3 šaukštus sviesto
1 puodukas pieno
*/•> šaukštuko druskos
1/8 šaukštuko pipirų.
Labai tirštas dažalas:
4 šaukštus miltų
3— 4 šaukštus sviesto
L puoduką pieno
•/2 šaukštuko druskos
1 /8 šaukštuko pipirų.
Ištarpink sviestą ir nuimk 

nuo ugnies. Sumaišyk druską,
pipirus ir miltus ir sumaišyk su 
sviestu ir maišyk pakol pasida
rys glotni košė Išlengvo pilk 
pieną vis maišydama. Padėk 
ant ugnies ir maišyk 10—15 mi
nutų, pakol miltai gerai išvirs. 
Virk dvigubame puode, 'arba į- 
dėk puoduką Į puodą su vande
niu.

Prijrengk dvigubą pbrciją 
skystaus balto dažalo. Virk 3 
bulves ir 2 riekeles svogūnu at
skirame puode. Sumaišyk bul
ves ir svogūnus ir iškošk. Su
dėk truputį dniskos, 1/8 dalį 
salerų druskos ir kapotos pet- 
ruškos į iškoštas bulves. Į bul- 
ve$ supilk baltą dažalą ir dar 
sykį iškošk, jeigu reikia. Jeigu 
sriuba bus per tiršta, pripilk 
vandenį kuriame bulvės ir svo
gūnai virė.

Pupų sriuba
Prirengk • dvigubą porciją 

skystaus balto dažalo. Sudėk 
vieną puoduką tirštai išvirtų pu
pų ir sudėk dar sekamus daly
kus: 1 8 dalį šaukštuko selerų 
druskos, l šaukštuką sunkos 
iš svogūnų, keletą grūdelių mus- 
tardos. Jeigu sriuba bus per 
tiršta, atskiesk su pienu arba 
vandeniu, kuriame virė pupos 
ir pašildyk.

Asparagii sriuba
Sudėk vieną puoduką aspara- 

gų suvirtų į košę ir dvigubą 
porciją vidutinio balto dažalo. 
Vietoj asparagų, gali paimti 
puoduką supiaustytų selerų, co- 
liflorų, tomatų, kuriuos išvirk 
dvigubame puode kartu su bal
tu dažalu ir pridėk druskos pa
gal skonį.

Daržoves. Daržovės prirengia
mos sekamai. Paimk vieną dalį 
vidutinio balto dažalo ir 8 dalis 
virtų ir supiaustytų daržovių, 
kaip tai morkvų, baltų, žalių 
pupi^ svogūnų, asparagų, ko
pūstų bulvių, califlorų ir t.t. Ka
dangi califtorai ir bulvės pa
nos savyje turi krakmolą, to-

GYVENIMAS VISUOMET YRA VERTAS GYVENTI, 
JEIGU SENI ŽMONES JAUČIASI GERAI

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniško vidurių užkietėji
mo. Geriausias liuosuotojas

dėl senų žmonių yra Dr.
CaldwelFs Syrup 

Pepsin.
OUTŲ didelė nauda seniems žmo- 

niems, jeigb Jie suprastų, kad 
didžiuma jų ligų bei nusiskundimų 
paeina nuo vidurių užkietėjimo, nes 
vidurių užkietėjimas su maisto ne
virškinimu atsiliepia į smegenis, ner
vus ir j visą muskulų sistemą.

Prie Suvienytų Valstijų Dar- 
bo Departamento randasi Mo- 

iterų Biuras, ir tas Moterų Biu
ras interesuojasi visais moterų 
reikalais, ypatingai ipoterų ab 
gomis, darbo aplinkybėmis, ku
rios liečia moteris, ir stengias 
pagerinti jų gerovę.

šiame straipsnyje trumpai 
aprašysime apie moterų alkas.

Mes visi suprantame algų ar
ba įeigų svarbumą. Nepaisant 
ar gauname algą sykį į savaitę 
arba čekį sykį į mėnesį arba' Atsirandu galvos skaudėjimas, pradeda

dėl dol jų vartok baltą,’ skystą 
dažalą. Daržovės yra daug ska
nesnės, jeigu virdama nuvirsi 
tiek vandens, kad jo liktų tik 
pora šaukštuku ir vandenį su
pilk į baltą dažalą. Vanduo ku
riame virė daržovės yra turtin
gas kemikalėm druskom, todėl 
jį niekuomet nereikia pilti lau
kan.

Del Jkitų 'dilržoyių vartok 
dažalą, kadangi tokios daržovės 
kaip žirniai, morkvos neturi 
tiek daug krakmolo todėl jų da
žalas turėtu būti tirštesnis. v /

Mėsos ar žuvies Croguettes į iy[otern Biuras nr;p Darbo ' J*Psino aromatu. Vartokit jį nuolatos, ivioieių niuias prie Dar bo. inma inkin wtn o-vduoliu.
Prirengk dvigubą porciją tirs- Departamento tyrinėdamas mo 

to balto dažalo. Pridėk i/2 sau- tpru algas, paprastai i 
kštuko druskos, 1 šaukštuką se- kad jos neužtektinai uždirba pi i nes jis yra ant marketo per suvirš 

' trisdešimts metų ir šiandien parsl-
’ t nors kita

i gyduolė sviete. Virš 10 milionų bon- 
Pažiurėkime i dirbančių mo-j^ parsiduoda kas metaL Pirkit jį 

torų padėjimą Georgia ir South jūsų pinigai bus sugrąžinti, jeigu pa- 
Carolina. Ton moterys dirba įrodys kitaip .
fabrikuose. Georgia iš suvirs!------------- “7----------- .
5,000 moterų pusė tos skaitlį-

Margueffe Pharmacy ®
Vienatine Lietuviška Aptieka S 

k šioje Apielinkpįe /, 

; F. A. RAKAS | 
‘ Regisi duotas Aplickovius

$ ir Savininkas Ą
2346 West G9th Street

arti Western Avė. V
y Phone Kepublie 587^ - 5831 
$ CHICAGO. ILL. $

<♦> '

MrS. MICHNIEVIGZ - VIDIKIEHE
AKLIŠERKA

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewic» 

BANĮ S 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa 
tarnauju mot* 
rims prie gimdy 
mo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS

arba čeki syki i mėnesį arba Atsirandi! galvos skaudėjimas, pradeda varstyti skausmai, ir reumatizmas 
Imi-nm 1- i - 1 \ b ' ' palieka nepakenčiamas. Jeigu jus mokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuodų,
kc t paine Kuponus nu syk i mc-i jtjS jausft$s laimingesni, nes kuomet nėra jokių nesmagumų, senatvė ne
tils, tie visi pinigai reiškia tą ra prikli.
patį — ar galėsimo gražiai gy- paktas yra, kad peni žmonės roika- 
venti, tinkamiai pavalgyti Ir ap-Nauja gero ir paprasto Huosuotojo.

~ ‘..xi ,.-i Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin malo-Sirėdyti, ai galėsime užlaikyti. njaj veikia ir be gripų. Tai yra 
savo sveikatą. , Egyptiškos daržovės senna sultys su

Moterų Biuras pne naruo, ęįerįįkSs juras jokių kitų^yduoHų.
, i Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin nėra jo- Tanaa,, ųjs experimentas seniems žmonėms,

lerų druskos, 1 šaukštuką pet- nigų savo arba savo šeimynas, Sla’daugia^Tegu E 
ruškų, 2 šaukštu cutrinų sun- tinkamai užlaikyti. - ----- ** —
kos ir 2i/> puodukų supi austy
tos virtos vištienos, virtos ver
šienos arba salmon žuvies, 
šaldyk dažalą su mėsa arba 
virn. Sudaryk j pyramidas,

At 
žu 
ar.

ba ragelius. Apibarstyk su 
baltos trintos duonos trupiniais, 
kiaušiniu Ir vėl trupiniais. Kepk 
dideliuose keletą minutų. Pa
duok i stalą su skysiu baltu da
žniu.

Skystas Custard

1/2 kvortos pieno.
1/į puoduko cukraus
Vn šaukštuko druskos
2 kiaušiniai
i/j šaukštuko vanilos.

Tšlengvo suplak kiaušinius, pri
dėk cukrų ir druską. Išlengvo 
pilk ir gerai maišyk su karštu 
pienu. Virk dvigubame puode 
nuolat maišydama pakol tiek 
sutirštės, kad mišinys laikysis 
nrie' šaukšto. Perkošk, atšal
dyk ir pridėk vanilos. Paduok 
i stalą 'su pyragaičiais arba 
valgyk su virtais ryžiais, ar 
vaisiais, arba pyragu.

MADOS

No. 2143. Smagi karščiams užėjus 
iš šilko arba paprastos materijos. 
Lengvai ir greitai pasiuvamu.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
10 ir 42 colių per krutinę. 38 ope
rai reikia 3 yardų 36 colių materijos, 
% yardo skirtingos materijos ir 3 
yardų stugelių juostai.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
turodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
oaduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
dškiai parašyti savo vardą,x pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
•5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
irba krasos ženkleliais kartu su už- 
akymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicag-o, III.

NAUJIENOS Pattem Dept,
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...... .......
» Mieros ------------------- per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
I j

(Mtestas Ir valst.)

nes uždirbo mąžiaus kaip $12.20 
per savaitę. South Carolinoj 
rekordas net mažesnis. Daugiau 
kityp 8,000 moterų uždirba ma
žiaus $9.50 į savaitę. Tik pa
tu islykime, suvirš 4,000 moterų < 
vienoje valstijoje uždirbo ma
žiaus $9.50 į savaitę dėl pragy-
veninio. Kentucky valstijoj su
virš 7,000 moterų uždirbo ma
žiaus kaip $10.75 į savaitę. Kan- 
sas valstijoj apie 2,000 moterų 
uždirbo mažiaus kaip $11.95 
per savaitę. Jthode Island turė
jo geriausią rekordą. Beveik 
4,000 frnoterų uždirbo mažiaus 
kaip $16.85, bot Rhode Island 
skaitlines imtos, kuomet algos 
aukštos, ir kuomet visi turSjo 
darbo. |

Mes negalime įsivaizdinti, ką1 
tas reiškia — pusė dirbančių 
moterų uždirba mažiaus kaip 
$9, $10, $U arba $12. Galima! 
matyti, ką tas reiškia sveikatai 
ir šeimynos gerovei, nes tos mo

terys yra dalis šeimynos. Mažos 
algos moterims yra rimtas
klausimas, nes suprantama, kad 

j tas atsilieps į jų sveikatą’ir ve- 
I liaus į jų vaikų sveikatą.

Keli metai atgal mes manė-j 
pncį kad buvo baisus daiktas1 
įleisti moterims traukti karus 
kasyklose, ir taipgi manėme, ■ 
kad buvo baisus daiktas leisti 
mažiems vaikams nuo 5 iki C 
metų rinkti anglį kasyklose ar
ba pristatyti juos prie darbo' 
fabrikuose. Bet šiandien to ne
randame, nes visuomenė tą pra
šalino. Dabar mes matome tų 
darbų baisumus, ir galime gal
voti apie antrą žingsnį, o tai 
yra suprasti pavojingumą mokė
ti tokias algas, kad moterys ne
gali pragyventi. (FLIS)

PAIEŠKOMA

Lietuvos Konsulatas Chica
go įe paieško šių asmenų Ame
rikoje:

Kazimiero Savicko iš Alun
tos valse., Utenos apskr. Gyve
no Chicago j e.

Juozo Razmino iš Kražių 
valse., Raseinių apskr. Gyveno 
kadaise Antioch, Uis.

Juozo Vaitekūno, iš Monljur 
gių kaimo, Lygumų vals. Šiau
lių apsk. 1

Juozę ir Prano Kasparavičių1 
iš Kauno apskr.

Juozo Markevičiaus iš šiau-! 
lių apskr. Gyveno kadaise' 
Mihvaukęe, Wis. ' \

Vinco šumskio iš Mariampo- 
lės apsk. Gyveno Cleveland, O.

Kosto ir Prano Grigolaičių 
iš Raseinių. Prieš '• pasaulinį 
karų gyvenę Chicagoje.

Antano Bucevičiaus iš Sim-, 
no valst., Alytaus apskr.

Adomo Guoko (Amerikoniš
kai vadina Gauchas). Gyveno 
Chicagoje.

Kas žino apie čia ieškomus1 
asmenis malonėkite pranešti 
Lietuvos Konsulatui, 608 "So. 
Dearborn St., Chieago, III.

Su pagarba,
L. Gaižaitė, 

Konsulato Sekretorius.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponų, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia j I

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, 1H.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
Ivell’s Syrup Pepsin paštu 
pa nereikalinga.

>in paštu. Stam- 
Vislškai dykai.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje z
THE BRIDO EPORT ELECTRIC CO., I n c 

Z Bartkus, p™ t
io!9 W. 47th »i., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago j

3101 So. Halsted
Tcl. Yards 1119 
Baigusi, akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. • Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

St., kampas 31 gat.

Pranešame, kad Dr. Herzman pe> 
tikėle nuo 3410 So. Halsted St i

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietvriams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
tausius metodus X-Ray ir kitokius 
“Jektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
«8th St., netoli Morgan St.

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

Fel ©fonai:
Dienomis: Canal

8110. Naktį
Drexel 09^0

Boulevard 4180

3235 S. Halsted St

----- ---------- r™..

’ ' VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba. 1

Ir kiekviename numery wVienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir TJetuvos.

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

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn. N. Y

UOVIERNASTĮS
/ IngaliojimaD

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Naw 
ienų ofisų, nes iš čia pavedame 

Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, \ 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
' Chicago, UL

-,L. .....L:.*-. - _____________________ ___________________

OR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. rak 
Special: Nedėliomis ofisas uždary* 
tas. Jeigu reikalinga dėl namą, 
saukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba

1 ašaroja. Patarimai dykai.
Akiniai $5 ir aukščiau

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3333 So. Halsted S t.

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockvvell 0268, Canal 0084
DR. 1. TREIGER 

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

k I III

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefoną* Yards 1699 

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

3464 So. Halsted St. 
•tiso valandos nuo 1 iki 8 >• 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso 'balandos;
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

kampas North Avė. ir Ęobęy St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8.vakare. Tek Bronsvvick 4983

Namų telefonas Spaulding 8638

Oi. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1442 So. VVestern Avė.

Tek Lafajette 4146
l ---------- —

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tek Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tek 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 Ičablegramų 
sistemą.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Avė., 2 labos

. Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
1 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

/

Telepkone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.■ ■■■■■....- .................. —<

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V—-m...... —.... ..—.......................... /

/—■' ......................
Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47lh SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 rak vak Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą 
............................. ... ■ 1.1........................- ............................. ■

Ofiso tel Boulevard 9698 
Rezidencijos te) Drexel 9191

>r A. A. Roti
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą, 

••tisas: 3103 So. Halsted St., Chieago 
arti 81st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 rak Ne
toliomis iš šventadieniais 10—12 dier

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

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

2 lubą

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ką ir slaptą ligą
Gydo su pa&elbar naujausią metodu 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir Dd 10. 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė- 
. Kampas Sacramento Avė

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

Dr. J. W. Beaudette
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Chicago, III.
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!■ I ■  ..................—................................. ...  ■ ■ !■■■■■■■■ *

Subscription Ratas i
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago
’k.OO per year in Chicago 

ic pe» copy.

Entered as Second Class Matte> 
darch I7th. 1914, at the Post Offict 
•f Chicago, Ilk. under th* act oi 
4arch 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, i&skiriant 
ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
(rovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
II - Telefonas: Rnnsevelt 8500

Užsimokėjimo kaina 
nieagoje — xpaštu:
Metams ......... -......
Pusei metų .......... .......
Trims mėnesiams -----
Dviem mėnesiams .....
Vienam mėnesiui __

meagoje per nešiotojus
Viena kopija ....... ......
Savaitei ................—.
Mėnesiui __ ____ _____

u vieny tose Valstijose, na Chicagojt 
paštu-

norams ... $7.0«
Pusei metų ...........  8.50

' Trims mėnesiams ________ 1.7f>
Dviem mėesiam ....---    1.2F
Vienam mėnesiui --------------- .7'

IjetuvoD ir kitur aė»i*niuo««: 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei matų________________- 4.00

mėnesiams ___ _____ 2.0(
Aniems -eikis liipti Mnue’

-dsrin kartu «u ot’almn'i

nekelia sa- 
niėgina net 
visuomenės 
katalikams

Tuo gi tarpu . jie apsilie
ta kurčiais ir nebyliais. Ko
dėl? Todėl, kad jie bijo pa
kenkti savo luomo reika
lams.

$8.0V 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

8< 
18< 
75<

Ar jie kelia savo balsą 
prieš 'tą Lietuvos katali
kams padarytąją skriaudą?

Ne, jie ne tik 
vo balso, bet jie 
paslėpti nuo 
taip svarbius 
faktus!

Apie Vatikano konkorda
tą su Lenkija, parduodantį 
.enkams Vilnių, buvo žinių 
Amerikoje jau beveik <pusė 
mėnesio atgal. “Naujienos” 
jau kovo mėnesio 4 d. rašė 
apie tai; dar daugiaus žinių 
jos padavė kovo 11 ir 12 die
nas. Pagaliau, kovo 14 die
ną jos įdėjo oficialės Lietu
vos Telegramų Agentūros 
(Eltos) pranešimą, atsiųstą 
iš Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone.

nių tikrumą buvo dar gali
ma abejoti, tai 'Eltos tele
grama iš Kauno išsklaidė 
visas abejones sulig to, ką 
reiškia Lietuvai Vatikano 
sutartis su Lenkija ir kaip į 
ją reaguoja Lietuvos liau-

Musų spaudoje daug kar
tų buvo diskusuojama klau
simas, kas yra klerikaliz
mas.

“Naujienos” ir kiti arti
mo jpmš nusistatymo laik
raščiai sako, kad klerikaliz
mas tai anaiptol ne tas pat, 
kas tikyba. Bet kunigų ir 
jų klapčiukų redaguojamie
ji laikraščiai nuolatos tvir
tina, kad klerikalizmas tai 
esąs tiktai “bedieviu” kolio- 
jimo žodis/vartojamas prieš 
katalikus. Jokiu “klerika
lų“ nesą, o esą tiktai tikin
tys žmonės, katalikai, kurių 
neapkenčią visokio plauko 
laisvamaniai; todėl ir kova 
prieš “klerikalizmą” esanti 
kova prieš katalikus — prieš 
jų tikybą, prieš bažnyčią.
' Bet šiandie prieš musų 

akis stovi dalykas, kuris 
aiškių aiškiausia rodo, kad 
klerikalizmo ir katalikų vi
suomenės reikalai y:.a 
anaiptol ne vienodi.

Bet “katalikiškas“ Chica- 
goš “Draugas” visas tas ži
nias nuo savo skaitytojų 
paslėpė: paslėpė ne tiktai tą, 
ką buvo pranešusios svetim
taučių telegramų agentū
ros, bet ir oficiali Lietuvos 
valdžios pranešimą!

O atsimenate, kaip greitai 
jrolių Marijonų organas 
Pranešė apie kun. Puryckio 
“nekaltybę”? Dar niekas 
Amerikoje nežinojo, ar yra 
pasibaigus'ta garsioji šmu
gelio byla, o “Draugas” jau 
dėjo specialę kablegramą iš 
Kauno, kad d r. Puryckis “iš- 
eisintas“!

Kunigų luomo galVa yra 
Romoje. “Člunkai” negali 
prieš savo galvą kilti, kad 
nepakenkus sau. Tą kiek
vienas ištikimas klerikaliz
mo tarnas jaučia. Dėlto jie 
ir tyli, kuomet Romos diplo
matai nedorą darbą daro.

Jeigu Lietuvos klerikalai 
ėmė protestuot, tai tiktai 
Įeito, kad perdaug artimas 
yra Lietuvos liaudžiai tas 
reikalas, kuriame Vatika
nas atsižadėjo teisingumo. 
Jeigu Lietuvos valdžia ne- 
murmėtų prieš Vatikano ne
teisingą žingsnį, tai ją imtų 
niekinti ir tie, kurie iki šiol 
dar ja pasitikėjo.

Bet Amerikoje kas kita. 
Nuo čia Lietuva toli. Čia 
sėdint, galima kartu ir apie 
“Vilniaus vadavimą” šauk
ti, ir lenkų agentą Zecchini 
girti. Bene žmonės supras 
tokį veidmainiavimą?

Mes manome tečiaus, kad 
toks jų elgimąsi kiekvienam 
parodys, jog musų klerika
lai ;tarnauja Romai ir sau, 
bet ne tikėjimui ir visuome
nei !

KAIP VATIKANAS IŠDAVĖ 
LIETUVĄ LENKAMS.

svarbią naujienų
“katalikų visuome-

teisman pakliuvu

Kalbame apie kilusį Lie
tuvoje judėjimą dėl Vatika
no konkordato sa Lenkija. 
Tuo klausimu mes jau esa
me rašę dvejetą kartų, bet, 
kadangi jisai yra nepapras
tai svarbus Lietuvai, tai dar 
sykį grįžtame prie jo.

Romos papa su savo di-

pranešti 
nei“.

Kodėl
šio kunigo išteisinimas yra
tam laikraščiui svarbus da- 
’ykas, o Vilniaus išdavimas 
lenkams — ne? Ir mažas 
vaikas gali suprasti kodėl: 
todėl, kad jisai tarnauja ne 
lietuvių katalikų visuome
nes ir ne Lietuvos krašto, 
bet — KUNIGŲ LUOMO 
reikalams.

Jame gi ir yra klerikaliz- 
no esmė.

Žodis “klevas” reiškia

Amerikos lietuviams, be abe
jonės, yra įdomu plačiaus patir
ti apie tą Romos papos diploma
tų sutartį su ^Lenkija, dėl kurios 
Lietuvos liaudis taip sujudo, kad 
net arkivyskupą Zecchini ėmė 
bombarduoti kiaušiniais. Mes to
dėl žemiaus perspausdiname iš
traukas iš straipsnio, tilpusio 
tuo klausimu 48-am-e Kauno 
“Lietuvos” numeryje.

Straipsnio autorius šitaip ra
šo apie papos diplomatų pasira
šytąjį) sutartį (konkordatą) su

Klerikalizmas” gi yra to-

kišką Želigovskio žygį, pri
pažindami Vilnių Lenkijai. 
Tai yra didelė skriauda Lie
tuvai, ypatingai didelė Lie
tuvos katalikams, nies Vati
kanas jų akyse yra aukš
čiausias pasaulyje doros au
toritetas, ir tas autoritetas 
atvirai parėmė Lietuvos 
priešų pusę.

Šituo begėdišku lenkų 
smurto parėmimu Lietuvos 
žmonės yra be galų pasipik-l 
tinę; net Lietuvos valdžios 
leidžiamas laikraštis yra 
priverstas skaitytis su tuo 
žmonių upu ii* viešai smerk- 
tKyątikaną! (žiur. Apžval-

luomo reikalus stato aukš
čiams už viską.

Musų klerikalai kaip tik 
ir yra šitokios politikos ša
lininkai. Tikyba, kataliky
bė jems yra tiktai skraiste, 
kuria prisidengdami jie 
prieina prie tikinčiųjų žmo
nių minios ir išnaudoja ją 
savo tikslams. Tikyba jiems 
yra tokia pat žmonių Išnau
dojimo priemone, kaip “ko-, 
muuistams', “leninizmas”

“Lenkų spauda jau paskel
bė pasirašyto vasario 10 d. 
konkordato su Vatikanu teks
tą. Jis mums yra tiek įdo
mus, kiek liečia Vilniaus vys
kupiją. Devintame konkor
dato straipsnyje nustatyta 
lenkų hierarchijos organizaci
ja. Tuo straipsniu Lenkijos 
teritorija paskirstyta į pen
kias bažnyčios provincijas: 
Gniezno-Poznanes, Varšuvos, 
Vilniaus, Lvovo ir Krokuvos.

“Kiekviena provincija turi 
po vieną arkivyskupiją ir nuo 
dviejų iki penkių vyskupijų. 
Gausiausia vyskupijų turi 
Varšuvos (5) ir Krokuvos 
(4). Visoms kitoms tenka 
po dvi. Vilniaus provincija 
turi Vilniaus arkivyskupiją ir 
Lomžos ir Pinsko vyskupijas.

“Iš čia. matome, kad Vil
niaus vyskupija konkordatu 
buvo inkorporuota į Lenkijos 
bažnyčios organizaciją. Vil
niaus vyskupija pakelta arki
vyskupija, ir jai pridėtos dvi 
kitos vyskupijos: Lomžos ir 
Pinsko.”

kiems agitatoriams.
‘ Jeigu tikyba reiškia tą, 
ką sako kunigai, būtent, 
kad dora ir teisingumas yra 
paties Dievo įsteigti, — tai 
ar gi gali tikybos mokytojai, 
tylėt, kuomet Lietuvai yra 
padaryta tokia didelė 
skriauda? - ;

Ne, Jie begali tylėt; jiw- tu
ri pirmutiniai kelt savo bal
są ir protestuot. Mažų ma
žiausia jie turi bent neatsi-

'Poliaus straipsnis aiškina, kad 
sulig konkordatu Vilniaus kraš
to bažnyčią dabar kontroliuos 
ne tiktai Romos papa, bet ir 
Varšuvos valdžia. Autorius sa
ko: /

tas lenkas, ir Vilniaus vysku
pijoj praGdės gadyne lenkini
mo per bažnyčią.

I

“Šitokiu budu Vatikanas 
Vilniaus ginče aiškiai ir galu
tinai atsistojo lenkų pusėje.

“Mes nelaukėme, kad VątL 
kanas galėtų mums grąžinti 
Vilmą, bet mes laukėme, kad 
Vatikanas stos teisės bei tei
singumo pusėje. Deja, esame 
skaudžiai -užvilti: Vatikanas, 
sekdamas Ambasadorių kon
ferenciją, sankcionavo tarp
tautinio akto sulaužymą, tei
singumo išniekinimą.

“Skaudu mums buvo, kada 
Santarvės ambasadoriai padė
jo savo parašą po begėdišku 
Želigovskio aktu. Bet dar 
skaudžiau, kada tai padalė 
Vatikanas. Santarve — tai 
materialės pajėgos išpažinto
jai betgi Vatikanas — tiekos 
bei teisingumo kūrėjas bei 
saugotojas (? “N.” Red.) 
nusilenkia brutalei pajėgai ir 
sankcionuoja aršiausią skriau
dą, didžiausią neteisybę!

“Konkordatas su lenkais 
' pasiliks juoda dėme Vatikano 
istorijoj: aukščiausias pasau
ly moralus autoritetas, amži
nų tiesų saugotojas nė neban
do užstoti teisingumo ir visiš
kai ramiai prideda savo ranką 
prie nemoralaus,., neteisingo 
akto.“
Strhipsnio autorius toliaus dar 

ginčijasi su tais, kurie teisina; 
papos diplomates, sakydami,: 
kad Vatikanas tiktai priėmęs, 
susidariusią padėtį ir daugiaus 
nieko. Jisai jiems atsako taip.'

“Ne. . Vatikanas ne tik 
‘priėmė susidariusią padėtį, 
sutikdamas inkorporuoti Vil
niaus vyskupiją lenkų bažny
tinei! organizacijon; jis pozi- 
tingai sankcionavo Želigov
skio smurtą ir išdavė Vilniaus 
lietuvius lenkinimui. Nes 
Vilniaus arkivyskupo pasky
rimas konkordatu priklauso 
lenkų valdžios ir negalima 
dvejoti, kad dabartinį vysku
pą Matulevičių greitai pakeis 
koks nors lenkizmo apaštalas.

“Bažnyčia praeity lenkams 
buvo galingiausiu įrankiu 
Lietuvai lenkinti. Konkorda
tas tą įrankį lenkams gražina, 
ir negali būti jokio dvejojimo, 
kad jie šitą teip sėkmingą ir 
.senai išbandytą įrankį pra
dės vartoti su dviguba energi
ja-

“Lietuviams katalikams 
Vilnijoj ateina juodos dienos.

“Lenkai triumfuodami šau
kia: ‘štai ne tik Santarvė, bet 
ir aukščiausias pasauly mora- 
lis autoritetas, Vatikanas pri
tarė mums ir sankcionavo 
musų smurtą. Lai gyvuoja 
brutali pajėga; Lai gyvuoja 
shiurtas!’ ”
Tai šitokį straipsnį yra pri

verstas dėti net klerikalinės Lie
tuvos valdžios leidžiamas laik
raštis ! \

Straipsnio autorius, kuris pats 
yra kunigas (Vygandas-Puryc- 
kis), mėgina, bėję, apginti pa
pos autoritetą ir išvadžioja, kad 
popiežių nereikia maišyti-su Va
tikanu; už Vatikano kurijos 
klaidas popiežius, girdi, neatsa
kąs. Be to, popiežius esąs ne
klaidingas tiktai'tikybos klausi
muose; o politikos ir visais ki
tais, ne tikybos bei doros, klau
simais, ne tik Vatikano kurija, 
bet ir patsai popiežius “jokio 
ypatingo autoriteto neturi.”

Bet tai tuščias kuniginės “fi
losofijos” triksas. Ar gi Vati-’ 
kano kurija nėra popiežiaus pa
tarėja? Ir ar gi kurija dįiro 
ką nors politikos klausimais be 
popiežiaus pritarimo arba po
piežius be kurijos pritarimo?

Tiesa, kad ne vienas papa yra 
mitas dėl to konkordato su Len
kija; bet nėra kalta ir viena 
kurija. Vatikano ir popiežiaus

Bet kaip elgiasi akyvviz- 
doje šito fakto Amerikos 
lietuvių vadinamieji “kata
likų vadai”? Ką sako apie 
tai vadinamoji “katalikų likt nuo tų, kuriuos jie nie-
spauda”? kiną, kaipo “bedievius”!

“11 straipsny pasakyta, kad kurija. Vatikano ir popiežiaus 
arkivyskupus bei vyskupus1 atsakomybe šitame dalyke yra 
skiria Vatikanas, bet Lenkų bendra.
Valst. prezidentas gali prieš r Yra :vi$ai nevykęs taip ypat\ir 
kiekvieną kandidatą i pakelti tas - argumentas, kad 'Vatikanu 
politinio pobūdžio abejojimų.; ir popiežiaus autoritetas reikią 
Kitaip sakant. vyskupus ski- pripažinti tiktai tikybos bei.do- 
ria Vatikanas sįi Lenkų vai- j ros klausimuose. Pats “Liet.” 
džia kompromisiniu budu. Tad straipsnio autorius juk sako, kad 
negulima dvejoti, kad Vii- Vilniaus išdavimas lenkams 
maus arki vyskupu bus pasldr- yra sankcionavimas aršiausios

skriaudos, didžiausios neteisy
bes. Tas Vatikano žingsnis, va
dinasi, yra nedoras. Ar gi 
“Liet.” bendradarbis nori įkal
bėti žmonėms, kad nedorybe ap
siejime su visa tauta yra men
kesnis dalykas., negu nedoras 
pasielgimas su atskiru žmogum? 
' Tai butų gražus moralybės 
mokslas: vieną žmogų nevalia 
skriaust, bet visą milioną žmo
nių arba tris milionus—skriausk, 
kiek tik pajėgi!

Vis dėlto, nežiūrint į visus 
savo teologinius gudrumus, ku
riuos “Liet?’ rašytojas vartoja 
popiežiaus garbės apgynimui, 
jisai yra priverstas pripažint, 
kad su Roma Lietuvai nebėra ko 
daugiau# vesti derybas arba pa
laikyti diplomatinius santykius. 
Jisai sako, kad “po šitokio ne
draugingo Vatikano žingsnio tie 
santykiai beveik savaime jra.”

Iš šitokio Lietuvos oficiozo 
nusistatymo galima numanyt, 
kad Lietuvos žmonių ūpas prieš 
Vatikaną turi būt labai pakilęs.

Ginčai dėl 
Dancigo

Socialdemokratų Interpeliacija dėl 
Spekuliacijos.

(Tęsinys)

INTERPELIACIJA ATMESTA.

seka Minis terio Pir- 
Galvanausko ir Tei- 
iMinisiterįio Tumėno 
Juodu siūlo soc.- 

atmesti.

kineti. Neatsakinęjo iš esmės 
ir vyriausybe.

Purickio byla, iš tikro, yra 
žinoma visoje Lietuvoje. (Atst. 
Bielinis iš vietos: Nejaugi?).

Po to 
mininko 
singumo 
kalbos,
dem. interpeliacijų 
Dauguma balsų ji yra atmes
ta.

Dancigo klausime Lenkija 
nei *kiek nenusileidžia. Tą vo, 
kiečių miestą ji nori prisijun
gti, taip kaip Vilpių i ir neatsi
žvelgti į nieką. Gal jiems tas 
ir pavyktų,. fei ne ąųgtų itžšL 
spyrimas. ų ‘

Jau buvo nekartą 'minėta, 
kad anglai kreivai žiuri į len
kų. žygius Dancige, štai nese
nai Lenkijos atstovas (Londo
ne, M. Skirmuntas, x parašė 
“Nt'i\v Statesman’” atsakymą į 
jame patalpintą straipsnį apie 
Dancigą. M. Skirmuntas, žino
ma, sako, jog Dancigas gali 
rasti “naturalį rinką” tik Len
kijoj, jog pastaroji nemananti 
daryti jokių agresingų žygių 
prieš tą miestą ir jog Lenkija, 
remdamasi Versalcs taikos su
tartim, turi teisės steigti Dan
cigo mieste pašto dėžutes'. Jo
kio “įvykusio fakto” nemano
ma rengti.

Į tai “New Slatcsman” at
sako :

“Mes visai negalim suprasti 
p. M. Skiriu imto, gynančio sa
vo valdžią šiame dalyke. Ver
salis sutarties punktai, ir vė
lesniosios sutartys Paryžiuj ir 
Varšuvoj aiškiai nusako Len
kijos teisę įsteigti tiesioginius 
pašto ryšius su Dancigo uostu 
(o per jį ir su užjūrių valsty
bėmis), bet ne su pačiu Lais
vu Dancigo Miestu. Todėl Len
kų valdžios pereito menesio 
žygis, staiga įtaisant pašto ap
tarnavimą su dėžutėmis ir iš
nešiojimu visame Dancigo mie
ste, buvo atviras ir tiesioginis 
paniekinimas Aukštojo Komi
saro autoriteto.

“Kas dėl Lenkijos agresin- 
gpmo Dancigo atžvilgiu, tai 
musų korespondento pareiški
mas buvo paremtas lenkų dip
lomatinio atstovo Dancige 
Strassburgierio -žodžiais. Stra- 
ssburgieris pasakė, jog jis pri
ėjęs išvados, jog vienintelis iš
rišimas Dancigo problemos, lai 
— prijungimas to miesto prie 
Lenkijos. Kad šiai minčiai 
pritaria ir Varšuvos oficialus( 
asmenys, tai žinoma visiems 
be jokių įrodinėjimų.

“Mes norim taipgi pridėt, 
jog jeigu Lenkijos valdžia ne
turi blogos valios siekdama, 
kaip ji vadina, legalių teisių, 
tai 'sunku vienok suprasti, ko
dėl jinai priešinasi ' įnešimui 
to klausimo Tarptautiniu Tei
sman. Beabejo, galima iškalno 
pasakyt, kad tasai Teismas 
atmes Lenkijos ~ reikalavimus, 
nes kiekvienu bešališka įstai
ga taip pasielgtų, tuom tarpu, 
kaip 'fantų Sąjungos Taryba, 
vienų kartą jau stiigiidriiotą, 
gali būti palaikytu už nieką ir 
antru kartu...“ I

Rašant šiuos žodžius,'- Tautų 
Sąjungos 'faryba, kiiri dabar

Markausko Paklausi
mas dėl Puryckio Bylos 

t

1924 m. vasario men. 5 d. 
buvo svarstomas Seime sekan
tis s.-d. atstovo M. Markausko 
įteiktas,; paklausimas Teisin
gumo Minislerhli:

192,3 m. spalių 23 d. 34-tamc 
Seimo posėdy buvo. patiekta 
socialdemokratų frakcijos in
terpeliacija dėl kun. Purickio 
bylos padėties. Vyriausybės at
stovai į tą interpeliaciją atsa
kymo iš esmės nedavė. Kiek 
paaiškėjo vėliau iš kitų davi
nių, bylos padėtis yra tokia: 
Vyr. Tribunolas paskelbė, kad 
buvęs Užsienio Reikalų Minis
teris .1. Purickis, kaltinamas 
636, 667 ir 578 str. B. St,, yra 
pasislėpęs nuo* teismo fr kaipo 
toks . privalo būti 
(“Lietuvos” Nr. 281 
džio 13 d. 1923 m.); ,
pusės, pil. Purickis viešai pa
reiškė, kad jis nuo teismo ne
sislėpęs, bet vyriausybės įga
liotas važinėjęs valstybės, rei
kalais, Kaune nesustojęs įgyven
ti tik todėl, kad čia neturįs bu
to, todėl prašo, pasiųsti jam 
kaltinamąjį aklą per vieną už
sienių atstovybę.' 'Tokia padė
tis nėra normali ir ji gali tęs
tis ilgesnį laiką.

Be to, iš kun. Purickio pa
reiškimo paaiškėjo, kad asme
nys, kuriems 
kųs kaltinimai 
nusikaltimų, ir
jas i vyriausybės 
kas sudaro 
denių 
koj.

'Todėl klausiu p. Teisingumo 
Minislerio:

1) ar įteiktas pil. J. Puric
kiu! kaltinimo aktas?

2) ar randa p. Ministeris 
esant reikalinga, kad kalbamo- 
joj byloj prieš jos nagrinėji
mą vyriausybė pareikštų civi
linį ieškinį?

3) ar pripažįsta p. Ministe
ris, kad suteikimas vyriausy
bės įgaliojimų asmenims, kurie 
yra kaltinami padarę tarnybi
nius nusikaltimus, įžeidžia tei
sėtumo jausmų, visuomenėj? 
25. I. 1921 m.

(pas.) M. Markauskas, 
Seimo atstovas.

jau antrą kartą yra 
ypatingo susidomėji-

suimtas 
iš gruo- 
iš kitos

yra iškelti sun- 
del tarnybinių 
toliau naudo- 

pasi tikėjimu, 
negeistiną prece- 

adinin gracijos prakti-

nema, tai nuo šios dienos ži
noma, nes atstovas Markaus
kas padarė paklausimą Seime. 
Del los bylos socialdemokratų 
atstovai 
parodę
mo. Bet aš turiu pareikšti, kad 
man, kaipo Teisingumo Minis- 
teriui, Jigišiol nebuvo jokios 
{ohnalinčs progos, kad aš, kai
po Teisingumo Ministeris, ga
lėčiau reikalaut iš Vyriausiojo 
Tribunolo šiokių ar tokių pa
aiškinimų. Byla pateko į Tri
bunolą bylų eigos tvarkoje, to
je tvarkoje, kaip supranta pats 
Vyriausiasis Tribunolas, ir tuo 
budu tojfc byloje mano nuomo
ne gali būti kitokia tik <.Į<4 įs
tatyčių šiokio ar tokio/ aiškini
mo. Bet jei Teisingumo M mis
teris yra kitokios nuomonės 
tik dėl įstatymo prasmės, jei 
Teisingumo Min. nuturi jokių 
davinių manyti,, kad iš Teismo 
pusės yra- ■ padaryta neteisėtų 
žingsnių, neteisėtų darbų, tai 
i'e.isingupio Minipleriui yra la
bai nepatogu reikalauti infor
macijų. Bylą yra baudžiamoji, 
o baudžiamųjų bylų Vyriau
siame Tribūno M yra šimtai, ku
pino tad pagrindu aš galiu pa
rodyti ypatingo susidomėjimo 
šia byla? Jei man atstovas 
Markauskas nurodytų, kad Tri
bunolas yra padaręs šiokių ar 
tokių nusižengimų įstatymams, 
lai, žinoma, mano pareigu bu
tų atatinkamai ištirti. Tuo bu
du aš‘ į Vyriausiojo 'Tribunolo 
veikimų, remdamasis veikian
čiais įstatymais, kištis negaliu. 
Yra, kaip atstovas Markauskas 
nurodo, Ritinamojo pareiški- 
nurodo, kaltinamojo pareiški- 
kimo atstovas Markauskas ke
lia klausimą. Bet, gerbiamieji, 
kaltinamasis nėra Teisingumo 
minislerio žinioje. Gal būt at
stovas Markauskas , nori pa
brėžti, kad Teisingumo Minis
teris turi būti ypatinguose san- 
tykiuoše ' su kaltinamaisiais, 
kad jis turi paveikti į kaltina
muosius. Na, tai atstovas Mar
kauskas klysta, klysta dvigu
bai: kaipo pilietis ir kaipo tei
sininkas.

(Bus daugiau)

LENKIJOJ REAKCIJA KELIA
RAGUS

Mažiuli ų 
Kresų 
valsčių

teisių siaurinimas. 
lenkinimas. liukštos 
atsiėmimas

Teisingumo Minislerio 
' Atsakymas

Tei-Pirmininkas. Žodį gauną 
singumo Ministeris.

Teisingumo Ministeris 
menas 
šia, gerbiamieji

i vai
nesąmoningai 
kausko padarytų klaidą. Spa
lių men. 23 d., 31-me Seimo 
posėdyje*, vyriausybei interpe
liacijos patiekia nebuvo. Atsto
vas Markauskas turėtų u įsi
minti, kad jo ir jo draugų in
terpeliaciją Seimui buvo pa
tiekta ir Seimas interpeliacijų 
atmetė. Tuo budu vyriausybei 
atsakyti iš esmės į interpelia
ciją nebuvo jokios prasmės. 
(Iš sd: O dėlto atsakinėjo). — 
Atsakinėjo ne iš esmės. (Sd. 
juokas). Ar gali žmogus, ku
riam paklausimas nėra pa
tiektas, atsakinėti į ta paklau- 
simų’?į -(žmogus neguli alsa-

Tu-
norėčiau pirmiau-

Seimo alsto-
Ritaisyti sąmoningai ar

atstovo Mar-

DANCIGAS, vas. 6 ĮLžJ. — 
Šiomis dienomis Varšuvoj įvyko 
Lenkijos tautininkų kongresas, 
kuris išnešė šias rezoliucijas:

1) sumažinti Lenkijos seimo 
atstovų skaičių iš 444 iki 224;

2) susiaurinti tautinių mažu
mų rinkimų teises;

3) tuojaus išaiškinti Dūkšto# 
Apskrities šešių valsčių klausi
mą;

4) sustiprinti “kresnose” len
kišką elementą ir

5) iškraustyti visus vokiečius 
iš vakarinių Lenkijos ribų.

PAŠALPA KLAIPĖDOS 
ŪKININKAMS

posėdžiauja Genevoj, dar Meta- avantiūrą, sumažinusią jos 
re savo žodžio dėlei Lenkų ir autoritetą, vargiai ar pritars 
Dancigo ginčo. Bet jau iškalno Varšuvos užsimojimams ir už- 
galime spėti, kad ta 'Taryba, grobimo svajonėms Dancige.
turėdama prieš save Vilniaus —- M.

KLAIPĖDA. —Klaipėdos kra
što žemės ūkio rumunu* krašto 
direktorija paskolino 60,000 li
tų iš 4 nuoš. metams padėti ūki
ninkams, turintiems nedaugiau 
100 margų Žemės, įsitiekti ori
ginalių' sėl|įų.( TajP pat ir že
mės -uklui įkelti'ir žeinės ūkio 
kursams vesti jiems suteikia val
stybines pašalpos ligi 13,500 li
tų.

Jęi nori turėt 
nuplapnį draugą — 
skaityk Naujienas-



,, i4 f t

E u rotas.

NAUJIENOS, Chicagū, HL K

> Kuo. Tumo-Vanagaičio 
paskaita

gių melų vasario
Akademijos Sale;
“Neo-Jūtuanijos”,

studentų 
pakviestas, 

Vaižgantas laike viešą paskai
ta, tema “Lietuviu tautinė idė
ja istorijoj.”

Prelegentas įsnari pasisakė, 
kad neliek laikysis visos istori
jos eigos, b;t dauginus tai, 
kaip la idėja reiškėsi lietuvių

18 

išmesti ir 
Prie Dau- 

Širvydas

Seniuos kalba tautiniame 
elemente tiek svarbon neturė-
esančius
vadinasi

baitgudžiu1
lietusiais,

Jkurk

gaidiškai. Mickevičius, Kosciu
ška lietuviškai nemokėjo, bet 
skaitėsi lietuviais; Mickevičius 
tai išreiškia savo veikaluose, 
o Kosčiuška laiškuose. Vidur
amžiais viešpatavo lotynų kal
ba, bet reformacija davė jai 
galą. Liuterio mokymas, jog 
vienintelis pažinimo šaltinis 
yra Biblija (jo gabiai versta 
vokiečių kalbon), skatino kiek- 
su ja susipažinti t. y. išmokt 
skaityti — atsirado reikalas 
pradžios, toliaus ir vidurinių 
mokyklų. Tuo bndu grynai 
tikybinis judėjimas, davė, pro
gos pasireikšti tautiškumui. 
Bet tas daugiausia reiškėsi tik 
vilnį pakraščiais, - 
Prūsų lietuvius buvo 
giama tik patrauki -- 
tikinčiųjų
vo duodama
sats” (kvantum sats). Bęt kad 
supažindint su Biblija, tai tik

tesisten-

•skaičių ir tam tebu-
(juantum

ji tebuvo dėstoma t 
čiose, taigi ir dėlto 
neišspausdinla, lai p 
per 10 metų išversta

tik

Bretkūno

ra Bretkūnas bu-

Didž. Lietuvos Ii

tniu Atsiranda dar ir 
•trizmas, pamok-

metais vėliau, ir 
rveno Lietuvoskadangi^ jie

politikos bange
ten įterpi ir tautiškumo. Tuo

Horodlij, Vilniui, Saline, Par- 
čuve ctc.) ir Lietuvos bajorai 
stengėsi jų vengt (išeina, kad 
jie buvo pirmieji tautinin
kai!). Bet dauguma1 vistik su
lenkėjo, ir dėlto dabartiniai 
Lietuvos “lenkai”, įvykus Že
mės Reformai yra kaip ir 
vyra u j a nčiosios rolės' 
žvalgos į kaimynus, 
kšos prisidėjo ir 
(“Punktaj Sakiniu”)
sta 1613 m. Be šio dar ir 
“Raktas lietuvių kalbos 
neliko nei vieno ckzempliorio, 
liet jis minimas. Re to dar iš
ėjo ir “žodynas” (lietuvių, len 
kų, lotynų kalbomis), kurs 
rodo gerą pasisekimą, ir kuri, 
laika kas 15-ka metu susilauk- c c

davo naujos laidos. XVU-to 
ii- XVIII am

žiuje tautine idėja krinta, nes 
krito bendrai' idejiiiguinas. 

: Privilegijuota bajorija nurimo.
Atsiranda “veto” laikai, kada 
bajoras nebuvęs Seime kelis 
mėnesius ir išgirdęs balsuo
siant rezoliuciją, įkiša barzdą 
per duris ir sušunka, “vcto”‘— 
nesutinku. Tuo dažnai naudo-1 
josi kaimyninės valstybės 
darydavo papirkimus, kad 
praeitų jiems nepatinkamas 
tatymas. Ėsta (valgyta) 
žmoniškai daug: lik pažiūrė
kit, koki tų laikų bajorų pilvai 
ir pagurkliai (ant folografijų- 
paveikslų). Tuo laiku buvo ge
riama ne iš stiklinių, bet iš tuš
čiavidurių ilgų stiklinių lazdų, 
ir kas vienu muktu visą tą la
zdą išgerdavo, tas -skaitėsi diil- 
vyriu. Ištvirkimas buvo- ant 
tiek išsiplatinęs, kad prie ka
raliaus stalo buvo paduiidain^ 
ne vanduo rankoms plaut, ar 
dantims, bet skystimas nuo 
sifilio, nelyginant kaip kad 
pas mus nuo sifilio įsigalėjęs 
“606”! — Ret lietuvių bajori
ja šiuo tuo ir skyrėsi, nes tuo 
laiku įsigalėjo areli Rektoriai—j 
geriami ir gabiausi jų kuri
niai — Pažaislio vienuolynas, 
šv. Jono bažnyčia etc. Tik du 
težinomi literatūros dirvoj — 

(“Rroma”) ir dar 
tas pono Jezusa 

Chri/I'.ra sulig keturių Evan- 
geliių”. XIX anrž. prasideda 
renesansas - - atgimimas lenkų 
litera toroj. 1803 m. Akademi
ja paversta Universitetu ir 
jon pakviesta Vakarų Europos

Olševskis

ink tinai
ne. I

idėjiniai
žtat mus

Daukša, iš-
i 1595 nie-

tai
“Pcstilloj jau 
saki net p rotos ton a Ris. 
buvo literaturos prad;
reikėjo padėt darbo 
pritaikinimui.
manyta rašyba 
ligi nepradėjo 
tai nagrinėti,

metais išleistoj 
pradedama al- 

S linki 
i, daug 
rašybos 

į e pra
buvo keičiama

toliaus Jauniu

savo 
j imas 
mato

idėjos 
tautininkai

t. Šleicheris 
Būga, Jablon- 
,a ir lautinin- 
iion juokingas 

pirmtakuuų ieško- 
lokiu e.sant

tieciai nau 
Lietuvai ir 
o na i 'su nu

ir mums, 
V. Kudir- 
, dar p ro

laisvamaniai

Naujos Knygosbet tol “pakutavojo” kol nepa
siekė ‘Lietuvos Metraštį”. Tuo 
budu romantizmu 
Lietuvos praeitis 
daugelį raSytojų, 
patriotais mus tautos k. t. 
Kraševskis, Naccvičius, Micke
vičius, Daukantas etc. Jų pa
triotizmas, tai nebuvo šovinis
tinis kitaip dar vadinamas zo
ologiniu (gyvulišku) patriotiz
mu (zoologiėeski patriotizm),, 
lai buvo romAntinis palriotiz- 

jo mas. Toks, pavyzdžiui, Kra
ševskis buvo gimęs Gardino 
gub., taigi, visai ne Lietuvoj, 
o parašė Lietuvos poemą 
“Vitolio Rauda” (1842 m.), ku
ri pirmu kart buvo versta 
1881 m. Andriaus Vištelio, da
bar verčiama antrd kart F. 
Kii-šos-. Ta jaoema. tai j»oema 
pilnoj to žodžio pr/ismej, nei; 
kiek ne mažesnės vertės už 
suomių tautos epų “Kalevolų”. 
Vilniaus Universiteto 
Nacevičidg parąšė “Kelionė 
grafo KybirVgo Lietuvon 1790 j 
—....metais”, bet tai istorinis 
melas, nes jokio gr. Kyburgo 
nebuvo, kurs būt tuo laiku ke
liavęs iš Francijos pas mus. 
Vienok la pasaka, išleista 4813; 
m., lietuvių tautos populcriza- 
vimui atnešė daug naudos, nes 
toj pasakoj Lietuva ir Vitautas 
.nupiešti begalo palankiai, čion 
tai analoginis panašumas su 

Į vienu Cecilijos profesorium, 
kiirs ant tam tikro poperiaus 
išgalvoju rašalu surašė čechų 
poemą ir padėjo karaliaus bib
liotekoj, vėliaus ;tą poemą ra- 
(|o ir cechai pagarsėjo pasau
lyj^ kaipo 'buvusi labai kųU 
įuringa tauta jau tada, kaip 
turkai puolė. Europą, (pusė 
XV amž.) Tik vėliau paaiškė
jo, kad tai įmetąs. Kun. Stane
vičiaus ‘^Žemaičių Vyskupys
tė” vra didžios vertes1 ■ isto
rija. Bet Stanevičius dalinai 
ir obskuranta'-'. Valsčius jau 
apšviežtesnis. (Gaila, kad Tu-, 
mas kunigus beskaitli neda
rnas nepaminėjo, ir gabaus ly
riko Dionizos Pųškos).

Del laiko stokos 
semtiprelegentas 
norėdamas užbaigi 
nuo temos, įsivėlė 
politikos jspudžiuosna. 
liaus vienu atsidėjimu 
ar 5-kis sakinius įsavo

nudažyta 
paviliojo 

kurie virto 
mus tautos

Didžiausias naujausio knygų ir gaidy pasirinkimas tik ky atgabentų iš Lietuvos 
Atsimink, lietuvi, kad lietuviška knyga - tai tavo geriausias draugas

J. Mikuckio—Didvyriai ir smulk
menos. Eilių rinkinys. Rygoje, 
1915. 32 pusi.............................

Paparonio—Eilių rinkinys. Tilžė
je, 1921. 127 pūsi...................

‘Putino—Raštai. 1 t. Eilių rinki
nys ir poema “Kunigaikštis 
Žvąlnys”. Tilžėje, 1921. 220 pusi. .80

Putino — Kunigaikštis žvainys, — 
poema ir Raudoni žiedai, 
eilės. Petrapilis, 1917 m. 

110 pusi. ... .................
Sruogos—Deivė iš ežero.

70

ir 
ne-

ne

piemuo
grafais.

lygiai galvodavo
Pagaliau pradėta 

ieškot senovėj, ir 
Lietuvą, — prasidėjo

romantizmą. Jis greit išbujojo, 
taip ir matėsi grafai, grafie
nes, tas nnsibotlo, tai pradėjo 
poetizuoti piemenų gyvenimą, 
bei išeidavo taip, kad aprašy
tas 
su
medžiagos 
pulta į 
istoriomanija. Medžiagos ieško
jimui Lietuvoj davė progos 
Kalvino veikalas išaukštinąs 
senovės lietuvių dievaičius — 
pastatyta jie lygiomis su grai
kų ir rymiečių dievais. Pasiro
dė, kad lietuvių turima mito
logija, o mitologija -— lai tau
tos teologija, mokėjimas asme
nini atskirus gamtos įvykius 
(pav. Perkūnas). Kaip seniau 
girtuokliai, laip dabar buvo 
gerbiami tie, kurie surinko

butas, nors buvo karo inžinie
rium, bet stvėrėsi istorijos, 
Daukantas nors teisininkas,

Šliupą ir lt , tai gautume visą
eilę, kurie turėtų pretenzijos -
į tautos aUgimimui žadinimo
pirmenybę. Išeitų tas pat ką
ginčas ruso su vokiečiu, /VO-
kietis saku: “Mus kuttura aug-

ue>

jau senai

danu nieko nerauo 
kail mus protėviai 
pratimą apie bev

riebiasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS. AKIU SPECIALISTAS

‘B. ___ _________ .
Svanetų žemes legenda. Vilniu
je, 1919. 31 pusi...............»........

R. Sruogos—Saule ir smiltys. Ai- 
ei įjos, g.iesNaes, jioemo.s.'j Vilnių- 

je, 1920. 156 pusi...........................
K. Stiklelio—Laisva valandėlė.

Broliams dovanėle (eilės). Vil
niuje, 1906. 02 pusi. .......................

prof. V. Stonio—Ašarėlės. Eilėraščiai.
Kaunas, 1924 m. 118 pusi.........

i "Tyrų Dukters—Vasaros šnekos, 
i Eilių rinkinys. Tilžėje, 1921 

83 pusi.....................................
J. Tysliavos—Nemuno Rankose. 

Gražios eiles. Kaunas, 1924 m. 
75 pusi........................

J. Tysliavos7—-Traukinys 
1923 m. 51 pus).

; J. Tysliavos—žaltvikslės
Klaipėda, 1922 m. 62 pusi. ......

‘Pr. Vaičaičio—Raštai. Eilių rin
kinys. III leid. Tilžėje, ‘ 1921 
199 pusi. .

‘P. Vaičiūno
ve

Eiles

.40

10

,65

30

,60

.25

20

.....................................80
Milda, meilės dei-

Mitdlogijos pasaka. Tilžėje, 
1920. 65 pusi. ........ ...................   .30

‘P. Vaičiūno-—Rasoti spinduliai. 
Eilių rinkinys. Tilžėje, 1923. 95 
pusi.............................    .50

M. Vaitkaiis—^Liepsneles. Eilės.
Tilžėje, 1921. 157 pusi. ....... 60

M. Vaitkaus—Šviesus Krislai. Ei
les. Vilnius, 1913 m. 111 pusi.

M. Vaitkaus—Brėkštą. Poema 
Tilžėje, 1920. 38’pusl. 

Valantėlio—♦Kriauniškės kupinai, 
tės. Daina. Kauno, 191-j). 34 pusi, .1,}

Vilties dainelės. Klaipėda, 1920 
m. 32 pusi.......... .......... v............. 10

‘Žaliosios Rūtos—Laumės. Dra
matizuota tautos pasaka. Til
žėje, 1920. 125 pusi. ...... '........... 50

K. žegotos—Iš sermėgiaus kruti
nės. Eilės. Vilniuje, 1906. 94-1 
pusi.../.............................................20

III.
DRAMOS IR KOMEDIJOS

Aišbės—Avinėlis nekaltasis. 4 vei
ksimi komedija. Tilžėje 1921.

.40

40
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,25

30

60

40

60

.50

30

15

.25

10

70

20

lemą iš-1 
neįstengė ir

mikrypo
šių dienų

■Dotnuva 1925-11-8.

A ** *’ ' M’i SĮ

Bohemian Blend

^hnersteh5

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennerstcn’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesų. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
byslėje.

Henning Wennersten Inc
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO e

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus

netu Liub-

mus bajori-

argumentavo

ntas buvo
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St Chicago, 111

✓

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
bąi puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
Tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

protėviai
— Husus 
mes kas 
las rodo 

turėjo •«!!

š Daukšos puses 
reikalingumą jis 
tuoini

Antrus jo argu- 
ibtorinic? — kas 

kalba, tas tauta. Daromos imi 
jos buvo netvirtus (Liubline,

68 pusi..........................................
Alytos—Ant bedugnes krašto. Tri-

jų veiksmų vaizdelis išliaudies 
gyvenimo. II Icid. Pirm. “Blai
vybės” konkurso premija. Vil
niuje, 1918. 47 pusi. ..............

Byla dėl linų markos. Juokai 2-se 
veiksmuose. Perdirbo J. Maks- 
vytis-senasis. Tilžėje, 1920. 34 

pusi...............................,...... .............
T. Brandinto—Karolio t>*ta. Trijų 

veiksmų komedija. Tilžėje, 1923.

30

20

20

50

PUIKUS

■ .. x h įsn i

‘P. Vaičiūno Mano tarė: žodžiai 
ir atbalsiai, 3 veiksmų dramos 
rašinys. {Sielos virpėjimas— 
3-jų atidengimų vaizdas. Til

žėje, 1920. 122 pusi..............
*I\ Vaičiūno—Pražydo nuvyto

sios gėlės. 3 vąiksmų pjesa. 
Tilžėje, 1923. 35 pusi...........

*P. Vaičiūno—Milda, meilės dei
vė. Mitologijos pasaka (3 vei
ksmai). Tilžėje, 1920. 65 pus.

Vargovaikio—Kova su girtuok- 
lybe. 3 veiks, ir !■ pav. drama. 

Vilniuje, 1913. 167 pusi..... .
Vienas iš musų turi apsivesti!

1 veiksmo komedija. Vilniu
je. 15)05. 24 j>usl.................................. <

Kū rei. W isemnn’o------F*ir irtieji Rri-
kščionys. 7> veiksmų drama.
Kalinas. 1923 m. 50 p. . . . . . . . . .

Vydūno—Amžina ugnis. Dramų 
trilogija* Zrtiijniys, >Pradž/ia: 
Liepsnų ryto giesmė -— regė
jimas. 1 dalis: Namų ugnelė— 
vienveiksmė drama. II dalis: 
Vaideliutė—triveiksmė

,50

20

30

tragai- 
<ia. Pabaigiu Liepsnų vakaro 

Tilžėje, 
........ $1.40 
vaizdų

giesmė — regėjimas. 
1912—13. *326 pusi. ...

♦Žalios Rūtos Laumės. 5 
atausta tautos pasaka, 
je, 1920. 125 pust. ...

Žemkalnio—Birutė. L veiksmų 
melodrama. Vilnius. 1906 m.

Žemkalnio .Jurgis Durnelis. 4 
veiksmų komedija. Vilniuje. 
36 pusi. ....................................

iv.
MUZIKA

BARTSCH’O.

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

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

80

.10

15

.50,

10

Lietuvių>Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

95 pusi........................................
I A. Čechovo—Vyšnių sodas. 5 veik 

smų komedija. Tilžėje, 1923
; . 67 pusi................................
A. Čechovo—Girinis keturių 

nruj komedija. Marijampolė," 1921 
m. 107 pusi.......................... •...........

A. Čechovo—Trys seserys. Ketu
rių veiksmų drama. Kaunas, 
1923 m. 140 pusi.........................60

S. Čiurlionienės-Kymantaitės — 
Dolpclis ministerijoje tarnauja. 
Monologas ir laiškai. Tilžėje, 
1920. 21 pusi......................................

S. Čiurlionienes-Kyjnantaitės — 
Koidedijos: Pinigėliai, 3-jų veik
smų komedija; Karalaite Tik
roji Teisybė, 2-jų veiksmų pa
sakos paveikslai su dainomis; 
Gegužis, vieno veismo komedi
jai Kuprotas oželis, .vieno veik- 

! sm\ komedija. Tilžėje, 1920.
155 pusi. .................................. .

Druckio-Liubeckio—Taip mirdavo 
Lietuviai. 5 veiksmų istorijos 
drama. Kaunas, 1924 m. 79Kp.

Lordo Duusanyo—Kalnų dievai. 
Karalius Argįmėnas ir nežino
masis karžygis. Blizgantieji ur
vai. Rinkinys. Tilžėje, 1923. .. 

Dvi Moterį—Parduotoji laimė, 4 
veiksmų drama. Vilniuje, 1905. 
48 pusi......................... .......... .

Dvi Moterį—Dumblyne. 5 v. dra
ma, Vilnius, 1912 m. 44 pusi.

Eschilio—Prikaltas Prometėjas...
Drama. Vilniuje, 1905, 33 p......

V. Feldmanb—Gyvenimas. 4 veik- 
x smų pjesa. Vilniuje, 1914, 147 p.
F. Flerso ir G. A. Caillaveto—Bu- 

ridano asilas. 3 veiksmų kome
dija. Tilžėje, 1923. 10Z p......

K. Gaigalo—Laisves Kovotojai. 
4 aktų drama iš Liet. Valst. 
kariuomenės kūrimosi laikų. 
Kaunas. 1924 m.-...................

A. Giedriaus—Marcele, 4 veiksmų 
scenos vaizdelis. Tilžėje, 1921.

veis
40

60

.60

.40

10

12

.80

50

.25

.20

.10L. Giros—Monologai, Kaunas 12 p 
Glass ir Kleino Potašas ir Peria-.... 

mutras. 3 veiksmų komedija. 
Tilžejū, 1923 , 83 pusi. ........... .40

P. Gorio—Gegužės šventė. 1 veik
smo drama. Marijump. 11)20 m. 
32 pusi..................   .40

' Knuto Hamsun©—Gyvenimo žais-.,....'..
i las. 4 veiks, drama. Lepcige, 

1922, 139 pusi.......................   .40

Knuto Hamsuno—Vakarų aušra. 
3 veiks, drama. Lepcige, 1922. 
136 pusi .............................. .

Hamsuno—Ties Karalijos anga. 4 
veiksmų drama, Kaune, 1922. 
203 pusi.....................................

G. Hauptmano—Hanėle. Dviejų 
dalių svajos poema. Leipcige, 
1921. 72 pusi................... .........

G. Hauptmano — Susitaikinimo 
štentė. šeimynos sugriuvimas.

Leipcige, 1921. 1.24 pusi.................
G. Hauptmano—Paskendusia Var-

.5 kiti veiksmųpasa.l<a-<1rama. 
Marijampole, 1921. m. 1 16 p...........

G. Hauptmano—Vebrinos, 4-rių 
veiksmų vagių komedija. Kau
nas, 99 p. ?... ...........................

II. Ibseno—šmėklos, šeimos dra
ma trimis veiksmais. Leipcige, 
1921. 139 pusi..........................

Ibseno—Visuomenes šulai. 4-riu 
veiksmų drama, Kaune, 1923, 

xl73 pusi.......»•...............................
Ibseno—Nora. 3 veiksmų drama, 

Kaune, 1923, ......    ,.
Inteligentai arba parinktieji žmo

nes. Keturių veiksmų komedija, 
Vilnius, 1920 m...... ............. .....

Iš tamsos į šviesą. Trijų veiks
mų drama, Vilniuje, 1913. 32 p.

Izraelio vaikai. 4 veiks, drama. 
Sulietuvino Aguonaitis. Tilžėje, 

1906, 56 pusi. ............. .......
Keturakio—Amerika pirtyje. 3 da

lių komedija. Kaune, 1921. 75 
pusi........r...................:.............. .

Koniedijėles mėgėjų teatrui: 1. 
Uošvė j namus—tylos nebebus; 
2. Kurčias žentas; 3. Gaila ūsų; 
4. Advokato patarimai; 5. Varg
šas Tadas; 6. Nesipriešink; 7. 
Nepavykusi komedija. Tilžėje, 
1923. 184 pusi. ...........  K

J. . Koženiąvskio—Pabaigtuves. 2
veiksnių komedija. Vilniuje, 
1909, 49 pusi'. 1. ,:..............  .....

“Lapkus.” Trijų veiksmų tragi—
> komedija. Tilžėje, 1920. 56 p........ 30
P, D. Lienski’o—Nerva’* 8 veiks
imų komedija. Marijampolė, j‘> ‘

1921 m. 84 pusi...... .............    i. .50
M&ironio-Mačiulio—Kame Išgany
mas. Libreto keturiais aktais. Til-

. žėje, 1920. 37 pusi......................
Charles Mere—Nugalėtojai. 3 v. 

vaidinimas. Tilžėje, 1921, 67 p.
M. Meterlinko—MonnaVanna. 3 v. 

pjesa. Verte A. Adata. Rygoje, 
1909. 50 pusi. 7.........................,

P, Mičiulio Erškėčių taku. 5 v. 
drama. Vilniuje, 1913. 181 p.

P. /Mičiulio—Sugriuvus gyveni
mas. 3 veiksmų drama.-Vilnius, 
1913 m. 71 p..............................

Oktav Mirba—Netikę ganytojai.
5 v. drama. Kaune, 1922. 96 p.

Moljero—Mizonlropas. Vestuvės 
per prievartų. Leipcige, 1921. 
152 pusi.......... v.........................

Moliero—šykštuolis. 5 v. kome
dija. Marijamp’olčj, 1920 th. 
111 pusi.........................................

Monologai: Blaivininkų pirminin
kas. Ant vienų pečių. Šimas ora
torius. 11 leidimas. Vilniuje, 
1920. .16 pusi..............,....

A. Ostrtfvįikio—Komedijos: 
ninga vieta, Neturtas—ne 
Tilžėje, 1922. 160 p........

M. Račkauskaitės—Pančiai. 4 v. 
vaidinimas. Kaune, 1921). 45 p. 

Ponas Daugnoris. Linksma 4 v. 
komedija. Tilžėje, 1923 44 p. ...

S. Pšybyševskio—Sniegas. 4 veik
smų drama. Kaune, 1923 ...

K. Puidos—Rytų svečias. Ketur-
veiksmė istorijos kronika. Kau
ne, 1920. 56 p. ..................................
mis medžiokles epiozdas, Tilžė-

K. Puidos—Stepai. Keturveiksmis 
medžioklės epizodas. Tilžėje, 
1920. 60 pusi. ... .... ;............

K. J. Skruiulis—Dievakis. 4 v. 
lošimas 1 dalis. Vilnius, 1922 m

K. J. Storaodis—Dievakis. 3 veiks
mu lošimas, II dalis.'Vilnius, 
1923 m.......................................

J. Glovackio—Anhelis ............
J. Slovackio—Lilla Veneda. 5 v.

tragedija. Kaunas, 1923. 116 p .60 
Sofoklio—Antigona. Tragedija,

Tilžėje, 1903. 33 pusi...........10
H. Suderinami—Garbė. 4 v. vaidi

nimas. Leipcige, 1922. 205 p. ...
H. Suderinami—Geras vardas. 4 

v. vaidinimas. Leipcige, 1922 
95 pusi..... ..................  ■■■■_

11. Suderinami—-Užkampio laime. 
3 veiksnių vaidinimas, Leipci
ge, 1921. 115 pusi....

J. Surgučov’o—Rudens 
5 veiksnių drama.
1922 m. 60 pusi..........

F. Schillerio—Klasta ir 
veiksmų tragedija. Tilžėje. 1923 .80 

Vydūno—Jurų varpai. Triveiksmė 
misterija. Tilžėje, *1920. 126 p. 60 

Vydūno—Musų laimėjimas. Mis- 
, teriia. Trys veiksmeliai. Tilžė

je, 1913. 48 pusi...... ...................60
Vydūno—Vergai ir dykai. Ketu

rių veiksmų tragaida. 'l'ilžėje, 
1919. 126 pusi. .. .... .v..<;.... :..

Svirno ž v y nes—šei my n i ški e m s 
vakarėliams pramogėle. Mo
nologai. Vilnius. 1920 in.

♦Artūro šnit/Jerio Farizėjai. 3 
v. drama. Tilžėje, 1920. 61 ps.

’šveicerio Teodolina. 1 veiksmo 
komedija, Tilžėje, 1923. 25 ns.

P. Vaičiūno—-Giedrėjanti sąži
ne. 3 veiksmų drama. Kaunas. 
1921 m. 83 pusi......................
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Dainų Balsai. Lietuvių senovės^ 
melodijos ir žodžiai t tomas $1.00

Dainų balsai, Lietuvių senovės 
melodijos ir žodžjai jf tomas $1.00
( , „ J UOZO BENDOR1AUS

“ Z, y-.v*' ' .
Ahšreldi beauštant. /Liaudies 

dainas , mišram chorui ....... .25
KtlN. TROF. T. BRAZIO KURINIAI
Apie ^tautines lietuvių gaidas 

(melodijas) studija. 'l*lžo, 
43 pusi. ...................... ■...............15

Giedojimų mokykla. Vadovėlis 
chorų dirigantams, vargoni- 
ninkajns, 'giedosimo mokyto
jams jir mokiniams. 'I'ilžė, 
1920. 121tmsl........................ i .40

♦Missa ad duos voces aequales, 
organo comitante, Ihematibus 
devotac contilenac . lilliuani- 
c!ic “Jėzau prie manęs ateiki”. 
Leipcige, 1922. 28 pusi.

♦Muzikos, teorija. Muzikos mo
kymo vadovėlis. 1'ilžė, 1922. 
56 pusi. ..........................

.70

19
*Musį dainelės. III <lt Pradėti, 

choramsir vidur, mokyklų 
.3—4 lyg. balsiuos. 
1923. 34 pusi. . 

P e Deum Judamus, 
žcm. vysk|b. sukai.hivčms

.00
50

žcm. vyskp. siiknl.hivcii’s pa
minėti. Bažnytiniam chorui. • .50

*3 liaudies dainos. 1 Mušė mane 
vyras; 2. Kaip pas močiutę 
buvau; 3. Motule mano, šir- « 
dele mario..............    .25

Putinėli raudoansai. 4 mišriems 
, balsams. ..................      .25
Die Singwcisen —apie lietuvių

dainas vokiškoje kalboje .... .20
K. Banačio—Lietuvių muzikos 

ir dainų reikalu. Vilniuje, 
191!). 31 pusi........................................10

GALKAUSKO:
Prie seno kurhano. Vienam bal

sui..............i................................ 20
J. GRUODŽIO KURINIAI

♦Bernužėli, neviliok. Variacijos 
fortepijonui .... ......................

*Mylėk. Vienam balsui .................20
♦Burtai. 1 balsui su fortepijonu .20 
♦Ei, jaunieji. Mišrani chorui .20
♦Jura ir mergos. 1 balsui su lor-

tepi jonu ............ ••••........................ 25
♦Visur tyla. 1 balsui su forte

pijonu............................................. .25
♦Op! Op! Mišram chorui ........  .20
Aguonėlės. 1 balsui su fortepi

jonu ................ J........... —.... <10
Ko čia taip ilgu, t balsui su for

tepijonu . •.......... ;............. ;........ J»o
Rugiagėlės. I\ balsui su forte

pijonu ............... ..................
Rūta. 1 balsui su fortepijonu

AL. D1KV1ANSKAITĖS
12 dainų vienam balsui Sopra

nui ir Altui. D Naujas ^ytas 
(16 vasario) 2) Bangos. 3) 
Elegija. I) Pasaulis. 5) Vė
jas. 6) Sapnai. 7) Pavasaris ir 
Ruduo. 8) Lietus. 9) Liki
mas. 19) Kad galėčiau. 11)

• Vėtra. 12) Varpas. 46 pusi. $2
ALEKSANDRO KAČANAUSKO 

' KURINI Ale
O, kaip miela išgirst. Arija te

norui :..................... Z-
Tų mergelių dainavimas, 

įlies d., tenorui ......
Geriau fiienų, gėriau

Liaudies daina, mezzo 
nui arba baritonui. ...

Sudie, Lietuva. Mišram 
Gerk, gerk, giriuoklėlf. 

dies daina, mezzo i 
arba baritonui'......

Lakštingalėlė. Liaudies daina, 
sopranui arba tenorui .......

Užklystančius žmones.. Arioso 
tenorui ..................................

Linu

naktį

chorui 
Liau- 

šopranui

.30

.45

67/J/kelloggs
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukifo.se ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
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
2364 W. 69 SL

Te). Roosevelt 8500
e

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėle

Kaina $6020

.20

.20

.30

irPasirinkę tinkamu sau knygų, greičiausia siusk knygų užsakymus 
Money Orderius “Naujienų” vardu 1739 So. Halsted St., Chicago, 111

^Užsakymas bus išpildytas tą pat dieną!!

NAUJIENOS

kuomi padaryti dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiralinėji ir 
greičiau galėsi para Syti laišką ar 
ką kitą, negu su ranką. Gariau- 
da, parankiausia ir dalikatniausla 
načlnėlfl su lietuviikomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliikai ra- 
iytt ■ s

Gaunamas

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III,

1739 So. Halsted St Chicago, III.
Siųskit Naujienas
Lietuvon — tau bus
brangi dovana.

i

butelukifo.se


NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Kovo 16, 19.25

Sveikatos Dalykai
NAMINE APTIEK A.

Ir.,

I m bėra s (ginger) duodama glą kalboje ir aš nemoku a.ng- 
susirgits diegliais arba vidurių Įtekai skaityti.” Daugumoje 
skaudėjimu. Reikia dėti 30 la- knygynu gali rasti knygas viso- 
šą į vandenį ir duoti kelis kur- *e kalbose, ir savo 
tus, kol skausmas sumažėja, Įkalboje. Jei tokių

Lygios dalys aliejaus 
kio vandens vartojama 
girna ms.

Kiekviena šeimininkė
'kad šaukštukas muštardos

pa ta
rnus 
tuoj

Dr. iMatthias.
New Yorko Valstijos Sveikatos 
Viršininkas, davė sekančius 
patarimus kaslink naminės 
aptiekus per radio.

Dr. Niedlll ftirmiausn 
ra šeimininkei p. rž i u rėti 
susirinkusius vaistus it
išmesti visus nereikalingus vai 
stos. Paprastai vaistai labai 
greitai susikrauna. Kuomet 
apsorgama ir kreipiamės prie 
gydytojo, jis užsako mums ko
kius nors vaistus. Kad nors ir 
užbaigiame tuos vaistus, bet 
bonkutę arba baksiuką nei*- 
metame, laikome, hikėdanii, 
kad, jeigu ta liga vėl .atsikar
totų galėsime patys išsigydyti, 
kad ta pačia liga antrą sykį 
pas gydytoją nereikės eiti. 
Klaidinga yra taipų daryti, nes 
turime suprasti, kati tik gy
dytojas žino ką daryli žmogui

pravimdo. 
nu i&t ardos 
var toti dėl

► prigimtoje 
Jei tokių 'nesiranda 

ii- kai-’tnvo miesto knygyne, pakviesk, 
nude- pora kitų lietuvių, ir eikite i 

knygyną ir paprašykite, kad įsi
gytų knygų lietuvių kalboje.

žinoma., jei dar nemoki ang- 
šilto vandens greitai lų kalbos, norėsi kuogreičiausiai 
Galime padaryti iš išmokti ir knygyne rasi kny- 
lešlą, kurią galime gas, kurios tau pagelbės; lųiy- 
visokių skau-m ų, 
(quinine) vartoja

mų gramai į 
keturias valan- 

pagolbsti drugiui.

žino, 
mil-'

gas, apie šios šalies istori
ją ir įstatymus; Įmygąs, ku
rios tau’ pagelbės suprasti, ką 
reiškia tapti šios šalies piliečiu.

Tavo žmona taip-pat ras kny
gų apie namų priežiūrą, virimą, 
siuvimą ir apie vaikų priežiūrą.

Vaikai irgi turi sau paskirtą 
kambarį knygyno, kuris pilnas 
įvairių knygų tinkamų visiems 
amžiams.

Kaip gali tas knygas naudo
ti? Gali eiti knygynan bile ka
da dienos Ar vakaro laiku—kny
gynai paprastai atdari visą die
ną ir vakare—ir paprašyti ko-

gas rašytas lengvoje anglų kai
lio] o, kurios tau apsakys apie 
Amerikos gyvenimą, kuris daug 
skiriasi nuo Europos šalių; kny- i kios nori knygos, ir gali sau ra-

miai skaityti. Knygynas tik f 
reikalauja, kad knygas šva
riai užlaikytų. Jei nori knygas 
nešti namo, pasakyk apie tai 
knygini, ir jis patars,, kaip ga-; 
Įima tą daryti. Jei angliškai 
negali kalbėti ateik su ypata, j 
kuri moka. Visi knygyno pa-' 
tarnautojai pasirengę pagelbėti 
visiems, kurie ateina surasti 
reikalaujamas knygas.

Knygynas yra vienas iš Ame
rikos didžiausių dovanų žmo
nėms—duoda- jiems progą pa
tiems įsigyti mokslą ir žinoti, 
kas dedasi visame pasauly —ir\ 
visą .tai voltui.’ [FUS].

LIETUVON— 
atrašykite savo šilai
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 

/ mėgsta.

GERB. Naujienų skai
tytojo* b skaitytoja) 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose.

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

valau-

——  -———■ ■— ■ ■■    —■■■ i — —, ' * ■■■ ■■ f -
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Važiuokite Lietuvon į Svečius

Nicoll, “privalo buli kiekvie
name name. Kaip lai — su
geriama vai a ir pakirtas medi
nių krapštukų dantims krapš
tyti. Iš lų dviejų galima pa
daryti mažus vatinius šepetu
kus. Reikia paimti krapštuką 
ir ant vieno galo apvynioti 
truputį vatos. Toki šepetukai 
vartojami tepant įvairius vais
tus, 'juos tuoj po vartojimo 
galima numesti. Rdkia irgi 
turėti vatinių bandažų, vieno 
arba ^dviejų colių platumo, 
‘zinc oxide’ limpančių plėstrų, 
penkių jardų ilgumo ir vienos 
ir pusės colių platumo ir gazi- 
nio audeklo. Visus reikia lai
kyti užlipdytus.

Pudruotas “zinc stearate” 
vartojamas visokiems odos su
erzinimams ir įdegimams. Rei
kia visuomet turėti iodo (jodi
ne), kuris vartojamas aptepi- 
mui mažų žaizdų, sutinimų ir 
nikstelėjimų. Visuomet
su vaja dėti ant žaizdos 
niekuomet nepilti. lodąs 
nuodingas ir 
laikyti, ypatingai bonkutę j ar
ba ypatingoj vietoj ir visi šei
mynos nariai turi apsipažinti 
su iodo pavojingumu.

Borinė rūgštis (boric acid) 
yra parankiausiai antiseptikas. 
Reikia maišyti šaukštuką į 
panty vandens. Su tuo skysti
mu galima plauti žaizdas, ger
klę ir akis.
' Nereikia Taikyti “bichloride 

ir kartotinės r Ug
nės yra per- 
ir jų vieton 

vartoti

Chininą
Ina dol šalčio 
kapsule t kas 
das) ir

Aspirinas (aspirin) suslalr- 
do galvos skaudėjimą. Direk
cijos atspausdintos. ant bak- 
suko. Dabartiniu laiku gydyto
jai pataria aspiriną dėl ger
klės skaudėjimo. Reikia sutrin 
ti vieną tabletę į pusę stiklo 
vandens ir gerklę plauti.

Pyramidonas (pyramidon) 
labai pasek m ingai sustabdo
galvos skaudėjimą (penki gra
mai miltelių 
das).

Del tolesnių informacijų 
kia kreiptis prie gydytojo, 
geriausia supranta tave ir 
vo šeimynos reikalavimus.* ' • • 1 namine aptieka reikia atsimin
ti dvieju® dalykus, tai yra kiek 
vieną bonkutę ir baksuką už-j 
vaidinti arba kaip nors pažy
mėti, ir nei vieną neimti į 
rankas, kol neperskaitysi kas 
ant viršaus yra užrašyta. Se
kant tuos patarimus, išvengsi 
nelaimingų atsitikimų.

Knygynas

ro i-

00 Kelione iš New Yorko 
Klaipėdpn ir Atgal

taujienu Eskursija 
LIETUVON

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

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, 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
sų ir Lietuvos konsulo vizų.

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 
teisių aplankyti tų garsiųjų 
vietų pakeliui į New Yorkų 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

reikia 
ir 

yra 
reikia atsargia.

o f mercury’ 
šties namuose, 
daug pavojingi 
patartina ir galima 
iodas. Yra daugelis atsitikimų,
kuomet žmones geria tuos vai
stus per klaidą ir netikėtai 
miršta.

šaukštukas ‘‘aromatic ex- 
tract of cascara” lėngvai pa- 
liuosuoja vidurius. Ricinos 
aliejus (castor oil) jau stipres
nis vaistas ir vidurius gerai 
iščystija. šaukštukas “bicar- 
bonate of soda” į stiklą karš
to vandens palengvina vidurių 
skaudėti imą. Galima vartoti 
“bicarbonate of soda” sudegi
mui, įmerkiant vatos į skysti- 

j mą ir dedant ant .žaizdos.
Salietra (sweet spiritą of 

niter) sumažina karštį. Reikia 
duoti 15 lašų vandenyje kas 
dvi arba trys valandos, bet 
geriausia šaukti gydytoją, kuo
met karštis pasirodo.

Vazeliną arba patroleaumas- 
dėti ant žaizdų ir nudegimų. • 

.Alkoholius vartojamas nu
plauti žaizdoms. ;

Alano (alum) milteliai stab
do kraujo tekėjimą.

Amonijos spiritas (šaukštu
kas į pušį stiklo vandens) at
gaivina apalpusį ir sujudina 
širdį. /Amonijos vanduo neut
ralizuoja rūgštis. Penki lašai 
i pusę stiklo vandens duodam 
ma apsinuodijus rūgštimi, irgi1 
duodama, kada širdis arl>a al
savimas silpsta.

Karčioj i druska (epson
salts) liuosuoja viduriu®. Rei
kia ištirpinti šaukštą j stiklą 
vandens, I

žinai, kad ton

Ar žinai kur randasi viešas 
knygynas tavo mieste? Daugu
ma Amerikoj gimusių jo dar 
nesurado. Ar 
gali pasiskolinti labai naudingų
dalykų, ir nemokėjus nei vieno 
cento. Beveik kiekvienas mies
tas ir miestelis Jungtinėse Vals
tijose turi knygyną, kuris yra 
žmonių—visų žmonių. Jis yra 
užlaikomas miesto pinigais, ku
rie taip-pat mums duoda mo
kyklas., geras gatves, šviesas ir 
kitus parankamus, kūne žmo
gaus gyvenimą padaro daug ma
lonesniu.

Knygynas pilnas įvairių kny
gų. Jei, po sunkios darbo die
nos, nori viską pamiršti, rasi 
knygų pilnų visokių apysakų it 
juokų. Jei mėgsti teatrus, bet 
neišgali į juos eiti, knygyne ga
li pasiskaityti geriausių dramų. 
Jei nori išsimokinti amatų, kny
gyne rasi įvairiausių knygų lie
čiančių visus amatu. Jei groji 
ant fortepijono, ar kito kokio 
instrumento, gali pasiskolinti 
gaidų iš knygyno. Bet gal sa
kysi : “Tos visos knygos yra An-

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandicčiams ir ken-

singtoniečiams 
iausia įstaiga 

niui

artim- 
pasiunti- 

Lietuvon
yra

233

Pinigų
Tupikaičio aptieka.
East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. / 
Iš Roselando ir 
singtono siųskite 

gus Lietuvon per
j ienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 

. 115th St., Kensington.

gva-

Ken- 
pini- 

Nau-

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

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

Tel. Lafayette 4223 \
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patai’nauju kuogeriauriai.

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

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą, Į 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų šu 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 kraujb niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna iums dar ten būnant.

ERIE R. R. Pakeliui
Priežiūra

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

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

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

i NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

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

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

Skubinkite sutvarkyt popieras
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymų, 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 sųgryžimų.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

NAUJIENOS
/

1739 South Halsted Street, y , Chicago, Illinois
....... —................................... r-„ , ■, ............... ..... ........................................... ' , l==c

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
mu dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas ta”S gyduoles serams 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas užsi- 
senėjusias ir kompl'kuota« ligas, nes musų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniukais (taisymais ir gyduolėmis, 

į Ligas kraujo, reumatizmu, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir Šonų skau
dėjimą. galvosuk'o, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitob ligos yra musų specia
lu irtas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko ( musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. I’agelbėjom 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, sered’j ir suba- 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
: šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietfi. Pa- 
. nedėly, ketverge Ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 

6 vai vakare. .

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 

'Lietuvon, duoda Naujienom

/
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PEŠASI DEL MILIONO 
PALAIKŲ

1)01

tyfoKiek laiko atgal nuo 
pasimirė jaunas milionierius 
Wm. Nelson MeClintock, kurf 
auklėjo advokatas \Vm. I). 
Shepherd. Kelios dienos prieš 
tai MeClintock ir paveldėjo 
milionų dol., savo žuvusių tė
vų turtų. Sulig testamento, ku

savo turtų MeClintock paliko 
Shepherdui ir tik $8,000 Į me
lus savo mylimajai, sii kuria 
rengėsi vesti, bet mirtis prie 
to. neprileido.

Po- jauno milionieriaus mir
ties nieku rie asmenys, kurinės 
vadovauja teisėjas Olson, pra
dėjo prie, ĮShepherdo kabinėtis, 
kad jis gailait nunuodijo savo 
auklėtinį. J6 lavonas 'liko at
kastas, bet jokių nii(Mlų! nesu
rado. Tad dabar bandoma įro
dyti, kad jis galbūt su maistu 
įdavė tyfo bakterijų ir užkrė
tė savo turtingų auklėtinį, tuja 
liga. Surasta vienas daktaras 
kuris liudija buk Shepherd 
pas jį teiravosi apie -tyfo bak- 

veikimų. Atsirado ir 
mokytojas, kuris liudi

ja, kad Shepherd buk moki
nosi pas jį apie tyfo bakteri
jas ir kad buk viena 
su bakterijomis paskui 
si.

Dėlei tokių liudijimų 
berd lapo areštuotas 
atiduotas grand jury 
kaltinimas turi būti 
iki trečiadienio, kit
berd sakosi nė daktaro, nė to 
mokytojo nepažystus, los mo
kyklos nežinąs ir su jais jokių 
reikalų nėra turėjęs. '

terijų 
vienas

dūdelė 
dingu-

Slicp- 
įr bus 

Bet. ap- 
išn estas

VĖL PRASIDĖS NAUJAS VA
JUS PRIEŠ AUTOMO

BILISTUS

rna. Dr. Gordon buvo pašauk- publikai, jog J. Šimkus yra pir-lBancevičius M. Cutierj, kuris 
ir bakso, paguldė paly- 
į trumpų laikų.
ristynės buvo labai ge-

’ tas pas Sorce, kuris kiek lai- maeilis ristikas. Parodė taipgi 
ko atgal buvo sužeistas be- ir tai, jog jis puikiai moka ristis 
važiuojam galvekariu. Jis ap- ir greko-ronienų stiliumi. Tik 
lankęs savo pacientų, įlipo j ačiū tarti, kad Požėla yra labiau 
automobilių ir rengėsi važiuoti, patyręs to stiliaus ristikas, jam 
kaip prie jo pribėgo du vyru- pasisekė nugalėti Šimkų i 58 įni
kai, kurie paleido du žilvius*ir nutes. Bet buvo momentų, ka- 
pabėgo. Kalbama, kad dakta-’da atrodė, jog Šimkus laimės, 
ras turėjęs artimų ryšių su Publika buvo stačiog užžavėta 
Sorce jauna ir gražia pačia. tomis ristynėmis. Ristynės bu

vo nepaprastai gražios ir šva
rios. Tokių ristynių ištikrųjų 
labai retai tepasitaiko matyti. I 

Gerai pasirodė ir J. Geštautas, 
kuris Į gan trumpų laikų ištem
pė ant inatraso dideli švedų.

Sužeidęs merginų bandė pabėg
ti, bet pakliuvo.

Edvvard Trinze, 1121 N. La 
Šalie St., taksikabo šoferis, 
kuris bandė pabėgti sužeidęs Matyti, kad Goštautas gerai tre- 
p-lę Mollic Cohen, 20 m., 2018 niruojasi ir yra gerame stovyj. 

1 aylor St., lapo uždarytas ka-1 Italų čempionas Rocco neįvei- 
lėjiman, kaltinamas už užgavi- kė Adomo Wedzes į 30 min. O 
mų automobiliu, neatsargų va
žinėjimų, nesuslojimų prie gat- 
vekario ir už bandymą po ne
laimės pabėgti.

Nelaimė įvyko prie Roose- 
ir Bobey galvių. P-lė Co- 
Jipo • iš gatvekario, kuo
jų užgrtvo, / pravažiuoda- 
automobilius, Trinze, ku

be t bau-

Italu čempionas Rocco neįvei-

griebėsi 
ginamai 

Išviso
ros.

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

POŽĖLA RISIS SU BANCEVL 
' ČIUM Už ČEMPIONO

' DIRŽĄ

Ant galo, Atletų kliubas pri
spyrė Bancevičių persiimti su 
Požėla. Tų ristynių laimėtojas 
gaus deimanto diržų, kaipo lie
tuvių pusiau sunkiojo svorio 
čempiono ženklų.

Požėla reikalauja, kad risty
nės butų surengtos taip, idant, 
reikalui esant, jos galėtų tęstis 
kad ir .penkias valandas,, t. y. iki 
galutinos pergales.

velt
hon
mot 
irtas
ris po to nesustojo,

o toliau vyrai pastojo kelių ir 
sustabdė. Sužeistoji liko nu
gabenta i pavieto ligoninę, o 
Triiize — į kalėjimų.

Pasipriešino plėšikui — liko 
pašautas.
’ < S , .V ,  «

Desco Brovvn, '1133 Bervvyn 
Avė., mažos sįan k povėlės savi
ti i n k a s, pas i p r iesi rio*' p lėši k u i ir 
liko gal mirtinai sužeistas., <

Pašovė savo meilužį

Ristynėms laikas numatomas Kitos poros numatoma 
šio mėnesio pabaiga. Jau deda
ma pastangų padaryti tokias ris- 
tynes, kokių lietuvių tarpe dar 
ti&n buvę. Be ibdo iiaiKtom:

Sarpalių sukinkyti su vokiečiu 
čempionu Hans Steinke.

Vieta bandoma paimti toki, 
kad žmonėms užtektų sėdynių.

KOVO 24 D. SARP ALIUS RISIS
SU KOMARU '

risis
sun-

Kovo 24 d. K. Sarpalius 
su J. Komaru už lietuvių 
kįojo svorio čempionatų. Risty
nės įvyks School Hali svetainė
je, 48 ir Ilonore St.

‘ TAe 1 . o./ G r i. Cit I-r Vt/Zui

Ji,
(jį p F 4Z(/? and- Ashland
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šios: 
Šimkus su Bagdonu, Dudinskas 
su Masonu ir Jack Sherry grei
čiausia imsis su šiais dviem ris 
tikdis — Freibontu ir gal Šil
ką.

Komaras sako, kad j j perdaug 
buvo bandoma nužeminti. Esą 
jis parodysiąs chicagiečiams, jog 
jį lietuviai s ristikai visvien ne
gali paguldyti. Girdi, jis nu- 
Šluostysiųs visiems smarkuo
liams nosis.

Pažiūrėsimo jam tatai pa
siseks. • —N.

yra Unijinė Spaustuve.
Naujienų Spaustuvė

Garsinkitės Naujienose

Išpardavimas4

j

' Sciatica

Palengvina tuojau
Kuomet jus vartosite Sloan’s, 
jums nereikia alsinančio trini- 
mo dėl prašalinimo skausmo. 
Tiktai uždėkite švelniai —j tuo- 

, jau šviežus kraujas ateis j,skau
dama vietų. Trubelis bus tuo-
jau-prašalintas.' Pas'visus ap- 
tiekorius — 35centai.

Sloarisliniment t
— Prašalina skausmą!

ASMENIŠKAI. PRIŽIŪRIMAS PER

Mr. Oppenheimer
Kada Thomas Condicb, 28 

m., 2518 Prince ton Avė., ban
dė. pamesti savo meilužę Mrs. 
Mary Pi o re, 25 m., 307 W. 25 
St., kadangi darosi “per daug 
pavojinga’’, ji parodė, kad jis 
m klydo, paleisdama į jį pen
kios šūvius, korių tik do kliu
dė. šaudymas Įvyko Kimo ko
tely, 219 W. Vau Boren St., 
kur abu buvo užsirašę kaipo 
vyras ir moteris. Jis dabar gu-Į 
•i ligoninėj, o jų pasodinta sal
ioj on. ; \

Šis yra vienatinis metuose išpardavimas kuomet aš 
bosauju su “MĖLYNU” paišeliu. Man yra didelis 
malonumas parinkti jums daiktus... gerą, sezoninį 
reikalingą tavorą... NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
kurios pritrauks didelį skaičiui pirkėju kaip dar nie
kad pirmiau. Suprantama, man pagelbės didelis 
skaičius patyrusiu pardavinėtoju, kad padarius šį 
išpardavimą kuopasekmingiausiu.

(Pasirašo) J. OPPENHEIMER.

z

■■■Mg

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

1 les ia r t i n a n t pa vasa r i 11 i
vis daugiau automobilių besi- 
rodanl gatvėse, prasideda ir 
visiems priprasti kasmetiniai 
vajai prieš automobilistus. 
z Policijos- viršininkas Collins 
jau buvo susišaukęs visus ka
pitonus ir įsakė jiems areštuo
ti greitai važinėjančius auto
mobilistus. Kiekvienas kapito
nas bus atsakomingas už su
stabdymų “spidinimų” savo 
distrikte.

Vyriausias municipalinis tei- 
sėjas Olson taipjau Įsakė tei- .........-.. " •"
sėjanis aštriau bausti autonw- __
bilistus. O | įįį g M |

Tik dar visa beda tame, kad 3 HH tu arJJ 
valstijos įstatymai apie greitu- ■ ■ ■■ ■ ■ B ®
mų važinėjimo yra labai pla 
tųs, o miesto ir parkų įstaty
mai yra dabai painus, vieniH 
tiems prieštaraujantys, kad ni 
palys teisėjai nežino kų dary
li, tai koroneris VVolff sugal
vojo nauja įstatymų 
minuoti automobilistus.
nai tas Įsiūlymas legislaturoje RockfordieČiai lietuviai pi- 
tapo atmestas, bet šiemet, kiek, nigams siųsti Lietuvon ne- 
palaikytas, vėl tapo įneštas, turi patogesnės ir geresnės 

leidimas ope- įstaigos kaip
pirmais me- 

be egzami na
rei kėlų laiky- 
jei pasirodys, Čia ir visokius nuosavybė?

ueat-' reikalus geriausia atliksite.
>>’ t L, Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate
and Loan Uo.

809 So. Main St., 
Rockford, 1U.

'11 ....... • ■

ir

ŠIMKUS PASIRODĖ ESĄS 
NEPAPRASTAI GERAS 

RISTIKAS.

Praeito penktadienio ristynės 
School Hali svetainėj parodė

• v
1SS ROCKFORDO

egza- Lietuvon

VISOS KAINOS U-4* 
BAI NUMAŽINTOS!

S ><■ s .

.■■'-I-

Išpardavimas Panedflly - Utar. - Šaradoj
Kovo 16, 17 ir 18

A

50 STAMPV DYKAI
Laike šio išpardavimo mes suteiksime su pirkiniu už.$l ar daugiau, 
5(1 STAK Štampų DYKAI! Tiktai vienas setas 50 STAK Štampų bus 
suteikiama i knygutę, bet jus galite atsinešti knygučių kiek tik jų» norite 
ir gauti, į kiekvienų knygutę 50 ŠTAMPŲ DYKAI su kiekvienu pirkiniu už 
$1 ar daugiau. Štai1 Stampos turi piniginę' vertę ir yru taip, geros kaip 
pinigai musų krautuvėje. Pilna knygute yra verta $2 cash, o tavorais $2.50.

Jei jus dar netaupinate STAR ŠTAMPŲ — Pradekite DABAR!

’itiįgį

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių 1 Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

įjS

v# jai i
John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

Kampas 18 gatvįs, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 18 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekus
Pastebėkite mano iškabą \

Valau dos nuo 10 ryto iki 10 vakare.STAMPOUTI TAVORAI APKAINUOTI PIGIAI
DRESES IR UŽDAN

GALAI
Didelis pasirinkimas patentų. Kraštai su 
leisais, išsiuvinėtais viduriais, visokios. 
Mieros 18x15. Paprastai 98c.
tiktai W I V

VAIKU CREEPERS— 
DRESES

Didelis pasirinkimas pageidaujamų pater- 
nų. Mieros vaikams iki 4 65c
metų amžiaus

Oppenheimen — Antrasi Augštas •

ŠTAMPUOTI BUFETO 
SETAI

Florai patentai, eeru ,Indiant linenc 
specialiai apkaiiuiotaš 49c
už setų "TvV

moti automobilį 
tais butų duotas 
rijos, bet* paskui 
Ii kvotimus ir 
kad automobilistas buvo 
sargus, girias važinėjo 
leidimas Operuoti automobilių 
kiliems melams nebūtų atnaii

priešinasi automobilistai i

NUŠOVĖ DAKTARĄ

Pacientas ir jo pati areštuoti

Dr. George .1. Gordon, 
linhpendeni/e Blvd.,1 lily

prie
J122 La r ra bet 
vo užėjęs ap 
vo pacientų 
kuris kartu su savo pačia ta
po areštuoti ir kanumtinėjanii.

Priežasties žudyslės ntžinv-

vienų sa-

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

ForBILiOLISNESS

BEECHAMS 
PI LLS

Dykai žydinti Hyacinth Kvietka
Dykai su pirkiniu už $5 ar da ugiau laike šio išpardavimo 

(Tiktai viena kvietka - duodama kostumeriui).

MERGINU GING
HAM DRESES

Gražus parodymas pavasari* 
nių stylių. Pasiūtos iš geros 

čekiolo, družčto ir 
gingham. Daug 

spalvų. Trimufotais
apsiuvinėtais kraštais.

$1.39

rųšivs

dailaus
gražių
ir
Mieros 7 iki 14
metų pb ,

Oppcnlieųncr — Antras
I . J K ' ’ A \

AugHtUH

MERGAIČIŲ
NAUJOS
DRESES

SjACcialis pirkinyk kų 
liktai gautas! Vašiu- 

. tos geros rųšics šilki

nio ta l i eta — visi 
dovaujami 

spalvos ir 
mvdtos,

styliai
va* 

ir 

tri-

$5.76
P”

Oppcnliviiner —

Antras Aukštas

‘4

&

Mergaičių nuo lietaus capes. Platus sijonai, mieros 7 iki 14, parsiduoda po $1.29
x Antras Augštas

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS ,
3210 So. Halsted St., 

, Tei. Boulevanl

r
•• ' ■■■> iii'
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Pirmadienis, Kovo 16, 1925

Lietuvių Rateliuose.
“Dzimdzi Drimdzi”

Draugijoms ir organizacijoms
Tankiai nebodami nmterialio 

atlyginimo, mes mielai dalyva
vome ir dalyvaujame laikraščiu, 
draugijų ir įvairių organizacijų 
parengimuose, į kuriuos tik bu
vome kviečiami ir pageidaujami.

Mes suprantame, kad toksai 
bendravimas teikia morales nau
dos ir suminėtoms organizaci- 
jorris i’* musu vodeviliui ir pada
liau visai tautai.

Musų darbas nemažiau ivika- 
Jauja tos paramos, nei Jūsų, to- džiami. tėrnyti Naujienų pra- kad priimti i Sąryšį, o kiti prieš 
dėl mes prisiminę seną lietuvis- nešimus, nes jau draugams priėmimą. Tie delegatai, kurie
ką priežodį — ranka ranką 
mazgoja, drystame atsikreipti į 
visas tas organizacijas, kurioms 
mes esame bent kiek prisidėję 
savo darbu, su prašymu padėti 
musų vodeviliui, ypatingai musų 
ruošiamam spektakliui “PotaŠas 
ir Perlamutras,” kurio vaidini
mas įvyks ateinantį sekmadienį, 
Great Northern Theatrę. 22 \V. 
Jackson Blvd., reklamos ir bili<*- 
tų išplatinimo reikalu.

Tikimiem prielankaus atsaky
mo. “Dzimdzi Drimdzi už pa
ramą mokės tinkamai atsiteisti.

—“Dzimdzi Drimdzi.”

18 gatvės apielinkė
Iš Draugystės Palaimintos 

Lietuvos Veikimo.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą kovo 8 d., Juodvalkio sa
lėj, 733 W. 18 gt. Pirmininkui 
atidarius susirinkimą, buvo 
priimtas vienas naujas narys 
ir svarstyta šie dalykai. Ra
portas nuo atsibuvusio maskų 
baliaus priimtas. Iš raporto 
paaiškėjo, kad draugystei liko

aTa

VITAI TAS BERNOTAS’

Lygiai metai sukanka nuo 
mirties musų mylimo sunaus 
pamaldos už Vitautą, Bernotų ir 
Jaleliunų familijos sielas atsi
bus utarninke, kovo 17 d., 8 v. 
ryte. Lietuvių tautos bažnyčioj, 
35 St. ir Union Avė. Gimines 
ir draugai meldžiami dalyvauti 
pamaldose. Pamaldas laikys 
lietuvių kalboj .Jo Mylista Vys
kupas Gritėnas.

Nuliūdę,

Bernotai.

+ 
AI A

MARIJONA KELECKIEN£
Musų mylima motinėlė persi- . 

skyrė su šiuo pasauliu- po il
gos ligos, kovo 13 d., 11:55 P.M. 
vai. vak. Amžiaus 46 metų. 
Paėjo iš Panevėžio miesto Ame
rikoj išgyveno 22 metu. Paliko 
dideliame nuliudime dukteris, 
Prancišką ir sunai Jonas ir Po
vilas.

Kūnas pašarvotas randasi 
1229 So. 50 Ct., Cicero, 111. Lai- 
dotuves įvyks utarninke, Ico-vO 
17, j St. Attractu’s Church, Ci- 
cero, III., su pamaldom, o po pa
maldų bus palydėta į tautiškas 
kapines.

Palieka dideliame nuliudime 
Duktė ir du sunai. 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika — Yards 1138.

JUOZAPAS BERNOTAS
Kovo 15 d., 8 vai. iš ryto su 

šiuo pasauliu persiskyrė Juoza
pas Bernotas sulaukęs 38 met. 
Amerikoj išgyveno 17 m. Ame
rikoj paliko šiuos gimines, bro
lį Vincentą, seserį Konstanciją, 
švogeri Martiną Juknių, pus
broli Kazimierą Bernotą ir dė
des Vincentą ir Jurgį Barškie- 
toi. Lietuvoj seserį Pauliną ir 
švogerį Dom. Balčius. Laidotu
ves atsibus scredoj kovo 18, 9 
vai. iš ryto, iš namų 1305 So. 
48 Ct. į šv. Antano Bažnyčią, o 
paskui į šv. K.aximiero kapines. 
TodeJ visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami atsilankyti ir ati
duoti paskutinį patarnavimą^

Lieka dideliame nuliudime
Brolis Vincentas, sesuo 
Konstancija ir švogeris 
Martinas Juknius.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Radžius, 668 W. 18 
St. Tel. Cana! 6174.

150 dol. pelno nežiūrint Io, patai ieškoti didesniu kambarių f labai perai žinomas amerikie- 
kad labai daug išduota buvo Aušrai. Komisija,, kuriai buvo čiams, nes jis su dideliausiu pa- 
dovanų. Tas liudija, kad (.'.Iii- pavesta surengti išvažiavimą su sisekimu ėjo dideliausiiio.se A-
cagos lietuvių visuomenė'megs- serijomis pranešė, kad dar ma
la D. P. L. parengimus. Ra- žai veikusi tarno darbe, nes dar 
[tortas nuo Auditorijos, kur mažai turinti ir daiktų, tik vie-
larp kitko pranešta, kad Au-Jią gramofoną, kurį paaukojo 
ditorijos atidarymas ir kon- delegatė V. Smarionė pereitame 
ccrtas davė pelno 300 dol. Ra- susirinkime. 1
pertas priimtas. Tarimas reng- Nutarta partraukti knygų 
ti maskų balių ateinančiais platinimui. Tas darbas paves- 
1926 melais paliktas galutinai ta knygiams. Draugijų Sąryšis 
nutarti tam susirinkimui, ku- priėmė į Sąryšį LSM. Batelį ir 
lis bus atvirutėmis sušauktas. I <DIJD 79 k p. LSM. Rateli priim- 
IA susirinkimų perkėlimo i Ali- ta į Sąryšį be įsikalbėjimo; ne- 
ditoriją komisijos raporto pa- kurie delegatai tik pareiškė, kad 
aiškėjo, kad susirinkimus va r- jis, kaipo draugija, priklausė 
gi a i hiK galima perkelti ą»ir- prie Sąryšio ir mes turime pri
minus gegužės mėnesio. Todėl imti jį. Kas kita buvo su LDUD 
draugai yra nuoširdžiai mel- 79 kp. Vieni delegatai stojo,

yra žinoma, kad pirmame su
sirinkime Auditorijos nariai 
bus priimami už dyką. Be to 
dar liko nutarta, dėl geresnių 
pasekmių draugystei ir dides
nės pagarbos Auditorijai, pa
siųsti kiekvienam narini po 
vieną aplikaciją. Naujų narių 
iki 35 melų priėmimas už vie
ną dolerį įstojimo jau prasi
dėjo ir tęsis dar per sekančius 
penkis mėnesius, neskaitant to 
susirinkimo, kur nauji nariai 
bus priirhami irt1 dyką. Toliau 
seka raportai nuo? ligonių. Tuo 
susirinkimas ir užsibaigė. 
Draugystės turtas siekia
$9,305.67.

Mano manymu, kur draugys
tė auga ne vien nariais, bet 
ir turtu, tokioj draugystėj Chi- 
cagos lietuviams ir nebūtų 
sarmata prigulėti. Todėl netik
tai draugystės narius, bet ir 
Naujienų skaitytojus meldžiu 
tčmvti D. P. L. veikimą, nes 
ji savo veikimu ,yra pasiryžu
si visas Chicagos draugystes
pralenkti. —Iff. Žilinskas,

Roseland
“Aušroje”

Kovo 10 d. Aušros kambariuo
se įvyko Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas. Pirmininkas 
atidarė susirinkimą ir užregis
travus delegatus, sekė skaity
mas protokolo iš praeito susirin
kimo. Perskaitytas ir priimtas 
su pataisymu. Po to sekė rapor
tai. Finansų sekretorius prane
šė,, kad pinigai padėti į banką. 
Iždininkas pranešė, kad turys 

■pinigų ant rankų apie porą šim
tų dolerių. Užrašų sekretorius 
pranešė, kad parašęs 5 korespon
dencijas. Jos tilpo — viena 
Naujienose, trys jau tilpo Vil
nyje, ketvirta dar ne. Prane
šimai buvo priimti vienbalsiai be 

'jokių pastabų. Knygiai prane
šė, kad viskas tvarkoje. Kurie 
atsilanko į Aušros kambarius, 
pageidauja laikraščių iš Lietu
vos, kad butų prenumeruoti Au
šrai,. bet kadangi Sąryšis turi be 
to daug išlaidų, tai tie žmonės 
suaukojo jau keletą dolerių; už 
juos bus prenumeruoti laikraš
čiai iš Lietuvos. Vakarėlio ko
misija, pranešė, kad vakarėlis į- 
vyks kovo 21 <1., K. of I*, sve
tainėje. Tapo išrinkti darbinin
kai dėl vakarėlio. Komisija, 
kuri ieškojo didesnių kambarių 
Aušrai pranešė, kad dar nesu
radusi. Jos vienas narys rezig
navo. Jo vieton apsiėmė dele-

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

>.-i .......................... . U 

stojo prieš priėmimą, pareiškė 
šitaip: “Ką mes priimsime, kad 
ji neegzistuoja „ kaipo tokia 
draugija; apie tai rašo ir musų 
laikraščiai. Kol ji egzistavo, 
musų turtą pasiglemžė.” Bet tie 
delegatai, kurie stojo uŽ priėmi
mą sakė, kad nesąmonė sakyti, 
kad ji neegzistuoja. Jos nariai 
gavo knygą praeitais metais iš 
Tamsos Praeities į šviesią Atei 
t j. O kad jūsų laikraščiai rašo, 
tai nėra ko paisyti, nes jie pri
rašo daug špaltų nebūtų dalykų. 
Sako, į ką butų panašu nepriė 
mus jos. Pereitame-susirinki
me reikalavote, kad ta kuopą 
prisidėtų prie Sąryšio, kuomet tą 
nepadarys negavus Aušros kam
barių paskaitoms, o šiame susi
rinkime sakote, kad jau nebe
reikia.. O kas link turto pasi- 
glemžimo, jeigu mes pradėsime 
primetinėti viena kitai sriovei, 
galėtume primesti ir ADPLS., 
kad ir ji pasiglemžė L. S. Sąjun
gos visą turtą, su mašinomis 
atsimufino iš rytinių valstijų į

rast. Chicagą ant Halsted St. Ji da-
bar po kitu vardu daro sau biz- 

i n į. Todėl reikėtų jos kuopos de- 
I legatus prašalinti. Po apkalbę
■ jimo leista balsuoti. Už priė
mimai IJ>LD 79 kp. j Sąfyšį 15 
balsų, prieš priėmimą 10 balsų. 
Dauguma delegatų susilaikė ne
balsavę tame klausime. Delega
tas AI.DLD 79 kp. pranešė, kad 
jų kuopa reikalauja, kad Sąry-

’ šis rengtų paskaitas Aušros 
i kambariuose Sąryšio vardu.
Tam darbui išrinkta komisija, 
kuri rūpinsis tuomi. Įgaliota

■ kviesti prelegentus visokių sro
vių tik neapmokami. Buvo įne
šimas, kad polemiškas kores
pondencijas atsakytų visa valdy
ba. Tie delegatai, kurie stojo 
už įnešimą pareiškė, kad kuomdt 
vienas sekretorius atsako į to-

į kias korespondencijas, jis trau- 
i a į vieną pusę. ,0 tie delega
tai, kurie kalbėjo prieš tą įneši
mą pareiškė, kad jisai iki š:*>l 

■atsakė gerai į šmeižtus; jeigu ir 
; užsigavo korespondentas, kuris 
i buvo pasislėpęs po slapyvardžiu, 
! tai nėra ko paisyti. Po apkalbe- 
j imo leista balsuoti. Didžiuma 
balsų prieš tą įnešimą. Mano 

! supratimu, nereikia rašyti ko
respondencijas po slapyvardžiu, 
kurios šmeižtų Draugijų Sąryši, 
tai nebus ir polemikos. Sekre- 
toi"ins raportuoja Icielc vien f»me 
Draugijų Sąryšio susirinkime; 

'delegatai gali spręsti apie jo ko
respondenciją, jeigu negerai 
parašė, gali reikalauti, kad pa-

! taisytų.
I Jau priklauso prie Draugijų 
Sąryšio 15 draugijų, šiame, su
sirinkime delegatų buvo labui

■ daug. Svarstė iškeltus kląusi- 
' mus rimtai ir ilgai.

—D. S. Sekretorius.

Dzimdzi Drimdzi štato di
delį veikalą dideliame 

teatre
Šio kovo 22 dieną bus atvaizdin
ta “Potašas ir Perlamutras.”

“Dzimdzi Drimdzi” baigia 
ruošti didelį veikalą “Potašas ir 
Perlamutras,” 3. v. kom., iš A- 
merikos žydų gyvenimo. Vaidi
nimas įvyks šio kovo mėn., ne- 
delioj,, 2 v. po pietų, Great Nor
thern Theatre, 22 W. Jackson 
Blvd. “Potašas ir Perlamutras” 

merikos teatruose. “Dzimdzi 
Drimdzi” norėdamas palikti ge^ 
ra įspudj šiuo veikalu, nusamdė 
gražų ir erdvų teatrą miesto 
centre.. Kadangi šis veikalas 
reikalauja tinkamos scenos, 
technikos ir salės akustikos, tad 
•nuo pirmojo užmanimo vaidinti 
Lietuvių Auditorijoje “Dzimdzi 
Drimdzi” turėjo atsisakyti. Dzi- 
mdziui teatrėja! Lauksime jų 
pasirodant dideliame vaidinime.

—Teatralas, 
—f-—-- 

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

ar kviečia.
PRANEŠIMŲ TAISYKLES

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
ių, kuriu duodate Naujienoms pra
josimus jsitėmytl Šias taisykles:

L Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų Ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius strsirinkihius, kurie 
nėra bizniŠKo pobūdžio. Dykai pra
nešimai tajpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi viso organizacijų, draugijų, 
kuopų, Rliubų, chorų, * ratelių, pa
rapijų ir tikėįimiškų sektų reika
lais. visokių bizniškų padengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant baterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti. laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 7b centų už ’colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų ad m i n isl racija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENE
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

vakarienę šeštadieny, kovo 28 d., 
Wicker Park svef., 2040 North Av. 
Pradžia 7:30 vai. Vhkarc. įžanga 
$1 ypatai. Bus pagaminta skani 
vakarienė, gražus programas ir šo
kiai. Ti kietus galima gani Naujie
nose, 1739 S. llaisted St., Aušros 
knygyne, 3210 S. llaisted St. ir pas 
visus kuopos narius.

Kviečia LSS 81 kuopa.

VAU) YLŲ BROLIJOS 
SUSIRINKIMAS

Vaidvlos renkasi rytuose kovo 
16 d. Perkūno įsakymu.• v '

Bridgeporto lietuvianiH žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. llaisted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostunieruis “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

» ♦♦
Chicagos Lietuvių Draugijos Savi

tarpines Pašelpos valdybos susirinki
mas įvyks pirmadienį, kovo 16 d., 
Liuosybės svotainęj, 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi valdybos 
nariai malonėkite susirinkime laiku 
būti. — X. Saikas.

Lietuvių S. S. 4 kuopos susirinki
mas įvyks antradienį kovo 17 d., 8 v. 
v. Raymond Chapel svetainėj. Drau
ges ir Draugai malonėkite pribut anc 
paskirto laiko, nes tuiim svarbių rei
kalų aptart.

Organizatorius J. M. Vainav.ckas.
TSorth Šitie. ---- Generale repeticija

dainų ir lošimo “Karalyste tikroji 
teisybė” įvyks antradieny, kovo 17 
<1., 7:45 vai. vakare Viešo Knygyne*
svet., 1822 Wabansia Avė.

Visi lošėjai ir dainininkai malonė
kite būti laiku. < Perstatymą rengia 

‘Pirmyn Mišrus Choras, kovo 29 d., 
M. Meldažio svet., 22*14 W. 23|’d 1’1.

Pirmininkas J. Ascillą.
Trečiadieny, Kovo—March 18, C. S. 

P. S. svetainėj, 1126 — 30 W. LS.n 
St., Am. Liet. Teatro Kur. Sąjunga 
stato antru kartu PAKRIKĖLIUS. 
Pradžia 8:30 vai. vak. Visus skait
lingai kviečia atsilankyti.

Renginio Komitetas.

Repeticijos “PAKRIKĖLIAI” įvyks 
pirmadienio vakare, J. Vaičkaus stu
dijoj, ir antradienio vakare įvyks C. 
S. P. S. svetainėj, 1126-30 W. 18 St:

J. A.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI! brolio Jono Jay.uke- 

vičiaus (iš kaimo Marcinkonių, ap
skričio Gardino), gyvenusio Chi- 
cagoje. Labai yra svarbus reika
las ir meldžiu tuoj atsišaukti.

Ona Jazukevičaitė-Vaišnorienė, 
101 Oak St.; La^yrence, Mass.

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

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

APSIVEDIMA!
REIKALINGA apsivpdimui mergina 

ar našle, kad ir kita kokia. Atsi
šauki! ri(‘ senesnes iki III melų, ir 
kad mylėtų Morą gyvenimą ir ne 
paisytų gyventi miesto ar ant ūkių. 
AŠ esu vaikinas 33 metų, turiu 
huosavsbę. Kreipkitės laišku ar 
vpališkai, ries gyvenu vienas.

J.' G.
656 W. 18 St., 3 fl. rear

ĮVAiRĮIS SKELBIMAI
r “ “........Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PATNTING
& rfilVV. CO. , 

Mnlevoįam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long diątance handling.

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ręs.

v STOGDFNGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. .L .L Dunne 
Roofing Co., 3411 -J3 Ogden Avė., 
Phone i.avvdale 0111.

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

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

1 ....................... -

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Mihvauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
•3804 So. Kedzie Avenue

, CHICAGO.
_____________ —------------------ —J

nSRENDAVOJIMUI ~
BENDON fialas, t kamba

riai, 2 lubos, geroj vieloj. Kam 
reikia kambarių, meldžiu atsi
šaukti.

1337 S. 49 Avė., Cicero, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo už bučerj, 

patyręs savo dArbą per 10 metų, 
kalbu Angliškai, Lietuviškai ir 
Lenkiškai. Kreipkitės:

3247 So. Union Avė.
Phone Yards* 1822

REIKIA 0ARBIN1NKy~
________ VYRŲ________________

BEIKAJ^INGAS barberis už 
partnerį su mažai pinigų. Kas 
norite* turėt pastovų darbą ir 
gerą algą, atsišaukite greitai.

Jonas Parris,
808 W. 35 St. /

V Y BU
AMBITINGUPROGA
ŠTAI KUR JI.

Snlesmenų dėl pardavinėjimo lo
tų musų naujoje greitai augančio
je siibdivizijoje. LabAi geroje vie
toje prie West 22 St., netoli Des- 
plaines Avė, Patyrimas nereikalin
gas. Namų statymo sezonas jau at
ėjo. Pradėkit tuojau. Laikas pri
brendo. *

A. W. Komarek & Co., 
3818 W. 26 St.

■ " ------------ 1--------- 7------------- -

REIKALINGAS vargonininkas ge
rai žinantis muziką ir mokantis ve
sti chorus suaugusiųjų ir vaikų į Lie
tuvių Tautos Katalikų Bažnyčią, 1743 
N. Summer Avė., Scranton, Pa. Mel
džiu asmeniškai atsišaukti iki pietų 
kovo 1.8 d., šiuo antrašu: 3509 South 
Union Avė., Chicago, III.

Kun. Vyskupas J. Gritėnas.

RĘIKIA lėberių prie dirbtu
vės ir lauko darbų toliaus iš 
miesto, 44 iki >50 centų į valan- 
(1q.

30 S. Canal St.
2 aukštas

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobiliai 

Marmon ir ITuclson, couch 5 pa- 
saž:erių ir 7 sėdynių. Arba mai
nysiu ant loto, viena ir dviejų. 
G: įima matyti tik vakarais, 2 lu
bos, 3300 So. Union Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI kaiTiotas, #rn- 

jjklls pianas, liampa $10, parloF, 
miegamo ir valgomo kambario 
setai ir kiti rakandai

5830 So.< Park Avė.
- Tol. Normai 9221

PARDAVIMUI ~
PARSIDUODA grosernė ir 

delicatlessen krautuve, lietu
vių apgyvenloj apielinkėj. Kai
na $1400.

9.50 W. 18 St.

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

3530 Parnell A ve.
Tel. Yards 3285

PARDAVIMU! bokernč; parduo
siu arba mainysiu ant loto; turi 
bul parduota j trumpą laiką. Prie
žastis pardavimo — važiuoju anl 
ūkės.

1530 S. llonore St.
Tel. Lafayette 8583

• PAiRDAVIMl’l kendžių ir 
smulkių daiktų krautuvė. Biz
nis išdirbtas senai. Parduosiu 
visą arba pusę.

1707 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne 
ir grosernė.
Pigiai.

1 147 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bekerne, Mar- 
ųuettc Manor. Daroma biznio 
į savaitę už $600.

S. Mortcll,
3733 S. Sacramcuto Avė.

1'el. Lafayette 1177

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, biznis išdirbtas, visokiu tau
tų apgyventa. Nupirksi! prieinama 
kaina. Kreipkitės j

Naujienų Skyrių
3210 So. llaisted SI. No. 201

PARDAVIMUI1 senai įsteigiąs biz
nis, “merchaiTt” ir gatavai pasiūti. 
Krautuvė ir šapa <lol 10 darbinin
kų. Geroje violoje, renda nebran-] 
gi.

2112 Mihvaukoe Avė.
Tel. Spaulding 5080

PARDAVIMUI groseVne ir 
ndlion krautuvė.

Condrick,
2859 fS. Union Avė.

. GERIAUSIA proga biznieriui, par
siduoda labai pigiai biznis, grosernė, 
gali laikyti ir bučernę. Parsiduoda su i 
namu 2 aukštų medinis, ant kampo 
storas, 3 flatai po 4 kambarius, prie; 
šalies ęxtra lotas. Rendos $118 į mė- ' 
tiesį. Parduosiu viską kartu uz $11000 
įmokėti $2500, Storas vienas yra tiek 
vertas, o likusius pinigus į mėnesi po 
$75, namas ir savininkas

5125 So. Morgan St.

PARSIDUODA .Kriaučių šapa nau
jų ir senų rūbų. Taipgi barbento 2 
kėdžių, pirmos klesos, o taipgi ciga
rų ir cigaretų “Fisture”. Viską gali
ma pirkti krūvoj ar atskirai po vie
ną. N

Atsišaukite \\ '
ITOfl ĮSI. d t'ii'vv'foi'CL^V'vo.

mi-ioir~
PARSIDUODA bizniavai na

mas, krautvė ir 4 kamb. pagy
venimui. Krautuve tinka, viso
kiam bizniui. 2958 Union Avė. 
Savininkas gyvena 3002 Eme- 
rald Avė.

PARDAVIMUI medinis bizniavas 
namas Boverly llills apielinkėj, 
Storas,^ 2 pragyvenimo kambariai,, 
ant antrų lubų, 5 kamb. ir vana.į 
lyieto medžio grindys, . cemento į 
skiepas, pačiu šildomas; garadžius, 
lotas 25x180. Rendos 890 į tnen.i 
Kaina $8500. Įmokėt $2500,- kitus 
mažiau kaip vendą. Savininkas ant 
2 lubų. 10194 \Vinston Avė. Kam
pas Vlneenncs. Tel. Bev. 3401

PARDAVIMUI kampinis namas. 
8 kambarių, 44 pėdų frontas, skie
pas 8 pėdų 4 colių augštumo, ven
dų $45 i mėnesį, furnace šildomas, 
kaina $7,800, iki 9 vai. vakavę. 

2625-29 W. 37 Place

t GAS STATION
Parsiduoda. labai pigiai, tu

rini gerą biznį. Atsišauk kuo- 
greičiausia, nepraleiskit tos 
progv>s.

3024 S. Halsted St.

NAMA1-2EME
DAILININKU PROGA
Prasišalinki! nuo reudii, bukit ne- 

prigulmingi. Lipykite au locną na^ 
mą; ne«lalei..kite, kad namų savinin
kas borejkalo jumis bartą. Parduo
siu savo I kambariu coltage, nržunlo 
grindys, yru (‘lėktra, gusas, vaduo, I 
blokas nuo stoties, netoli mokyklos 
ir bažnyčios, 2 svarbus cementiniai 
keliai; ;yra daug vietos dėl augini
mo viStų ir daržovių. Parduosiu iš
mokėjimais, $400 įmokėti ir po $30 j 
mėnesį. Rendomis išmokėsite gyven
dami tarne namo. Tai yra tikra pro
ga, nepraleiskit jos pro šalį. Dd 
smulkmenų dol tos žemės atsištmki- 
tc pas,

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

Tol. T)ol:iwarc 7163

PARDAVIMUI bile kam kas 
gali užmokėti lig pirmo morgi- 
čio 2 fintų medinis biznio na
mas. Tai bus geriausis pirkinys 
Chicagoj. Matykit savininką, 

6342 So. Morgan St.

NAMAI. Mt. Greenyood. Kai
na $3,500 ir augšciaų. 6 kam
barių, slucco, $5,500. Gera 
transporlacija. I 'nivers.nl

Phone Beverly 1675

PARDAVIMUI 6 kambariu 
cottage, karštu vandeniu šildo
ma, uržuolo trimingai, 2 katu 
garadžius, $1,900 cash, įplaukų 
$50 i mėnesį.

1717 W. 59 St.

M0BTGECIA1 -PASKOLOS 
/'"■■■ ■ -- - - - - >ANTRI MORGIČIAI 

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
' ...... .

Specialiąi Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
I^aiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystes 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

3T06 So. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mąs, scenarijos paveiksluotas male- 
m^s, scenarijos paveiksiutoas male
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

SJuperior Si#ęr» Scho<»l 
2139 So. Wabash Avė,, 

Calumrt 5093

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Ši vakarą lošia

PAKRIKfiLIUS

dideliausiiio.se
nivers.nl

