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No. 47

Hjalmar Branting, Švedų
premjeras, mirė

Amerikos socialistai protestuoja 
prieš bolševikų terorą

New Yorko siuvėjai laimėjo 
streiką

Hjalmar Rranting mirė
Didis žmogus, didus darbinin

kų vadas, buvęs švedų socia
listų premjeras atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

24.— Hjalmar Branting, didis 
darbininkų ir socialistų vadas, 
buvęs Švedijos ministeris pir
mininkas, šiandie vidudieni mi-

Hjalmar Branting susirgo 
plaučių uždegimu praeito gruo
džio mėnesį, ir dėl ligos rezig
navo iš minibterio 
vietos. Jis buvo pradėjęs* eiti 
geryn, bet paskui prisimetė

spaudos laisvę ir minties 
>. Pagalba ekonominio 

spaudinio, smerkimų kalėjimai! 

ir i|trėmimų ji neleido darbi
ninkų klasei naudotis dagi ele
mentariausiomis įlaisvo žmo
gaus teisėmis, šiuo tarpu Ru
sijos kalėjimuose arba ištrėmi
me kankinama daugiau ne pen
ki tūkstančiai socialistų, kurių 
vienintelis nusikaltimas yra 
tas, kad jie buvo ištikimi tarp
tautinio ,‘ocializmo programui. 
Begėdiška ‘ komunistų taktika 
visame pasauly ardyti socialis
tų partijas, Rusijoj priėmė ca
riškos priespaudos ir persėkio-

’ pirmininkoI jimų formą. x

nebekėlė.

Amerikos Socialistai pro 
testuoja prieš perse

kiojimus Rusijoj
ragina 
remti 
politi-

irtijos konvencija
Amerikos darbininkus 
finansiniai ir moraliai 
nius kankinius bolševikijoj.

CIIICAGO, vas. 24. — Lai
komoji čia >pecialė Amerikos 
Socialistų Partijos konvencija 
nutarė nebeturėti nieko bend
ra su organizacija, žinoma var
du Conference for Progressive 
Political Action, kuri pastaro
mis dienomis laikė Chicagoj 
savo konvenciją ir nutarė steig
ti trečią politinę partijų.

Socialistų Partijos konvenci
ja, nutraukdama santykius su 
“progresistais”, atsisakė ką 
nors bendra turėti ir su jų ku
riamąja trečia partija.

Konvencijoj dalyvavo pen
kiasdešimt delegatų, suvažia
vusių iš aštuoniolikos valstijų, 
ir nuo keturių kalbinių federa
cijų.

Tarp įžymiu svečių, konven- 
cijon atvyko taipjau nesenai 
Amerikon atkeliavęs Rusų so
cialdemokratų partijos lyderis 
ir Socialistų Internacionalo na
rys R. Abramovič, kuris savo 
kalboj pasakojo apie padėtį so
vietų Rusijoj ir 
žiaurų persekiojimą 
bolševikijoj.

Del persekiojimų 
Rusijoj, konvencija 
tokią protesto rezoliucijų:

REZOLIUCIJA

“Mes protestuojame prieš to
ki nedovanojamą ir nepateisi
namą barbarišką darbą, vis 
tiek, ar jis pareina iš komunis
tinėm ar kapitalistinės diktatū
ros. Mes atsišaukiame i Ame
rikos socialistus, idant jie duo
tu visos galimos finansinės ir 
moralės paramos Rusijos poli
tinių kalinių kentėjimams pa
lengvinti.’’
UŽUOJAUTOS KABLEGRAMA 

DEL BRANTINGO MIRTIES

Gavus žinią, kad didis Šve
dijos > socialdemokratijos vadas, 
buvęs premjeras Hjalmaras 
Brantingas miręs, Socialistų 
konvencija, pagerbus jo atmi
nimą, pasiuntė Švedijos Social
demokratų partijai šitokią už
uojautos kablegramą:

“Jungtinių ' Valstijų Socialis
tų Partija, susirinkusi konven,- 
cijon, su širdgėla gavo žinią 
apie mirti švedų Socialdemok- 
ratijos vado ir narsaus tarp 
tautinių darbininkų klasės ko 
vų kovotojo, Hjalmaro Bran- 
tingo.”

Kablegramą pasirašė Socia
listų Partijos Ekzekutivo sek
retorius, Bertha Hale While.

Motery rubli siuvėjai lai 
mnjo streiką

30,000 New Yoi4<o adatos pra
monės darbininku išsikovojo 
nuo 10% iki 15%algos priedo

NEW YORKAS, vas. 24. — 
Po sunkios kovos, kuri tęsės kc- 

| lėtą savaičių, apie trisdešimt 
socialistų Į tūkstančių New Yorko siuvėjų 

priėmė ši- streiką laimėjo.

ypač apie 
socialistų

Jie išsikovojo 
nuo 10 iki 15 nuošimčių algos 
priedo, o taipjau dešimt dolerių 
savaitėje “bedarbių apdraudos 

Siuvėjų “Gloak, Skirt 
>” unija, kuri 

sveikinimų Ru-’tą kovą vedė, vakar pasirašė su
tartį su siuvyklų savininkų aso
ciacija. Sutartis padaryta dve-

“Amerikos Socialistų Parti-.fondui.
jos konvencija, susirinkus (’hi-^and Dress Makel’s 
cagoj, siunčia
sijos Socialdemokratams.

“Niekur pasauly nė jokia so
cialistų grupė 1___
tokių žiaurių persekiojimų, kaip 
kad kenčia

nėra kentėjus ji«r.s metams.
Sakoma, kad šitų sutartim

Rusijos socialistai siuvėjų bedarbių apdraudos fon- 
nuo komunistų diktatūros, ku-l^ag gausiąs apie du milijonu do
ri dominuoja sovietų valdžiai. ierių metams. Siuvyklų savi- 

“Mes kreipiame Amerikos ninkai mokės fondan du nuošim- 
darbininkų klasės dėmesio į tąĮčiu, o> darbininkai vieną nuošim- 
faktą, kad sovietų valdžia yra t j savo pa j anių. Ne vienas dar- 
pasmaugus visokią žodžio lais-’bininkas negalės gauti iš bedar-

Kongreso darbai

VVASIIINGTONAS, vas. 23.— 
Musele Simais biliu senatas 

pasiuntė" atgal konferencijai.
Senatorius Borah pradėjo 

kovų prieš padidinimų kongre
so nariams algų iki 10,000 do
lerių metams.

Teismų komisija svarstė no
minacijų Charles B. VVarreno 
generalio prokuroro vietai, bet 
sprendimą atidėjo kitam posė
džiui.

Patvirtino sanitarijos kon
vencija su Lotinų Amerika,

Patvirtino nominacijų

kybos komisiją.
ATSTOVU RŪTAS

Oro jėgų komisija 
nu lai o pradėti iš 
j imą.

Kongresmanas 
reikalavo pradėti 
nų tirinėjimų. .

MIRĘS r>rt>is socialistų
VADAS Lietuvos žinios

PLfiŠIKAMS DRĄSUMAS
NEPAVYKO^

W. 
pre-

svarstė ir
naujo tirinė-

Brooklyno Amalgamėtii lietuvių 54 
skyrius galutinai apsivalė nuo 

komunistųKAUNAS [Lž]. 1923 m.
birželio. 4 dieną, apie 9 valandą 
vhkare, iš Kretingos į Salantus 
Važiavo su odomis žydelis Kap- 

‘ Janas šlioma su sunum Faiveliu.- 
j Privažiavus jiems J<rętingos 
3iišką, staiga iš miško išėjo du 

inkluoti vyrai ir pradėjo stab
dyti Kaplaną, bet pasta/rasis, su- 

. kirtęs arkliams, pradėjo smar
kiai važiuoti. Tuomet plėšikai 
pradėjo šaudyti ii* nušovė Šlio- 

,mią Kaplaną. Pasiviję plėšikai 
alpkraustė nužudytojo kišenius 
ir rado piniginę, su 2 litais, gi 
persigandęs suims Faivelis pats 
atidavė pinig’inę, kurioje plėši
kui rado 20 centų. Keikdami 

dėl tokio mažo laimėjimo plėši- 

flumanijos iižsieniij ininis-“,
<liaų. Eidamli per sodžių išgirdo 
susirinkusį jaunimą bešokant ir 
norėdami pagązdinti šovė iš šau- 

kad tyyy, bet tas. g^ivis buvo jiems 
in^e" ant nelaimės. Susirinkę jauni 

[vyrukai, pamatę du ginkluotus 
Vyrus pradėjo vytis ir vieną plė
šiką suėmė, gi antram tuo tart 
pasisekė pabėgti.

Pasirodė kad tai buvo Juozas 
f

Mikas nuteistas vieniems me
tams, ir Norkus Stasys, nuteis
tas 6 metdhis sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir pabėgę iš Telšių ka
lėjimo, kurie nuėję j Klaipėdos 
kraštą pas Norkaus giminę Juo
zą Ronkų įgijo šautuvus ir pra
dėjo apiplėšinėti žmones.

Norkus tuojaus buvo policijos 
suimtas, rastas bemiegant nusū

Kariuomenės Teismas išųagri- 
įlėjęs jų bylą nubaudė Norkų 
Stasį ir Juozų Miką, iki gyvos 
<jfri!vos kalėjimo, o Ronkų1 už slė
pimą — užlaikymą jų, šešeriais 
(6) metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Keletas smarkaujančių bolševi
kų išmesta iš susirinkimo, ke
letui atimta unijos teisės pen- 
kei iems metams

Skyriaus sekretorius, komu
nistas Manelis, už klastayimą 
protokolų buvo tuojajus pašalin
tas, o jo vieton išrinktas Kalpo
kas. Pašalinta taipjau ir vice
pirmininkas, komunistas Barz-

rpas svr 
kas soči 
skelbėjai

minką vadas, pir- 
inisteris pirminiu- 

pasaulio taikos 
r įnirę.

•dų ministeris 
ialishks, pašau 
s. kurs vakn

McDufl’ie pa- , ,
gazolino teris atsistatytiinęs

Soviety Rusai turį būt pri 
sirengy karui

Naujas bolševikų karo komisa
ras įspėja rusus nuo svetimų 
valstybių puolimo.

- MASKVA, vas. 25. — Nauja
sis, Trockio vietą užėmęs, sovie
tų karo komisaras Frunze šian
die pirmutinėj savo kalboj įspė
jo rusus, kad jie butų prisiiren- 
gę atmuštį svetimųjų priešu 
puoliifią.

“Raudonoji armija,“ sakė 
Frunze, “turi suprasti saVo pa
dėtį. Ji turi žinot, kad prieš JĄ 
stovi didelės sovietų Rusijos 
priešų jėgos, su kuriomis jai 
teks susikirsti. Mes turime žiū
rėti, kad tokiam atsitikimui 
butų pasiruošus ne tik 
armija, bet ,visas musų 
tas.“

musų 
krųš-

Nenori lenkų globos 
Dancigo katalikams

LONDONAS, vas. 24.— Va
tikano su Lenkija padarytame 
konkordate, kučs buvo vasa
rio 11 dieną pasirašytas, yra 
vienas punktas, I 
kų įstaigos Dancige pavedama 
vapos nunciaus Varšuvoj glo-

Pasitraukė dėl kaltinimų, 
nesirūpinęs Rumunijos 
resais užsieniuose

BUDAPEŠTAS, Vengri j a, 
24. — Laikraščio Azest kores
pondentas Buchareste telegra
fuoja., kad dėl įvykusio tarp ka
bineto narių susikirtimo parla
mento posėdy, Rumunijos užsie
nių reikalų ministeris Duca ąt- 
sistatydinęs. Jį privertęs rezig
nuoti finansų ministeris Vintil- 
la Bratiano savo pareiškimu, kad 
Rumunijos užsienių reikalų de
partamentas visai nesirūpinąs 
valstybės interėsais svetini'.

» ....... -i?j_____________
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VOKIETIJOS PREZIDENTAS
EBERTAS SERGA

KĖBLINAS,' vas. 21. Vo
kietijos respublikos preziden
tas Ebertas serga apėndk’itis 
liga. Praeitų naktį jis buvo nu
gabentas . sanatori jon, kamfc 
jam buvo padaryta operacija.

Eberto ligos laiku preziden
to pareigas" eis kanclerius Lu- 
ther.

Chicago ir apielinkė. — šian-
kuriuo kalali-, (jie nenusitovėjęs oras, gal bus

Dancigo vyriausybė susideda 
iš prote stonų, bet jie — vokie
čiai, o todėl darė pastangų, 
kad katalikų įstaigos Dancige 
priklausytų nuo nunciaus Bėr
imo. Į papos akciją žiūrima 
kaip i pripažinimų los vokiečių 
teritorijos Lenkams.

lietaus ar sniego; maža atmai
nos temperatūroj; /stiprokas 
šiaurvakarių vėjas.

Vakar žemiausia temperatūra 
buvo 31° ({? vai. ryto); aukš
čiausia, 39° (3 vai. po pietų).

šiandie saulė teka 6:33, lei
džiasi 5:34 valandą.

PINIGŲ KURSAS

NELAIME: KASYKLOSE

Ekspliozijos vienas darbininkas 
užmuštas, antras sužeistas; 
125 išsigelbėjo.

WHEATLAXD, Ind., vas. 24. 
— Vietos Standard Coal kom
panijos -anglių kasyklose šian
die atsitiko dujų ekspliozija, 
kurios vienas darbinįnkas bu
vo užmuštas, p ainrhs skau
džiai apdegintas, kitiems tuo 
metu kasyklose dirbusiems 125 
darbininkams pasisek? išsigel
bėti. t '

Vakar, vasario 24 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijoš, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 100 frankų .............. $5.05
Danijos, 100 kronų .............  $17.81
Franci jos, 100, frankų ..........  $5.26
Italijos, 100 liijii .... ............. $4.06
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijęs, 100 kronų- ... ,$15.24 
Olandijos, 100 florinų .. '$40.11 
Suomijos, 100 markių .•.......... $2.53
švedij<% 100 kronų ..............$26.95
Šveicarijos, 100 frankų ... .... $19.25

NAUJAS PEREINAMAS
PUNKTAS LATVIJOS 

PASIENY

Prekybos 
davęs Germa-

de-

pasieny Slei-

bių fondo daugiau kaip 120 do- 
Idriij metams.

Sutartį pasfrašė , savininkai 
175 neunijinių šapų, prieš kūriau 
siuvėjai vedė streikų, ir 300 u- 
nijinių šapų, kurių darbininkai 
nestreikavo.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos liti] kursas' skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas iitaip:

50 "
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700
800

į 900
1900 litą

Prie šitos sumos reikia pridčti'25 
centai pašto i&ilidų už kožną siuntinį. 
Norint na»it|«ti telegramų —- dar 5t!

■ canti daugiau.

litu 
litų 
HU 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

. $5.50

. 10.50

. 20.75

. 81.00
, 41.25
. 51.50

61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

BROOKLYN, N. Y., vas. 20. i
—Amalgamėtų salėj vakar įvy- ‘daitis, kurio vieton išrinkta Ka- 
ko triukšmingas lietuvių siuvėją tinąs.
54-to Skyriaus mitingas, -r-taip J 
triukšmingas, kad 
numaldyti teko įsimaišyti poli- kredituoti narių akyse, 
pijai. t

Mat susirinkimai!, kuriame 
dalyvavo keli šimtai siuvėjų, at
vyko ir «erai susiorganizavę ko- 

munistai, pasiryžę žūt būt atka
riauti savb prarastas pozicijas 
ir vėl diktatoriauti Skyriui, kaip 
kad jie ph-miau diktatariavo.

Jie buvo susimokinę ypač pa
šalinti Skyriau^ pirmininką Gla
vecką, išteisinti saviški Maneli, 
kurs sekretoriaudamas buvo su- 
klastavęs protokolus, ir pasi
grobti valdybą vėl į savo rankas. 
Savo atakas jie tuojaus ir pradė
jo, kaip tik atidaryta susirinki
mas'

Savo kaltinimais pirmininko 
Glavecko, savo riksmu komunis-

Pirmininkas Glaveckas, kurį 
triukšmui,komunistai, stengdamas ji dis- 

buvo 
’prasimąnę šmeižti skebu, rasta 
niekur tuo nenusikaltusj — 
šmeižikų metama jam dėme jis 
niekados nėra susitapęs.

Susirinkimo tarimu .skau
džiausiai buvo nubausti komu
nistų ringlyderiai, kaip Buivi- 
das, Jankaitis, .laši Ulevičių s, 
Černauskas, Ramoška, Vepkutie 
nė ir keletas kitų, kuriems atim
ta ne tik balsas, bet ir arijos 
teisės .penkeriems metams.

Pagaliau nutairta nutraukti 
visi santykiai su maskviečių 
Laisve, kiiri savo nesuvaldomais 
šmeižtais visų ir visa kas Mas
kvos semlvičiais- neminta, demo
ralizuoja darbininkus, neša ne
sutikimų į jų organizacija^ ir

tai tikėjosi patraukti į savo pu- Iparalizuoja kovų už'savo būvio 
sę susiu inkimo didžiumą, bet • • 
baisiai apisriko. Susirinkimas 
buvo nusistatęs prieš Maskvos 
diktatūros garbintoju^, ir kada 
komunistai keldami triukšmą 
taip įsismarkavo, kad mitinge (
pasidarė visiška betvarkė, salėj 
pasirodė policija, kuri, negalėda
ma kitaip triukšmaujančių ko
munistų suvaldyti, ėmė galų,ga
le vieną po kitam tarabanyti 
laukan.

Komunistiški karžygiai iŠkar 
to bandė ir policijai nepasiduo
ti, bet tuo blogiau jiems buvo, 

■nes dėl to gavo iir apkulti.
| Pašalinus iš salęs visus komu
nistų ringlyderius,, didžiausius 
jij. triukšmadarius, kiti, taip 
drąsus jų .sekėjai, tuojau aptilo 
ir susirinkimas galėjo jau ra
miau eiti.

KAUNAS.
partamemtas yra 
niškio muitinei parėdymų ati
daryti Latvijos 
deriškiuose naują pereinamąjį
punktą.• Punktas atidaromas to. 
rajono Lietuvos ir Latvijos, 
gyventojų savitarpiam susisie-; 
Irimui palengvinti.

Paštų valdybos žiniomis, Lie
tuvoj vienam gyventojui per me
tus tenka 14.4 laiškų, Latvijoj 
16,5 ir Čekoslovakijoj -—52,1.

Vienam pašto1 tarnautojui Lie-1 
tuvoj per tą pat laiką tenka 27,-' 
288 laiškai,, Latvijoj 14,550 ir 
Čekoslovakijoj — 17,345.

Iš Klaipėdos krašto
Uosto judėjimas

KLAIPĖDA. 1924 metais 
er uostų išvežta iš 'Lietuvos

143,436 tonos prekių ir įvežta 
294,611 tonų įvairių importuo
jamų į Lietuvą giiminių. Išve-1 
žarnų prekių skaičiuj pirmoj 
vietoj figūruoja apdirbtas. me
dis, celiuliozė, fanera, dėžėms 
lentos, sėmenys, popiermalkos 
ir kt. ir eksportuojamos jos 
daugiausia į Vokietiją, Angli
ją, Olandiją, Daniją ir Belgiją.

Įvežta į Lietuvą per Klaipė
dos uostą1 daug trąšų, cemento, 
akmeninių anglių ir kalkių. |

Galima
Klaipėdos uoste, judėjimas dar 
padidėsiąs, nes jam tobulinti 
ir tvarkyti 1925 m. bus padė-( 
ji a su viršum 1,000,000 litų 
•flaugiau negu praeitais metais.)

spėti, kad .šiemet

pagerinimą.
Taigi su šiuo mitinguA maAga- 

mėtų siuvėjų lietuvių 54 Skyrius 
galutinai apsivalė nuo organiza
cijos ardytojų-komunistų, ir ap- 
sfvalė, reikia tikėtis, ant visados. 
' t f y’

O dabar, kai Chicagoj, ir 
Brooklyne siuvėju unijos lietu
vių skyriai apsidirbo su mas
kviškiais, jie veikiausia pasirū
pins urnai ir savo organą Dar
bą/išvaduoti iš Maskvos neva
lios....

NORFOLK, Va., vas. 24. — 
Prohibicijos agentai Vakar įsi
veržė į Virginia Beach kalėjimo 
ir areštavo kalėjirtio prievaizda 
Browną. Kaltina jj parda vi nė
jus kaliniams degtinę.

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

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 
pasta

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

..................— —     — —  —<



St. Budavas

Krupo Atakos Nakty NORĖDAMI 
hrmoc filmo Irunnairima o I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-Jaunuomenė ir

S.LFABIDNASCr

BRIŪGEPORTAS

Tel. Victory 6529

HENRY ŠIUOKART

2511-2519 Archer Avc

Neuralgiški Galvos Skaudėjimai

T0WN OF LAKE

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.
HENRY

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANŲ!

Tel. Dearburn 9057

Musų antrašu

Cor.
327 E. Street So. Boston, Mass

Namų

apsi 
Dau.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Dienos laiku Yards 0894 
Vakarais Tclef. Yards 0141

AKINTU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Ate.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galv^?

KUPONAS 
Sosai 
Mėsos. 
Pyragai

Jei norit išmokt kaip vilt su Borden Evaporated 
Pienu, išpildykite kuponą paženklinant kokias pa
mokas norit ir mes prisiusime dovanai.

Pajai 
Pudingai 
S'riubos

(Lithuanian)

Ali drudifiata—35c and 65c j urs and »ubc». 
Children’a Muatcrolc (mildcr form)35o. 

\ctter than a MustardPlaster

Duona
Saida i nes 
Žuvys

ADRESAS ....

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

Pas 
35 centai.

NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Tek Yards. 1546 
,'Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300
W. J. Stankūnas

FOTOGRAFAS | 
3.315 So. Halsted
St. prieš 33 PI. j 

Chicago, III.

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

THE ŲLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

llardvvare, Pečiai, Maleva 
Rakandai

nu
laikyti 

Tam tikslui 
žvilgterėti į

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago. III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

darbą, 
mokslui, 
pareigą

* •' > ?

Pastebėkite kaip išrodo kenas. Pastebėkite 
djdelj aiškų vatdą ‘jBorden’s”, kuris parodoj 
kad negalima pladaryt klaidos pasirinkime.

Vienas blokas į vakarus nuo 
Halsted St.

Tas nemalonus tvaksėjimas į 
justi smilkinius kuris padaro 
neuralgiškus gal voš skaudėji
mus, labai sunku prašalinti, bet 
su Sloan’s labai greitai tai pa
daloma.

Tik uždėkite jį švelniai. Jums 
nereikia rūpintis apie trinimą.

JOHN KUCHINĘKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephon’e Canal 2552

Valaųdoš: 0 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
ruimus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

AL/DI1OR1UM
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir'mdloibusj 
patarnavimas. Geriausia muzika! 
visada. Vieta dėl šokių visada.'

Užkviečia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

3|202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dfel bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Labili geras castor oi b pa
darytus dėl fhedikalio var
tojimo, Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesiiųai- 
no. Prašykite Kelh'įgg’s 
butelukuose ir su lakeliais. 
Pas visus aptiekorius. I

St. češunas. POEZIJOS IR 
PROZOS TEORIJA. Vadovėlis 
vidurinėms mokykloms. Kasy
tas pasilaikant įgarsėjusio ru
sų autoriaus. Ovsianiko -Kuli- 
kovskio. “Kultūros” b-vės lei
dinys. Kaina 3 litai.

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
boš. 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.

Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perki-austymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir 

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

CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dcarborn St., Room 1111-112 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 

z'Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo .6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. E. STASULANI
* ADVOKATAS

77 VV. SVashington St, Room 911 
Tel. Central 6200 ,

Cicero Ketverge vakare
49 J 7 W. 14 St. Tek Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

UhlSVVEETENED

EvAPORATE0
M ilk

LIETUVIU APTIEKA
Ant West Sidės 

2059 W. 22nd Si.
Tel. Roosevclt 7587- 7588
Išpildoine receptus teisingai

J. Žilinskas, R. Ph.
A.' AVassel Manager

Jaunuolis išėjęs į pasaulį 
pastebi įvairiausių reiškinių. 
Tie įvairumai jį vilioja. Ir jei 
jaunuolio dvasia dar 
teršta 
siekia 
tikslo.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Be levarcj 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

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

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

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

Registruokis dabar kol yra proga anksti, pradėti Icnktiniagti tbei 
kompetuoti su įvairių kolioni jų Kontestininkais. ' i A.

žinoma, kad 
Lietuva mie- 

miegą. 
žiauri sveti- 

Bet jos širdyje 
gyvybės kibirkštis, 

, tik jos 
štai la

iškėlė ją 
tautų arenoje, 

pasiaukavusio 
dėka. 0

reikia žmonių, ku-
i ir /darbais 

tėvynę, garbėje, 
.kurie šalintų 

gaiva-

John Bagdziunasr Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washiugton St., Room 1310 
Telephone Deaiborn 8946

Vakarais: 2151 West 212 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

Muzikos krautuvė ku
rioje jų« galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje” 
Taisome muukališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų

adreso.

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

pasiryžimas, noras ir energija. 
Jų gyvenimas pamokys ' jus 
kaip elgtis tokiuose atsitiki
muose. Be to dar mokslą tel
kia ne vien mokykla. Yra, tam 
ir kitokių priemonių. Sutau
pyk atliekamus centus ir po 
kiek laiko įsigyk naudingų 
knygų. Tik reikia netingėti jas 
pavartyti. O gera knyga juk 
yra ne kas kita kaip paslaptis 
kame gludi dvasios deimantai. 
Reikia £k juos išrinkti ir tin
kamai sunaudoti.

Tokiu budu jaunuoliai įgi
ję mokslo žinių, skleis tą pačią 
idėją ir savo brolių tarpe. Pa
rodys jiems kame • slepiasi .jų 
pasisekimas ir laime. Tūbinei 
musų tėvynė žehgs pažangos 
taku, štai kodėl ir yra svarbu 
kiekvienam jaunuoliui įsigyti 
mokslo.

Jaunuomenė tanios viltis. 
Ji laukia kuomet jaunuolių 
būrelis išėjęs viešuihon pradės 
dirbti idėjos darbą. To darbo 
pasekmingumas priklausys nuo 
jaunuomenės prisirengimo, lo
dei jaunuoli, kol dar dega ta
vo širdyje kilnių pasiryžimų 
ugnis, kolei dar tavo siela nė- 

a užnuodyta gyvenimo pur
vais, stok į jaunystės 
Paaukok savo jėgas 
o paskui atlik, sąVo 
Tėvynės dirvoje! 
Papilė 1925 -1-7. .

Tel. Lafayette 4223 x

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 381 h St., Chicago, 01.

A. A, SLAKIS 
’ ADVOKATAS '

t, ; Ofiąąs y1dtąuuestyj:‘

CR1CAGO TEMPLE BLDG.
W. AVushiiigton St.
Wapbiiigtpn & ClarĮc

Jeigu iš jūsų kam likimas 
paskyrė nepasiekti to kilnaus 
švyturio, tai dar nėra prasmes 
nusiminti. Pažvelk mintimis į 
gyvenimą garsių ižmonių, kurie 
daugumoje būdami sunkiau- 
siosV sąlygose iškilo 'pasaulio 
akyse. Jų gyvenimą lydėjo

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

Ant Platt’s Aptiekus 
Pastebėkite mano iškabą

šis Borden’s Evaporated Pienas yra geriau
sias Bordens Pienas, šviežias, nuo farmų, su 
palikta jame Smetona, bet dalis vandens yfraį 
atimta. $ - - ' i

“KULTlJiRA” Nr. sl. - mė
nesinis iliustruotas mokslo, vi
suomenės ir /literatūros popu-, 
larus žurnalas. Kaina metams 
20 litų, vieno numerio 3 litai.

Turinys: 1 Ali*. Jokubūiius, 
Sugestija tautų ir draugijų gy1- 
venime. -2. Demikis. Siela. 11 
Sielos nem i/tingumas. 3 Mui
tai. (liriuiS L J. M. Įstatymų 
leidimas šimtmečių begyje. 5. 
St. Paliulis. Kūno kultūra. 6 
Zule. Danija, 7. J. Lizdeika iš 
P. Prie pietų ašigalio. 8. Vi. 
A. Durpės ir kasamosios ang
lys. 9. J. Dagys. Auksas iš 
gyvojo sidabro, 10. Eilės: J. 
Karkins. “Mylim”.. II. 
(lamavičius. “Gimtinėje 
lankius”. 12. VI. Araš 
gaus ašara. 13, Liaudie*! dai
na. M. Miško Dievaitis. Iš vai
kystės dienu, 15. 1’aurabalių 
Kėkštas. 16. I>nas. Gamtos 
sfinksas. 17. V-ka. Naujųjų 
knygų apžvalga 
gulis. žemaičių 
A. Iš elektros 
Apžvalga. 1921 
Technika 
Daigai, 
knygos 
nieji dr

Yra išreikšta didelė mintis: 
kad toji tauta tikrai paveldės 
pirmą vietą pasaulyje, kuri 
turi gerai sutvarkytas mokyk
las. Reiškia, kuri mokslo dva
sioje iššauklės savo vaikus. 
Mokslo reikalingas visas musų 
kraštais1. Kiekviename gyveni
mo reikale mes be jo neapsei- 
sime. žvilgterėkime į musų 
liaudį. Kiek ten rasimu var
go. Kaip bemoksliai žmones 
Įvairiai išnaudojami ir skriau
džiami. Visa to blogumo prie
žastis ta, kad ten mokslas dar 
neatrado sau tinkamos1 vietos. 
Žmones gi šiek tiek mokslo į- 
■kvėpli pamatytų kas negera 
musų krašte, kas reikia paša
linti ai» naujo įvesti, o be to 
sutvarkytų ir pagerintų sąvo' 
ekonominę padėtį.

'Toilel, jaunuoli, tebūna ta
vo pirmoji pareiga įsigyti 
kuo daugiausia mokslo žinių. 
Taigi alsiduok jaunuoli visa 
širdirtii mokslui. Nebijok jei 
jis iš tavęs aukų reikalauja. 
Žinok, kad visos tos pastangos 
visi tie nepatogumai teigiamai 
atsilieps ateityje.

ii- jų reikšmė. 21. Jnu
augai. 25. Smulkmenos

26. Kultūrinio darbo dirvoje
27. Iš Kultūros b-vės darbų 
Knygų kiidimo planas 1925 m. 
Knygynas. skaitykla. “Kul
tūros” bendradaibiams ir ėmė
jams Konkursai. Skelbimai.

• ■ ■ • ■ h. : įP

Ig. Končius. ŪKININKO 
DANGUS. Taikomosios mete- 
rcaiogijos vadovėlis ūkinin
kams, ūkio mokykloms ir sa
vamoksliams. Svarbieji sky
riai: 1. žiema ir sniegas. 2. 
Saulė ir augalai. 3. Oras' ir 
vėjai, I. Dieguliai ir augalai. 
“Kultūros” b-vėė leidinys. Kai
na 3.80c.

RHEiN’S J
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemueller, Savininkas 

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

tarnavimas laikrodėliais.

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

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

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

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

18 V. Gr. I.e- 
burtai. 19. VI. 
istorijos. 20. 

metai. Gamta, 
švietimas. Įvairios

VARDAS , ........
--------- - „X.

\ > V. Pleiskanos sunaikina—
? u V Ruffles atgaivina!

Į i || Kaip vanduo nuolatos laiėdanias ant akmens
AT* A A || Mmuią duobę, taip ir pleiskanos, nors iHfito

’’ | || tikrai, aunaikiua plaukų šaknis ir yra
| _ A ■/ priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai-

ku pasiduoda nuplikimui.T// Neprisiieiskite šitokio atsitikimo prie saveg!
/' Naudokite

. Ruffles
tuojaus, kai tik pastebCeite pleškinu—tų

• . • n nešvarių baltų lupynėlių pirmų mtairodymą
si'o sfuhoje. Eufijes aunaiklua pleiskanas ir paragins augimų jukų plaukų.' 
Bonka (iūc. aptieki, arba ui 75c. yisiunčiame eta čia i iš dirbtbvig.

F. AD. R1CHTER & CO.
104.114 So. 4th Street flruoklyn, N. Y.

J. P. VYAITCHES
Advokatas

Miesto ofisas:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Vedą visokius sudus.

nėra su
gyvenimo purvais, tai ji 
aukštesnio ir kilnesnio 

Pasirenka jis sau ide- 
iškilmingai pasižada per 

visą gyvenimą prie jo eiti.< . O 
kiek tuomet atsiranda pasiry
žimų, kiek kilnių norų gema, 
o dar daugiausia skaisčiausios 
svajonės hdi jaunuolio idėją, 
pindamas vis naujus ir naujus 
sumanymus. Jis tuomet darosi 
neramus* nori, v-edkti ir veikti 
—be sustojimo.

Dabar gi pažvelkime ką 
nuoliitf būtinai turėtų 
gyvenimo idealu 
reikia mintimis, 
sccialj gyvenimą.

Visiems gerai 
musų tėvynė — 
gojo kelių šimtmečių 
Ją migdė, žiauri 
mųjų našta., 
dar ruseno 
kurią uždegti galėji 
sūnų karšta meile. 
Idmas kitaip'nulėmę 
kultūringųjų 
Visa įvyk* 
žmdfiių JuireĮi 

Dabar
rieksaVo pasirižymu 
iškellųvir^lpšŲ f" 
Reikia žmitfįhj^ J^u 1 
iš musų tarpo rtc^mt 
lūs ir dar tamsiai n*ajjį|žiai į- 
kvėptų tautinį susipratimą^ 
šitoji pareiga, jaunos1 TautoS 
gyyenimo pradžioje teks jau
nuomenei atlikti, štai koks 
turi būti jaunuolio idealas. , 

Bet dabar vėl kyla klausi
mas. Kokių imtis priemonių Tė
vynei patarnauti. Bendrai pa
žvelgus į dalyko esmę galime 
pasakyti, kad būdų yra daug. 
Bet tarp jų svarbiausia mok-

Relieve Goughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

Sloan’s suteikia greitą, tikrą palengvinimą
Jis stimuliuoja cirkuliaciją per 
visus skaudamus raumenis.

Labai greitai prašalina ne
smagumus. Greitai pamatysi
te, kad .skausmas pranyko. Li- 
ninientas nenudažo odos.
visus aptiekorius

Sloan’s Liniment Si

° KFI LOCCS
TASTELESS CASTOR OIL

I] m q Į
d J .0 O|
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Pittsburgh, Pa.
Lietuvos Nepriklausomybės sep

tynių metų sukaktuvių rtp- 
vaikAčiojimas.

Vasario 15 <1. keliom Pitts- 
burgho draugijos, susėdėjusios 
buvo surengusios šaunų va
karų paminėjimui 7-ui h metų 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių. Vakaro .programas

Jeigu ji.is dar neužmiršote 
savo . brolių darbininką, gyvo- 
nančių Lietuvoje, jeigu jus 
norite, kad jūsų broliai žinotų 
kas dedas pasaulyje, jeigu jus 
iiorite, kad jūsų , broliai darbi
ninkai ir darbininkės1 turėtų 
apšvietus, ir kad galėtų pažin
ti gyvenimų savajame krašte 
ir kitur, jeigu jus norite, kad 
draugai jūsų brbliai ir sese
rys, neleistu liuosa laika ant• * • * * 
vėjo, be jokio užsiėmimo, •••

lai prašome jūsų, draugai ir 
drauges, siųsti mums į Darbi
ninkų Odos ir Adatos profpsi- 
n»‘S 11 k* sk »» i tv l< li, visus
savo ppirskaityta.s knygas ir 
knygutes. Aš manau, kad. drau 
gai-ės neatsisakysite pasiųsti 
dėl musų neturtingos skaityk
los po kelias knygas, nes -aš 
manau, kad jūsų perskaitytos 
knygos ir knygutės jums jau 
nebereikalingos ir jau nebetu
ri jokios reikšmės. 'Todėl, drau 
gai, vietoje jas mesti j kampa. 
— geriau nepasigailėkite kelių 
centu dėl užklijavimo marku 
les ir siuskite mums, kad mu-

su atsilankantieji skaitytojai 
turėtų medžiagas užkimšti 
liueso laiko skylę.

Todėl, draugai, dar kartą 
primenu, jeiffu kas turite pri
sidėję kertę knygų, kurios 
jums jau. nebereikalingos, lai 
surinkite jas ir siųskite šitio 
adresu: Lietuva |Lurope) 
Šiauliai. Šiaulių Miidslo1 Odos 
ir Adatos darbiu. Prof. Są
jungos Skaityklom Vedėjui Vi
ncui Valiuliui, , Vilniaus g-vė 
Nr. 90. '• ♦

Aš manau, kad draugai ne 
atsisakysite ir pasiųsite mums

knygų lėaipo aukas dėl sayp 
brolių. — V. Valiulis.

ŠIAULIAI. —' ’ Frenkelio 
Odos Cn.hrilic» darbininkai su- 
streikayo ir išėjo -iš fabriko 
visi kaip vienas sausio 28 .d. 
.12 vai. diena, reikalaudami 
padidinimo algų. Tame fabri
ke dirba virš 300 darbininkų.

Koranšickio Odos Fabriko 
darbininkai sustreikavo sausio 
31 <1., 112 vai. dienų taippat rei- 
kaJandami padidinimo algų.

—Odos darbininkas.

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St.,, kampas 31 gat.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimas.

T«xl. YardH 11-19 
Baigusi akuše- 
lijOS kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

susidėjo iš prakalbų, dainų 
piano, smuiko, klaninių šokių; 
žodžiu sakant, šiame vakaro 
programe dalyvavo iš visų da
lių Pittsburgho muzikalės spė
kos ir linksmino susirinkusius 
svečius. Svečių buvo pilnutė L. 
M. D. svetainė. Nors tų pati, 
vakarų buvo ir daugiau paren-j 
girnų, ale yra manoma, kad šis' 
parengimas buvo skaitlingiau- 

. sias.
Programo dalyviai (muzikai 

ir dainininkai) buvo išimtinai 
Pittsburgho lietuvių čia gimęs, 
jaunimas.

Iškilmių programas buvo se-[ 
kainas: # i

Pirmiausia p-lė Jieva Vaiči- 
kauskaitė skambino pianu. Pas-’ 
kui Vytautas Virbicku lis pa-Į 
grajino smuiku, p-lė Rukiulė' 
skambino pianų, klasinius) šo-j 
kius šoko V. Varašiukė, O. Lu
košių naitė ir A. Stravinskai te, 
dainavo Marijona Liepkite. ‘ i

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
Jonas Kazlauskas. Po Kazlaus
ko kalbos buvo aukos renka
mos, kurios buvo skirtos pu
siau — Vilniaus našlaičiams ir 
Marijampolės Realei Gimnazi
jai. Aukų surinkta $32.XX. Su
lig’ tokios skaitlingos publikos, 
tai aukų nedaug.

Po aukų rinkimo ir vėl tęsė
si programas. Pirmiausia Mil
da Virbickiulė paskambino pia
nu, G. Plotakiutč grojo smui
ku. pianu palydint panelei C.es- 
niutei. Elena Lelioniute sudai
navo keletą dainelių.

Antruoju kalbėtoju buvo J.
K. Mažiukna, kuris pasakė gra- Ii 
žiu šiam vakarui pritaikintų J 
prakalbų, primindamas tas ko- I 
va.*-', kurios buvo vestos Lietu- Į 
vos žmonių dėl Lietuvos ne- I 
priklausomybės 7 metai atgal I 
ir iki dabar. Pasak kalbėtojo, r 
Lietuvos žmonės, kurdami ne-į| 
priklausoma Lietuvą, vadavo-ji 
si laisvės ir demokratybės obal- h 
siais, kad būti laisviems ir ne-[I 
priklausomiems. Sukarus gi ĮI 
nepriklausomą Lietuvą ir te- H 
nai, ačiū Lietuvos moterų tam- r 
sumui, įsigalėjus kunigų par- I 
tijai po vardu krikščionių de- h 
mokratų, tie laisvės ir demok-1 
ratybejs obalsiai liko užmiršti. I 
Šiandie kunigai smaugia lais- b 
vą žodį, smaugia laisvas mo- I 
kyklas ir persekioja laisvus I 
veikėjus. Tad mes, amerikie- | 
čiai, turim protestuoti prieš ■ 
tai. Nors dauguma mano, kad į 
tie protestai mažai gelbsti, bet | 
yra faktas, kad gelbsti, nes ka- I 
da kėlėm protestus prieš re- I 
gistraciją, jie pagelbėjo. Taip- I 
gi kalbėtojas prisiminė ir apie b 
bolševikišką rojų Rusijoj. j

Gerb. Mažiukna pabaigęs | 
kalbėti perskaitė rezoliuciją, j 
kurioj yra protestuojama prieš I 
Lietuvos valdžia dėt persekioji- * 
mo pažangaus veikimo ir pa- I 
sižadama remti Lietuvos pa- 1 
žangiąsias partijas ir veikėjus, | 
kurie kovoja už Lietuvos) žmo- | 
nių laisvę ir tikrą demokrati- | 
ją. Rezoliucija susirinkusi pub- | 
lika^ priėmė vienbalsiai. I

Rezoliucijų priėmus p-lei Ma- II 
rijonai Liepiutei vadovaujant, I 
visa publika sustojo ir sugie- I 
dojo Lietuvos Himną. Tuo ir | 
užsibaigė vakaras. I

—Korespondentas. |

Tel. Blfd. 3188 
M. Woitkewie> 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
tarnauju mot4»- 
riinH prie šimely- 
m o, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko 
Klaipėdon ii; Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-tr

U.S. LINUOS LAIVU

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

ERIE R. R. Paketui
Priežiūra

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

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

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

iš '
ki-

■" 1 ■ 1 I

i NIAGARA FALLS
Į | •

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

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

, yąs.patarusius lygiąi yisiem^. f v ,
Skubinkite sutvarkyt popieras)

* »•*■ ♦ - ' ‘ ' > ’ ' .' ? j 4 ;■ .•'<> ». .• <.•» • y a . .

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

' I ■Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:
Atrask pats savo laimę 

Skaityk 
BURTININKĄ 

‘Burtininkas” eina kas mėnup nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
“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.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Bes. Phone Rockwėll 0268 
Pilone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas
I)R. I. TREIGER 

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

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį ,

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

Dykai Klinika
Nereikia daktarui mokėti
Ar jus buvote gydytas (nuo jūsų 
užsisenėjusių ligų ?
Specialistai dėl privačių ligų tik
tai.

Ligoniai Inoka tiktai už Čepus, se 
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Rooin 1421

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMV STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO’.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

! Ofiso valandos nuo 1 iki 8 p« 
į pietų ir 6 iki 8 vakar#
. —      - į , L ---------- ------------- ------------------—— ,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

A. LDAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas 
(Gydytojas ir chirurgas 
4442 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146
bu. « ,.w. , , j .i ii —ii^

PRANEŠIMAS
PraneSame, kad l)r. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

<r® DR. HERZMAN-®*
—I Š 'R U S 1 J O s—

Gerai lietcviams 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 ir1 kitokius 
Elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
Telefonai* < 8110. NaktįJeieronat, -j Drekel 0950

( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 labos 

Chicago, Illinois ’
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880
, UI .......................................... I

.................. ..... .
Telephone Yards 0994

DR. MAVRICE 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 

i 12 dieną, i

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas moterų lipų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Ofiso tel. Boulevard 9698 
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., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
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.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligą

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. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette ----- ---------------- -—
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovS, 1789 Sb. Halsted St., Chicago, 
(1) — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paštu: ? 

Metams ........ —
Pusei metų ....................
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams -----
Vienam mėnesiui -------

Jhicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..........   3c
Savaitei 18c
Mėnesiui   ........ .. 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštu:

Metams .........  u___ $7.00
Pusei metų _____ _ , .... ....... 8.50
Trims mėnesiams__________- 1*76
Dviem mžesiam . ...... ■■ . ..... 1.25
Vienam mėnesiui  .......... —. .75
"Lietuvon ir kitur užsianiuaaej

Metama ■ - ......................
Pusei metų .4...^..^...—.
Trims mėnesiams r—„J------ -—
Pinigus reikia siųsti palto Mo&ey 

Orderiu kartu au uisakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50

- ‘.75

38.00
4.00
2J0

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo pildomojo ko
miteto narys: jisai tapo su
tiktas konvencijoje karštais 
aplodismentais. Kuomet gi 
jisai pasakė kalbų, be pasi
gailėjimo kritikuodamas da
bartinės rusų valdžios des
potizmų ir terorų, tai kon
vencijos delegatai ir publi
ka iškėlė jam ovacijų.

Vakare tų pačių dienų 
buvo parengtas didelis ban- 
kietas drg. Eugene V. Deb- 
s’o pagerbimui. Žmonių ban- 
kiete dalyvavo kokia puse 
tūkstančio, ir koks buvo jų 
ūpas, galima numanyt iš to 
fakta, kad bankieto dalyviai 
suaukavo < partijos .reika
lams daugiaus kaip penkis 
tūkstančius dolerių ($5013)! 
Šitam dideliam socialistų 
susirinkime dalyvavo ir drg. 
Abramovič, ir kuomet tvar
kos vedėjas pristatė jį kal
bėt, tai jam buvo padaryta 
kuone didesnė ovacija, kaip 
visų.mylimam seneliui Dėb
sai- ; i tV

Jeigu toks Maskvos dikta
torių priešas, kaip Abramo
vič, butų dvejetas arba tre-

Vakar mirė didis Švedijos] Jetas metų; atgal. atsistojęs
socialistų vadas, drg. ĘjaA 
mar Branting, btivęs tris 
kartus ministeriu pirminin
ku. Iš savo 64 metų avi
žiaus jisai pašventė 42 metu 
socialistiniam judėjimui. Ji
sai priklausė tam būreliui 
žmonių, kurie įsteigė Švedi
jos socialdemokratų parti
ją m

Hjalmar Branting pasižy
mėjo tečiaus ne tiktai, kai
po agitatorius. Jisai visuo
met buvo karštas militariz- 
mo priešas ir tarptautinės 
taikos skelbėjas. Ilgainiui 
jo idėjos rado tiek pritarėjų 
Švedijoje, kad jo partija, ku
ri pradžioje buvo persekio
jama, pasidarė- taip, galinga, 
jogei į jos rankas tapo pa
vesta valdžia.

Drg. Brantingo mirtis 
yra skaudus smūgis ^Švedi
jos darbininkams ir viso pa- 
sausio darbo žmonėms.

kalbėt prieš Amerikos socia
listus, tai pas juos kažin <ir 
butų: . bUvę ^kantrybės, iš- 
sklaušyti jį.. \ ;

S’ b“ J...- ‘ ‘

Eilės ambulansų laukia pale SulUivan, Ind., kasyklos 
žus juos į lavonines. .Nelaime (gaso ekspliozija) ištiko k 
angliakasių. • ' \ ’ *

, kad nuve- 
atgal ir joje žuvo virš 50

Vyriausiojo Mažosios Lie-
I

tuvos Gelbėjimo Komiteto 
laiškas adv. F. Bradchuliui

į Vyriausias Maž.
t Gelbėjimo
I1064 N.
Klaipėda
Friedrich

j Telefonas

Klaipėda 
—1925, sausio 28 
Memel.

Lietuvos 
Komitetas

\Vilhelm g-ve 
967

33^36

(ierb. Ponui F. 
Bradchul i s,

Klaipėdos 
suaukoti

la, kad pakilu turi iš naujo į 
vergovę. •

Su gilia pagarba,
Vyriausias Mažosios Lietu

vos Gelbėjimo Komitetas. 
Už pirmininkų,

Jonas Vanagaitis.
Ghicagos Lietuvių 

Komiteto viršminėti 
Lietuvos bonai ir

iškeitus jau pasiekusius apmo
kėjimui bonų kuponus už $70 
ir dar buvusius banke $131, 
kurie sudarė draftų ant $204. 
Rugsėjo 22 ilienų, 1921, buvo 
pasiųsti Vyriausiam Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetui.

F. P. Bradęhulis, 
Pirmininkas Chicagos Lietuviu 

Klaipėdos Komiteto.

klausimu labai žymiai prisi- 
dėjo bolševikų garbintojai 
Amerikoje. Chuliganiški
komunistų žygiai drg. Ab
ramovičiaus prakalbose 
New Yorke, Philadelphijoje 
ir kitur parodė Amerikos 
socialistams, kas per'vieni 
yra tie gaivalai, Jęurįuos šio
je šalyje organizuoja ir šel
pia pinigais Maskva; .“Ne
utraliteto” pozicija, kurios 
laikėsi Amerikos socialistai 
link Rusijos pastaruoju lai
ku, pasidarė nebegalima. 
Jie tarė savo žodį. (Rezoliu
cijos tekstas telpa kitoje vie
toje).

“Naujienos” gali tiktai 
pasveikinti Amerikos So-

Nė gana to/kad socialis
tų konvencija išreiškėr pų^ 
garbų “menševiko” :Abra
movičiaus asmeniui. Ji taip 
pat priėmė vienu balsu re
zoliucijų, kurioje sveikina
mų Rusijos socialdemokra
tų partija ir griežčiausia 
protestuojama prieš bolševi
kų despotizmų.

Reikia pasakyt, kad prie cialistų Partijų, kad ji paga- 
šito aiškaus ir griežto sočia- liau pasakė tiesa apie Rusi- 
listų nusistatymo Rusijos jos darbininkų budelius.

vo išvykę (kaipo ajbituricntai) 
pirmieji iniciatoriai ir tekdavo 
dauginus susidurt su pedago
gais — ypač Antanu Rukuiža, 
ryškiai pakeitusiu taktikų . ta
pus Ž. Ūkio Minisleriiimi kun'. 
Krupavičiui (Technikumo že
mys Ūkio Ministerijos žinioj). 
Valdyboj .buvo: žygetytė, Pa- 
lišaitytc, Vainikas, (indas ir 
Mickus, i-ame mokslo pusme
ty skaityta šie referatai: “Sd2 
cialiai mokslai” (Mickio), 
“Evoliucijos teorijos dėsniai“ 
(Mickaus), “Bruožai iš lietu
vių praeities” (Valhicko),

gyvuoja neblogai. Šių metų 
ląpkr. mėn. per būrelio susi
rinkimų atėjo , ir T' ’ 1
kitko Ve kų nediplomališkai iš
sitarė: “Dėstoma I 
reik ir tikėt, — to vot 
gaus du iš tikybos liks 
tiems melams/’

'3112 So. Halsted Str. '
Chicago, 111.

Brangus, Tamsia!
Mes nuslebom, jog Tams

tai pranešėte, kad neapturėjol 
iš musų atsiliepimų. Tam prieš 
turima Tamstai pranešti, kad 
mes. tuojaus gavę iš Tamstos 
laišką, parašėme padėkos), laiš
kų, jog apturėjome 12 bonų po 

150 dol. ir <haftą ant 204 dol. 
Pasirodo, joft šitas laiškas ba
keliui yra dingęs. Todėl šitų 

Rukuiža, be siunčiame apdraustų. VYR.
MAŽ. LIETUVOS GELBfiJI- 

likyba to iMO KOMITETAS < ir prie šios 
kas progos kartoju savo giliausių 
ant- padėkų Tamstai ir visiems 

tautiečiams, kątrie taip gari

PRANEŠIMAS

D. Z. U. Technikumo Kai-
/ X

rių jųMoksleivių Lavinimo
si Organizacijų Veikimas

i ’ -

j “Bruožai iš politinės ickonomi- 
jos“ (Andrašuno) ir “Sielos 
klausimas” (Mickaus). Antra
me pusmel.y veikimas^ apsisto
jo. Dalinai paveikė žvalgybos 
kratos ir areštai, dalinai pe
dagogų spaudimas. Vist ik ne
žiūrintį lai, pavyko išleist savo 
sekcijos vienkartinis leidinys, 
apie 52 didelio formato .pusla
piu (šapirogiraf uotas). Savo 
dailiais paišiniais ir giliai pa- 
sauliožvlajlgų nagrinėjančiais 
klausimais jis -suteikė visiems 
sekcijos dalyviams labai di
džių ir malonią atmintį. Reda
gavo jį - - .čeičys, šaučiunailė 
ir Va i nekas.

pa-
Če-

Reikia pažymėti, kad bedįe- šiai rėmė musų išsiiliuėsavimo 
vjai geriau ()rien£uojasi tikį/- pastangas. Berods ir. šiandien 
bu j, nekaip ateitininkai. Bend-Į toli gražu dar -nesame išsi.liųo- 
rįii Dotnavos ateitininkai, kaip 
ir ne katalikai. Nei valgant že
gnojas/ nei poterius poteriaiY- 
ja (išskyrus vienų Lipčių) ir 
į bažnyčių mažai lankėsi. Už
tai jiems Kemėšis per susirin
kimų ir sakė: “Kas jus" do 
naujinlojai visa Kristuje, kad 
Bažnytėlėn nesilankote” i

Amerikos Socialistų Par
tijos konvencijos laiku pasi
rodė, kaip šios šalies socia
listai šiandie žiuri į Rusijos 
bolševizmų.

Musų skaitytojai žino, kad 
daugelis socialistų Ameri
koje per keletą metų labai 
prastai orientavosi Rusijos 
santykiuose. Jie patikėjo 
melagingoms bolševikų pa
sakoms, buk Rusijoje gy
vuojanti “proletariato dik
tatūra”, ir į kiekvienų bolše
vizmo priešų jie buvo linkę 
žiūrėti, kaipo į Rusijos dar
bininkų priešų. Šitoks Ame
rikos socialistų nusistaty
mas statė be galo sunkion 
padėtin mus, lietuvius socia
listus, kurie nuo pat pradžių 
buvo užėmę priešingų bolše
vikiškai diktatūrai pozicija’ 
ir laikėmės jos iki šiol.

Šiandie tečiaus mes su di
deliu pasitenkinimu galime 
konstatuoti, kad tų pozicijų 
kurios mes laikėmės, pilnai 
priėmė visa Amerikos Soci-

lietuviams
Lietuvos
(žinoma

Kad būt užkurio 
labiau suprantama 
lietuvių moksleivių 
pažangiųjų) lavinimosi pastan
gos ir jiems Imkdymas. ir nv- 
sau šį rašinį. Čion prašyčiau 
skaitytojų iš šio rašinio neda
ryti 'iHiidro# išvados diel visų 
Lietuvos gimnazijų ir mokyk
lų, nes Dotnavos Ž. U. rl’ec b ni
kų mas savo laiku 
kalu vadinamus

metų buvo 5 visuotini susirin
kimai, kuriuose skaityta šie 
referųtai: “Socialiai moslai 

(Navasaičio), “Pir- 
(Mickio) 

ir du bar
ška i či u s

To liaus buvo stengtasi’ 
kvieslį kalbėtojus: prof. 
pinskų,, šliupų, Bielinį ir Kai
riūkštį, bet Direktorius -4Ui- 
kuiža neleido, tuo tarpu atei
tininkai gavo kviesi: Viduna, 
stati. Dagelį ir jėzuitų Andriu- 
škų (neva dėl rekolekcijų -ko

bendrai 
mo gegužio istorija” 
ir “Moteris praeity 
ly” (Čeicio). Nariu

Tatai pasireiškė tuojaus, 
kaip tiktai ‘pasirodė ‘ minėto
je partijos konvencijoje sve
čias iš Europos, drg. R. Ab- 
ramovič, Rusijos Socialde
mokratų Darbininkų (“men
ševikų") Partijos vadas ir

buvo kleųi- 
“Bedievukų 

. “Laisvės” 
krikštas). Iš lo seka, kad ki
tur dar blogiau, daug blogiau 
negu Dolnavoj (išskyrus Ma- 
riampolės Realka ir Kėdainių 
Semin.). Būrelio draugų ini
ciatyva 17—XIII— 1921 m. bu
vo išrinkta komisija, kuri iš
dirbo .įstatus “Socialistinės 
moksleivijos lavinimosi kuope
les” ir patiekė Direktoriui. 
Direktorius prašymų atmetė, 
lai, girdi, partinė, organizacija. 
Ino kartu ] >cdagrogai dėjo vi
sas jėgas, kad suvijus visus 
mokinius vienon organizacijon 

“Moksiteivių lavinimosi kuo 
pelėn”. apsivylę drau 
tarė prisišlieti prie 
kuop.” kaipo sekcija 
liams mokslams tiri i“,
mas buvo gautas ir 18 kovo 
1922 m. vėl įvyksią pasitari
mas/ kuriame priimami bend- 

j s tatai ir išrenkama valdyba 
Bertašiaus, Čeięio, K’aspėr- 

SkUė-

“M. L. 
”socia- 
l^eidi-

n 
iš 
avičiaus, Navasaičib ir 
riaus. /.

1922—IV—22 buvo
ruota (prot. No. 15)
to laiko gyvavo ,kaip pilnatei
sė sekcija. Iki glalo mokslo

1922-23 moksliu melais už
simezgė dar judresnis veiki
mas. 'Narių 63. Ketera tai skai
tyta šie: “Žmogaus dualizmas” 
(Bėrtašiaiis), “Dievo buvimo 
klausimas” (Jamulionio), “Ma
terialistinės filosofijos bruo
žai“ (Mįckio), “Kristus ir 
pseudokrikščionys” i(Žygdlio), 
“Musų jaunuomenės uždavi
niai“ (.Jacevičiaus), “Francu- 
zų revoliucijos priežastys” 
(Skleriaus), “Moteris praeity, 
dabarty ir ateity” (Žygelio), 
“Utopinis socializmas“ (Bula
vo), “Anarchizmas” (Kelpšos) 
“Kdlelas bruožų iš literatūros 
istorijos“ (Vasiliauskaitės), 
“Doros klausimas“ (Janulib- 
nio), “Siekiai ir priemonės“ 
(Gudo), “Keletasbruožų iš 
vystymosi žmonijos kultu rrts” 
(Ceičio), “Kultų įtaka į sočia Jį 
gyvenimų” (Valucko). Po 
kiekvieno referato kildavo dis
kusijos, tai draugų pastabos, 
tai ateitininkų užsipuldinėji
mai. Belo sekcijos pakviesti 
laikė paskaitas * mokytojai: 
Aleksa Konradas ir Ruokis 
Viktoras. •

įregint? 
ir nuo

‘Navasaitis, Ceičys, 
lįygelytė ir 

1923—24
buvo toliau

Mickis, 
įlietais 

tęsiamas

buvo: K.
Siderius,

darbas 
nors bu-.

Paveikus Krupafičiiii Direk
torius leido aleilininkams vei
kti viešai (jie gyvavo “Gam
tos filosofijos'” ir “Krikš
čionybės mokslams tirti” sek
cijose), Ino budti griuvo visų 
iHTipkenčiami 
“Moksleivių 
irgi padavėm 
“kultūros” 
1921-1925 mokslo metų 
d/.ioj, RukuižOs dėka, 
daryli steigiamų 
Buvo kuria “Kultūros1 
lis, nes norėta išvengt mokinių 
skaldymosi (kairiųjų į pogru- 
pcs). Per vilkinimo laikų bu
vo veikiama slaptai. Mokinių 
sekimui Krupavičius įstatė mo 
kyklai du “auklėtoju” — Su
dūlą. (buvusį žvalgybininkų) 
ir Veltų,. Veltas pusė bėdos, 
nes visų laikų snaudžia ir dėl 
jo gal mokiniai galvomis eiti, 
o dėl Sudulus irgi" tas pats, tik 
išskyrus tai, kad jis nepatingi 
varyt mokinius iš klasių į baž
nyčių (per iškilmingus šven
tes). Taip šiemet gruodžio mė- 
nosį išvijo bažnyčion mokini 
II kurso Turčianavičių, kurs 
buyo nėjęs dėlto, kad neturėjo 
šiljtų rlrapanų. Rezultate Tur- 
činavičius Į?crš:ilb ir gavo plau
čių. uždegimų, ir dabai’ netoli 
mirties. Tcįki' auklėtojai, kurie 
be kitko (Šadula) dar duoįda 
pavyždį žiūrinėdami per rakto 
skylutes.

Dabar “Kultūros” BuVelis

griaučiai - 
kuopelė”. Mes 

prašymų / kuri 
Ij, bei tik 

pra- 
gavom 

susirinkimų.
bure-

savy, ir dar priešai laiko 'riils 
surakinę įvairiausiuos paųčhio 
se. Dar didis Jarbas ritisų 
laukia pakol pilnai busime nc- 
prigubningi,.savo krašte. Vo
kiečiai . gaima dideles pašalpas 
iš Vokietijos, kuriais pinigais 
paperka valdininkus ir taip; 

ir'žmones ir varo kuo didžiausių 
šiaip mėgsta patart (pasakojo1 agitacijų prieš lietuvius. Beto. 
asmuo žadąs ateitininku bul 
dar vienus įlietus dėl aplinky
bių ---• fimansais) užkų noriai 
pradeda neit susirinkimuosna, 
štai per P. P. referatų, “Spau
da ir jos reikšmė” atsilankė 
daugiau kairiųjų, negu jų (lik 
5-ki, nors narių apie 100). 
Mus jėigęs irgi maždaug apie 
100 (76-80), nors dabar ma
doj ne kiekybė, bet kokybe.

Iš lepinamų vaikelių — atei
tininkų ir nėra vilties rimto 
darbo, užtenka vien tik rėki
mo. Pikti liežuviai pliauškia, 
kad norėdamas Ęrupavičius 
įsitaisyti rimtesnių ‘/darbinin
kų” ir vien tik dėlto tn/et Aka-' 
demijų įsteigė, kuri labiau į 
dvasinę, negu i žemės ūkio 
Akademija panaši. Dar liigšiol 
joj tik 1-nas prof. > (rektorius 
Matulionis), tuo tarpu Akade
mijoj nei du (Matulionis ir 
K oi ugai la). Belo Akademijoj 
tėra lik Agronomijos ir Miški
ninkystės skyriai, gi žemes 
ūkio specialistams1 žinoma,1 
kad be. kidlurteclinikų (jų 
uždavinys tarp kitko, 
liuot dirvoj drėgmę) 
ūkis tegalima pakelt

Technikume 
, Akademi

joj nėr. Kas bus kaip niirs 
Technikumas, gal nebent šj tą 
išgalvos tam klausimui tirti 
inžinierių susivažiavimo iš
rinkta komisija. Taigi nenuo
stabu jei rimtesni darbininkai 
nuo profesoriavimo Akademi
joj šalinasi. Nėra rimtų dar
bininkų, nėra nei rimtos įstai
gos, nebus nei rimtų darbi
ninkų is jos isejušiii.

Suktas partyvių lizdas, agi
tuota įstot,' (netiesiogimiri agi
tuota) katalikams ‘per garsų
jį krikščionių susivažiavimų 
Šiauliuos, “bet ir tas parlyvių 
lizdas nevykęs, nes Akademi
joje beveik puse kairiųjų. Jie 
ingi įkūrė sayo. “'kuliuro$” bū
relį, ir jo vardu jau užkvietė 
kelicti^ kalbėtojų. Buvo paskai
ta Z. Toli ušib — 
ir jos jiižtftviniai 
šią šliupo, Piii-ėiio/Kfk'piiiskii) 
etę. (raila,. kad mci ’kamašų 
importas nebus tiems katali
kams nusisekęs. Kad nesiseka, 
tai nesiseka... 
1924—X11M2O

PEOPLES M U SIC KRAUTUVIŲ

Nuo 2-i’OS ' dienos Kovo, kaina 
bus pakelta ant \

VISŲ KIMBALL PIJANŲ
Kurių žingeiduujate įsigyti šį 
augštos rųšies instrumentą už se
ną kainą neatbūtinai turite užsisa
kyti šia savaitį iš

Kimball Grojiklinių Pijanų 
dabartinė kaina yra:

p1 UUIIVIUO. Į

< daugybę klaidų Kaunodavo
valdžia ir luomi prisideda pa
gelbėti, kad musų padėjimas 
eina diena ir dienos visi blo
gesniu Gelbėjimo Komitetas 
neturėdamas lėšų negali dary
ti atatinkančias. pastangas, 
idant nukreipus tų pavojų ntio 
musų krašto, labai butų gai-

Style 38 $395.00
Style 44 . $595.00
Style 45 $675.00
Style 46 $775.00

Pijanus galite dabar užsisakyti 
dėl vėlesnio nuvežimo.

Priimsime sena pijaną ar gra
mofoną į mainus.

Parduodame ant labai lengvų- iš
mokėjimų.

Vienintelės Lietuvių Krautuves, 
kurios parduoda perinusius pasau
lio muzikališkus instrumentus.

KIMBALL P1JANUS

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

Iš New Yorjto (hnnn 
XalKaUn° ir
Pins U. S. Revenue taksai
Išniki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta paty tusiems kondukto
riams.

PęoĮtįęsJmifare įompamį
^uraiisre. Stovės. honoj 
rbo«o$raphs ftiints. Hanhmre. 
«nd Venerai Coofs

4177-79-81-83 Archer Avė.
1922-24-26-28-30-32

So. Halsted St.

negii- 
žemčs 

tik ar
5 nuošimčius.
kujlturtechnika yra, 

Kas bus kaip f------ - —--- -----------------------------
Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.

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

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

Inteligentija 
lobaus' bu-

• ■

•Eurdlas.

BALTUOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti išplaukimai iš New Yorko: 
“LITUANIA 
“ESTONIA”

| Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čiu klesa $107;

J Klaipądą ir agal — $181 
L'Žčedysit $44.50 apsimokant abi pusi 

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

Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE 

120 N. La S'alle Str., Chicago, III. 
arxprie savo agentų.

.... 17 KOVO

..A.....  7 APK.

2-ra $132.50

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c

/ * bAKTKUS Prer
1619 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 .2‘'*'^2

3514-16 Rousevett Rd.
Arti St. Loais Avė. 

CHICAGO, ILL.



Trečiadienis, Vas. 25, 192? NAUJIENOS, Chicago, III

CHICAGOS 
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IDENTIFIKAVIMAS KASYKLOJE
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Vakarykščiai rinkimai bu 
' vo triukšmingi

Buvo daug peštynių 
tikierių. taipjau 
Moteris sugauta 
antrą kartą.

išvogimų, 
balsuojant

Vakarykščiai rinkimai bifvo, 
labai triukšmingi. Buvo nema
žai muštynių, per^išaudymų, 
buvo ir keletas išvogimų poli
tikierių. Tarp išvogtųjų yra ir 
aldermanas John J. Iloran. Jį 
išvogta iš balsavimo vietos prie 
30 15 Polk St. Spėjama, kad 
lai padarė jo polifiniai prie
šininkai. Visose šiose peštynė
se ir persišaudymuose betgi 
sunkiau sužeistų nėra.

Keli žmonės tapo areštuoti 
už bandymus kelis >ykius bal
suoti. Tarp suimtųjų yra ir 
viena moteris. Tai yra pirmas 
atsitikimas Chicagos istorijo
je, kad moteris tapo suimta už 
bandymą antru kartu balsuo
ti. Suimtoji yra ; Mrs. 'Ada 
Hart. Ji tapo areštuota balsa
vimo vietoje prie 223.7« (jrand 
Avė. Ją tardo rinkimų komi-

„ A *'. AW8»ss$&įŠ

: . ■

Giminės ir draugai bando identifikuoti žuvusius laike ekspliozijos. Sullivan, Ind., kasykloje an
gliakasius. Identifikavimas yra labai sunkus, nes lavonai yra labai apdegę ir nebegalima jų 
bepažinti. \ ' • ' .

bar randasi Californijoj, liko 
aplietas rukštimi, tikslu išdegin-1 ristynės, 
ti jo akis. Tai padarė jo jauna 
pati, kuri pūbkui pati bandė nu- 
sinuodinti. Bet\ abu pasveik- 
sią. I

I

Tai bus tikrai tarptautiškos 
kur susikibs įvairių 

tautų ristikai. ' ,
Northsidiečiams bus gera 

proga i
ir geras ris tynęs. —X. i

Kaip jau buvo rašyta, kun. 
Sląsys Linkus buvo areštuo
tas ir* paleistas tik užstačius 
$10,000 kaucijos. Prieš jį yra 
kaltinimai: Extortion ir Gon- % 
spiraęy (bandymo išvilioti iš 
kito kunigo pinigus ir pada
rymo prieš tą kunigą suokal
bio). ,

Kartu su kun. L ink tirti, vilio
jime pinigų, yra kaltinama ir 
Ona Karbauskiėnė, moteris, 
turinti vyrą ir jau suaugu
sius vaikus. Gyvenanti prie 
0721 Evans Avė., Chicago. Ji 
buvusi žinoma laike “spešelų j 
epidemijas“ kaipo uolus agen-Į 
tas. Sakoma, Tad ji bene bu
vo geriausias jspešelų agentas 
Chicago je. Ji yra kaltinama 
Ex(ortioii ir jos kaucija yra, 
$5.000.00. Už ją jau yra užsta
tyta paranka ir ji yra paliuo- 
sVuotn. Jos va ranto numeris 
yra 18(?530. Ji buvo atvykus 
Stcck Yai’ds> teismaų, bet kada 
skundėjų pusės advokatas pa
reikalavo ir gavo antro varan
to — dėl konspiracijos, tai 
Ona Karbauskienė dingo iš tei
smo kaip kamparas.

Juos abu skundžia

dabar suko, -kad išduosianti 
vis irsi kunigus! ir atidengsianti 
visus slaptybes, tai lodei, 
kam šis kun. Boba! h’ėreiltldin- 
gai skundžiąs ir tampąs Stasį 
Liukų. Apie visą si dalyką 
pati Ona (Karbauskienę) man 
pasakojo šitaip: “Aš mylėjau 
kun. Bobai pc’? a metus, o 
kun. Liukų per 2 melus. Kartą 
Stasys Linkus šaukdamas ma
ne telefonu papuolė ant ‘‘at
daro dralo” ir girdėjo mane 
su knu. Bobai Dasikalbėjimą. 
i i’iikus nugirdės šiuris žodžius: 
’'1'u mano brangi, tavo balsas 
man skamba dangišku ‘balsu.’ 
Kun. S. Linkus perpyko ir pa
sidarė labai užvydus, sužino
ję?, kad aš mviiu kun. Bobai. 
Jis skundė mane vyrui ir vieną 
karią mane užrodė vyrui, ku- 
riš rado mus abu su kum Bo
bai. Kun. Bobai prižadėjo duo
ti man $1.000, kad aš tylėčiau. 
Bet aš vis nieko nedariau, vis 
laukiau kol kun. Bobai pats 
atneš pinigus. Bet kad jis ne
atnešė, tai aš pasikvietus kun.

DR. VAITUSH; O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Paiengvins akių įtempimą, Kurii 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas aki.% nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas <sj elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir sueičiau. 
Vai: 10l iki 8 v. Ned. 10 iki 1 d. p

1545 Wėst 47th St 
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patarė 
naus geriau. ,

z . Į >

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland AVe.

Edvvard H. Raymond, vice
prezidentas Crane Co., pasimirė 

• tlraukiny, kely iš Texas į New 
sionieriai. Niekuriuosc precink- Orleans. Jis apleido Chicago 10 
tuose yra pavogta ' nemažai'dięhų atgal .biznio ^mkalais ii 
balsų, kitur rinkimų ji'isejai 
atėjo girti ir tik triukšmą kč-, 
Jė. Viename varde visi kandi
datai į aldermahus paprašė 
prisiųsti daugiau policijos, ka
dangi mušęikos terorizuoja 
balsuotojus.

Bašant šią žinutę balsavimo 
daviniai dar nežinomi.

buvo visiškai sveikas ir mirjis jį 
ištiko visai betikėtai. Jam bu
vo 60 metų amžiaus.

VIKRUS VYRAS

Taksikabas, kurio Šoferis liko 
areštuotas, prie 50 ir'State gat
vių užmušė drabužių sankrovos 
savininką Morris Ilalper, 58 m., 
4938 So. State St. Keli žmonės 
liko sužeisti įvairiose nelaimėse 
su automobiliais. I '

Marųuette Parko apielinkėj 
vasario 21 d. du jauni plėši
kai bandė įsigriauti pas J. Vai- 
džiuną, 2558 W."69 St. į grų- 
cernę.

mą j beizmantą 
jie sutiko navininką, 
atstatę revolverį 
leisti eiti viršun 
Bet p. Vaidžiunas 
nis, nes užšoko
psaneių durų, užtrenkė 
užbėgęs viršun 
ei ją. Ir plėšikai 
nieko negavę.

Manoma, kad 
gė artimiausį
ant VVestern Avė. —Report.

susiradę įėjiu 
iš užpakalio, 

kuriam 
liepė juos

- Policija j ieško Lee M. Levine, 
1346 S. Union Avė., kuris užsi- 
statė $1,000 kaucijos ir prapuo
lė. Jis yra Yellovv Cab šoferis 
ir greitai lėkdamas įlėkė į stulpą 
Nelaimėj liko sužeista jo pasa- 
žierė p-lė Lillian Halm. Kada 
jis nepasirodė teisme, teisėjas į> 
sakė jį areštuoti.

Paskelbus lietuvių golfo 
_________ ___  . kliubui turnamentą, <t prasidėjo 
pamatyti gerus risitikus' prieš pradiniai bandymai. Kiek 

teko patirti, tai senosios žvaig
ždes krinta žemyn, ir jeigu ne
pasikabins ore ir nepradės vėl 
kilti, tai gali ir nukristi visai. 
Pav. Dr. Karaliui visai nesise
kė pereitą pedėldienį.' 
Dr. Karalius paprastai nežai
džia tokiam ore ir ant- šlapios 
žolės. Geriausia sekėsi Džinu 
dzi-Drimdzi. Drimdzi,zmal, dar 
nežino, kad ant sausos žolės 
ir gražiame ore geriau žaisti. 
Tiesa, jis 'daugiausia ‘vienas 
žaidė, lai visuomet laimėjo.

Dr. Karaliaus, beje, oponen
tas buvo naujas golfininkas K. 
A., kuris ir taikosi galutinai 
nuvainikuoti daktarą. Bet tai 
tik pradžia. Kas laimės1 tame, 
- nobody knows as yet.

Internacionalinis Koresp^

ir 
ir 
of

yra mano pusbrolis, nuėjome 
kolektuoti.” Neatsimenu ar 
pirmą kartą jiedu kun. Bobai 
namie nerado, ar jis neturėjo

, I ‘I 4,

(Tąsa ant b-to pusi.)

BANCEVIČIUS LAIMĖJO 
RISTYNĖS

te ad dalykas 
Komaras 
nutūps kaip va-

Komaro 
dzūku”, 

parodė, jog 
risti kų kara

vežimą

žmonių. 
jlikino,

Tiesa

Lietuvių Rateliuose
1 V ‘

buvo vikres- 
už arti 'jo 

ir 
pašaukė poli-

tie patys apvo-

Smulkios Žinios

E. H. Hilton, 14716 So. Mor
gan St., liko sunkiai sužeistas jo 
paties automobiliaus. Prie 
VVestern ir 143 gatvių jo auto
mobilius sustojo ir jis išlipo jį 
“užkrenkinti.” Jam “bekrenki- 
nant” atbėgo kitas automobi
lius, kuris užgavo jo automobi
lių ir nustūmė dešimtį pėdų, 
taip kad ratai pervažiavo Hil
ton. »

Chicagietis Darby Day, 
sūnūs munadžerio Mutual 
Insurance Co., kuris penki 
nėšiai atgal vedė taipjau chica-
gietę Bernice Lundstrom ir da-

U f c 
mė-

KETVERGE POŽĖLA RISIS 
NORTH SIDĖJE

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

Ketverge, vasario 1 
Se hoen h o fe n svotai nė j.e
\vaukee ir Ashland) įvyks gan 
įdomios ristynės. Ten risisSK. 
Požėla su Bob Marslial. Svar
biausioje poroje risis vokiečių 
milžinas liaus Sleinke su Geo
rge Hill. Be to, risis J. Ko~ 
gacki su Andersonu ir Niek 
Gotch su Tony Angello.

• / z

(MiL

Chieagoje Komaras sutiko 
skaudų pralaimėjimą .

Mano spėjimas išsipildė.
Sakiau 

galimas,
kaip sakalas, 
balas.

Ir-nulupa >
Pirmadienį įvyko 

ristynės su “drapiežnu
Ir tos' ristynės 

Komaras yra ne
liūs”, ę... -ko nors kito.

Susirinkę žmonės širdo, juo
kėsi ir labai nemalonius kom
plimentus siuntė Komaro adre
su. “Karyė!” “Jam tik 
vežti, o ne ristis”, e te.

Ir aš visai nekaltinu
Komaras kiekvieną

jog jis... nemoka ristis.
Buvo slačiog juokinga žiū

rėti, kaip jis stumdė dzūką ne
žinodamas ką jam daryti. . O 
kuomet dzūkas atsidurdavo 
apačioje, tai Komaras irgi bu
vo bejėgis: jis graibėsi, čiupi- 
nėjosi — ir,/ nesugebėjo nė 
rankos, nė kojos pagauti.

Per visą ristynių laiką dzū
kas nė kartą nebuvo patekęs į 
pavojingą padėlį. Jeigu risty- 
nes butų ilgiau užsitęsusius, 
tai, kb gera, Banccvičius dar 
Komarą butų ištempęs ant 
mat rašo.

O reikia pasakyti, kad Ban
ccvičius ristynių dienoj jautė
si labai blogai: jo viena ranka 
ir krūtine buvo gerokai su
trenkta.

Bet prieš Koniat'ų,’ matyti, 
jis butų su viena ranka ir ko
ja atsilaikęs... N

Komaras žadėjo dzūką du 
kartu į valandą ir penkioliką 
min. paguldyti, bet nepaguldė 
nė kartą. O už tokį “alsižy- 
mėjimą” • jain tinka, pasak 
juokdarių, ne ristikų karaliaus, 
ale “dešrų karaliaus” titulas.

—N.

Kunigų byla
Kunigas su niotere norėjo iš 

kito kunigo išvilioti pinigų, 
bet tapo areštuoti ir atiduo
ti teismui.

šiomis dienomis įvyko skan
dalas, kuriame figūruoja du 
kunigai, vienas nepriklauso
mųjų -.. nezaležninkų, o kitas
—Rymo katalikų, ir viena mo
teris. Visus tas skandalas/ da
bar atsidūrė'Teisme ir k n bus 
perkratinėjamas.

Svarbiausieji to skandalo 
dalyviai yru šie:

Kum Stasys Linkus, neza- 
ležninkas, įšventintas j kuni
gus rugsėjo 23 d., 1923 mi lais. 
Klebonavęs a|/ie metus laiko 
Lietuvių Tautiškoje parapijo
je, prie 35 ir Union galvių. Jis 
lapo pašalintas iš tos vietos 
sausio mėnesy š. m., parapijai 
pasidavus lietuvio’ vyskupo Jo
no Grilėno jurisdikcijai. Nuo 
sausio mėn. jis buvo beveik 
be užsiėmimo. Kun. S. Lipikus 
yra po globa vyskupo Carfora.

Rymo 
k a I a 1 ik ų k u n iga š V Hm>m a s 
Bobai, klebonas šv. Petro 
Povilo parapijoj, prie 50 
Hermitage galvių, Town

/Lake. Jis yra kokių 40—45, o 
gal ir daugiau metų amžiaus.

Jis ir kaltina viršminetus 
kun. S. Linkų ir O. Karbaus
kienę, kad jie būk padarę prieš 
jį suokalbį ir norėję išgauti iš 
jo pinigų.

Tai yra trys svarbiausi sskan
dalo dalyviai, kurie aktyviai 
dalyvauja teismo procedūroje. 
Man, 7 kaipo reporteriui, neru
pi nė vienus kaltinti, nė kitus 
teisinti, bet lik paduoti įvy
kius bešališkai, ant kiek apie 
tai galima sužinoti ir kas pa- 
sireikšs pačiame teisme. Aš pa
sistengsiu su kaltinamaisiais ir

ti, taip kad ir jie galėtų savo 
žodį tarti ir aiškiau nušviesti 
visą ši dalyką.

Ką sako M. Burokienė. I
Kadartgi žinojau, kad p-nia 

Michalina Burokienė, regis
truota akušerė, gyvenanti prie 
5152 So. Halstcd SI., gerai pa
žysta Oną Karbauskienę, taip-, 
jau ir kun. 'Stasį Liukų, su 
kuriuo augo Lietuvoje, tai kad 
plačiau sužinojus apie kylusį 
skandalą, pirmiausia prie p-ios 
Burokienės ir atsikreipiau. Ji 
mielai sutiko duoti reikalingus 
paaiškinimus ir visai nesisle
piant, kad ji tai pasakoja.

Jos pasakojimu, Oną Kar
bauskienę jau senai pažyslan- 
ti ir ji pati jai yra pasakojusi 
apie /iškilusį skandalą ir skun-

P-ia M. Burokime man pa-

‘‘Kiek aš žinau, kun. Tbo- 
mas .1. Boįial yra p-ios Onos 
Karbauskienės numylėtinis .jau 
<8 melai, o kun. Stasys'Linkus 
taipjau mylėt i uis per 2 metus. 
Aš pati buvau pas ją kelis 
kartus ir ten radau kun. Bo. 
bal jau gerai nusikaukusį. Ki
tais kartais aš radau tai viena, 
tai kitą kunigą. Vienas jų bu
vo J.., rymiškis kunigas. Be to 
man pati Ona sakėsi, kad pas 
ją lankosi keletas kunigų. Ji

nuliudime
sūnūs Ka-

M A RTIIA PILI PA U S K1EN £
Musų mylima moteris persisky
rė su šiuo pasauliu sulaukus 42 
metų amžiaus, Vasario *mėn., 
22-rą dienų, 12-tą. Vhlandą ry
te. Paėjo iš Povigailių kaimo, 
Titavenų Parapijos. Amerikoje 
išgyveno 15 metu.
Paliko dideliame 
vyrų Pranciškų, tris
zimiera 14-kos metų, Bronislavą 
13 metų, Viktorų 8 metų. 2 se
seris ir brolį Amerikoj.ir 8' se
seris ir motįjų Lietuvoj. Kū
nas pašarvotas randasi 8934 Ex- 

■■ change Avė., So. Chicago, III.
Laftlotuvės įvyks •'Vasario 26-tą, 
<S vai. iš ryto, iš namų 8934 
Exchange Avė. j Šv. Juozapų 
Bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero Kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiam jam paskutinį 
patųrnavimų. '

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Vyras, sunai, seserys ir brolis.
Pranciškus Pilipauskas,

8934 Exchange Avė. S. Chicago.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Šaginaw 
4224.

Physical Health Institute
v DR, VĖLOMIS, Ph.

D. C,, D. O„.N. T.
Gydau įvairias ligas* ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų 4r opera
cijų, naujausiais budais. ,)

4204 Archer Avė., Cjiiėago, Iii.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nųų/O, ryto iki 12 įlietų. 
Vakare fiūo *6 iki 8. vai., vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

....Telcphone Lafayette 4543

CH1ROPRACTIC
Del šlubu

ir ligotų

vaikų su

teikiamos

Salote Bitter Išdirbystė
\

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

Jis yra kuo geriausias nuo dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo. skilvio 
nemalimo, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetito. ’ ' x

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių. Biterų kiekybės ge
rumų niekas negali viršyti. Aptic- 
korius-chemikus užžiuri jo išdirbinių 
užtikrindamas jo nuopelnus.

Kaip pilvtKs nedirba, visus žinog'aus 
organizmas yra užnuodintus, ir tada 
inkstai nukloja dirbę ir baisus ne
smagumas ir nuovargis yri jaučia-

Kad vaitosite kaip nurodytu šį pil
vo gydymo biterj ir ištiesite jo nau
dingumų, nebusite be jo.
Įsigyk bonkelę į savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Salute 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

I J

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

kainos

Dr. Paul Baumann
X-Ray speciali* egzaminacija. 

3162 So. Halstcd St.

Atydai
Lietuvių

7 ■ -------c

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876
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Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdinta^?, 
Visi lihksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Vorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, kn- 

. riame ėjo hyia delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių ku- 
, dikių motinoj pasiteisinimo, kad ji 

negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio • ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams; kuomet 
tik užeis tie •skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

RAMBTNO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo dauginusi .

(Paskelbimas)

«Ua ■M

Lietuvių Rateliuose. ninkus, Birutės chorą reikia 
padaryti tokį, kokiu.o' jis iki- 
šj<4 dar pribuvo. '

(

Pleyer Pianas naujas garantuo
tas su 25 Rolėmis, Benčius, 
L%mpa, vertes $600, trumpu lai

ku turi būt par- $285 
duotas už * »

3327 S. Halsted St.

CHICAGO, ILI

Užmokėsit po išgydymo
l.abai daug sergančių /.morųų ken

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

Mfs todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną 
mus atsilankys 
nuo šios dieno?: 
čių pasekmių.

Kad užtikrinu^ gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodu kuriuos mes turime 5s«_x’ve».

Musų X-Kay aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

sergantį kurie pas 
laikė šešių savaičių 
iki pat užganėdinan-

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligi). Žiijomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios (čirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ėhrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yrą reikalą^ vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos,” galite 
eiti i darbą arba j bi?nį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome laliai, (.pasekmingai ir visas 
genėjusias if komplikuotas ligas, 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir . ArmrikoniAkaia (taisymais ir gyduolėmis.

t:iga«- kr(aujo, reumatizmą, nerv.ingpmą, 
užkietėjimą vMurip, krutinės ir Šonų skau
dėjimą. galvoauk'o, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą pĮaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumat per 28 metus.

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

The Peoples Health 
Institute

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

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

toj .nuo 9 ryto Iki 8 vakare. Nedėlioj ir® 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietrt. Pa- 
nedely, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti Iki 
« vai. vakare.

nes
užei*

musų

suba*

NAUJIENOJ Chicago, III.

Pranešimai
TrečiaęlieniS; Vas. 25; 1925 **-" 1 '* '•*" 1 ""■'■■n

(Tąsa nuo 5 pusi.) 
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pmigų, tik reikėjo kito susiti
kimo. Toliam man Ona taip 
papasakojo: “Stilareme susi
rinki! antru kartu 'ir kini. Bo
bai duosiąs man pinigus. Suei
ta antru kartu, bei kun. Bo
bai turėjo paslėpęs Iris detek- 
livus. Kada kun. Bobai para
šė čekį anl $500, vardu .Stasio 
Rinkaus'ir padavė .jam j ran
kas', Ino Oaiku iššoko policija 
irunns abn arešlavo.” Tai įvy- 

o ir 
manPovilo klolu)nijoj|p. Taip i 

pati Ona pasakojo.
Taip apie tą įvykį man 

šakojo p-ia M. ’Burokiene.
Ką sako kun. Bobai advokatas.

Kun. Bobai advokatas p. Vicr 
tor Erohlich apie paskiausius 
įvykius irgi maždaug tą patį 
pasakoja, tik jis kaltina, kad 
Stasys Linkus su Ona Karbatt-

pti-

prieš jo klientą, kun. Boba! 
išvilioti pirtigus. Pinigus 

lu lame 
prie 63 
galvių, 

sugavusi.
vyliojimo' pinigų 
us nagrinėjamas 

prieš jury. Kaltinimas už suo
kalbį (konspiraciją) bus na
grinėjimas prieš tdsėją Borel- 
li, Stock Yards ./ leisme, prie 
47 ir Halsted gatvių, šiandie, 
vas. 25 d:

Stasio Linkaus vyskupas 
(jis yra ir arcivj’skupas) pe
reitą kartą teisme savo kuni
gą bandė užtarti, bet teisėjas 
Borelli nenorėjo jo nė klausy
ti, nė jį pažinti. 

« - i
Laikraščiai rašo.

sūry
Got Ingo G rovė 
juos policija ir 

Kaltinimas

jis 
“ebop 

ir

n. • i i j i Liet. Soc. J. Lygos lavinimosi su-
IFzimtiZl-lkriindzi chore. sicinkimas įvyks penktadieny, vasa

rio 27 <1., 8 v. v., Rayrnond Chapel, 
816 VV. 31 St. Visi nariai malonė
kit atsilankyti ir savo draugus atsi
vesti. — ApŠvietos Komisija.

""" ",l‘ ' ,"V‘....... ,

North Side. — “Karalaitė tikroj 
teisybe” repeticija įvyks ketvirtadieny 
Vasario 26 d.i 8 v. vak. Polasky Park 
Svet., Room C. Visi lošėjai malonėki
te būti laiku. Perstatymą rengia 
Pirmyn Mišrus Choras, kuris įvyks 
Kovo 21 d.’ P. MoldaŽib. svet.

- .1. Ascitą, pirm.

Kiekvieną " ketvirtadieni į 
pamokas atsilanko ir dainuoja 
chore ir vienas artisilas iš 
“DzimtVJ-Drimdzi”, lai p. 
Alšauskaš, kuris padidina basų 
sekciją. Neužilgo atvyks ir 
meilutis p. Dineika. Tik yra 
klausimas su p. Dikiniu. Mat 
jis sako, kad jam rupi šeimina, 
bet reikia tikėlis kad ir p. Di- 
kinis neužilgo bus musą tar_
pe.

A. Vanagaitis rūpinsis 
koncertais

Ikišiol Birulėje Imdavo 
tikra nuizikalė komisija, I 
su valdyba tvarkė visą choro 
muzjkalinį programų, d'očiaus 
atvykus p. Vanagaičių i, Birutė 
nularė pavesti visą tų darbą 
p. Vanagaičiui. Mat jis pats 
yra artistai ir kūrėjas, tad Bi
rutė pilnai pasiliki, kad jų ve
dėjas užganėdins ir juos, cho
ristus, ir Cbicagos publiką.

Visi dainuoti! y
Iš viršminėlų žinučių jus ma

tote, ] 
reikia 
paisant

tam 
kuri

kad dirbai* mums ,visiems 
lik dainuoti. . Taigi ne

kas jus ne būtumėt, 
ketvirtadienio vakare, 
vai., pasigerėti gerukaip 

upu, padidini! btirj dainininkų 
ir pasimokinti dainų.

Dailės Mylėtojas.

PRIE “GINČŲ DEL LAI
DOTUVIŲ.”

Naujienose, vas. 22 d.,, tilpo 
kokio tai Rietaviškio “Ginčai 
dėl laidotuvių,” kur rašant apie 
įpirtį ir laidotuves Kazimiero 
Cipario, bandom# pateisihti jo 
brolį Prancišką, Ciparį. Tvirti
nama, kad apie mirtį buvo pra
nešta tik jo seserims, o brolis

Anglų laikraščiai apie šią by
lą rašo sekamai:

“Stanley Linkus, 29 m., 6304 ■
LeUand AJve. ir Mrs. Anna Kaby, nieko nežinojęs, tik vėliau paty- 
40 m., 6725 Evans Avė., liko su- ręs. Tas netiesa. Sesuo P. Gu- 
imti už bandyMą išvilioti iš kun. dinskienė gavusi liūdną praneši- 
Thomas J. Bobai, 5009 Hermita- mą, kad brolis K. Ciparis užmer- 
g, Avė., klebonas šv. Cyril ir Me- kė savo akis ant amžių, tuojaus 
thodius cechų Rymo katalikų 
bažnyčios.

“Kunigas sako, kad kaltina
mieji paroti ė jam paveikslą, ku
ris, sakė vienas jų, ‘esąs kun 
Bobai ir moteries ir reikalavo 
$500 už leidimą jam nusipirkti , 
tą paveikslą. Vieton to jis pa
šaukė policiją.”

Iš Birutės
Reikalauja* 100 dainininkų 

choro.

pranešė seserei J. Gvdldienei ir 
•taipjau tuojaus pranešta broliui 
F. Ciparui, kurį pakviesta pri
būti pas seserę P. Gudinskienę 
pasikalbėti ir susitarti apie lai
dotuves. Jis atsisakė atvykti. 
Tada seserys,, nesulaukdamos 
brolio, pasikvietė daugiau gimi
nių irsutarč velionį laidoti lais- 
vtu, kaip k ji d jis 

ir g'yvas bud amas 

jokiai parapijai.
vas būdamas nereikalavo jokių 
bažnyčių,, ta? jo seserys, buda- 
m(bs ' susipratusios, nepanorėjo 
būti tiek žiaurios, kad nors mirų 
sį savo brolį traukti į kokią ten 
bažnyčią. Rietaviškis rašo, kad

laisvai ^yv«mo

nepriklausė

Jeigu jis gy-

Komp. Vanagaitis būtinai 
reikalauja, kad Birutės Cho Į velionis priklausė kokiai tai Po
ras susidėtų iš daugiau kaip vilo bažnyčiai, bet tai netiesa, 
šimto dainininkų. Dabar moki-, bent pats velionis niekam apie ( 
narna dainų, kuri reikalauja tai nepasakojo.^

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAl-ZEME

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
| PAJIEŠKAU Agotos Rakickiutės, 
po vyrų Petndtier/ė. Girdėjau gyve
na Grand Kapids, Mich., buvau pa- 
jieŠkojusi metai atgal. Atsišaukite 
pei1 laišką arba ypatiškai. Jeigu ga
lit; labai svarnus reikalas. Natalija 
Skalandžlutė po vyrų Skaistgičienč; 
4903 W. Roosevelt Rd., Cicero, J11.

1 AŠ , JONAS ČEPSKIS' pajieškau 
savo senų draugų. Kazitpiero Ulio, 
kaimo Ktačių ir Stanislovo I^eščinsko, 
kaimo Diagionių. Jie gyvena Chi
cago; turiu labai svarbų dalyką, mel
džiu atsišaukti arba kas kitas pra
šau danešti ant šito adreso:

JOHN CHAPSKIS
Kansas City, Mo.1530 Oak St.,

•PAJIEŠKĄU pusbrolio Andriaus 
Mažeikio, iš Lietuvos paeina, kaimo 
Vazgaikfemio, Prienų parapijos, Mari
jampolės apskričio, 22 metai atgal 
gyveno Mamanoy City, Pa., dabar ne
žinau kur i-andasi. Jisai pats arba 
kas žinote apie jį malonėkite praneš
ti. Jo pusbrolis Mykolas Diškevičius, 
4358 S. Maplewood Avė., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

RRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Maleyojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

Už-

; BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAI 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handling.

z Turime dąufc metų patyrimą.
3406 ’Šo! halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Ištaigu 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. 
Roofing Co., 3411-1.3 
Phone l4iw<lale 01,14.

J. J. Dunne 
Ogdęn Avė.,

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 2 storai, karštu vande

niu apšildomi. Vieta gera visokiam 
bizniui. 1446 S. 491h Čt., 
Kreipkitės prie savininko.

Tel. Boulevard 1254

Cicero.

3 KAMBARIŲ didelis- flatas pa- 
rendavojimui ant 2-rų lubų *“Water 
CJosed” viduj, elektra ir didelis por- 
čius. - ę

Atsišaukit
1813 String St.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys 

kuri reikalauja'tai nepasakojo.( Kad velionio vienam vaikinui su ar be valgio. 
Birutė ir komp. j brolis buvo užpirkęs pamaldas, Prašau pranešti laišku.

Vanagaitis prašo visų daininin-|tai tas nesvarbu: kas nori, tas ( PETER LUKIS, 
kų, kurie tik turi norą mokiu- pamaldas gali pirkti; tik keista* ( 712 W. 17 PI.
tis dainuoti ir turi balsą, tuo- kad Brolis užpirkęs ? pamaldas 
jausi įstoti choran, nepaisant pats jose nedalyvavo. Taipjau 
kokius kas turi įsitikinimus, netiesa, kad seserims atsisakius 
nes prie Birutės reikalaujama leisti vežti velionį Kazimiero 
vien dainuoti, o į asmeninius kūną į‘Povilo bažnyčią, atsisakė 
įsitikinimus ir pažiūras - nežili- dalyvauti laidotuvėse daug gi- 
rima.

J. Ramanauskas dainuoja 
chore.

minių. Visi dalyvavo, išėmus 
brolį, brolienę ir dar vieną. Vi
si gi kiti giminės ir draugai da

lyvavo, kuriems tik buvo spėta 
žinomas tenoras p. .1. Rama- pranešti, ar patemijo skelbirfius

nauskas prisidėjo prie choro ir Naujienose. Kuriems nespėjo- 
luo sustiprino tenorus. A.' Va- me pranešti dėl ijeturėjimo ačM 
nagaitist patieks dainų, kuri resų, ar nepatemlįjo Naujienose 
reikalauja solišto. Juo ir bus1 —----1”’4- —* ’ +'"’
p. Ramanauskas.

“Nora” irgi ateina.

—■ nerugokit ant musų, tai jau 
ne musų kaltė ir tai įvyko ne 
dėl musų noro.
atvyko su dideliu

Tiesa, brolis
triukšmu ir

ketvirta- norėjo Kazimiero kūną vežti į 
bet ne kokią ten Povilo bažnyčią, bet 
turės ir seserys, kaipo lietuvės, nepano

rėjo leisti vežti savo brolio ku- 
žinome, kas ną į kokią ten svetimtaučių baž- 

chicagiečiams'nyčią, į>et velionis tapo nuvežtai

REIKALINGAS Kambarys vie
nam vaikinui be valgio, prie švarių 
žmonių, geistina, kad butų telefonas, 
Bridgeporto apielinkėje, praneškit į 

Naujienų Skyt'h) 
3210 So. Halsted St.

M.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJ A, šviesus, 

frontinis kambarys dėl vieno 
arba dviejų vaikinų. Yra elekt
ra ir mąudynė? P. >

722 W. 18 St.

JIESKO DARBO
“Nora” ateinantį 

dienį ateina, dainuoti, 
viena, — su savim ji 
daugiau dainininkių.

Jau mes visi 
yra “Nora” ir 
apie ją netenka aiškinti. Ji at-^ tiesiai į Lietuvių Tautines Kapi- 
einantį ketvirtadienį, bus pa- nes ir ten gražiai palaidotas, 
mokose ir pagelbės birutie-1 Mes prašome brolio ir kitų ne
riams traukti sutartinę. Mat. patenkintųjų, duoti ramybę ir 

ūpas, nepavydėti to mažo žemės skly-
— -■ / g I i.» _ • _ ą  i _ _ _ i • _ 1 ♦ • T T _

p.1 ziimferui, nuo kurio mirties

dabar pasi Birutę kitas i
kita tvarka ir mandagus, tak- pelio mielam broliui velionui Ka
ti škas ir gabus mokytojau

,1“ Vanagaitis, tad ir trankia prie šiandie sukako vienas mėnuo.
J savęs visus geriausius daini-l J. G. ir P. G.

JIŲŠKAU darbą už ' karpen- 
terj; turiu 10 metų phtyrimą.

Frank Marčiauski
4623 S. ^pringfield Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA prie namų dar
bo moteris ar mergina, gali ir 
turėti vieną šeimynos. Darbas 
pastovus ir geras užmokestis. 
Kreipkitės 1 lubos. s

702 W. 35th St.

REIKALINGA moteris 
prie namų darbo, gera mo
kestis, valgis ir kambarys.

Atsišaukit
1730 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKĮJ~
VyRŲt

REIKIA Vyrų ir Moterų, par
davėjų. Darbas geras ir pelnin
gas, nuo $1000 iki $5000 į me
tus užtikrinu; nepatyrusius 
greitai išmokiname. Atsišauki
te greitai nuo 9:3(1/iš ryto iki 1 
vai. jfo pietų šią visą savaitę, ar
ba utarninko vakarais nuo 6 iki 
8 valand. Klauskit Viktor Lėkis. 
Sales Manager.

Room 849, 
First National Bank BJdg. 

68 W. Monroe St., 
Chicago, III. 

1 ..... . 1 ———

GROJIKUS PIANAS
IŠ priežasties apleidimo miešto, tu

ri būt parduot as prieš vasario 28, su j 
henri u m i ir 198
kaina

EXTRA BARGENAS

muzikos .rolių,! l«nlayim,.i 2 aukštu mo-
dinis narnas, i fttoias ir tintai po 4 
kambarius'ant kampo ir extra iotas 

i prie šalies. Rendos $103.00 j mėne
sį vertas ir galima, gauti Jaugiau, 
flatai šviežiai ištaisyti ir viskas ge- 

i i-ame stovyje ir gera apielinkė South 
į Side, arti Garfield Boulevardo ir 
I Halsted St. Kaina $9500.00, įmokėti 
j $1000.00, o likusius $75.00 j mėnesį. 
Priežastis pardavimo —' —•

PARSIDUODA bučernė ir groser- aplankyti Lietuvą.
nė lietuvių apgyvento j apięltnkej. tai ’ ' ’
Biznis išdirbtas ir neša gerą pelną, 
Pardavimo priežasti§ nesitikimas tar
pe partnerių.

Atsišaukite
1731. So. Union A ve.

ir

$130
Paimsiu $10 į mėnesį nuo atsakan

čių žmonių.
* 3323 Lincoln Avė. t 

1-mas augštas 
Klauskite Mr. Eekel’s piano

, savininkas nori 
Atsišaukite grei- 

pas savininką.
Grocery Store,

6002 So. Stato St.,
Tęl. Wenworth 0612

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALINGAS, blaivus ir sa
vo darbą gerai išmanąs virėjas. 
Guolis, valgis ir gera mokestis.

* Atsišaukite
' $815 So. Halsted St.

1 fl. rear

REIKIA lėberių prie dirbtu
vės ir lauko darbų toliaųs iš 
miesto, 44 iki 50 centų į valan-

30 S. Canal St.
2 aukštas

REIKIA unijistų pirmos Lie
sos karpenterių dėl irimo ir 
paprasto darbo.

J. Gaudietž kontraktorius 
6606 S, Mozart St.

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

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

VISI, KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ 

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St.
Atdara nedėlioj.ir vakarais

PARSIDUODA trobas, n tono, 
Nelson, Moon Express Rody. Gę- 
ras visokiam bizniui^ Galima pirk
lį j visa . Express biznį, nes išva
žiuoju į kitą miestą. Pirmas lai
mės. Kreipkitės vakarais po 6 v., 
2 lubos.

4109 So. Rockwell ’St.

'BARGENAS. Parsiduoda Dragon 
Taxi Cab vartotas 1V6 metų, beveik 
naujas. Parduosiu arba priimsiu 
touring karą, lotus, arba bile kokius 
morgičius.

Atsišaukite
v ■ Grocery Store, 

6002 So. State St., 
Tek Wenworth 0612

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo Slager grojik- 

į pianą /išrodo kaip naujas už 
$16o, yra 190 rolių, benčius ir ka
linėtas. .Atiduosiu išmokėjimais 
dėl atsakančiu žmonių. Turit pa
matyti, kad įvertinus.

2918 M|ilwaukee Avė., Ist floor

•PARDAVIMUI bučėrnė ir grosernė, 
apgyventoj apielinkėj; biznis, išdirb
tas nuo senų laikų; gera vieta dėl' ge
ro žjnogaus. Parsiduoda iš priežas
ties nesveikatos; nepraleiskit geros 
progos; kas tokio biznio ješkote, nu- 
>irksite nebrangiai. ..
• 1906 W: 63 ’St.

PARSIDUODA Lunch Room 
darantis labai gerą biznį. Par
duosiu pigiai už cash. Pardavi
mo prįežastį patirsite ant vie
tos. > - i

6343 S. Western Avė. , 1

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė. Taipgi prilaikoni 
ir kitokias reikmenis. r„. 
su namu ar be namo. Renda pigi; 
parduosiu pigiai. Randasi prie pat 
mokyklos. Atsišaukit tuojau.

4636 S. Hennitage Avė.

PARDAVIMUI ppl'eka North 
\vest Side; turi bi.t parduota 
greitai. Urbai gera proga 
Agentų nereikia. Atsišaukite 
Tel. Lavvndale 4048.

TURIU parduoti savo $275 vertes 
consolc riešuto medžio yictrolą su ra- 
dio prijungimu. Yra daug rekordtj 
ir deimantinė adata, $65.

2502 W. Division St., 
2 augštas 

Tol.’Armitage 1981

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų Michigan valstijoj fanna, labai 
geroje farmų apiėlinkėje. Nėra jo
kių skolų, 2 mylios į miestą, mylios 
j mokyklą? Visai gera žemė, auga 
viskas. Pernai užaugo 325 bušelių 
bulbiy iš. 1 akro. Naujas 4 kamba
rių namas ir kiti budinkai, šaltinio 
vanduo į mamą. Ką jus turite mai
nyti Į tą farmą ?

Savininkas
RUDOLF R. SCHAŪF.R, 

1854 Maud Avė.,
Chicago, UI. >

Y

PARSIDUODA bučernč ir grOser- 
nė lietuvių apgyventu] apielinkėj. Biz 
nis išdirbtas. Cash ir kreditas. Ly 
sas ant 5 metų. Parduosiu pigiai 
nes ūmai turiu apleisti miestą.

2438 W. 45 Place
Tel. Lafayette 8654

PARSIDUODA 'labai ge
ras šuo, patogu^ prie biznio 
ir kitokių įstaigų, vienų me
tų senumo.

Kreipkitės 1 lubos
* 3254 Emėrald Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI \ nužeminta kaina 

dvi krautuvės, išrenduotos dėl Natio
nal Tea Co., ir įbučerio, žemė 50x125, 
4 flatai, visi pečiais šildomi, viso ren- 
dų apie $4,000. llučerio lysas išsi
baigs gegulės 1, 1925, kaina 'nuže
minta iki $31,000, tiktai dėl šios sa
vaitę.’ Randasi prie Cottage Grove 
Avė.; į pietus nuo 79 St. šaukite 
dėl smulkmenų Vincennes 8080.

5663 Normai Blvd.
2 flatai, 6-7 kamanrių, 2 nauji fur

nace, presuotų plytų, aržuolo trimih- 
,gai, modemiškas, labui geras 
nys. šaukite Vincennes 8080.

pirki-

Marųuette Road Bargenai.
2 apartmentąi, mūriniai, 8-8 kam 

barių, kiekvienas kambarys šviesus ir 
turi daug oro, netoli elevatoriij ir ge
ležinkelio, furnace šildoma. Galima 
lengvai perdirbti j 4 flatus ir paskiau 
parduoti už $20,000, kaina $12,000, 
galima gyventi nuo gegužės 1 dienos, 
cash reikia tiktai $2,000. šaukite 
Vinyennes 8080.

fiERIAUSI PROC.A
Kurie , norite inajnyti biznj 

2 pagyvenimų naujo, ’ gražaus 
ro namo, gražioje apiclinkoje,

Kreipkitės pas
A. GRIGAS,

3114 S. Halsted St.
Phone Boulevard 4899

nm-

DIDĖLIS BARGENAS, 2 flatai, 
6-6 kamabrių, mūrinis nanfas, 1632 
So. 50 Avė., galima tuojau gyventi, 
savininkas ant paręikalavimo, klaus
kite

ANTON NUSHĄRTT, 
namų statytojas, 

Tel. Berwyn 2024 M.

PARDAVIMUI 45 St. ir Grand 
Boulevard, kampinis, tašytų akmenų 
namas, pirmiau buvo milijonierių re
zidencija, yra 12 didelių kambarių,' 
visi kambariai su karpetais, 8 kaml/a- Į 
riai pilnai su rakandais. Įplaukų 
apie $500 į. mėnesį. Dabar vartoja-! 
ma kaipo rooming, house, $28.090, 
cash $4,000, kitus išmokėjimais. Tik-, 
ras bargenas. (

Del apžiūrėjimo šaukite 
, Drexel 6461

4

DIDELIS BARGENAS ,
Pardavimui bizniavus namas, 3 

krautuves sykiu; bus užbaigtas j 2 sa
vaites. Dvi krautves jau išrenduo- 
tos; dėl bekemęs ir A. P. grosernės, 
rečia bus gera dol bučernės; rendos 

atneša $210 j mėnesį. Pirmas mor- 
gičius ant 5 metų, $9,000, savininkas 
priims i ‘ 
$5,000 arba $7,000 cash. 
ri būt parduotas į tris dienas, 
na $21,000.

Tel. Lafayette 6271 
4503 So. Troy St.

antrus morgičius. Reikia
Namas tu-

FARMOS. — Parduodu I 
farmą Irons, Mich., 30 akrų dirba-1 
mos, 13 karvių (8 melžiamos), 2 ark
liai, pulkas vištų, 3% mylios nuo 
miestuko ir stoties, mašinos, Fprdo 

i parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant namo.

J. MIKUČIONIS, 
12237 So. Union Avė., Chicago, III.

nrilaikom jmeHiuau ir * 
Parduosiu karas, viską

ANT. PARDAVIMO pool room ra
kandai: 4 stalai, 18 krėslų, 1 regis- 
teris, 2 show cases ir t.< t. Atiduo
siu-viską už $600. Turi būt parduota 
iki ateinančios pėtnyčios.

JOHN KROB, 
550 E. 155 St., 

Harvey, III.

PARSIDUODA 2 aukštu mūrinis 
namas |W» 6 kambarius, karšiu van
deniu šildomas, su 2 boileriais. 
Naujos mados jlaisymai. Garadžius 
dėl 2 karu. Parduosiu pigiai.

A Garmus, savininkas 
1615 S, 4«th CL, Cicero

MORTGECI Al -PAMOIOS
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Pinigai' 
paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
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4y'<

<<3
♦

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, 111.
Phone Seeley 1643

M. Ė. HUTF1LZ, Manager

PAMOKOS
Pilietybės IDtii Ira.šystcs 
Gramatikos
Retorikos 
Literatūros 
Etimulotfijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fi zikos 
Sociologijos

LAIKAS:

Anglų Kalbos 
Ijietuvių Ku,ll>os 
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 ilči 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

ir moteris mokiname dykai.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei be, 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 
£er laiškus (correspondence). Pla- 

ssnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

80 akru. Vargeresnis.
i Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEER1NG
1507 W. Madison St.

KAS K A TURITE mainyti. Aš 
turiu 4 pagyvenimų medinį namą 3 
po 4, t - 5 ruimai su viškais ir beis- 
mantu. Mainysiu ant Bungalovv ar 
Cottagei ar 2 flatų arba biznio. Ne
praleiskit progos. Kreipkitės pas sa
vininką., 1 lubos priekis.

3120 Emerald Avė. 
Tel. Yards 0711

t
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