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Respublikininkai bijo vokiečiii 
monarchislii

Turkai mobilizuoja armiją 
prieš Kurdus

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
28. - Turkų generalis štabas 
pradėjo armijos mobilizavimą. 

jĮ eiles pašaukta penkios rezervos e 1 a •• Į klasės Anatolijoj ir visi rezervos
lurkai mobilizuoja armijąl^ininlo,i visj\me k,u?te: vist, ■ / 1 ta kariuomene bus pasiųsta prieš,

j sukilusius kurdus, taipjau Tra
kijos ir kitoms seinoms sustip
rinti. X

Siekias atsteigti kalifatą
Sukilėlių vailas, šeikas Said’as, 

paskleidė visame Kurdistane at
sišaukimus. kuriuose sakoma: 

“Mes turime atsteigti kalifą. 
Islamas negali būt be kalifo kai
po tikybos galvos. Nė viena 
valdžia dar nebuvo išvijus kali
fo, tik Turkų respublika tatai 
padairė. Dabartinė Turkų val
džia nuolatos puola musų tikėji
mą. Turkų moterys nebedengia 
savo veidų. Mokyklose sklei
džiama bedievybė. Del to Tur
kų valdžia turi būt nuversta.”

Kurdų sukilimui diriguojąs iš 
Sirijos tam tikras komitetas, su-

prieš kurdus
J u gusi a vi j a panaikina provin 

cijų valdžias
Fridrichas Ebėrtas, Vokia 

tijos Prezidentas, mirė
BERLINAS, vas. 28. — Frid

richas Ebertas, pirmas Vokieti
jos respublikos prezidentas, mi
rė šiandie 10:15 valanda ryto 
Mirė dėl ligos komplikacijos, ku
ri įvyko po darytos penkias die
nas anksčiau operacijos dėl ap- 
pendicitis.

sanlygas, nutarė priimti jas, ir 
1919 m. liepos mėnesį preziden
tas Ebertas sutartį pasirašė.

Nedaug yra valstybės vyrų, 
kuriems butų tekę tokia sunki 
našta panešti, vesti valstybės 
reikalai tokiose sunkiose aplin
kybėse, kaip kad teko pirmajam 
Vokietijos prezidentui Ebertui? 
Viduj visas krašto ekonomi
nis gyvenimas suiręs, aštri poli

cinių partijų kova, žmonių nėra-1
|mumai, monarchistų sąmokslai sidėdąs iš 150 įžymių turkų mo- 

Prezidentas Ebertas buvo gi- prieš jauną respubliką iš vienos narchistų.
męs Heidelberge 1871 m. vaea- pusės ir komunistų putčai iš an-

Jo tėvai buvo ne- tros; tuo tarpu iŠ lauko pusės 
tėvas buvo siuvėjas, smaugė aliantaį, prisidėdami

rio 4 dieną, 
turtingi, — 
— dėl to jaunas Ebertas lankė prie iššaukimo, nuolatinių krizių 
tik pradžios'mokyklą ir vaikas ir permainų Vokietijos valdžioj, 
būdamas stojo mokiniu balniaus 
amato mokintis. Dirbdamas po 
dvyliką ir keturiolika valandų klausiose situacijose, įgydamas 
dienoj, jis naktimis daug skai
tydavo ir mokindavęs. Išmokęs pagarbos ir pasitikėjimo.
amato jis galų gale apsigyveno Eberto kūnas bus palaidotas 
Bremene, kur gyvai susiintere- jo gimtojo miesto, Heidelbergo, 
savo socialistiniu judėjimu ir kapuose ateinantį trečiadienį, 
pradėjo pats stropiai jame daly
vauti. 1900 metais Ebertas bu
vo išrinktas darbininkų unijos 
sekretorium, o truputį vėliau — 
Bremeno seiman. Penkeriems 
metams praslinkus jis buvo iš
rinktas socialdemokratų parti
jos komiteto nariu, o 1912 me
tais buvo išrinktas atstovu Vo
kietijos reichstagan (parlamen- 
tan), kame jis ilgainiui patapo 
Vokietijos socialdemokratų par
tijos lyderiu. 1918 metais jis 
buvo išrinktas vyriausiojo reich
stago komiteto pirmininku.

Kaizeri nuvertus ir įvykus 
Vokietijoj perversmui (1918 m 
lapkričio 9 d.), Ebertas patapo! 
Vokietijos kancleriam, bet vei-f BEIRLINAS, vas. 28. — Pre
kini buvo išstumtas susidariu- zidentui Fridrichui Ebertui mi
šios “žmonių komisarų” vai- rus» Vokiečių partijų vadai da- 
džios^ Greitai po to jis su pen- ro skubotų prisiruošimų naujo , 
kiais kitais komisarais suruošė prezidento rinkimui. .(gazolino ir buvo priversti nusi-
Vokietijos valstybės steigiamą- Socaldemokratai taraujasijejsįį tfykynuose. Palikę savo 
jį seimą Veimare provizorinei statyti kandidatu Paulą Loebę, Įaerop]a;na su kuriuo jie nebega

lėjo nieko daryti, jie leidosi pe
slį kelionėn, ligi pagaliau, visai 
nusikankinę, pasiekė oazę.

Bet Ebertas savo išminčia ii 
taktu sugebėjo rasti išeities sun

tuo žmonių, dagi savo priešų,

Prezidentas Coolidge pasiuntė 
. užuojautos pareiškimą

VVASINGTONAS, vas. 28. -- 
Gavęs žinią apie Vokietijos Pre
zidento Eberto mirtį, Preziden
tas Coolidge pasiuntė kancle- 
riaus Luthero adresu užuojautos 
pareiškimą.

Vokiečiu susirūpinimas dėl 
naujo prezidento

Kareiviu maištas Čilėj

10 užmušta, 300 sužeisti? 
parako ekspliozijoj

R1O JANEJRO, Brazilija, vas. 
28. — Caju saloj, netoli Nięh- 
theroy, įvyko baisi nelaimė, — 
■ekspliodavo keturiasdešimt tonų 
parako. Tos ekspliozijos dešimt 
žmonių buvo užmušta, o apie 300 
sužeista. Materialiai nuostoliai 
siekia nemažiau kaip vieną mili
joną dolerių.

Pragaišę Saharoj franeuzu 
aviatoriai atsirado

EL GOLEA, Pietų Aiži ras, v. 
28.— Amžinai pavergę, ištroškę, 
su pūslėtomis nuo karštų dyky- 

įHO smilčių kojomis atvyko čia 
du franeuzų aviatoriai, kap. Le- 

Jmaitre ir Įeit. Arrachard, šešias
,, .... x .. ... ... . . dienas kediavę pėsčiomis šimtąRespublikos salininkai bijo, kad , x. . . o “. / . . .. . • m y h u plačiausiais Saharos dy -

kynais, karštos smilties jūrėmis.
Vasario 20 dieną jie aeropla- 

■ !nu išskrido iš Timbutu šiaurėš 
linkui, norėdami pasiekti Oraną 

r J arba Aižiu ą. Praskridę dešimtį 
' j valandų be sustojimo, pritruko 

! n* n rr i n iv rv»n trarc i i ima’-

respublikos valdžiai organizuoti, dabartinį reichstago pirmininką, I 
1919 m. vasario 11 d. Ebertas įtakingos betgi respublikininkų 
buvo išrinktas laikinuoju Vokie
tijos prezidentu, iš 379 seime pa
duotų balsų gavęs 277 balsus.

Provizorinė valdžia veikė iki 
rugpiučio 23. Tą dieną Ebertas 
buvo inauguruotas kaipo valsty
bės prezidentas, konstituanta 
buvo pakeista, o jos vietą užėmė 
naujasis reichstagas.

Per pirmuosius kelis mėnesius 
provizorinei valdžiai grėsė dide
lis pavojus. Tą pavojų sudarė Vokietijos princų, 
krizis kilęs Versalės taikos su- ’ ----------
tarties pasirašymo klausimu. 
Prezidentas Ebertas ir jo pir
mas premjeras, šeidmanas, buvo 
priešingi priėmimui aliantų rei- vai., visoj vakarinėj Jungtinių 
kalavimų. Šeidmanas ir jo ka-, Valstijų daly buvo jaučiamas 
binetas rezignavo, jo vietoj bu- žemės drebėjimas, * vietomis 
vo sudaryta kita valdžia, kurion 
įėjo ir kai kurie pirmesniojo ka
bineto ministeriai, sutarčiai pa- 
siraiyth Naujoji valdžią, nors 
smerkdama žiaurias sutarties

partijų grupes nori, kad butų 
parinktas koalicijos kandidatas 
apsidrausti nuo respublikos prie
šų, nacionalistų kaizerininkų, 
idant jie, jungtinėmis visų de
šiniųjų elementų jėgomis, neiš- 
nnktų monarchisto.

Stinnes laikraštis,, Deutsche 
Allgemeine Zeitung, jau pradėjo 
agitaciją, kad prezidentu butų 
išrinktas kuris nors buvusių

72 “AQUITANIJOS” PASAŽIE- 
RIŲ SUŽEISTA LAIKE 

AUDROS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

šeštadienio vakarą, apie 8

ŠERRURGAS, Francija, vas. 
28. — Atplaukęs čia iš New Yor- 
ko Cunardo linijos pasažierinis 
garlaivis Aquitania turėjo nelen
gvą kelionę. Laike siautusių 
praeitą trečiadienį ir ketvirta
dienį smarkių audrų, kurios ir 
tą milžihą vartė ir blaškė jurė- 

buvo sužeisti 72 pasažieriai ir 
įgulos žmonės-.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
27. — Anatolijos agentūros 
skelbimu, Turkų valdžios kuriuo

drebėjimas, ‘
stipresnis, vietomis visai leng
vas. žemės drebėjimas buvo 
jaučiamai! ir Chicagoj, bet la- menė sumušus sukilusių kurdų 
baį lengvas ir daugelis visai nė jčgas ir vėl atėmus iš jų mies- 
nepas tebėjo. tus Chanputą ir Elazizą.

MIRĘS VOKIETIJOS
PREZIDENTAS

Maištas buvęs sukurstytas •poli
tinių elementų; <lu kareiviai 
užmušti

BUENOS AIRES, Argentiną, 
vas. 28. — Iš Santiago gauta ir 
Čilės valdžios cenzūros praleista, 
telegrama praneša, kad vienas

buvo pakėlęs maištą. Susirėmi
me su valdžiai ištikima kariuo- 

įmone du kareiviai buvę užmuš
ti. Maištas buvęs tam tikrų po

litiniu elementu sukurstytas.

Jugoslavija panaikina pro 
vincijy valdžias '

Centralinė valdžia paima jas į 
savo rankas; provincijos pro. 
testuoja

Apiplėšė lietuvį
Juozas Krasauskas neteko 2,000 

dolerių banko pinigų.

dirbąs 
Savings

V1IENNA, Austrija, vas. 28.— 
Jugoslavijos ministerių taryba 

i savo at
skirų provincijų valdžias ir visas 
jų įstaigas perimti centralinės 
valdžios žinion,.

Kadangi centu alinėj valdžio j 
dominuoja .serbai, ir jie nori vi
są Jugoslaviją valdyti iš Belgra
do, tai atskiros tautybės — kro
atai, slovėnai, montenegrieČiai. 
bosniečiai ir kiti kelia aštrų pro
testą.

Saulingos garnizono 'reginientasJ nutarė visai panaikinti

Fridrichas Ebertas

Pirmas Vokietijos Respublikos 
Prezidentas, socialldėmokratas, 
kurs praeitą šeštadienį mirė.

VISĄ MĖNESI KLAIDŽIOJO 
JŪRĖSE

Juozas Krasauskas, 
South Slicrt Drive, 
South\vest Trust & 
banke, praeitą šeštadienį buvo
plėšikų sulaikytas tamsiame 
viadukto netoli nuo Diamond 
Gino VVorks ’ dirbtuves, lies 
Rokinson gatve ir kanalu, kur 
jis nešė iš banko 2,000 dolerių 
darbininkams algas išmokėti. 
Plėšikai atėmė iš jo visus pi
nigus ir ,sėdę vėl į savo flivė- 
rį, nudūmė.

Washingtonas Rusiją pri 
pažins — nepripažins
\VASHINQTONAS, -vas. 28.— 

Jungtinės Valstijos visai nema
no pripažinti sovietų Rusijos tol, 
kol ten dalykų padėtis nepakitęs. 
Taip šiandie atsižinota Baltaja
me Name.

[Keletas dienų anksčiau tie 
patys spaudos atstovai buvo ir
gi Baltajame Name sužinoję ir 
svietui paskelbę, kad VVashing- 
tono valdžios viršūnės įimtai 
svarstančios Rusijos pripažini
mo klausimą ir kad greitu laiku 
busią pradėti su Maskva tuo rei
kalu pasitarimai.]

EAST HAMPTON, L. I., vas. 
28. Gautu čia iradio praneši
mu, jūrėse, apie 350 mylių nuo 
Miami, Floridos, Texas Oil kom
panijos garlaivis užėjo vilnių 
blaškomą valtį, kurioj buvo trys 
žmonės. Jie buvo vos gyvi nuo 
suvairgimo, bado ir troškulio. Iš
gelbėtieji pasisakė, kad mėnesis 
laiko atgal jie išplaukė iš Miami 
į jūres, kur juos užklupus audra 
ir nunešus į va!ndenyną. Visą 
laiką jie klaidžioję, bangų blaš
komi, negaudami iš niekur pa
galbos.

Francijos karinės jėgos 
f- 701,000 vyru

BULGARIJOS SU JUGOSLA 
VIJA SUSITARIMAS

SOFIJA, Bulgarija, vas. 26.— 
Bulgarija padarė paktą su Ju
goslavija išraikyti neitralumą a- 
biejų kraštų pasieniais. Tuo 
tikimos užkirsti kelią atsikarto- 
jautiems agrarų komunistų ban
dų puolimams iš Serbijos į Bul
garijos pusę.

VAIKAS. SUŽEIDĘS SAVO 
DRAUGĄ, NUSIŽUDĖ

vas. 28.
12 metų

■ąu kilu
Wibur VVright, 

vaikas, bežaisdamas 
vaiku, užgavo jam akį. Nusi
gandęs, kad jo draugas gali 
netekti regėjimo, jis parbėgęs 
namo nusišovė.

FrancuzŲ-Vokiečiy prek. 
sutartis pasirašyta

PARYŽIUS, vas. 28. — Pran
cūzų su Vokiečiais prekybos su
tartis tapo šiandie pasirašyta. 
Franci'jos vardu pasirašė preky
bos ministeris Raynaldi, o Vo
kiečių valdžios vardu Dr. Tren- 
delenburg, vokiečių delegacijos 
pirmininkas.

PARYŽIUS, vas. 28. — Atsto
vų butui balsuojant šiandie kre
ditus armijos reikalams paaiškė
jo, kad pastovios kariuomenės 
Francija dabair turi 701,000' vy
rų. A imi jos biudžetui atstovų 
butas pridėjo dar 4 milijonus 
frankų (200 tūkstančių dolerių) 
priedo “šiaurinei Morokos sienai 
sustiprinti prieš galimus riffie- 
čių puolimus.”

SAN FRANCISCO, Gal., vas. 
— Aukščiausias Valstijos Teis
mas išsprendė, kad 1911 metais 
padaryta Jungtinių Valstijų su 
Japonija sutartis tebėra galioj 
ir kad einant ta sutartim gyve
nantieji Califomijoj japonai 
tUri teisės nuomoti žemes gyve
nimo ir biznio tikslams.

BERW1CK, Pa., vas. 27.
Gaisras sunaikino American 
Gar Foundry įstaigos dalį, 
padarydamas apie 500,000 do
lerių nuostolių.

TURTINGOS KASYKLOS 
MEKSIKOJ DEGA

oro:
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

27. — Telegramos iš Durango 
praneša, kad San Andrės de la 
Sierroj, gaisras sunaikinęs tur
tingas La Victoria kasyklas, žu- 

Iš gautųChicago ir ąpielinkė. —fcian- vę daug darbininkų.
die aplamai gražu; sezono tem- betgi telegramų neaišku, ar tik 
peratura; vidutinis mainąsis ve- kasyklos, ar ir miestas dėga. Jos 
jas,. sako, kad daugeliui varge liku-

Vakar temperatūra' vidutinai siu šeimynų vyriausybe siun- 
siekė 32° F. čianti maisto.

Šiandie saulė teka 6:25„ lei
džiasi 5:40 valandą.

r-

JAPONAI UŽMUŠĘ KETU
RIASDEŠIMT KORĖJIEČIU

PINIGŲ KURSAS T0KI0 j““va, 27. _ 
šeštadienį, vasario 28 d„ užsienio pi- Pranešimais iš Korėjos sostinės 
mgų ne mažiaus kaip už $25,000 do- < Seulo, Malu pasieny ivykęs su- 
lenų bankų buvo, skaitoma Amerikos į . . 1 Y ,
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....
Belgijos, 109 frankų ........ ....
Danijos, 100 kronų ..... ........
Francijos, 100 frankų ...
Italijos, 100 lirų ..............
Lenkijos, J 00 zlotų ...............
Norvegijos, 100 kronų ..
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių .....
Svedijcp, 100 kronų ............
Šveicarijos, 100 frankų ......

TOKIO, Japonija, vas. 27. —

----------- į ’ '

[sirėmimas tarp japonų sargybos
.kariuomenės ir korėjiečių. Ke- 

$17*81 |turiasdešimt korėjiečių maišti
ninkų buvę užmušta, taipjau at
imta iš jų ginklų ir amunicijos.

$5.1 41 
$1.03 

$19.25 
$15.24
$4.0.00
$2.53

$26.95 
$19.25

Lietuvos PinigfŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pef 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos 
mas Kitaip:

50 "
100
200
800
4oa
500
600
700
800 
900

1*00

doleriais yra skaito*

.......................... „ $5.50
__________ ___  10.50
............................  20.75
.......................... .. 81.00
............. ..............  41.25
....?....................... 51.50
.............-......... 61.75
................ ........... 72.00
____ _________  82.25
.......*......................92.51

_102.75
tos sumos .reikia priditi 25

Utų 
liti 
litu 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 

1M0 litų
Prie « - _________

centai palto išalidu už kožnų siuntln*. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5C 
matų daugiau.

800 DARBININKU NETEKO 
DARBO KASYKLOMS 

UŽSIDARIUS
HABRISBURjG, I1L, vas. 27. 

—- Neapribotam laikui užsida
rė Saline Counly Coal korpo
racijos kabyklos No. 7, kurio
se dirbo 500 darbininkų, ir 
Harrisburg Coal Mining kom
panijos kasyklos No. 1, kurio
se dirbo 300 darbininkų. Ka-, 
sykių užsidarymu priežastis 
esanti stoka užsakymų anglies.1 •

KALIFAS, N. S., vas. 27. - 
Sudegė muitinės laivas Sagar 
mere. Ugny bemaž nežuvo ir 
penkiolika jūreivių. ^=r!

DAVATKOS LAIMĖJO
OREGON, III., vas. 28. — Šis 

miestelis 
tės sostinė 
nubalsavo, kad 
visi krutamu jų paveiksiu 
rai ir kitokios pramogų 
butų uždarytos.

jis yra Ogle kaun- 
61 balso didžiuma 

šventadieniais 
teat- 

vietos

28.EASTON, N. D., vas.
Gaisras sunaikino vietos pilie
čio Wilsono namus. Ugny žu
vo penki jo vaikai.

BELO 1'1', Wis, vas. 28. — 
Del pairusius sveikatos nusi
šovė vietos laikraščio Beloit 
New-j leidėjas ir redaktorius 
Davjd Worthington.

Svarbus
Priminimas

i

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mes visi esame pratę1 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. Gerai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, blogai — prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

•>

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

, da žmonėms.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
' 1739 So. Halsted St. Chicago, IU.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmatlienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
lU — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai

rodytąją antrąją to inęiden 
to pusę.
bedarbiams pavyko iškovoti 
tą pašalpą, kurią jiems duo
da miestas, organizuodamas 
viešuosius darbus?

Jeigu pasiklausyti komu
nistų, kaip jie šūkauja apie 
Lietuvos darbininkų nelai
mes, tai nežinančiam žmo
gui gali pasirodyti, kad tą 
dalyką iškovojo darbinin- 
kamsfne kas kitas, kaip tik
tai komunistų partija. Bet 
tai butų didžiausia klaida.

antrąją to inęiaen- 
Kokiu budu Kauno

biams Šelpti komiteto paga
liau privertė šį sausio 80 
dieną š. m. priimti sekančią 
rezoliuciją:

“Bedarbiams šelpti Ko
miteto plenumo posėdis, 
susipažinęs su darbais 
įvairių frakcijų Miesto ta
ryboje ir turėdamas ome
ny, kad ‘darbininkų frak-

į Laudiirinkas Šarka susieida-mi Avižonio įsakymais. Numa- F"»- ................ . ....n n
j „„ „««« pažįstamais iš U. R. nymas gauti iš valdžios produk- 1\J D17 A 1VI) • 

lojo, kad Mi'lichovs- tus reprezentacijos reikalams, 
askvon vagone sac- kad suvartoti juos tiesioginiam '

Taigi mes matome, kad v§s su savo;
net bedarbių šelpimo komi- s«0’ kad MUichovs- tus reprezentacijos .,

. , \ f .v . . . kis vežęs Maskvon vagone sac- kad suvartoti juos tiesioginiam 
tetas, susidedantis 1S įvairių karįno jr jOg sacharinas siunčia- tiksUui ir kad supirkti už pro- 
darbininkų srovią, viešai mas jr kitų valdininkų. Taip, duktus įvairių reikalingą daiktų 
pasmerkė komunistus, kaipo) Ministenijos vafldininkas šutinys, Lietuvos muzėjui iir knygynams, 
bedarbių šelpimo darbo ar-' Prieš išvažiuosiant, užėjo pas buvo padarytas Avižonio, apie

NYTI VISADOS KREIPK1TES V 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. j

S. L FABIONflS C(i

Chicago  je — paštu:
Metams L.4..................-.......... $8.00
Pusei metų —....................... 4.00
Trims mėnesiams _________ -2.00
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Vienam mėnesiui ......—.........- .75

Chicagoje per nešiotojus:
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Mėnesiui  ________________  75c
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Trim* mėnesiams____________ 2JD0
Pinigus reikia siųsti palu Moaey 

Orderiu kartu su užsakymu.
-.‘.J!.1-------- ,-!Ll=L2_!_ 1J — — ".T

Amerikos lietuvių darbi
ninkų sujudimą,' kurį iššau
kė žinios apie paskutinio Jai- 
ko įvykius Lietuvoje, mėgi
na savo partijos tikslams iš
naudoti komunistai. Tas 
faktas, kad Kaune sausio 19 
dieną raitoji milicija žvėriš
kai užpuolė darbininkų mi
nią, jiems yra lyg manna, 
išskritusi iš dangaus, nes 
dabar jie turi progos vėl su
kauti apie “revoliuciją” ir 
pirštis darbininkams į va
dus.

Kaip visuomet tokiuose 
atsitikimuose, taip ir dabar 
“vieninteliai proletariato 
liuosuotojai” stengiasi su
kelti darbininkų ūpą ir prieš 
socialistus. Tatai verčia 
mus šiek-tiek plačiaus nu
šviesti tą judėjimą Lietuvo
je, iš kurio kilo aukščiaus 
minėtasai incidentas Kaune.

Lietuvos komunistai ne 
tiktai ne padėjo bedarbiams 
gauti pašalpą iš Kauno mie
sto, bet jie daugiau pasidar
bavo tam, kad bedarbiai jo
kios pašalpos negautų!

Bedarbių klausimas tapo 
iškeltas Kauno miesto tary
boje ačiū . socialdemokratų 
frakcijai. Jos rupesniu su
sidarė Bedarbiams ’ ■ Šelpti 
Komitetas, ' į kurį įeina at
stovai nuo įvairių darbinin
kų organizacijų. Sulig’jos 
reikalavimu miešto taryba 
tą Komitetą pripažino įstai
ga, kuri tyrinėja bedarbių 
padėtį ir ieško būdų suteikti 
jiems pagalbą. Šitas Bedar
biams Šelpti Komitetas tai 
ir buvo sumanytojas to pla
no, pagal kurį miestas ski
ria tam tikras sumas orga
nizavimui viešųjų darbų, ku
riuose gauna užsiėmimą be
darbiai.

Komunistai gi ne tiktai 
nerėmė šitos svarbios bedar
biams įstaigos, bet dėjo vi
sas pastangas, kad ją su
griovus.

Musteikį ir prašė paskolinti jam ką jo buvo pranešta atstovui 
šimtą tūkstančių auksinų sa- Baltrušaičiui ir Ministeriui Pu- 
cbarino užpirkimui. Iš žvalgy- lyckiui ir pastarieji davė tam 
bos Skyriaus sulaikyto laiško, savo pritarimą, 
rašyto U. R. M-jos valdininkei reprezentacijos 
Gužienei (16-XI), tai yra prieš 
vagonų išėjimą iš Kauno, ma
tosi, kad Vaitiekūnas taip pat 

Jie čia skleidžia pa- dalyvavo sacharino užpirkime,

“sėbraują SU sPčti Vaitekūną, kad jis prireng- lapės. 
t- v:qnq tiJ visus pinigus, kad jei reikės J lt tid, Viouo laukti plnigų> tai reikės 20 tuks.

i mokėti,

dytojus ir buržuazinių frak
cijų talkininkus!

* * c' o

Tuo tarpu čia, Amerikoje,
cijos’ nariai (t. y. komuni- komunistai pasakoja svie
stai), dalyvaudami šiame tui, kad' ją partija • esanti 
komitete luo pat metu be-1 “vienintelė darbininkų gy- 
darbių šelpimo darbą nėja!” <
griauna Miesto taryboje, sakas, kad Lietuvos sočiai- nes adresate buvo prašoma per 
kad jie eina išvien su bur- demokratai 
žuazinėmis frakcijomis buržuazija”.

* , # 'X • A C* V4 IV UI pilAA£l4, UCAA AU1AU0 AjV VUl\i7”

prieš bedarbių padėčiai drapsto. purvais ir mėgina įangįų brangiau mokėti, kad 
tirti ir šelpti komisiją, ku- iš tą žinią apie Lietuvos dar- Rusijoj pabrango (suprask sa
rtą kaip tik daugumoje bininką kovą, kurios pašie-channas) ir kad kiek bus tab- 
sudaro darbininkų atsto- kia amerikiečius, pasidaryti etikomis nežinia. .Jau po vago- 

- griežtai prieš tai sau meškerę darbininkų do- ny patikrinimo, Šarkai teko gir- giiv/uiai p ivb tai y Js SHV() paz|stamos panelesvai ■
protestuoja ir 
'darbininkų frakcijai’ ne
pasitenkinimą.” ’ >

reiškia lerių žvejojimui. ■ r
Visiems lietuviams dai*bi- mą-’ 

ninkams, mes todėl pathria-

kinematografe tokį išreiški- 
: “Nęjaugi tą dalyką neuž- 

slopys, nejaugi Puryckis nieko 
negaili padaryti, juk ir jo dalis

Už atsiųstus 
reikalams pro- 
pirko daug į- 

daikty, daug 
kilimų ir kitų

duktus Avižonis 
vairių niuzėjinių 
knygų brangių 
daiktų, tairp kurių randasi ir to
kie: boa ii’ muffa šiaurės baltos

809 W. 351h Sf,t Chicago t
Tel. Be levard 0611 ir 0774 [

PADAROM PIRKIMO IR PAR. į 
DAVIMO RAŠTUS. 5 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir I 
Parduodam Laivakortes. 1 J

(Bus daugiau)

Iš Visur
[Iš “T—to”]

laukiama maldininkų
Per šiuos šventuosius

• .. _ i ,v 4. uugciiij paŠitą rezoliuciją priimant, me vyti lauk is savų tarpo ten yra”.
i vi’onns. Aromnizneiins at- tUOs šarlatanus. Nes darbi-* . . n , ..Pelningas “diiplpmatinis” biznis Belgijosnevienos organizacijos at-( tuos šarlatanus. 

stovas nebalsavo prieš ją ir ninku vargai jiems rupi tik- 
net patys komunistąi nedrį-'tai tiek, kiek jie gali speku- 
so kelti prieš ją ranką., Aiš-. lijioti, jais pasiepelnymotik- 
ku,.kad ji.yra teisinga.';’,, ■ I siu.

Byla dėl šmugelio valdžios įstaigose
(Tęsinys)

šmugelis po valdiškomis 
antspaudomto

JKas buvo tie darbininkai, 
kuriuos šaudė Kauno milici
ja ? Tai buvo bedarbiai, ga
vusieji užsiėmimą miesto lė
šomis suorganizuotuosiuose 
viešuose darbuose. Musų 
skaitytojai jau žino, kad 
tiems darbininkams buvo 
pradžioje mokama po 7 litus 
dienai, o paskui miestas nu
tarė temokėti tiktai po 5 li
tus: darbininkai šituo algų 
numušimu nepasitenkino ir 
ėjo protestuoti miesto valdy
bai, o čia juos užpuolė mili
cininkai.

Taigi tame incidente mes 
matome, taip sakant, dvi pu
si. Viena, mes matome mi
licijos žiaurumą; antra, ma
tome darbininkų kovą už 
tai, kad apgynus savo pir- 
miaus įgytąjį laimėjimą.

Nėra jokios abejonės, kad 
milicijos žygį prieš tuos dar
bininkus smerkia visi pro
taujantys žmonės. , Kai 
“Naujienos” paskelbė fak
tus apie darbininkų skerdy- 
nė. Kauno rotušės aikštėje, 
tai sujudo visa lietuvių iš
eivija Amerikoje. Net mu
sų klerikalai neturėjo drą
sos teisinti Kauno milicinin
kus; jie tiktai mėgino suver
sti kaltv ant savo politinių 
priešų.

Bet reikia šiek-tiek giliaus 
pažvelgti ir į aukščiaus ini-

Kauno miesto ‘ tarybos 
daugumai buvo labai nema
lonu pavesti bedarbių reika
lų svarstymą tokiam komi
tetui, kuris susideda iš dar
bininkų organizacijų atsto
vų. Ir liaudininkai, ir 
krikščionys demokratai, ir 
žydų frakcijos atstovai mie
sto taryboje purtėsi prieš 
tai ir sakė, kad toks komite
tas esąs visai bereikalingas, 
nes miesto taryba galinti 
pati iš savo narių sudaryti 
komisiją, kuri rūpinsis be
darbiais. Šitą buržuazinės 
daugumos poziciją priėmė 
ir komunistai.

Socialdemokratų reikala
vimas praėjo miesto tarybo
je tiktai dėlto, kad pirma, 
negu buržuazinė tarybos 
dauguma ir komunistai su
sitarė, Bedarbiams Šelpti 
Komitetas jau buvo prade-

darbiai tvirtai rėmė jį: tary
ba nedrįso atvirai paniekinti 
ji, todėl ji pripažino jį.

Bet kuomet Bedarbiams 
Šelpti Komitetas galutinai 
susitvarkė ir ėmė veikti, tai 
taryboje prasidėjo kova 
prieš jį. Tarybos posė
džiuose imta kelti sumany
mai, kad bedarbių šelpimo 
reikalas turįs būt “perąrgU’ 
nizuotas”, kad Bedarbiams 
Šelpti Komitetas turįs būt 
pakeistas arba visai panai
kintas. Ir šitoje kovoje 
prieš Komitetą komunistai 
ėjo išvien su buržuazija. 
Jiems, mat, buvo pikta, kad 
jie nekontroliuoja to Komi
teto, todėl jie kaip įmanyda
mi šmeižė jį ir stengėsi dis
kredituoti.

Begėdiški komunistų užsL 
puldinėjimai ant Bedar-

Tolimesniu tardymu liudinin
kų Svitos, šarkos, Stasio Micke
vičiaus, Bergo, Kazio ir Zigmo 
Bagdonavičių, Musteikio ir Si- 
daravyčiaus parodymais, bu
vo nustatyta, kad jau nuo 
sausio mėn. 1921 m. U. R. M-jos 
aukštesnieji valdininkai ir Lie
tuvos Atstovybės tarnautojai 
Maskvoje pasipelnymo tikslu 
gabendavo po valdiškomis ant- 
spaudomis iš Lietuvos: sacha
riną, kokainą ir kitas prekes, o 
iš Rusijos visokias brangeny
bes: kilisnus, brilijanlus, auksų 
ir t.t. Tas nepralošiamas diplo
matinis biznis čjo iš pradžios 
“diplomatinėse^ dėžėse”, o paga
liau jau vagonuose.' Dusyk į 
savaitę atvykdavo iš Kauno dip
lomatiniai kurjeriai ir kiekvie
nu atveju atveždavę pakietų po 
lOOr—150 pūdų, daugiausia Avi
žonio, Skrinikovo ir Milichovs- 
kio antrašais, o iš Maskvos taip 
pat du kartu į savaitę vykdavo 
Lietuvon kurjeriai su diploma
tiniais pakietais ir dėžėmis, vis 
po antspaudomis, buv. Ministe- 
rio Puryckio, Direktoriaus Vai
tiekūno ir kitų U. R. M-jos tar
nautojų vardu. Vėliau gi diplo
matiniai siuntiniai ir maistas 
buvo vežami ne dėžėmis, o tie
siog vagonais.

Taip rug.plučio mėn. atėję 
Maskvon du vagonai su maistu, 
skiriamu Lietuvos Atstovybės 
bendradarbiams, bet, kaip prisi
pažino lų vagonų palydovas 
Musteikis, 200 pūdų iš tų vago
nų buvo tuojau parduoti į šalį; 
apart to buvo atvežta 500 klg. 
sacharino, 12 bačkučių spirito, 
kakao, šokolado ir t.t. Mustei
kis išsitaręs, kad atvežtame 
maiste užinteresuotas Vai tie* 
kūnas ir kiti aukšti žmonės. 
Rugsėjo 15 d., sulig Svilo žo? 
džių, Maskvon atėję trys vago
nai su palydovais šermanu ir 
šutiniu. Iš tų vagonų valgyk
lai buvo skirta 65—75 pūdai lo 
o visos kitos prekės buvo išpar
duotos. Tuose vagonuose buvo 
500 pūdų cukraus, 100 pūdų ka
kao, 100 pūdų šokolado, 36 bač
kų spirito, 10 dėžių likierio ir 
benediktino,20 dėžių medika
mentų, 20 dėžių gailanterijos. 
Tas prekes realizavo Hermanas, 
Avižonis, Goldbergis ir Milicho- 
vskis.

Avižonio ^sandėlis Maskvos 
Atstovybėje

Labai daug prekiit IšpLrduo
dą vys laetuvos Atstovybės Ma
skvoje sekretorius Avižonis, ku
ris Atstovybėje turėjo net at
skirą sandelį prekėms susidėti

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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. 

Nedėliomis nuo 9 iki, 12 ryto.

Kiek 
Romoj, 
metus Romoj laukiama iš Vo
kietijos 62 maldininkų trauki-,- 
nių, Austrijos — 10, Vengri- /* 

Prancūzijos — 6,i, 
4 ir Lięjuvos 2. i 

'atstovas 
Pabaltein Ligšiolinis Prancūzų 
atstovas bestijoj Dovienne -ski
riamas visaj Pakaitei. atstovu 

i ir hetrukiis keliasi Rygon, ka
me bus bendra Prancūzijos 
atstovybės Lietuvoj, 'Latvijoj 
ir Ivstijoj bustino. '

Rygos lietuviai rinks atsto- 
| vus į magistratą, Rygos lietu-1 

šiuose rin-( 
kimtiGse į miesto tarybą jstaty-l 
ti atskirą lietuvių kandidatų 
sąrašą.

Nevyksta Lietuvos ir Vokie
tijos derybos. Baigiant svai>-’ 
tyli Klaipėdos konvencija (su
tartimi) sukeltus klausimus, 
Vokietijos delegacija ultimaty-' 
viai pastalė nuobradišką reika
lavimą leisti optuoli (priimti) 
Liiuluvos pilietybę atvyku
sioms iš Vokietijos Klaipedon 
valdininkams ne iki 1920'me
lų -sausio mėn., kaip konvenci
joj numatyta, bet iki 1921 me
tų liepos 30 d. 'Tai yra kada 
konvencija ratifikuota. Lietu-*1 
vos įstatymais einant pilietybę 
gali gauti svetimšaliai tik pra
gyvenę Lietuvoje 10 metų.

Nugrimzdo sala. Netoli Af
rikos krantų nugrimzdo Port

Aleksandro sala, turinti 4,-į 
000 ketvirtainių klm. ir pri
klausanti Portugalijai, Apie 
salos gyventojų likimą nežino
ma.

K. JURGELIONIS
TZ j i i., • n T’ i *• I Gaujas .prancūzų, Kas dėl kainų ant sacharino, l 

tai sulig Muitinių Dep-įo Pl"i< 
rektoriaus Baldamo žodžių,, ge-; T 
riausias sacharinas kristaluose 
Vokietijoj (1921' m.) (rudeny 
kainavo 200 markių klg. (kįlo- 

‘gramas arba kilo lygus 2 sva
rams), Maskvoj gi sulig šarkos 
ir kapitono Svitos žodžių klg. 

'sacharino kainavo tuomet 2,-
000,000,000 rublių arba apie'vių grupe sumanė
2500 auksinų; tokiu budu ant 
vieno kilo uždirbama gryno pel
no su viršum 2000- auksinų. 
Jeigu (laleisli, kad kalbamame 
transporte Milichovskis, kaip jis 
tvirtina, buvo tiktai 5000 klg. 
sacharino, tai pelnas jo butų 
siekęs 10 mdionų auksinų, ne
kalbant 
prekių, 
ma kad 
vykdyti 
veltui, su sąlyga tik, kad jam 
butų leista nusivežti . Maskvon 
nuosavų prekių, nes vagonas 
miltų ir cukraus tuomet kaina
vo Lietuvoje 5 8 šimlus\> tūks
tančių auks., o pelnas jo turėjo 
siekti keliollikos milijonų auks. 

| Apie Avižonio sugalvotą ir į- 
vykdytą pasveikinimą Rusų val
džios sąryšyj su jos 4 metų su
kaktuvėmis ir pasižadėjimą pa
aukoti du vagonu su maistu ba
daujantiems musą Atstovas Ru
sijai. Baltrušaitis sužinojo jau 
po to. Avižonio žingsnius Bal
trušaitis griežtai pasmerkė, ka
dangi tas priešinosi vedamai jo 
politikai. Ir Baltrušaitis tvir
tina į tą trijų vagonų šmugelio 
istorija labai blogai atsiliepė i 

, politiką, į Lietuvos santykius su
Atstovybės vai- Rusija ir po to pasidarė daug 

sunkiau darbuotis.
■.-•■.T''' ■' ''L-*' L.' 'r' • ■

Vaitiękunas ir Puryckis žinojo, 
kas randasi vagonuose

Visas maistas ir diplomatinio 
bagažo siuntimas iš Kauno bu
vo Bendrojo Dep-to Direkto-

ir liudininkas šarka savo aki
mis matęs tame sandėlyj 24 ne- 
išparduotas cukraus dėžes su 
parašais “J. Avižonis”. įPiačia 
prekybą antspauduotu sachari
nu ir kitomis prekėmis’ vedė 
Maskvoje Skrinikovas, kuris va
dino save Lietuvos Respublikos 
IVekybos agentu ir su Puryckiu 
buvo kuo geriausiuose santy
kiuose, kreipdavosi vienas į kitą 
ant “Tu” su pavadinimu “Milyj 
drug i prijatel”. Skrinikovo 
vardu Paryckis tankiausiai ir 
siųsdavo savo siuntinius. Taip 
Kazys Mickevičius, išvažiuoda
mas vieną kartą iš Kauno į Ma
skvą, buvo prašomas Milichovs- 
kio nugabenti Maskvon 20 dėžių 
sacharino Skrinikovo vardu ir 
Milichovskis pasakęs, kad tos 
dėžės priguli Turyckiui. Apart 
to Kazys Mickevičius vežė nuo 
Puryckio 6 dėžes sachairino Ože
lio vardu.

apie realizavimą kitų jo 
Tokiu budu supranta- 
Milichovskis apsiėmė į- 
Avižonio pažadėjimą

Taip maistas Lietuvos Atsto
vybei į Maskvą iš Kauno- buvo 
vežamas vagonais (gegužės 
mėn. 2 vagonai, liepos m. 2 va
gonai, rugsėjo mėn. 2 vagonai), 
o atstovybes bendradarbiai pa
silikdavo be produktą, nes maža 
tik dalis patekdavo į atstovybę, 
o viskas beveik buvo išparduo
dama -į šalį. . 
gykla veikė labai skurdžiai, nes 
nuolat s tikdavo produktą. Apart 
to atstovybės tarnautojai turė
jo gnu Ii prie ajgos ir produktų, 
bot to prieito’gaudavo labai ma
žai. Kuomet ben.lradarbiai rei
kalaudavo iš Avižonio ir Baltru
šaičio maisto, visados gaudavo riaus Vaitiekūno žinioje ir kaip 
atsakymą, kad maistas vežamas, liudiju' sulaikytą Joniškyj vago- 
kuomet gi ateidavo vagonai su 
maistu i’’ valg.Jdai tekdavo jų 
labai maža., o taipgi maisto 
priedo prie algos nebūdavo, tai 
Avižonis sakydavo, kad vago
nuose vietos m užtiko. Bendra
darbiai juokdavosi, sakydami, 
kad atvežė valgykl ų maisto ir 
kad ant pirmo bus adatos, ant 
antro 
ant

... ............................. . ii ■■i..—j

^Naltonalb/ Pnc&cL
<Branded i n the Back,

TVhHr Ho'ieo CbuntrvScat Subtirban CommuniM 
Model Modtl Modcl Medėj

>700 *615 *530 *450

GUJ^gfct^S>iano

chinyrias su aspirinu 
trečio motetai kojinės.

ir

nų palydovų padėjėjas šutinys, 
1x1 Vaitiekūno žinios, tai yra be 
jo raštelio ar asmeniško leidinio 
nebuvo priimamas į vagonus nė 
vienas siuntinys. Puiryckis ir 
Vaitiekūnas, kaip jie’patys pri
sipažino, žinojo, kad *Milichovs- 
kis vežąs sachariną ir kitas 
nuosavas prekes, tai tokiu budu 
siunčiant tas prekes iš Kauno 
Maskyos Atstovybei, kaipo mas
tą tarhau toj ain^i /neteisėtai 
naudotasi valstybinės įstaigos • 
vardu gabenimui iš Lietuvos ir 
paliuosavinnii nuo išvežamojo ir 
įvežamojo, Rusi Jonynui to sacha
rino,
ir išpai’davhno jų Maskvoj pa
sipelnymo. tikslu.

Atvežaimas į Maskvą maistas 
iš Kauno Atstovybės vardu, su
lig Avižonio parėdymo, išski-

‘Maistas Atstovybės 
tarnautojams” 

' ■

Kada buvo sulaikyti Jonišky 
3 vagonai, siunčiami Maskvon, 
iš kurių vienas buvo pažymėtas 
’i'ii maistu Lietuvos Atstovybei 
Maskvoje, ta; iš to vagono pati
krinimo protokolo m tvosi, kąd 
ir jame Atstovybes reikalams 
produktų jbuyo vcžaiv.a . mažai. ~o ______ _ ______
kava, arbata, laši?.itoį;-konser- riant privatinius siuntiniūs, nuo 
vai ir įrašomieji dalykai, o dau- 192T m. liepos niėh. skift’styda- 
giausiu buvo vežta dėžių su,su-1 vesi j du snndūiiu: ri'pivzmilaei- 
cbarinu, adresuotų Avižoniui ir jos ir valgyklos. Reprezeutaci- 
kitiems; šutinys vežėsi sau 96 jos sandėlis, o vėliau ir valgyk- 
klg. “svorio maisto”, 50 klg. los sandėlis buvo Avižonio ži-l 
sacharino ir daugybė buvo siun- nioj‘eJ Iš reprezentacijos san
timą pašaliniems asmeninis. dėMo yifcĮi išdavimai buvo daro-

gabenimui iš Lietuvos ir

.prekių, muisto produktų

Tui yra geriausi Pianai pasaulyje, 
parsiduoda už fabrikus nustatytą 
kainą ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRI K
PIANU KRAUTUVĖ
3343 So, Halseted SI., 
3327 So. Halsted St., 

Chicago.

Marųuette Pharmacy
Vienatine Lietuviška.Apticko šioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio 

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

daktarų receptus.
F. A. BAKAS’, 

Gegistruotūs antickorius ir 
savininkus

2316 W. 69 St., (arti VVestern Av.) 
Phdne 'Republic 5877-5831.

CHICAGO, ILL.

Mes parduodame obelio kainomis 
viaiogiH. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingų ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMB1NG A 
tlEATTNG SUPPLy CO.

490 Milwauke Av. Rayma'ket 1018 
461 N. Halsted SI. Haymarket 1221

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St. 

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 1 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
♦ Po piet ir vakarais iki 8 vai.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St.-, aęti Lcavitt SL 
Telepfydne Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj lr 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

11 S. La Šalie St./lioom J2001 
Tel. Randolph lOS^-Val. nuo 9-6 

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

6-8 v. v. apart Panedelio ir

Advokatas
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuŠ 9 iki 
pietų.
i ROSELAND’O OFISAS: 

10717 S. Indiana Avenue, 
Telefonas Pullman 6377

VALANDOS: Kas dieną nuo 2 I 
iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

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

—! i ... -

John Bagdziunas Bortai
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Waslungton St., Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Rooscvelt 9090 

Namų Telefonas Canal J 667

V. W. RUTKAUSKAS
29 So.

Vak.

Room 530 
6390

S. Halsted St„ Chicago

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6S00

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seiedoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vhlurmiestyj: 
Roti m 17p6

CHICAGO TEMPLE BLDG 
W. VVashingloD 81. 
Waahiiifluu Clark

77 
Cur.

Nuaių r.;4



Pirmadienis, Kovo 2, 192 NAUJIENOS, Chicago, UIMUSŲ MOTERIMS
'■■■" Veda Dora Vilkienė ........................ .

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 
l dienos: SKAUDAMI CIURNIAI DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

žuvys.
rųšies žuvys, kep- 
ir su visokiais da-

Visokios 
tos, virtos 
žalais.

Kepta žuvis, nepjaustyta.
Paimk byle kokią žuvį nuo 

iki 5 svarų.
1 šaukštuką druskos
Vi šauksi. pipirų
3 šaukštus taukų, sviesto ar

ba alyvos.
Nadzievonės.

3

2 šaukštu sviesto arba rie
balų

1 šaukštą sukapotų pelruškų 
t šaukštų, smulkiai sukapo

tų agurkų, saldžių arba rūgš
čių.

Viską sudėk 
čia surašyta ir 
šyk. Prikimšk' 
žuvį uie kimšk
vietos nadzievonci

supjaustyta 
žuvis.

iškngvo išmai- 
šia nadzievone 

tvirtai, duok 
ištrukti.

lt lac-k Bass,
Brook Trout, 
Bullhead, 
Cabfish,

Nuplauk ir nuvalyk žuvį. 
Galj nupjauti galvą ir uode
gą, jeigu nori. Pasudyk žuvį iš 
vidaus ir iš viršaus. Pripildyk 
žuvį su nadz.ievonė. Suglausk 
žuvį, gali susinti, jeigu nori. 
Jeigu žuvis ne riebi, aptepk ją 
kokiu nors riebalu. Gali irgi 
supjaustyti sūdytų lašinių ir 
įpjovus į žuvį, įkišti lašinius 
po '2 arba 3 šmotukus į kiek- 

Aptepk žuvį su 
sviestu, 
pečiuje

Kepta,

supjaustytos

vieną šoną, 
taukais, alyva arba 
Kepk labai karštame 
10—15 minutų arba iki žuvis 
parus. Jeigu žuvį kepsi ne ap
dengtame puode, . apipilk ją 
kas 10 minutų ; ir sumažink 
šilumą. Kepk žuvį, pakol ma
tysi,'. kad bus iškepus. Tegu 
kepą po 10 minutų ant kiek
vieno svaro žuvies iki 1 sva
rų ir po. 5 minutąs ant ikiek- 
vieno svaro . viršaus 4 sVarų. 
Kaip žuvis bus. iškepus Tmdčk 
ją ant karšto kliudo ir pa
duok į slalą su bulvėmis, dar
žovėmis. ' , į

2 svaru 
vieš apie

34 colio
I šaukštuką druskos
*4 šaukštuko pipirų.

Supjaušlyk tokiais šniotukais 
kaip patiks duoti į stalą. Su
dėk žuvį i išsN’iestuotą indą. 
Apibe^k su druska ir pipirais. 
Apipilk žuvį su tomaičių sun
ka arba kokiu kitu dažailu. 
Kepk karštame pečiuje per 15 
minutų. 'Nuimk, dangti nuo 
puodo su živim apie 5 minu
tės prieš paduosiant į stalą. 
Valgyk karštą su\ bulvėmis, 
pupomis e t c.

Kepta žuvis duonos trupi
niuose.

jH orumo

Pickerel,
Wall 6 eyed Pike,
Shad nuo geg. 1 d. iki birž. 

10 d.
Smelts* Lapkričio 10 d., bal. 

1 d.
Oysterius ir Scallops, rugsė

jo 1 d. geg. 1 d.
Vėžius su minkštu kevalu: 

gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.
Gra\vfish birželio 10 iki pa

liksi šalta.
Kitu laiku geriausia pirkti 

pirmos rųšies šaldytą žuvį.
žuvis tinkama

God, Carp, silkė 
libut, Haaddock, 
šviežius, Maekarel 

, Pickerel, 
Salmon, 

Sturgeon, 
Trout,

Dažalas ir nadz.ievonė.

baltos duonos2 puoduku 
trupinių

Lo šaukštuko
18 šaukštuko pipirų
I mažą svogūną supjausty

tą arba sumaltą

Gali taip Ipat supjaustyti žu
vį i tinkamus šmotukus, pasū
dyti ir prirengus pieną su 
kiaušiniu idažyli žuvį, o pas
kui žuvf apipilti miltais arba 
diicnbs trupiniais. Kepk žuvį 
ant viršaus pečiaus arba vidu
je; giliuose taukuose, kaip iš- 

paduok į stalą su įšokau- 
dažniais:

keps 
c i ai s

druskos Sviesto dažai u:

puoduko (Sviesto 
šaukštuko citrinos sun-

šaukštuko smulkiai suka-

virimui, 
švieži, ha- 
Mackcral, 

sūdytas.
Pike, 

Slieep- 
Sea

Weaikfish,.

Prašalina uždegimą, pa
lengvina skausmą.

Tik biskutį Sloan’s lengvai už
tepto prieš einant gulti suteikia 
greitų palengvinimų nusilpu
sioms ir skaudamoms kojoms. 
Jus nusistebėsite, kaip greitai 
prašalins skausmus. Pabandy
kit šį vakarų. Pas visus aptie- 
korius — 35 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą

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

1545 West 47th St 
Ph<įme Bnnlevard 7589

No. 2035. čia nupieštu diagrama 
Tamstai parodo kodėl Tamsta galėsi 
pasisiūdinti šių suknių į valandų 
laiko.

Gali pasisiūdinti iš paprasčiausio 
perkelio arba lengvo šilko.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę, 
mierai reikia 3 vardu 40 colitj 
terijos.

Norint gauti vienų ar daugiau 
nurodytų pavyzdžių, prašomo iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio uumerj, pažymėti rnierų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Patfern Dcpt.» 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

36 
ma

virš

NAUJIENOS Patiem Dept,

1739 S. Halsted Si., Chicago, 
čia )dedu 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdi No..............
Mieros .............. .......... : nėr krutinę

Ilk 
at-

(Vardas ir pavargti)

(Adresas >

(Miestas ir valsL)

Muskellungc, 
Redsnapper, 
head, Shad, 
Bass., Tilte, 
Whitefish. 

žuvis tinkama kepimui ant 
ugnies. 

4’ v I 
Black Bass, tfupjaustytą ar 

ba pripildyta. Brook 
BplHiead, Butterfish, 
Catfish, Cisco, 
Flounders, pripildyta. Htilibut, 
silkė, Perch, Pickerel, Pompa- 
no, pirk pildytas Salmon, Shad 
Rue, Trout steak.

Žuvis tinkama kepiniui
* pečiuje.

Black Bass, Bluelish, Gorp, 
God, Elounder, Iladdock, iiali- 
jut, Sea Bass, Trout, W Iii te
isi), Salmon, švieži. Pike, Red

snapper, Sdiad, Sheephcad ir 
Weakfish.

Mrs. MICHNIEVIC2 - VIDIKIENE ’
AKUŠERKA

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

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

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

fe-' '• ■■

trout,
Go^p,

God steik

Tel. Lafayette 5153-6438

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

J Nedėlioj nuo 9 iki 11.

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

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabų

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

OR. SERNER, B. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Tel. Blvd. 3136 
M. Woitkewic> 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai P» 
.arnauju mote 
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

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

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN-^

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

—— II ....................... t|.

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ.

Dykai Klinika
Nereikia daktarui mokėti
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 
užsisenėjusiu ligų?

Specialistai dėl privačių ligų tik
tai.

v

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonai:

✓

Res. Phone Rockvvell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER 

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

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17i inetai • ' ; 

' * Ofisas ■ *' ■ *
4729 So. Ashland, Avė., 2 labos 

<, Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai.- po įnet.
Telefonas Midway 2880

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

4204 Archer Avė., Chicago, 111.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephone Lafayette 4543

Ligoniai moka tiktai už Čepus, se
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Koom 1421

Telephonc 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.

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
prięžasties, kad pametė įsitikejimų i 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes’ todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvienų sergantį kurie 'pas 
mus atsilankys laike šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerų gydymų mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jusu ligų be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Eui’opinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permųtyti hd skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia, 
igzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
būna jums tįar ten būnant.

Garsinkites Naujienose zTel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

pakolsviestą 
smetona,

Padėk ant ledo, šį 
sviestą atšaldžius gali padary
ti kamuoliukus ir po vieną ar
ba <lu 
žuvies

(i erai ištrink 
pasidarys kaip 
pc t r užkas.

ant kiekvieno
šmotuko.

Creola dažalas.
1 3 puoduko alyvos
1 svogūnas 
truputį gvazdikų arba 
nako.

■ 1 žalias pipiras.
1 puoduką sunkos nuo žu
vies arba vandens.
t puoduką išsijotų tomačių
3 šaftikštai miltų 

. šaukštuko druskos
2 šaukštu cukraus
I 8 šaukštuko pipirų
1 šaukštuką sukapotų 
ruškų.
Pakepink

lūs svogūnus, 
česnaku pakol išvirs, 
dar druskos, 
nes pames smoką. Pridek mil
tų ir maišyk pal<ol mišinys ge
rai išsimaišys ir paisidarys tir
štas. Paskui 
smulkmenas,
pridėti vandens, jeigu jo 
permažai.

/ Citrinos dažalas.

čes-

smulkiai .sukapo- 
petruškas su 

1‘rideilk 
Nekepink ilgai,

sudėk visas 
Gali prie dažalo 

butų

1 ’/2 šaukštą sviesto
2 šaukštu miltų

1 j šaukštuko druskos 
truputį cayenne
'Vi puoduko karšto vandenes
2 šaukštu citrinų sunkos ar

ba uksuso.
1'4 šaukštuką sukapotii Pet

raškų. •
Ištarpyk riebalus, įmaišyk 

miltus. lšleng\'o pilk karštą 
vandenį. Užpilk dažalą karštu^

Kokią žuvį kada galima 
valgyti visi} metą:

Blue lish, (kxl fish -.
Bvftterfish, 9hšd(įock i •
I latibid,
Maekarel, šviežius.

Salmon, 
Irout,

SUNYKĘ KŪDIKIAI NEGALI 
IŠAUGTI Į SMARKIUS VAIKUS

Pastebėkite kuris maistas 
jiems geriausiai tinka.
Veikite smarkiai, kad 
sustabdžius užkietė
jimą. su Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin

Tėvai neprivalo perdaug nusimin
ti, Jeigu jų kūdikis silpnas. Pro
gresas jo atigimo tankiai gludi 

pritaikyme tinkamų valgių ir dietoj. 
Tėmykit dietų, virškinimų ir liuosavi- 
mų. Turi būt du arba trįs vidurių 
liuosavimai ant dienos ir kuomet vaL 
go kietesni maistų — vienas arba du. ( __ __
Jeigu liuosavimai vidurių būna rečiau, jeigu, kūdikis taugciuja, jo viduriu
kai išpusti, turi nemalonų kvapų, tai yra ženklai vidurių užkietėjimo. Tuo- 
jaus duokite arbatinį šaukštukų L)r. CaldvvelPsJ Syrup Pepsin ir iš po nak
ties jus turėsite sveikų kūdikį.
Ne visos, vienok, Huosuojančios, gyduolės yra tinkamos kūdikiams, ^ypatingai 
tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin yra, liuosas nuo 
svaigalų, 1 jis yra padarytus iš daržovių sunkos Egyptiškos ssennos su pepsin 
ir malonių aromatų priemaiSh. Foraiula paskelbta ant kiekvieno Ipakelio. 
Pirkite bonkų Syrup Pepsin aptiekoje, doza kainuoja) mažiau/nel vienas cen
tas. Ir jeigu jums pasirodys notąip, kaip mes' sakome^ tai pinigai bus sugrą
žinti. / . 'iii. ii ’
Liuosuotojas, kokiu yra Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, gali būt vartojamas 
visų šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikiu. Jis yra pasekmingai 
parduodamas per suvirsi trisdešimts metų ir šiandien plačiausiai vartojamas 
visame pasaulyje, nes virš 10 milio- . 
nų bonkų parduodama kas metai.
Vartokit jį nuo užkietėjimo, išpūtimo, 
raugčiojimo, riemens graužimo, nevir- ; 
škinimo, galvos skaudėjimo, peršali- i 
mo ii’ nuo, kitų nesmagumų, kurie pa- ! 
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug I 
žmonių vartoja jį nuolatos vienų sy- i 
kj savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal- 
no apsisaugojus nuo užkietėjimo. Tik ; 
vienas šaukštas palaiko sveikatų ge- j 
varne stovyje. c

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtĮų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponų, 
prisega savo vardų ir adresų ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonkų Dr. Cald- 
vvelf’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., 1 o f .

?_ bAUTKUS, Pres.
it>19 W. 47th Si., Tel. Bouleyard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos |
13th STREET

Tel. Kedzie 8902

iv"' *

Boa
^viiitefisli. • Lobster (vėžys) .*

3514-16 Ruošė t eit Rd.
Arti St. Ląjpiti Avė. 

CHICAGO, ILL.

Atrask pats savo laimę
Skaityk

/Burtininkas” eina kas menuo nau- 
as antri metai ir stiprus, kaip uolai 
‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
aimes igburtuvas ir nelaimės praneš- 
;uvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

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 Cana) 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 meną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. pu pietų.

UETDVIĮI DAKTARAI
Daktarai kurią vaidai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

X-Ray egzaminacija. ir kitos yra 
visai dykai b'e jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvienų sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurių pašventė visų savo gyveni
mų dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios ^čirškiamos tie
siog į kraujų, prašalina ligų labai 
greitai. Visas tas gyduoles serams 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yru reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nėnusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbų arba į- biznį neUpkdent 
vįsai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
uekentekite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas uasi- 
senėjuslas ir komplikuotu:, ligas, nes musų 
Įstaiga yra prirengta geriausiais ISuiopiniais 
ir Amerikoniukais jUiisymam ir gyduolėmis.

Ligas kraujo. reumatizmų, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir žemų skitu- 
(lėjiiįUĮ, galvosūkio, nubėgimą kraujo pu<$- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia- 
luniaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie sergu, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. J’agelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir. ’ laimę, ! todėl yra ir dėl vilais. Ne- 
atidėllokite,’ , atidėliojitiua; yra .nčlainliiigus.,

Thr Peoples Health 
y i Institute s

DR. GILL, Specialiai as
x 10 N. VVells St., 

kampan Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, ueredij ir suka

toj nuo U ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir 
outadienlais nuo 10 iki 1 po piotrt. l’a- 

I’-iedėl. ketverge ir pStnyčloj nuo P vyti iki 
u vai. vakare.

Namų telefonas Yards
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos' nuo 1 iki 9 pe 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare. *
HMM

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephonc 

Boulevard 216CK
Valandos

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

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos te|. Drexel 9191

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

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

Valandos I 3 po piet, 7—8 tuk. Nm- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 diau

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, ebronii- 

ką Ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodą

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

viršaus Ashland State Banko
• Telefonas (Janai 0164

Valandos 2:00 ilri 4:80 ir 8 iki 10.
Nedčlioj num'2:'3i» iki 4:30 po piet;

Iburan 4204 Archer Avė.
Kanųiap Sacrameiito Ar«.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lufuyette 3178-7710

Dre J. We Bcaudette
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NAUJIENOS, Chicago,. TU

CHICAGOS Liefuviti bateliuose.

JUSTINAIS ČERAPAS

Lygiai melui sukanka nuo 
mirties mano mylimo vyro ir 
musų brangaus tėvelio, kuris 
paliko mumis amžinai, vasario 
28 d., 1924. Už velionio sielą 
atsibus pamaldos kovo 4 d. 1925 
m., serados ryte, 8 vai. Švento 
Jurgio bažnyčioj. Kviečiame 
Visus gimines ir pa?Jstamus da
lyvauti pamaldose

Justinas paėjo Iš Ąukšučių 
kaimo. Papilės vals., Al šulių 
apskr.

Liekam?,s nuliūdę,
Moteris Barbora, dukreles, 
Malvina ir Anelė, sūnūs 
Rapolas.

ŽINIOS
VAIKAS UŽMUŠTAS 

PEŠTYNĖSE

VVįUlter /Strofa Čir mdkyklįos 
peštukas Floryąn Bobovvski, abu 
mokiniai Paebpdy mokyklos, 
1440 Augusta Sjt., susipešė taip 
savęs mokyklos kieme. Walter 
Itko sumuštas ir krisdamas ant 
cemento, pasiskėlė sau galvą, da
lei ko po kelių valandų mirė. 
Floryant liko policijos sulaiky
tas.

Birutes choro repeticija
Antradieny, kovo 3 d., 8 v 

vak. Raymond Chapel, 81 (i W. 
31 St. įvyks Birulės choro ge- 
ncralė repidicija. Prašomo vi
sų choristų atsi.la.nkyIi, kadan
gi greitu laiku chorui teks da
lyvauti “Naujienų’’ koncerte 
Ch. Liet. Auditorijoj.

Kviečia Mokytojas.

tu butų vienokiu vardu; nėra 
nė pačiame danguje dviejų die
vų vienokio vardu. Bet musų 
Chicagoje ir lietuvių tautoje 
sra du choru vienokiais var
dais. šie du chorai, lyg tosios 
dvi žuvys, nori viena kitą pra
ryti. Komunistų Kanklių Cho
ras, kurį mokina kokis ten ita
las, nori užveisti pasaulį savais 
komunistiniais dainininkąis; jie, 
sako: “Visi pas
Katalikų Kanklių Choras, ku
rį veda Sauris, mano, kad ko
munistai susipras ir ateis į ten, 
iš kur jie išėjo. Jie vieni kitų

inaiiig.Ni ui t, rui
Pirmadienis, Kovo 2; 1925

mus ate iisi!”

Visiems Žinotina
Kovo 14 d., Sąjunga stato sce- 

non Lietuvių Auditorijoj puikų 
ir išdalies komišką veikalą, 
“Pakrikeliai.”

tolius, Dr. S. Binkis ir Dr. Al. 
Davhlords važiuoja su sveika
tos misija į VVestville, 111. Su 
jais kariu važiuoja ir “Gydy
tojo’’ maTiadži'rius J. A. Jan
kus. Sekmadieny, kovo 8 d., 
0 vai. vakare musų sveikatos 
misionieriai įkalbės J. Krome- 
lito svetainėje. Sveikatos pa
skaitos busią iliustruotos, nes 
daktarai vežasi kartu visokių 
paveikslų ir aparatą. Priėmi
mui Chicagos svečių w<‘stvU‘ie- 
čiai rengia programą. Progra
mų dalyvausią sesutės priės 
Bronisląva ir Stanislova SurvL 

p. česlo 
i—Rep.

.............T’"

Pranešimai

llMfll.l,

NAMAI-iEMEH S SKELBIMAI
POPFERAVIMAS

MnleVojimas, moldinimas, greinavi- Ų.i
mns, scenarijos paveiksluotas inale-: ‘ 
4nas, scenarijos pavelkslutoas malė-1**1 
vojimas, sho\v card rašymas, klosos sėmės, 
panely, serodoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakaio. Su
imtoje ir nedėliojo iki G vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wabash Avė., 

Cahttnot 5093

JIESKO KAMBARIŲ

dviejų tla 
ruimus, su vi 

ant mažos gT° 
tisšaukit pas 

Mrs. Blynas, 
821 W. 34 St.

ANTANAS ŠIMKUS
Musų mylimas tėvas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
48 metų amžiaus, vasario/ 27 
dienų, 12:45 vai. ryto. Paėjo iš 
Šaukėnų, 
išgyveno 19 metų

Paliko
Moterį Marijoną, 
nlslovą ir Adolfą ir dukterį Ju
zefą, o Lietuvoj brolį Ludviką, 
seserįs 
Amerikoje

SUBATOJ ĮVYKS GAR- 
KAVENKOS RISTYNĖS 

SU WL. ZBYSZKO

Lėtu vos.

dideliame

Amerikoje

nuliudimė
sunu Sta-

Marijoną ir Sofiją, 
brolius Povilą ir

Kūnas
2032 W.

Busimos Garkavenkos su Wl.
Zbyszko ristynės įšaukė 
sensaciją. Lenku ir rusu 
rasčiai daug apie tai rašo, 
todėl, kad dar niekuomet, 
lenku kolonijoje tokiu 
nebuvo.

Ristynes Įvyks VV.est 
di tori joj kovo 7 d.

tikrą 
'taik
li tai 
rusų-

ristynių

pašarvotas randasi 
39 St. Laidotuvės 

įvyks utarninke, kovo 3 <1., 1925 
8 vai. iš ryto iš namų 2932 W. 
39 St. į Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa- 
žįtamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvės ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar
tos liekame,

Moteris, siutai ir duktė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp. Tel. Boulevard >203.
___ __ . J

NAUJAS BUDAS
IŠGYDYMO RUPTUROS

Kad patenkinus susirinkusią 
publiką, Sąjunga būdama atsar
gi, su pagelba artisto p. J. Vaič
kaus tolentingiausias jėgas su
traukė. /Pečiaus svarbiausias 
roles vaidins šie asmenys: Dd. 
Pakrikelio rolę art. Krištopaitis, 
jo žmonos Astos rolę — p-n i Mi
lerienė; Meilutės rolę — pati 
Vaičkaus Dramos artistė Pola 
Tenžiulytė; motinoj rolę — p-ia 
Dundulienė. Generolo rolę vai
dins, rodos pats Dramos Direk
torius p-as Vaičkus.

Mačiau repetuojant, visi ar
tistai savo iroles moka gerai, taip 
kad žiūrėdamas jautiesi lig te
atre esąs. Veikalas perstato ar-

Kansas City daktaro išradimas istokratų patvirkusį gyvenimą, 
padare, kad nereikia diržo tiesio- Visi artistai bus brangiais ru- 

ti ir nereikia operacijos.

laukia mirties; vieni ir kiti ne- liūtes j.r jųjų brolio 
įstengia sugalvoti IinkamesTų va-s Survila.
vardą, kad kalbant apie tuos r 
dvejus fanai ik us nereiktų )>o- 
rčikalo burną varginti.

#
Vagia žmones

Ciceroj jau kelintas kartas 
įvyksta vogimai žmonių. Ke
lios dienos atgal, pradedant 
temti, kuomet da vaikučiai bė
giojo' gatvėse, privažiavo gra
žus automobilis prie vienos 
grinčios, pasigriebė pp.. Vai
čiuliu 8 metų mergaitę ir nu
lėkė. Prie durų stovėjo ir mer
gaitėm motina, kuri pakelt! 
riksmą. Vagilius pradėjo vy
tim. Pamatę vagiliai, kad juos 
pagaus ties 22 ir Cicero gat
ve, išmėto mergaitę. Tuo budu 
jie išsigelbėjo nuo jų sugavi
mo.

REIKALINGAS kambarys šil
tas dėl vieno blaivo vaikino ant 
South Side; kas turite tokį kam
barį praneškite. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 473.

PARDĮAVIMUI mūrinis namas, 2 

 

augštų, 14 fintai, 1 karo garadžius. 
; yra elektra, gazns, maudynes ir kiti 
! patogumai. Namas geriausiame pa- 
įdėjime. Parsiduoda per kortą, kaina 
$5,000, namas randasi 915 W. 19 PL 
Del daugiau informacijų kreipkitės, 

GEO. C1ŽANAUSKAS, 
3553 So, Wallace St 
Tel. Boulevard 2851

bais pasipuošę, kas taipgi prisi
dės prie didesnio patenkinimo

Kansas City, Mo. — (Spe- publikos.
cial). — Naujas išradimas dėl 
kurio ekspertai sutinka, neturį 
sdu lygaus dėl gydymo rupturų.

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

ar kviečia.

43rd & VVESTERN AVĖ.
Parduosime kampinį namą, netoli 

13 St. ir Wes(ern Avė., tokioje apie
linkėje kur namų kainos labai kįla 
savo vertėje, šis kampas yra 50 pė- 

------— dų iš fronto, yra visi įrengimai ir

REIKIA DARBININKO į
VYRV

V ITOLDAS R L’TKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 <1., J925, lt>15 prieš 
piet po trumpos ligos išsirgęs 
į)3 vai. sulaukęs 42 metu am
žiaus. Išgyveno Amerikoje 16 
metų, paėjo iš Lietuvos Kauno 
riki., Utenos apskr., Alutos vai., 
Geidamofiių kaimo.

Paliko dideliame 
brolį Mykolą ir du 
Arazimą, Domatas 
Lietuvoj motiną ir tris brolius, 
Edvardą, l^onardą ir Albertą..

Kūnas pašarvotas 10717 La- 
fialle St., Roseland. laidotu
ves įvyks pavendėlyje, kovo 2, 
1925, iš namų 1 P. M. bus at
lydėtas j Taptiškas Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę
Broliu ir pusbrolis.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

šiame veikale iš artistų puses 
sunku bus kas nors primesti, 
nes jie labai atsargiai yra prisi- 
ronffo. Iki šiol p-as. Kemėšis, vis 
lošė senių rolles, bet dabar jį pji- 

maiysite aukštai kultūringo dai
lininko asmenyje, ir jo nudavi- 
mais atsigėrėti negalėsite.... Ir 
kurie iš Vaičkaus studijantų ims 
dalyvumą, taipgi yra priruošti 
puikiausiai, nes direktorius Vaič
kus yra nusistatęs nė vieno sa
vo studijantų neleisti sconon be 
tam tikro atsižymėjimo-prisi- 
ru ošimo....

| Gerbiamoji visuomene ir abel- 
nai visa Chicagos 'inteligentija 

savo ruptu- sUSįv.v2iuos i Šį vakairą, taip kad 
didžiulėje Auditorijoje neliks nė 
vienos tuščios sėdinės. Po per-

Hernia
Nepil
nai! jo

nu liūdime 
pusbroliu 

Amerikoj,

Andre ws, gerai žinomo 
specialisto šiame mieste, 
prastas pasisekimas to 
metodo parodo, kad jis gerai už
laiko ir gydo rupturas. SVeria 
tiktai kėlės uncijas. Jis neturi 
kietų paduškų, nėra besitem
piančio dh’žo, nereikia jokiu raiš
čių, nėra plieninių rinkių ir jis 
yra patogus kaip lengvas rūbas. 
Jau šimtai žmonių numetė savo 
diržus kaip gavo šį naują išra-l 
dimą ir jau išgydė ; 
r^s. Daugel tų žmonių turėjo 
pavojingas' dvigubas rupturas, 
nuo kiniu jie kentėjo per metų statymo, .bus visokios rūšies šo- 
eiles. Tai Dr. Andrews’ ambi
cija, kad kiekvienas su ruptura 
žmogus pasidžiaugtų greita pa- nuėjai atsilankys ir savo atsilan- 
gelba ,turėtų smagumo ir išsigy
dytų savo ruptura. Kiekvienas 
skaitytojas Naujienų gali pasi
naudoti ta proga ir ištirti, jis 
atsiųs dykai išbandymui, rašy
kite jam, 3781 Koch Bldg., Kan
sas City, Mo. Jis nori, kad 
bent vienas žmogus kiekvienoje 
apielinkėje turėtų tą išradimą ir 
kiti galėtų nueiti pasižiūrėti. 
Jei norite prašalinti savo ruptu- 
rą ant visados, be operacijos, pa
sinaudokite to daktaro dykai pa
siūlymu. Rašykite jam šian
dien.

kiti.
Tadgi, kam rupi menas, tas

kimu tą meną parems.
—Viską matęs

LIETUVIŲ” LIGONINĖ 
NAšLAITNAMTS

IR

(Apskelbimas)

yra 
An tra

po dainų 
pora 

Smui- 
už-

Užgavėnės
Cieeros (Lyros choras 

tradicijų palaiky toj as. 
dieny, vasario 24 d.,
pamdkų tuoj pasirodė 
lietuviškų muzikantų, 
kininkas ir armoninmkas 
traukė klumpakojį. Vyrai, mer
ginos ir moteiys šoko kad net
vofjass . “ l ' -v ”>n<? -te- rei
kia užsigavėti” kalba vie- 
nas su kitu? šoko ir patsai ju 
vadovas p. J. žiūronas. Jį “lei
dęs” ištempė. Esą, per užgavė
nes. visi turi šokti, jei nori vi
sada bu t i linksniais ir laimin
gais.

Jau 
keletą 
pirmos

choras yra .'usimokinęs 
dainelių, kurias prie 
pn >gbs pudainuosią s.

❖
Mirė “Lietuva”
laiko atgal kai kurie 

biznieriai stisiorgani-
Kiek 

lietuviai 
zavo į Chamber of Commerce. 
Jie buvo pradėję leisti savo 
mėnesinį žurnalą anglų kalbo
je vardu “The Booslcr”, vė
liau perkrikštyta į “Lithuania”. 
Dabar las Žurnalas sustojo 
ėjęs.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės Direktorių ir Draugijų Atsto
vų mėnesinis susirinkimas įvyks ko
vo 2, 1925 m. Chicagos Lietuvių Au
ditorijos name ant trečių lubų, mažo
joj svetainėj, 3133 So. Halsted St. 7:30 
vai. vak. Malonėkite atsilankyti vi
si Direktoriui ir Draugijų Atstovai, 
nes randasi svarbių klausimų ir nuta
rimų kas link Auditorijos.

Sekr. A. Yankauskas.

Town of Lake. Balto Dobilo KJiu
bo Ilonai bus mokami kuriems dar nė
ra išmokėti panedėlio vaakre 2 dieną 
kovo 1925, 7 vai. vakare Kliulio svet., 
4558 S. Marshfield Avė.

Kazin Shukis, rašt.

Roscląnd. ' Kovo 2 d. 7:30 vai. va
kare K. Strumilo svet., 158 E. 107 g. 
kampas Indiana Avė. įvyks Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės šerinin- 
kų mėnesinis susirinkimas. Jame 
bus raportai iš vajaus,*bus svarstoma 
kaip veikti toliau, kad greičiau atsie
kus bendrovės tikslą. Todėl šėrinin- 
kai ir šėrininkes atsilankykite pas
kirtu laiku. J. Tatnaftauskas.

šiuomi kviečiu visų Chicagos Kata* 
likiškųjų Draugijų valdybas atsilan
kyti į susirinkimą, kuris įvyks Sere- 
doj kovo 4 d., š. m., 7:30 vai. vak., 
Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted 
St., Chicago, III. .pasitai-ti 
iniero Kapinių reikalev

Visų Katalikiškų Draugijų valdy
bos prašomos neatbūtinai dalyvauti 
šiame susirinkime.

Susivienijimas L. R. K. Draugijų 
A. Štuikis, pirmininkas.

Roseland. — Kovo 3 d. 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose įvyks 
I aetuvių Improveinent ir Benefit 
KJiubo mėnesinis susirinkimas. Jame 
bus raportai ligonių lankytojų, bus 
tariama kąįp darbuotis per šį vajaus 
pusmetį, kad gavus daugiau narių į 
Kliubą. Kliubo nariai atsilankykite 
paskirtu laiku. O kurie dar nesate 
jo nariai, tai ateikite ir prisirašykite 
prie jo. Kliubo nariai, kurie persi- 
kelete Intui* gyventi, tai nepamirškite 
permainyti savo antrašus, reikalui 
esant, kad būtoj žinoma kur kreiptis.

J. Tamašauskas.

Bridgeport. — Saldžiausios S. V. 
Jėzaus mėnesinis susirinkimas jvyks 
antradienv i. kovo 3 d.. 1925 m., 7:30 
vai. vak. Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Visi nariai esate kviečiam? pri
būti, nes randasi daug-svarbių reika
lų aptarti. Taipgi atsiveskite drau
gi) dėl prisirašymo.

Kviečia rašt. A. Bugailiškis.

Roseland. — L. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus kovo 3 d. Strumilo svet.,

REIKALINGAS apysene žmogus 
Hotelyj prie grindų plovimo ir pagel
bėti prie virtuves. Kambarys, val
gis ir $16.00 j mėnesi. Vartojanti 
munšaino tegu nesikreipia. A 

1600 So. Halsted Sr

j apmokėti, geras investmentas, \gera 
i vieta dėl bile kokio biznio. Pirkite šį 
' namą ir uždirbsite pinigų j trumpą 
, laiką. Parduosime išmokėjimais įmo
kėjus $300, o kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais.

B. VEST,
4156 Grand. Blvd., 

Phone Kenwood 7706

REIKALINGAS barherys va
karais ir suhatomis, darbas nuo
latinis. Atsišaukit tiktai paty
ręs barljeiys. Peter L. Galazis, 
704 W. 35th St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
moderniškas bungalotv. Kreip
kitės prie savininko.

6721 Claremont Avė.

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIAL1S IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI .
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAISDšMOKĖJlMAlS 

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEV1NES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 23011 W- IVtad.Hon «t.

Atdara nedėlioj’ ir vakarais

PARDAVIMUI
Pardavimui auto sales ir scrvicc 
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 170 
PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 

nC, biznis ir namas, netoli 79 St. 
ir Raeine, įplaukų už narną A'135 i 
mėnesį, įplaukų už bizni $191)0 j 
savaitę, kaina $22.500, casb ši 1.000
Tel. Vincenne.s 9098, klauskit Mr

PARDAVIMUI bekerne. Tu
riu parduoti j trumpą laiką; 
parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — važiuoju į ūkę.

4530 S. Donore St.
Tel. Lafayette 8583

PARSIDUODA 2 mediniai 
cottage po 4 kambarius.

Klausk savininko
7227 So. Ročkwell St.

BŪTINAI esu priverstas parduoti 
už pusę kainos dviejų aukštų mūri
nį namą, 1 flatas 6 kamb. ir L 5 kamb. 
visi šviesus, elektros šviesa, 2 vanos 
ir 2 naujos sinkos, namas naujai nu- 
malevotas, gražiai atrodo ir ant gra
žaus stryto, tiktai pusė bloko nuo 
bulvaro ir vienas blokas iki strytka- 
rio. Rendos neša $70 j mėnesį. Kai
na $6300, vertas $8500, $2000 įmo
kėti, o likusiu po $50 ant mėnesio. 
Kas pirmas, tas laimės.

JOSEPH MOCKUS

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai, kursai Drafting, De- 
fdgning, Tniloiing ir Dresamak- 
ing. Lengvata išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, ManagerJ

BENEDIKTAS 
ANDKESIUNAS

Musų mylimas vyras ir tėve
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 60 metų amžiaus, kovo 
mėn. 1 dieną, 1:85 P. M. Paėjo 
iš Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Naumiesčio parapijos, Masgai- 
galių kaimo. Amerikoje išgy
vena 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną po tėvais Bartkaitę, 
4 dukteris: l^onorų, Opolionijt^, 
Kazimierą ir Magdeleną, 2 sū
nūs, Benediktą ir Bronislavą, 
seserį Karoliną Kukuraitienę ir 
žentus, Lietuvoj seserį Evą 
Mackelunas.

Kūnas pašarvotas randasi 
•2855 W. 38 St. laidotuvės 
įvyks seredoj, kovo 4, 1925 m., 
8:30 A. M. iŠ namų 2855 W. 38 
St. į Šv. Agnieškos parap., baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiam jam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios selvar- 
tos liekame,

Moteris, dukterys, su- 
nai, žentai ir seserys.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tei. Yards 
1741/

BILIETAI
Naujienų Koncerto jau gata
vi ir parduodami

Dabar
Yra patogiausia pirkti ir leng
vai užsitikrinti sau vietą.

Koncertas
Bus Kovo 8-tą lygiai 7-tą vai. 
vak. iki 9:30. Nauji ir nepa
prasti dalykai bus parodyti, 
atlikti ir atvaizdinti.

Šokiai
Nuo 9:30 iki 1 vai. Bus šo
kiai ir pasikalbėjimai draugų 
su draugais, priešų su drau
gais ir priešų su. priešais. 
Nepamirškit

Buvo plačiai garsinama, 
kaip vakar, kovo 1 d., 3 
p. p. šv. Jurgio par. svet. įvyks 
A. L. R. K. Labd. sąjungos .pra
kalbos.

Nuėjau, bot pirmas kalbėto
jas pasirodė ten apie 4 vai. Jis 
ir paskiau kiti džiaugėsi, kad 
neužilgo pradės isitatyti ligoni
nę. Svarbiausias darbas — kar
dinolo ir vyskupo leidimas — 
jau atliktas. Pasilieka, reiškia, 
lik surinki aukas ir statyt 
ma. Z

žinoma, ligonine kaipo 
kia, yra geras dalykas, 
šiam atveju j reikia paabejoti 
ar ta ligoninė priklausys lie
tuviams'. Ji bus statyta už lie
tuvių dolerius ir centus, bet 
jų valdys svetimas kardinolas 
ir kunigai.

Yra tiesiog nesuprantama, 
kam turi lietuvis krauti tur
tus kitataučiams? Ar negalėtų 
jie tiesiog savo vardu statyt, 
be jokių “leidimų” ir pašalinių 
globėjų. Tie karšti ligoninės 
propagandistai slepia nuo žmo
nių faktą, kad ta® namas ne 
lietuviams priklausys, nors jų 
sunkiu darbu jis ir bus pasta
tytas. —C.

Šis tas naujo

kati 
vai.

na-

“Garsina” Eietuvą
Atsirado amerikonai, 

sumanė padaryt sau biznį su 
Uetuvos vardu. Tūlas Ruperf: 
Brooke parašė dramatišką ang
lų kalboj veikalą vardu “Lith-1 
uania”. Išleista Stewart Kidd. 
Redaktorius Frank S'hav Šį vei- IEŠKAU brolio Simano Armono, 
kabi nnvndino dabartiniu Vei- Antk^,niSkių kaim0’ Jurbarko Yal*kalą pavadino a< Raseinių apskr. Ieškau Augustino
kalu. i Palenčiaus ir F. Palenčiaus. Bukit

' malonus atsišaukti .
šis veikalas yra imtas iš se- JUOZAS DEGLIUS, 

novės pramanytų pasakų. Buk 917 w* 31 Chicago, 111.
12 metų sūnūs paliegęs nuo tė
vų, siigryžo suaugęs vyras, už
siauginęs barzdelę, tad jo ne- 
Ipažino nė tėvai, nč sesuo. Ka
dangi j isM parodė auksinį laik
rodėlį ir daug pinigų, tai jo 
sesuo jį užmušė su kirviu.

Rašytojas Brooke visAi ne
žino apie lietuvių papročius, 
kalbą, vardus, namus ir kitką. 
Degtinę jis vadina vodka, Jo
ną - — Ivan. Grinčią piešia su 
kopėčiom 4ipt ant aukoto, kuo
met Lietuvoje nėra nė tokių 
tvartų.

Veikalo pavadinimas 
tinkamas, šis pasakiškas atsi
tikimas autoriui perstato Lie
tuvą. Jam rodosi, kad (Lietu
va yra žmogėdžių šalis. Visas 
veikalas neturi nieko bendra 
su Lietuva. Matyt, kad para
šytas vien tik dėl biznio, nes 

autoriaus pavelijimo neva- 
vaidinti.

i "kurie ’ 8. vftl- vakare. Visi nariai malonė
kit laiku susirinkti. Taipgi kviečiami 
ir nauji nariai prisirašyti.

— Valdyba.

ASMENŲ JiESKOJIMAI

Aš BOLESLOVAS’ SIRTAUTAS 
pajieškou savo brolio Antano Sirtau
to iš Šiaulių miesto, ir pusbrolių Bla- 
do 
ar

ir Stasių Falandauskių, jie patys 
kas juos žino meldžiu atsišiukti. 

BOLESLOVAS SIRTAUTAS 
526 Avenue Joffle, 
Shanghai, China.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

nėra

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS, Prez..

be
Ida

BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance haodling.

Turime daug metų patyrimų.
3406 So. Halsted St

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ros.BILIETŲ Dveji kanklininkai
Nora šeimynos, kad du 

nu butų vienokiu vardu; nėra 
nė valstybės, kurioje du mies-

su

♦*
su misija

Chicagos lietuvių da

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik 
darbininkai samdomi. 

“ 3411-18

Išvažiuoja
Keletas-------- ------------------ w mm

daktarų, būtent: Dr. A. ,1. Ka-

patyrę unijos
J. J. Dunne

Ogden Avė.,

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties išvažiavimo iŠ miesto 
turiu parduoti savo $800 grojikų pi
aną prieš kovo 7 dieną, 
siu už

Atiduo-

$115
Su benčiumi, 140 muzikos volelių. 
Priimsiu po $10 nuo atsakančių žmo
nių.

1389 Miiwaukee Avė. 
Ist Floor

Klausk Mr. Reisener’s Piano.

PARSIDUODA Coffee House, ci
garų, kendžių ir minkštų gėrimų, ge
ras biznis, yra lysas, 30 dolerių ren- 
da, 3 ruimai pagyvenimui. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos.

544 W. 18th St., 
Chicago, III. •

Į " 1 ■ I . I ■ ...................... .. .

NAMAI-ŽEME
GERIAUSI PROGA

Kurie norite mainyti biznį 
2 pagyvenimų naujo, gražaus 
ro namo, gražioje apielinkėje.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.
Phone Boulevard 4899

ant 
inu-

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

MOKSLO

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kai ip. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

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

mūrinis namas. 4 jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
kambarius, Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
1507 W. Madison St.

BRIGHTON P ARK
2 pagyvenimų po 6 kamba

rius, mūrinis namas, kaina
$14,500.

Naujas 
pagyvenimų, po 5 
karštu vandeniu šildomas,
ražas dėl 4 mašinų, 6607-5 
RockWelI St.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

6941 CALUMET AVĖ.
2 flatų, 6-—7 kambarių, karštu 

vandeniu šildomas, lotas 25 V170, 
2 karų garažas, kambarys skiepe, 
renda ?170 į mėnesį, kaina $16,000, 
cash $7,000.
Saukite Vineennes 9098, Mr. Harry


