
I

{The ^irst and Greatert Lithuantan Dailę tn yl;he/7ca| i Bil A t a | the r'irstGrcatcst Ltthuantan Dailę tn

PUBL1SHED RY Tfc L1THUANIAN NEWS PUBLISH1KG CO.. INC. "

1 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
NAUJIENOS s

3 THr'LiTHiiAM>AM Daily NEws 1
PUBL18HED BY LtTfiUANIAN NBW9 PUBLISHING CO„ INC. 1

1739 South HaLtei Chicago, Illinoia
' Telephone Rooaevelt 8500 |

įpzrma.s ir Didžiausias Lietuvių DienraStis AmerikoĄ Entered as second Clais Matter March 7, 1914, at the Post Office
1 under the Act of March 8, 1879.1 1

of Chicago, III. Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj j

VOL. XII. Kaina 3c. Chicago, HL, Penktadienis, Vasario?Fehruary 27 d., 1925 0*437 No. 49

Indianos senatoriai 
“sustreikavo”

Meksikoj kilo katalikų 
bažnyčių kova '

Sovietai gena lenkus laukan 
iš Baltgudijos

Senatorių streikas
Aštuoniolika Indianos demok

ratė senatorių, ažuot eiti po- 
sėdin, išgaravo į kitą valsti-

INDIANAPOLIS, Ind., vas. 
26. - Aštuoniolika Indianos 
valstijo? senatorių, visi demo
kratai, sustreikavo. Mat sena
tas turėjo svarstyti rezoliuci
ją, kuri buvo nenaudai senato 
nariams demokratams, o ka
dangi senato didžiumą sudaro 
republikonai, tai demųkratų 
senatoriai, kad nesusidarytų 
reikalingas senato posėdžiui 
(fuorum, vietoj ateiti posėdin, 
visi išdūmė dagi į kitą valsti-] 
ją — į Ohio miestą Daytoną. į

Republikonų 
rūpino vapentu 
demokratų senatoriams 
t uoli ir pargabenti namo, į 
na to posėdį, bet pabėgėliui 
juokias.’.

organizuotieji Meksikos d:tT- 
bin inkai labiau simpatizuoją 
secestcnistams (nuo Romos at- 
simelu-iems katalikams), kai
po tautos bažnyčiai. Jie jai 
simpatizuoją ne dėl religinių 
mclivų, bet dėl to, kad Romos- 
Kalaliku bažnyčia rodo savo 
priešingumą darbininkų uni
joms ir Meksikos valdžios re
formų idėjoms.

Sovietai gena lenkus lauk 
iš Baltgudijos

“Naujienos” tik-ką . gavo iš Lietuvos nepaprastą dokumentą, kokio ne
turi ne joks kitas laikraštis Amerikoje arba Lietuvoje, būtent:'

Kaltinimo Aktą Juozui Puryckiui
Rusų darbininkai skini 

tižias dėl persekiojimu
Raudonosios armijos i'egimen- 

tas likviduotas dėl simpatijų 
komunistų opozicijai

CechoslovakŲ užsieniu 
ministeris pasitrauksiąs

Priežastis esanti Benešo nepa
lanki Vatikanui politika

VIENNA, Austrija, vas 26.—• 
Prahos laikraščiai rašo, kad Če- 
cho-Slovakų užsienių ministeris 

jBeneš greitu laiku pasitrauksiąs'

MASKV'A, vas. 25. — Komu
nistų opozicijos grupė, žinoma 
vardu “darbininkų grupė,” išlei-J 
do ir išplatino slapta spausdin- savo vietos ir busiąs paskir-

Lepeliuose aitriai Įįas pasiuntiniu Paryžiuje. Jo 
nusiskundžiama, kad valdžia j vietą užimsiąs dabartinis pasiun-

4---------------- ------ 'Y. U J____L! ’ ‘ ___ ... _

Buvusiojo Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministerio, kun. dr. J. Puryckio, byla buvo 
vilkinama daugiaus kaip per trejetą metų 
ir tik apie vidurį šio mėnesio pasibaigė. 
Amerikos klerikalų spauda jau telegrafu 
gavo žinią, kad apkaltintasai šmugelio va
rymu kunigus esąs “išteisintas”.

Vienok Puryckio byla teisme ėjo prie 
uždarytu durų, todėl Lietuvos visuomenė 
n •ĮRiv:> progos įvertinti tuos motyvus, ku
riais yra paremtas tekūno nuosprendis. Ji 
žino tiktai tiek, kad per trejetą su viršum 
moti) kaitinamasai slapstėsi nuo teismo ir 
kad, prisiartinus tardymo laikui teisme, 
Lietuvos krikščionys demokratai per savo 
spaudą ir iš Seimo tribūnos stengėsi įbau
ginti Vyriausiąjį Tribunolą, kad jisai ne
drįstų teisti, o tuo labiaus pasmerkti kun. 
Puryckį!

‘iš KALTINIMO AKTO*, kurį “Naujie
nos” pradės ryto spausdinti, musų skaityto
jai galės susipažinti sU tai& darbais, dėl ku
rių buvusis Lietuvos Ministeris ir visa eilė 
jo padėjėjų buvo patraukti tieson. Tas do- > 
kumentas yra taip didelis, kad ims kokią 
savaitę jį visą paskelbti. Yra svarbu, kad 
jo turinys pasidarytų žinomas kiek galint 
platesnei musų visuomenei, nes kitokio šal
tinio patirti šios skandalingos bylos esmę 
nėra. ‘

z Šis dokumentas parodys, kad kun. J. 
Puryckio žygiai į vėlė ne tiktai jį pati, bet ir 
visas Lietuvos klerikalizmo viršūnes — kun. 
Vailokaitį su jo banku, krikščionių demo
kratų partijos, centrą ir k. Iš to bus su-' 
prr.ntama, kodėl klerikalai Lietuvoje darė 
ką galėdami, kad PuryckiojbyJą užgniaužus, 
o paskui — kad ją pakreipus palankion kal
tinamajam pusėn.

Paskelbdami KALTINIMO AKTĄ Jųo- 
r<ui .Puryckiui, Juozui Vaitiekūnui, } Juozui 
Avižoniui, Zacharui Milichovskiui ir Juozui 
Šutiniui, mes nuplėšime uždangalą Lietu
vos klerikalizmo šventnamiui, kad kiekvie
nas galėtų pažiūrėti kas dedasi jo viduje!

tus lapelius. 1 
nusiskundžiama, ] 
vartojanti terorą prieš “darbi
ninkų grupės’’ narius, prieš ko
munistus, kuirie ne visame kaine 
sutinka su valdančiąja klika. 
Lapeliuose pasakojama, kad per 
paskutiniuosius praeitų metų 
menesius, per spalį, lapkriti ir 
gruodi, buvę areštuota koletas 
šimtų komunistu darbininku ir 
raudonarmiečių. Pastarieji bu
vę areštuoti dėl simpatizavimo 
komunistinei “darbininkų gru
pei.” Del to paties nusikalti- 

Įmo, pasak lapelių, vienas raudo
nosios armijos regimentas bu
vęs visai likviduotas i/r kareiviai 
išskirstyti po Įvairius kitus re- 
gimentus.
Maria Spiridonova Maskvos ka

lėjime paskelbė bado streiką• #
EIGA, vas. 25. Pagarsėjusi 

rusų revoliucininkė, Maria Spi
ridonova, bolševikų laikoma 
Maskvos kalėjime, paskelbė bado 
streiką. Girdėt, k&i bolševikų 
valdžia "'įtarus ištremti ją į 
Turkestaną.

Daug socialistų darė visų ga
limų bandymų prikalbinti sovie
tų vyriausybę, kad ji paleistų 
Spiridonova iš kalėjimo ir leis
tų jai išvažiuoti į užsienį saVO 
suirusiai sveikatai pataisyti, bet 
visa buvo veltui. Bolševikų 
valdžia bijo, klid išvažiavus į už- 
sienj ji nepasidarytų jai labai 
pavojinga.

tinys Francijoj, p. Osusky.
Beneš esąs verčiamas pasi

traukti dėl jo nepalankios Vati
kanui politikos ir dėl pripažini
mo sovietų Rusijos.

TRYS žMONhS TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

ELGTN, III., vas. 26. Ties 
Hamp'.Mpro, netoli nuo Elgino, 
greitasis Chicago, Milwaukee 
& St. Paul traukinys šiandie 
sudaužė geležinkelio kryžkelėj 
automobilį, kuirųo važiavo 
trys žmonės. Visi trys buvo 
užmušti.

PASKENDO JAPONŲ LAIVAS;
10 ŽMONIŲ ŽUVO

VARDUVA vas. 26. — So- 
vietų Baltgudijos valdžios komi
sija nutarė nusavinti žemes, ku

lnas iki šiol laikė nuosavybėje 
,lenkai. Nusavinant žemes len- 

sonatoriai pusi- kai busią išvaryti iš jų gyvena- 
pabėgusiems mųjų namų. Laikas jiems pa

arės- sišalinti duodama iki ateinančių 
se- 1926 metų sausio 26 dienos, o 
tik kai kurios kategorijos lenkai tu- 

' rėš išsikraustyti dar ankščiau.
Laikraštis Rzecapospolita, -pra

nešdamas apie tai, sako, kad ta
sai varymas laukan lenkų turįs 
ryšio su bolševikų prisirengimais 
didelei akcijai pasienio juostoj. 
Iki šiol lenku žemininkai buvę 

didele kliūtim bolševikų ‘bandų 
puolimas Lenkijon.

jfun.y. jPčz r i ckls
TOKIO, vas. 25. — Jūrėse ties 

Ižu sala paskendo Japonų laivy
no mokyklos laivas Ošima. Pri
gėrė dešimt įgulos žmonių.

Bažnyčiy kivirčiai
Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS,
26. — Meksikoj kilo kova

vas. 
tarp 

Romos-Katalikų bažnyčios ir 
atsimotosios nuo jos taip va
dinamos Apaštališkos Katalikų 
bažnyčios.

Vahabitai išskerdę 1000 
transjordaniečiy

ko-u Bažnyčios šalininkai užė
mė Soledad bažnyčią savo pa
maldoms. Romiečiai Įtūžo ir 
ėmė kelti riaušes, kuriose ke
letas žmonių buvo sužeista.

Apaštališką bažnyčią remia 
taip vadinama Guadchipos Vy
čių organizacija, kuri kreipėsi 
į Respublikos prezidentą Cal- 
les’ą, prašydama. w apsaugos, 

išpildė, 
neleisti Įsu;ejstu 
smurto

10,000 \ Vahabitir žygiuoja į so
stinę Ammaną tikslu išvyti 
emirą Abdulą

Rūpinas kasyklų nelaimės Papos-Lenkti Konkordatas 
našlėmis ir našlaičiais

Užvakar (automobiliai užmu
šė tris žmones.

Chicago ir apielinkė. — Fede- 
ralis oro biuras šiai dienai pra
našauja: — Aplamai gražu, bet 
šalta; vidutinis šiaurvakarių vė
jas, i
, Vakar temperatūra vidutinei 
sieke 13° F. «

šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 5:36 valandą. •

prašymą 
policiją 

vartoti

Prezidentas 
pasiųsdamas 
romiečiams 
prieš apaštalininkus, kartu bet
gi pareikšdamas, kad valdžia 
nesimaišys į abiejų bažnyčių 
tarpusavio kovą, nes tai ne jos 
dalykas, ji žiūrės tiktai asme
ninio abieju pusių šalininkų 
saugumo.

Vakar, pelenų dieną, Sole- 
dad bažnyčioj laikė iškilmin
gas pa malda h Apaštališkos Ka
talikų Bažnyčios ♦ patriarkas 
Penc-z, dalyvaujant daugybei 
žmonių. Tai matydamas Ro- 
mos-Katalikų arkivyskupas Mo
rą dėl Rio išleido manifestą, 
kuriuo saviškiems katalikams 
grūmoja ekskomunikavimu, jei
gu jie eisią “atskalūnų” pamal
dų klausuti.

Nežiūrint to, 'daugelis įžy
mių katalikų organizacijos 
“Kolumbo Vyčiai” narių prisi
deda prie Apaštališkos Bažny
čios, kurios dvasiška vyresny
bė iš savo pusės atsišaukia į 
žmones ir prašo juos melskis 
už Meksikos Apaštališkų Kata
liku Bažnyčia, kurią “svetimo
ji Roma nori iš jų atimti.”*

Kaip Meksikos darbininkai 
į tą bažnyčių kovą žiuri

Vienas- įžymus Meksikos Dar
bo Federacijos narys sako, kad*

DAMASKAS, Sirija vas. 26. 
— Šaitano Ibn Saudo politinis 
atstovas Damaske skėlbia, kad 
Vahabitų jėgos, skaičium 10,000, 
perėjusios į Transjordaniją nu
žudę apie tūkstantį Transjorda- 
nijos gyventojų. Daugiau buvę 

Vahabitai einą į Am
maną, emiro Abdulos sostinę.

Transjordaniečiai nelaukę to
kio užpuolimo iir todėl nebuvę 
prisirengę gintis.

Vahabitai žygiuoją į Ammaną 
tuo tikslu, kad išvijus emirą Ati
dų lą. JAj planas esąs pašalint; 
nuo soto Ilašimitų giminę arabų 
kraštuose.

VIENNA; Austrija, vas. 26. 
— Vatikano su Lenkija padary
tas konkordatas paskelbta. Ei
nant tuo konkordatu lenkų vys-

Rilius bausti ateivius iš 
siuntimu atidėtas i

KASYKLŲ SAVININKŲ IR 
DARBININKŲ KONFE
RENCIJA DEL ALGŲ

26. 
al
su-

INDIANAPOL1S, Ind., vas.
26. — Darbo, sekretorius Davis, ___ ___ __ ___ ___ ____ v .
eurs taipjau yra aukštas organi-1 kupai liekas “nepriklausomi nuo 
zacijos “Loyal1 Order of Moose” užsienių įtakos;” Lenkijos m.o- 
vafldininkas, vakar pareiškė, kad kyklose, žemesnio kaip kolegijos 
;a organizacija paimsianti savo 
gTobon keturiolika vaikų, likusių 
našlaičiais dėl įvykusios City 
Coal kompanijos kasyklose, SuI- 
ivane, Ind., nelaimės, kur pen
kiasdešimt vienas darbininkas 
žuvo. Našlaičiams bus parūpin
ti namai visas išlaikymas ir mo
kykla organizacijos įstaigoj 
Mooseharte, III.

Rp to tu nro'fini7'irii‘) nririnn vanar, vasario zo u., užsienio pilie to ja organizacija piisiun nigų ne inariaus kaip ųž $25,000 Uo
te 10,000 dolerių likusioms be lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
savo penėtojų darbininkų šeimy
noms sušelpti. •' /

laipsnio, tikybos mokymas yra 
privalomas; valstybė finansiniai 
remia bažnyčią Lenkijoj.

Lenkija paskaidoma į penkias 
lepkų diecezijas, dvi graikų ka
talikų iiV viena armėnų.

Svarbus 
Priminimas

CLEVELAND, Ohio, vas.
— Ohio kasyklų savininkų 
gų komisija laikė čia savo 
sirinkimą, kuriame nutarė ko
vo 6- dieną sušaukti Illinois, 
Indianos ir vakarines Pennsyl- 
vanijos kasyklų savininkų al
gų komisijas bendrai konferen
cijai su tų keturių valstijų 
kasyklų darbininkų' atstovais 
tartis dėl algų normos pakei-į* 
timo.

WASHINGTONAS, vas.
Prezidentas Coolidge pasirašė 
bilių, kuriuo armijos aviato
riams, padariusiems aeroplanais 
kelionę aplink pasaulį suteikia
ma pasižymėjimo medaliai ir 
paukštinimas tarnyboj.

GARLAIVIS SU 400 PASAŽIE
RIŲ ĮSTRIGO DUMBŲAN , 

» 1

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

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gebai atliktas darbas duoda 
gerus vaisas, blogiai — prastus, šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius ir susinėsimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiatisį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

t Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai Jcreipkitės 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.

WASHINGTONĄS; vas. 25.— 
įstatymo sumanymas, kurs rei
kalauja, kad ateiviai, nusikaltę 
prohibicijos įstatymui, butų 
baudžiami deportavimu, šio se
nato sesijoj nebebus svarsto
mas. , Jis atidedamas sekamai 
kongreso sesijai svarstyti. Taip 
nutarė senato komisija, kuri tu
rėjo tą Įstatymo sumanymą re
feruoti. ’ t

j Kalbamasai Įstatymo suma
nymas atstovu buto jau yira pri-

PINIGŲ KURSAS , imtas, be ilgo svarstymo. Bet 
kai jis buvo'pateiktas senatui, 

užsienio pi- senato komisija jį peržiurėjus 
rado, kad tasai bilius nėra taip 
paprastas, kaip kad atstovų bu^ 
tas be niekur nieko jį išsprendė.

$17.81 Senato komisija pamatė, kad bi- 
rimtai išnagrinėtas, 

bet kadangi ši kongreso sesija 
baigiasi ir nebėra tam laiko, tai 
komisija nutarė bilių pallikti ari 
einančiai sesijai.

Vakar, vasario 26 d

pinigais šitaip:
Anglijos, ,1 sv. sterlingų .... «r
Belgijos, 103 frankų ............ $5.02
Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ...... 
Lenkijos, 100 zlotu .... .

z Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, ICO flęrinų ...
Suomijos, 100 markių .... 
švedijes, 100 kronų .....
Šveicarijos, 1*00 frankų .

$19.25
$15.24
$40.07
$2.53

$26.95
$19.25NEW YORKAS, vas. 26. 1

Gai lai vis Adriatic, plaukiąs j
TVn>žei»ines jljres su 400 .paša r pini,,,, Kllr«nS
žierių, anksti šį rytą apleisda- L,lctuvos 1 ltnSV Kursas 
mas uosta įstrigo seklumom Ke-1 C,1 n ‘. j. i i i , . , I Siunčiant. . .. , , . . , pinigus Lietuvon per
turi valkai dirbo keletą valandų. Naujienas Lietuvos lity kursas skai*

dolerinis yra skaito
' ■ ■ t 

......................   $5.50 
....................................... 10.5G 

....................... 20.75 
.......................................  31.00 
.......................  41,25 
.......................................  51.50 
........................................... 61.75 

i...................... 72.00
........................... 82.25 
..... ..............   92.50 
........................... -102.75

kol pagalinus jį ištraukė iš 
lumos.

$400,000,000 BRITŲ 
LAIVYNUI

sek- tant Amerikos 
»mas ftitaip: 

50 * 
100 
200 
100 
409 
500 
600 
700 
800 
900 

11900 litų

litų 
HtU 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

IX) N DON A S, vas. 26. ..— Ang
lija ruošia šiemet išleisti savo' 
laivynui 400 milijonų dolerių r—j 
penkiais milijonais dolerių dau- | prfe Šitos sumos reikia pridėti 25 
giau ne parlamento nustatyta centai paito jiįalidą už kožną siuntini, 
suma. | Norint pasiųsti telegramų ■— dar 5C 

1 centų daugiau.

DEPORTAVO IŠGYVENUSĮ 
AMERIKOJ 12 METŲ

v NFAV YORK, vas. 26. Ne-
I \ 7

Žiūrint, kad Michaol Anlmar, 
išgyveno Jungtinėse Valstijose 
dvyliką metų, didžiojo karo 
metais tarnavo Amerikos ka-, 
riuomenėj ir pastąnioju laiku, 
jau turėjo dvi groiserijų krau-j 
tuves Detroite, jis šiandie bu- 
vo imigracijos vyriausybės pa
sodintas laivan ir deportuotas 
į Kubą. Jis. buvo kaltinamas,' 
kad į Jungtines Valstijas bu-’ 
vys atvykęs nelegaliu keliu. |

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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pasaulyje

b
!

3301
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M
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„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus praiot“.

James Fearson, 
Bos 192. DrumtątiMU Wy.

INs

8rvll & Rowiiv, Hlooinfieltl, N. .J.

SVET.
[CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ] 

3131-3-S So. Halsted St.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

MMN

Klausimas
Rūkytojo 

paprastų cigaretų

Kodėl aš turiu pasi 
rinkti Turkiškus ei 
garėtus?

TRAKTIERIAI ir loto 
KLUBAI KAUNE

turi būti tatn priežastis. Ir ta prie
žastis yra ta, kad jis įrodė save 
esant užganėdinančiu ir saugiu taip 
ilgai, kad žmonės turi jaime pasiti
kėjimą; ' i :

----- — . ( ;
S straipsnius kas suvai- 
ateičfaii

DABAR 
BANDYKIT 'f

L i e-Kaune, kaipo didžiausiam 
tu vos įpieste, jau nuo pat 
stybėte įsikūrimo dienu daugiau 
negu kitur randasi įvairių — 
įvairiausių girtybės įstaigų, kur 
lengvesnio budo piliečiai palie
ka savo sunkiai uždirbtus cen
tus, iš kurių rievisai mažas nuo
šimtis virsta 
alkoholikais, t
Įstaigos moraliu ir materialiu 
atžvilgiais musų valstybei neša 
daug žalos. :

nebepataisomais 
a i gi tos girtybės

Atsakymas
Rūkytojo 

Helmar eiga retu

Kol jus to nepada
rysit, jus nustosite 
rūkymą geriausio 
tabako
dėl cigaretų.

H e 1 marai 
yra skirtingi nuo 
kitų, todėl, kad 
jie turi savy gry
ną Turkišką ta
baką, kuris turi 
skonį suteiktą 
Motinos Gamtos.

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. «
•

Maži kūdikiai, negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet Jų vidu
riui užkietėja, jia nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas' Juh, 
motinos! Prižiurčkit juos rupeetingai. Pridubokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bainbino—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. a pliekose ar tiesįn iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tb Street Brookiyn, N. Y.

ŽIEMOS LIGOS
Galbūt jus jaučiate žiemos drebulius labiau negu 

kitką? Jei jus užsilaikysime save nuo kosėjimo ir slogų, 
žiūrėkite, kad būtumėt gerai maitinamas su ' 

soiirj [Mira
Tai yra maistas-gyduolės, gerai pritaikintos ir tūk

stančiai variuoja nuolat savęs apsaugojimui prieš papra
stas ligas žiemą.

Prasalinkit savo žiemos baimę vartojant 
Scott’s Emulsioi). Nieko nėra geresnio dėl jusi/ ir 
jūsų kūdikių.

»>■ —guju

kalva įdomias MahaHoma 

motinoms ir laoUnoata J»n-,
•v mai^j '

KMUI, aprtpUmalrve. 
nijimas yra dalytas mos 
svarbos Mamai ir Uotai 

ir ame jaunamo, tad Ui

rime retuMarUfcaia laiko- 
Urplala atrlni.Ir. laimi 
KViMnlL

STRAIPSNIS 113 
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KŪDIKIO APRŪPINIMAS IR 
PENĖJIMAS

Bohemian 
Hop-Flavored■M PURllAN
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas

NORĖDAMI?
PIRKTI, PARDUOTI AR MAbl 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSi 

ANT NAUDOS. J

L. FA8I0NAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- u 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus it \ 
Parduodam Laivakortes. > ę

šviesą ir pajiegąnuvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimu. , *

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje. i
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CQ., I - c,

?. Bartkus, p™.
1619 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
-________________ 7 -------

tybe nors nelabai vykusiai, bet 
visgi šiek-tiek kovojama. Toji 
su girtybe kova apsireiškia ta
me, kad pastebėtus girtus gat
vėje baudžia pinigine pabauda 
arba sodina, trumpam laikui Į 
kalėjimą. Be to, už nęsilaikymą 
nestatytųjų taisyklių neretai 
yra uždaromi traktieriai bei res
toranai. Kaune šiemet nuo Nau
jų Metų traktierių skaičius šiek- 
tiėk sumažėjo — pertai kad ku
rie tik iš traktierninkų turėjo 

bent vieną protokolą, tai to
kiems šiems metams nebeišd^vė 
leidimų užlaikytĮ smukiu.'
į Kiek tenka patirti, užlaiky

mui traktierid nebegavo leidimų 
daugiausia lietuviai,ir tik vielo
je Totorių gatvėje nebegavo lei
dimų 2 Ii etų v fa r amerikiečiai 
Šančiuose priešais šmidto fabri
ką lietuvis traktierninkas irg 
nebeatidaro savo traktieriaus 
Dabar Kaune traktierninkais 
bepasiliko daugiausia žydai — 
mat, jie kaipo gudresni ligi pro
tokolų nedasileidžia. ,

Be traktierių i v smuklių ne
mažiau žalingi yra Loto Klubai, 
kur žmonas belošdami kas vaka
rą iš pinigų daugelis jų ant tiek 
yra prasilošę, kad visai nejučio
mis sulindo į skolas ir stačiai 
neberanda išeities kaip., pataisyt *. • ■ *'■ - - MA* Mik ** <Mb ' 'r'savo padėtį. Del tokių dalykų 
plačiojoje visuomenėje dėl tų vi- 
liojančiųjų iš žmonių pinigus 
Loto Klubų girdėti didelio ne
pasitenkinimo ir dėl to jau bu
vo rimtų gandų, kad nuo Nau
jų Metų tuos klubus uždarysią, 
bet gi jų neuždarė. Nuo užda
rymo tuos Loto Klubus dau

giausia apgynė generolas Nage
vičius — karo i invalidų globė
jas — kuris Įrodė, kad Lietu
vos karo invalidai realūs pagel- 
bos neturį, nei iš valdžios, nei 
iš visuomenes pusės, o Loto Klu
bas invalidams kas mfcnuo duo
dąs po 2,000 litų.

Čia susidaro visgi gana nenor
malus reiškinys, kad dėl palaiki- 
mo karo invalidų leidžiama gy
vuoti tokiai Įstaigai, kurios bu
vimas valstybei neša tiek daug 
pragaištingos žalos. Nejaugi su- 
šelpimui karo invalidų nebega
lima išrasti kitokių kelių?

— Lįetuvos darbininkas 
Kaunas 10-11-1925 m.

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

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujiena*

Penėjimas Krūtimis
Gamta parodė, kad kūdikis butų 

penimas krūtimis; todol motinos pie
nas yra geriausias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėti), dėti visas pa
stangas žindyti savo kūdikį ir nesi- 
griebti bonkos iki viskas kas buvo ga
limas tapo padaryta penėjimui krū
timis.

Penėjimas iš Bonkos ✓
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis bonkutčs. Kad šita 
metode butų pasekminga, reikia laba' 
ątydžiai rūpintis pasirenkant tinka
mų pieną ir jį prirengiant, į ką įei
na daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris vienas dalykas svar
besnis už kitus prirengiant kūdikiui 

"maistą, tai tas ' dalykas yra švaru
mas. Visi indai dėl mieravimo, šildy
mo, maišymo ir penėjimo turi būti 

■sterilizuoti verdančiame vandeny tuoj 
pirm vartojimo. Beto yra svarbu, kad 
visokis mieravimąs turi būti atliktą^ 
atydžiai, kad gavus geriausių pasek
mių iš vaitojimo mausto.,,. Jei seksi 
patarimą čionai padubtą, - tai -išveng
si daugelio bėdų. •;? >

Pasirinktas maistas turi* buri gry
nas, švarus, pienas atatinkamai at
mieštas sulig kūdikio amžiaus. Pasal
dintas kondensuotas pienas yra idea- 
lis kūdikiams maistas dėlto, kad jis 
švarus, vienokio sudėjimo, lengvai su- 
virškomas ir visados gatavas varto
jimui atmiešti tik su virintu vande
niu.

Kaip viršuje jau buvo rašyta, daž
nai pasitaiko, kad motinos neįgali pe-’ 
nėti kūdikio savo krūtimis, ir tada, 
suprantama, reikia parūpinti kurį nors 
kitą maistą. Ir geras, grynas sveikas 
karvės pienas, tinkamai sumaišytas 
su reikalinga kiekybe geriausio cuk
raus, yra tekis maistas, pridėjus kiek 
vandenio. Puikiausias sumaišymas pa- 
rinkčiaiisio pieno ir geriausio cuk
raus įeina po vardu Borden’s Eagle 
Bran’d Milk. Per tris .gentkartes mo
tinos atsidėjo ant šito puikaus pieno. 
Penint jį sąjlyg nurodymų, jis padų; 
čo jbčiaųsį a/(imd|ną prie motinos 
pieno.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daugelį vaikų, kurių tėvai pa
tys išaugo ant Eagle Pieno, ir kurių 
tėvų tėvai taip pat augo šituo pienu 
*70 metais. Kuomet pasvarstai, kad 
Bordcno pienas yra vartojamas per 
tris gentkartes, ir vis labiau yra vąr- 
tųjamas šiandien, tai pamanai, kad

Dažnai pasitaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos piėno ir yra 
daktarų ‘ rekomen
duojamas dėl jo 
grynumo-ir lengvo 

' suvirškinimo ypa
tybių

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu

Dept. 6

J 
6822 įnirčiu nuo whoop- 

ing kosulio
Whooping kosėjimas yra labiau

siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 mirčių į vienus- metus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Kūra gyduolių nuo \vhocą)ing ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius, 
bei pagi'lbą galima suteikti ir ligą 
galima sutrumpinti. Keletą lašų 
k)r. Drake’s Glejfsco greitai praša
lins nors ir • (lidžiausj kosėjimą ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir jiagreitins pa
gijimą. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieko- 
rių su pilna garantija užganėdini- 
mo — 50c. butelis .

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Lafayette 4223

jPlumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai. z ■ *
M. Yuška,

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

K. JURGELIONIS
» ADVOKATAS 

z Miesto- Ofisas
^127 N. Dearborn St. 
, Room 1211 ' .

Tel. Dearhorn 1013
Valandas nuo 9:30,iki 1 vai. 

Biidgeportb1 Ofisas 
3335 ^So. Halsted St. 

Po plet'ir vakarais iki 8 vai.
Yards 6894 ir Yards 0141 

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

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas •

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 
‘ Rf puhlic 4876

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St:, Room JŽ001 
Randolph 1034—-Vai. nuo 9-6 

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

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

—

NAUJIENŲ
METINIS

4

KONCERTAS

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTQ—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 6377
VALANDOS; Kas dieną nuo 2 

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

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

S

Nedalioj, Kovo 8tą d

■ s *.................. i ,

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington Si., Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Canal 1667 
T——,l' -

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Fivn Foot Rook Shell” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtą? di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos. %

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

' VIENYBE,
193 Grand St., Brookiyn, N. 1

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Roum 911 
Tel. Central 6200 ' 

Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 Si. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo l-7» v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

PE-RU-NA
A ,1

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts melu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimą*

Pradžia 7. vai. vak

Koncerto programas bus žingeidus ir puikus. Koncerte 
dalyvaujanti artistai bus paskelbti vėliau. Pradėkite 
visi iš anksto rengtis, nusipirkite tikielus iš anksto, kad 
nereikėtu prie dųrų laukti

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldųnniestyj;
Room Ų7B6 

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. AVanhingtuu St, • 

Cor. M'a&hihglon & Clark \
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I)r, V. Vaičiūnas. Į ti. škaplierius gi turėdamas, kai- 
1I po Šventus, ir dargi vienus, jis 

Sveikatos Dalykai(!,iekn,10s “;?• ?nant i 
•z pirtį juos palieka kišenei — jis

• ŠKAPLIERIŲ NEŠIOJIMAS jų nenori ar nesupranta išmaz-
-----------  , goti. Darant rūbų dezinfekciją 

Klausimo, kodėl žmonės ne- Jokia kareivis nesutiks atiduoti 
šioja škaplierius, aš čia nebe- škaplierius dezinfekuoti — jis 
siu. Aš tik noriu nušviesti jų- juos paslėps. Ir čia seka, kad 
jų nešiojimą sanitariniu atžvil- kolei škaplieriai turės po kelias- 
giu ir pasidalinti' tuo, ką aš esu dešimts utėlių 
pastebėjęs šiuo atveju

utėliu didesnis skaičius, negu Vi-♦ 1 o

Sose kitose vietose.

nei baltinių pe- 
iipo riodinis mainymas, nei dažna 

dezinfekcija neatsieks tikslo — 
Kaip mes visi gerai žinomi*,. persivilkA baltinius, o iš škap- 

škaplieriai susideda iš dviejų; Korių vėl prilenda utėles ir vei- 
atskirų, dažniausiai gelumbinių,iriasi. Už tai neretai ir pasitai- 
paduškuėių, kurios gali būti pu- ko, kad įkapliermose randas

mo. šio,s dvi paduškutės prisiū
tos prie Įvairaus storumo suk
to, vyto, pinto bei megzto šniū
relio. Prie gelumbės/ yra dar 

'prisiūti paveikslėliai. Turint 
omeny visus tuos susiuvimus, 
nelygų šniūrelį ir tai, kad škap
lieriai dedami ant kaklo arti apy
kaklės, tarp kūno ir marškinių, 
nesunku Įspėti, kad juose yra 
labai patogi •vieta gyviams vei
stis. Ir iš tikrųjų, škaplieriai ne
šiojami šiltoj vietoj ant nuogo 
kimo sudaro gyviams labiausiai 
mėgiamą vietą — jiems tik be
lieka prisiurbus žmogaus krau-

i šniūrelio mazgą, kurių kartais 
pasitaiko bent keli, ir pumpuo
ti ištisas valandas iki užsinorės 
vėl paėsti bei dėti kiaušinėlius 
—- glindas. Stebėtina dar tas, 
kad škaplieriai gali- pataikauti! 
visų trijų rųšių utėlių (ped. ca-Į 
pitis, vestimenti et pulis) sugy
venimui. Galvos utėlei, nuriedė
jus iš plaukų po marškinių apy-j 
kakle, belieka pąsinaudoti škap
lieriais lyg kokju “tiltu”, kacty 
pasiekus kitas plaukuotas vie
tas.* žinoma, pas vyrus, kurie 
turi apžėlusią' krutinę ir bend-! 
rai visą kūną, utėlei .palaikyti1! 
susisiekimą lengva: plaukuose,! 
kai “miške”, visuomet ji ras 
sau vietą paslėpti. Sunkiau jail 
bus pas tokips vyrus, kurie ne- 
apžėlę plaukais, už tai čia utė
lė gausiai ir naudojasi patogia, 
nuolatine ir neapmokama susi
siekimo priemone, kurią sudaro 
škaplierių nešiojimo būdas: vie
na paduskutė po apikakle — ar
ti galvos plaukų, kita ant km-i 
tinęs. Bet visgi galvos utėlės ir 
pripuolamai patekusios žemyn, 
nemėgsta škaplierių; juos la
biausiai mėgsta drabužių ulelės,! 
lyg nujausdamos, kad iš čia jų 
niekas nevarys. %

Darant medicinos kimo apžiū
rėjimus pas kareivius, man pa
sitaikydavo dažnai pamatyti 
škaplierius, kurie turėdavo su
virs 25 suaugusias utėles ir su
virs 1OO glindų. Tuo tarpu bal
tiniuose, gerai juos apžiurėjus, 
pusė tiek nepasisekdavo^ paste
bėti. Suprantama kodėl. Bal
tinius kareivis maino, nes jam 
liepia jo viršininkai juos mainy-

BRUNSWICK-RAOIŪLA

Pagarsėjęs pasaulyje Pho- 
nografas ir Radio sykiu. Ra
diolos, De-Forest, VVorkrite, 
Crosley. Parsiduoda už tei
singą I<ainą, nuo $25 ir aukš
čiau ąnt lengvų išmokėjimų.

Gausi muziką iš oro, muzi
ką iš žvaigždžių, muzika jūsų 
mylimo rekordo.

Dykai atvežame i namus 
ant išbandymo.

JOS. F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 8167 

Chicago.

na galvoj utėlė — patelę prie 
patogių jai aplinkybių, kai ji 
soti ir nešąla, per *avo amžių 
sudeda 141, o drabužių 295 kiau
šinėlius — glindas, iš kurių gan 
sparčiai išsivysto tikros utėlės, 
galinčios vėl dėti glindas ir t. t. 
Viena patelė
ti per savo amžių — ji gyvena 
virš mėnesio laiko — 4160'' įpė
diniu vaiku, arnikų, anokių ir ki
tų aini ii.

•

Įsivaizdavus tokių skaitlingų 
siurbėlių šeimyną, kuri dargi

dėmėtąją šiltinę filatina, datoši 
koktu, ir tiesiog nesuprantafha, 
kaip gali, žmogus duoti save ute
lėms siurbti, kankinti ir būt dė
mėtosios šiltinės pavojuj, Škap
lieriai, kuriuose nepastebėta utė
lių, pas kareivius pasitaiko labai 
retai. •

tai bus dar vieta gyviams, ypač 
mažgiiose.

Gydytojas šiuo atveju nieko 
negalės nuveikti tolei, kolei utė
liu nuolatinis veisimo lizdas ne
bus panaikintas.

[“T-tas

utėlė-pili turė-
Iš virš išdėstyto seka, kad dė

kai utėlingumo sumažinimo bū
tinai reikalinga vengti audekli
nių škaplierių nešiojimo. Juos 
sėkmingai galima pakeisti agno- 
sėliu (medalikėliu) ir būtinai 
ant retežėlio, nes jei vietoj re
težėlio liks virvute ar'pvnele,

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau hus 
brangi dovana.

jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Garsinkitės Naujienose

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-trą

U.S. LINIJOS LAIVU

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

ERIE R. R. Paketui
Priežiūra

Ši ekskursija busKpo 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 pabrangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai,kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui į Niagara Falls
T • * ' 'CM ' f ♦'

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

i NIAGARA FALLS
Bandoma gauti specialį traukinį

Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speęialį 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui j 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 Naujienomsi ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki Nėw Yorko.

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie; turėkite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri- 

, sidėtį ir gauti ,sayo keliąuninkaųis kambarius 
> ant ląivp per Naujienų Bendrovę. Mušu palydo- 
_vas patarnaus Įygiai. visiems.. ■ :

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

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

..................... • .............................

Informacijos Keleiviams 
j Kanadą

žinia tiems -žmonėm. kin io nori at
sikviesti savo gimine^ j Kanadą iš 
Lietuvos arba kitu žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kana
da. Kreipkitės vitališkai arba per 
laiškus j musu Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ii 
kokie yra Kanados imigracijčs įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viski; sužino
jau kas reikalingu dėl norinčių va
žiuoti j Kanadą. Aš turiu korespon
dentus didesniuose Kanados miestuo
se ir visus mano keleivius jie sutiks 
ir viskuo aprūpins. Su visais reika
lais kreipkitės j

Geo./ Kaupai & Co\
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir-Pinigu Siuntimo 

6603 St. Clair Avė., Cieveland. O.

MIS. MIGHNIEVIGZ - VIBiKiENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. .» •

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

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

--------................ ... - .d*,

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

1 .
Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei tur< akių Uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai..

Akiniai $5 ir augščiau
I Valandos mo 1 iki 9 vakare. 

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

Res. Phon
1 Phone

Europinė* gy<
DR. L

‘ 2026 S<
Valandos nuo 

nuo 10 iki i

1 "i...................
j Rockwell 0268 
Canal 0084

lytojas ir chirurgas
TREIGER

i. Halsted St.
> iki 8 vak. Nedėlioj
2 ir pagal sutartį

LIETDVy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

I •

-

""7
j Nhinų tele

Ofiso Tel. Bot
DR. A.

34S4 S
Ofiso valam

pietų ir

Fonas Yards 1699 
įlevard 5913
J. BERTASH
>. Halsted St.
los nuo 1 iki 8 pe
6 iki 8 vakare

. j

z.........
Telefonas Boi

: DR. S.
i Ofist
i 9 iki 12.

ir 6:30 i
4608 S.

Netoli 46th S
>- - ■

levard 1939
A. BRENZA 
i Valandos:

1 iki 3 dienų 
ki 9:30 vakare 
Ashland Avė., 
t. Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago
Telephone 

į Boulevard 2160
Valandos 

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

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
■ .................................................... r ...................

Ar jys žinote, kad
Kaune. Lietuvoje, Finansų Minis- 

teris išleido ' ’ ” * *
nuo sausio 1, 
bus monopoliz 
kad rūkytojai 
nas Turkiškas .... .................... 4.........
Relmaruose, kad yra daug geres
nės pušies neglu tabakas vartojamas 
kituose ciagretuose.

proklamaciją, kad
1925, visas tabakas 

uotas. Ar jus žinote, 
dasižinojo, kad gry- 

tabakas vartojamas

Te). Blvd. 8188 
M. Woitkewic»

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa 
.arnauju moto 
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
lykai jąoterimf 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

■■■■■■... ... ■" «

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

*HR. -HERZMAN*^
-Iš RUSIJOS—

Gerai lieti/viams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietį 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Ganai
Telefonai 5 -j Drexel 0950

I 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.

\ -....- . ................... Z

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
4 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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

' DR M. J SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v...........................-............... .......................1........  . i

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po piet<.
V—....i ....................■

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Runas Gydytojas ir Chirargas 
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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTH AL 

Optoinetrist 
rel Boulevard 6487 
1649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant

2 lubų 
z

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

z— ..........     <
Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

i /

Biuras 4204 Archer Are. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7718

Dr. J. W. Beaudette

* /
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Romos-Katalikų bažny1, 
čiai pradeda kilti nemalonu
mų įvairiuose kraštuose. > Iš 
vienos pusės jai tenka turėti 
nesusipratimų su radikalė- 
jančiomis katalikiškų šalių 
valdžiomis (kaip, pav. su 
Francijos valdžia), iš ant
ros pusės pačių tikinčiųjų 
minios vis dažniaus rodo ne
noro lenktis Vatikano dikta-

litera-

Penktadienis, Vps

mo, kad sugeba jau kontro- Bemsteinui tą darbą daryti,— 
liuoti savo ki’ašto valdžią, jeigu marksizmo šalininkai bu
tai jie, žinoma, geidžia ir tll j jį žiūrėję taip, kaip pasa- 
nuo tokių savo “sielos gatiy- Pruseika?
tojų” jungo pasiliuosuoti. 1 Aišku, kad “Laisvės“

tas tauzija gryniausius , nie
kus. Bernsteinas, tiesa, prade
dant 1896 metais, ėmė-daryti 
vadinamąją ' “reviziją” (per
žiūrėjimą) Markso moklso, bet 
tiktai žmogus, kuris apie tai 
nieko neišmano*, gali tvirtinti, 

darbininkiškas” šv. Juozą- tai buvVs visiškas mar> 
ftizmo atmetimas. ’ Ne, Bern
steinas neatmetė Markso mok
slo, jisai mėgino tiktai įnešti 
į Jį kaikuriuos pataisymus.

Čia užimtų perdaug vietos 
išdėstineti tuos klausimds, ku- 

t riais Bernsteinas skyrėsi nuo 
gadinamųjų “ortoddksalių” 
(tiesiųjų) marksizmo šalinin
kų; bet reikia pastebėti, kad 
jisai visai nesipriešino pama
tiniam punktui ekonominiame 
Markso moksle, t. y. prideda- Bairren CJounty, Ky., prokuroras 
mosios (arba priedinės) vertės J. Lewis Williams, kurio įsaky- 
teorijai; jisai nesipriešino nė mu buvo pradėti tyrinėjimai a- 
svarbiausiems dėsniams Mark- pie Floyd Collins užgriuvimą 
so teorijoje apie klasių kovą; Sand Cave urve, 
ir jisai anaiptol neatsižadėjo nė 
socializmo, nė tos minties, kad 
socializmas tegali būt įvykin
tas organizuotos * darbininkų 
klasės pastangomis.; Visą laiką 
Bernsteinas juk , buvo ' (ir te- 

parti-

Pas lietuvius katalikų ku
nigai irgi yra daugumoje 
labai nepalankus darbo žmo
nių siekiams. Tiesa, jie or
ganizuoja įvairias neva

po sąjungas, Šv. Zitos drau
gijas ir darbo federacijas. 
Bet jie daro tatai ne nuo
širdžiu noru padėti darbi
ninkams, o tiktai tikslu ati
traukti juos nuo socialistų/ 
Taip kitąsyk elgdavosi^ ir 
Rusijos carizmo tarnai — 
policijos viršininkas Zuba- 
tovas, popas Gaponas ir ki
ti, kurie kurdavo “darbinin
kų unijas”, idant sulaikius 
darbininkus nuo organizaci
jų, tikrai kovojančių už dar
bininkų reikalus.

Nuoširdžiai musų kunigi
ja tarnauja tįktai savo luo
mo interesams; o kadangi 
tie jų interesai yra artimes
ni ponijos ir buržuazijos rei- bėra) socialdemokratų 
kalams, tai jie nuolatos eina 
su šitomis klasėmis išvien 
prieš darbininkus.

Jeigu kunigija sektų Kris
taus mokslą, • tai ji elgtųsi 
visai priešingai.

“revižionisto” 
‘ųrtodoksalių” 
šalininkų ėjo 
deliai klausi-

1

SOCIALIZMAS IR MARKSIZ
MAS.

•L. Pruseika rašo “Laisvėje”, 
kad “socialdemokratai galuti
nai atsisako nuo marksizmo.” 
To įrodymui jisai paduoda ru
sų socialdemokratų organo at
siliepimą apie Ed. Bernsteiną 
ir Lietuvos socialisto Čepins- 
ke laiško ištrauką apie mark
sizmą ir

Pasak 
vokietis 

, džiausiąs
ir pereitą šeštadienį jie pa- cijo® ir 
ėmė savo žinion vieną baž-l 
nyčią Meksikos sostinėje. 
Del tos priežasties tarpe iš
tikimų papai katalikų iT at
skilėlių įvyko aštri kova, jo- 
gei viešosios tvarkos palai
kymui turėjo įsikišti val
džia. Pastaroji pareiškė, 
kad ji apsaugosianti naujo-

Po karo Romios papa ne
teko daugumos savo pasekė
jų Čecho-Slovakijoje, kur 
susikūrė nepriklausoma tau
tinė katalikų bažnyčia. Da
bar ėmė kelti maištą prieš 
Romą ir Meksikos katalikai.

Meksikoje dalis katalikų 
nutarė atsimesti nuo Romos

sios katalikų organizacijos knygą “Anti-Bernstei 
šalininkams teisę laikyti sa-| šitos p. Prūsei kos
vo religines apeigas be truk
dymų iš kieno nors pusės.

Meksikos laikraščiai skel
bia vardus įvairių katalikų 
vaikėjų, kurie stoja į nepri
klausomąją bažnyčią, neno
rėdami toliaus būti po “sve
timtaučio Romoje” kontro-

Pranešama, kad naujajai 
katalikų organizacijai Mek
sikoje simpatizuoją Meksi
kos Darbo Federacijos va
dai. Vienas jų pasakęs, kad 
tai pareiną “ne dėl religinių

Jeigu po/ šito nubalsiavimo 
komunistai butų susipratę ir 
pasidavę siiismnkjimo valiai, 
tai jokių muštynių nebūtų ki
lę. Bet jie, vietoje to, mėgino 
jėga priešintis policistui: tuo
met jie ir gavo lupt.

Brooklyno “Laisvė’’ meluo
ja, pasakodama, kad visi beša
liški unijos lokalo nariai pasi
piktinę “užpuolimu” ant “ne
kaltų” triukšmo darytojų. 
Apie lokalo narių, nuomonę 
liudija štai koks aktas; po to, 
kai Buivydas, Jankaitis ir kiti 
komunistų • “čempionai” tapo 
ištarabanyti iš initingOs buvo 
pakelta klausimas apie jų nu
baudimą. Buvo paduota įneši
mas suspenduoti triukšmada
rius vieniems metams; prie to 
įnešimo buvo paduota pataisy
mas, kad jie butų suspenduoti 
penkeriems metams. Ir balsavi
mas davė šiai kokius rezulta
tus:: už įnešimą balsavo 31, .o 
už pataisymą — 252!
i Taigi beveik trys šimtai da
lyvavusių mitinge unijos na- 

I rių reikalavo bausmės komu
nistų lyderiams, ir milžiniška 
didžiuma šitame skaičiuje sto
vėjo už kuo aštriausią bausmę!

Po to, kai komunistus šitaip 
griežtai pasmerkė unijos- susi
rinkimas, mątęs jų elgesį, jie 
nesisarmatija lošti nekaltų avi
nėlių rolę prieš publiką!

sugriebti, nes tuomet jie turėjo 
geresnę reputaciją. Į juos žiu
rėjo kaipo į išgelbėtojus nuo 
bolševikišką pavojaus. Net Pran
cūzija, kurią dabai* valdo demo
kratiniai sluogsniai, nepritartų 
tokiai kvailybei, kifip Dancigo 
užgrobimas. ■ J \

• Jei lenkai nežiūrint j viską, 
bandytų panaudoti karo pajėgą, 
tai ateity jiems vjsvien tektų 
brangiai atmokėti. Istorija la
bai retai neatsilygina už paklai
das ir skriaudas. •

Lenkijos ir Dancigo konflik
tas nebūtų taip sunku išrišti, 
jei lenkai pripažintų, jog ekor 
nominiai reikalai gyvenime turi 
didesnės reikšmės už plevėsavi? 
mą dvispalvės vėliavos.

— M. V.

»I.W>MW!, .'.UJ?.1. ■■BBfeggBeS- 1' ."■f.’-S

Reumatizmas

'f
■P’r? '

O V-įK

Visi seni skaudėjimai greitai 
jį prašalinami, suteikiamas 
Stikras palengviniitfas.
? Uždekit švelniai Sloan’s ant 
E skaudamos vietos. Tuojau jis 
Į?j pasiųs šviežų grynų kraują 
Įfl per skaudamus sąnarius ir 
d muskulus. Jus pajausite ma- 
ffi' lonų šiltumą, ‘paskiau — urnų
■ palengvinimą nuo skausmų. 
Čj Pas tusus aptiekorius — 35
■ centai.

I Sloan’s Liniment
S — Prašalina skausmą

flOAnį 

FNUHEyti

PRANEŠIMAS
Norintiems Važiuoti

Lietuvon
. Nuo 2-ros dienos Kovo, kaiha 
bus pakelta ant

VISŲ KIMBALL PIJANŲ
Kurie žihgeidaujate įsigyti šį 
augštos rųšies instrumentą už se
ną kainą neatbūtinai turite užsisa
kyti šia savaitį iš ; ' -

raus .nusistatymo elementus 
Marksas ne tiktai ne niekino, 
bet dėjo visas pastangas, kad 
suvienijus juos į daiktą,' nes 
jam rūpėjo ne įsteigti savo'se
ktos diktatūrą darbininkų ju
dėjime,' bet suorganizuoti vi
sas darbininkų klasės jėgas 
kovai už geręsnę ateitį. Jisai 
atsidėjo ant to, •' kad draugiš
kos diskusijos ir praktiškas 
darbininkų - kovok patyrimas 
padės jo idėjoms tolyn rasti 
vis daugiau^ pritarėjų 
ninku judėjimu'. Ir F r 
sas, už 26 metų 
Internacionalo 
įžangoje prie 
to” sako, kad 
neklydo.

Marksizmo 
čius, ištiesti, 
labi a us ir 
neveizint, 
gražu ne 
marksininkai, 
giausia pareina 
socialistų skaičius a ug
sparčiau. t socializmo 
pav. bėgiu paskutinių 
metų įstojo tokia 
organizacija, kaij: 
darbo partija, kuri prieš lai 
sekdavo paskui buržuazinius 
liberalus. ' Kuomet bukapro
tiški sektantai mėgina sociali
stus diskredituoti dėl lo, kad 
prie socialistų c____  __ _
žmonės, 
kso mokslui, 
šįs laktas yra socializmo stip
rumo ženklas.

Ot, su komunistais lai yra 
prasta, nes jie ne tiktai nesa

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

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

Neturintiems 3 pilietybes 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimiį Augryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

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

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

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

gę iki balandžio 29-tos.

PEOPLES MUSIC KRAUTUVIŲ
<

Kimball Grojikliniu Pijanų 
dabartine kaina yra:

, Dancigas ir 
Lenkija

jos narys!
Ginčas tarp 

Bėru šteino ir 
Markso mokslo 
beveik išimtinai
mo apie tai, kokiu bildu galės 
būt įvykinta .socializmo tvar
ka. Bernsteinas įstojo už 
laipsniškų reformų kelią, o 
jo oponentai, kuriems . vadova
vo K. Kautsky, įrodinėjo, kad 
sęcializmo įvykinimas yra ne
galimas be revoliucijos. Beje, 
knyga, kurią paraše Kautskis 
“revizionizmo” kritikai, vadi
nasi “Anti-Bernstein”, o ne 
“Anti-Bernsteiniada”, kaip sa
ko Pruseika (kuris, tuv-bul 
jos niekuomet nėra matęs sa
vo akimis).

Revoliucijai Europoje įvy
kus, ir Įvykus jai net pusiau- 
aziatiškoju Rusijoje, svarbiau
sias ginčo punktas tarpe tų 
dviejų socializmo srovių da
bar yra išnykęs. Dalia r visi so
cialistai sutinka, kad Europoje 
socializmas gali būt įvestas 
ramių reformų kuliu, todėl ir 
Bernsteinas ’.ir 
oponentąi šiandie 
veikti kartu.

Tai tiek apie
Dabar dar keletą žodžių apie 
tuos socialistus, kurie sakosi 
esą marksizmo priešai. Tokių 
socialistų yra gana daitg; ir 
Lietuvos profesorius Čepinskis 
yrą'ne išimtis. Bet argi p. Pru
seika nežino, kad jų ir pir- 
miaus buvo daug? Juk ir tais 
laikais, kai ‘Laisves’* taradai-

kiusių kovą. 
“Laisvės”

Bernsleinas 
marksizmo, 
klasių kovos priešas,’’ 

o vienok rusų socialdemokra
tų organas “Sbcialistięeskij 
Viestnik” drįsta jį dabar “pro
stitutišku atvirumu” girti ir 
sakyti, kad “jisai musų“! Pir
ma, girdi, buvę visai kas kita; 
Bernsteinas buvęs “ujamas ir 
išjuokiamas, nei tas Pilypas 
kanapėse”'; su juo kovoję visi 
žymesnieji socializmo teoreti
kai; Kautskis parašęs prieš ji 

Anti-Bernsteiniadą”. 
; tirados 

rodo, kad jisai apie marksiz
mą ir apie įvairias sroves so
cialistiniame judėjime 
tiek, kiek Jukelis apie Einš
teino reliątivumo teoriją. Nes, 
visų-pinna, yra netiesa, kad 
Bernsleinas buvęs arba esąs 
“didžiausias marksizmo ' prie
šas.” įlCduardiiis Bernstednus 
buvo vienas pirmutinių žmo
nių, kurie suprato ir literatu- partija, 
roję emū skelbti^ Markso-En- 
gelso mokslą. Jisai asmeniš

kai pažinojo abudu mokslinio 
s<x‘ializ.mo steigėju ir su vie
nu jų, Engelsu, draugavo per 
ilgus metus. Pastarasis turėjo 
prie jo tokį dideli jiasitikūji- arijos pakalikai 
mą, kad jisai pavedė jam

rašytojo, 
esąs “di- 
revoliuci-

buvusieji jo 
gali gražiai

Bernsteiną.

Dancigas, kaip žinoma, lapo 
darbi- atskirtas nuo Vokietijos ir pa

skelbtas laisvu \ miestu, tam kad 
suteikus Lenkijai patogų Balti
joj pakranty uostą.

Lenkai, rodos, turėtų būti pil
nai tuomi patenkinti, nes tas 
didelis ir gražus miestas yra pa
aukotas ne kieno kito, lik jų 
ekonominiams interesams. Dan
cigo užsienio politikos vedimas 
priklauso irgi Lenkijai. Ji tu
ri ten daugelį ir kitų privilegi
ją*

Vienok nežiūrint i tą viską, 
Lenkija jaučiasi neužganėdinta 
ir ieško progos susiaurinti Dan
cigo laisvę. Varšuvos valdžia ne
kartą skundėsi Tautų Sąjungai, 
kad tas jos proteguojamas mie
stas nėra paklusnus ir reikalin
gas pamokinimo. O ką Varšuva 
supranta žodžiu “pamokinimas” 
Jau mums pakankamai žinoma.

‘ " 1 dedasi ir tie Delei šitų ir kitokių priežasčių 
kurie nepritaria Mar- santykiai tarp Dancigo ir Len

kijos labai paaštrėjo, taip jog 
galima tikėties ir visokių įvy
kių.

Kiek‘laiko atgal lenkai iška
binėjo Dancige savo pašto dežu- 

geba pritraukti prie savęs ne tos. Vietos gyventojai numaty- 
savo vieros žmonių, bet net ir darni pasikėsinimą, ant jų lais- 
patys “leninizmo” šalininkai ves, čmč ir nudrąskė tas dėžes, 
tolyn skaidosi vis Uabiau ir Lenkija dėl to pasijautė užgau-

larp savęs, ta ir sukėlė didelį triukšmą vi
gai! j a. Ko- duje ir užsieny. Visas klausi-

Fr. Engel- 
po pirmojo 

įsteigimo, savo 
“Kom. Manifes- 
tame Marksas

skai- 
vis 
lo 

toli- 
yra 

dau- 
kud 
dar 

eiles, 
keleto 

milžiniška

pasekėjų
tolyn auga 

labiau^; jeigu, 
da ir šiandie 

visi, socialistai
lai tatai 

nuo lo,

tai tikrenybėje

ka dar su pasididžiavimu va- labinus ir ėdasi'
dindavo save socialistu, kai ji- kaip alkanų vilkų

išmano sai agituodavo už (Lietuvos so- munistai yra sekta, o sočia lis- mas pagaliau atsidūrė Tautų Są- 
garbindavo tai yra darbininkų klasės par-,

tija.

DAR APIE BROOKLYNO 
RUBSIUVIŲ MITINGA.

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

Pijanus galite dabar užsisakyti 
dėl vėlesnio nuvežimo.

Priimsimo sena pijaną ar gra
mofoną i mainus.

Parduodame ant lab^i lengvą iš
mokėjimų.

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

KIMBALL PI J ANUS

faPeoplesjihnilure (dnipanif
are. £09*. Stovės. Rofoi 

rhoeojnjphs, Itolnt*. Hard*ure. 
and Lenmd HouvMd.Coods

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

So. Halsted St.
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Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių
. LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankuiną įios 
Bankus.

j u ligoj ir čia jis bus rišamas. 
Rimtesni žmonės aiškiai ir, atvi
rai sako, kad Varšuva nori pa
sigriebti Dancigą taip, kaip ji 
padarė su Vilnium. Londono 
“The New Statesman”, vasario 
mėn. š. m. rašo šiaip: '

“Visa lenkų politikos kryptis 
ir metode Dancige rodo, kad ji 
niekad nebuvo sutikusi su da
bartiniu Dancigo statutu ir nė
ra atsižadėjusi aneksuoti tą mie-

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Mehin A. Traylor, Prezidentas,

Be ty aprašymų rubsiuvių 
54 lokalo mitingo, kurie jau 
tilpo “Naujienose”, gavome 
dar oficialiu lokalo korespon
dento straiplnį. Jame pa
duotieji faktai aiškių-aiškiau- 
sia rodo, kaip begėdiškai Pra’(S^ Tikra svarba lėnkų valdžios 
simano komunistai, sakydami, ž . Dancigo pašto klausime 
kad “socjahstai ir tautinin
kai” juos “nekaltai sumušę”.*

Muštynės įvyko ne tarpe ko- 
mujiMų ir kitą lokalo narių, 
bet poUcistų su kotnunLtais. |

Speciali policisfcį pašaukė fa
susirinkimai! svetainės prižSu- » P^ekmingM pa-
rėtojas, kuomet pasirodė, kad 
lokalo prezidiumas negali nu
marinti triukšmadarius. -Sve
taines užvaizdą, pirma negu . .
teido policistui daryt tvarki;, °a‘s «deli)i pavoju Euro- 
paprašė pirminiąko,N kad jisai Pal-•••

'pikiuotu susi rinkimu i nubal-1 Taigi iš čia jau matyt ,kąd 
siioti, ar juos reikia ipašalinli Lenkija planuoja vieną gražią 
iš svetainės, ar ne. Pasak ko- dieną pasiųsti savo legionus į 

kaį ko- Dancigą ir užimti tą miestą, pa
išinėti našiai, kaip ji 1920 metais, spa- 

visas su-llių 9 d. užėmė Vilnių. Bet toks 
tuzinų jos žygis neišeitų jai aut gero.

Vilnius lenkams buvo lengva par

cialdemok ratus ir 
socialistinį Internacionalą, juk 
ir tais laikais gyvavo net išti
sos socialistinės partijos, susi
dedančios daugumoje iš ne- 
marksi’ninkų, pavyzdžiui: Ang
lijos nepriklausomoji darbo

Francijos jungtinė
socialistų partija, Rusijos so
cialistų revoliucionierių parti
ja. Ar Pruseika arba kas 
nors kitas iš dabartinių jo 
vienminčių tuomet sakydavo, 
kad tie socialistai esą- “buržu- 

ir kad jie 
turį būt išmesti is organini-

' Ar jie, pav. drįso kuo* 
met nors reikalauti, kad butų 
išmestas iš socialistų Interna
cionalo nemarkaininkas Jau

motyvų, bet dėlto, kmi kai u-1( kartu su* Augustu Bobeliu) cijos?
1 ’ “ ir išlošti savo , *

susirašinėjimą su 
Šitą svarbą dalbą 
ir atliko, išleisda- rcs’as (Žoresas) w jo pasekė-

likų bažnyčia yra priešinga 
darbininkų unijoms ir Mek
sikos valdžios reformoms.”

Tai yra įdomus pareiški
mas. Meksikoje Romos-Ka~ 
talikų bažnyčia (t. y. tos 
bažnyčios dvasiškija) iš tie
sų yra pasižymėjusi atkak
liu reakcingumu. Ji visuo
met rėmė nediaudį, kovo
jančią dėl laisvės ir geres
nio duonos kąsnio, bet tos 
liaudies išnaudotojus. Da
bar, kaip Meksikos darbo 
žmonės pasiekė tokio ętipru-

l, u. tvarkyti 
(Engelso) 
Marksu. » 
Berns teinąs 
nias po Engelso mirties 4 di- jais?
delius tomus. Markso ir Engei- Jeigu Pruseikos galvoje ne- 
so laišku su puikiais komcnla- butų viskas susimaišę, tai jisai 
rais, kas užėmė jam kelioliką atsimintų bent tą kiekvienam 
meili. | “gramotnam” žmogui žinomą

Tai buvo tuo laiku, kai, pa- faktą, kad net tam pačiam 
sak Pruseikos, Berastoinaš .jau darbininkų Internacionale, ku- 
Vknisosi pu Markso mokslo pa- rj buvo įsteigęs Karolis Mark- 
niatais” ir už tai buvo visų sas dauguma buvo visai ne 
gerų socialistų “ujamas ir iš- marksizmo šalininkai,

, - • —— ■, -- -  

bet respondento, už tai, 
j nokiamas”! Ar gi Augustas konservatyviai Anglijos Lrodk mųnistų pravadyrius 

•Prou~ lauk, balsayo beveikBebelis butų dirbęs išvien su 
Berastom u, ir ar Marksu ir 

butų leidęįpėdiniai

junionistai, Francijos 
dhon’o pasekėjai, Vokietijos 
lassaUjieciai. ir tt.

sirinkimas, tik pora 
Tuos į vai- balsavo prieš.

i

yra tame, kad jie nurodo Len- ’ 
kijos jsitikinimą, jog atėjo lai
kas paimti teisių aiškinimą ir 
vykdymą į savo rankas. Lenkų 
valdžia Dancige pakartoja t#

statė Tautų Sąjungą prieš įvy 
kusj faktų. Jeigu Tautų Sąjun
ga dar sykį kapituliuos, Danei-

jau matyt kad

Randasi 
žemutinio f 1 o r o

\ Dearborn, Mpnroe 
5/ ir Clark Streets,

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
r12th STREET

Tel. Kedzie 8902

35X4'10 Kooseyelt R<|, 
Aptj St. Louju Avė. • 

CHICAGO, ILL.
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Susekė mušaiiiieriy 
suokalbį

Federaliniai agentai, susekę 
Chicagoje didžiausį munšaįnie- 
rių suokalbį išgauti valdžios 
degtinę ir pušku i. ją parduoti 
slaptai, be jokių leidimų, še
ši žmonės jau tapo areštuoti. 
Vienas jų ant to šmugelio už
dirbęs apie $2,500,000. Yra į- 
velti netik paprasti munšaine- 
riai, bet taipjau policijos kapi
tonai ir bankieriai.

Jie veikė pagalba netikiu lei
dimų pirkti degtinę. O kur tai 
negalima buvo, tai vardodavo ir 
tikrus leidimus. Vienas jų pir
kdavo degtinę teisėtu keliu už 
tokią kainą, kokia yra mokama 
už degtinę, vartojamą medika- 
liams tikslams. Bet bevežant i 
sandelį, užpuldavo kiti šaikos 
nariai, tą degtinę atimdavo ir 
paskui parduodavo visokiems 
butlegeriams ir paskui visi pasi
dalindavo pelnu.

Jauna duktė nušovė 
' savo tėvą

De

Senatorius Medill McCormick iš Chicago, kuris užvakar urnai 
pasimirė Washingtone nuo širdies ligos.

NAUJIENOS, Chicago, III.
*

MIRĘ SENATORIUS Grūmoja sfreikieriams
Viešųjų darbų komisionierius 

Sprague išleido prigrumojimą 
streikuojantiems gatvių valyto- 
jams ir taisytojams, kad jei ji© 
iki ateinančio antradienio nesu- 
gryš įi darbą, tai jie visi bus pa
šalinti iš darbo ir jų vieton bus 
paimti, nauji darbininkai.

iStreikieriai, kurių skaičius 
’ siekia apie 2,500 darbininkų, at
sakė į tą įsakymą gryšti į darbą, 
prigrumojimu, kad jei miestas 
bandys samdytis streiklaužius, 
tai gali kilti suirutė ir tada po
licijos 
n u otų 
n u otų 
kams.

Streikieriai — gatvių šlavėjai, 
taisytojai ir šiukšlių išvežiotojaų 
reikalauja pakėlimo algos. Bet 
miestas nesutinka jų reikalavi- 

1 mus išpildyti; jis sutinka pakel
ei algą tik foremanams, bet dar
bininkai tuo nesitenkina ir rei- 
kallauja pakelti algą visiems dar
bininkams.- ,

967 Janutom Magdaliena
. 968 Janusanienai Aniėlijai 
971 Jurgis Jakunanis 
$72 Juška Augustinas-

' 973 JuskeVięaitei Oliesęi
974 Kpmarauskau Jonkubas
975 Kaladinskas Joseph
978 Kaziu ūcziortas Wilim

• _ - . . . . I995 
998

užlaikymas miestui kai 
daug daugiau, negu kai 
.pakėlimas algų darbiniu

Smulkios Žinios

. » 

Langaliui Augustinui 
Likienei Elianai B:
vytei

Makseliene Rože 
Marazas John 
Masiliunias Jonias 
Orlauskas Petras 
Palulis Julius 
Polisąuska V 
Pubzinaite Mari j 
Rickemskas Ignacas

1005 
: 1007 
' 1010

1028
■ 1030

1034
1037

; 1041
1052 Sabackis Onai V
1063
106.4
1072
1082
1087
1088
1089
1091
1092
1097

Sh i nikų s Frank 
Sialomija Trucinskene 
Starazinskajte Petronda 
Tinzilenei Zofijai 
Uanezis Kastantas 
Vainauskas* Petras 
Vaisvilo Antanas 
Vosgirdiene Eva 
Waiczunes Leanardes 
Wonogįii Jozephai

/•

^ationally 'PncezL 
<Branded i n che Back.
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Modcl Modd 

*700 *615
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pTULBRANSEN
The liegistering Piano

Tai yra geriausi Pianai pasaulyje, 
parsiduoda už fabrikos nustatytą 
kainą ant lėngvų išmokėjimų.

JQS. Ji. BUDRI K

PIANŲ' KRAUTUVĖ
3343 So. Halneted Si.,
3327 So. Halsted St.,

1JJhicago.

Užvakar 17 metų Rose 
Petro nuŠoVė : savo tėvą John, 
tada pašaukė savo motiną, kuri 
buvo kieme, pašauk^.poJĮįęjj^ ir 
jai pasidavė. Ji paleido į savo 
tėvą šešis šuvius. Tragedija į- 
vyko jų namuose 1113 Blue Is- 
land Avė.

Išpradžių duktė atsisakė duo
ti kokių nors paaiškinimų, vien 
tik pareiškė, kad ji nušovė savo 
tėvą “gindama savo garbę.” Vė
liaus ji betgi sutiko duoti ir pla
tesnių paaiškinimų. Savaite 
atgal jos tėvas bandęs ją išgė
dinti, kada jiedu vieni buvo na
mie. Nuo to laiko ji visuomet 
nešiojosi su savim revolverį ir 
niekad viena su tįėvu nepasitik
davo. Tą dieną, motinai išėjus 
į kiemą, tėvas, kuris gulėjo lo- ’
voje, pašaukė ją, kad ji jį pa- Bunda bučernę, 1442 S. 51 Avė., 
bučiuotų. Ji numaniusi ką jis Cicero, ir atstatė revolverį. Bet 
nori daryti ir todėl atsistojusi Bunda tik nusijuokė iš jų, o ka- 
miegamojo kambario tarpdury da jie pradėjo smarkauti, palei- 
išsitraukė revolverį ii* paleido do į juos mėsai kapoti kirvį, 
šešis šuvius į savo tėvą. Jos Plėšikai šovė ir pataikė Bundai 
motina visą tai patvirtina. H ranką, bet turėjo bėgti nieko

Nušautasis buvo 45 metų am- nepelnę.

ir pačios motinos drabužiai de- čios iš pačios ir trejeto vaikų ir 
gė. Ji užgesinusi vaikų drabu- kitą, kaltinantį tvirkavime. Ka
zius, šoko į namą jieškoti Rose. da policija atėjo į jo namus ji 
Bet tuo laiku lubos įgriuvo ir areštuoti, jis įbėgo į kitą kamba- 
mergaitė liko -palaidota dege- r j ir išgėrė nuodų. Jį nuvežta 
siuose. Kada gaisrą užgesinta, ligoninėn, bet gal ir pasveiks. 
Bose lavonas rastas veik visai i 
sudegęs. Bet motina ir kiti du 
vaikai irgi galbūt mirs nuo ap
lankytų žaizdų.

Prieš 20 metų Grover Cle- 
veland Fullcr buvo garsiausias 
žokėjas (lenklyninių arklių jo
jikas), Kilęs iš biednuome- 
nės jis praturtėjo ir vartė pi- 
nigus šimtais tūkstančių. Bet 
-—moterys, vynas ir dainos: — 
viską sunaijdno ir 11 melų at
gal' jis sugryžoChicagon be 
pinigų ir be draugų — papra
stas klajūnas - valkata.

Pirma j j visi anl rankų ne
šiojo, o dabar niekas ir pa
žinti jo nebenorėjo. Užvakar 
gi jis atsidūrė kalėjime, ka
dangi neturėjo kuo užsimokėti 
$2 už laksikabą. Ir nėra kam 
jį iš kalėjjmo išimti.

Kaip greit žmogaus garbe 
praeiną!

s

GARKAVENKO IŠŠAUKĖ
WLADEKĄ ZBYSZKO 

. . ' s . . . , 1
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Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

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

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

Musų X-Ray apai-ataa yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju-

KOSULYS
Greitas būdas jo praša- 

linimo
Nuolatinis aštrus kosulys kuris 

greitai silpnina jūsų kūno, sistemą, . 
yra labai pavojingas užsikrėtimas, 
galima piasalinti su viena ' doza su 
gerai žinoma ir išbandyta gyduole. — 
Dr. Ibrll’s Pine-Tar *Honey. Dakta
rai sako, 'kad nieko nėra geresnio 
prašalinfmul plegmos ir kitų nemaru
mų kurie yra tiesioginė priežastis ko
sėjimo, nes tas midus suteikia gardų 
skoni ir prašalina ligą. Tiesiog ste
bėtina kaip greitai ji prašalinu ir

1 sunkinusį kosulį.
| ' Bet tikrai gaukit originali Dr. 
• Bell’s Pine-Tar Honey, neimkite kitų. 
į Dr, BolTs jau yra žinomas per ket
virtą dalį šiititmečio kaipo geriausios. 
Jos moksliniai' sudėtos iš reikalingos 
dalies pino-tar, honey ir kitų greit 
gydančių gyduolių kuriui geri dakta
rai vartoja greitoje ' pagelboje. Ne
turi savyje oprates ai' kitų kenksmin
gų gyduolių, jas galima duoti ir vai
kams — geros nuo spazmatiško kru
po. Jei jus norite gerų- gyduolių ku
rios prašalina sunkų kosulį, gaukit 
Dr. Bali’s. Tiktai 30c. bile aptiekoje.

Dr. BELUS' 
PINE -TAR-HONEY 
FOR GOUCHS

Atrask pats savo laimę
Skaityk

‘Burtininkas’’ eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uolai 
"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, UI.

Pašovė bučerį
Du jauni plėšikai įėjo Į John

žiaus, paprastas darbininkas.
Paliko pačių ir šešetų vaikų.

Sudegė mergaitė
Slėpė gautas perskiras

Išėjus tai aikštėn, bandė 
nusinuodinti.

Albert C. Hazehvood, gyve
nantis prie 902 Nevvport Avė., 
penkis metus atgal gavo slap
tas jierskiras nuo savo pačios. 
Bet apie tai savo pačiai nieko 
nesakė ir visą tą laiką nepalio-

t ±' rA lIlIVNlt,, , 1 i\UI J Js alllUV J W

Po paskutiniu pergalių Al.' nl's pamatyti be skausmo ir nesma- 
„„(.....a . ™- 'Kumt». net nereikia ir nusirengti, OGarkavenko nutarė f su žymiau

siais mistikais imtis, 
jis iššaukė pagarsėjusį 1 
risti-ką Wladeką Zbyszko, kuris 
šiomis dienomis New Yorke nu
galėjo I. Zaikiną ir Joe Steche- 
rį. Bistynių sąlygos bus tokios; 
laimėtojas gaus visas įplaukas 
(Winner takos all) ir dar tūks
tantį dolerių.

Jeigu Wl. Zbyszko iššaukimą 
[iri ims, tai šios ristynės bus vie
nos svarbiausių. —X.

- ,, musų pridengimas dcl išmieravimo ir 
TUo tikslu spaudimo kraujo niekuomte neapvilia, -t, • ? • 1 ' • Vi i !lenku Effzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 

. - būna jums dar ten būnant.

Tel. Lafayette 5133-6436

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO. ’

VDIL V .MTUSH, o. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

m

Apiplėšė keturias, sau 
krovas

Plėšikai užvakar veik vienu 
ir tuo pačiu laiku užpuolė ketu
rias grosernes ir vieną bučernę 
ir uždarę jų savininkus j ledau- 
nes, sankrovas apiplėšė.

Frcd Sdrrensen, 39 m., savi
ninkas Biver G rovė karčiamos, 
liko pašautas ir gal mirtinai 
sužeistas prie netolimos Hun- 
ter Home karčiamos. Pašau
tasis neišduoda šovįko, bet 
Hunter Home karčiamos savi
ninkas Tony Paul vistiek tapo 
areštuotas.

Harold G. O. Holck, 38 m., 
Chicagos Universiteto studen
tas, pradėjo “pasninką”, kjuris 
tęsis dVcjis metus. Jis valgys 
kiek galima mažiausia, kad 
patyrus kiek išliktųjų reika
linga yra maisto, kad palaikyti 
savo protą veiklų.

JpELVESTRAS KAJUTIS

26 vasario, 10:45 m. iš ryto — 
1925 m. persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Paliko dideliame nuliū
dimą moterį Solomiją ir brolį 
Petrą, pusbrolį Petrą Regeną 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį Te
resę; A. A. buvo 50 metų se
numų. Amerikoj pragyveno 
apie 13 metų. Laidotuves įvyks 
subatoj, 28 vasario 1925, 16 vai. 
iš ryto iš namų 121 — 36 St, 
West Melrose Park į Bažnyčią 
ant 23 St., o iš ten po pamaldų

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

Į "Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
Į jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų, žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kati be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškianjos tie; 
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas

, galite 
netrukdant

III4 UUl ovu’ u ja v imu, hm,

veik visos ligos yra išgydomos ir iš

Whh akių įtempiu.4 *uri»
esti priežastimi galvos skaudėjimo 

t svaigimo, ūkių apleininio, nervuo- 
tuino, skaudamą aįpų karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
icgyslę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialf 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akintai nuo $4.00 ir augliau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 We$i 47th St. 
Pbone Pmil<*v«rd 7680

PRIEŠINASI BEVAIKIAMS 
APSIVEDIMAMS

Tėvui John Calhoun dirbant 
dirbtuvėje, o motinai triūsiau- 
ties kieme, yžsidegč jų namas 
ties Wilmington. Degančiame 
name miegojo tiiys jų vaikai — 
Wlliam 5 metų, Clarence 1 m. ir 
Rose, 3 metų. Motina šoko į
degantį namą ir nors miegama- ve su ja gyvenęs, sugyvendamas 
sis kam baris jau buvo apsuptas po perskirų dar vieną vaiką. Tik 
liepsnos, jai pasisekė prižadinti užvakar jo pati patyrė, kad jos 
visus vaikus. Mažąjį pastvėrė į vyras turi perskiras ir kati1 įodel įnešė Nebraska valstijos legisla- 
rinkas, didįjį nutvėrė 14Ž rankos ji gyveno su juo neteisėtai. Ji turou bilių, sulig kurio visos ve- 
vesti, o Rose pastūmėjo eiti tuojaus nuėjo policijos stotin dusios poros už trijų metų po 
prieky. Bet Rose durnuose pa-'ir gavo du varantus prieš savo apsivedimo neturinčios vaikų, 
klydo ir kada išbėgo visi į kie- vyrą, vieną kaltinanti neužlai- turėtų persiskirti. Jis pats yra 
iną, Rose nebuvo. Kitų vaikų, o kyme savo šeimynos, susidedam j dar nevedęs.

Atstovas lliues iš Omaha, kuris

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kut 
padėta iškaba “Advertised Wim 
dow” lobe j nuo Adams gaV 
ves, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
lik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

907
'' 923 

926 
927

\ 928 ’Danila Antanas

Banaite Chael 
Cizauskas A 
Czizauskis A 
Dabas ’Jozef

PU-

Meldžiame visus gimines, pa
žįstamus ir draugus atiduoti pa
skutinį patarnavimą A. A. Sel- 
vestrui ir dalyvauti laitotuvėse.

Nuliūdę
JMoteris, brolis ir pusbrolis.

SERGANTIEMS 
ŽMONĖMS

Joseph knels iš Bloomfield, 
rašo: "Gerbiamieji. Mulo-

X Mr.
Montand
nokite prisiųsti' man šešis baksclius 
Bulgariškos Kraujo Arbatos, nes aš 
suradau, kad justi gyduoles yra labai 
geros ir aš negaliu be jų. būti’’.

Tos geros šeimynų 
biednų žmonių daktaras, 
dau 
umatizmu, skilviu, kepenimis, inkstais, 
prašalina slogas. Bulgariška Žolių 
Arbata veikia labai greitai.

Prašykite šiandien jūsų aptieko- 
riaus tikros Bulgariškos Žolių Arba
tos “ r ? *

Pastaba. — Jei jus norite mano di
delio 5 mėnesiams šeimynai pakelio, 
atsiųskite $1.25. Adresuokite man, 
U. H. Von Sehlick, President, 25 Mar- 
vel Building, Pittsburgh, Pa.

gyduoles yra 
nes padaro 

gęro dėl sergančių žmonių re-

siog į kraują, prašalina ligą labai 
Visas tas gyduoles serams 

turime visuomet prirengtas — gyduo- 
1 ' 
kuomet yla reikalas, 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, 
eiti į darbą arba į-biznį „ 
visai laiko. *,

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labei pn“okmininii iv visa* užsi- 
senėjuidat ir koirpl kuotm linas, nes musų 
ištaigu yra v:v<*ngb> ■-criauci;/, Europiniais 
ir Amerikoniškai' itsisymais '.r gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmų, nervingumų, 
užkietėjimų vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimų, galvosūkio, Jiuiiėgimų kraujo pūč
iais, slinkimą plaukų, prakaitavimų, nema
lonu kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumas per 28 metus. «

Vyrai i)’ moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko į musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo bodą tonsilu, kurie greitai 
atima spėkų ir energiją. J’agclbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatų 
ir laimę, todėl yra ir Alei ju-'U viltis. Ne- 
alidėiiokite, atidėliojimai yru nelaiminga'.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILU, Specialirdub
10 N. M'olls SI-

kumpas Washing1on
Ofiso valamlos : Kef ym-g”, • <tcj ubą- 

toj nuo ryto iki 8 vakaro. Nudėta i ir 
šventadieniais nuo pi iki I po piefru. I’n 
tiedėly, ketverge ir pėtnyėioj nuo !) ryti iki 
6 vai. vakare.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų bo skausmo. 
Brįdge geriausio aukso. Si? musų 
plonom galima valgyti kiečiausi* mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kairias. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashlrnd Are.

*

35c., 75c. ir $1.25.

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

Pliysical Hsaith luslilute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
.užsisoMėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, Ilk 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
ne^ėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephonc Lafayette 4543
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Penktadienis, Vas. 27, 1925

I tAlaatfiiL DaIaIiiiaaa pagamintas. Aš nekaltinu artistai ir aplodismentų jiems LIūluVIu KalullllDSui kWuH* bet to Vakaro gaspado- nebuvo galo. 
n riai turėjo parengti ką geiresnio,

nes kaip man informavo, nariui būvio- nepakenčiamas; iš šalies 
dalyvavusiam toj vakarienėj žiūrint išrodo Ma^vvdll strytis. 
kainavo I dol., apart pinigų pa- Aš dar nesu matęs tokio netiku- 
skirtu tani vakarui i.š iždo. Tie- šio užsilaikymo; nė patys klau- 

' sa gal vyrai ir nemoka valgio sosi, nė kitiems neduoda klausy- 
gaminti, bet juk buvo samdy- tis ir jei kas norėjo pasiklausy
ta tam vakarui gaspadiue, ta ti artistų, pasigrožėti menu, to 
pati, kuri buvo ir pirmoj vaka- padaryti negailėjo. Turbūt dar 
rienėj; ji turėjo parengti dau- daug laiko ims iki lietuviškos 
ginu apart šinkos ir tos šaltos, bobelėg supras žmoniškumą; tų 

Buvo ir kalbų. Kalbėjo to bobelių netikęs užsilaikymas ir 
kliubo pirmininkas M, Bacevi- kun. Bumšos šukavimai ir suga- 
čius, paskui J. iRuika, trečio pa- dino visą vakarą, kuris šiaip bū
va rdės nenugirdau. Bet kam tų išėjęi gana gražus. Tas ir

KAIP STEBUKLAI 
ATSIRADO?

Senovėje buvo daug stebuklų. 
Tų laikų rašytojai smulkmeniš
kai tuos stebuklus aprašo: girdi, 
akmenys kalbėjo, kalnak daina
vo etc.

Senovės knygose rašoma taip
gi daug apie stebuklingus pa
sveikimus. Tik pamanykite: ka
ralius spiovė neregiui j akis ir 
pastarasis tuoj regėjimą atga
vęs. Ar tai ne stebuklas? .

Sekamą sekmadienį, kovo 1 d., 
10:30 vai. ryto, Raymond Cha- 
pcly (816 W. 31 St.) K. Augus
tą navičius laikys Mokslo Drau
gams paskaitą apie stebuklus. 
Jis papasakos apie tai, kokių ste
buklų senovėje buvo ir kodėl tų 
stebuklu nebėra musų laikais.

—N.

Seethoveno konservatori 
jos mokiniy koncertas
I'cm to šeštadienio vakaro, 

Becthoveno Muzikos Konserva
torijoje, įvyko mokinių koncer
tas. į koncertą gausiai atsilan
kė mokinių tėvui ir svečiai. Va
karą vedė A. S. Pocius.

Bet 'jau publikos užsilaikymas

vardės nenugirdau.
kalbėti, jei nė vienas nesiklauso, sugadino publikai ūpą ir ji skir.
Užbaigė vakarienę su Lietuvos stosi nepatenkinta.
Himnu, pritariant muzikai, ku- Buvo renkamos ir aukos, bot 
ri betgi ne Himną grojo, d ame- kiek surinktą - to nepaskelbė.

—Ten Buvęs.rikonišką Jazz. Aš nekritikuo- 
ju kliubą, kad rengia tokius va
karus, bet tik vien dėlto, kad at
eityje pasitaisytų ir#' surengtų 
vakarienei ką nors kita iš .val
gių, o ne tik visada “šaltą šin-

Vienuolyno sales ati
darymas

PRANEŠIMAI
Siiųano Daukanto Drujos snslrin- 

kimus įvyks hedeldieny, kovo I d., 
Mark \Vhite Stpiaro svet., 1 vul. po 
pietų. Visi nariai kviečiami daly
vauti ir susirinki paskirtu laiku.

—Valdyba.

Liet. Mot. Dr-jos A pavirtos mėne
sinis susirinkirnaš {vyks sekmadieni, 
kovo 1 <1., 1925 m., 1 vai. po pietų, 
Mark White Sqiiare Parko Knygyne, 
prie Halsted ir 30 tos gatviij, narės 
prašomos skaitlingai atsilankyti.

Sek r.

Rrighton'Tark. Lietuvių Keistučio 
Pašelpos Kliubo susirinkimas bus ne
dalioj, kovo 1 d., 1 vul. po pietų, 
McKinloy Purk svetainėj. Visli na
riai dalyvaukite ir- atsiveskite draugų 
prie Kliubo prisirašyti. i

Sek r. J. Casiufias.

Sužeidė lietuvaitę
Vakar prie Auburn ir 33 gat

vių liko sunkiai sužeista jauna 
lietuvaitė, Ileldfi Aleksiuniutė, 

'9 metų, 3309 Lowe AVe. Sužei
stąją nuvežtai j \Vcsley Mejnori- 
ai ligoninę. Ją sužaidė automo
bilius, kuriuo važiavo Harold 
VVitt, 23 m., 3336 So. Ashland 
Avė.

Nedėlioj, vas. 22 d„ lietuvių 
viepuolyne, prie Marųuette Rd., 

T10’ buvo įkurtuvės naujos svetainės,
gramą phdė: pianistai, smuiki- kurią budav.ojamą. Nors viršus 

dar nebaigtus, bet svetainė yra 
baigta, tad ir sumanyta tą pa
daryti įkurtuves ir, svarbiausia, 
parinkti pinigų.

Man pribuvus į svetainę jau 
buvo pusėtinai svieto, o pusva
landį palaukus prisirinko pilnu
tėlė svetainė; kitiems teko pa
stovėti pasieniuose, nes j>rie 
stalų vietos nebuvo. Vakarienė 
prasidėjo apie 8:30 vai. vak. Iš- 
tikrųjų, buvo darbo “seserims’’ 
sutaisyti tiek valgio ir visus pa
tenkinti.

Biskį užkandus prasidėjo pro
gramas. Pirmiausia dainavo p. 
Ramanauskas. Jis yra nepras
tas dainininkas, bet dar jam y- 
ra persunku dainuoti. Paskui 
dainavo viena cicerietė, pavar
dės nenugirdau; ji yra gabi dai
nininkė ir dainuoja labai leng
vai. Dainavo ir p-ia Peržinskie- 
nė nuo To\vn of Lake; ji turi 
gražų bidsą. Taipjau dainavo ir 
p-ia širvaitė-Gapšiene; ji turi 
gražųzbalsą, bet jis reikalingas 
dar didelio lavinimo. Dvi mer
gaitės, rodos Bridgeporto baž
nytinio choro, irgi dainavo, bet 
joms reikalinga dar daug lavin
tis {iki galės (rodytis publikai., 
P-ia Sabonienė gi gražiai pagrie
bė smuiku. • ' H

Į Besitęsiant programų;, kun.
Rumšas negalėdamas sulaukti 
kada jį pristatys kalbėti, pats 
pašoka, nusitveria už skambalo., 
kurio vos nesudaužė ir sušunka: 
“Aš negaliu susilaikyti, tydėkite 
visi. Aš pasakysiu, kad mes, 
lietuviai katalikai dabar šven- 
čiam1 didžiausią šventę: mes tu
rim Įkurtuves didžiausios visoje 
Amerikoje lietuvių svetainės.’’ 
Karštagalvis tai kaip bematant 
save sukritikuoja. Jeigu butų 
sakęs, kad katalikai, tai,gal bu-iA^./ęhicaįo/ui 

• tų ir tiesa, nes katalikai tik po- ’ 
bažnytinius beismentus vien tu
rėjo, bet šiaip lietuviai turi di
desnių ir gražesnių svetainių.

Čia 
pat Chicagoje yra Lietuvių Au
ditorija, o Ciceroj — Liuosybės 
svetainė. Bet tokie Bumšai, ma
tyt, nieko nemato ir kas ne jų, 
nenori matyt ir bijosi ir užsimin
ti apie tai.

Beje, kalbėjo ir adv. Mastaus- 
kas. Bet jis turbut ir pats ne
tiki tam, ką kalbėjo. Esą tik 
dabar, kada tą namą pastatys, 
mokslas pradės skleistis ir ne 
bet kokis mokslas,, o tokis, kokis

Matyt, 
kada žmonija žiuri į skaisčią at
eitį, tai Mastauskas traukia į 
tamsią praeitį ir negali atsigtro- 
žėti viduramžiaįs. Esą jei dabar 
ir būna išradėjų, tai vis niekis 
prieš tuos vyrus, kurie pastaty
davo didžiausias bažnyčias. Iš- 
tikrųjų, surado kuo pasigirti.... 

Tbliau gražiai padainavo p. 
Sabonis. Bet visus geniausia 
paįinksmino Dzimdzi Drimdzi

niakai ir dainininkai, mokiniai 
A. S. Pociaus, C. Gaubio, L. U. 
Saar ir Lulu Raben. Visi pro- 
gtramo dalyviai veikalus pildė at
mintinai, kas liudija ] 
rūpestingą prirengimą. 
tiniai konservą tori jos 
koncertai yra begalo 
mokiniams svarbus 
Pratina juos prie publikos, Magi
na prie spartesnio lavinimosi ir 
koncertan atsilankę tėvai mato, 
kaip jų vaikučiai,moksle pažan
giuoju..

šį kartą išpildyta sekamą pro
gramą : l

1 Beijruce Jakowicz — In the 
Park, March.

2 Lillian \Vcnckus 
Valtz.

3 Nicholas Do Peder — Šou ve
ri i s.

4 St. Sotkus — Night School 
March.

5EHzabeth Verenechik — Se
renada.

6 Tessie Karvelis — Vacation 
Time.

7 Agatha Kruszas — Turkish 
Rondo.

8 Helen Pilkis — Flutterinf 
Leaves.

9 Antoinette Kinas — Memi- 
et.

10 EQuis — Second Valse.
41 Bernice Milaszkiewicz — 

Simple Confession. a
12 Alice Plachecha — Hunga-, 

rian Rhapsody.
13 Aline Logan — Sextette 

from Lucia.
14 Genevieve Šidiškis — 1 

went, Beloved ir The Nightinga-' 
le.

15 Josephine Schultz — Etu- 
dc Fantastic.

Pranešimai

Roseland
Vakariene

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

l:l<H<IA motorų Ihvų taisytojų, 
$50 kambarys ir valgis. Indų plo
vėjų, $18 į savaitę. Merginų j dirb
tuvę, $17 j savaitę. Vvąiolojų, $18 
i savaitę, .huiilorkų, 40c. į valan
da. Moterų į kflfeterijų, 6 dienos 
j savaitę, $14 i savaitę. Merginu į 
virtuvę, $15 j savaitę. Merginu na
mų darbui, $15 j savaitę, kambarys 
ir valgis. Veilerkij, $20 į savaitę. 
Taipgi turime daug kitų vietų.

SoiilhvPark Empl. Agency 
1191 S. Halsted Št. 

2nd floor.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
GROJIKUS PIANAS

Iš priežasties apleidimo miesto, tu 
ri hut parduotas prieš vasario 28, su 
benčiumi 
kairia

muzikos

mokytojų
Nuola- 

mokinių 
muzikos 
dalykas.

Eito

Žvaig- Ir nereikia jų toli j ieškoti, 
ždės Lietuvių Pas. ir Pas. Kliu- 
bas turėjo draugišką vakarienę 
Strumilo svet. Buvau kliubie- 
čių svečias jau ne pirmą kartą: 
apie du metai atgal toj pačioj 
svetainėj kliubas turėjo pirmą 
vakarienę, — bet tada dalyvavo 
du syk didesnis būrys, negu šią 
paskutinę vakarienę. Vakaras 
draugiškas, linksminos visi, ki
ti net biskį perdaug linksmi bu
vo, bet ką čia peikti, — kliu-
biečiai jautėsi kaip namie. Pir- buvo 700' metų ątgal. 
miausia davė progą svečiams pa
sišokti prie amerikoniškos Jazz 
muzikos, paskui sekė pati vaka
rienė. Valgys tai prastas bu
vo — tas pats, kokj turėjo ir 
pirmą vakarienę: šaltos šinkos, 
biskį sudegintos vieršienos ir 
kava be cukraus; ši vakarienė 
skirės tuo nuo pirmos, kad vie
toj šaltu bulvių su muštarda, 
buvo safločių saladas — nėvyku-

Vas. 17 d. “Auksinės

Kas, ką, kur, kaip 
kadį rengia, veikia 

/ar kviečia.
PR’ANEšIMŲ TAISYKLES

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitčmyti šias taisykles:

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

2. Dykai, talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chonj ir _ratelitj sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant jiaskaibis, prakalbas/ pa
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
hera bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
oačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikčjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncerlų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiški) apeigų (išskiriant baterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

.4. Už apinokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

Liet. Soc. J. Lygos lavinimosi su
sirinkimas. įvyks penktadieny, vasa
rio 27 d., 8 v. v., Raymond Chapel, 
816 W. 31 St. Visi nariai malonė
kit atsilankyti ir savo draugus atsi-

Apšvietos Komisija.vesti.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant Nor,th West Sides įvyks mėnesinis 
susirinkimą.6} kovo 2 d., 1925 m., 8 v. 
vakare, parapijos svetainėj, 1644 Wa- 
bansia Avė. Kliubiečiai nepamirški
te pribūti ant laiko. Valdyba.

Huniboltit Parko Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

į Vasario 27 d.į 7:30 v. v., 3310 Ever- 
I. Visus na- 

’iius meldžiu dalyvauti ir atsivesti 
nauji) draugui A. Valskis, rašt.

į........ ...... -
Mokslo Draugų paskaita. Sekma

dienį, kovo I d., 10:30 vai. ryt()> Ray- 
nx>nd Chapely (816 W. 31 S 
lo Draugams paskaitą laiky 
gUStiHąvičius. Paskaitos —t 
sirado stebuklai.'

/ Mok*.'
K. Au 
iaip a(-

Liuosyhes Draugystė laikys savo 
mėnesini susųinkimą šeštadienį, vasa
rio 28 d., apie 8 vai. vakaro L. Juod
valkio svetainėje, 733 W. 18 gat. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
randasi svarbiu reikalu aptarti.

J. Danta, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, 1 d. kovo, 1 vai. po pie
tų Mildos svet., 3142 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite skaitlingai su
sirinkti, nes randas daug svarbių da
lykui aptarti. Nut. rašt. S. Kunevičia.

-.......... " *
Dr-stės šv. Vincento Ferr. mėne- 

nesinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
1 d. kovo, 2 vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus parapijos svet. Visi nariai 
malonėkite n^rivėluoti laiku būti.

F. R. N. K.

Roseland. 4- Draugijos D. L. K. Vy
tauto Nk). 2 mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioj, kovo 1 d., Strumilo 
svetainėj, kalu 10 vai. iš ryto, 
riai malonėkite 
laiku.

Na- 
atsilankyti paskirtu 
Nut. Raštininkas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš JONAS ČEPSKLS ' pajięškaui 

Savo senų draugų. Kazimiero Ulio, 
kaimo Kūčių ir Stanislovo l>eščinsko, 
kaimo Diagionių. Jie gyvena 
rago; turiu labai svarbų dalyką, mel
džiu atsišaukti arba kas kitas 
,šau danešti ant šito.adreso:

JOHN CHPiPSKIS 
1530 Oak St., Kansas City, Mb.

Chi-

pra»

PAIEŠKAI! Adomo pulkaus gi
męs Betigalos pa)'., šidlavus vals. 
Prieš kurį lai Joj gyveno Barine, 
\Vis. Ametiko.i Imi du broliu Sta
nislovų ir Juozų, o Lietuvoj (Šiau
liuose) seseris On;i ir Juzefų. .Jei
gu gyvas, prašau dėdę atsišaukti. 
Aš esu .luzefos duktė Ona, nese
nai iš Lietuvos ir norėčiau susira
šyt. žinančiu apie Adomą Butkų 
prašau praneši, už ki) busiu dėkin
ga. Ona Sakalauskienė,

4235 S. Kedzie Avė., Chicago

IEŠKAU brolio Simono Armono, 
Anfkalhįškių kaimo, Jurbarko vai, 
Raseinių apskr. Ieškau Augustino 
Palenčiaus ir,!*'. Palcnčiaus. Bukit 
malonus atsišaukti.

Juozas Deglius,
947 W. 31 St., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
Pamečiau 2 auksinius bonus po 

$500. No. 40—50, tarpe 33—35 ir 
Auburn Avė. Duosiu dovanas. Ma
lonėkit sugrąžint.

NAUJIENOJ
1739 S. Halsted St.f Bo>ę 172

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDANAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAI 
PJANO MOVING EXPERTS 

Long (lista'Ace handling.
Turime daugį Mietų patyrimą.

3406 So.^Halstcd St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res

■ —.R. i r įĄrj ' ..MUaa-'lL.ĮJJJSĮ!

įvairus skelbimai
— - — -irhrt -i «— - - f-ii*i -i*. —.-,^1 —

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

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

3149 So Halsted St.
J. S. (RAMANČIONIS, Prez..

STOGDENGYSTe
Jusi) stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokii patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ja taiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

ISRENDAYŪJIMUI
RENDON 4 kambariai ir vana visi 

šviesus ir šilti; žiema mažai reikia 
kūrenti ant 3-čių lubų prie 2-jų stryt- 
kariu lainiu. ,

i 536 W. 14 St.
prie pat Ashland Avė.

\ Savininkas ten pat ant vietos
--------‘ !_!------------------------------------- LU--LtLJLL.i1!!

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimus dėl vyru, mer

ginų arba vedusiai porai. Kniubu 
riai šildomi. Ruimai pigus: su val
giu ar be valgio, arba palys galė
sit pasigaminti.

Ant antrų lubų iš priekio 
703 ’ W. 21 Piure, Chicago

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusios merginos 
a b einam namų darbui, turi mo
kėti virti ir kepti, mokėsiu ge 
rą algą. Namas North Side 
Skalbti nereikia. Klauskit in
formacijų 125 N. Clark St.

Tel. Dearborn 0671

REIKIA patyrusių Amcrginų 
prie kimšimo 
dešrų, gera mokestis.

Atsiša tikit
3939 Wallace St.-

Tel. Boitlevard 4000

ir imi varstymo

RtEIKALAUJAMA VYRU DEL MO
KI N (MOSI AUTOMOBILIŲ BIZNIO 
MUSU 7 AUGŠTU PRAKTIŠKOJE 

MOKYKLOJE.

Darbas suteikiamas dykai kuomet 
jus užbaigsite amatą ar garantuota 
automobilių niekaniko vieta. Galėki
te uždirbti iki $125 i savaitę. Prašy
kite 64 puslapių knygutes.

Kreipkitės
Box 741,

1739 So. Halsted S'L, 
Chicago, III.

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

REIKI A patyrus iii ’heileriii 
darbui į geležies atkarpų Sa
na.

P. Goldman, 
1017 S. Pnirfield Avė.

REIKIA patyrusių boilerių 
prie elektrinio preso, beilerio- 
H skudurus, nuolat darbas ir 
gera mokestis. Dry and Co#.

347 N. Sheldon St.
3 blokai į rytus nuo Ashland

REIKIA lėherių prie dirbtu- 
lauko dalbų toliaus iš 

44 iki 50 centų į valan-
Vės ir 
miesto, 
da.

30 S. Canal St.
2 aukštas

RE1KAI JNCjAS bučeris arba 
kas nori mokintis už bučerį. 
Kreipkitės pas John Meshkaus- 
kas. 6

36Q3 So. Union Avė.
---------- —.... ■»«■.!■

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MENES Y 

TIKTAI 
VARTOJ! FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VISI KARAI GAR'ANTUOTI 
DEVtNES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St. 
Atdara nedėlįoj ir vakarais

BARŲENAS. Parsiduoda Dragon 
Taxi Cab vartotas LVa metų, beveik 
naujas. Parduosiu arba priimsiu 
touring karą, lotus, arba’ bile kokius 
hiorgičius. /

Atsišaukite
Grocery Store,

6002 So. State St., 
Tel. Wenw6rth 0612

PARSIDUODA Hudson automo
bilius, 1923 modelio ir Marmon 
mašina. Abudu automobiliai kaip 
nauji. Galima pirkti katrą tik no
rit.

Kreipkitės:
3300 So. Union A ve.

Antros lubos.

RAKANDAI
PARDAVIMUI moderniški 5 kam

barių rakandai, bus parduoti už didelį 
bargeną. Visus , sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgomo kambario se
tas, niiegamo kambario setas, karpo
mai ir fonografas ir grojikl* pianas.

5601 So. Winchester Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rakandai, parloro setas, knygų 

mašėpa, da-lova ir siuvimui 
šina.

3618 S. Halsted St.
’ Ist .flat

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai, reikalingam žmogui labai 
gera proga. Jeigu kam butų reika
linga, galėtumėt ir kambariui pa
imti ant vietos. Galit matyti nuo 5 
iki 8 vakarais, sekmadieny 
dienų.

3405 S. Union Avė.
3 lubos iŠ - užpakalio

ILLL'l. JĮ.1 *■ 1111 1" yMaf.",1 ■BUMl'.'.'.'.gJ

PARDAVIMUI

visų

PARDUOSIU sayjy'Stager grojik- 
lį pianą išrodo kaip naujas už
$165, yra 190 rolių, bęnčius ir ka
binetas. Atiduosiu išmokėjimais 

'Turit pa-
Ist floor

binetas. Atiduosiu 
dėl atsakančių žmonių 
matyti, kad įvertinus.

2918 Milwaukee Avė.

Grėdam pardavimui 2 aukšti) me
dinis namas, 1 storas ir 3 flatai po 4 
kambarius ant kampo ir extra lotas 

■prie šalies. Rendos $103.00 j mene- 
i daugiau, 

.flatai šviežiai ištaisyti ir viskas ge- 
Irame stovyje ir gera apielinkė South 
i Side, arti Garfield Roulevardo ir 
j Halsted St. Kaina $9500.00, įmokėti 
' $1000.00,'o likusius $75.00 j mėnesį. 
Priežastis pardavimo, savininkas nori 

Atsišaukite grei- 
pas savininką.

$130
Paimsi,, U0 i mtaesj nuo atsakam -J .r&jrT.?*

čių žmoniij.
3323 Lincoln Avė. 

1-nias augštas 
Klauskite M r. Erkei’s piano

PARDAVIMUI grosernė 
dainių krautuve. Taipgi nrilaikom 
ir kitokias reikmenis. Parduosiu

ir sal- aplankyti Lietuvą.
rilaikom taf ‘ ’ *

sn namu ar be namo. Renda pigi;
parduosiu pigiai. Randasi prie pnl 
mokyklos. Atsišaukit tuojau.

4636 S, Ilormitago A ve.
6002 So. State St.,
Tol. Wenworth 0612

PARDAVIMUI buėernė ir grosornė, 
apgyvento j apielinkėj; biznis išdirb
tas nuo senų laikų; gera vieta dėl ge
ro žmogaus. Parsiduoda iš priežas
ties nesveikatos; nepraleiskit geros 
progos; kas tokio biznio jieškote, nu- 
pirksite nebrangiai.

1906 W. 63 St.

Pardavimui auto salos.ir servico. 
station ant South Side, parda
vinėjami karai dviejų geriau
sių firmų, turiu parduoti pi
giai, geras biznis su mažai pi
nigų, arba mainysiu į namą.

1739 S. Halsted Si., Box 470

TURIU parduoti savo $275 vertes 
consdle riešuto medžio vivtrolą su ra- 
dio prijungimu. Yra daug rekordų 
ir deimantinė kdata, $65.

2502 W. T)ivision St., 
2 augštas 

Tol. Annitage 1981

PARDAVIMUI 
gėrimų 

parloras. 
571 Wes,t

nosvn i ginamų

16th St.

PARDAVIMUI grąsernč ir bučer- 
nč, biznis ir namas, netoli 79 St. 
ir Ručine, įplaukų už namų $135 j 
mčnesj, įplaukų už bizni $1000 į 
savaite, kaina $22,590, cašh SI 4,00(1 
Tel. Vincennes 9098, klauskit M r 
Harry.

NAMAI-2EME

įnyti, namus, lotus, biz
nius, kreipkitės

3 PLATU mūrinis namas, barme
nas. Kodėl nepirkti namų, kuris ne
ša pelnų už tokių kainų /kaip du fin
tai, 5-6-6 kambarių, namukas iš už
pakalio 2-4 kambarių, garo šiluma, 
elektra, vanos, pirmos klesos padėji
me, didelis lotas, netoli Garfield Boul. 
cash nuo $5009 iki $7000, atsišaukit 
prie savininko.

' 238 W. 51 St., 
Tel. Boulevard 3886

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų Michigan valstijoj farma, labai 
geroje fannij apielinkėje. Nėra jo
kių skolų, 2 mylios į miestą, ’/» mylios 
į mokyklų. Visai gera žemė, auga 
viskas. Pernai užaugo 325 bušelių 
bulbių iš 1 akro. Naujas 4 kamba
rių namas ir kiti budinkai, šaltinio 
vanduo į namų. Ką jus turite mai
nyti Į ta farma ?

Savininkas
RUDOLF R. SCHAUFR,

> 1R54 Maud Avė.,
Chicago, III.

43rd & WESTERN AVĖ.
Parduosime kampinį namą, netoli 

43 St. ir Western Avė., tekioje apie
linkėje kur namų kainos labai kjla 
savo vertėje, šis kampas yra 50 pė
dų iš fronto, yra visi įrengimai ir 
apmokėti, geras investmentas, gera 
vieta dėl bile kokio biznio. Pirkite Šį 
namą ir uždirbsite pinigų į trumpą 
laiką. Parduosime išmokėjimais įmo
kėjus $300, o kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais.

* B. VEST,
4^56 Grand Blvd.,

.Phone K,enwood 7706

'PARDUODU arba mainau biz
niavo namą po num. 3562 S. Hal
sted St. Medinis namas, muro fun
damentas. Storas su 4 kambariais, 
viršuj 8 kambarių flatas. Mainysiu 
ant bile kokio biznio arba loto.

Kreipkitės į savininka .1. K. 
518 W. 32nd St.

PAhsiDllODA arba fšsimaino 
! likis ant Chic.agos propertės, labai 
i prieinama kaina, akečių, 100 
; akerių dirbamos, 60 Likerių gra- 
' žaus baltmiškio. Ūke randasi Mi- 

chigano valstijoj ant gražaus eže
ro kranto. Puiki viela dėl vasar
namio, kur vasaros laiku priva
žiuoja labai daug žmonių ant va- 

' kacijų. Gražus budinkai ir gyvu
liai, yra štorelis. kur daro geri) 
biznį vasaros laiku.
* K. R.

548 W. 32nd St., Chicago

4 flatai po 4 kambarius, medinis' 
namas ant muro postų, yra visi pa-, 
rankamai, tik už $6,500, cash $3000.1 
Ir kas turėtumėt prie vienuolyno 2 
flatų ir norėtumėt mainyti į tą namą,: 
jis randasi 31 ir Emerald Avė. •

2 flatų muro namas po 4 kam’na-1
nūs, 4 karų, muro garadžius, yra visi: ........... . ...........
parankamai, mainysiu j grosemę, rei- inui 80 akrų farma 
kia cash $2000, randasi prie (31 ir ‘
Lo\vc Avė.

2 flatų po 4 kambarius, yra visi pa- Į 
rankumai, tiktai $5,500, randasi prie 
34 St. ir Aubuni Avė.

2 flatų po 6 kambarius medinis na
mas, kaina' $3,500, randasi prie 34 St.

6 kambarių geras muro namas tik 
už $5,500, 6 flatai, 3 po 5 ir 3 po 4 
kambarius, tik už $19,000, cash $8000.

7 flatai ir krautuvėj 4 po> 5 ir 3 po 
4 kambarius, tik už $15,000, cash 
$5,000.

DIDELIS BARGENAS. Pardnyi- 
i arba mainysiu 

ant miesto namo, geriausia farma 
Michigan valstijoj, priežastis — 
savininkas susižeidė.

K. Glcmža,
R. t. Box 70, Custer, Mich.

6941' CALUMET AVE.
2 flatų, 6—7 kambarių, kaišia 

vandeniu šildomas, lotas 25V176, 
2 karų garažas, kambarys skiepe, 
remia $170 į mėnesį, kaina $16,00(1, 
cash $7,000.
Saukite Vincennes 9098, Mr. Harry

‘-------------- -------------------- -. ■■■—II ■

PARSIDUODA 2 a«gštų medinis 
namas su krautuve ir 5 kambariais

Kas pirks pas mumis tas gaus ge- užpakalyj, 9 kambariai viršuje.
rus barg-enus ir teisingą namui mainų.

K. VALAITIS & CO., 
3404 S. Morgan St.,

Tel. Yards 1571

zaš, elektra ir maudynė. Parduosi 
I pigiai.
j Atsišaukite:

4727 Prinveton Avė.
Yards 1128

GERIAUSI PROGA
K^yie horile mainyti biznį 

2 pagyvenimų naujo, gražaus 
ro namo, gražioje apielinkėj'e.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, .

3114 S. Halsted St.
Phone Rmilevard 4899

ant
mu- MOKYKLOS

DIDELIS BARGENAS, 2 flatai, 
6-6 kamabrių, mūrinis namas, 1632 
So. 50 Avė., galima tuojau gyventi, 
savininkas ant pareikalavimo, klaus
kite

ANTON NUSHARTT, 
namų statytojas, / 

Tel. Berwyn 2024 M. , 
-T j

ANT PARDAVIMO 5 ir 5 kam-, 
barių mūrinis, 2 flatų namas, kars-Į 
tu vandeniu šildomas, aržuolo tr:-, 
mingai.

Kreipkitės:
5743 S. California Avė. I

PARDAVIMUI 480 akrų farma, iš
dirbta, netoli Sterling, Colo., viskas 
įrengta. Panluosiu pagal apdr. kom
panijos kainą, vienas pasėlis kviečių 
apmokės farmų, morgičius $5000, gal 
mainysiu, savininkas,

JOHN MIKMAK, 
4651 Mangolia Avė., Chicago.

BARGENAS, geroj apielinkėj ant 
Union Avė., medinis namas ant tri
jų pagyvenimų, 5 ir 6 kambariai. 
Elektriką, gazas, maudynės. Kaina 
$5350, cash $1800.

6951 So. Union Avė., 
Englevvood 8137

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE *

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

M. E. HUTFILZ, Manager

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. Todėl lai
kyk sau už garbę kų nors iš
mokti. Mokslas nušvies naujus 
tau kelius, persunks tave išmin
timi ir šviesa; suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas.
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

i


