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Turkai graso kurdams 
ekzekucijomis/

Lenkai su Rusais pasirašė 
pašto sutartį

Vokietija siūlo neitralizuot Rei 
ną už Dancigo koridoriaus 

panaikinimą
Kurdams gresia 

ekzekucijos
Vokietijos planas dėl 

Reino neitralybės
Maistininkai bus teisiami spe

ciali©-Turkų įgalioto tribu
nolo.

prašo panaikinti Dancigo kori
dorių ir peržiūrėti Aukšt. Si
lezijos pripažinimą Lenkams.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 5. — Naujasis Tur
kų premjeras, Ismet Paša, kal
bėdamas vakar :

LONDONAS,, kovo 
tų valdžia gavo iš 
rašytą propoziciją — padėti iš

5. — Bri- 
Vokietijos

žmonių parti- laikyti Reino neitralybę, kartu 
jos mitinge pareiškė, kąd vai-'su kitomis suinteresuotomis val
džia planuojanti pasiųsti į stybėmis, bet užtai nori, kad 
Kurdistaną, į maišto apimtas tos valstybės peržiūrėtų Vokie- 
vietas, tam tikrą “žmonių 
priklausomybės partijos 
bunolą” su neapribota ;
nusikaltusiems ant tų 
smerkti mirties bausmei.

Rusii-Lenkij pašto paktas
Pasirašyta sutartis nedaryti vie

ni antriems kliūčių pašto ko
munikacijai.

i ne- tijog lytų sienas, kuriomis ji 
tri- dabar nepatenkinta.

galia' Sakoma, kad Britų valdžia j 
pėdu tokį, vokiečių planą žiūrinti pa

lankiai, bet ligi ji galės'duoti 
kokį nors atsakymą, pirma tu
rės dėl to pasitarti su kitais 
ai ia n tais.

Reino sienom neitŲaliz.avima*
Vokietija pasiruošus eiti su 

a‘liantų valstybėmis sutartin dėl 
Reino sienos neitralizavimo ta

tas Dancigo koridorius ir pada- 
revizija atidavimo Len-

žinomą, Francrją riša pasiža-

VIENA, Austrija, kovo 5.
Santykiai tarp sovietų Rusijos'sąlyga, kad jai butų leista pro- 
ir Ijenkijos eina geryn, ir ik; gos ramiu budu iškelti jos ry- 
pusei šio mėnesio bus, įsteig- tinių sienų klausimą. Vokietija 
tas normalis susižinojimas paš- ypač nori, kad butų panaikin 
tu ir telegrafu.

Abidvi valstybės sutiko neda- ryta 
lyti kliūčių pašto siuntiniams, kams Aukštutinės Silezijos, dėl 
nors cenzūra veikiausia bus dar (kurio Vokietija neteko ppimo- 
palaikyta. Po dviejų mėnesių niftgų ir turtingų mineralais 
bus leidžiama ir apdrausti pas- plotų, 
to siuntiniai,

Pertraktacijos tuo reikalu bu-įėjimas remti Lenkiją, -tečiaus 
vo pradėtos 1923 m. gegužės mė-j Britai tikisi, kad ji galų gale 
nesį, ir tik dabar jos priėjo prie sutiktų priipiti kai kuriuos pa- 
galo. Sutartį pasirašė Lenkų už- ] keitimais rytuose, jei ji gautų 
sienių ministeris Skrzynski 
Sovietų atstovas Voikov.

jr pilniausią saugumo garantiją 
vakaruose.

NEW YORKAS, kovo 5r 
Garlaivis Olympic atplaukę dvi 
dešimt keturiom valandom pa
vėlavęs. Šiek tiek nukentėjęs dėl 
audros jūrėse1.

Srity lordu ginčas dėl 
Singapūro bazės

r

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.

LONDONAS, kovo 5. — Lor 
das Wimborne ir lordas Hal- 
dane vakar aštriai kritikavo 
valdžią dėl aikvojimo 50 mili
jonų dolerių Britų laivyno ba
zei Singapūre, kadangi ta bazė 

labai abejotinos vertės; be 
to, Japonija jau dabar.esanti 
tuo stipriai užsigavus.

Atsakydamas į kritiką lor
das Curzon įsikarščiavęs, pa
reiškė, kad “jeigu Amerika tu
rėtų Singapūro bazę, ji senai 
butu jau ten buvus!”

600 “KEISŲ” DEGTINĖS 
SUIMTA

*———— ■ ■ ■---------—

Italu kariuomenės mu c 
šis su beduinais

Penkiolika lieduinų > užmušta, 
daug paįmta italų nelaisvėn 
Egipto teritorijoj.

LONDONAS, kovo 5. Te- 
legramos iš Kairo praneša, kad 
Džarabubo apygardoj, Egipto ‘ 
teritorijos ribose, įvykęs mušis1 
tarp Italijos kariuomenės ir-be
duinų. Penkiolika beduinų buvę 
užmušta ir daug kitu paimta 
italų nelaisvėn.

Pasak pranešimų, Egipto val
džia sustiprinus savo garnizoną 
Sotumo.

Pranešama taipjau, kad aštri 
kova, tarp italų kariuomenės ir 
vietos gyventojų ištikus netoli 
Bengazi, kur italai turėję dide
lių nuostolių.

i Italija turi kivirčų su Egip
tu dėl vakarinės Egipto sienos. 
Italija spiriasi, kad Džarabubo 
oazė priklausanti Tripoliui. Ita
lija savo reikalavimą remia su
tartim, kuri buvo 1919 metais 
pasirašyta Paryžiuje, bet kur: 
nebuvo Įvykdyta tuo laiku, kai 
Egiptas laimėjo savo nepriklau
somybę. Praeitais metais ves
tos dėl to pertraktacijos nedavė 
jokių vaisių].

MUŠSOLINPO padėjėjas

LU1GI EEDERZONE
Italijos nacionalistų partijos, 

einančios raiika už rankos su 
fašistais, vadas, kurs dabar, 
Mussolini’ui sergant, eina Itali
jos premjero pareigas.

No. 55

Radičo byla prasidėjo
Kroatų valstiečių vadas kalti

namas dėl konspiravimo prieš 
Jugoslaviją.

VIENNA, Austrija, kovo 5.
Belgrade prasidėjo kroatų 

vado, Stefano Radičo, byla. Jis 
kaltinamas dėl sąmokslo prieš 
Jugoslaviją. Radič yra išrink
tas Jugoslavijos parlamento at
stovu, bet kad tatai neturėtų 
kurios nors Įtakos teismui, jis, 
kaip pranešama, nusitaręs savo 
mandato atsisakyti.

Vakar buvo klausinėjami liu
dininkai iš Zagrebo. Kiti bus 
klausinėjami savaitės pabaigoj.

Radičą gina Dr. Trumbič, par
lamento atstovas iš Zagrebo, su 
kitais trimis advokatais.

VOKIEČIŲ PREZ. EBERTO 
KŪNAS IŠGEBENTA Į HEI

DELBERGĄ PALAIDOTI

BERLINAS, kovo 4. — Visas 
Berlino miestas šiandie dalyvavo 
gedu Ii ų apeigose mirusiam vals
tybės prezidentui, Fridrichui 
Ębertui. Miesto triobesiai ir 
valstybės įstaigos buvo apdeng
tos šydrais ir vėliavomis. Po 
privačių šermenų, laikytų prezi
dento rumupse, Runas, milžiniš
kos procesijos lydimas, išgaben
ta i Potsdamo stotį, iš kur jis 
specialiu traukiniu buvo išvežtas 
i velionies gimtąjį miestą, Hei
delbergą, palaidoti.

NEPAPRASTA BAUSMĖ

PHILADELPHIA, Pa., kovo 
5. Vaikų teismo teisėjas 
iMacNeille paskyrė nepaprastą 
bausmę dviem vaikam, kurie 
ką ten buvo pavogę iš krautu
vės ir už tai jų tėvai turėjo at- 

pamokėdami 17 
Bausmė tokia: už

Krizis Cechoslovakuo 
se pasibaigė >

Keblumas buvo kilęs dėl socia
listų interpeliacijos bažnyčios 
atskyrimo klausimu.

Darbiečiai apleido par
lamento posėdį

Demonstralingaį išėjo iš salės 
protestui dėl suspendavimo 
atstovo Kirkvvoodo.

Naujas Turkijos kabi
netas sudarytas

Vietoj atsistatydinusio Fethi 
Bėjo, naujos valdžios prieky 
stojo Ismet Paša.

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

KANSAS CITY, kovo 5. — 
Missouri & Pacific geležinkelio 
jarduos^ policija suėmė visą va
goną 600 keisų — geros ai
riškos degtinės, vertės apie 50,- 
000 dolerių.

BILIETŲ
HEIDELBERGAS., Vokietija, 

kovo 5. — Pirmo Vokietijos res
publikos prezidento Fridricho 
Eberto kūnas, pargabentas iš 
Berlino, tapo šiandie 12:30 vai. 
dienos palaidotas.

,*4-^ ■

PRAHA, čechoslovakija, ko
vo 5. Krizis valdžioj., pagim
dytas socialistų interpeliacija 
dėl atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės ir dėl slovakų vysku
pų išleisto tuo dalyku ganyto
jiško laiško, dabar kaip ir pa
sibaigė. Katalikų ir kitoms par
tijoms atstovaują kabineto na
riai po ilgų ta ravimos ir dorė- 
jimos galų gale priėjo prie su
sitarimo, kurį j vairios parla
mentinės grupės parėmė. r

Paskirta tam tikra komisija, 
kurion įeina penkių koalicijos 
partijų atstovai, turės suformu
luoti valdžios atsakymą į socia
listų interpeliaciją.

Jt

Bilius nesveikiems ir dege- Dinamito sprogime 5 už 
nsratams sterilizuoti mušti, 38 sužeistimušti, 38 sužeisti

SPRINGFIELD, III., kovo 5. iREINSDORFAS, Saksonija, 
— Illinois valstijos legislaturon kovo 4- — Westfali.jos-Anhalto 
įnešta bilius, kuriuo einant vi- sprogstamųjų medžiagų fabrike 
si nesveikapročiai, silpnapročiai, kilus giijsrui įvyko dinamito eks- 
pamišėliai, epileptikai ir krimi
nalių palinkimų- akmenys turė
tų būt sterilizuojami (nevaisin
gi padaromi). To Įstatymo tai
kymas butų pavestas Į penkių 
daktarų komisijos rankas. Jos 
sprendimas tečiau galėtų būt; 
apeliuojamas i Apygardos teis
mą.

Bilių yra pataikęs Dr. Fran
cis Blanchard, iš Wheaton, Illi
nois Moterų Krikščionių Blai
vybės Unijos eugenikos ir so
ciologijos komisijos pirminin
kas.

nliozija, kurios penki darbinin
kai buvo užmušti, o trisdešimt 
aštuoni kiti,sužeisti, daugelis jų 
pavojingai. Sprogimas buvo 
taip smarkus, kad aplinkinės 
triobesių stogai nunešta.

BISKIS “MUSŲ MOTERIMS”

Apie Paryžiaus madas. (Infor
macija,* kurios Doros Vilkie
nės skyriuj gal nerasite).

TORONTO, kovo 5. — Onta- 
rio provincijos legislatįura 79 
balsais prieš 26 patvirtiho val
džios pateiktą sumanymą leisti 
gaminti alų, turintį nedaugiau 
kaip 4.4 nuošimčio alkoholio. Iki 
šiol alus galėjo turėti tik 2.5 
nuoš. alkoholio.

Chicago ir apielinkė. — Ofi
cialia oro biuras šiai dienai 
pranašauja: — Dalinai ąpsi- 
niaukę; maža atmainos tem
peratūroj; stiprokas pietvaka
ris vėjas.

Vakar žemiausia temperatū
ra buvo 5 vai. ryto, 28°; aukš
čiausia 5 va R po p., 450 F.

Šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 5:45 valandą.

Laivu Olympic vakar grįžu
sios iš Paryžiaus leidės ameri
kietės, kaip telegramos prane
ša, dėvėjo trumpučiais, vos iki 
kelių, sejonais. Klausiamos nu
stebusių newyorkiečių, ' argi 
dabar tokia mada Paryžiilj —Į 
puoštis sejonais iki kelių, grį
žusios jankės atkirto:,

—Ne, no visai. Musų perilgi. 
Paryžiuj dabar dėvima sejo
nai aukščiau kėlių. |

Jų suteiktos newyorkietėms; 
smulkesnės informacijos apie, 
naujausias Paryžiaus moterių 
madas yra tekios - prašom 
įsidėmėti:

—Trumpi, kelių nesiekią se- 
jonai; raudonos ausys ir nosies 
skylutės; mėlynai arba rusvai 
vokuotos akys, tokiomis jau 
raitytomis blakstienomis.

MĖGĖJAI GREITAI VAŽIUOT, 
VAŽIUOKIT Į KANSAS

LONDONAS, kovo 5. Del 
to, kad Anglijos atstovų butas 
šiandie 245 balsais prieš 119 
atėmė balsą kairiųjų darbie- 
£ių lyderiui, atstovui Kirk- 
vvoedui, ir pašalino ji iš posė
džio, visi darbiečių atstovai;/bu
vusio premjero MacDonaldo 
vedami, demonslralingai aplei
do posėč/'ii salę,

Atstovas K iri; \\ »»< das buvo 
pašalintas, iš posėdžio dėl ,to, 
kad užsienių reikalų mink-le- 
riui, Austinui Charnberlainui, 
kalbant apie tariamus Vokieti
jos laužymus sutarties, jis da
rė pastabų iš vietos, ir paga
liau, kąį Chtgnbęrlainas prisi
minė slaptą dokumentą, kuri 
j iš e?ąs gavęs iš Vokietijos, 
Kirkwcodas garsiai riktelėjo: 
“O kaip yra su tuo raudonuo
ju laišku?” /

I

EKSPLIOZIJOS SUŽEISTA A§- 
TUONI AMERIKOS 

KAREIVIAI.
HONOLULuThTt., kovo 4.— 

Schofieldo kareivinėse Įvyko pa
rako ekspliozija, kurios aštuoni 
Jungtinių Valstijų kareiviai bu
vo skaudžiai sužeisti ir apdegin
ti. Trys jų veikiausia nebeišliks 
gyvi.

LONDONĄS, ko\^b 5. — To 
legrama iŠ Konstantinopolio 
praneša, kad Fethi Bėjo mi
nisterijai rezignavus, nauju 
premjeru paskirta Ismet Paša. 
Pastarasis jau sudaręs naują 
kabinetą, kurin užsienio 
reikalų mini^teriu Tevfik 
Riišdi Paša, turkų delegacijos 
gyventojų ftpsikoilimo komisi
jai pirmininkas; krašto apsau
gos minističriu — Bodžeb lie
jas; finansų ministeriu lla- 
san, atstovas iš Trapezondo. 
Iš pirmykščio kabineto narių 
vietose pasiliko laivyno minis
teris, vidaus reikalų ir preky
boj.

ARGENTINA SUSTABDĖ
MOKĖJIMĄ PENSIJŲ

KUNIGAMS I

BUENOS AIRES, kovo 5. — 
Argentinos valdžia sustabdė mo
kėjimą pensijų katalikų kuni
gams tol, kdl Romos papa ne
pripažins valdžios kandidatą, ar
kivyskupą Boneo, kaipo Argen
tinos katalikų bažnyčios galvą 
ir 'Argentinos žmonių atstovą 
bažnytiniiTose dalykuose prieš 
papą.

i!—   ..........................       -S

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

^varbuTH 
Priminimas

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mes visi esame pratę su
teikti kpkias nors dovanas savo giminėms,

- savo artimierrisiems ant švenčių; palinks
mint ir pradžiuginti j^os.

'Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Payasario 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.

HAUJ8EINIOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IIL

Senatas'priėmė bilių, kuriuo lei 
džiama lėkti 60 mylių per va 
liihdą. /PINIGU KURSAS

Vakar, kovo 5 <1., užsieni© pi
nigų ne n.ažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 109 frankų ......
Danijos, 100 kronų .........
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ....
Lenkijos, 100 zlotų...... !.,
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 1’00 florinų 
Suomijos, IOO markių ... 
Švedijos, 1OO kronų ....
Šveicarijos, JOO franku .

TOPEKA, Kapsas, kovo 5. — 
Automobilistai, tie, kur mėgsta 
savo, mašino|mis galvatrūkčiais 
lėkti, bet už tai pagauti skaud 
žiai baudžiami, prašom važiuo
ti į Kansas. šios valstijos sena
tas priėmė biliųt kuriuo auto- 
mobiliams 'leidžiama važiuoti 
greitumu 60 mylių per valan
dą. Tiesa, tokiu greitumu leis
ta važiuoti ne visur, bet tik pre
rijų keliais tose kauntėse, kurių 
gyventojų skaičius siekia nedau
giau kaip penkis tūkstančius 
žmonių.

... $4-77 

... $5.02 

. $17.91 
.. $5.09 

. $4.03 

. $19.25
$15.24 
$39.07'
$26.95 
$19.25

kiek- 
žalos 
viena

rius.
vieną tėvams padarytos
dolerį,
kartą rykščių per 47 dienas.

kasdien

TRYS VAIKAI ŽUVO JV
išsikastame urve

že-FOSSj Oklas kovo 5. 
mė užgriuvo tris vietos gyven
tojo Smitho vaikus, nuo 11 iki 
16 metų, kurie buvo išsikasę gi
lų urvą. Tik po ilgo ieškojimo 
jie buvo surasti žemėse palai
doti, ues, tėvai nežinojo, kur jie 
buvo prapuolę.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 "•
100
200
800
400
500
600
700
800

4)00
tooo utq.....................x.... j. mttCTT '7*35 TuT*

Prie Čitos sumos reikia pridėti 25 pleksija, dvylika kitų, dėl SUSI- 
centai pačto išalidų už kožną siuntinj. grudimO, apalpo ir buvo UUga- 
Norint pasiųsti telegramų dar bl*. 
centu daufflav.

litų 
htų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.2.5
92.50

WASH1NGTONAS, kovo 5. 
— Laike Prezidento Coolidge’o 
inauguracijos vakar susirinku
siose ties Kapitolium žmonių 
miniose vienas asmuo mirė apo-

benti ligoninėn.



Sveikatos Dalykai
NAMINĖ PRIEŽIŪRA MOKY

KLĄ LANKANČIO VAIKO

mums visiems

sivystymui. Ir geras, sveikas 
maistas patartinas, nes viduriai 
negali virškinti visokį maistą. 
Nebandyk vaikams duoti naujus 
valgius. Vaiko kūnas reikalauja 
mineralų ir, vitaminų. Kaulai ir 
dantys reikalauja kalkio ir fos
foro, kraujas reikalauja geležies. 
Pienas, kiaušiniai, daržovės ir 
vaisiai turi tas ypatybes. Gru
dai užima svarbią vietą ir pri
duoda šilumos ir energijos.

Valgiai privalo būti lygiai ba
lansuoti. Jau nesykį buvo rašy
ta apie pieno svarbumą. Nei vie- 

, nas kitas maistas neužima pie- 
į no vietą. Jeigu vaikai pieną ne- 
įgali gerti, jį galima Vartoti įvai
riais budais. t

Kuomet vaikai užsispyrę rei
kalauja saldainių arba rūgščių, 
tai jų kūnas to reikalauja. Pra
šalinti tuos norus* reikia regu-' 
liariškai vaikams duoti maitin- 
go maisto. .

Geras maistas, reguliariškas 
mankštinimas, reguliariškas mie
gas, geri, tinkami sveikatos pri- 

' pratimai, pasifeęjimas užima 
i pirmą vietą tinkamam išsivysti- 
i j imu i.-

Vaikai patys tini priprasti 
gerai sukramtyti maistą, prižiu- 

i rėti savo dantie, gelti užtekti- 
inai vandens, švariai užlaikyti 

'. | kūną, tiesiai stovėti ir vaikščio- 
ti, ir visus kitus hygienos daly
kus. Mokyklos tą viską mokina,, 
bet yra tėvų priedermė prižiū
rėti, kad vaikai tas visas taisy
kles atliektų.

’ j Geriausias laikas priprasti 
prie tų pripratimų yra prieš lan
kant mokyklą.

Kuomet vaikas pradeda lan
kyti mokyklą, kokius dalykus 
tėvai privalo prižiūrėti kaslink 
jo sveikatos? žodžiai, “pradeda 
lankyti mokyklą” tuoj primena 
paprastą rytinę sceną kiekvie
name name
ta scena labai nepatinka ir ne
norime mislyti apie ją, — nes 
tikime, kad jau šiandien pasku
tinį sykį ji atsikartos, bet ant 
rytojaus vėl tas pats. Ta scena 
mums perstato kaip sunku yra 
motinai prikelti vaiką. Galų ga
le, Vaikas atsikelia, neturėda-' 
mas daug laiko greitai nurija 
pusryčius ir lekte bėga į moky
klą.

Kuomet permažai arba neuž- 
tektinai valgo, tas labai kenkia 
ir vaikas neturi užtektinai ener
gijos atlikti dienos darbus, grei
tai nuvargsta ir nesinori valgy
ti vėlesnius valgius. Kuomet! 
nors vienas valgis netinkamai Į 
suvalgytas yra sunku vėliaus 
davalgyti. Ir tą patį galime sa-i 
kyti, kuomet pergreitai arba ne
tinkamai valgo.

Mokyklos įvairiais budais ban
do prižiūrėti vaikų sveikatą. Tas 
laikas jau praėjo, kuomet' moky-j 
klos tik lavino vaikų protus ir J 
nekreipė jokios atydos į kūną.1 
Daugelis iš jūsų gyvenate vie
tose, kur randasi slaugės ir gy
dytojai prie mokyklų, kurie re- 
guliariškai peržiūri visus vaikus, ( 
ir vaikams pagamina valgius,- 
kuomet jie negali eiti namo pa
valgyti, ten ‘'Vaikai apsipažįsta 

• su asmeniška hygiena ir kaip 
prižiūrėti savo kunus sulig in
strukcijų geriausių žinovų Bet sveikatos 
nepaisantzkiek gero mokyklos^ 
vaikams bando daryti, visa at-1 
sakomybė guli ant tėvų.

Lankant mokyklą vaikas pir-į , 
mą syki, galime sakyti, pripran
ta prie reguliariškumo. Nedaug 
yra vaikų, kurie j-jaisev iš
reguliai’iškumo namie, ir tiems priduotame 
vaikams netaip sunku priprasti pažangos Sąjun 
prie mokyklos gyvenimo. Bet vi
siems kitiems yra labai sunku.

Motinos turi suprasti, kad 
vaikas turi anksti atsigulti. Jis

[FLIS]

DEPARTAMEN
TO PRANEŠIMAS.

“širdies liga pradeda užim
ti džiovos'vietų kaipo didžiau
sia žmonijos užmušėja”

Taip sako Dr. Robert II. 
pripratę prie’ Dalsev iš Novv York o, rašte

Amerikos Mosklo 
gai paskutinia

me jos susi rinkime AVashing- 
ione, 1). C. Jį paremia l)r. Stc- 
vvart R. Roberts rašte nesenai 
5 kai lytame Pietines 
Draugijai 
.skaitlinės,
Valstybių Departamentas išda
vė už 1923 metus. l)r. Roberts 
širdies ligą ne tik skaito kaipo 

Te-į didžiausią žmonių
naikintoją, bet jis taip pat sa
ko, kad sifilis yra 
žiausių širdies ligų 

' Sulig Komercijos 
laminto statistikų 
Valstijose^ širdies
17(1,033 gyvasčių 1923 
sulyginus su 105,680 mirčių 
nuo džiovos. Sifilis buvo prie
žastimi 15,811 mirčių.

i*i viršminėtos skaitlinės 
teisingos”, sako Jungtinių

Medicinos 
\o\v Orleunse, / ii' 
kurias Jungtinių

gyvasčių

-t— ' . ' ■ •• .. ......................—„—

' ’ / J

NAUJIENOS, ęMcagO, HL‘
sifilį galima kaltinti ūžt Japonijos, Kinijos ir Rusi-Į jo padaryti biznį, bdkumentail 
ošimčiu visu mirčių nuo jos sąjunga. Pasibaigus rusų konfiskuota.

rius, ;
52 nuošimčiu visų mirčių nuo 
širdies ligos arba 88.417. Pri
dėjus šią sumą prie 15,811, iš
viso pasidaro 104,228 mirčių 
paeinančių nuo sifilio tiesiogi
niai ar netiesioginiai.

“širdies liga turi kaip eko
nomiškas, taip ir viešos 
katos išžiūru,” sako Dr. 
scy savo i'aste. 
ga rišusi dideli 
pragaištys, 1 i 
viena didžiausių" mirties prie
žasčių šiandien žinomų. Suly
ginus buvusias ir dabartines 
skaitlines, mirtis nuo širdies 
ligos didinasi, ir kaipo pasek
mė žmonių gyvenimas /trumpi
nusi.”

Dr. Stevvart tvirtina, Icad nė
ra jokia išsiteisini m o žmonėms 
turėti sifilį; ir kad, nors didelė 
dalis • širdies ligų paeina nuo 
sifilio, kita dalis paeina nuo 
kitokių ligų, kurių kaip sifilio 
galima apsisaugoti. Sifilis pa-1 .p=

svei-
Hal-

Su širdies li- 
ekonominčs 

iš į lįgabūdama

sij japonais deryboms, Jkrlo 
mintis sudaryti tolimųjų rytų 
sąjtingų iš Japonijos, 
ir Rusijos. Del šios sąjungos 
daug neigiamo rašo Amerikos 
ir anglų spauda. Pastaroji ma
to net pavojaus savo koloni
joms. ' >- .

Indusai neduodA beždžionių 
rz. .. mėsinėti. Indijos atstovai įtei- 

• kč prancūzų valdžiai protestą 
dėl “šventųjų“ beždžionių liau- 

1 kų vartojimo Prancūzijos ir 
kitų šalių laboratorijose. Del 
šio protesto žymus prancūzų 

Heckjl pareiškė, 
'< ' ' vartojamo? 

prancūzų laboratorijose ne is 
.bet Afrikos. Indiją 

netinkamo^ 
J. (kTiausios tam rOi- 
kc'Z.džionūs < yra vakaiįiį 

sies šalies bezdžiė- r- , . f ąc > 1 ( 1
v imam ž.n-rnalisUi.i už 120 dor nių kraujas, beveik atatinkąs 
'leisiu.' ližOkumentai 'žurnalistui žmogaus kraujui. Bandymai, 
buvo jTeikalin^i pagrindui, ra- Į padalyti su Afrikoj beždžionė-1 
šunį v •straipsnį. Padarius krjatą mis, davė teigiamų : vaisių. Eu- 
selcretoriaus bu<te rasta dau-, ropoj daugiausia vartojama, 
giau svarbių dokumeetp, j<u-’ šimpanzių orangutangų ir go
riais matomai sekretorius norė- j rilų liaukos.

Reparacijų \komisijos šekriė- kad beždžionei 
toriąus • biznis. Reparacijų ko* r "7 
misijos biure Paryžiuj susekta Indijos, 
.svarbių dokumentų vogimai, beždžionių liaukos 
Tardypaas pavogė, vkad dod<u- skiepyti, 
mentus ♦pwv.<J>g'ęs pats (bii<Mro • sje- kalni. ~ 
knioriiuš ir pandav£ Arncrilkos Afrikoj. « lt. k’-‘

toriąus • biznis. Reparacijų ko

................... ................................ .’■----------------------------—

Penktadienis, Kovo 6, 1925

^ZVKČblKh^
ajEROVes skYRI
ttimi m u. nv i rią... 1111 ■ i U naroSĮ 
DEL APRŪPINIMO

, MOTINŲ IR JŲ 
■KŪDIKIU SVEIKATOS.,

INU IR JŲ 

SS 
»kyrio> aite laitai ĮJ 

ata laika rrU4teteiai» nL N 

kalas Idaailus bftaiinfisata < 
notinous Ir (MtkaeaM jaa-' J

Kidikly aprtptatoi lrp«-

■ n* (Uljta 
•varta* Maumai ir taalal 
tr maa JanSaaM, kad tai 
na dalyta, tej tete ta-

tarpiais atTinU . Ir . laimi
V*rSTUd«aU.f

STRAIPSNIS 114
—o—

PRIEŽIŪRA INDŲ VARTOJAMŲ 
PRIE KŪDIKIO PENĖJIMO

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-fi 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS: 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. ?

S. L. FfiBIONflS Cb

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. *

vojingiausia veikia ant širdies, 
tarp 45 ir 55 metų. 1

Kaip Dr. Halsėy taip ir Dr. 
Stewart pataria plačiau sklei
sti. mokslą, kad panaikinus ne
žinojimą iš kurios priežasties 
visos ligos, kurios veda prie 
širdies ligos vystosi.

I " r - [FLIS į '
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Iš Visur.
[Iš1 “T to” J

jškrovė ginklų ties 
.šalo 'Dancigo Sovic-

Rusai
Dancigu
tų Rusijos laivas iškrovė, daug 
ginklų ir amunicijos, skiriamų 
Dancigo komunistams. Kartu 
su ginklais atgabenta daug a- 
■gitaciiKvi literatūros vokiečių 
ir lenkų kalba.

. e''3-- ‘

18as Metinis

VAKARAS
» I l4

Rengia

Lietuviu Motery Draugija “Apšvieta”
. Dalyvauja Dzimdzi Drimdzi 1

Subatoj, 7 d. KOvo(Marcli) 1925 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

' 2242-44 West 23rd Place
Durys atsidarys 7:30 vai vak. Programas punktualiai prasidės 8 vai. 
Įžanga ypatai $1.00 ' Muzika M. JOZAV1TO
Koncertą su perstatymu suteiks mums gerai žinomi Dzimdzi-Drim- 
dzi artistai. Mums apie juos nėra ką daug rašyti, nes chicagiečiai 
labai juos pamylo, kas matė. Kartą ‘nori jlios matyti ir daugelį kar
tų. pasibaigus ,progvamui bus šokiui. Kviečia skaitlingai publiką at
silankyti Lkt. Moterų Dr-ja “Apšvieta”. ,

RENGIMO KOMISIJA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX« Warsawskio čeverykų ankstybo 
pavasario stiliai jau atėjo

• \
šimtai gražių paternų dėl išsirinkimo ir tie kurie fturkį dabar sutaupys daug pinigų.

'* / ' įA J. / :> L ' ■

Padėjimas visoje šalyje yra blogas ir išdirbėjai labai nori daryti biznį su musų pirkinio jč^a. 
nupirkome dabar už grynus pinigus musų pačių kainomis vėliausių stylių avalynę ir. jus 
sutaupyti 40%. 1

Pradedant siibatoj, kovo 7, mes padėsime tuos ccverykus išpardavimui. Viskas bus pažymėta aiškiais 
numeriais. Todėl ateikite ir pažiūrėkite j musų langus kol pirksite kitur.

ŠTAI YRA KELETAS MU8U ŠIMTŲ SPECIALŲ:

Visi šaukštai, puodeliai, 'skaurados, 
mieros, bonkutės, ir žindukai, turi bū
ti sterilizuoti verdančiame vandeny 
tuoj pirm vartojimo. Sterilizuoti rei
kia ir kiekvienas skuduras ar rank
šluostis, kuris vartojamas tų indų nu
sausinimui. Buk tikras, kad ir jūsų 
rankos yra absoliutiškai švarios, ir ne- 

| kosėk nei spjaudyk arti kūdikių mai; 
sto. Gerai yra perleisti verdančio van
dens ir per keną pirm atidarymo, ir 
žiūrėk, kad atidarytojas butų švarus. 
Tai apsaugos įmonės, kurios gali su
taupyti gyvybę. Visokis vanduo rei
kalingas kūdikių maitinimiii turi būti 
pervirintas, ir atvėsintas, ir laikomas 
kietai užsidarančiame stikle. Vienu 
kartu atvirinkit tik tiek vandens, kiek 
reikia visos dienos penėjimams. Ge
riausia bonkutė penėjimui yra tekia, 
kurią galima išplauti su trintuku įki
šus j vidų — bonkutė kai kona, trum
po kaklo, plačios apačios ir išmieruo- 
tą iki astuonių uncijų. Naujai, nupirk
tu bonkutė reikia sustiprinti paver
čiant jus šaltame vandeny kokią 20 
minųtų. Tada bonkutės niekados ne
truks jei j' jas pilsi verdančio van
dens. Kūdikiui pabaigus valgyti rei
kia viską iš bonkutės išlieti, perplau
ti šaltu vandeniu, ir pripildžius šalto 
vandens palikti stovinčią iki ją ga-, 
lesi išplauti su šiltoms muiluotoms 
putoms, vaitojant trintuką (brošę). 
Tadu vėl perplauk per keletą vandenų. 
Pirm vartojimo įdėk jas į verdantį 
vandenį ir pavirink 15 minutų,. jdapt? 
sterilizavus. Nebeperplaūk jų įiirste- 
rilizavimo.

Koniškas žindukas-čiulpikas yra ge
riausias, dėlto, kad jį gali išversti ir 
išvalyti. Čiulpikai su ilgais gumos 
vamzdeliais arba kitokiais pridęčkais 
neturi būti niekados vartojami, ka
dangi sunku juos išplauti. Skylute 
čiulpike turi į>uti tik tokio didumo, 
kad pripildžius bonkutę ir apvertus 
ją, pienas greitai lašėtų. Jei skylė 
bus tokio didumo, kad pienas bėgs 
upeliu, tai kūdikis pergreit turės ry
ti maistą. 1

K. GUG I S
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boujevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St. 

Room 1211 ,
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo'9:30 iki 1 vai.
Ofisas 

•;3^35 So. Halsted St.
Po piet iri vakarais iki 8 vai.

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

V---------------------- - ----------------------/
> , 1 . 1 L *

JOHN KUCHI&SKAŠ
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos; ‘0 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoi ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 

“/’Y^da>Msokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farnias ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

M cs 
ažiausiui

Jūsų kūdikis tinkamai augs ir tarps 
j sveikatą ir stiprybę, jei duosi jam 
geriausią priežiūrą ii’ gerinusį mais- 

i tą. Vikri ir stipri sveikata yra dalis 
tūkstančių kūdikių vartojusių Eagle 
Pieną. Tą liudija jų dėkingos moti
nos. Šitoms motinoms nėra kito mai
sto, taip visur vartojamo ir taip pa
sekmingo, kaip Eagle Pienas.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie Si., Room PQ01 
Tel? Randolph 1034-—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

\ _ ... _ .

J. P.1WAITCHES
Advokatas

giaus miego negu augęs. Nu
spręsti kiek valandų jam reika
linga patartina leisti miegoti su- 
batoje, nedėldienyje arba kiloję' 
šventėje kiek tik jis nori.
gul anksti atsigula, kad kitą ry-| 
tą galėtų natūraliai atsikelti.

Tėvai turi prižiūrėti, kad vai
ko naminės valandos tinkamai 
padalintos. Turi paskirti, kiek 
laiko privalo prakusti ant švie
žio oro, kiek laiko mankštini- 
nmi, kiek laiko pasilsėjimui ir 
kiek laiko atlikti naminį studi
javimo darbą. Augau tieji vaikai 
reikalauja šviežio oro ir naulė- 
kaitos. Nuo lumkili iki uešimfs

vienas did- 
priežasčių.

Depą r t a- 
.Jungtinėse 
liga atėmė 

metais,

v ra

Po to amžiaus beveik dvi-

sekti engusiųjų pripratimus. Tu-! 
ri išvengti fizinius ir protinius 
nesmagumus. Kad nors reikalin
ga, visoki judėjimai, bet vistiek 
neturi perdaug pavargti.

Jie reikalauja daugiaus mai
sto proporcionaliai savo svaru-, 
mui, negu suaugę. Tarp 6 ir 12 
metų, sakoma, kad reikalauja 
beveik % dalius tiek, kiek su
augęs vyras, ir suvirs 12 metų

Prakalbos
Su paveikslais

Lietuvių Liuosybės Svet.,
• x CICERO, ILL.

Panedėly, 9 d. Kovo-March,
Pradžia nuo 7:30 v. v.

Kas tik yra gyvas bukite ant šių 
prakalbų, nes matysite dalykų, kokių 
dar nesate matę.

Kalbės
S. BENECKAS

ras, nes maistas ne tik turi už
laikyti kūną bet reikalingas iš- Nulėkti i nėra. ,

Šeštadieny, Kovo 7-la, 1925 m.

į ii- merginų su ribinais užvarstomi, 
uros frontas ir rudais užkulniais, že-

$3.35

Skaityk šilus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

Napji mc 
patentuoto. ,__ r_  ______ __
mdmis arba militaremis kulniipis, 
vertCfS $6, šiame išpardavime K
Del jaunų merginų mes turime gražius blonde Ruti
ninius, su ispaniškomis kulnimis, 
šiame išpardayiine
Vyrų čeverykai patentuotos skutos oksfofdai, 
goodyor padai, geras pirkinys
UŽ $5.85, dabar už
Vaikų irmergaičių nauji rudi ir patentuotos? skur^s. 
čeverykai, šniūreliais užvarstomi, 4CO OjE •
voties iki ."M- r><», .t;> v! >>.<•

Moterų čeverykai ispaniškomis 
liai, .su kombinacijos satininiais 
padaryti, verti $5.50, šiame 
išpardavime
Vaikų geri skur.iniai čeverykai, 
ziško išdirbimo, kiekviena pora 
verta $4.50, dabar
Speeiaiis pirkinysinoterų šilkinių chiffon pančiakų, 
naujų atylių, dideliame pasirinkime, visokių spal
vų,- vertes $2.50, šiame $1.49

kulnimis, nauji sty1- 
užpakaliais, gražiai

juodi,

$2.85
I

rudi, francu-

$2.85

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vįdurmiestyj:
Room 17B6

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washin£ton St.

Cor. VVashinfton & Clark

t Namų Tel.: Hyde Pa A 3396

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, ruo 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.

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

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

‘Mes taipgi turime didelį iiasirinkiimi moterų čevejykų kurio\turi plačius kojas; «aUnhuus, patentuotos 
skutos, visokių paternų ir visokių kulnų. Kiekviena, pora turi čiurnį palaikytoją kas užtikrinu geriausį 
patogumą, mieros iki 1LEE,

Krautuve atdara kas vakarą ir nedėlioj

Atydai
Lietuvių

John 8agdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telephone KooHevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

Neužmirški te vardo

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
Neužmirškite adreAo

1341 So. Halsted St
kampas Libeity

•Bizuiyjr nuo 1881 metų

PAIŠIUKŲ BAKSEUAi DUODAMI DYKAI SU KIEKVIENA PORA MOKYKLŲ ČEVERYKŲ.
XXXXXJDLXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

g. A. VASILIAUSKU 
3434 W. K5 Street, 

Ilepuhlic 4876

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room ^>30 
Tel. Central 6390

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

V Į ________ ■_ . ............. ........................................................................

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room SU 
Tel. Central 6200 

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

BIRUTES KALNO DR-JA RENGIA PAMINĖJIMUI 10-TIES METŲ SUKAKTUVIŲ

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDIT., 3133 S. HALSTED ST.1^
Programą išpildys Vaičkaus Dramos Teatras. Bu; ir ai Jini.i V;Vgn ir 

Neatniezg'ama.s Mazgas.
Durys atdaros lygiai 6:30 v. v. Vaidinimo pradžia 7:3(1 v. v. Įžanga $1.00 ir 7.'k•.

Po vaidinimo šokiai. Norintieji įstoti į Birutės Kulno Draugystę Buliau 
vakare bus priimami veltui.

f
- v ..
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KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nebr.
Iš draugijų darbuotės

lai-

Klausimas

Musų kolonijos dirvonai

Helmar Turkiški cigaretei sutei
kia jums gerumą ir linksmumą. 
Paprasti cigaretei suteikia jums 
daugumą ir daugiau nieko.

yra; 
us-1 

kad 
Bet

delegatu į draugijų

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Rankos. 
------------------ .

Saugumas dėl

Rūkytojo

f Atsakymas
Rūkytojo

paprastu eiga rot u
Helmar clgaretii

Kaip ša galiu leisti
protingai savo pini
gus uz cigaretus?

kurie turi
gerą skonj ir tikrai
gėrisi rukymu—pa
sirenka gerumą, bet 
ne daugumą.

aupymo
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 -

Mehrin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f I o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

VAIKŲ REIKALAVIMAS
Astuoni iš dešimties vaikų turėjo ar turi silpnus 

kaulus arba kitoje formoje neužtektinai maisto jie rei
kalauja ir turi turėti cod-liver oil kasdien formoje

SCOTTS IMUISION
Tai yra vaikų draugas, valgis-gyduolės kurios išsidirba 
į stiprumą. Jis taipgi turi savyje daug vitaminų 
kur gamta reikalauja dėl stiprių kaulų ir dantų.
Duokite savo vaikui Scott’s Emulsion.

Scott & Rowne, Bloomfield, N. J.

■l

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET < __

Tel. Kedzie 8902 iIlĮHMHHli
$514-16 Rooseyelt Rd.

Arti St. Lvuis Avą.
CHIČAGO, ill.

*

NAUJIENOS, Chicago, UI,
nantieji prašomi atsiliepti

Lithuanian Cosulate 
38 Park Row, New York City.

\V. 33 St., Chicagpje, III.
6. Sirulevičius, Pranas, išgy- antrašu, 

venęs Amerikoje apie 12 metų.
Ieškomieji arba apie juos ži-

Violas T.DLD 27 kuopele
i savo susirinkimą* kuriamo 

nariai užsimokėjo savo narik' 
nes mokestis, kuris tik nori 
gaili i gerą moksliškų knygų.

Taipjau buvo skaitomas laiš
kius iš Kauno nuo musų drau
gų, (Lietuvos » Socialdemokratu, j 
kuriame jie (lekuoja LDLD 

•kuopelei už paranją aukomis ir 
rėmimą jų darbuotės dabarti
niame kritiškame momente.

Buvo pakeltas 'klausimas 
apie padidinimą kuopeles vei
kimo. Pagalios liko nutarta 
bandyti statyti kokį nors vei
kalą, kaip Lietuvos Ubagai,' 
eigų tik pasiseks gauti veika- j 
la. Tam darbui išrinktos net 
trys komisijos.

Kuopelėj ir permainų įvyko,! 
airius gal pravartu bus pami
nėti. Būtent, pirmininkas J. 
Aleksas rezignavo ir jo vieton 
,apo išrinktas naujas. Jis pri- j e 

klauise prie llJDLD nuo put su-' 
sikurimo 27 kuopelės,’ bet kad, 
jis priešinosi jos konstitucijai 
ir negalėjo sutikti su jos vę-: 
damų apšvietus darbu, tai pats 
rezignavo iš pirmininko vietos;! 
nariai nelabai apgailestauja jo

i r net 
kitur.!

nenori 
visuo- 
talkon 
darbš-

nėmis apželti. O tai dėlto, 
trūksta gerų darbuotojų, 
dabar ateina pagelba iš kitur, 
— iš moterų pusės. Dabar mo
terys vis labiau skverbiasi i 
viešąjį gyvenimą; jų rasime ir 
teismuose, ir kongrese, 
kunigaujant, ir visur 
Tad ir musų moterys' 
nuo jų atsitikti ir stoja 
meniniu darban, eina 
vyrams. O kad jos yra
Usnės už vyrus:, tai,, reikia ma-' 
nyti, jos daug daugiau nuveiks. 
Štai ir LDLD 27 kuopelę mo
terys baigia užkariauti: vieton 
rezignavusio Alekso?', pirminin
ke 'tapo išrinkta O. Žalpiene.
Kuopos 
delegatų susirinkimus irgi li-j 
ko išrinkta moterius —- P. Bal-į 
kieno. Ir abi jos prižadė.įo su j 
atsidavimu dirbti kuopeles la
bui. Gero joms pasisekimo!

Draugijų delegatų susirinki
mas įvyko, rodos, vasario 19 d. j 
Perskaičius ir priėmus proto-1 
kolą einama prie darbo. Vaka
ro rengimo komisija per P. 
Juzeliuną ir Žalpį išdavė raš
tišką raportą. Raportas paro
dė, kad vakaras davė $17.90 
gryno pelno, kurį vienbalsiu 
nutarimu ta pati komisija tu
ri pasiųsti (Lietuvos vargstan
čiai pažangiajai moksleivijai, 
kuriam tikslui vakaras ir bu
vo rengiamas. Reikia pasi
džiaugti, kad tiek daug pelno 
liko, kaip musų dabar taip su- 
jrusioj lietuvių kolonijoj.

Tarp kitko d. Juzeliūnas įne
šė, kad išneštumėm per spau
dą nuo So. Omaha lietuvių pa
peikimą Lietuvos valdžiai už 
surengimą Kaune kovojančių 
už duonos kąsnį darbininkų 
skerdynes. Kilo ginčai. Vieni 
sakė, kad nebeužsimoka kibtis 
į vidurinius Lietuvės reikalus, 
bet kiti stojo, kad vistiek tu
rime budėti, eiti su Lietuvos! 
biednuomene ir jai visame k a-! 
me padėti. PagaJios liko nutar
ta, pasitaikius progai sušaukti 
vie-šą susirinkimą dėl įvykusių 
Kaune darbininkų skerdynių.

Girdėjęs Viską.

24-55

Marti,

PAIEŠKOMA

1. Užupis, Jonas, tūlą 'laiką 
gyvenęs Brooklyrų N. Y.

2. Hitleris, Adomas, 1913 mė- 
tais gyvenęs po antrašu 191 C 
St., So. Boston, Mass.

3. čyžas, Stasys, gyvenęs Chi- 
cagoje ir esąs ar buvęs laiva
korčių agąntas. \

4. Ramanauskas, Andrejus.
5. Kisielius, Mykolas, iki 1921 

metų gyvenęs po antrašu 922

tiktai

ekstrą lengvi išmokė
jimai už Gulbransen
Registruojantį Pianą

namuose

suteikiame tiktai į 25
namus. Jąs gal nesitikėjote pirkti
nacionaliai skelbiamą instrumentą
tokiomis lengvomis išlygomis. Mes
tikimės, kad tokiu budu mes jį
parduosime ir sykiu dastatydami
25, mes galime suteikti jums tokias
geras sąlygas. Todėl veikit tuojau
Suraskite kokį laimikį jusą namai
įsigys ir kaip lengvai jus išmokėsit
pirkdami Gulbransen

JOS. F. BUDRIK
3343 S. Halsted St., Chicago

Marųuette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieko šioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio 

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

daktaru receptus. >
F. A. R AK AS', 

Cegistruolas aptiekorius ir 
savininkas

2346 W. 69 Si., (arti VVestern Av.) 
Pilone RepubHc 5877-5831.

CHICAGO, ILL.

įsingus pa
pildydamas

BM

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIEKE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 fat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patarę 
liauja, 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.

DR. SERNER, 8, D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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.

J

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rįpckwell 0268, Canal 0084
DR. I. TRE1GER 

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

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.^
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiškais nuodais, 

kad "apinalSlntt” jo skaustnij paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau1—duokite jam truputį

Prašahnkit greitai blogas slogas ir apsaugokit 
pneumonijos

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA
Ji verta dešimt} sykių savo kainos. Taip, kiekviena šei
myna turėtų turėti tas grynas žolių gyduoles nuo užkie
tėjimo, reumatizmo, skilvio, kepenų, ir inkstų trubelių ir 
sustiprinimui kraujo.

Pirkite šiandien pakelį nuo savo aptiekoriaus — 75c., $1.25.,
Pastaba: — Daugelis žmonių gyvena ant farmų ir mažuose mieste

liuose kur nėra aptiekų. Jiems /feikia tų gyduolių labai ir jie turi turėti, 
todėl aš atsiųsiu paštu, didelį pakelį 5 mėnesiams už $1.25. ' Adresuokite 
man, H. H. Von Schlick, Dept. O, 831 Locusb St., Pittsburgh, Pa.

.....
Namų telefonas Yards? 1699 

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

3464 So. Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 p« 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZĄ

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

4608 S. AshlancTAve.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

tyriausio, saldaus-skonlo, jtikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotifikų nuodų, jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo dauginus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bainbino—35c. už bonką, 
arba pasiųskite tiesiui į laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brookljrn, N. Y.

■i ■'

DYKAI
Medikalis paturhavimas.
Dykai egzaminavimas. 

Dykai gydymas, dykai operacija. 
Kasdien nuo 11 iki 2 ir nuo G iki <8 

NATIONAL UNIVERSITY
O F SCIENCES' 

2923 So. Michigan Blvd.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
t Valandos

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 
1579 Milvvaukee Avi*., Room £09 

kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų 

6 iki 8 vakare 
Tel. Spaulding 8633.

J
miniu i.............. .................. n..........-i..

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western AVe.
Tel. Lafayette 4146

._____f____________ r____

l'el. Blvd. 3138
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUSERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mota- 
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

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

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Gerąi lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Canal 
8110. Nakt j 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonai}

J

DR CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisns
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
•Vaikų ligų.

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

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
I)OWIAT-SASS

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

8 iki' 2 vai. po pietą.
.. ......................................................................... „Į

Ofiso tel. Boulevard 9698 ♦
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak Ne
imliomis iš šventadieniais 10—12 diea

Dr. Benedict Aron
Ifisas 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.

franeuziškas 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
balandos 2:00 iki 4:80 ir b Iki 10.

, Medėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;
Biuras 4204 Archer Avė.

Kampas Sacramento Avė.
V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 ik' 7:30

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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NAUJIENOS
Tite Lithuanian Daily New® 

ęubliihed Daily Eicept Suaday 
ri Cha Lithuanian Newji Pub. Ca. Ine-

to r P GRIGAITIS_______

1781) South Hateted Straat 
Chicago, III. 

Talephona Rooaavalt. 8500 
■■ ■ į ■■ » i ' ■■■< » ..... .

Subscrlption Ra tesi
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
(8.00 per year in Chicago.

• <lc. per copy. 
tintered as Second Class Matter

darch 17th. HR4, at the Post Office 
■f Chicago, 1 lil.» under the act of 
darch 2nd 1879/

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
.ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 So. Halsted St.M Chicago, 
nJ — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai ■« , 
’hieagoje — paštu:

Metams ......... —...............   $8.01
Pusei metų ________________  4.00

.Trims mėnesiams__________  2.00
. Dviem mėnesiams ...... JI.50

Vięnam mėnesiui ____ .75
hieagoje per nešiotojui:
Viena kopija ________________ 8c
Savaitei'.... .................................   18c
Mėnesiui . ............. ......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: m

Metams ________ L_ . 17.00
Pusei metų  ..........—   8.50
Trims mėnesiams_______.Iri- 1*75
Dviem mėesiam___________ ri. 1.25
Vienam minėsiu!----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..........    18.00
Puaei metų  .......................—- 4.00
Trinu* minesiams___________ 2J)H
pinigus reikia siųsti pait< Moaay

■ Irderiu kartu su ųisakymu.

ei jos dėl politinių “džiabų”. 
O jeigu taip, tai prezidentas 
be reikalo smerkia tuos re
publikonų insurgentus, ku
rie mėgina praeiti į kongre
sų arba į kokių nors valdžios 
vietų po republikonų parti
jos firma.

• Juos smerkti turi teisės 
ne republikonų vadai, bet 
tie žmonės, kurie reikalau
ja, kad politinė partija bu
tų pirmoje vietoje ne politi
kierių mašinerija, bet tam 
tikrų visuomenės reikalų 
gynėja. Republikonų insur
gentai sako, kad jiems rupi 
apginti liaudį nuo “specialių 
interesų” išnaudojimo, tai 
kam gi jie priklauso parti
jai, kuri tiems “specia
liems interesams” tarnau
ja? Tai yra nefiuosaku.

MMMf trii nu iii  ...........    —.......  <■
I . , .t

gia doros arba teisių įstaty- mų demokratų partija iiėra su- 
ipąms. Apie tokius išbrauki- uitepusi? J

Savo inauguracijos kalboje 
prezidentas Coolidge • pasi
gyrė, kad Ąmęrikos žmohės’ 
lapkričio niėn?, rinkimuose: 
išreiškė pasitikėjimą jo ’pąr-' 
ti jai, ir jisai nupeikė tūps 
“insurgentus” republikohų 
eilėse, kurie eina į kongresą, » 
dengdamiesi republikonų 
partijos skraiste, bet tuo pa
čiu laiku kovoja prieš tos 
partijos politiką.

Su antrąja jo mintim su
tiks kiekvienas sveikai pro- biasi nepaprastų

Politikos oklyne lietuvių “darbininkų par- 
- -- • tijos” 1 kuopa šiomis dienomis

parengė “vagių vakarėlį,” kuria
me buvo rodoma, kaip komunis-

Del Coolidge’o pasigyrimo 
praeitojo lapkričio balsavi
mų rezultatais reikia pas
tebėt, kad jisai nenurodė, 
kiek pinigų republikonams 
kainavo ta pergalė.

Apie idėjų kovų toje rin
kimų kampanijoje vargiai 
galima kalbėt. Kovų laimė
jo ne tie, kurių idėjos buvo 
teisingiausios, bet tie, kurie 
turėjo didžiausių pinigų 
maišų.

RODO SAVO “GABUMUS”

Lietuviai komunistai, matyt, 
jau nebesugeba pritraukti publi
kų j savo rengimus, todėl grie- 

‘triksų.” Bro-
taująs žmogus.
veikėjai, kurie yra priešingi
republikonų partijos princi- ^„uiuc-
pams, turėtų nesidangstyti* tai moka* gabiai’ vogti *ir" kaip 
jos vardu. Partija, kaip sa- policija dar gabiau moka komu- 
ko prezidentas,neprivalo būt n’stų vagis areštuoti.
vien priemonė įsiskverbti į 
ofisą.

Bet, antra vertus, ar pa
tys republikonų partijos va
dai aukščiaus įvertina savo, 
partijų, negu tie “maišthri.i- 
kai”, kuriuos išbarė prezi
dentas?

Kuo, sakysime, skiriasi 
republikonų principai nuo 
demokratų principų? Senai 
yra pripažinta, kad pamati
nio skirtumą tarpe tų dviejų 
partijų principų šiandie nė
ra. Yra skirtumų tik prak
tiškos politikos klausimuo
se; bet praktikos klausimais 
toli gražu ne vienodų nuo
monių laikosi ir visi republi
konai arba visi demokratai. 
Nuomonių skirtumai repub
likonų partijos viduje ir 
nuomonių skirtumai demo
kratų partijos viduje yra 
gal didesni, negu tarpe re
publikonų ir demokratų. 
Kongrese labai dažnai esti 
taip, kad svarbesniais suma
nymais konservatyviai re- 
publikonai balsuoja išvien

Nemanykite, kad tai yra “bur- 
žuaziškas išmislas.” Pačių ko
munistų spauda praneša, kad to- 

jkį “vagių vakarėlį” jie rengė ir 
turėjo “gero pasisekimo.” Jų 
organas šitaip aprašo tą keistą 
vakarą:

“Reikia pažymėti, kad šia
me vakarėlyje ‘vagių’ tarpe 
užėmė pirmą vietą drg. Dami
jonaitis. Jis taip įsidrąsino 
‘vogti,’ kad ‘policija’ nespėjo 
j j areštuoti, o ‘teisėjas’ teisti. 
A'ntras buvo drg. Matulevi
čius.”

Publikai žįnonės rodo tuos sa
vo gabumus, kuriuos jie yra ge
riausią išlavfnę: Butėnas, pav. 
eina dainuoti, šokikai eina sce- 
non šokti, dramos artistai vaidi
na teatro kurinius, smuikinin
kai griežia ant smuiko. O ko
munistai susirinko į svetainę pa
rodyti publikai,, kaip jie — va
gia!

Ir atvirumas tų žmonių!....

GER1AUS NESIGIRTŲ

So. Bostono klerikalų laikraš
tis didžiuojasi savo partijos 
cnatlyvumu ir sako: 

\ » t

“Jei L. Krikščionių l)enip> 
kratų Partija butų išbraukusi 
l*urickį iš savo 'narių skaičiaus 
tuoj ‘skandalui’ išėjus eikšteia, 
tai butų buvęs, geras ženklas, 
kad jis kaltas. Kadangi to 
nebuvo, tai buvo aiškus ženk
las, kad L. Krik. Demokratų 
Partija pramatė, kad jis ne
kaltas. Mes tikime, kad kiek
viena partija gina ir turi gin
ti i kiekvieną savo žymesnį na
rį tol, kol nėra aiškinus kal
tės į-rodyluo. Kas-gi butą, jei 

{ bile kuriųiartija brauktų lauk 
kiekvieną narį, kaip tik prie
šinga partija jam padarys 
priekaištą?”
Mes gi netikime, kad krikščio

nys deAiokratai braukia iš savo
partijos yra tiktai organiza- partijos narius, .kurie nusižen-

kratais prieš pažangesniuo
sius republikonus ir denio- 

- kratus.
O betgi republikonai ir 

demokratai skaitosi priešin
gomis viena kitai partijo
mis. Kuo yra tas priešingu
mas paremtas?

republikonų partijos ir de
mokratų partijos neišplau
kia iš jų principų, tai tos dvi

nuims. Apie tokius išbrauki- yitepusi? J 
mus iki šiol bent niekuomet ne- Klerikalai, dengdami Puryckį, 
teko girdėti, nors krikščionių ne pąroclė, kad jisai yra nekal- 
demokratų eilęse “griešninkų” tas, o tiktai prisipažino, kad jų 
yra tikrai nė Otiiažiau, kaip kito- visa partija yrą ne geresne, kaip 
se partijose. Krikščiqpys demo- tas šmugelninkų patronas, 
kratai, jeigu meta lauk narius, 7 
tai už nepaklusnuimą savo va
dams arba dvasinei 'vyriausybei, 
bet 'ne už nedorus darbus.

Tą geriausia parodo ir kun. 
Puryckio skandalas, kurį paėįmė 
už pavyzdį “Darbininkas.” Tas 
faktas, kad Puryckis tapo ištei
sintas teisme, turi labai mažai 
reikšmės net grynai juridiniu 
(teisiniu) atžvilgiu, atsimenant, 
kokiose sąlygose jisai buvo tei
siamas. Tokioje šalyje, kur val
džia nesidrovi vartoti smurtą 
prieš piliečius, yra beveik nega
limas daiktas, kad teisinas pa
smerktų stambų viešpataujan
čiosios partijos šulą, jeigu ta 
partija yra pasiryžusi žtt-but 
jį apginti.

Bet doros atžvilgiu tas Puryc-'fanatikai negali kalbėti be keiks- 
kio išteisinimas neturi jokios mų ir šmeižimo; bet vis tik ir 
reikšmes. Tie darbai, kuriuos šmeižikas, rodos, turėtų laikytis 
atliko, ir tie santykiai, kuriuos šiokios-tokios logikos savo pra- 
jisai turėjo su įvairiais elemen- simanymuose, jeigu jisai nori ką 
tais, jį? kaipo asmenį ir politi-jnors įtikinti. O komunistų prf- 

ma domia nesugeba net nuosa
kiai įmeluoti apie Ebertą. Savo 
editoriale Pruseika rašo, kad na- 
bašninkas 
tas buvęs 
ravjovas 
nes jam

KOMUNISTŲ PRIMA DONNA.

Nuo to laiko, kai Pruseika pri
siplakė prie komunistų, jisai pa
siryžo vaidinti tarpe jų pirgnuti- 
nio žmogaus rolę: pirmutinio 
melavime, pirmutinio begėdišku
me, pirmutinio priešų niekini
me, pirmutinio piktžodžiavime, 
šitos ambitingos rolės vaidini
mas tečiaus, matyt, juo toliaus, 
juo blogiąus atsiliepia į jo pro
tavimo aparatą: jisai ima visai 
suklerti. ,

Tik pažiūrėkite. '“Laisvėje” 
Pruseika rašo apie Vokietijos 
prezidento, Eberto, mirtį. Kiek
vienas supranta, kad apie žymų 
socialdemokratą > komunistiniai

revoliucinių Vokietijos darbi- nęs, Skrinnikovo padėjėju ne- statymo progresą iš priežasties 
buvęs; bet žinąs, kad Skrinni- darbininkų trukumo, kurių sa- 
kovas Maskvoje supirkinėjo 
auksą, žemčiūgus, brilijantus 
ir kitas brangenybes. į Spalių atgal, 
mėn. 1921 m. jis buvo pakvie
stas Avižonio, kuris

ninkų žuvo kovoje už Sovietų 
idealų”; bet toliaus, tame pat 
straipsnyje mesj skaitome, kad, 
jeigu Ebertas butų dabar nemi
ręs, tai jisai butų buvęs išmes
tas iš prezidento vietos, “Jį lai
kė tik dėl dekoracijos, kaip tą, mas, kad yra daug 
dievo mukų”.

Vienoje vietoje,

koma 
buvo

lesų lik puse tiek, kiek 
dvidešimt vienas metas

kos veikėją, negali nepasmerkti 
visuomenės akyse.

So. Bostono “Darbininkas” są
moningai prasilenkia su tiesa, 
kuoiųet jisai sako, kad Puryckiui 
priekaištą buvo padarę tiktai jo 
partiniai priešai. Yra faktas, 
kad ji apkaltino Vyriausias Tri
bunolas, kuris nęrą jokios parti
jos įstaiga. To Tribunolo vals
tybes gynėjo raštas dabar jau 
visa savaitė, kaip eina “Naujie
nose.” Iš jo aiškiai miatyt, ka
me kun. Puryckis buvo apkaltin
tas.

Ko verta yra viena tiktai, 
Kaltinimo Akte išdėstytoji Pu
ryckio “privatinio sekretoriaus” 
— p-lės Jagomastaitės istorija: 
kaip ta apsukri mergina važinė
jo iš vieno Europos didmiesčio 
į kitą, vesdama prekybą įvairių 
šalių valiuta ir brilijantais?; kaip 
ji visur naudojosi ministerio 
Puryckio protekcija; kaip ji sa
vo šmugelio reikalams vartojo 
valstybės antspaudą, kurią pir
ma turėjo Puryckis; kaip ji bu
vo suareštuota, ir kaip Puryckis 
dėjo pastangas paliuosuoti ją i?? 
sukonfiskuotasias jos brangeny
bes! Teismas galėjo 'nesurasti 
paragrafo įstatymuose, sulig 
kurio Puryckis už tai butų bau
džiamas; bet ar tai reiškia, kad 
tie dalykai nekompromituoja 
Puryckio? Ar jo santykiai su 
ta šmugedka y.ra priderami vi
suomenės veikėjui ir dagi kuni
gui?

O paskui kita istorija: Puryc
kio tvarkymas finansų Berlino 
atstovybėje. Valstybės kontro
lė padarė reviziją pinigų, kurie 
buvo perėję per rankas, Ir ji ra
do. tenai didžiausią betvarkę 
Puryckio išlaidose parodyta iš 
mokėjimai ant 11 milionų auksi
nų suvirsimi, kuriems išmokėji- 
niams jisai nesugebėjo duoti pa
tenkinančio pateisinimo! Kai 
revizija užtiko šitą skandąĮą at
stovybes knygose, tai enatlyva- 
sis krikščionių demokratą veikė 
jas ant greitųjų sudarė “doku
mentus/’ kad pasiteisinus; bet 
ekspertai turėjo tuos “dokumen
tus” atmesti, kaipo neturinčius 
jokios vertės.

Tie 11 milionų auksinų, iš ku
rių Puryckis nesugebėjo duoti 
atskaitą revizijai, buvo išmokė
ta kun. Vailokaičiui, Vailokai
čiu Ūkio Bankui, kun. prof. Jur- 
gučiui, (dabartiniam Emisijos 
banko valdytojui), ktĮkščionių 
demokratų partijai ir ttį. Valsty
bės gynėjo raštas čionai tuo bu
klu iškelia aikštėn tą fa|ktą, kad 
su Puryckio šmugeliškais dar
bais yra teisioginiu b ' 
tas visas Lietuvos

u suriš 
alizmas, 

b jeigu 
prie šitokių aplinkybių, krikščio
nių demokratų partija butų lei
dusi, kad Puryckis butyų nubau
stas. Į

Bet jeigu klerikalamts pavyko 
išsukti nuo bausmės tąjsavo vei
kėjų, tai ar iš to išeina, kad 
šitoks apsiėjimas su valstybės 
pinigais, kokį parodė revizija 
Berlino atstovybėje, yra doras? 
Ar is to išeina, kad pati Imkščio-

sakyda-
gero jam
Milichovs-j laikymą sausio 8 d., 1925 m.

i streikas žuvų 
konservavimo įstaigose buvo 
padaręs beveik visus Duoarne- 
nezo gyventojus bedarbiais.

FRANCIJA
Duoarnenez. •— P susi-

I'padaręs, todėl jis, 1 
vadinasi, i kis, turi dabar'patarnauti At-'vyrų ir moterų 

Ebertui prikaišiojama tokia mil- ' stovybei, būtent jis privalo są
žinišką piktadarybė, kaip 25,- 
000 darbininkų išžudymas, o ki
toje vietoje išrodinėjama, kad 
Eberto prezidentavimas neturė
jęs jokios reikšmės, nes jisai 
buvęs /laikomas, “tik dėl deko
racijos”. / 

Tai pačiai Piąiseikos piktžod- kad padengti jišlaidas. Atvykęs
prikaišiojama, Kaunan jis, Milichęvskis, apie sio(l d., 1925 m. buvo atidėtas 

’• tą sumanymą pranešė Puryc- iš priežasties darbininkų Tei
siais kaizerio oficieriais ir pade- kini ir Vaitiekūnui, kurie iš kalavimo pakelti jiems algas, 
jusi atsigauti Vokietijos ihonari Avižonio laiško Apie viską jau 
chininkams; bet kitoje vietoje žinojo. Kaune Milichovskis nu- 
savo straipsnio komunistų kei- pirko vieną vagoną miltų, i 
kūnas sako, jogei Eberto, mir
tis sužadinusi kaizerinėje gaujo
je viltį, kad jie dabar lengvai 
galėsią ^atgaivinti monarchiją: 
“Eberto kapas tai altorius, ant 
kurio dega žiburiai monarchistų 
vilties”.

Taigi Ebertas kaltas tame, 
kad jisai, gyvendamas, stiprino 
monarchizmą; ir jisai • yra kal
tas tame, kad numirė, nes jo 
mirtis palengvina monarchizmo 
atšteigimą!....\ , . r

Aišku, kad tai komunistų pri- gimui ir atlyginimui už darbą, 
ma donnai trūksta ne tiktai gė
dos, bet ir keleto šulų galvoje.

pirkti vieną vagoną cukraus 
ir vieną vagoną miltų padova
nojimui Rusų valdžiai. Mili- 
chovskis Avižonio pasiūlymą 
priėmė su sąlyga, kad jam bu
tų Įleista alvežti Maskvon su 

! savim 200-300, p.udų, sacharino,

VOKIETIJA
Tramvajų kainų sumažini

mas atidėtas, — Proponuoją- 
mas tramvajų kainų sumažini
mas, kuris turėjo įvykti sau-

žiavjmo aukai ;
kad ji susigiminiavusi su senai-

Nedarbas Bremene. — Sau- 
ir šio 8 d., 1925 m. Bremene bu

vo 4,180 ypatų l>e darbo, šis 
skaičius yra lik pusė tiek, kiek 
buvo metai atgal.

vieną vagoną cukraus, už ką 
užmokėjo’588,009 auks., ir 200 
pūdų ruginių miltų . Atstovy
bės Valgyklai, o Berline nu
pirko 1000 klg. sacharino, už 
.sacharino kilogramą mokėjo 

j 300 auks. su viršum, o Mas>k- 
voje sacharino kilogramas kai
navo apie 1/500 auks. Sulig su
tarties ..
žavimo sacharino jis, Milichov
skis, turėjo gauti -po visus pi- 

| nigus, o tik dalį išlaidų paden-

1 kiti pinigai, sulig Avižonio žo
džių, turėjo eiti kitų Atstovy
bės -išlaidų padengimui. Sa- 

^charinas ir kitos jo prekės už- 
; • - f'» e 1 ėrųė vieną trečdalį vagono, Ii-

Byla dėl Šmugelio valdžios įstaigose
I Milichovskis, pasikeisdami. Į 
vagoną su miltais buvo patal
pintos dvi dėžės šulinio ir dvi 

JUOZUI dėžės atvežta kokio tai pono iš
Valstybės Kontrolės su prašy
mu nuo Vaitiekūno patalpinti.

‘ Su vagonais; iš Kauno išvyko 
šutinys, o jis, Milichovskis, an- uždrausti: 
ksčiau išvyko tiesiai Rygon,
kad pasirūpinti ten apie vago- nimas toje šalyje pavojui) pa
nų perkrovimą. Rygoje jis su
žinojo, kad vagonai sulaikyti, kUs santykiu. , 
ir, gavęs iš Vaitiekūno telc’-l 
gramą, išvyko 'Maskvon. Į

II t. 
b. 1. 84.

MEKSIKA
Prityrusių darbininkų truku

mas. 1— Liejinyčios ir mašinų 
dirbtuvės Meksikoj neturi pri
tyrusių darbininkų, daugybė 

s su Avižoniu nuo reali- kurių buvo išvylioti transpor-

Vokietijos pręziden- 
žiauresnis, negu Mu- 
arba Klingenbergas, 
“karaliaujant 25,000

tacijos užsiėmimu, kur 
mą didesnės algos. t

1" ' x-
LENKIJA

Nedarbas. — Vėliausi
iš • Lenkijos to- 
bedarbes. Ber 
bv(larbių-;^kiii- 

mw> M 11,860 iki

moka-

n ėdį r

Kaltinimo aktas
JUOZUI PURYCKIUI, JUOZUI VAITIEKŪNUI, 

AVIŽONIUI, Z ACH AR UI MILICHOVSKIU I 
IR JUOZUI ŠUTINIUI.

\ l

Sumins klasės ateivių už-

ho pranešimai 
do padidėjimą 
^ieną mėnesį 
čius užaugo 
150,180.

VENEZUELOS ĮSTATYMAS 
j LIEČIANTIS ATEIVIUS 
f 
t:

drausta įvažiuoti ai ha apsigy
venti Ven&ueloj, sulig akto 
priimto toje šalyje birželio 1 
dieną, 192.';. Sekančiai ateiviai

• (Tęsinys)
1. Ateiviai, kurių apsigyve-

Milichovskiui, 
iš Maskvos j 
diiplomatiiris

darė pasiūlymą 
kuris važinėjo 
Kauną, 
kurjeris, nupirkti tuos pažadė
tus du vagonu maisto, ant ko 
Milichovskis sutikęs su sąly
ga, kad jam butų leista atsiga
benti sacharino ir kitų pre
kių nuostoliams padengti; -rin
kių hudu Avižonis manęs, kad 
to sumanymo įvyki irimo bū
dąs yra švarus, korektingas ir 
nieko bendro su spekuliacija 
neturi, su kuriuo 'jis visuomet 
griežtai kovojęs, matydamas, 
kad jis viienas nieko negalįs 
padaryti kovoje su kurjeriu ir 
nekurjerių spekuliacija, pąda- 
vū Užsienių Reikalų Ministeri
jai sumanymą kuogreičiausiai 
likviduoti Skrinnikovo dar
buotę Maskvoje ir organizuoti 
sveikais pamatais prekybos 
skyrių. Su šernianu, Goldber- 
gu ir kitais įtariamais speku
liacijoje jis nieko bendro ne
turėjo, jo vardas buvo išnau
dotas lik svcitimicms reika
lams, nes keletą kartų jbuvo 
gavęs savo vardu svetimų dė
žių, tari> kurių buvo Puryckio 
pasiųstos jam realizavimui sa
charinas jo asmens reikalams.!
Kai dėl reprezentacijos sande-1 
lio, kuris buvo jo, Avižonio, 

. žinioje, tai prekės iš jo sulig 
Maskvon buvo siunčiami spi-|jo slimailymo jr sutikus Mi-į 
ritas ir maistas representacijos nisteriui ;puryokiui, buvo iš-| 
reikalams: iš Maskvos buvo 
siunčiamos po antspaudu įvai- paveiksiu,'

Vaitiekūno, Avižonio, Mili- 
chovskio ir Šutinio pasi

aiškinimai.
I. b. 1. į) Juozas Vaftieku- 
183.-185. nas, kad jis žinojęs 

apie laisvą įvežimą 
iš Lietuvosi sacharino ir todėl 
nedarą^ jokių klinčių sachari
no išvežimui Maskvon, bet sa
vo raštuose rusų atstovybei 
apie leidimą išgabenti sulaiky
tų Joįriškyjiy trijų vagonų ty
čia neminėta nieko gabe
nimą juose sacharino, kadangi 
jis žinojęs, jog Įvežimas Rusi
jon -sacharino draudžiamas, o 
raštuose musų įstaigoms, Mui
tinių Departamentui ir gelžkc- 
lių valdybai, nieko neminėjo 
apie sachariną, nes skaitė jį 
maisto dalyku, kad jokio pasi
pelnymo tikslo siunčiamuose 
Maskvon vągonuosc ji?' netu
rėjo ir tureli negalėjo. Nei su 
Stase Klaugevičaite, nei su 
Gužiene, jis,. Vaitiekūnas, jo
kių reikalų dėl sacharino pir
kimo nuturėjęs, taip gi nėra 
kalbėjęs, nū susirašinėjęs su 
li‘itemintu Gužu dėl slacharino. 
Diplomatiniais kurjeriais buvo 
šiunčiami užsienin jo arba 
kitų Deparlamenlo Direkto
riaus, susitarus arba sulig Mi
nisterio Puryckio parėdymo.

rios dėžės. Daug dėžių buvo 
adresuota Puryckiui, kurios su 
aiitspaiidoinis ibuvo perdueda- 
nio'y Puryckiui 'be peržiūrėji
mo. Puryckis siuntinėjo, dė
žes po antspaudojnįB i Berli- 
na» bet daug mažiau negu gau
davo iš Maskvos.

3) Juozas Avižonis, kad jis 
Lietuvos valstybės vhrdu paža
dėjo du vagonu maisto R u- i- 
jos badaujantiems, neturėda
mas įgaliavimo nei is Užsienių 
Reikalų Ministcriios, nei iš 
Mihisleriii Kabineto ir padįrė
tą tik norėdamas palengvinti 
sunkią Lietuvos jiadėij abol- 
bai, sąrišy su Vilniaus Id'aų- 
siimu ir jos opius reikalus Ru-j 
sijoj. Kad realizuoti savo pasi-: 
žadėjimą ir kad nieko nekai
nuotų Lietuvos valdžiai, jis pa-'

kaipo

5) Juozas šutinys, 
kad Bendrojo De
partamento Direk- 

Vailiekuno įsakymulopiau?'
žodžiu jam buvo pavesta vyk
ti drauge su Milichovskiu išly
dėti tris vagonus ir kad jo 
nuomone, jis buvo pasiųstas 
tam, kad užmaskuoti tarnau
tojų Kaune ir Maskvoje akis, 
t. y. kad parodyti, jog eina ne 
privatinis šmugelis, c prekes 
valstybiniems reikalams. Kad 
padengti kelionės išlaidas jis 
vežėsi apie 50 klg. sacharino, 
kiek ir kieno buvo abelnai ve
žama tuose vagonubse Sachari
no, jis nežinojęs, daug buvo 
juose siuntinių Užsienių i. 
kitų Ministerijų valdininkų; 
jis, kaipo Užsienių Reikalų Mi
nisterijos Ūkio Vedėjas su 
Vaitiekūno leidimu daug kar
tų siuntinėjo Maskvon priva
tinius akmenų siuntinius.

Tarptautiniy darbo žiniy 
sutrauka'

■riatytų laiką arba tarptautiš-

apsi

k u- 
arba

Nepageidaujami ateiviai.
3. Prasikaltėliai — lik jeigu 

ištarnavę laiką kalėjime arba 
paliuosuoti nuo kalėjimo.

4. Ateiviai, kurie negali už- 
sidirbti ant pragyvenimo^

5. Mažiaus 16 melų amžiaus 
ypalos, jeigu važiuoja su, vy
resniais arba gyventojai 
ima juos užlaikyti.

6. Nariai organizacijų, 
rios remia revoliucijas 
nužudymą viršininkų.

7. Užkrečiamomis ligomis 
sergantieji.

8. Kurie atsisako prisilaiky
ti prie rcikailingų registracijos 
fonąalumų.

Imigrantai yra paliuošuoja- 
nuo militariško.s tarnystės ir 

jr nuo užmokėjimo taksų, bet ne
įgali, dalyvauti respublikos vie
šuose dalykuose.

Atvykę imigrantai į 
zuelą, nevėliaus dviejų 
cių nuo ai vykimo, tin i 
ninkams pranešti apie 
apie savo gyvenimo vietą, 
luĄ pareikši! norą nuolatai 
apsigyveni i toje šalyje.

Imigrantai, kurie neįleisti 
arba .prašalinti ir vėliaus grįž
ta į Ve n ez ūdą, gali būti paso
dinti kalėjime nuo 6 iki 12 
mėnesių, vėliaus vėl išvaryti.

Vene- 
sąvai- 
virši- 
save, 

ir

• . ‘ • • Inaudotos ' supirkimui Lietuvos 
, kilimų, 

knygų h- brangių muzėjinių 
dalykų, kuriid buvo išsiunlinč- 
jami Kaunan f’uryckio vardu. 
Iš reprezentacijos sandėlio 
spiritas nebuvo naudojamas jo 
privačiams reikalams, o savu 

į kair.bary jir laikęs spintą tam, | 
I kad i>avaišinti [Latvių ir kitų 
Atstovybių bendradaibius; bu
vo toks atsitikimas, kad mil
tais iš iAlriovybės sandėlio jis 
atsilygino as»meninę skolą At
stovybės valgyklai, bet tuos 
miltus manęs grąžinti. Kaip 
Bagdonavičiaus, taip ir įSvjios 
parodymai, lai vien liktai' ker
štas prieš jį.

AUSTRALIJA
Jurininkų streikas. — Tris

dešimt ašluom laivai lapo su
laikyti įvairiuose Australijos 
uostuose sustreikavus Auslva-

KĄNADA
Astuonių valandų diena. — 

gausio 1 d., 1925 m., 1923 me
tų Darbo Valandų Aktas įėjo 
galėn. Įstatymas liečiu darbi
ninkus išdirbysčių įstaigose, 
kulių nuvalytos valandos yru 
astuonios i dienų ir penkias- 
dešimts ašluonios į ša vai tę.

l

Zaka'ras ^Jflichov^
ANG14JA

Trūksta narnų statytojų
skis, kad jis Mas-'Mane h esterio Kor|>orucija, ku- 
kvos ' Atstovybėj e ri buvo autorizuota pastatyti 

netarnavęs' ir ten negyve- 5,981 namus, turėjo -Mislabd\li

192-194.

DABAR 
BANDYKIT

Hop-Fla vorcd

PuriTanMalt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas matcriolas

Prasykit groserninkų
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Štai Kas Dalyvauja Didžiajam
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NAUJIENŲ KONCERTE
z: v a s • . • > '' »>',;

kuris įvyks

Kovo 8ta diena šių metu
kuris įvyks

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3131-35 South Halsted Street

z Nora Gugienė

Visų mylima dainininke, soprano., Ji čia 
savo skaisčiu balseliu palinksmins visus 
Naujieniečius.

• Birutės Choras
čia visy mylima Birutė po vadovyste Kompozitoriaus 
A. Vanagaičio bus žymiausiąją dalyve ir programos 
vedėja ir, visais dailės muzikos ir grožės atžvilgiais at- 
sakominga užtai kas programoje bus gero ir kas negero.

Povilas Stogis

Basas.. Tai yra viršila

V Justas Kudirka , <
Jau atsižymėjęs dainininkas Lietuvos Operos tenoras, 
o vėliausiais laikais Beethoven Konservatorijoj Dainos 
Mokytojas.

Dzimdzi Drimdzi
Susidedantis iš pagarsėjusių Lietuvos artistų: B. Dikinienes, J. Diki- 
nio, V. Dineikos, J. Olšausko ir A. Vanagaičio. Jie čia atliks visą 
antrąją programos dalį. Čia pastatys Lietuvišką Karčiamą pagal 
lietuviško styliaus, ant kiek tik aplinkybės leis, ir toj karčiamoj jie 
atvaizdins Lietuvos sočiaus gyvenimą su dainomis ir daugybe juoku.

Lulu Raben
Smuikininkė, Beethoven Konservatorijos Mokytoja. Ji 
plačioj visuomenei dar nežinoma, bet labai verta susi
pažinimo. 1

visy basu, kuris jau 

turėjo laimes patekti į
. • •

didžiuosius Chicagos 
Teatrus ir kas-dieną 
dainuoti chicagie-

čiams.

M. Yozavitas
Pianistas, turis dideliu šansu pradėti konkuruoti su 
Paderewskiu. ’.

■J

Programas Prasidės Lygiai 7se ir Baigis apie 9ią Vakare. Polam bus Šokiai iki Pirmos - iš ryto
tinMiiii>w»wRiiĮ|iiiW III . ............................  Iiiiiiiitjii . w ■ i ■■ u n i i n..

Išnikusiems ir ištroškusicms bus galima užkasti ir 
atsigerti. ' i

Bilietu kainos: $1.00, $1.50 ir $2.00. Vaikai, kurie neuž
ims sėdynės dykai, bet kurie norės užimti kėdę turės 
mokėti pilną kainą už bilietą.

RR HP i
Visus Naujienų Draugus Kviečiame Dalyvauti NAUJIENOS

t • •

.......... I....... .
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Impersonavo pačią, kad 
laimėjus meilužiui 

perskyras
, Teisėjui Sahatli vieną poisky- 
ru bylą išėjo aikštėn keistas 
suokalbis kur kita'moteris bau- 
dė Įinpersonuoti tikrąją pačia, 
kad tuo pagelbėjus savo meilu
žiui gauti perskyras.

Prieš teisėją Sabath buvo na
grinėjamas James Grippando 
reikalavimas perskyrų nuo sa
vo pačios Onos. Pašaukta liudy
ti ir tariamoji jo pati Ona, ku
ri liudijo, kad jis yra ją pame
tęs jau dvejetą metų atgal ir 
pametęs ją be jokios priežas
ties. Ji su savim turėjo ir tri
jų metu vaiką, neva jųdviejų 
vaiką. Jis prie kaltės prisipažy- 
sta, kad jis savo pačią apleidęs 
ir per tą laiką nedavęs užlaiky
mo.

Teisėjas išklausęs abieju im
siu liudijimo jau rengėsi duoti 
perskyras, kaip urnai įsimaišė 
pašalinis advokatas, iki šiol by
loje nedalyvavęs ir pradėjo tvir
tinti, kad tariamoji Ona visai 
nėra Ona, o tik Helen Frede- 
riek, su kuria Grippando gyve
na ir kuri tik bando prisistaty
ti Ona, tikrąja Grippando 
čia, ir kad tas vaikas visai
ra jų abiejų vaikas., o tik Ile-.je (48 ir Ilonorle). 
Ienos ir jos pirmojo vyro, 
vyksta teisman ir tikroji Ona.

Prispirta prie sienos Helen 
Frederick prisipažysta, kad ji 
ištikrųjų nėra Grippando pati 
iii kad ji impersonuodamia jo 
pačią, bandė pagelbėti savo mei
lužiui gauti perskyras. Pats 
Grippando irgi prisipažysta prie 
klastos. Mat jiedu jau senai my-| 
lėjosi ir nuo tūlo laiko gyveno 
krūvoj, bet Grippando pati jo
kiu budu nesutiko duoti savo 
vyrui perskyras, kad jis galėtų 
apsivesti su savo meiluže. Tada 
jiedu nusitarė gauti perskyras 
prigavingait bezžinios-savo tik
rosios pačios, kurios vietą teis
me turėjo užimti jo meilužė. Esą 
jie kitokio išėjimo nematę ir 
turėję stvertis kflastos. 1

Dabar abu tapo pasodinti ka-! spėką, 
lėjiman už kreivaprisegystę ii mą. 
teisėjas įsakė prokurorui užves
ti prieš juos bylą.

pa-

Dalyvauja Metiniame Naujienų Koncerte

Kompozitorius .A. VANAGAITIS,
“Birutes” (’lioPo vedėjas ir Dzundzi-Drimdzi artistas, dalyvaus 
kartu su savo didžiuoju “Birulės” Choru ir kitais Dzimdzi Dri- 
indzi artistais didžiajame Naujienų koncerte kovo 8 d., Lietu
vių Auditorijoj. ( 1 ' • :

TEl) DANKS PRIEŠ 
POŽĖLĄ

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Kovo 6, 1925

POŽĖLA RISIS SU 
J. ŠIMKUM

Ant galo, nuo kalbų einama 
ir prie darbo.

Šimkus susikibs su Požėla ko
vo 13 d., School Hali svetaine-

At- Šimkus 
Naujoj ti
su dau- 

vi-
ritosi 
risti kais ir

Naujosios i A li
pusiai! sunkiojo svorio

Chicagon atvažiavo 
su geriausiu rekordu: 
j e Anglijoje jis 
geliu savo svorio 
sus juos paguldė, 
tinai jis laimėjo 
gi ijos
čempionatą.

Maža to, jis per paskutinius 
septynerius metus yra išvažinė
jęs Ameriką skersai ir išilgai 
ii’ paguldęs savo svorio žymiau
sius ristikus. Jis ne tik puikiai 
ristynes pažįsta, bet taipgi yra 
nepaprastai vikrus. Todėl jo ris- 
tynes su Požėla bus tikras “pik
nikas”: susikibs du ne tik pir
maeiliai, bet tuo pačiu laiku ir 
nepaprasto vikrumo ristikai. Va

idinasi, bus str.toįma spėka prieš 
, vikrumas prieš vikru-

Mergaitė užmušta 
traukinio

| Akyveizdoje to, galima drą- 
‘ šiai sakyti, kad tai bus vienos 
•geriausių ristynių, kokios kada 
nors tarp lietuvių yra buvu
sios. — N.

Ti'llie Jajcko, 18 nu, 1213 Fry 
St., su savo drauge ėjo į dar
bą. Prie Carpenter ir Kinzie gati 
vių joms reikėjo pereiti sker
sai Chicago & Northvvestern ge
ležinkelio bėgius. Priėjus prie 
bėgių, vartai jau buvo užleid- 
žiami ir artinosi sunkus garve
žio. Jos draugė dar spėjo per
bėgti skersai bėgius, bet Jajcko 
pakliuvo po garvežio ratais ir 
liko ten sutrinta. Garvežys grei
tai sustojo, bet taip pasitaikė 
sustoti, kad ratai laikė prispau
dę jos kojas. Reikėjo šauktis 
keltuvų ir kol garvežį pakėlė 
nuo bėgių praėjo arti valandos 
laiko. Per visą tą laiką nelai
minga mergaitė gulėjo prispau
sta garvežio ir kentėjo baisų 
skausmą, bet visomis pajiego- 
mis kantriai kentė ir laikėsi 
nuo dejavimo. Tik kada pakė
lė garvežį ir ją išėmė, ji nual
po. Nuvežta į ligoninę, kur nu
plauta jai kojas, bet ji vistiek 
mirė už pusantros valandos nuo 
kraujo nubėgimo ir vidurių pa
žeidimo.

M į

J
J
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Atėjo Kultiną No. 2. La

bai įdomi savo turiniu. Ga
lima gauti, Naujienose. Kai
na 30 centų.

■iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiim

taksų budžeitas yra daromas, 
suma esti skiriama Viešojo 
Knygyno iiižlaikymiri. Jį gali
ma vadinti “žmonių universite
tu”, nes duoda kiekvienam 
progos prie mokslo lygaus su 
Ino, kuris universitete gauna
mas. Visas- mokslas randasi 
knygose, kurias galima skolin
ti iš knygyno ir iš kurių 
žmogus gali taip mokytis, 
nori.

Kad paskolinus knygas 
kaltngm naivi r tinti. Icnd. 
atsakančio piliečio; ir
pnžindinimas nerAataujamafl,

norima skaityti knygas

nimo. . Knygynuose randasi 
tokių knygų, kurios nėra sko
linamos. Paprastai tomis kny
gomis es i i teinci'K'lopedijos, žel
dynai ir tam panašios.

Dauguma viešų knygynų tu
ri du skyrių, vienų užaugu
siems ir kita1 vaikams. Maža
me knygyno vaikų skyrius es-

,'bile 
kaip

rei-
osama

joks sii-

Knygiai pagelbsti mokslui 
patardami mokslo kursus ir 
parodydami svarbesnes knygas 
bile. kokioje mokslo šakoje. 
Jie taip-pat pasirengę patarti 
žmonėms kokias knygas pirkti 
mokslo tęsimui.

Knygas paprastai skolina is 
knygyno dviem savaitėm ir 
galima tas pačias atnaujinti 
dviem savaitėm, bet labai po- 
puliares knygas tegalimai gau
ti tiktai septyniom ir keturio
likai dienų*be jokio aknauji-

įstaigoj jam skiriamas pilnai 
o rgan izuotas1 depart amen las.

Gerai organizuotas knygy
nai rniSfĮina. patnm nnti visiems. 
Kad tai padarius, jis turi kny
gas kalbose visų ateivių, 'kunti 
randasi tam distrikte, ir kny
gynas karts nuo karto vis dan
gina knygas tose kalbose. Jei 
nesiranda knygų, kurioje nors 
kokios grupės kalboje, ta gru
pė turi priduoti prašymų arba 
peticijų, po kuria pasirašo už
tek linai žmonių, kad luomi /ti
krinus knygų reikalingumų. 
Nei vienas knygynas neigno- 
ruos1 tokio prašymo.

Visi piliečiai turėtų knygy
nus lankyti dažnai, kad pama
čius kas vra daroma.

Sustyrimas

,'l

'IIII4

SlOANs, 

I INIMEN’

Tas jums pagelbės
l

Vyrai dirbanti prie sunkių dar
bų žino, kaip Sloan’s pagelbsti 
nuo sustyrimo ir suteikia jiems 
palengvinimą j labai trumpą lai
ką. Netrinkite. Uždėkite tik
tai švelniai. Jos tuojau pagrei
tina cirkuliaciją — skausmas ir 
sustyrimas prašalinamas ma
giškai. Pas visus aptiekorius 
— 35 centai.

Sloan’s Lin iment
— prašalina skausmą!

cNationalb' Price/L
<Braiided i n the Bade

■B3

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

- — 1

Subatoj, kovo 7 d., Regiment 
Arjnory (34 ir Wentworth) Po
žėla susitiks su savo senu prie
šu, kuris sako, jog, girdi, Po- . 
žėla per ilgą laiką nenorėjęs su 
juo ristis. Tuo priešu yra Ted 
Danks. Ir Danks visai nesįvar- 
žydanjas sako, jog šį kartą jis 
turi Požėla savo rankose ir pri- 
spausiąs io pečius prie matra- 
so. Ar jis ištikrųjų yra toks 
smarkus, kaip kalba, •— tatai 
parodys subata.

Tą vakarą taipgi risis pagar-^ 
sėjįjs Mariu Plėstina,. Jack 
SJierry, S. Vvlla’ir “Big” Bill 
Miller. Ristynes rengia armiijos 
of icieriai. — N.

RYTOJ RISIS GARKAVENKO 
SU ZBYSZKO

Rytoj West Side Auditorijoj ■ 
milžinas 
su Wl. i 
Steinkc, I

(Ashland ir Taylor) 
Garkavenko susikibs 
Zbyszko. Risis taipgi 
Friberg ir kiti.

AMERIKOS VIEŠAS
KNYGYNAS. .

Viešas Knygynas Amerikoje 
yra moksliška įstaiga kaipo 
priedas prie viešųjų mokyklų, 
ir kaip mokyklos yra užlaikor 
mos viešais pinigais. Kuomet

TEISIA GUBERNATORIŲ
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Buvęs Kansas gubeniatorius Jonathan M. Davis ir jo sū

nūs*, kurie dabar yra teisiami už pardavinėjimą kaliniams pa- 
liuosavimų iš kalėjimo. Kaltinama, kad sunūs priėminėdavo pi
nigus,, o tėvas tada duodavo pardoną. Tai išėjo aikštėn guber
natoriui baigiant savo tarnybą.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THL BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c

Bartkus, Pres
io!9 W. 47th bu, Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

UfctwHou»o CUunuySatf. Suburbai. Communtty 
Modcl Modd Modct Mvdcl 

*700 *615 *530 *450

CULBRANSEN
KjThe Tlegistering Piano

■h

. PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
• (Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
^□aidėjimui pirkinių: 
He yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

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

NAUJIENOS
Į739 $0. Halsted St

Tai yra geriausi Pianai pasaulyje, 
parsiduoda už fabrikas nustatytą 
kainą ant lengvi} išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ

<3343'So. Halseted St., 
3327 So. Halsted St., 

Chicago.

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

Su Naujienų Ekskursija 
g-ali Itelianti nevien cHiea- 
giečiai, bet taip Jau ir iš ki- 
tu miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių dietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
sų ir Lietuvos konsulo vizų.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisių aplankyti tų garsiųjų 
vietų pakeliui į New Yorkų 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visį bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

Atrask pats savo laimę
Skaityk

Chicapo, IU.

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

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS

3106 So. Halsted 8t„ Chicago. III

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykdi 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 aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengsimas <lel išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
♦ I ,

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

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

Vardas ir pąvardė ,

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas ............

(jei nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 
100 
200
300 
400 
500

Paštu Telegramų
litų ... ................. $5.75 ...... ....... ....... $6.25
litų ... .................... 10.75 ...... .........!....... 11.25
litų .... .................... 21.00 ....... ................. 21.50
litų .... .................... 31.25 ....... .................  31.75
litų .... .................... 41.50 ....... ................. 42.00
litų ... .... ............... 51.75 ....... ................. 52.25

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

1000 litų
5000 litų

Paštu
$62.00 ....

72.25 :..
82.50 ...
92.75 ...

103.00 ....
514.00....

.4.T
T

Telegramų 
......  $62.50 
.......  72.75 
..... . 83.00 
....... 93.25 
....... 103.50 
....... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St., '
NAUJIENOS

Chicago, Illinois

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų, žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirŠkiamos 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 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas utai- 
senėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir AmerikoniSkais (taisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės Ir šonų skau
dėjimą, galvoiiukio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumas per 28 metus.

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

The Peoples Health 
Institute

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

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

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

Ar jus žinote, kad
Dr. A. M. Račkus, Chica- 

cęoj turi didžiausį rinkinį lietuviš
kų pinigų. Tas rinkinys susideda 
apie iš 900 šmotų. Ar jus žinote, 
kad Helmar cigaretai yra žinomi 
ir rūkomi virš penkiolikos metu, 
{tuomet jus perkate paprastus ci- 
garetus, jus Mukote pigesnį taba
ką.

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose
Tik dvi dienos iki Nau- 

jieny koncerto
Taip, jau tik dvi dienos ' iki 

didžiojo Naujienų metinio kon
certo beliko. Jis bus ateinantį 
sekmadienį, kovo 8 d. Ir bus 
visai naujoj vietoj — Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, kurios dar 
daugelis lietuvių nėra matę.

Naujienų koncerte dalyvauja 
geriausios lietuvių artistinės 
spėkos: didysis “Birutės” Cho
ras su gražiomis naujomis dai
nomis, “Dzimdzi-Drimdzi” artis
tai, Lietuvos operos dainininkas 
p. Justas Kudirka, <p-ia Nora Gu- 
gienė, p. P- Stogis, smuikininkė 
Lulu Raben ir pianistas M. Yo- 
zavitas. Tai užtikrina, kad kon
certas bus tikrai geras; o kad 
Dzimdzi-Drimdzi ir naujų juo
kų pakrės, — tai bus ir labai 
linksmas.

Bet kad Lietuvių Auditorija 
nėra perdaug didelė, tai joj daug 
mažiau žmonių galės tilpti, ne
gu kad būdavo kituose Naujie
nų koncertuose, todėl patartina 
visiems apsirūpinti bilietais iš- 
kalno ir tuo užtikrinti sau vietų.

Naujoji filozofi ja
Paskaita

Senai ir gana senai advoka
tas Kl. Jurgėjįonib diįvė paskai
tą Mokslo DVAuganis,»’ Jis nuo 
senai mąsto apibįšhtv svarbią 
paskaitą. Naujoji filož’ofijiL'ŽCp- 
ima šias dalis: Estetiką, etiką 
ir mokslą.

Kas nori pasiklausyti šios 
įdomios paskaitos ir susipažin
ti su naujais krypsniais filozo- 
fijoj, ateikite sekmadieny, kovo 
8 d. į

ryte.

Raymond Chapeli, (816 
St.). Pradžia 10.30 vai.

R.

Kensington
DLK. Gedimino draugijoje

DLK. Gedimino draugijos su
sirinkimas įvyko 27 d. vasario. 
Atidarius susirinkimą tapo pri
imtas vienas naujas narys. Per
skaitytas protokolas pereito su
sirinkimo, — priimtas. Per
skaitytas protokolas buvusio ne
paprasto susiri'nkimo, reikale 
laidojimo mirusio draugijos na
rio F. Joniko; protokole pažy-^ 
mėta, kad išrinkta grabo nešė
jai, net nepažytmėta kas tokie 
buvo išrinkti — neužrašyta tos 
jų pavardės, kas ir buvo pate- 
myta, kad butų užrašoma visų 
pavardės, kurie tiktai atlieka 
koki nors patarnavimą dėl d įau
gi jos. Vieni stojo už, kiti prieš 
kas ir sukėlė ginčų. Rodos ir 
kalbos neturėtų būti tokiems 
IJausimams, nes viskas turi bū
ti užrašoma, bet atsiranda tokių 
žmonių, kurie ginčija. Prie li
gonių raportų, 'neskaitujit, kad 
kurie yra išsirgę po kelias savai
tes,. Jonas Martinavičius jau 11 
mėnesių kaip pavieto ligoninėj 
serga džiova; P. Baltonis ir jau, 
rodosi, apie 10 mėnesių kaip ser
ga proto 'liga Kankakee ligoni
nėj.

, ueAitit—t$> PRor.
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Dalyvauja Metiniame Naujieną Koncerte

V. DINEIKA,
Dzimdzi-Drimdzi artistas, kuris kartu su kitais Dzimdzi-Drini- 
dzi artistais dalyvaus didžiąjame Naujienų koncerte kovo 8 d.,
Lietuvių Auditorijoj. <•

“Aušros” knygyno delegatas lerių; reiškia, 'nedateklius turė- 
pranešė, kad~ “Aušra” randasi tų būt arti keturių šimtų dole- 
gerume stovyje ir viskas esu rių. čia aš norėčiau atkreipti 
tvarkoję. ■ Namo bendrovės de- domę draugijos narių, o labiau- 
legatas pranešė, kad tuomi tarpu šia veiklesniųjų, kad su laiku 
mažai kas buvo veikta ir ‘nieko 
nauja nėra. 14 v , 

*“ ’»■* ‘ * s i•Kpygų peržijurėjinio komisijos 
raportas. Iš raporto paaiškėjo, 
kad pagal dabartinių mėnesinių 
įplaukų, kada nariai moka po 
25c. į mėnesi, išmokėjus pomir
tines ir ligoje pašeipų, pasidarė 
nedateklius 57 doleriai su cen
tais. Kadangi buvęs balius da
vęs pelno 219 dolerių, tai iš to 
ir buvo padengtas nedateklius. 
Komisija, rodos, turėjo pažymėt 
ir tuos narius, kurie serga jau 
beveik visus metus, o jiems, ro
dosi, dar nėra mokėta pašelpa 
igoje,, kas sudaro suvirs 300 do-

butų pasirūpinta surasti budus 
padariniui didesnių įplaukų pa
dengimui įiedateklių. Man ro
dosi, mokėti i>o 25 centus į mė
nesį į draugijos iždų ii’ iš to gau
ti ligoje pašelpos 5 dol. į savai
tę ir 50 dolerių pomirtinės, tie
siog yra negalima. Mano nuo
mone, turėtų nariai mokėti dau
giau į draugijos iždų, kad užtik
rinti narianis ateityje ligoje pa- 
šelpų ir numirhsiems pomirtinę. 
Nors draugijai gegužio mėnesy 
sueis 15 metų nuo jos Įsikūrimo, 
teciaus ji dagyveno tik iki 3000 
dolerių; per paskutinius kelius 
metus draugija nė nariais, nė pi
nigais, kai nieko nebepaaugo. Iš

pradžių kol buvo jaunesnė, na
riai mažiau sirgo ir Įmažiau mirė, 
tai ir 25c. galėjo užtekti. ' Pa
imkime per paskutinius septy- 
niusi metus, mirė 18 narių ir 
jiems tapo išmokėta 900 dolerių 
pomirtines.

Buvusio vakaro, sausio 18 d., 
komisija pranešė, kad pelno liko 
virš 40 dolerių. Surengimui' va
karo ateinantiems metams pa' 
imta Strumilo svetainė, rodos, 
paskutinį ncdėldienj prieš Ad
ventą. Vasaros išvažiavimo ko
misija dar vietos nejieškojus.

Buvo' užsipulta ir ant korės 
pondento, turbut dėlto, kad pa: 
rašo tiesa apie draugijos nuoti 
kius. Vieno tokių supratimu 
esą negalima rašyti i laikraščius 
kas atsitinka draugijoje blogo, 
esą kodėl niekada nieko gero ne
parašoma apie draugiją. Mato 
mai tasai žmogus nori, kad ko
respondentas .rašytų atbulai,, thi 
yra, kad meluotų. Jei draugi
jos knygos netvarkoje ir valdy
ba tuome nesirūpino, reiškia 
korespondentas turėtų rašyti, 
kad draugija turi pavyzdingiau
sią valdybą ir knygos geriausio 
j e tvarkoje,

Gerbiamieji DLK. Gedimino 
draugija yra laisva draugija, tu
ri gana sumanių narių; pradėki
me veikti kąnol’s gero dėl drau
gijos ir dėl visuomenės, pasiro- 
dy.kime viešumoje, kad mes vei
kiame kokį nors naudingą kul
tūrinį darbą, o tada bus geriau 
ir korespondentui rašyti ir jums 
skaityti.

SURPRISE PARTY

Ncdėlioj, kovo 1 d., pagerbi
mui p-nios Elenos Radzienės ir 
josios dukrelės vardadienio,, bu
vo surengtas “Surprise” p-ios E. 
Radzienės namuose. Susirinko 
virš 30 josios draugių. Susėdus 
prie stalo pirmiausia buvo įteik
tas labai gražus gėlių bukietas; 
baigiant gi valgyti p-ia M. Zol- 
pienė pasveininus p-ią E. Rad- 
zienę ir josios dukterį, įteikė si
dabrinį kavai virti, eliktrikinj 
perkolatorių nuo draugių būre
lio. Paskiau kalbėjo p-ia P. 
Balickienė; jinai priminė, kad 
paprastai mes esame pripratę 
gerbti ir kaišyti drauges arba 
draugus jiems mirus, bet užvis ; 
linksmiau -kaišyti gėlėmis ir 
juos gerbti jiems gyviems esant.' 
Toliau kalbėjo ir reiškė savb lin
kėjimus p-ios S. 'žilvitienė, A. 
Valančiauskie'nc, A. Viidikienė ir 
kitos. Paskui linksmai kalbėjo
si ir žaidė ilgai. Skirstydamos 
linkėjo,, kad p-nia Rądzienė su
lauktų daug linksmų vardadie
nių. —Viešnia.

JUOZEFA SAUNORIENĖ
Musų mylima moteris-moti- 

nėlė persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukusi 31 metų amžiaus, 
kovo 5 d., 1925, 6 vai. ryte. Pa
ėjo iš Kauno ręd., Kaltinėnų 
parapijęs. Amerikoje išgyveno 
18 metų. '

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Liudviką, dvi dukteris 
Juozefą ir Stasę, 5 sūnūs, Stasį, 
Juozapą, Petrą, Bronislavą ir 
FrancišKų ir vieną seserį Kazi
mierą. Shickstii ienė ir tris bro
lius, Stanislovą, Juozapą, Anta
ną ir 1 brolį Lietuvoj ir tėvus 
ir vieną pusseserę Altrevičienę. 
Kunos pašarvotus randasi 4342 
S. Paulina St. J,aidotuyes įvyks 
panedėly, kovo 9, 8 vai. ryto' iš 
namų j šv. Kryžiaus bažnyčią, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kailines.

Visus gimines, draugus ir j)a- 
žjstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse iv su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni -gilios sielvac- 
tos liekame,

Vyras, sunąi, dukterys 
ir gimines.

Laidotuvėse patarųauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741
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VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pabundate naktį ir pafnato- 

te, kad jūsų kūdikis labai sunkiai 
kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti 
krupas. Ką jus turite daryti? 'rūks
tančiai motinų išriša tą klausimą 
užganėdinančiai. Maža doza Dr. 
Drake’s Glessco prašalimi krupą į 
"keletą nunulų — daugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. Jos veikia greitai. Jos yra 
malonios ir atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba nuo kru
po. Daugaiusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius. 50 
centų butelis — vertas $50, 2 vai. 
naktį.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

OR VAITUSH, o. d. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PaujiiMv akiu įlempaną, aurii 
<*4ti priežastimi galvos skaudėjimo 
•ivaigimoc akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, » skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai- 

Akiniai nuo $4.00 ir augkčian.
10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p
1545 West 47th St
Pbone Bnulevard 7589

kus.
Vai:

• i

•Nai'ys.

North West Side
Dr. A. Montvilas kovo 5 d. 

perkėlė savo ofisų po numeriu 
1579 Milwaukee Avė., kampas 
Milvvaukee ir North Avė. Čia 
yra patogesnė vieta dėl visų tų, 
kurie gyvena toliaus. Privažia
vimas kaip gatvekariais, taip ir 
elevatorių yra labai patogus.

z —Vietinis,

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIE
TUS DR-JCfe 18 METŲ 

SUKAKTUVĖS

Dalyvauja Metiniame Naujientr Koncerte
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\ J. DIKINIS
Dzimdzi-Drimdzi artistas, kuris dalyvaus kartu su kitais Dzim
dzi-Drimdzi artistais didžiąjame Naujienų koncerte kovo 8 d., 
Lietuvių Auditorijoj.

Minėjime tų sukaktuvių daly
vauja Dzimdzi Drimdzi artistai

Manau nereikia daug aiškinti 
kas yra ta Liet. Moterų Apšvie- 
tos Draugija, nes jos kilnus h 
kultūringi praeities darbai — 
steigiamas moterims vakarinių 
įvairių šakų .mokyklų, rengi
mas parodų, paskaitų, prakalbų, 
šelpimas pavargėlių, šelpimas 
Lietuvos našiaKltj,; n< mažas pa
sidarbavimas dėl Lietuves Ne 
priklausomybės ir daug, daug ki
tų nuveJ'iu prakilniu darbų, 
kurių visų čian Besuminėsi, — 
negali bu i visuomenes užmirš
ti.

Dabar k u n net minėta Draugi
ja rengia sekantį šešta.d' nį, ko 
vo 7 dien i, Meldažio svet, 2242 
W. 23rd I/l., 18-kos metų sukak
tuvių gražų vakarą tad gerb. 
Dzinidzi l'Dmdzi ai tįstai įver
tindami šios d r-jos prakilnumą, 
pasižadėjo išpildyti visą progra
mą, kurio pradžia 8-tą vai. vak. 
lįpikia tikėtis, kad gerb. Chica
gos ir apieli'nkes visuomenė pa
seks pavyzdį Dzimdzi Drimdzi 
artistų, skaitlingai atsilankyda 
mi, nes kaip girdėti, p. Vana
gaitis su savo artistų grupe ža
da minėtą vakarą programai pa
teikti ką tai nepaprasto.

Laukiame. K.Kat-nė.

ANTANAS BRAZAUSKAS
Musų mylimas draugas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
54 metų amžiaus, kovo 2 dieną, 
10 valandą ryto. Paėjo iš Pa
nevėžio ap., Pumpėnų parapijos. 
Kr.ikunų vienkiemio. Ameri
koje išgyveno 14 metų.

• Paliko dideliame nuiiudyne 
tris sesęris Lietuvoj iv vįeną 
brolį Rusijoj. Kūnas pašarvo
tas rancįasi 4603 S. Maishfield 
Avė. Laidotuvės įvyks subąr 

)toj, kovo i 7-tą d.,z8 vaL rytoj- 
nuo graborįaus l. J. Zol'p į šv. 
Antano Bažnyčią, Cicero j, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam, paskutini patar
navimą.

Nulindo itypilni gilios sielvar- 
tos liekamo, Draugai.

Laidotuvėse patarnaujp gra
belius 1. J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

V1NCENT AS L ESČIN SKIS
Musų ’ mylimas tėvelis ir 

draugas persiskyrė su šiuo pa
sauliu ‘sulaukęs 31 metų am
žiaus, kovo mėn. 5 d., 2:30 vai. 
ryte, 1925. Paėjo iš Palobkų 
kaimo, Sindžių parapijos, Tau
ragės apskr., Kauno rėd. Ame
rikoj išgyveno 12 metų.

Paliko dideliame nubudime 
du sunu, Vincentu iu Antaną ir 
draugus, Lietuvoj tėvą Antaną 
ir seserį Oną. Kūnas pašarvo
tas randasi 4605 S. Hermitage 
Avė. Laidotuvės jvv 
toj, kovo 7-tą dieną, 1:30'vai. 
po, pietų iš namų 
4605 So. Hermitage 
ton 'bus nulydėtas į 
kalines.

Visus gimines, draugus iV pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Sanai ir gimines.
J .aido! uvese patarnauja gru- 

borius Eudeikis,"Icl. Yards 1741

uba-

koplyčios, 
Avė, . o iš 
Tautiškas

GER £. Naujienų skai
tytojom i» • skaityto jai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose.

HITT AND RUNN—And After He Had Thought It Over for Awhiie Th» Is the Ouestion He Asked!
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Musų mylimas tėvas ir vy
ras persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 58 metų amžiaus, kovo 
5, 1925, 7:15 vai. vak. Paėjo 
iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Varnių parapijos Vembutų oko- 
licos. . Amerikoje išgyveno 24 
metus. >

f a .

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Olimpiją, sūnų Banifa- 
cą ir Kazimierą ir dukterį Ona. 
Kūnas pašarvotas raudąjį.
So. HaLsted St. LaidM’uvėšc 
jvyks panedėly, kovo 9, 8:30 vai. 
ryto iš namų į Apveizdos Dievo 
par. bažnyčią, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus j r pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutini 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame.

Moteris ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, tel. Canal. 6174.

ELENA .1UŠKEV1ČA1TĖ

Musų mylima sesutė persi
skyrė su /iuo pasauliu sulau
kusi 26 metų amžiaus, kovo 5 
<1., 1925, 19 vai. ryte, pu sun
kios ligos bgonbuty. , Paėjo iš 
Kauno r5d., Panevėžio apskr. 
Upyčio parapijos, Višvučių okc- 
licos. Amerikoje išgyveno 11 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Mikolą, dvi seseris, A-nto- 
sę Danainienę, Stelą Grigaliū
nienę ir švogeiį Juozapą, Lietu* 
voj seserį Marijoną. Kūnas pa
šarvotas randasi 2157 Couller 
St. Laidotuves įvyks panedėly, 
kovo 9 iš ramų 8 vai. 
Ausies Vartų 
čią. o iš ten 
Kazimiero kapines.T ■ - * *

xįstamlis nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse iv suteik
ti mirusiamjam paskutini pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar
tus liekame,

Brolis, seserys ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

ryto i 
inraĮijos bažny- 
as nulyje’a į Šv, 

ps.
Visu{s gimines,-draor u: mi- 

i kviečiam;

...... . -

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas-

BYHITT

LietuviųLietuvių Dentistas 
naus geriau

( T/aukimafe dantų' be 
Brklge geriausio aukso, 
pleitom galima valgyti kieči 
st%.Garantuojame visą sav 
Žemas musų kainas. Serg

patar-

be skausmo, 
cso. Su musų 
kiečiausią mai- 

visą savo darbą, ir 
Sergėkite ^avo 

nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 171h Street 
I^etoli Ashland Avė.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio,’ plaučių 
ir širdies.

DR. A. A. BIENIEWSKI
Instituto užveizda

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Bj;unswick 1717

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
,'pAT yra piuku jeigu gali taip 

padaryt,'jog kitiem jiatiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
didikas gali neleisti jums 
pirmin. z

Pavyzdžiui, jeigu žmo'. 
dantis yra nešvarus, tai ju 
roms ar nenoroms turėsite 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daroma; ir jums.

Listcrinn, dantų tepalar, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustafa 
h urs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacai Co., Saint 
Lo«)8, U. S. A.

riti

aus
no

ta

— ■ —........... .1................ .........................................

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus*.

KR OUR <W MOTUEK'a ‘__ ~,
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Penktadienis, Kovo 6, 1925

Pranešimai PRANEŠIMAI ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

NAUJOJI FILOSOFIJA
Sekmadieny, kovo 8 d„ Raymond 

Chapely (816 W. 31 sl.) Mokslo 
Draugų lektorium bus adv. Kl. 
Jurgelionis. Tema Naujoji filosofi
ja. Paskaila paliečia estetiką, eli- 
ką ir mokslą. Pradžia to :3h vai 
ryte. —Mokslo Draugai, *

Tel. Lafayette 515.1-6138

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

RUBIN BROS
NAMV STATYTOJAI

REIKALI'NGAS barbens va
karais ir subatomis nuo pietų.

PARSIDUODA ČeverJ'kų' laisyido 
šapa, Shoo refiairing, visos mašinos 
yra, vieta išdirpta. ’ Gausite bargeną. 
Kreipkitės vakarais po 6 vai.

2956 So. Union Avė.
2 lubos frontas

Negirdėti Mainai

Meldžiame visų darbuotojų, drau- 
gijtj komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėniyti šias taisykles:

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

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

3. Apmokami pranešimai talpinami visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reikad 
Jais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, pikniki}, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant Ihiterijas). 
ir visokie pranešimai galimi lai
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus 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.

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

Northsidės Bijūnėlio vaikų drau
gijos nariams ižnolina, kad visų 3 
skyrių lavinimosi prasidės norma- 
liškai nuo kovo 7 d., taigi visi Bi
jūnėlio nariai yra kviečiami Imti
nai dalyvauti, nes bus pradėtas 
naujas veikimas, kad prisirengti 
dėl programo. Lavinimosi laikas 
paprastas. —Komitetas.

ChicagOH Lietuvių Draugijos Sa- 
susi rinkimasvitarpines Pa. 

įvyks nedalioj,
land 
laiku. Saikus,

nariui susirinkite

Rosdand. — I.. S. M. Ratelio 
peticijoj! “Dvi 
vo 7, 8 vai., 
muose, 138 E. 
biddle laiku.

Seseris” įvyks 
). Liutkevičiam 
110 St. Visi to 
-Valdyba.

re-
ko-
na-

Lietuviu 'Keistučio Pašelp. Kliu
bas rengia svarbias prelekeija.s, 
nedėliojo, 8 d. kovo 2 v. po pietų, 
McKinhy Park salėj. Prelegentu 
bus Dr. C. K. Cherry. Tema; Bur
na — ligų vartai. | šias protekci
jas privalėtų atidli nelik kliubo 
nariai, 'bet ir visi lietuviai. |žan, 
ga visiems voltui. -—Komitetas.

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

Mes parduodamo olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas raus 
apie jusij phunbingą ir narnų ap
šildymo relknlonis.

PEOPLES PLUMRING & 
HEATING SI1PPLY ( O.

490 IMihvauke A v. Ilayrnarket 1018 
461 N. Halsted St. Ilaynuirket 4221

ISRENDAVOJIMUI
1 ŠIH\NDAVIMUI 6 kambarių 

pagyvenimas, karštu vandeniu 
apšildomas, ant kampo 69-tos 
ir Campbell Avė. Kreipkite?

2500 W. 691b SL
lel. Prospoct 801-1

(.ašim i r Ražas, 
4438 S. J-airfield Avę.

BEIKI A leberių .prie dirbtu
vės ir lanko darbų tolinus iš 
miestu, 14 iki 50 centų j valan-

PARSIDUODA valgykla 
tautų apgyventoj apielinkėj. 
eina gerai. Parduosiu pigiai, 
greitu laiku vykstu j Lietuvą.

Atsišaukite:
148 W. 69. SL, 
Triangle 3061

maišytų
Biznis

nes

30 S. Ginai Sl.
2 ankštas

REIKIA 3 vyrų mm 16 iki 40 
metų amžinu.'. ’ dėl išsimokinimo 
ahlomobilii} mechanikais. Suteiki
te savo telefonų, adresą ir darbą.

Klauskit laišku
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 479,

PARDUOSIU keptuvę, senai 
išdirbtas biznis, arba mainy
siu ani namo. ApiHitikė apgy
venta lietuviais. / .

2429 S. Oakley Avė.

IŠSIMAINO bizniavas muro 
mas su bizniu; namas randasi 
bai geroj biznio vieloj. Savininkas 
mainys ant privatinio namo nepai
sant apielinkės.

IŠSIMAINO dviejų fialų naujas 
mum narnas, po 5 ir 5 kambarius; 
namo paranknmai vėliausios ma
dos, mainysiu ant mažesnio namo, 
Dry Goods štorp, bučemės arba 
ant kitokio biznio.

F. G. Lucas & GO.
4108 Archer Avė.

Htone Tjftfayette 5107

na-;
PARDAVIMUI

Ohio valstijoj, labai gera 
vieta gąsdino stoties, kur 
sueina <lu dideli

Cementiniai 
Keliai.

Del tolimesnių informaci
jų alsisaiikite

Bos 255.

PIANU salesmcnų, lietuvių, 2 
laiille selesmenų, kaipo pagelhinin- 

‘ ‘ ------ 1. Turi turėti ge

DIDŽIAUSI PROGA
Biznis dykai, lik mokėk rendą 

už namą. Išdirbtas biznis per 15 
metų, o dabar palikus be gaspa- 
doriaus. Atsišaukit greitai.

121* W. Main Street, 
ST. CHARLES, H.L.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo 
— apie tai malonėkite

namuose 
pranešti 

“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums /— ipes aprūpinsi
me bite lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms’’. —Aušros Knygynas.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, kovo 6, 8 Vai. 
vak. Raymomi Chapel, 816 W. 31 St. 
Visi nariai bukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų tari
mui. — Valdyba.

Moterų Apšvietos Draugija rengia 
17-tą metinį koncei'tą, sukatoj, kovo 
7 d., 1925, Meldažio svet., 2242-44 W. 
2rd Place. Vakaro programas prasi
dės 8 vai. vak., o duris atsidarys 7:30. 
Programe dalyvaus gerai žinomi 
Dimdzi Drimdzi artistai ir daugelis 
kitų. . Prašome publikos kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

Liet. Moterų Dr-ja Apšvicta
Rengimo Komisija.

Praktika “Karalaite—tikroji teisy
bė” įvyks pėtnyčioj. kovo 6, 8 vai. 
x akai e, M. Dundulienės namuose, 
1258 N. Wood St. Malonėkit visi lo
šėjai dalyvauti praktikoj.

— Komitetas.

Draugystė Lietuvos Dukterų* tu
rės susirinkimą sekmadienį, kovo 
8, 1 vai. po i>. paprastoj svetainėj. 
Visos narės kviečiamos būtinai da
lyvauti. yra svarbių reikalų drau- J 
gijos labui

svarbių i 
taipjau baliaus reika 

E. Jozaitienė.

ni. — Paveiksluotos' 
prakalbos įvyks sekina
mo 8 d., 6 vai. vakare,

Westvi)le, 
sveikatos 
dieny, k 
Draugelio 
Karalius, Dr. S. Biežis 
Davidonis, iš (’hicifgos. 
ir George Town lietuvius kviečia
me ateiti ii- pasiklausyti Chicagos 
daktanj apie užlaikymą sveikatos.

Komitetas.

ir Dr. I 
Westvillč

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Cuorm p^daryvi dideli rimagunm 
pat* 8 a ir. savo ginoinima ir drau 

*u kuriais ■usiraiiniji b 
r re ič in u galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Garimu 
•ta, parankiausia ir dalikatniauaia 
malintu su lietuviškomis raiUlmis 
oakMulyja. Galima Ir angliškai ra
šyti

Gaunamės <

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SU 

Chicags, III.

Del greito piniginių \
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą. ' •

kų dept. managerio. Turi turėti
rą lindynių. Alga ir koinišinas.

Kreipkitės M r. Cook
Story abd Clark Piano U.o.

315-17 S. \Vabash Avė.

PARDAVIMUI kvietkų krautuvė, 
dėl ligos parduosiu tuojau. įsteig
ia 11 meti/ Pigi rendn, ilgas lysas, 
garu šildoma, yra elektrą. .Galima 
matyt nedėlioj nuo 10 iki 6 vai. 
vakare, 2575 S. Emendd Avė., I 
blokas į rytus nuo Halsted St.

Ihidgeport. —/ Draiigyslė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mėnesi
nį susirinkimą nedėlio.j, kovo 8 d., 
I vai. po pietų Mark \Vhile SiĮiiaro 
svet., prie 29-lpą ir S. Halsted gi. 
Visi nariai-rčs malonėkite Imtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbiu reikalų aptarti.

—Raštininkas.

Draugyste Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sek- 
madienė, kovo <8 d., Juodvalkio 
(Rashinskio) salėj, 733 W. 
pradžia ! vai. po pietų, šio 
rinkimo svarba Ims tame, kad 
išduota maskų baliaus .atskaita, 
dėl visi nariai yra meldžiami 
ku atsilankyti.

Ig. Žilinskas, rašt.

IK gh: 
susi

ims

18-tos agtvės apielinkė. — SLA 
129 kuopos susirinkimus įvyks 8 
dieną kovo, 2 vai. po pietų, Dvo
rak Parko svet., prie Cullertoą 
(20th) irMay gt. Malonėkite visi 
nariai atsilankyti ir nauji) atsives
ti prirašymui. —Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikyt 
mėnesinį susirinkimą suimtoj, koVi) 
7 d., 7:30 v. vak., Jono Mazelaus- 
ko svet., 3259 S. Union Avė. Ger
biami draugai 'malonėkite visi lai
ku prilAiti į susirinkimą, nes turim 
daug svarbių reikalų dėl aptari
mo. -—K. J. Demereckis, <rašt..

Dr-stė Lietuvos Vėliava Afn. Nr. 
I laikys savo mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, kovo 8 d., 1 vai. 
po pietų. Davis Sųuarc Park svet., 
prie 15 ir S. Paulina gi. Malonė
kite visi draugai atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. —F. Matuzas, rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
& HDVV. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

PRAŽUVO mano šuo, 
veislės. Trumpa vodega, 
plaukų. Nugara juoda. Duosiu 
rą prezenlą kas man sugrąžins, 
ha praneš kur V ra mano šuo.

816 \V. 33rd Place 
B. Dermeikis.

Tel. Boulevard 2866—3238

11ardeie 
rusvų 

ge
li r-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPĖRTS
Long distance handling. 

Turime daug metii patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 -r- Blvd. 1969 res.

STOGDKNGYSTĖ
Jusli stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apy
linkėj. (.staiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogi} dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrė unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 34 IKI 3 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

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

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

Karpenterys, 
Kontraktorius ir 
Pleisteminkas.

JOHN
4514 S.

MIŠKE 
Paulina St.

l'ASIIiENHAVOJA 
elektra 
mėnesi

■I ruimai, 
ir maudynė. Koridos 
ir 3 dideli ruimai,

3916 W. 56 Sl.

$17 i 
rondo

turi daug 
'i uždirbti 
vaite. Mes 
Atsišaukit

kuris
... ........ ,....... ga
rnio $11)0 iki $150 į sa- 
parodysime jums kaip, 

nuo 10 iki 12 dieną. 
I S. Ashland Avė.

snlesmeno vyro, I 
pažinčiii Chicagoje, KRAUTUVĖS flktures' parsiduo

da, geri dėl restauranlo., ba/bernes 
ur minkštu gėrimų įstaigos. Gausit 
bargeną. Kreipkitės į Mildos Teat
rą, Halsted ir 32 Sis. Saukit tolo 
fonu St. (’.baries 451

STORAS rendai su 5 ruimais gy
venimui, pigi romia. Savininkas 
duos vicmj mėnesį dykai. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės i 
Mildos 'l'eatrą. Ilalsled ii' 32 Sis 
Klauskit Mr. Šalkauskis arba sau 
kit .tol. St. Charles 451

HEIKALINUAS barbi-ris, Ui- 
rjs patyrimą savo amate. Dar
bas nitolalinis.

2241 W

PARSIDUODA Liinch Room 
už labai pigią kainą.

Kreipkitės:
3301 WaUace St.

Užpakalin

JIESKO KAMBARIU
REIKIA KARBARJO 

rui be valgio arti 63-čios 
Avė, su telefonu.

Atsišaukit laišku 
Naujienos, 

J 739 So. Halsted
Bos 476

vienam vy- 
ir Western

st.,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI ruimas vienam arba 

dviem vyram, su valgiu ar be val
gio. Ruimas 'moderniškai Įrengiąs, 
prie inazfbs šeimynos.

Kreipkitės:
1517 S. Rocksvell Sl. 

Antros lubos

RI'.NDAI kambarys dėl vyrų ar
ba moterų kad ir su vaiku, arba 

porai. Kambariai šildomi 
išduosiu pigiai. .Su val- 

bc valgio.
pečiumi; 
giu

703 \\\ 21st PI., Chicago
2 Iltims iš priekio

Rb'NDAI' kambarys, vienom vai
kinui, šviesus ir šiltas; švariai už 
laikomas, prie mažos šeimynos 
Norinti gali gauta ir garadžių.

i l.’)l S. 'I'alman Avė.
Antros lubos'

Tel. LafayeUe 2811

RENI) AI ruimas 
arba moteriai. Vieta 
venimui.

Kreipkitės:
912 W. 37th

merginom 
patogi gy-

st.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

GERA PROGA TIKTAI LIETUVIUI

Aš lietuvis, flat janitorius, ap
leidžiu miestą ir noriu pavesti sa
vo vietą geram žmogui lietuviui; 
turi būt tvirtas ir gabus vyras; ve
dęs be vaikų arba vienu vaiku. 
Turi būt union man arba tuoj įs
toti į uniją; geras darbas. Dau
giau informacijų atsišaukit laišku 
i Naujienas, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.'Bos 178

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA tuojau merginų prie 
siuvimo overalls ant spėka va
romų mašinų, unijos šapa', 
nuolat darbas.

Winer Mfg. Co.
105 Condit SL, Hammond, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA trijų atsakančių salesme- 
nų atlankyti lietuviij šeimynas. Aug- 
štos rųšies darbas, galima uždirbti 
nuo $5 iki $10 i dieną.

NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES

2923 So. Michigan Blvd.
Po- 11 vai. dieną (

REIKALINGAS patyręs 
binet maker. Atsišaukite 
jaus kasdien nuo 12 iki 1 
ir 5 6 vakare.

S'haldrake 9814

ka
tilo*

REIKIA virėjo arba cook. 
Turi bt|X patyręs savo amatą.

K reipkites
1947 S. Halsted St.

Tel. Canal 2938

PARDAVIMUI 10 kambarių 
rooming namas, geras pirkinys 
darbininkui. $90 į mepesį už
darbio. Prieinama kaina.

10 -N. Elizabeth St.

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALI S IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 1 

TIKTAI 
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St. 
Atdara nedalioj ir vakarais

PARDAVIMUI Hudšon 
tomobilius 1923. Nupirksit 
labai pigią kainą.

3300 8. Union Avė.
2 lubos

au-v u z

PARSIDUODA trokas 3'/2 tono, 
Nelson Le Mooil express body, pa
daromas ir Sunk body, elosed 
cabe, geras visokiam bizniui, ge
rame stovy. Turiu parduoti į trum
pą laiką. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu Chicago.

1109 S. Rockwel! SL I lubos 
Tel. Lafayette 00()2

PARDAVIMUI trokas 
tono su expre.?s body; 
pigiai.

CICERO, ILL.
' Tel. Cicero 2091

IK’
labai

PARDAVIMUI Paige auto
mobilius, 7 pasažierių 
duosiu už cash arba mainysiu 
j lota. vte >

Tel. įLafavette 6271

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

Iš priežasties išvažiavimo iš miesto 
turiu parduoti savo $800 grojiklj pi
aną prieš kovo 7 dieną. Atiduo
siu už

PARSIDUODA kriaučių ša- 
pa ir valymo k ratilu v e.

1609 N. Austi n Avc

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI pieninyčia su 

namu, yra garažas, arklys ir 
vežimas. Pįrjpąg geras pasiū
lymas laimes. Gera vieta lietu
viui. Daromas geras biznis;

2919 S. Union Avė.

MŪRINIS bungalovv, dideli šviesus 
kambariai, beržo trimingai, aržuolines 
grindys, tile vana, su grindimis augš- 
tas, karštu vandeniu šildomas, gasi- 
nis pečius, ice baksis, 30 pėdų lotas, 
2 blokai nuo lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos, puse bloko nuo Marųuette 
Paiko ir bus litMjos.

6627 S. Mozfirt St.

MAINYSIU 82 akrų farmą (40 ak
rų ariamos žemės, o 40 gražaus-miš
ko) ant nuosavybės Chicagoje. Yra 
geras 6 kambarių namas pagyveni
mui ir kiti budinkai, vaisinis sodnas. 
Mokykla kitoj pusėj namų, 214 mylit} 
nuo miestelio. Parduosiu tik už 
$5000.00. Už cash ir ant lengvi} iš
mokėjimų. Farma randasi viduryj 
Wisconsin valstijos.

Atsišaukite '
JOHN KAPPEL, 

1809 E. 93 St.

2 MŪRINIAI moderniški bunga- 
low, dideli, šviesus kambariai, beržo 

Par- ir aržuolo trimingai, aržuolines ir kle
vines grindys, 1 “ 
šiaure vanos, karštu vandeniu šildo- 

' mos, 
i baksis, pusė' bloko nuo Archer Avė. 
ir pusė bloko nuo mokyklos, pastaty
tas gerai ąnt 30 pėdii loto, parduosiu 
nigiai, reikia pinigų. Matyt ; 
bile kada.

Atsišaukite
S. T. STRAUKA, 

! savininkas
4940 ir 4942 So. Karlov Avė.

tile jbudavotas ir y . i • Y*1 1
gasinis verdamas pečius, ice

galit

$115
Su benčiumi, 140 muzikoj rolelių. 
Priimsiu po $10 nuo atsakančių žmo
gių.

UŽ $3,500 nupirksit 2 fialų 
mūrinį modernišką namą prie 
St. Louis Avė. Parduosiu pi
giai. Savininkas Ilroch

2607 So. Homan Avė.
1389 Milwaukee Avė.

Ist Floor 
Klausk Mr. Reisener’s Piano.

PARDAVIMUI ŽUVIES KRAUTU
VĖ IR DEL1KATESEN, LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ, netoli lietuviij bažny
čios ir kitų dviejų katalikų bažnyčių. 
Gera vieta dėl bučemės. Bargenas 
greitam pirkėjui. Pasimatykit su s’a- 
vinipnku, 4335 So. Whipple St., neto
li 43 St., nuo 8 iki 4.

Tel. Lafayette 3381, vakarais 
2937 W, 43 St., 

Tel. Lafayette 8579

PARSIDUODA farma Michi- 
gane, 120 akrų geros žemės, 
geri budinkai, puikus namas 
iš 11 ruimų, šiltas ir šaltas van
duo, maudynės, taip kaip mies
te, upelis per vidurį bėgia, ne
toli miesto — 4 mailės. Par
duodu ant lengvų išmokėjimų 
arba mainau ant namo. .

Frank Kantenis,
5557 Kimbark Avė., Chicago 

Tel. Hyde Park 3580

1 AKRO, 4 KAMBARIŲ 
COTTAGE VIŠTŲ 

FARMA
Parduosiu savo 4 kambarių cottage, 

prie cementinio kelio. Yra gasas, elek
tra, cementinis pamatas, kieto medžio 
grindys, gražus elektros fixtures, ne
labai toli nfoo stoties C. B. & Q. gele
žinkelio. Ekspreso patarnavimas iki 
miesto, parduosiu jusi} pačių pasiū
lymu.

B. VEST,
4456 Grand Blvd., 

Phorje Kenwood 7706
-- - -- -- - - ' • . - - ) • r - . ‘ Į-

UŽ $3,000. nupirksit 2 fintų 
mūrinį namą ir medinį moder
nišką namą ir du tolus, prie 
52 St. ir Campbell A ve. Par
duosiu pigiai. Savininkas. 

Ilroch, 2607 S. Homan Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, prie klioštoriaus, netoli 
Martiuette Parko; labai pigiai, už 
$9,000, reikią cash $3,000.

4503 S. Trov SL 
Tol. Lafayette 6Ž71

Pusdykei Groserne
PARDUOSIU labai pigiai arba 

mainysiu ant nedidelio namo, loto, 
automobilio. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Atsišaukit greitai, 
kas pirmesnis, tas laimės. Kreipki
tės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
/

DIDELIS BARGENAS
6 flatų ir 2 štai ant 63 St. ne

toli Kedzie Avė. luotas 50 pėdų 
pločio, kaina $26,000, cash $6,000.

A. Shievly and Co.
3410 W. 63 Sl.

Tel. Prospoct 9059

PARDAVIMUI 5 kambarių na
mas, naujai pastatytas, 8 pėdų 
skiepas, 2 kari) garažas, kaina 
$5700. Atsišaukit subatoj arba ne- 
dėlioj po pietų 2625 \V. 37 Place 
arba 2629 W. 37 Place.

MAINYMUI 120 akrų žemės Mi- 
chigaoo valstijoj, nėra kliūčių, 30 
akrų išdirbtos, o kita kieto me
džio giria; mainysiu į (’lpctigos 
namą.

ARTHUH A. IIOUSE, 
1518 Ashland Block

GERA proga. Mainau namą j 
ūkę. Namas yra septynių pagyve
nimų, 3 po 5, o 4 po 4 kambarius. 
Rendos neša1 $160 j mėnesį. Del 
platesnių žinių kreipkitės laišku.

F. Aušra,
2158 W. Hastings St., Chicago

ŠTAI BARGENAS
2 flatų namas, bučernė ir gro- 

sernė, išmainau ant bungalow ar- 
ba2 flatų namo, biznis daromas 
nuo $500 iki $700 į savaitę.

Savininkas
3409 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA 2» flatų po 4 kam
barius medinis namas, geram sto
vy; yra gasas, elektra. Parduoda 
pats savininkas, Brighton Parke, 
4118 S Maplewood Avė. Savinin
ką galima matyti visada; antros 
lubos. Kaina tik 45,200.

i
PARDUODU namą gražioj apy

linkėj, 62 PI. ir Homan Avė. 5 ir 6 
kambarių medinis namas, ant. ce
mentinio beizinento ir 2 karų garažas, rendos $90 į men. NYio 1 gegužio $97 rendos į mėn. Savinin
kas gyvena štore.

3459 W. 65- St.
Tel. Republic 8528

PARSIDUODA 2 fl\itų medinis 
namas, 5 ir G kamliariai, cemen
to beismentas, maudynės, elektra; 
namas gieras, kaina $7,800, cash 
$2000, 59 St. ir Lowc Avė. Kreip
kitės pas savininką, J. Bugailiškis, 
935 W. 35th Place, 1 hibos fron
tas.

PARDUODU 2 lotu arba po vie
na, Brighton Park, netoli miesto 
krašto, švarus oras, arti prie stryt- 
kariij ir lietuvių apgyventa vietiu

Atsišaukite
3312 S. Einerald Avė.

IŠMAINYMUI arba pardavimui 
dviejų aukštų mūrinis bizniavas 
namas, 2 flatų ir Storas. Del pkn 
tesnių informacijų, kreipkitės i 
Mildos Teatrą, Halsted ir 32 Sts 
Arba telefonu šaukit St. Charles 
451.

Pittsburgh, Pa.

PROGA TAM,
Kas turi lotą ar farmą mainyti ant 
Chicagos namo; randasi Brighlon 
Parke, prie strytkarių linijos ir 
biznio vietoj. Namas 2 pagyveni
mų, medinis, geram stovy, yra 
elektra, gasas, maudynės, boilerius 
ir loiletai. Rašykit ar ateikit pas 
savininką vakarais po 6 vai., nc- 
dėlioj iki 12 vai. Agentą nereikia.

656 \V. 18 Sl

ATEIKITE j musų n:lujj| lietu
vių koloniją, nes ton dideli barge- 
nai. 'I'urime parduoti greitai 4 
kambarių medini namą su naujais 
rakandais, arba be rakandų; labai 
pigiai. Iždas 30v 125.

PARDAVIMUI du nauji eolonial -i.— i------ 1—j)O kamba-
išlaisyti, '

stiliaus bungidovvai, 
rilis, moderąiškai ištaisyti, įmokė
ti $1000, kili ant išmokėjimo; pre
kė $8500.

7 KAMBARIU mūrinis namas su 
sun parlor, cemento beizmentas; 
yra šalitakiai, elektra ir gasas. 
Prekė $6,300.'

Taipgi turiu labai pigių lotų nuo 
$250 ir aukščiau su cementiniais 
šalytakiais, soroms, garu ir elekt
ra.

LAWRENGE L. FRANCELL 
5121) Archer Avė. 

Kampas Kildarc Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
i

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

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

JAUNI VYRAI
j M0K1NKITES BAKTERIOLOGIJOS 

Didelis* mokslas ir gerai 
apsimoka

NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES

2923 So. Michigan Blvd.

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. Todėl lai
kyk sau už garbę ką nrtrs 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, 
drąęa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St„ Chicago, III.

TAPKITE CIROPRACTIC 
Daktaru. Vakarines klesos. 

Uždirbkite daug pinigų 
Specialus sąlygos 

NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES 

2923 So. Michigan Blvd.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas male- 
mas, scenarijos paveikslutoas male
vojimas, show carij rašymas, klesos 
panely, seredoje ir petnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wabash Avė., 

Calumet 5093

PARSIDUODA cigarų, kendžių, so
dos, ice creamo ir notion krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos, 5 rui- 

! mai gyvenimui, vana, elektra, renda 
Į 50 dol. Nepraleiskit šito hargeno.

Atsišaukite:
5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA namas su biz
niu arba tik vienas biznis 
grosernė., Senas išdirbtas biz
nis, patogioj vietoj.

4522 Hononei St.

PARSIDUODA 2 lotai, Rock- 
well St. ir 69th St. Geras bar- 
genas. Su kaina susitaikysim. 
Kreipkitės pas savininką

4243 So. Washtenaw AVe.

JUS GALITE IŠMOKTI 
AKUŠERIJOS 

Vakarinėse klesose. 
Pigios sąlygos 

NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES 

2923 So. Micbigan Blvd.


