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Šiauliuose vėl laimėjo 
Socialdemokratai

i

Bulgarų pasiuntinys Ame 
rikai nužudytas

*

PALAPINIŲ MIESTAS, PASIDARĘS APIE SAND ( AVĖ, KUR URVE PALAIDOTAS FLOYD COLLINS

M
[Pacific and Atlantic Photo i

Pasklidus žinioms apie užgriu imą urve, pėdą pb žeme, o'ų tirinėlojo Eloydo Collimo, daug>4>ė įdomaujančių žmonių 
ne tik iš apygardos, bet ir iš tolimų vielų privažiavo ten žiu.cli. Vieta, kur prieš dvėjelą savaičių buvo tušti laukai, dy
kyne, dabar virio šėtrų miestu prisli.'ij'la palapinių, kurios* ir ęyvenama ir visoks bizniu iš suplaukusių 'žmonių daro
ma. f .

Del kratos pas K. Norką 
ir Viniką Virbaliuje

Abudu buvę Įskųsti kriminale! 
policijai, bet Įskundimas buvo 
neteisingas. Įskundėjai busią 
traukiami atsakomybėn.

Trockis visai pašalintas iš 
sovietų valdžios

Šiauliuose rinkinius lai 
mojo Socialdemokratai

Iš viso 40 vietų miesto Tarybo
je socialdemokratai laimėjo 
18 vietų.

Rinkimuose viso paduota 
8,371 balsų. Iš jų 3,657 paduo
ta už 
tarpu 
daiktan 
balsu. *

Tarybon išrinkta viso 40 at
stovų, tarp jų 18 socialdemo
kratų.

socialdemokratus, Ino 
kai visi kiti 15 sąrašų 
paėmus surinko 4,717

Trockis pašalintas iš Dar
bo ir Apsaugos Tarybos

Dar apie komuiiistii riau- Rusai su Japonais esą pa 
šes. Cecho-Slovakijoje darę slaptą sutartį

Floyd Collins—septynioli 
ka dieną po žeme

Ką tik gautas iš Kauno “Lie
tuvos žinių” sausio 28 dienos 
numeris paduoda įvykusių sau
sio 24 25 dienomis rinkimų į 
siaubu miesto Tarvba rezulta
tus. j

Rinkimams buvo išstatyta 
šešiolika įvairių partijų ir gru
pių kandidatų sąrašų. Kadangi 
hi rašai eina numeriais, ir Kau
no laikraštis paskelbia tik pli
kus numerius, nepaduodamas, 
kuris kuriai partijai ar grupei 
priklauso, tai kol kas nežino
me, kokia yra naujai išrink tos 
Šiaulių karybos ^sudėtis pagal 
partijas. Žinome tik, kad So-

Bulgarijos ministeris Ame 
rikei nužudytas

SOFIA, Bulgarija, vas. 14.— 
Profesorius Nikalojus Milcvas, 
naujai paskirtas Bulgarijos mi
nisteris Jungtinėms Valstijoms, 
vietoj Stefano Panarctovo, la
po praeitą naktį gatvėj ties sa
vo namais nužudyta--1, žudeika 
pasislėpė.

Koks buvo motivas nužudyti 
rpof. Milcvą, nežinia. Kai kas 
spėja, kad jis buvęs komunis
tų anka,
smerkė ją darbuotę, 
mano, kad jis, bodamas gimi
mu ir simpatijomis makedonie- 
tis, buvęs makedoniečių prie
šininkų užmuštas.

Ta žmogžudybė Bulgaruose 
padare dideles sensacijos.

Prof. Milcvas buvo žymus 
laikraštininkas, laikraščio Slo- 
vo redaktorius, vietos spaudos 
asociacijos pirmininkas ir 
lamento r.arvvi.

datai.ėjo sąrašu Nr. 8, komu.
kadangi jis aštriai 

K i ti vėl

“Lietuvos Žinių”: 
m i daviniai loki:

paskelbia

mo bal-blokas gavo bendrai 
su ir 5 vielas Taryboj

Sąrašų Nr. Nr. 3, 4 ir 5 blo
kas gavo liendrai 858 balsus ir 
1 atstovus Taryboj.

683 bals, ir 3 atsl. 
socialdemokratų, ga- 

balsus ir 18
Nr. 8. 

v o 3,657 vietų Ta-

— 801 bal.
Nr. N r. 11,

ir t alsi.

po vieną 
sa- L

N r. 1(1
Surašai

14 gavo kiekvienas 
vieta Taryboj. Bendrai tie
rašai surinko 918 balsų.

Nr. 16, komunistų, gavo 
balsus ir 2 atstovu.

538

Tuo pašalinimu paskutinis jo 
ryšys su sovietų valdžia nu
trauktai

Einąs premjero pareigas sako, 
kad riaušės buvę svetimų 
agitatorių suruoštos.

sovietų karo 
dabar paša, 

darbo ir ap- 
kurios1 nariu 

.Jo vieta i p

pa r-

NEW YORKAS, vas. 14, 
North Central Texas Oil kompa
nijos viceprezidento Budlongo 
pati norėjo teisme gauti išsisky
rimą su savo vyru. -Teismas 
nedavė. Budlong’ienė paskelbė 
bado streiką.

Šiandie, Lietuvos Nepri 
klausomybės šventės 

Iškilmės
įvyks dviejose vietose:

School Hali, 48 ir Honorę St., Town of Lake, 7 vai. vak.
šv. Jurgio par. svet., Bridgeporte, 8 vai. vak. »

Iškilmėse dalyvaus Birutės choras, Dzimdzi-Drimdzi ir daug 
kitų dainininkų, muzikų ir

šiandie sueina septyni metai, 
kaip Lietuva pasiskelbė. nepri
klausoma. Visų lietuvių pasi
aukojimu ir darbu mes turim 
jau i'iivo valstybę, 
lio pripažintą.

Prie iškovojimo 
kla usomybūs daug
Amerikos lietuviai, 
veikė nuo senų laikų, kiti ke
liavo anon pusėn vandenyno 
ir ten atidavė, savo turtą arba 
pyvybę už krašto laisvę. Visus 
tuos drąsius 
pagerbti, ir 
šiandie.

Bendromis
priklausomybė iškovota, 
reikės dar daug pasidarbuoti 
iki Uetuvos valdininkai išmoks 
demokrat ingai gyventi ir eiti

viso pasau-

tos ncpri-
prisidėjo ir

Vieni jų

kovotojus reikia 
juos pagerbsim

pastangomis ne-
Bet

artistų.
savo pareigas. Daug nereika
lingų skriaudų tyčiomis ar ne
tyčiomis daromų turi pakelti 
paprasti darbo žmones. Su se
nais, pasižvmėj usiai .19 darbuo
tojais elgiamasi taip, tarytum 
jie butų didžiausi musų valsty
bės priešai. Chicagos lietuviams 
todėl reikėtų šis tas pareikšti 
dėl dabartinės lietuvių valdžios 
politikos.

Pagaliau ir .Vilniui, musų 
sostine, verta prisiminimo Ne
priklausomybės šventėj. Vil
niaus lietuviai reikalingi musų 
simpatijos ir paramoj jų ko
voj už savo laisvę.

Todėl visi Chicagos lietuviai 
dalyvaukim šiandie musų tau
tos šventoj ir suwrfnkim aukš
čiau1 paminėtose vietose.

MASKVA, vas., 14. - Ofi
cialiai paskelbiama, kad (Leo
nas Trockis, kurs nesenai bu
vo pašalintas iš 
ministerio vietos, 
tintas jau ir iš 
saugos tarybos, 
jis iki šiol buvo,
čia užims naujasis karo minis- 
leris Frunze.

Tuo budu Trockis tapo visai 
iš sovietų valdžios išstumtas. 
Jis dar pasilieka ccntralinio 
k ( mun i si ų par t i jos > komi t eto 
narys iki busimo ateinantį 
balandžio mėnesį komunistų 
partijos kongtiei-io, kurs nu
spręs tolimesnį jo (likimą. Ap
lamai manoma, kad cenlrali- 
nin komitetan jis nebebus iš-

PI l A11A, čec b o-S 1 ovak i ja, 
vas. 14.— Einąs premjero pa
reigas Stribeny. vakar pranešė 
atstovų buto, kad savaitės pra
džioj įvykusios Praboj komu
nistų demonstracijos ir riaušės 
buvusios svetimų agitatorių 
suruoštos. Tie agitatoriai mo
bilizavo komunistų “kovos bu
ri”, susidedanti iš keturių de- 
šimeių asmenų, kurie visi esą 
svetimšaliai, didžiumoj ru^ai.

To *2 demonstracijose 37 po
licininkai ir 7 demonstrantai 
buvo sužeisti.

Ministeris sako, kad nors li
gi Įvyksiant demonstracijai ko
munistai savo spaudoj vedę 
stiprią kampaniją, demonstra- 
cijon sutraukta apie 1,600 žmo-

rinktas, nors gal jam bus dar nių, didžiumoj sviriimšalių. Jis 
leista pasilikti partijos nariu.

šiuo tarpti Trockis stengiasi 
pataisyti -savo sveikata Sų- 
chum-Ka'lė, prie Juodųjų jūrių, 
ir rašo savo memuarus.
do, tartum jis butų visų Rusi
joj užmirštas.

Raudonoji armija atrodo ir
gi šaltai žiuri į jo likimą, o so
vietų vadai jaučias ramesni, 
atsikrato daug gabesnio už 
juos visus, o todėl jiems pavo
jingo, asmens. , l

Pašalinimas 'lYockio nuo po
litinės arenos 
tylomis, 
ne mažiausiu 
dagi karikatūra, 
pažymėjo.

AI ro-

pareiškė, kad valdžia, nors 
toms demonstracijoms didelės 
svarbos nededanti, vis dėl to 
pasiryžus patrempti kiekvieną 
bandymą kelti netvarką.

CHICAGO, vas. 15. — Negalė- 
damas niekur gauti darbo Frank 
Gamperdo, 43 metų, 1107 South 
Jefferson St., pasikorė.

padaryta visai 
nė vienas laikraštis 

straipsneliu, nei 
to ivvkio ne-♦ .

121 kasyklose žuvusią 
darbininką laidotuvės
DORTMUNDAS, Vokietija, 

va**. 14. — Laidotuvės kūnų 
darbininkų, žuvusių dėl atsiti
kusios praeitą trečiadienį Štei
no anglių kasyklose ckspliozi. 
jos, įvyks antradienį, vasa
rio 17.

Iš kasyklų išimta 121 lavo
nas; pasigendama dar keturio
likos žmonių, kurie veikiausia 
irgi yra žuvę.

Ties namais, į kuriuo® suga
benta žuvusiųjų lavonai, deda
si neapsakomai graudžios sce
nos. Nelaimės aukas pamatyti 
ir jas pažinti įleidžiama tik jų 
giminės vyrai; moterų, ne vai
kų nepri leidžiama, ligi lavonai 
bus sudėti į karstus.

šermenyse dalyvaus valdžios 
nariai, angliakasių federaci
jos atstovai ir kasyklų 
valdininkai. Burmistras kas- 
die gauna dąugybę užuojautos 
telegramų iš viso pasaulio.

G R RS.t
Chicago ir apielinkė. -- šian

die aplamai gražu; maža atmai
nos temperatūroj; vidutinis, di
džiumoj šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra viduti na i 
siekė 31 °F.

Šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 5:23 valandą.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, vasario 14 d,, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 100 frankų ......... $5.10
Danijos, 100 kronų ........... $17.78
Francijos, 100 frankų ........... $5.32
Italijos, 100 lirų ................... $4.15
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.29
Olandijos, 100 florinų ........... $40.25
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
Švedijcs, 100 kronų .......... J $26.95
Šveicarijos-, 1C3 farnkų .... $19.3(1

----------- -—|----- ...--------- - -------------
Lietuvos Pinigų Kursas

Siunčiant pinigus Lietuvon pex 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1100 litą
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų ui kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 56 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.5(1
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

Berlino laikraštis paskelbia ži
nių, kurias ir rusai ir japo
nai užginčija.

BiĮrLINAS, vas. 14. -- 1.o 
kai Anzeiger paskelbia žinių 
“iš laibai ištikimų Tiriu šalti
nių”- apie slaptus punktus, įdė
tus j Rusų-Japonų sutartį, ku
ri buvo praeitą menesį pasira
šyta Pekino.

Pasak lai)<raščio, viename tų 
punktų numatoma, kad jeigu 
Anglija, Jungtinės Valstijos, 
ar Francija bandytų pavartoti 
karo žygiu prieš Pekino val
džia, anba prieš Kinų žemę, 
Rusija pateiksianti Kinams 
200,060 kariu omicnės, kurią 
Japonįja apginkluosianti.

Ilu ii ja atiduodanti Japonijai 
50 nuošimčių Rusijai priklau
somo Bylų Kinų geležinkelio 
akcijų. ,

Penkių metų bėigiu Japonija 
(gaunanti visą Sachalino salą 
laja sąlyga, kad Japonija pa
rūpinsianti Rusijai keturis'ma
žus kreiserilis, vieną didelį ka
ro laivą, .trisdešimt submarinų 
ir septynis ardomuosius lai
vini. Vladivostokas busiąs pa
darytas pirmos klasės laivyno 
bazė.

Kinų armija, taikos laiku su
sidedanti iš 800 tūkstančių vy- , 
rų, busianti rusų ir japonų 
oficierių lavinama^ Ginklus ir 
karo medžiagas Kinai pasiža
dą pirkti tik iš Japonijos ir 
Rusijos.

Ta sutartiisi esanti padaryta 
trims dešimtims metų laikui.

Melas, sako Japonai
šilą vokiečių laikraščio pa

saką Japonijos ambasada Ber- 
line vadina “gryniausiu prasi- 
manymu”.

Rusų sovietų ambasada taip
jau išleido pareiškimą, kuriuo 
kategoringai užgina, buk tokia 
slapta sutartis tarp Japonijos 
ir Rusijos tapus padalyta.

Kasamu tuneliu dar vis nesuge
bėta prisigriebti prie jo; kasi
mo darbas daros labai pavo
jingas

GAVĘ CITY, Ky., vas. 15. — 
Kasamu šuliniu arba tuneiiu ties 
vieta, kur 60 pėdų po žeme ran
das Sand Cave urve akmens pri
slėgtas Floydas Collins,. šian
die jau septyniolikta diena, — 
iki šiol vis dar nepavyko prisi
kasti prie jo ir jį išgelbėti, jei
gu jis dar gyvas yra. Šulinio 
iškasta iki šiol apie 55 .pėdas gi
lumo. Kasimo darbas pasidarė 
begalo pavojingas dėl nuolatinių 
žemės slinkimų ir įdubimų. Dar
bas pasunkėjo dar ir dėl van
dens, kurio po lietaus praeitą 
naktį gausiai prisisunkė šuliniu, 

išiuo tarpu giliau šulinys pa
liauta kasti, kadangi užtikta 
siauras urvas šonan, kurs, ma
noma, jungiasi su urvu, kuria
me randasi užgriautas Collins. 
Tą urvą dabar kasam aerdvesnį 
ir dedama ramsčiai apsaugoti 
nuo Įdubimų ir užgriuvimų. Nuo 
vietos, kiek jau /iškasta, iki vie
tos, kur randas Uollins, gali būt 
nedaugiau kąip dešimt pėdų. 
Kiek laiko dar užims, ligi bus 
prie jo prisigriebta, sunku pa
sakyti, imant domėn darbo sun
kumą, — gali imti kelias valan
dai c gal dar ir dieną ir antrą.

' Lietuvos valdžios oficiozas 
“Lietuva sausio 29 dienos leidi- 
ny*skęlbia:

“Del pasirodžiusių vietos spau
doj žinių apie sausio 14 d. įvyku
sią Virbalio muitinėj kratą pas 

kvykusius užsienin pil. K. Norkų 
ir Viniką, vidaus reikalų minis
terija pranešė apie tą Įvykį to- 

įkių žinių: Kriminale policija bu
vo gavusi įspėjimą raštu, kad p. 

|K. Norkus, vykdamas Ameri- 
Ikon, neteisėtai vežąs su savim 
|tani tikrų brangenybių. Einant 
šiuo įspėjimu, policija pareikala
vo Virbalio muitinėj padaryti ’ 
pas p. Norkų krątą. Kadangi 
policijos žiniomis drauge su pil. 
Norkum vyko Amerikon tam pat 
vagono kupė ir tuo pačiu laivu iv 
kajuta, asmeniškai p-nui Norkui 
gerai pažįstamas p. Vinikas, tar
navęs užsienių reikalų ministe
rijoj ekonominio skyriaus refe
rentu, tai policijos buvo padary
ta išvada, kad drauge reik pa
daryti kratą ir pas p. Viniką, 
kad tuo budu užkirtus kelią ga
limybei perduoti menamas-bran
genybes p. Viniko žinion, kas po
licijos aiškinimu galėjo būti pa
daryta ir be pačio p. Viniko ži
nios apie perduodamo paketo 
turinį. Todėl kratą buvo pada
ryta pas p. Viniką be jokio p. Vi
niko .įtarimo nelegaliu darbu, 
bet sukelta vien minėtų aplinky
bių.

“Kratos daviniai rodo, kad mi
nėtas įskundimas buvo neteisin
gas.

Šį reikalą ištyrus vidaus reika
lų ministerijoj, policijos valdi
ninkai, atsakomingi už padary
tąją pas p. Viniką kratą, bus 
traukiami atsakomybėp.”

BOSTON, Mass., vas. 14.
Naujojoj Anglijoj dideli potvy
niai. Daug tiltų išnešta, gele
žinkelių gadinta, tvenkinių iš
griauta. Potvyniuose trys žmo
nės žuvo:

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

ALBANIJA ATŠAUKIA SKUN- 
DĄ TAUTŲ SĄJUNGAI j

ŽENEVA, Šveicarija, vas. 14. 
— Albanijos prezidentas Ahmet 
Zogu formaliai atšaukė skundą, 
kurį buvęs Albanijos premjeras 
vyskupas Fan Noli buvo pasiun
tęs Tautų Sąjungai prieš Jugo- 
slaviją,, ' kaltindamas pastarąją 
dėl rėmimo Albanijos revoliuci- 
ninkų. Prezidentas Zogu parei- ' 
škia, kad “kaltinimai Jugoslavi
jos yra nepamatuoti ir dabartinė 
valdžia jiems nepritaria/’....

PARYŽIUS, vas. 14. — Te
legrama iš Tanžiro sako! kad 
pranešimai, buk Marokos su
kilėlių vądas Abd-eLKrimas 
miręs, esą neteisingi. Praeitą 
trečiadienį jis buvęs netoli 
Chechuano.

f

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 
paštą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resatams j visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pįpigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Rakted St 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

--------------------------------------------------------------------------------- ----------
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KECSSE

Puse Akro Miniature Januos!
TOS GHAŽIOS HOMESITES RANDASI PRIE 
DVIEJŲ cementinių kelių kryžkelio, Northwest 
pusėje; randasi netoli puikių Forest Preserve. Iki 
čia eina busų linija ir geležinkelis.

TIK PAGALVOKITEI PUSĖ AKRO 
ŽEMĖS TIKTAI UŽ $380

KETVIRTA DALĮ ĮMOKĖTI — KITUS . 
MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS

Telefonuokit atsišaukit arba rašykit dėl informacijų 
arba telefonuokite mums dėl nuvežimo dykai auto
mobiliu i ta vietų ir atgal namo.

UŽTAI JUMS NEBUS1 JOK'K>Sk 
ATSAKOMYBĖS

William Zelosky C<&
Įstaįga»virš 30 metų

3353 N. Westerri Avė.
Telephone Lake View 8024

William Zelosky Company,
3353 N. Western Avė.,
Chicago^ III.

Malonėkite atsiųsti man visas smulkmenas apie jūsų pusę 
akro žemę.

Vardas ......................        ;
! Adresas .. . .................:............. ;...................... .•..........-••••;• J!

Ši žemė parduodama greitai. Mes Įsteigėme 
dar vienų savo ofisą ir mums reikia 10 vyrų 
TUOJAU, visam laikui arba dalies laikui. Patyri
mas nereikalingas. Mes išmokinsime jumis.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIU KNYGŲ?
Tokiu įdomių knygų, kurias šįmet duoda sa
vo prenumeratos rinkėjams laikraštis “SocL 
aldemokratas'’, dar iki šiol netik Lietuvoj, bet 

ir Amerikoj lietuvių kalba nebuvo.
I. KAS SURINKS’ 8 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar

ba 16 pusmetinių), neprenumeravusius “Socialdemokrato” paskuti
niais (1924) metais ir prisius už juos pinigus, gaus dovanų: garsaus 
anglui^ rašytojo Uelso knygų “PASAULIO ISTORIJA” (pirmąjį to
mų) 400 pusi., su paveikslais.

Ši knyga yra labai graži ir įdomi savo turiifiu ir todėl dabar yru 
verčiama j visas pasaulio kalbas. Perkant ji kainuos 12 — 15 litų, o 
mes savo laikraščio platintojams duosime ja vaitui.

II. KAS SURINKS 6 NAUJUS METINIUS’ SKAITYTOJUS (ar 
ba 16 pusmetinių), gaus dovanai dvi puikias krfvgas: I) “Iš TAM
SIOS PRAEITIES 1 ŠVIESIĄ ATEITI” ii< 2) “STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS”.

Abi knygos parašytos garsaus rusų rašytojo — liaudies draugu
• RUBAKINO. Pirmoji knyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gy

venimas nuo pat seniausių laikų iki dabar. Ji parašyta labai gražiai 
ir įdomiai. Antroji knyga (“Stęb. ir pasl.”) aprašo, kaip atsiranda 
stebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimų 
ir t. I. šiedvi knygos perkant kainuoja, pirmoji 1 litus, o antroji 5 lit.

UI. KAS SURINKS 5 NAUJUS METIMUS SKAITYTOJUS (ar
ba') 10 pusmetinių), gaus dovanai vienų minėtųjų RUBAKINO KNY
GŲ ir dar knygų “ŽEMĖS ISTORIJA? (Liutkevičiaus), kaino perkant 
2 Litu 80c.

Joje aprašyta, kaip žeme atsirado, kaip ji keitėsi ir koks jos lau
kia likimas.

Kas uores, vieton šių dviejų knygų gaus metams “Socialdemo
kratų”.

IV. KAS SURINKS 3 NAUJUS METIMUS SKAITYTOJUS (ar
ba 6 pusmetinius), gaus 2 knygas: 1) “BOLŠEVIZMAS’ IR SOCIAL
DEMOKRATIJA” (O Bauerio), kaina 1 litas 50c. ir 2) “KRAUJO 
LAŠO KELIONĖ” (kaina 2 litu 50c.).

Šioj knygoj, sekdami kraujo lašo kelionę, pamažu susipažįstame 
ir su viso žmogaus kūno surėdymu.

Kas norės, vieton šių dviejų knygų, gaus pusei metų “Socialde
mokratą”. ‘ ,

V. Už surinktus trumpesniam bei įvairiam laikui naujus skai
tytojus (ne mažiau kaip 3) duodama dovanos nuo prisiųstos pinigtK 
sumos 10% knygomis arba 20% laikraščiu.

Pavyzdžiui: kas prisius nuo įvairiam laikui užsisakiusiu skai
tytojų bendrai 60 litų, tas gaus dovanai knygų 6 liteli vertės arba 
visiems melams “Socialdemokratų” (12 litų vertės). Ir taip toliau 
iki mažiausiai sumai. A •

Dovanas platintojams siusime tik tuomet, kai busime iš jų gavę 
surinktos prenumeratos pinigus. • . I

Laikraštis skolon niekam nesluntinėjamas. x\
“žiežirbos” platintojai

gaus premijas laikraščių arba knygomis tokia pat tvarkų ir sąlygų- • 
mis, kaip virŠujV-mo punkte nurodyta “Sonialdemokrato” platin
tojams. - ’ -

“Socialdemokrato” kaina: 
LIETUVOJ: metams 12 litų, pusei metų 6 lit., 3-ms mėn. 3 lit. 

UŽSIENIUOSE — dvigubai.

“žiežirbos” kaina:
LIETUVOJ: metama 3 lit., pusei metų 1 Iii. 60e.

UŽSIENIUOSE — dvigubai. ■'

ABIEJŲ UUKKAM1Ų AVKE8AS:
Litlmania Kaunas, Kęstučio g. 40, b. 1.

... ...............
NAUJIENOS, Oitcaga, iii.

Pauškintam apie Suvta-
nytii Val^ljy tas Įnyti vi»į- sį^, arha j«» <W i! :

Taupymo sistemą

Mieris

Suvienytų Valstijų 
priima pinigus 
krasų, moka nuošimtį ir gvaran-
tuoja išmokėti kada tik pąrei- 
kalavus.

valdžia
taupymui prie

Kas gali pasidėti

Kiekviena ypata virš 10 metų 
amžiaus gali pradėti taupyti pi
nigus savo vardu, pasidedant 
vieną dolerį ar daugiau krasoje, 
kurioje priimami pihigai taupy
mui. Nei vienas negali tuomi 
pat laiku turėti pasidėjęs dau
giau kaip vienoje vietoje. Jeigu- 
tekėjusi moteris turi pasidėjusi 
pinigų krasoje, jos vyras negali 
į tai jokiu būdu kišties. Krasos 
valdininkams uždrausta išduoti 
kam nors, kiek keno pinigų pa
dėta; tiktai pasidėjusiam tepri
valo šias žinias suteikti. ♦

Kiek galima pasidėti
Kiekviena ypata gali pasidėti 

po kiek ir kaip tankiai išgali, 
kol visa suma daaugs iki $2,500; 
priaugantieji nuošimčiai prie tos 
sumos nepriskaitomi. > i ' .

Kaip pradėti ,taupyti
Ypatos, norinčios pradėti tau

pyti pinigus, lai kreipiasi į kr£- 
są, kur plačiau bus viskas išaiš
kinta. Jeigu dėl kokios priežas
ties patsai negali'atsilankyti kra
soje, tai lai prisiunčia atstovą, 
kuriam bus paaiškinta, kaip ir 
ką veikti. Gyventojai vietų, ku
riose krasoms nedaleista priim
dinėti taupymui pinigus, gali 
pasidėti artimiausioje krasoje, 
priimančioje tokius padėlius (de
pozitus) ir vietines krasos virši
ninkas patarpininkaus, suteikda
mas reikalingas, žinias.

PasidČjimas pinigų
Pradžių padarius, vėliau 

ma pinigai pasidėti
gali- 

ypatiškai, 
per pasiuntinį, pasiunčiant Mo- 
ney orderiu,, arba apdraustame 
(registruotame) laiške, jeigy 
rnoney order’iąi ant vietos ne
gaunami.

Sudėjus taupymui pinigus, iš
duodama tam tikri krasos certi- 
fikatai, išrašyti pasidėjusio pi
nigus vardu, kurie skaitosi pa
liudijimais. šitų paliudijimų ne
galima parduoti, anci kam kitam 
pavesti. Jei atsitiktų juos pa
mesti, sunaikinti, arba kam juos 
pavogus, išduodama nauji paliu
dijimai.

Kaip atsiimti pinigus

.Sutaupytus pinigus galima 
kada tiktai norint atsiimti ar tai 
visus arba tiktai jų dalj, parei
kalavus iš
yra sudėti. Pinigai galima atsi
imti ypatiškai, per Jgaliotinj, ar
ba laišku pareikalavus.

los krasos, kurioje

Nuošimčiai
Mokama po 2% ant metų nuo 

sumos išrašytos ant kiekvieno 
paliudijimo (certifikato). Nuo
šimčiai pradedama rokuoti ne 
nuo tos dienos, kada paliudija
mas tapo išrašytas, bet nuo pir
mos sekančio mėnesio dienos po 
pasidėjimui, ir g'ali būti išmoka
mi suėjus kiekvMeniems pilniems 
metams taip ilgai, kol pinigai 
yra laikomi krasoje. Atsiimant 
pinigus, neišlaikius pilnų metą, 
nuošimčiai nėra mokami.

SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
M SUSTABDYMĄ

tarti tikrus Stiviefiytų Valstijų 
Krasos taupymo bohds’us, retfis^ 
truotūs ir iŠdhddMufc kuįdrtais', 
sumose 20, 100 ir 500 dolerių 
vertės; tokie bonds’ai atneša 
21/2/0 nuošimčio. Už kiek > per
kama bonds’ų iš visos sutaupy
tos sumos, ant tiek sumažina vi
sų sudėtų pinigų suma ir tau- 
py.tojas gali toliaus taupyti, pri“-{?Se turit 
dėdamas prie likusiųjų pinigų^ tuonifet lengviau pagaunat šaltį, todėl

2 500 ka(i Jusvl viduriai1 butų liuosi.
-• > - - - į 

nias nub Šalčio. Nelaukite ir nepasi- 
Krasos taupy- tikėkite, kad šaltia pereis pats. Imkit

mo bonds’us, gaunami kiekvie- Dr. CaldvVcl]’s Syrup Pepsin/ kuris i .
nubdus, sušildd kūną; ir ant rytojaus saltis pranyksta, šaltis negali “pasiek-

^1 <* M 4^ Į * 4 . ■■ Y 9 T 4 « m * im. 4. 1 * . « • a. 4. A1 <• • 4" W XV — . X. — XV 1 X • 4. 1 . « 1 •-4' ^v. v XV

yra Syrup Pepsin.
t , >

Geras liuosubtojas yrd reikalingas namuose. Kadangi Dr. Cald\veH’s Syrup 
Pepsin labiausi® pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduodama virš 10 milio- 
nų borikų, tai didžiumai šeimynų privalo pasirinkti jį.
Ir pasirenka, nes per 30 metų būdamas ant marketd, jis paliuosavo tūkstan
čius? žnionių nUo tokių nesmagumų, kaip vidurių užkietėjimas, raugčiojimas, 
nevirškinimas, blogas kvapas ir šalčiai. Jis paliuosuoja nuo bile vieno ne- 
smaguYno, surišto su vidurių užkietėjimu. Tai yra saugiausia ir maloniau
sia'gyduolę kokią tik jiia galite gauti. Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj. Doza 

prie.’ Directori Postai Savings,, kainuoji! jums apie vieną centą.
Sudėtiniuose Dr. Cakhvell’s Syrup 
Pepsin nėra jokių sekretų. Jus rasit 
ant pdkelio paaiškintą, kad jis pada
rytas iš sunkos Egyptiškos daržovės 
senna su priemaiša pepsino ir malo
nių aromatų. Liuosas nuo narkotikų 
ir kitokių svaigalų. Tai yra geriausias 
liuosuotojas šeimynoms, saugus jau
niems ir veiklus seniems. Apsvarstę 
nusipirkite bonką ir jeigu deliai ko- 
kh) nors priežasčių jus negausite to, 
ko tikėjoties, jums pinigai bus sugrą
žinti. , '

> ■ i

NUG DhTTto čiaudėjimo im
kit Dr. Cdldv^eH’s Sy
rup Pepsin. Prašalinkit už

kietėjimą ir apsisaugokit 
nuo šalčio

Paprasčiausios žmonių ligos yra 
vidurių užkietėjimas ir šaltis. 
Sujungtos kimvon šios dvi lięos 

tankiai būna mirties priežastim, 
vidurių užkietėjimą1,

pakol suma vėl pasieks
dolerių. Cirkuliarai, plačiau pa-čiaudėjimas yra pirmutinis, perspėji^ 
aiškintieji apie Krasos taupy- tikėkite, kad šaltis nerėis pats. Imkit 
rrtA hrtndft’iitt ošinami biakviA. šaukštą Dr. CaklvVcB’s Syrup Pepsinu

. . • 1 i 1 ‘1 i • •• llUUUUB, MUSIIUO KUIltJ. JT tlllL ryVUJttUS MU1ŲJS pi <411 y BUILIN llCgclll pUPUrn.-
noje msoje, kUl tiktai pnimdl- f,| savo tikslo”, kuomet būna sustabdytas. O geriausias šalčio stabdyto jas w • • • • . ji * • •nėjami pinigai taupymui.

I

i Paaiškinimai

Reikalaujant platesnių paaiš
kinimų apie Krasos Taupymo 
sisteimą, gailinta g’auti kiekvie
noje krašoje; arbk atsišaukiant

Washington, D. C.
Hubei t Work,

Postmastcr General.
(Krasos Ministeris.)

SUKRUTO DEL POLICIJOS

Valdžios de-VILNIUS, 
legato pavadiiotDjdi; įsakymu, 
tam tikros aukštesniųjip asmie- 
nų, komisijos darė liBSpekeijas 
visuose Vilniaus miesto polici
jos komisariatuoise. Surasta- 
trukumu, kuriems pašalint iš
leisiu atatinkami parėdymai. 
Mieste kalbama, kad esą įvy
kinta naujų areštų.

Vyriausioji, valstybes polici
jos komendantūra Varšuvoje 
paskyruri Vilniun specialu ko
misiją pravesti tirinejimus dėl 
pda i šk ėjusių poiicijos nesąži
ningumų.

Vilniaus policijos komendan
tūros viršininkas p. l'olpybo 
dėt jam priešingos visuomenės 
opinijos gavęs keletą dienų 
“atostogų”. /

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiem* 
NAUJIENAS.—Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienai 
Mėgsta.

labiausia

Krasos taupymo korčiukės ir 
ženkleliai

Sumos, mažesnės negu vienas- 
doleris, galima taupyti perkant 
Krasos taupymo ženkleliui po 
10 centų kiekvienas. Krasos tau
pymo korčiukė, su dešimčia ;

y;
ženklelių, prilipintų prie jo'š,,bus 
priimama į vietą dolerio ar tai 
kaipo pirmus podėlis pradedant 
taupyti, ar tai pridedant prie 
jau sudėtų pinigų, arba gali bu* 
ti iškeista ant pįuigųA Krasos- 
taupymo korčiukės suteikiamos' 
dovanai.'

išvalo žarnas ir prašalina iš jų

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ’ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS;

ANT NAUDOS. >

Si t, FABIONftS C&

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- fl 
DAVIMO RAŠTUS. > 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 1 
* Parduodam Laivakortes. • <

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

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

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o nulaikys dykai bonką' Dr. Cald- 
Weir.s Syrup- Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-R2 

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nędėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

i

K. JURGELIONIS
advokatas

Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra
timas jos nelaimių ir vargų priežastis.

Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin
dus priruošti padėsi, savo gimtinės krašto 
tamsumą ir prietarus sklaidydamas.

Taigi, parsiusdink savo gimtinės arti
ntiesiems

p

mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės žurnalą 
Su priedais—knygomis:

mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu
“II A T C1 A I”

1

V. Boelše—žmonijos kilmė, (su paveiksi )
M. Berno—Žmogaus kova su garniu. (,su paveiksi.) 

“Sodžiaus kalendorių” 1925 metams didėli A' turiningą.
Kultuvą” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomene ir ži

liškis.
“Kultūra’*7 su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lietuvo

je 20 litų, (2 dol.), pusei—12 litų (1 dol. 20 c.), Amerikon metams— 
4 dol., pUsei—2 dol.

Be to gera dovana knygynėliams “Kultūros” komplektai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais Liėtuvoje 1924 m. neįrištas dol. 
2, įrištai (2 tomu) dol. 2.40, 1923 metų—dol. 0.60, įrištai dol. 0.75., 
Amerikoj 1923—1924 m. komplektas neįrištas dol.' 3.50, įrištas (3 to
mai) dol. 4. •

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas: Šiauliai, Dvaro gatve 83. “Kultūros” B-vė
. ............. . ......... ...... .... ......................................... ........ ......... ■ ■ ....

2
3
4
U

mibji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoja P. Būgai

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs: prisiųsk ją mums su pinigais
pinigus Lietuvoj privalo g auti sekama ypata:

Vardas ir pavarde

Kaimas

Paštas

Valsčius

Apskritis

Pinigų prisiunčia $......... ........... turi gaut Lietuvoj litais ............ (jei nori
• ’• ! t ‘ t - • ■ »

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas.................................. ................................ ................................ .......
■ ' •’ ■ ■■■’ ■« z .

Adresas......................................................... ;........................ -/■................................. .

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiai?, 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
f— --------—    —

Baitu / Telegramų
M) litų .... .................. $5.75   $6.25

100 litų ...................... 10.75     1.1.25
200 litų ...................... 21.00   21.50
800 litų ..........   81.25 ................y....  81.75
400 litų ......  41.50    42.00
500 litų ...................  51.75   52.25

Baitu • Telegramų
600 litų ..................... $62.00    $62.50
700 litų ..........   72.25  72.75-
800 litų -....................... 82.50     83.00
900 litų ..................... 92.75   93.25

1000 litu.... .................. 103.00 ....................... 108.50
5000 lihj................ i.i:.. 514.00.......... 514.50

/ ; Dofefciais sitifiiiiąęt; reikia pridėti 25 centus prie kožnoš dešimties {talerių. 
Visuose reikaluose adresuokite: •

NAUJIENOS
So. Uateted St.. • Cliicago. Illinois

I

3335 So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yards 0144

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W? 22nd 4SU, arti Lcavilt St.
Telephone Canal 2552

. Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
’ -redoj. ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.

Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas- ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

. A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

6-8 v. v. apart Banedėlio ir
Pėtnyčios.
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J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAl^O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telephone Roosevell 9090

Namų Telefonas Canal 1667
i . . _______ J

’ V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicajo 
Tel. Yards 4681

I
A. E. STASULANI B

ADVOKATAS K
77 W. U'ashinglon St. Room 911 I 

Tel. Central 6200 M

Cicero Ketvergo vakaro K 
4917 W. 14 St. Te1. Cicero 8223 L 
Ant Bridgeporto Seredoj' nuo K 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v, v. Q 
3236 S. Halsted St. T. Bonl. 6737 I

>r V . ............ r'
Tel. Dearborn 9057

: A. A. SIAUS
4 ADVOKATAS.
C. Ofisas vidunniestyj:
Af <■ Room 17B6 '* •
- CHlČAGO/j'EMPl.E BLDG. : 
. ' 17 W. AVashhigton SI.

’< n ;Co5’. Waidūngtdu AT Clark
— * ■

Namų Tel.: Hyde l'ark 339b



Pirmadienis, Vas. 16, 1925

MUSŲ MOTERIMS
....... - ................ i" i Veda Dora Vilkienė ....................

KĄ IR KAIP VIRTI
PYRAGAIČIAI

ryšių
pyra-

Žemiau paduodu trijų 
pyragaičius: 1) minkštas 
gas, kuris bestovint pasidaro 
kietas; 2) suraukšlėtas pyragai
tis, kuris išpradžios yra trapas, 
o stovėdamas pasidaro minkš
tas ir 3) turtingesnis, trupesnis 
pyragaitis, kuris nors ir ilgiau
sia stovi, niekuomet nepasidaro 
minkštas, o vis būna trupus.

šios trys yra pamatinės rų- 
šies, kurias galima šiaip ar taip 
pamainyti, pridedant kokį nors 
skanumyną.

MIŠA ELMAN SUŽIE
DUOTINE

m

I

sėte*

NAUJIENOS, Chicago; TU.
rti

ta? rei- 
miltų 
pusei

f’-lė Helen Frances Katten iš 
San Francisco, kuri šiomis die
nomis susižiedavo su. garsiuoju 
smuikininku Miša Elman. Diena 
vestuvėms nepaskirta.

Api-

Tomu of Lake
IR APYLINKES ŽMONIįl ATIDAI

Turiu garbės fnanešti publikai, kad utarninke, vasario 17, 
juos vėl atidarysime savo biznį 5 vai. ryto, kad1 patarnavus ger
biamoms šeimininkėms šioje apielinkėje.

Musų krautuvė visuomet turi geriausius parinktus keksus, 
taipgi, turime gerą sviestą, bisketus. Kiekviena šeimininkė čia 
atėjusi suras, kad tai yra tiesa ką mes sakome.

Kad lahiaus susipažinus su kostumoriais, kurie dar nėra 
buvę musų krautuvėje, mes nutarėme pardavinėti musų keptus 
produktus lOc. nž tuziną, visiems tiems kurie atneš su savim 
kuponą kuris randąs! šio skelbimo pabaigoje.

Todėl nepraleiskite šios progos, ateikite į mūsų krautuve 
ut:i» nįHke, vasario 17, nuo' 5 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir jus 
gausne I tuziną goriausios bekernes produktų už 10c.

Neužmirškite utarninko, vasario 17, 1925, nuo 5 vai. ryto 
iki .12 vai. dieną. ' 1

Iškočioti pyragaičiai:
(Iš šios proporcijos išeis 3 

tuzinai pyragaičių). Minkštas 
v pyragaitis, jį reikia valgyti grei

tai po iškepimlii:
3% arba 4 puodukus miltų
3 šaukštukus baking povvder
1/2 šaukštuko druskos
1 •/> puoduko cukraus
*/j\ puoduko sviesto
1 šaukštuką vanillos arba 

rinos sunkos
i/į puoduko pieno
1 kiaušinį.

II

ei t-

Iškočioti pyragaičiai:
(Trupesnis pyragaitis, kuris 

stovėdamas pasidaro minkš
tas).

3% iki 4 puodukų miltų
2(4 šaukštukų baking powder
1/2 šaukštuko druskos
1 i/j puoduko cukraus
1/2 puoduko sviesto
1 arba 2 kiaušinių
i/t. puoduko pieno
1 šaukštuką vanillos arba 

to prieskonio.
III

ki-

pridėk 1/4, šaukštuko baking 
sodos. Jeigu vartosi rūgščios 
Smetonos, tai numažink sviesto, 
nes Smetonai* pati savim turi 
daug riebumų.

Imbiero pyiagaičiai padaromi 
sekamu bud u:

% puoduko hisvaus cnkro ir 
% puoduko siropo (moląsses) 
vietoj vartojamu U/j puoduko 
cukraus. Pridėk 1Ą šaukštuko 
sodos, •/o šaukštuko imbiero, 
11/2 šaukštuko “all špice” ir 2 
šaukštuku cinamonų. Kadangi 
molasses yra skystus,
kės pridėti arba daugiau 
arba/sumažinti pieno iki 
paskirtės porcijos.

Cocoa-nut pyragaičiai,
barstyk paprastai padaromus 
pyragaičius su cocoa-nut ir. per
brauk su kočėlu ir tik vėliaus 
supjaustyk į šmotukus.

Pripildyti pyragaičiai. Iško
čiok kaip paprastai ir priduok 
pyragaičiui kokią nori formą. 
Ant vienos pusės pyragaičio už
dėk žemiau paduotąjį mišinį, 
kitą gi pyragaičio pusę pavil
gyk, vandeniu ir uždėk ant py
ragaičio su mišiniu. Apspauk 
kraštus, kad mišinys neišbėgtų. 
Kepk pečiuje taip pat ilgai kaip 
ir paprastus pyragaičius.

Vaisių mišiny# pyragai
čiams pildyti

1/2 puoduko balto kornų siro
po arba išvirk Y% puoduko van
dens su l/2 puoduko cukraus.

1 puoduką supjaustytų razin-

i/2 puoduko sukapotų 
(jeigu norima) *

Vk šaukštuko druskos.
Viską sudėk į puodą 

pakol mišinys pasidarys

si nuo pečiaus įdėk vieno kiau
šinio baltymą, gerai išplaktą. 
Gali dėti vietoj ražinkų, kitus 
džiovintus vaisius, kaip tai: 
džiovinąs slyvas, aprikotus arba 
virtas uogas.

Peanut sviesto pyragaičiai. 
Vietoj vaisių mišinio, gali pri
pildyti su peanut sviestu.

šiokoladiniai pyragaičiai
Paimk ir pridėk 3 uncijos su

trinto šiokolado į sviestą, kurį 
trinsi pakol pasidarys kaip smer 
tona, arba gali pridėti prie sau
sų dalykų % puoduko kakao.1 
šiokoladiniams pyragaičiams ne 
vartok jokio kito prieskonio 
kaip, tik vanillą. Jeigu pridėsi 

prie šiokoladinios pyragaičiams 
tešlos dar Y% arba visą puodu
ką sukapotų riešutų arba sald
žių migdolų, pyragaičiai bus vėl 
įvairesni. ' i

riešutu •Atrask pats savo laimę
Skaityk

ir virk 
pakan

kamai tirštas, kad, tiktų pyra
gaičiams. Prieš tai kaip miim-

‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau-1 
jas antri metai ir stiprus, kaip uolu! 
“Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išburtuvas ir nelaimės praneš- ■' 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1

Pinigus siųsdamas adresuok: 
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS

3106 So. Halsted St., Chicago, III

ANTON PAV,
SANITARY BAKERY

1808 W. 47 St.

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

i Už dyką pata
rimas, dar ir ki-

i tokiuose reika- 
, tuose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelhą.

I Valandos nuo 
j 8 ryto iki 1 po 
I pietų, nuo 6 iki

9 vai. vakare;

Tel. RM. 3138
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai 
tarnauju moto
rinis prie gimdy
tu o, patarimai 
iykai moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

PR A NEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo

3235
3410 So. Halsted St. i

S. Halsted St.

“■DR. HERZMAN-®

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

šis kuponas ir 10c. už 1 tuziną geriausių! bekemės kepi
nių. Geras tiktai utarninke, vasario 17, 1925^^nio 5 ryto 

iki 12 diena.
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KUPONAS

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai 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 ši skelbimą ir 40c. Persiunti-ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c 
mo išlaidų 5c. »■ > <

NAUJIENOS,

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Res. Phone Rockvvell 0268 
Phorte Canal 61)84 

Eurojfinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER ( 

2026 So. Halsted St.
Valandos nuo 6 iki 8 vak. Nedėlioj 

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

Reliėve Coughs, Golds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 0950. į « -

............

Telefonai:

1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

All druigi»ts—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Mutytcrole (tnilder form)35c. 

Better than a Mustard Plaster

Iškočiotas pyragaitis, kuris 
yra trupus ir tokiu palieka, ne
žiūrint kiek laiko nestovėtų.

3% iki 4 puodukų miltų
P/2—2 šaukštukų baking pow- 

der
% puoduko sviesto
•/į šaukštuko druskos
11/2 puoduko cukraus
2—3 kiaušiniai
i/į puoduko pieno
1 šaukštuką prieskonių.
Išlengvo trink sviestą vis pri-- 

pildama pusę porcijos cukraus. 
Paskui sudėk gerai išplaktus 
kiaušinius, likusį cukrų ir gerai 
maišyk. Sumaišyk ir persijojus 
sudėk sausus dalykus, ir tik 
ant galo pridėk vanillą arba ko
kį kitą prieskonį sumaišius jį su 
pienu. Gali pridėti sekamus 
prieskonius, jeigu nori:

1/a šaukštuko citrinų sunkos
V:i šaukštuko vanillos
*/3 šaukštuko nutmeg
1/2 apelsino sunkos
1/2 šaukštuko citrinų sunkos
1/1. šaukštuko migdolų eks

trakto. -
Pieną sumaišytą su priesko

niais pilk į tešlą išlengvo. Pas
kui išimk ir apibarsčius su mil
tais padėk ant lentos. Gali pa
minkyti truputį, bet ne minkyk 
perdaug, nes tešla nebus ge
ra.

Minkštus pyragaičius reikia 
iškočioti ne storesnius kaip 
colio storumo, o trupus pyra
gaičius ne storesnius kaip Ys co
lio storumo. Priduok pyragai
čiams tokią formą, kokią nori 
ir kept karštame pečiuje 8 ar
ba 10 minutų pakol jie pasida
rys rusvi.

Cukriniai pyragaičiai. Api- 
berk pyragaičius su rusvu arba 
paprastu cukrum.

Rūgštaus pieno arba rūgščios 
Smetonos pyragaičiai. Paimk ir 
padaryk paprastą tešlą kaip No. 
I, II ar III tik pridėk rūgštaus 
pieno Vi puoduko arba rūgščios 
Smetonos, vietoj saldaus pieno;

Chicago. UI.1739 So. Halsted St

LIETUVON
Gegužio 2-trą, 1925

U. S. LINIJA
Laivu

■ 2144

imu

No. 2144. Paprasta bet graži suk
nelę. Gali dėvėti visur ir visada. 
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 4(1 
ir 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3 ‘/s yardo, 40 co
lių materijos ir 3 yardus stugelit) 
apsiuvinėjimui.

Norįnt gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą, blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba kraaos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA;
» u

Po asmenišką vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais 
ir nupiginta kaina gfjštantiems, įvyksta

sMLEVIATHAN
I \

Jau žinomu ir pagirtu 
per Naujieną Eks

kursantus

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS Į ABI PUSES

19^ 7 4 fi kelionė iš Chicagos 
vLn*l «rU Klaipedon ir Atgal

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No............ ....
Mieros___ L__________ per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas fa? valst.)

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams 
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit 
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

(

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted Št, Chicago, III.

—
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Tik ką atėjo naujas Kul

tūros No. 1 už 1925 metus. >
Galima gauti

Naujienose
! 1739 S. Halsted St., Chicago

Kaina 30 centų
bffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiro

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motęrų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktąrai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

z
Telefonas Boulevard 1939 

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir G:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakarei

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So* Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
skaityk Naujienas.

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.Vi—i..  ' . ■ i..  ...
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10. 
Nedalioj nuo 2:3t iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Ava.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Šiauliuose vėl laimėjo so
cialdemokratai ! Musų drau
gų organas Kaune praneša, 
kad iš 40 Šiaulių miesto ta
rybos narių 18 yra socialde
mokratai. “ j

Tokį pat pasisekimų soči? 
aldemokratai turėjo ir pe
reitų rudenį. Bet “krikščio
niškoji” valdžia tuomet tuos 
rinkimus panaikino. Nau
joje rinkimų kovoje kle
rikalai buvo sumobilizavę 
visas savo jėgas ir vartojo 
prieš socialdemokratus biau 
riaušių smurtų. Bet juo
dieji gaiviai nepasiekė sa
vo tikslo.

Kova už bedarbių reika
lus, kurių veda Lietuvoje 
daugiausia socialdemokra
tai, nepalieka be vaisių. Val
gios žiniomis, Lietuvos Mi- 
nisterių Kabinetas esųs nu
taręs paskirti sekančias su- 
mas viešiesiems. darbams 
organizuoti: Panevėžio mie
sto valdybai 25,000 litų, Kau
no miesto valdybai 100,000 L, 
Šiaulių miesto valdybai 35,- 
000 lt. paskolas ir 11,000 pa
šalpos.

Tai, žinoma, nedidelės su
mos. Bet yra gerai, kad jos 
skiriama viešųjų darbų or
ganizavimui, taip kad bedar
biai galėtų gauti uždarbį, o 
ne almužnų.

>Kiek šitokiu keliu galėtų 
suteikti pašalpos savo be
darbiams Amerikos valdžia 
ir miestai, kur randasi tokie 
milžiniški turtai!

Varge tu mano, koks tas 
svietas neteisingas! Komu
nistai yra didžiausi pasau
lyje “darbininkų vienybės” 
šalininkai, o tuo tarpu nie
kas su jais nenori vienytis. 
Socialistai net drįsta sakyti, 
kad maskvinių gaivalų šuka
vimas apie “vienybę” ir 
“bendrų frontų” tėra tiktai 
grynas humbugas!

Tiems nelabiemsiems ko
munistų šmeižikams tečiaus 
nevisuomet sekasi atsilaiky 
tj prieš teisybę. Štai, Mask
vos sandvičių kramtytojai 
praneša savo spaudos orga
nuose, kad socialistų kontro- 
liuojaįnasai Amsterdamo 
(unijų) Internacionalas jau 
įapo prispirtas nusileisti

• * •

‘‘bendrojo fronto” klausi- Pavargupis 
mu: jisai sutiko derėtis su 1 • • 1* •

Un'™ Puryckis ir Lietuva.
Šitų komunistinės teisy

bės pergalę ant socialistinio 
nelabumo vienas “revoliuci
nis” popieris taip paskelbia: 
Amsterdamo Internaciona
lo Pildomojo Komiteto pra
plėstas susirinkimas, girdi, 
šiomis dienomis nutarė “įsi
leisti Rusijos darbo unijas į 
vidų ir sueiti į konferencijų 
su atstovais nuo Raudonojo 
Internacionalo dėl pasitari
mo apie vienybę.”

Pergalė milžiniška, kų ir 
bekalbėti. Tik pamislykite: 
“sutiko įsileisti į vidų” ir su
tiki kalbėtis!

Tečiaus,, kaip visos žinios 
iš karo fronto, taip ir šis “re
voliucinio” popierio praneši
mas reikia imti' “eum grano 
salis” — su trupiniu drus
kos. Tjęsų pasakius, net ne 
su trupiniu, o su geru žiups
niu “druskos!” /-

--- o 'v1“Naujienose” jau pereitų 
šeštadienį buvo rašyta, kų 
iš tiesų nutarė Amsterdamo 
Internacionalo Pildomosios 
Tarybos posėdis. Jisai visų- 
pirma nutarė atmesti “rau
donųjų unijų” pasiulymį 
deliai bendro viso pasaulio 
darbininkų unijų kongreso 
šaukimo. Toliaus, jisai nu
tarė, kad Rusijos profesinės 
sųjungos, jeigu jos nori “vie
nytis” su Amsterdamo In
ternacionalu, tai jos turi 
įstoti į jį, kaip įstoja visų 
kitų šalių unijos, t. y. pri
imant Amsterdamo Interna
cionalo įstatus ir pasižadant 
juos pildyti ir nutraukiant 
ryšius su visomis priešingo
mis Amsterdamo Internaci-
onalui kombinacijomis.

Pildomosios Tarybos po
sėdyje buvo, beje, ir tokių 
balsų, kad su bolševikiško
mis sąjungomis neverta nė 
kalbėtis. Bet dauguma iš
reiškė tokių nuomonę, kad 
milžiniška dauguma darbi
ninkų tose sąjungose visai 
nėra bolševikai; jeigu jos su- 
tiks priimti Amsterdamo są
lygas, tai jos bus priverstos 
atsižadėti ir bolševikų kont
rolės. Šituo pasiremiant ir 

►buvo padaryti aukščiaus pa
minėtieji nutarimai.

Jeigu šitokiu Amsterda
mo Internacionalo nusista-

| Vasario 4 d. š. m. Vyriausia-
me Tribunale paskirta nagrinė
ti šmugelninkų grupės bylų, ku
rios prišaky vyriausia galva bu- 

'Vo buvęs Lietuvos užsienių rei
kalų nunisteris kunigas Puryc- 
kis. Pati byla, pats faktas, kur 
į Lietuvą įvežama šmugelio ke
liu sachariną, kokainą ir k. pa
našus dalykai, Lietuvoje nenau- 
jiena ir apie tai nebūtų reikalo 
nė kalbėti: nešama moliniu ąsa- 
čiu vandenį kol ąsa nenutruks 
ta. Taip ir čia: šmugeliaiija, 
dirba “tėvynės labui”, kol nesu- 
čiumpa, sučiupo, nuteisė — ir 
galas visam dalykui. Ir reik pri
pažint, kad šitokio pobūdžio į- 
vykiai Lietuvoje teismų kroni
koj — kasdieniniai įvykiai ir 
apie juos nieks sau ir galvos ne
karšina. Šiuo atveju svarbi no 
pati byla apie įvežimą sacharino 
ar kokaino, bet svarbus toje by
loje patys dalykai: svarbu, kad 
joje dalyvavo asmuo užimantis 
gana atsakomingą vietą Lietu
vos vyriausybėje, prie to dar tai 
buvo viens iš lyderių valdančios 
dabar Lietuvą partijos — krikš
čionių demokratų partijos.

Pats įvykis, kuomet šmugel- 
ninkai tapo sučiupti, ( įvyko jau 
trejetas metų ir su viršum at
gal ir apie jį beveik jau buvo 
užmiršta. Musų visuomenei yra 
daug svarbesnių šalies gyveni
mo reikalų, apie kuriuos reik 
kasdien mąstyt. Priminė tą į- 
vykį ir atnaujino jį patys krikš
čionys demokratai savo spaudo
je ir viešose šalies įstaigose. 
Taip, paimkime čielą eilę sausic 
mėn. pabaigos ' katalikų “Ryto” 
numerių ir ten rasime, kaip kri
kščionys gyvu gvoltu pradėjo 
rėkti apie neva gedą Lietuvai 
prieš visą pasauli, kad ji išdrįso 
patraukti atsakomybėn savo 
bešmugeliuojunti ministerį. šie 
“Ryto”* “straipsniai”, matyt, 
nebe iniciatyvos, paties kun. Pu- 
ryckio, pabugusio besiartinan
čios savo “sudnos” dienos. » ...

Kaip jau sakyta, ši byla pra
sidėjo jau trejetas su virš metų
atgal. Kas ją pradėjo, kaip pra
dėjo ir iš kokio atžvilgio ta by
la buvo atidengta prieš kun. Pu- 
ryckį —r nebuvo ne kalbos, nes 
visi žinojo, kad šmugelio įvykis 
yra kaltininkui yra, — rėikia tik 
juos nubaust. Ir kuomet byla 
tapo atidengta, nieks neturėjo 
drąsos tam prieštarauti — butų 
tas rodęsis jau neapsakomu aky- 
plčšiškųmu. Tiesa, retkarčiais 
pažangesnėje Lietuvos spaudoje 
kas nors tarp kitko prisiminda
vo ir apie Puryckį, bet tik dėl to. 
kad toji byla ėjo vėžio žingsniu. 
Apie bylos neteisėtumą nebuvo 
nė kalbos.

Praėjo treji mietai. Tris syk 
medžių lapai išsprogo ir vėl nu
krito. Bet kas sykis ssu naujais 
lapais virto ir kitoniškesni lai
kai, kol galop nevirto musų lai
kai — “krikščioniškais” laikais.
Per visą tą laiką politine situa
cija krypo vis dešinėn, kol galų 
gale neatsidurė pačioje dešinėje. 
Ir štai, 1920 metais gavusi di- 
džiausį morali smūgį krikščionių 
demokratų partiją, šiandie liko 
valdančioji Lietuvoje partija. 
Argi begalima butų rąsti paran-

tymu komunistai džiaugiasi, 
kaipo “pergale”, tai labai 
puiku. Reiškia, maskviniai 
darbininkų mulkintojai jau 
prisipažįsta, kad jų “gėmis” 
yra praloštas.

Nes kam gi buvo sutver— kesnį laiką prisiminti apie savo 
tas tasai “Raudonasis Unijų “nuskriaustą” narį, kaip dabar? 
Internacionalas”? Jisai bu-* Suprantama, musų krikščionys 
vo sutvertas tiktai tam, kad' ne pirštais, penimi jie žino sa- 
sugriovus Amsterdamo In
ternacionalų. Po keleto me
lų didžiausių pastangų pa-

1 siekti savo tikslo komunistai
šiandie yra priversti prašy- lro,jV1'.su krikščioniškąją 
lis, kad “geltonasis^ Am
sterdamo Internacionalas
įsileistų juos į vidų! Tai tau uįias 
ir “pergalėtojai”!

vo laiką, -taigi ir prabilo laiku, 
kuomet šmugelninkų. bylos na
grinėjimas tik už keleto dienų. 
Prabilo visa garkle. Ir ne tik 
prabilo, bet paskelbė kovą visu

sunkiąją artilerija, taip, kad net 
dreba iš pamatų pats Lietuvos 
respublikos ' Vyriausias Tribu-

na. Taigi šiomis dienomis auk-
šiosios krikščionių' sferos riečia 
ragan visą šalies teismo institu
ciją, o /'krikščioniškoji spauda 
rodo kėlią. '

Iš šalies*žiūrint į dabar pakel
tąją už kun. Puryckį kovą neno
rom kyla klausimas: prieš kągi 
kovoju krikščionys? Prieš ką 
tą triukšmą kelia? Prieš val
džią? Bet valdžia jų pačių ran
kose. Prieš teismą: Bet teis
mą, juk neatėjo pas mus suorga- 
nizuot kokia nors svetimą vals
tybė. Priė to, kaip mūsų šalies 
gyvenimo laktai parodė — teis
mas dūšia ir kunu tarnaus savo 
patronui — valdžiai.. Tat prieš 
ką gi? i
v Perskaičius visą eilę katalikiš
kojo “Ryto” straipsnių, matosi, 
kad krikščionys, nors turėdami 
visą faktiną valdžią Lietuvoje, 
visgi negali pilnai pavėržt po 
savo letena ir vieno dalyko — 
tai visuomenės opinijos. O tas 
ir yra blogiausias dalykas, ka
dangi visuomenės opinija apie 
kun. Puryckį yra susidariusi la
bai prasta. Reikia tat ir ją ko
kiu nors budu pataisyti. Musų 
“katalikai” nesiskiria nuo viso 
pasaulio katalikų savo akyplė- 
šiškumu, ir, pasiimdami savo 
kasdieninį ginklą — demagogiją 
ir veidmainybę — išeina “ap
dirbti” visuomenės opiniją. Gal 
dalykas ir išdegs I

Paimkime “Ryto” numerį iš 
sausio 29 d., kur įvadiniame 
straipsny “Atidarykite duris!” 
dienraščio bendradarbis užsipuo
la, kad nagrinėjant Puryekio by
lą nuspręsta esą uždaryti teis
mo duris. Ant ko jis užsipuola 
— skaitytojui pasilieka neaišku. 
Reiktų manyt, kad čia kas nors 
Puryekio bylą sučiupo į savo 
rankas ir veda ją pagal- savo

BANKŲ BANKRUT1J1MAS
• I

• Pirmoj i drąsi kregždė Puryc- 
kio bylos pasirodė 1924 m. spa- 

" Įių mėn. Seime, kur teisingumo 
ministeris p. Tumėnas bandė sa
vo pozicijas. Pozicijos pasirodė

HEDRięK, lowa, vas. 13. užtikrintos. Reikėjo tik palaukt 
Vietos 'First National bankas ir tinkamos ;......  :
surištas su juo Hedrick Savings Puolimas sumanyta netikėtas,

tinkamos progos užpuolimui.

bankas šiandie uždarė savo du- kad Lietuvos visuomenė nesu- 
i ris. Iškabos ties durimis skel- spėtų užsibarikaduot. Progą 
, bia. kad' bankai užsidarę tik lai- prisiartino — tai vasario 4 d. 

kinai. ( Puryekio bylos nagrinėjimo die-

nė, kad Šis “tremtinis” išpažin
tų viešai savo nuodčmčs, ir ji nč- 
ra savo rankų pridėjusi ppe'už- 
darymo/teismo durų! Visuome
nė visuomet norėjo ir nori, kad 
visokį teismai butų vieši tada
gal ir iš ministerių nepasidary
tų paprasti šmugelninkai. Ir 
straipsnio autorius plėšiasi į at
viras duris, skųsdamasis visuo
menei dėl teismo durų uždary
mo, norėdamas1 ją apgauti ir ap
muilinti akis, pats gerai žinoda
mas, kas uždarė tas teismo Su
ris ir kas jas gali Atidaryt.

To paties dienrkščio iš sausio 
mėn. 30 d. įvadinio straipsnio 
(“Seimas ar Vyriausias Tribuno
las”) autorius dar drąsesnis. Jis 
tiesiog reikalauja atsistatydinti 
visiems Vyr. Tribunolo nariams. 
Sako:

“šiame momente, kada Vy
riausias Tribunolas taip įklim
po (t. y. ėmėsi teisti ministe- 
rį. — Javarg.), butų geriausia 
išeitis, kad jo visi nariai tuo
jau atsistatydintų, nes kito
kio lengvesnio kelio išeiti iš 
tos padėties negalima irašti, 
jeigu nenorima‘eiti ligi galo 
ir išmėginti visas priemones, 
kad skandalingiau pagarsėjus 
visame pasauly “Liepto galas 
prieitas.. ” , ,
Autoriaus nuomone., Vyriau

sias Tribunolas “įklimpo” šuly- 
gi ridamas ministerį su paprastu1 
valdininku, nes Vyr. Tribunolas’ 
iki šiol teteisė tik paprastus pra
sikaltusius piliečius ir jo rankos 
yra “trepnos” čiupinėti ministe
rį...

Kaip čia išspręti: ar teismas 
daro valstybei gėdą prieš civili
zuotą pasaulį, teisdamas nusikal-' 
tusį ministerį, ar pats ministe-! 
ris, kurs savo darbais daėjo iki 
teismo?

Iki šittl paprasti Lietuvos pi
liečiai buvo tos nuomonės, kad 
vis vien kas nebandytų jųjų ark-

nuožiūrą. Taip, kad net Puryc-,lį nujoti: ar paprastas žulikas, 
kis lieka kuo tai panašiu į kan- ar tituluotas ponas — vienoda 
kinį, nes autorius sako:

“Galutinai negaliu pamiršt 
ir paties kaltinamojo reikalai. 
Per trejus su puse metų buvo 
jis užpuldinėjamas, kaltina
mas ir įtarinėjamas. Visuo
menes teismas netik nagrinė
jo d-ro Puryekio bylą, neiš
klausęs kaltinamojo, bet nu
baudė jį atimdamas iš jo visas 
teises kaipo visuomenės vei
kėjo: iš ministerio padarė ji. 
tremtiniu...”

piliečiui .skriauda, taigi manoma 
buvo, kad ir teismas turėjo būt

Suprantama, visa svarba dėl
valdančiosios Lietuvoje partijos
ir yra tame, kad jos buvusį ly
derį kun. Puryckį Lietuvos vi
suomene jau senai nuteisė. — iš 
ministerio padarė jį tremtiniu. 
Jeigu tokie atsitikimai butų vien 
teismo rankose, tai valdančiajai 
partijai butų tik nusispjaut — 
Puryckis butų buvęs jau senai 
baltas kaip angelas. Bet blogas

tas pats. Visuomenė taip ir tei
se. Ir jiats Puryckis tą teismą 
suprato. Bet dabartinėje Lietu
voje laikai kitoki, katalikiški; 
taigi ir moralė gal virs savotiš
ka. šiandien gal nukentėjęs 
(valstybė) turės nusilenkti 

I skriaudikui (ministeriui) ir įtai
syti tam tikras registracijos 
knygas, kur kiekvienas nusišmu- 
geliavęs aukštosios1 valdžios as
muo bus įtrauktas kaipo didvy- 

Juk ne juokais sakorha, 
[sietuva sutversianti suvoti- 

Gal bus savotiš-
ris...
kad I
šką kultūrų...
kas ir moralės supratimas.

Rašant man šias eilutes. iki 
teismo belieka 4 dienos. Gal ma
no rašinys tebebus kelyj e,jau 
visagalis radio bus pranešęs a- 
merikiečiams apie paties teismo 
nuosprendį. Labai galimas ir 
labai nestebėtinas dalykas, kad

dalykas su visuomene: Ją kar-j Puryckis bus išteisintas. [Pu
tais gali apgaut, bet jos opinijos ryckis tapo išteisintas.—• Red.], 
nei papirksi, nei priversi. Vi- Gal jis, kaipo “kankinys 
suomenės teismas įvyko tuo• į “atnagradintas” ir kad jo poli- 
jaus, kaip tik tapo atidalyti va- tinę ir diplomatinė žvaigždė tik

” bus

goriai su Puryekio “tavoru.” Ir, dabar ir prašvis. Gal būt, kad 
beda, šis teismas nepriklauso jis bus ir “nuteistas/’ tuom la- 
nuo valdančios partijos ir jo biau, kad su juo sykiu (nors 
bausmė kartais sunkiau užgula, teisinąs gal nesykiu) prikergta 

“opozicijonierius” prof. Volde
maras, ant kurio musų “pozici
ja” senai dantį griežia. Sakau,

negu kad užgultų visi Lietuvos 
“sunkiųjų darbų kalėjimai.” Tą 
pajuto ir Puryckis, nes liuosno- 
riai pasidarė “tremtiniu...”

Dabar kun. Puryekio buvo ne
švarus, uždedantis (Minę visai 
partijai, kurios lyderiu jis buvo, 
ir tai vyriausybei, kurioje jis
ministeriavo. Iš to atžvilgio, 
matyt, net pats teismas nu-'nolą. Viskas gali būti, 
sprendė nagrinėti bylą uždaro
mas durimis, kad neišeitų aikš
tėn valdančiųjų sferų purvai. 
Bet straipsnio autorius, veidmai
ningai bardamasis neva' už teis
mo durų uždarymą, sako:

“Visokie užpuolimai ir kal- 
i tinimai buvo daromi viešai, 
tad reikia taip pat duoti,gaju 

/ niudiąj viešai, bąlsįai ir atvirai 
atsakyti į visus puolimus ii 

1 kaltinimus... reikalinga jam 
leisti kalbėti viešai. Tad ati
darykite teismo duris vasario 
4 dieiĮą!”

Su mielu noru netik ‘leidžia, 
bet ir geidžia Lietuvos visuome-

visko gali būti. Gali būti, kad 
net įvykę iš Puryekio priežasties 
ministerių kabineto krizė, kuris 
jau kelinta diena brašką, bet 
niekaip sulūžti negali. Gali pri
versti utsistatydint Vyr. Tribu*

Bando*
nū Lietuvos visuomenės nervuL 
žodžiu/Puryckis pilnai yru užsi* 
pelnęš, kad aš savo rašinėlį pa* 
vadinčiau “Puryękis ir Lietuvą.” 
Bet tame klausime, kaip sfikiąu, 
Lietuvos visuomenė senai yrą 
pasakiusi savo žodį ir šioks ar 
toks teismo sprendimas dalyko 
nemaįūo. Nežiūrint, ar Puryc
kis kalėjimam atsisėstų, ar 
nisterio kėdę (kas i labai , guli 
būti!) gautų,; .visuomenės' opini* 
ja apie jį ‘nepasikeis.' Ir čia aš 
rašiau ne kaipo korespondentas, 
žinią pmnešdumas, bet nupasa
kodamas paties dalyko stovį. 
Malonus skaitytojas privalai 
taip suprast.

Pirmadienis, Vas 16, 19*/!)

Lietuvos Nepriklau
somybes Deklaracija

Šiandie sueina lygiai septyni metai, kaip Lietuvos Ta
ryba, pritariant visai musų visuomenei, paskelbė Lietu
vos nepriklausomybėj deklaraciją. ■

Taryba buvo išrinkta lietuvių konferencijoj, kuri 
įvyko Vilniuje-1917 metais rugsęjo 18-23 d. Tuo laiku 
Lietuva buvo geležinėj vokiečių okupacijoj ir, žinoma, 
apie kokius ten viešus rinkimus negalėjo būti nei kalbos. 
Lodei konferencijoj dalyvavo daugiausia dvasiškiai ir Ta- 
rybon išrinko daugumų savųjų. ,>

Lietuvos Taryba gavo patvirtinimą iš vokiečių karo 
valdžios ir, pirmų savo oficialį posėdį ji atlaikė sausio 9 d. 
1918 metais. ,

. Okupantai norėjo panaudoti Tarybų savo ' tikslams. 
Kairioji jos dalis tam priešinosi; jos užsispirimu ir buvo 
priimta vasario 16 d. 1918 metų aukščiau minėtoji dekla
racija. Bet klerikalinė dauguma vėliau paėmė viršų ir 
Taryba nutarė kviesti vokiečių kunigaikštį Urachų į Lie
tuvos sostų, kaipo Mindaugų 11. Tuomet pažangieji na
riai: p. St. Kairys, J. Vileišis, M. Biržiška ir kiti pasitrau
kė iš Tarybos. ■

Lietuvos Tarybos deklaracija skamba taip:
“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė Lietuvių atstovy

bė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir 
Lietuvos Vilniaus konferencijos nutarimu rūgs. 18-23, 
1917 m., skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniu
je ir tą valstybę atskirianti nuo tisų valstybinių ryšių, ku
rie yra buvę su kitomis tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos val
stybės pamatus ir jos saritikius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatyti kiek gajima greičiau sušauk- 
tasai Steigiamasis Seimas, demokratiniu budu visų gy
ventoj ų išrinktas?’ \ .

A' \ ( . i •,

Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

(Tęiinyf)

Bet tdks dadbo suskirstymas 
daro darbininkui labai blogos 
įtakos. Amalninkas ra tekęs
manu faktu ro n užmiršta savo 
amalą. ' Kada amalninkas 
gamina vienas kurt’į nors daik
tą, lai jam tenka \. pagalvoti, 
kaip, čia tą daiktą greičiau ir 
gęriau padarius?, jam reik, taip 
■sakyti, smagesnis pajudinti. 
Kas kita yra, kada tam pačiam 
amatninkui tenka dirbti šito 
daikto vieną kurią nors dalį. 
Jo i-ankos toip įpranta į liį

Ikad savaime, lyg maši
na, dirba, galvoti jam nebč- 
reik ir todėl nuo tokio vieno
do, mekaninio darbo, kuris be 
to dar dažnai būna labai-ilgas, 
darbininko protas atbunka.

Vadinasi, darbo ' suskirstyn 
mas sugadina ne lik darbinin
ko kūną, bet ir protą. Jis mo
ka lik 'kurią nors darbo “da
lelę” dirbti, todėl suprantama, 
kad jis lyg pririštas laikosi 
savo dirbtuves, jies jei Ji užsi
darys... nabagas aimatninkas 
atsidurs labai keblioj padėty: 
jis tegali gauti darbo tik pa
našioj dirbtuvėj, nes jis tik 
tą darbo dalV temoka dirbti.

Todėl Jdatrbdavfis-kapitalistas 
ir gali darbininką už nosies 
vedžioti^ (Laisvas amatninkas 
savo darbe tepriklauso tik 
varžytinių, gi manulmkluros 
darbininkas tvisai priklauso 
kąpitalisto. Dar didesnes galės 
įgija kapitalistas -atsiradus 
fabrikams, tai yru pradėjus 
vartoti inašinus. Manulaktu- 
yoj, kaip žinome, beveik vis#s 
darbas buvo dirbamas ranko
mis. Tegu tas darbas buvo 
labai <smskotylas ir todėl alą* 
turai jo dalei dirtbii nebereikė
jo didelio mokslo, bet vis tik
tai darbo našumas daug parė
jo nuo darbininko rankų mik
lumo. Manufaktūros darbi
ninkas vis tik turėjo buli 
šioks amalninkas," šiek liek 
darbą mokėti, todėl varžytinės 
darbininkų laupė nebuvo to
kios dideles, ir darbdavis nega
lėjo galutinai darbininką pa
vergti, labai algas numušti. 
Gi kapitalistų varžytinės vis 
didėjo, kiekvienas stengėsi pi

giau už kitus savo prekes 
parduoti, gi tai galima tik ta
da, kai gamybos išleidus su
mažinamos ir gamyba padidi
nama. Mokslas atėjo čia pa
galbon. 18 šimtmečio viduris 
ypač pasižymi visokiais žvar
biais išradimais, kurie labai 
padėjo gamybai padidinti ir 
papiginti. 1769 melais atsirado 
patobulinta verpiamoji maši
na, 1785 — audžiamoji, 1765 
metais anglas J. 'Watl paga
mino g-arn varomsj.ią mašina, 
kuri pramonėj padare didžiau- 
sią revoliuciją. Dabar neberei
kėjo sukti mašinų rankomis, 
jas pakeitė garas, ncbereike.jo 
rankomis dirbti ir daug kitu 
darbą, nes juos geriau ir spar
čiau dirbo mašinos, šiandien, 
pav., Amerikos Suvienyt. Vals
tybėse bovdnos verpiamojo] 
dirbtuvėj rainkomis bedirba 
ma lik pusė to darbd, kuris 
buvo dirbamas pirm 30-50 me
tų, kitą pusę dirba mašinos; 
batu siuvamojoj 'dirbtuvėj 
rankoms belieka lik penktoji 
dalis darbo, ūkio masinu dirb- 
tuvej —- trečioji ir tt. žodžiu, 
mašina vis labiau pakeičia 
rankų Idarbą, |

Kapitalistui mašinos teikia 
didelės naudos. Pirma, maši
nos pakeičia amatninko darbą, 
todėl fabriko darbininkui ne
bereikia būti amatninku, nebe- 
rcįk mokintis savo' darbo. Mes 
gi malėme, kad mokslas padi
dina darbininko uždarbį; jei 
mašinoms atsiradus to mokslo 
darbininkui nebereūk, lodei ir 
jo uždarbis gali būti mažes
nis.

(Bus daugiau;

NtJšOVū DIDELI ŠERNĄ

Kaunas. —Pirmadienį 26 sau
sio Kauno j/elžkėlio stoties Ko- 
hicndantas p. Petrauskas trau^ 
kiniu atvežė į Kauną nukautą 
gana didelį šerną, (laukinę kiau
lę), kurią jis nušovė Proveniš- 
kiė miške. Nukautas šernas bu 
vo pasvertas ir pasirodė beturįs 
9 pudus svorio.

—Lietuvos dai biiunk.
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CHIC A GOS -fo^Kanimerer pakartas
Ir\Kv» L Lmtici Irinlr

Lietuviu Rateliuose
—. .........................    ii ...... .m——

Visi j šitfs dienos iškilmes DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAM

ŽINIOS
Didelės socialistų pra

- kalbos .
Kalbės E. V. Debs, Hilląuit 

ir kiti

,John Kammerer, kuris kiek 
laiko atgal Vilią Park priemies
ty nužudė savo seną draugą Ot- 
to Eder jo pačią ir tris jų vai

skus, liko pakartas Du PAge pa
vieto kalėjime. Jis pavedė sa
vo kūną Dr. Hulbert., kad. jis ga
lėtų ištirti kas privedė jį, Kam- 
merer prie nužudymo savo drau
go ir jo šeimynos.

Kammerer buvo religinis pa
kvaišėlis. Buvęs seminarijoj jis 
ir čia norėjo likti kunigu, bet 
esą vyskupai ir arkivyskupai jį 
prie to neprileidę. Todėl kelis 
jųi jis norėjęs nužudyti. Bet 
prieš išžudymo Eder šeimynos 
jis neprisipažino. Tik vedamas 
ant kartuvių jis įteikė šerifui 
pluštą raštų, kuriuose jis atvi
rai prisipažino, kad tai jis išžu
dė Ėder šeimyną ir smulkmeniš
kai išdėstė kaip tas atsitiko.

1R VĖL DIDELIS SUSI
RĖMIMAS Lietuvos Nepriklausomi 

bes Šventė >

šią savaitę Chicagoje bus lai
koma Socialistų partijos konyen- 
cija. Iš tos priežasties yra ren
giamos didelės prakalbos, kurio
se kalbės dalyvaujantys konven
cijoje delegatai. Tarp kalbėto
jų bus tokie visų darbininkų 
myiiuii kalbėtojai, kaip senelis 
Eugene V. Debs, Amerikos So
cialistų partijos vadovas Morris
Hiilųuit, Pennsylavania Darbo I -----------------

SS?l.pBSdXmu": Užvažiavo ant darbininku 
kalis programas. Į -----------

Prakalbos bus ateinantį sek-'J. Hickey, 4705 N.. Long Avė., 
madienį, vasario 22 d., 2:30 vai. pereitą penktadienį užvažiavo 
po pietų. Ashland Auditorium, automobiliu ant būrio darbinin- 
kertė AfMand ir V(an Bureh gat
vių. įžanga 50c. Rezervuotos 
sėdynės po $1. Rezervuotas sė
dynės reikia pirkti iškalne. ka
dangi prie kasos bus pardavinė
jamos tik nerezervuotos vkJol 
Tikietus galima gauti Navj’eno- 
se.

Ant rytojaus,
Lexington hotely,, prie 22 ir Mi- tada sustojo, kada automobilius 
chigan gatvių, bus bankietas de- atsimušė į užtvarą \ir pats su- 
legaįtams pagerbti. • Tikietai stojo. . .
$1.50. Tikietus ir čia reikia Darbininkai greitai

kų, taisiusių gatvekario bėgius 
prie 22 ir Peoria gatvių. Milo- 
yan Zernak, 45 m.,“ 2417 Clyborn 
Avė., liko užmuštas ant vietos. 
Ben Pennackas (lietuvis?),, 40 
m., 2727 Polk.St., liko sunkiai 
sužeistas. Taipjau liko sužeis
tas James Cook 

vasario 23 d., sekė laiku pabėgti.

■ šiuo' kartu J. Bancevičius su
siims su 'J. Kamarų. Sutartis 
tarp judviejų jau padarytai,ir 
ristynės įvyks vasario 23 d., šv. 
Jurgio par. svet.

Einant žmonijai iš primity
vaus gyvenimo į civilizuotą 
g-ywnimą, žmonija stisiskiiirste 
į tautas. Vienos tautas žmo
nės pasirinkdavo sau apsistoji
mui tam tikras vietas ir ku
rioj 'jie apsistodavo, ten išsi- 
vystydavo savo kultūrą, moks
lą. Suprantama, kad toji vieta 
iiems ir priklauso ir niekas ne
gali atimti iš jų to žemes skly
pelio, pavergt arba atimt iš jų 
ekonomines ir politinios teises. 
. Bef Beniaus kaip ir dabar, 
vkitik stipresin.es tautos nori 
mažąsias sunaikinti. Mes atsi
mename, kaip mus lietuvius 
rusų capii norėjo sunaikinti. 
Buvo uždraudę net lietuvių 
kalba knygąs ir laikraščius 
spaudinti ir juos skaityti. Pa
saulinis karas, kuriam žmonių 
kraujai?! buvo piralietaš vien tik 
dėl biznio ir rinkų užkariavi
mo, o ne dėl tautų nepriklau
somybės, lygybės; brolybės ir 
meiles žmonijos, kaip kad skel
bė kai kurie melagingi sukčiai 
ir karų šalininkai. Vienok tas 
pasaulinis karas, nors ir galu
tinai visus; žmones neįtikino
kad karu dauginus nereiksi, bet 
niekuomet visus ir neįtikins, 
todėl kad’dalis žmonių iš ka>- i . ‘ro visuomet susikrauna lobius. 
Tai ta dalis žmonių ir norės, 
kad karai butų. Bet visigįi pa
sekme tos visos karinės aud- 
roM buvo toki, J^ad ant žmoni
jos horizonto bllikstelėjo ki
birkštis demokrat}4)ės jausmo 
ir iš lo jausmo gimė Tautų Są
junga, kurios pagalba Lietuva 
biiskį lengviau galėjo nusikra
tyti lą svetimųjų, stipresniųjų 
valstybių jungą, ir šiandien 
Lietuva tapo neprigulminga ir 
laiisva nuo kitų pavergimo ša
lis.

Dabar vidujinis Lietuvos 
tvarkymasis priklausys nuo po
litinių partijų ir didžiumos Lie
tuves piliečių susipratimo; sa
vo krašto reikalų supratimo. 
Jeigu viena partija, vienos 
minties žmonių grupė nemo
kės tvarkyti šalies reikalus, tai 
kita partija, konkuruodama 
pirmajai, patuks tinkamesnius^ 
sumanymus, kaip geriaus šalies 
tvarką vcrlli. Bei visldk šiandie 
kad ir Lietuvą valdo konserva
tyvus, 
gumos 
gai j
dauguma piliečių 
pias katra politine 
žmonių grupė duos 
šalies tvarkymo prqgr 
dlcil 'kas norite* žinoti, kas bus 
su I Jei u va, 
vaikščiojimą 
klausomybės 
vasario 16 d. 
kalbėtojus, kurie išaiškins vi
si! padėti kaip ir kas bus Lie
tuvoje, bus ir puikus m uz i ka
lis programas, dalyvaus ir balL 
gudžiai, ukrainiečiai. Todėl vi- 

ateikdte j šį ap- 
Sehool Ha U sve- 

SL, arba

Neprildauso-mybčs švente jau 
atėjo, Ją pasitikti ir pasvei
kinti, Laip žinoma, rengiamos 
didelės iškilmes, kuriose daly
vaus tlaug pa^ąrsėjusių daini
ninku ir artistų. Juk ten bus 
Dzimdzi Drimdzi, Birutės cho
ras, Justas Kudirka, M. Yoza- 
vilas, Rakauskienė ir daugybė 
kiilų. Niekad (Lietuvos nicpri- 
klaušoniyiyės švente nebuvo 
taip pagerbia, kaip ji busi šian
die. w

Stovintieji arti rengėjų žmo
nės pasakoja, jog iškilmėse pa
matysim gražų senovės lietuvių 
aukurą ir jaunas vaidilutes, 
prižiūrinčias amžinąją prabo
čių ugnį. Nepraleiskim puikios 
progos ir kiekvienas atsilanky- 
kim į Šios dienos iškilmes!

» Ta& kurs bus.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvį?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

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

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

. Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iftkabą

Roseland
Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

apsupo 
pirkti iškalno, nes chicagiečiams automobilistą ir grūmojo jį nu
yra paskirta tik 200 vietų. Ki- linčiuoti, bet laiku atvykusi pu
tos visos vietos yra paskirtos de- licija jį išgelbėjo ir nusigabeno 
legamas ir atvažiavusiems iš ki- belangei), iš kurios jis nepaliuo- 
tu r svečiams, [suojamas ne už kauciją. Jis bu-

J. {(amaras sakosi esąs<Lietu- 
Kitiems pasi- vių ristikų karalius, ir sako jis 

llickey tik gy vendai,nas rytinėse valstijose 
nebijojęs ne vieno i’istiko, turįs 
didelio patyrimo ristis ir labai 
didelę jėgą. Chįcagoj jis jau 
ritosi' keliose vietose ir jo pir
mieji Tnandymai chicagiečiams, 
labai patiko.

Pralošė savo pačia
Bet

I • 7 • •j suojamas ne už kauciją. Jis bu
vo visiškai girtas. Manoma, kad 
jis veikiausia bus apkaltintas už

pati su ją. laimėjusiu 
ne benori gyventi Jieško Wm. Haywood
Anton Job atsikreipė į 
prašydama išrišti ar ji

Mrs. 
teismą 
jau atmokėjo savo vyro skolas, agentai stropiai jieško VVilliam 
gyvendama per septynius mėne
sius su John Przywaja. •

Kartą pereitą liepos mėnesį 
belošdamas pokerį su Przemaja 
pralošė daug pinigų ir tiek pra
siskolino Przywajai, kad nebetu
rėjo vilties kada-nors skolą at
mokėti. Tad už skolą jis prisi
žadėjo paskolinti jam savo pa
čią. Job su dvejetą vaikų pasi
liko namie 1456 N. Kedzie Avė., 
o jo pati persikraustė gyventi 
pas Przyvvają, 5537 Schubert 
Avė. Ji išgyveno septynius mė- goję, jie nesako, 
nesiūs su Przyvvaja ir jaučiasi tinę sako, kad ji negirdėjusi a- 
savo vyro skolas atmokėjusi, pie IIaywoodo buvumą Chicago- 
ypač, kad ji daugiau su Przywa- je, nors ji nesistebėtų, jei Hay- 

pvoodas neužilgo ir sugryžtų Chi-
Teismas įsakė Przyvvają arės- cagon.

, Chicagos policija ir lede raliai 
x ’ x.. ..... ” yi

• (“Bill”) 1). IIaywood, T. W. \V. 
ivadova,—Chicagoje.' Jie mano, 
i.ad Hayvvood jau sugryžo iš Ru
sijos į Chicago ir daro prisiruo
šimus pasiduoti valdžiai ir eiti 
20 metų Leavenworth kalėj i- 
man. Pasak agentų, jam nusi
bodę ir pasiryžęs sugryžti Ame
rikon ir eiti kalėjiman, kur jis 
nesitiki pilną laiką išbūti, o tik 
kelis metus, o paskui susilaukti 
amnestijos. Kuo jie remia spė
jimą, kad Hayvvood yra Chica-

I. W W. ras-

Maskaradinis balius
Lietuvių Auksinės žvaigždės 

Pasilinksminimo ir Pašclpos 
Kliubas 8 d. vasario, Slrumilo 
svet. surengė pirmą maskara
dinį balių.

Publikos prisirinko tiek 
daug, kad ir į svetainę nebebu
vo- galima įeiti. Dovanos buvo 
skiriamos . pagal didumą gru
pių. Pirma grupė buvo iš 101 
asmenų,' antra —- 86, trečia — 
82, ketvirta 63, penkta — 
55 ir šešta — 40 asmenų; be 
(o buvo daugybė mažesnių gru
pių ir pavienių. Tik irtų par-

(Tiįsa ant O-To pusi.)
......... -TT'r' 1 '■■'■"’tr--  -------rr—t.-_-

’ ♦ +Al A
VIEŠA PADĖKA

i širdin giuuSirti ačiū visiems da- 
t, Jyvąvusiems mano mylimo vyro 
, laidbtdvčse; kurios atsibuvo va

sario 3, 193b. Ačiū kunigui 
Skripkai už patarnavimą; ačiū 
visiems giminėms ir draugams, 
katrie pHsiuntėt kvietkas iŠ- * 
reikšdami jam meiles draugiš
kumą, kurios puošė visas laido
tuves. Ačiū grabnešiams Lie
tuvių kliubui, visiems ačiū kat-

‘ Tie lydė jot j kapus taip skaitlin-
; gai ir ačiū graboriui Masalskiui Įg 
, už taip mandagų patarnavimą. Rį 
■' Reikale atsitikus, velyčiau vi- $ 
i sietus kreiptis prie gero grabo- & 

liaus p. Masalskio. Ačiū visoms g 
' katros nešei kvietkas. jd

Lieku nuliudusi M
Marcijona Puidokienė.

ja gyventi nebenorinti.

tuoti.

Dzimdzi-Drimdzi užimtas
16 vas. Town of Lake
18 vas. Town of Lake •
20 vas. Roselande
21 vas. West Pullman
22 ir 24 vas. Bridgeporte.

KasiniiiKu. j Kas norėtų liuosan dienas kiti.
Noel State Bankas turi daug mus2 turėti svečiais, prašome ( 

lietuvių savo depozitorių tarpe kreiptis Telef. Republic 8603 
ir savo stiprumu ir patogumu už Butas 6612 So. Artesian Avė., 
ima žymią vietą šioj daly mies-,Chicago, III.
to. 2 —Dz. Drimdzi.

NORTH $1DE

Noel State Banko direktorių 
susirinkime pereitą savaitę, Ar- 
thur Ko r t tapo išrinktas Banko 
Kasininku.

J. Bancevičius, kitas chicagie- 
čių lietuvių ristikų karalius, ku
rio dar niekas iš lietuvių nėra 
paritęs, sajko„ jis nesibijąs ne 
Kamavo ir ^trąšiai kibsiąs jam 
už galvos.

iDel aUiejų karalių karūnos 
sako esą sudėta $300 ir kuris 
laimėsiąs, tam ir teksią.

•
Be to, ten sako risis Garka- 

venko, Sarpalius, Goštautas ir

Siyskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Mr; I. Knovvitt . -on y< ?.s. he looked n-u.uMl ąllrlqnt

i ‘ •

reakcingi 
vadai, bet

partijų dan
gai jie neil
gai (Lietuvos 

greitai su-
Lietuvos 

geresnę 
amą. To-

(ai ateikite į ap* 
Lietuvos nepri- 
■šventės šiandie,

Smile , 
V<nowit- n-us 

TO BU

vyouLu
ptLOV’t.e.
L-V L. P- \

■ ■ . - .......—————

si lietuviai 
vaikščiojimą 
luinoj, 48 ir 
į šv. Jurgio
porte.—A. Kabardinas.

H ononei 
par. svet. Bridge-

Paiengvins akių įtempimų, Kum 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,Ą akių aptemimo, nervuo* 
t ūmo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyste. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augftčiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 

1545 West 47th St.
> Phone Bnulevard 7589

Lietuyių Dentistas patar
naus geriau* * >

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridgc geriausio aukso. Su musų 

0irr?TTZ a m a izi» a ta pleitom galima valgyti kiečiausią mah SVEIKATA YRA LAIMĖ Slą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

i, jei norite tuoj gauti paleng- 
ateikite į musų ofisą kuris 

moderniškai.
Naujausi moksli-, 

niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai (lei
džiant serums tie1 , 
šiai į kraują, su di- i 
dėlių pasisekimu.

Turime visada 
naujus serums — 
Profesoriaus Ėhrli- 
cho gyduoles 606 ir, 
pagerintos 914, gy- 

dome/ąerai ir Iie skausmo.
Patarimai ir X-Ray Egzaminacija 

Visai Dykai.
Maloniai priimkime kiekvieną — 

ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybės. - '

Ligos kraujo, reumatizmo, <nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų,) 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
so Kpccialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau nc- 
bekentčsite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute 
DR. G1LL, Specialistas

40 N. VVelh St., kamp. Washington St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge

! te Parko ir Brighton Pirko 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir švente apielinkilj nUO dabar NAU- 
mis nuo 10 ryto iki 1 Vai. po pietų nmTAn v.JlLNOb yra įsnesiojamos 

reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street,

Rcpuhlic 4876

yra

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas,; o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budijis.

4204 Archer Aye„ Chicago, III.
Brighton Parkf ^-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos ųub lyto iki 12 pietų. 
Vakare rtuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldįeniais nuo 9 iki 12 pietų. 
■; Telephone Lafayette 4543

Atydai 
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet-

ryto iki 8 vakare. Nedelioj ir žvenbi 
mis nuo !(• ryto iki 1 Vai. po pietQ

NUPIRK
TypL'Writerj arba 
rašomu mašinėlę

PETRONĖLĖ RUDM1NIENĖ 
po tėvais šikšnikė

Mirė vasario 14 d., 1925 m., 
’ 7:30 vaL vakare, amžiaus 37 
; metų, ligonbutyje po sunkios li- 

■ gos. Paėjo iš Lietuvos Taura
gės apskr., kaimo šeputaičių; 
išgyveno Amerikoj 15 metų; že- 
nota su Ėrančiškum Rodminų. 
Paliko Lietuvoj brolį Joną šikš
nių ir seserį Marijoną Tarozic- 

r nę. Kūnas yra pašarvotus, 3352
S. Lqwe Avė. Laįdotuves atsi
bus uturninke, vasario 17 d., iš 

r namų 8 vai. iš ryto, bus atly- 
! dėta j šv. Jurgio bažnyčią, kurx 
- įvyks gedulingos pamaldos, po 
( pamaldų bus nulydėtas Į .šv.

Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiu visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Lieka nulindęs
Vyras Pranciškus R od minas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tek Yards 1741

Town of
Lake

boa $60
Tuoini padaryml didėt) »rriagum$ 
pat* a*u, savo giminėm* ir drau- 
gurus au kuriaia uosirąlc^ji ii 
greičiau galėci parašyti Lu»k.| ar 

Jcą kitą; negu su .ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidinio 
pasaulyje. Galime ir angliškai nv 

,šyti.
Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Hateted Str, 

Chicago, UI,
................................— ................. * —-

Naujiem) Skyrius perkel
tas į liauju vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus suristus su Nau
jienomis,

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Senosios
. 1616 W. 47th Street

------------------- ------------------------- y... ,..4

stipresin.es


NAUJIENOS, Chicagd. UJ.
■«* » ArMuirr

I IŠRENDAVOJIMUI
(Tysa nuo A pusi.)

duota beveik Js-

įsiveržti į vidų. auditorijos valdybos narys.

fs savo

REIKIA DARBININKU

UŽ

as-

AUTOMOBILIAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI 
- - ——— - -w- » 1* » + ^ ** — *■

•ooo:

PLAYER PIANAS PARDAVIMUI
Chicago, UI.

UŽ

$295.00
Už-

CHICAGO, ILL. I

—Reporteris. res.

jis neiškentęs nepasakyti kelių 
žodžiu.

P-as Aleksandravičius išvardi-

PARENDAVOJlMUl' 
ir kambariai, didelė viela, 
ka bito kokiam bizniui.

JOS. F. BUDRIK
3327 S. Halsted St.

Sekmadieny, vasario 15 dieną
Publikos susi

lipęs nę ir nuoširdžią prakalbą 
pasakė p. J. Aleksandravičius, 

.Jis 
išpradžių neturėjęs noro paslro-

RE1KIA lėberių prie dirbtu
vės ir lauko darbų toliaus iš 
miesto, 44 iki 50 centų į valan
dą.

REIKIA dviejų moterį) indų 
plovėjų, nereikia dirbti nedė-

DIDELIS mūrinis, 2 Ha tų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu Šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 6/ 
St. Tel. Prospect 1364

PARSIDUODA piąiai vieno aukš
to medinė rezidencija, arti vienuo
lyno; lotas 50 pėdų. Rtikia turėti 
$1000 cash. Kaina $6500.

Kreipkitės.
6833 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI gera 6 kambarių 
medinė cottage, fumace šildoma, ar- 
žuolo grindys ir trirningai, su grindi
mis augštas, stikliniai porčiai, 30 pė
dų lotas, 2 karų garadžius, gaso pe
čius, ice box, kaina $7250. 

6430 So. Mozart St. 
Phone Republic 4886

SPECIALI S IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VIST MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ 
Charles J. Demsey, Ine. 

Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 
2300 W. Madison St.

Atdara nedėlioj ir vakarais

Pardavimui medinė cottage, 4 kam
barių ir beisjnente 3 kambariai, 2 lo
tai extra; namukas geras ir geroj 
vietoj. Gausit bargeną.

Kreipkitės
5518 So.. Nothing Avė.

Tel. lafayette 70h 1

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, senafc išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui, renda $55 arba mainysiu 
ant namo, Pasiskubinki!, gausit bar- 
geną.

Kreipk iles:
3651 Wallaco St.

PARSIDUODA grosernč ir bu- 
černė, Lietuviu ir kitų tautų ap
gyvento! apiclinkėj. Biznis išdirb
tas nėr 15 metų — daro gerą 
nj. Parduosiu ant išmokesčio.

Agentų nereikia.
704 W. 120 Street

Tel. Pullman 6570

GRAiŽUS 5 kambarių bunga- 
low, 30 pėdų lotas, uždaryti 
porčiai, 2 karų garažas, kaina 
$3800, cash $2800.

6052 South Tripp Avė.

Naujas gvaranluotas Wal- 
nut medžio, su 50 rolių,

REIKALINGAS apisenis žmogus 
prie mapavimo grindų, lovų pakloja
mo, langų mazgojimo; šiek tiek paty
rę prie Hotelio darbo. Valgis, kam- 
baris ir $15.00 j mėnesį. Gerianti 
munšainą tegul neateina.
u 1606 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui nesvaiginamų gėrimų, 

cigarų, saldainių, notions, mokyklos 
reikmenų, Ice Cream, taipgi 1 aukš
to muro kartipinis namas, 2 karu ga
ražas, gerame padėjime, tik 1 blokas 
nuo lietuvių, vokiečių ir lenkij mo
kyklos. 2734 W. 43 St.

BAGDANAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Ixmg distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408.?- Blvd. 1969

Storas 
tin

PARSIDUODA lotas gražioj apie- 
iinkėj ant 53 ir So. Francisco Avė. 
80x125, išpiltos gatvės *ir šalygatviai, 
arba mainysiu ant mažo namuko, kad 
butų Storas, arba ant mažos farmos, 
Illinois arba Michigan valstijoj.

JOE BELIACKAS .
2257 Eastvvood Avė., Chicago, UI.

$300 UŽ $175
Delei netikėtų reikalu esu pri

verstas apleisti šią šalį ir turiu 
parduoti kreditą arba rankpinigius 
įmokėtus už. nają automobilių 
Moon sėdau. $300 rankpinigių^ par
duosiu už $175. Kas rengiasi pirk
ti automobilių, malonės atsišauk
ti laišku Naujienos, Box 166

1739 S. Halsted St.

LsRfNf>.\ V 0,1II' kambarį dėl viė 
nu ar dviejų vaikiną arba ir mer
ginų. Kilimas sii visais patogumais 
ir apšildomas vandenin.

Taipgi pasirendavoja garadžius 
I vienos mašinos arba linko.
K rcipkitčs:

6551 So. Talman Avė.

PARSIDUODA 30Y125 pėdu lo
tas, improved, arti 80 St. ir South 
Ilerrnitagc Avė.

Atsišaukit pas savininką 
P. K.

6050 S. Lafayette Avė.
Tel. Wenhvorth 8610 kasdien

' Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašei po.4 valdybos susirinki
mas jvyks pirmadienį, Vasario 16 d., 
7:30 valandą vakare, Liuosybės Sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė. Visi val
dybos nariai bukite laiku.

X, šaikus, Rašt.
Irving 'Avenue

--- F“*""'. ' .
Pirmyn Choras laiko

LSS. 4 kuopos ihėnesinis susirinki
mas atsibus utarninke, vasario 17, 8 
valandą vakare, Raymond Chapel, 
816 W. 31 St., Visi kuopiečiai malonė
kite atsilankyti susirinkiman, nes bus 
balsavimas LSS. viršininkų.

J. M. Vainauskas, Org. i

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ir visokios rųšies biznius. Su 
reikalais, kreipkitės* pas

• A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 4899

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW.VO.
Malevojam ir popieruojam.

\ laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 S*o Halsted St.
J. S. RAMANčIONIS, Prez..

sted gatvės pietų pusės pasigir-. kuomet p

GROJIKUS PIANAS
Moderniški keisai, pirmos klesos 

padėjime, turi būt parduotas prieš 
vasario 21, su benČiumi, cabinet, 117 
muzikos rolių, tiktai $125. Atsakan
tiems žmonėms dalinais išmokėjimais.

3324 N. Marshfield Ąvo.
Klauskite M r. Blockwicks piano

North Side.
dainų praktikas kas antradienis Vie
šo Knygynp svet., 1822 Wabansia 
Avė. Drauges ir draugai daininin
kai, malonėkite lankytis pažimetu lai
ku, nes kaip žinote Choras nutaręs 
dar šį sezoną sulošti “Karalaitė tik
roj Teisybė. Taigi nuo sekančio ant
radienis prasidės dainų ir losimo prak
tikos kaip 7:30 v. v. Visi esate kvie
čiami prie darbo. Nauji nariai kvie
čiami atsilankyti ii: prisidėti prie mu
sų, o tada visi kartu ženksime pir
myn. — Pirm. J. Ascilla.

partijos arba srioves 
ri skelbiarrm, jog para

PARDAVIMUI 40 akrų farma, vi
sa žemė išdirbta, juodžemis. 6 kam
barių namas, 2 bames ir svirnai. Par
duosiu arba mainysiu j Chicagos na
mą, kaina $4000, pusė įmokėti, kitus 
išmokėjimais.

160 akrų farma, toje pačioje vieto
je, nauji budinkai, parduosiu su staku 
arba be stako ir mašinomis, $8000 bę 
stako, $10,000 su staku ir mašinomis. 
Atsišaukite arba rašykite,

JOHN BENDIG, 
2120 W. 21 St.,, Chicago, III.

rie mažiausia rėmė auditorijos 
statymo darba. - “Pirmiausia 
atėjo Į pagi'lbą “Naujienos,” o 
paskiau mažesni laikraščiai.”

REIKALINGA mole ris 
prižiūrėjimui vieno 
vaiko.
2502 W. 4 51 h Placc 

2n<l floor.

PARDAVIMUI naujas, dviejų me
tų mūrinis namas — 2-jų flatų po 5 
kambarius, basementas ir stogas (not 
flat roof) furnace heat. Kaina 
$12,2007 Reikia greitai parduoti.

Atsišaukite
• 2943 W. 38th PI.

■ ... .. .................................... ■ I ■

PARSIDUODA 2 aukštų nuirinis 
namas su lotu ir krautuve ant pir
mo aukšto. KArštu _ vandeniu šil- 
Jomas, nauji įtaisymai.

2006 W. 22nd Si.
' Antras aukštas. 1

PARDAVIMUI Rarber Shop 
lietuvių apgyvento] kolonijoj. 
Biznis • (išdirbtas per daugelį 
metų ir >Ta nešantis labai ge
rų pelną

Rel. Boulevard 4796

Padėka
I pastatymą pri- 

draugijoms Ir

/ Aš, JUOZAS PAZUKAS, Domini- 
ko sūnūs, gyvenantis Lietuvoje noriu 
surasti savo švogerj Karolį LuČians- 
ką arba sesutę Marijoną Lučianskie- 
nę-Pazukaitę, tėvo Dominiko dukterį, 
gyvenančią Amerikoje. Karolis Lu- j 
čianskas su žmona 1909 m. gyveno 
mieste Oko, o dabar kur gyvena, ne- ■ 
žinom. Jie patys, ar kas kitas praneš- 
kit šiuo antrašu: Lietuva, Kauno gub. 
Miėstas Panevėžys, Naujo Projekto g. 
3 N., Juozas Pazukas. i

-------------------------------f------- ------------------------------------------------

PĄJIEŠKAU Antano Daunoro, Pa-
nevėžip apskrities, Nausudės kaimo, rr- 
Prašau tuojaus atsišaukti, nes turiu 
svarbų dalyką pranešti Tamstai. Ant 
šio antrašo:

JUOZAS MIKALAJŪNAS 
3059 W. 38 St.,

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA nedidelė groser- 
nė; 4 ruimai užpakaly. Renda la- 
hai pigi; narini 'galima ir Fordą 
laikyt. Gražiai alrodo, tarp Mor
gan ir Ebcrdren Avė.

\10ll \V. 48 SI. 
Chicago, III.

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

ar kviečia. '
LSS Pildomojo Komiteto oxtr)i 

posčdis įvyks utarninke, vasario 
17, 8 vai. vakare, Naujienų name. 
Visi P. K. nariai malonėkite daly
vauti šiame posėdy, nes yra svar
bus reikalas. —A. žymontas,

LSS Sek r.

REIKIA jauno vyro, labai gera 
proga dėl jauno lietuvio amerikiečio, 
kuris nori mokintis teisių; pageidau
jama, kuris kalba lenkiškai; gera al
ga. Adresuokite:

David Snyder,
1002 Ashland Block, 155 N. Clark St.

REIKIA molderių pagelbi- 
ninkų ir eupola pagalbi n inkų.

American Building
Foundry Co.

2300 Springfield Avė.
■ . .. —.... ........ ..... . .... ..............

Lietuvių Rateliuose.! ii*iy «onios
Atidarymas

Kadangi k liukas nesitikėjo 
lekios skaitlingos, publikos, lai 
ir susitvarkyti tinkamai nebe
buvo galima išdalinimui do
vanų, tad daug laivo nepaten
kini u. Bet jau žinomas’ daly
kas, kad tokiame siisigrndime 
visii patenkinti ir negalima. 
Grupes sudaro daugiausia mo
terys ir merginos. Neskaitant 
jau jaunų, laivo ir labai senų, 
nei aklu ir r

Pereitas šeŠtAdienis buvo 
torinė diena Chicagos lietu
viams: jie atidarė savo didelę 
auditoriją. Susirinkusios drau
gijos ir daugybė pašaliniji žmo
nių su muzika ir prakalbomis at
liko atidarymo iškilmes ir nau
ją, gražią auditorijų, kuriai ly* 
gins, pasak vieno amerikiečio 
nėra šioj apiclinkėj, paskyrė lie
tuviu Iautos reikalams.

Svečių prakalbos.
Iš pakviestųjų svečių pirmas 

kalbėjo p. P. žadeikis, Lietuvos 
konsulas Chicagoj. Jis pastebi, 
jog Chicagos lietuvius yra su 
kuom pasveikinti. Auditorija 
tai lietuvių avilis, apie kurį visi

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

raišų. I Draugijos renkas prie an<liJ
ir be peštynių prie tori jos.
Kok ia nugal>cnla .. . , . . . .Pulkai žmonių nuo pat pietų 

stovėjo prie auditorijos durų ir 
laukė progos į
Bet pirma turėjo įeiti draugijos.

svetainės. Keb. I; 
šaltojcr..

Vienas biznieriui labai nusi
skundė, kad jis per visą savai
tę jokio biznio padaryti nega
lėjęs. Sako, i kokią stubą nu
eini, kitokios kalbos ir nebuvo, 
kaip liktai apie maskaradų ba
lių. Po 2 3 susi'hičgusios i 
stubaC mieravos, kirpo ir «>i.u- 
vo maskaradinius rubus visos 
moterys, todėl jųjų tiek daug 
ir prisirinko. '

Visi skundėsi, kad svetaine 
petrmaža; o jau tas nešvaru
mas, apsaugok Jąckau. Ar lie
tuviai negalėtų 'susirasti šva- 
i: snę svetainę? —Rep.

Naujos dekoracijos šios 
dienos iškilmėms

Pirmadienis, Vaa. 16, 1925

PARDAVIMUI
Mnr- pagyvenimai 6 ir 7

818 W. 181h St.

vai-

MOTERŲ

MORTGEClAl -PASKOLOS856 W. 33rd St.

MOKYKLOSVYRO NAMAI-2EME

t

FORDO BARGENAI

biz-

PARDAVIMUI 
delikateson 
k raut n ve.

I8lf) S. \Vclls SI.
Phone Yards 1060

Atsišaukite .
• 4161 So. Halsted St.

30 S. Canal St.
2 aukštas

PABUDAVOSIU garadžiu 99x135 
su sales ruimu. Visą darbą atliksiu 
už $60,000. Cash tik $25,000, kitus 
palauksiu be komišino. žemė randasi 
tarpe 66 ir 67 Westorn Avė.

Kreipkitės
Bf.flO So. Maplewood Avė.

Muzikos Mylėtojams
Mokinu ant šių instrumentų: 

Beno Instr
E. Klarinet
B. Klarinet
Picelo

Parūpinu muziką 1 
lams.

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738

umentai: 
Ko r net 
Trombone 
Bass.

visokiems reika- 
Rašykite arba ateikite.
P. Gražulis, 1

3416 So. A ubu m Avė.
Tel. Boulevard 1295

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:80 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

NAMAI-2EME
PARSIDUODA pigkii 

kampinis puikus mūrinis na 
mas 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vietininkas. Lotas 60x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas 

A. .1. BERŽINSKAS > 
6159 So. Artesian St.

1 flatas 
Tel. Prospect 6674 

Nuo ryto iki 10 vai. gali 
ma matyti.

Naujienų Metinė ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no- 

susispies. Auditorija bus taipgi ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujienieciais, kurių šiais 
metais žada būt didelis^bu- 
rys.

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

Naujienos” pirmos parėmusiosI Neturintiems pilietybės 
popiprų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir ,|(.| 
dėl užsienio paso. Kas ne- f 
turi gimimo metrikų, ar ki-_
tokių lietuviškų dokumentų, nrilfli nADDIMIMIflI
tuojaus turi rašyt Lietuvon ntlKlA UAIiuliilltKy
ir gauti juos.

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

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

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

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

P-as Mastauskas trumpai api
brėžė auditorijos reikšmę ir star 
tytojų nuopelnus. Jų vaMai e- 
są reikalinga užrašyti kur nors 
sienoj, kad pasiliktų visiems lai
kams. , , .

PASI RENDA VO.I A naujos 
mados kambarys su visais pa- 
rankumais; dėl merginosf 
kino arba vedusiai porai.

4142 S. Artesian Avė.
Tol. I .afnvotie 8118►

Apie 5 vai. po pietų iš S. Hal-^1’ nes J* paspaudžiu^sveika- 
sted gatvės pietų pusės pasigir-(^a» kuomet p. Sąboęil—-- - 
do garsi muzika ir plevėsuodami dainoj paminėjęs dzukus, 
vėliavomis maršavo draugijų 
valdybos ix* nariai. Jie sudarė 
ilgą ir platų būrį, taip jog gat- 
vokariai. turėjo sustoti iki būrys j0 tuos, kurie daugiausia Ir ku- 
ir dalis minios suėjo Į auditori-

Musų jaunas dailininkas p. 
M. Šileikis nepriklausomybės 
sukaktuvių iškilmėms pagami- vainikais ir kitokiais 
no naujas dekoracijas, l'os de
koracijos vaizduoja pilies griu- 
vci-ius Vilniuje ir Lietuvos Vy
tį padangėj.

šie paveikslai yra specialiai 
padaryti. Juos galima bus ma
tyt r adiejose salėse: School Hali 
ir šv. Jurgio par. svet. \

Kaip atrodo salė.

Didžioji, salė arba auditorija, Kttikurie boikotavę auditoriją, 
kuri randas antram aukšte, bu-j^d jį nekatalikiška ir skelbda
vo greit pripildyta žmonių. Re- mi Dievo žodį ardė vienybę, 
tai kur matėsi tuščia kėdė.

Salė yra kibai vykusiai pasta
ri. Ji. sudaro maždaug ketur

kampį ir yra pusėtinai erdvi. 
Sykiu su balkonu ji sutalpintų 
apie 1300 žmonių be didelio var
go. Sienos dar ne visai gatavos, 
bet jau baigiamos puošti. Už
tai lubos gražiai ištaisytos ąžuo

orna
mentais. Reikia prisiminti, kad 
ąžuolas, tai lietuvių stiprybės 
simbolis.

Sustyru Raumenys

Greitai prašalina tą su
styrimą ir skaudėjimą 
Pradėkite, kad turtingas, gy
dantis kraujas bėgtų per susty- 
rusius ir skaudamus raumenis 
— ir sustyrimas pranyks kaip 
nuo magijos. Tai taip veikia 
Sloan’s — pirmučiausiai sušildo, 
o paskui pranyksta skausmas. 
Pas visus aptiekorlus -— 35 
centai.

Sloaris Liniment
Prašalina skausmą!

Tel. lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

TEMYKIT! Extra bargenas. 
Pardavimui cash bučemė, ge- 
roj vietoj, visokių tautų apgy
venta; gera proga pelnyti pini
gų. 10321 S. Michigan Avė.

Phone Pullman 9691

PARDAVIMUI medinis na 
inas, 2 augštų, po 1 kamb. fialai. 
Yra maudynės, elektra ir gasas. 
arba mainysiu į bučernę arba į 
pereitų metų gerą automobilių.

4618 So. Talman Avė.

Grigaičio kalba
1

P-as prigaitis pasisakė norįs 
pasveikinti darbuotojus, kurie į- 
vykino senai sumanytą pieną, 
kurie išnešė ant savo pečių dar
bo našta, 
auditorijos 
klauso
menims, kurie gelbėjo ir simpa
tizavo. Statytojams nebuvo 
priešų, nes tai darbas vlšuome- 

Inės, o ne ;
1 Buvo taipgi skelbia 
ma yra pageidaujama iš visur. 
Seniau chicagiečiams reikėjo 
teisintis prieš kitus delei neturė
jimo svetainės. Dabar nereikė
sią to daryti. Svetainė yra ir j j 
patarnaus musų kultūriniams 
reikalams ir pastūmės musų pro
gresą.

Lietuviams šiandie reikėtų 
daugiau bendrumo. Kam mums

Pranešimai
* <■

*
Specialiai Kursai Dress- 

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

valentine dressmaktng 
COLLEGE

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

M. E. HUTF1LZ, Manager

Nors viskas salėje yra gražu, 
bet akį daugiausia patraukia sce
na. Kur ne pasisuks, kur ne 
pažvelgsi, bet į sceną visad pa
žiūrėsi. Joj yra kas tai links- 
minančio ir verenčio žiurėtojaus 
akį. Scenos viršų dabina graži 
skulptūra ir garsių kompozito
rių vardai, lygiai taip pat kaip ir 
didžioj Chicagos auditorijoj. 
Kiek žemiau kaba stebėtinai dai
liai išsiuvinėtas ir iš įvairių spai vieniems prieš kitus eiti, kuomet 
vu sudėliotas šilkinis uždanga- esam vienodose aplinkybėse? 
las. Jis daro labai malonų jspu-, Reikia vienas kitam padėt, o ne 
dį ir jam lygaus nesu matęs jo-1 trukdyt. Skirtumas nuomonių 

netrukdo gyvent po vienu st<> 
Padėt vienas kitam yra 

žmogaus gyvenimo tikslas. Lie
tuvių auditorija yra vaisius su
pratimo, jog mes turim bendrai 
veikti ir ant tos minties, kaip 
ant pamato stovi ši auditorija. 
Linki kad po šitų erdviu audito
rijos stogu visuomet gyventų 
susitarimo ir draugiškumo idė
ja. - -

Dar ne paskutinis darbas.”

Dr. Zimontas sveikindamas 
auditorijos statytojus, pareiškia 
pageidavimą, kad ši auditorija 

Kreiptasi nebutų Paskutinis Chicagos lie- 
, tuvių darbas. Reikia dar pasta- 

Taigi beri namą našlaičiams ir sene
liams, reikia kad visos draugi- 

įjos pradėtų priiminėti į narius 
Į ir vaikus,, idant jie galėtų; užim
ti musų vietas. Kitaip ši puiki 
auditorija atiteks 'svetimiems. 
Kaip tai nebūtų, bet šį salė bus 
amžinu paminklu, jog čia gyvė-

kiani kitam Chicagos teatre.
Pati scena nėra labai didelė, fL 

.liet užtat dekoracijos padarytos 
su skoniu.

Atidarymas.

5.30 vai. p. p. sugrojus muzi
kai, pasirodo scenon p Zalato
rius ir prataria pirmus žodžius. 
Jis atpasakoja, kokiose aplinky- 

ibėse komitetui teko dirbti. Ka
soj buvę tik 14 tūkstančių dole- 

’rių, kuomet spalių 22 d., 1923 
m. buvo išpilta pirma lopeta že
mės, o tuom tarpu kontrakto-, 
tiaros už pastatymą sulygta 150 
tūkstančių dolerių. Kreiptasi 
prie draugijų, biznierių ir dau-į 
gun^a jų prisidėjo. ' _ 
dromis pastangomis svetaine pa
statyta ir mums lietuviams ne
reiks eiti pas svetimtaučius. 
Auditorija yra lietuvių pasidi
džiavimas prieš kitas tautas.

Scenon sueina Birutės choras
ir sudainuoja Amerikos ir Lietu- 'no lietuviai ir pristatė mūrinių 
vos himnus, o p. Sabonis savo namų, ten kur seniau plaukiojo 
gražiu balsu pralinksmina publi- 'antys.
ką keliomis dainomis.

Iškilmių pirmininkas p. Eval
das pareiškia, jog reikalinga .pa
statyti auditorijos bendroves*, 
priešaky tinkamus žmones, ku
rie mokėtų paliuosuoti auditori
ją iš skolų. “Už 11 metų tiki
mės sumokėti paskutinius mor- 
gičius. Tuomet sukirslm vidu-t 
ry salės aukurą ir sudeginsirh 
juos, kaipo paskutinę duoklę sve
timiems.”

• P-as Butkus, vienas auditori- nišką lietuvių auditoriją, kuri, 
J joą statymo sumanytojų Ir uo- bus musų kulturiniu centru, mu- 

liausias darbuotojas atpasakojo, sų pasididžiavimu ir lietuvių 
kaip buvo 'skleidžiama savosios J vienybės, pasišventimo pamin- 
svetainės idėja. “Statėm bažny- klas.
čias, statėm bažnytines svetai
nes, bet jos nors lietuvių cen-' buvo koncertas, 
tais pastatytos priklauso ne rinko kiek' mažiau negu atidary
mams, bet vyskupui; jas valdo įme. 
kiti.”

Užsibaigus prakalboms p. R. 
Maziliauskienė ir T. Janulis par
davinėjo Šerus ir rinko aukas, 
žmonės buvo labai susidomavę 
ir nesigailėjo aukų užbaigimui 
auditorijos. Stanislovas Dau- 
giela aukavo 30 dolerių, o vie
nas amerikonas — 10 dolerių. 
Nemažai išparduota ir serų. Ma
tyt, kad po atidarymo nesunku ’ 
bus galutinai užbaigti tą mitži-|

__

REIKIA pardavinėtojų auto
mobilių, tiktai patyrusių vyrų— 
Fordo karų pardavinėtojų. Su
teikiame visus nurodymus.

EVANS SCHUSTER CO. 
3704 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga, sePas biznis, geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo, 
apleidžiu šią šalį, skubinkit, gau
sit bargeną. Kreipkitės

' 5151 Archer Avė.

‘ Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etinjalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai, ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo 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 ip. 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.

IŠMOKITE MURININKYSTĖS
Klesos dienomis ir vakarais.

Lengvi savaitiniai išmokėjimai, 
$8 į savaitę.

Chicago Brick Laying School
2331 So. Wabash Avė.


