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Leningrade 7-ni politiniai
kaliniai sušaudyta

150 rusų žvejotojų žuvo 
Azovo jūrėse ;

Skiriama laikinas Vokie 
tijos prezidentas

Ligi ateinančių rinkimų respub
likos prezidentu bus teisėjas 
VValter Simmons

X -... —-—

BHRL1NAS., Vokietija, kovo 
7. — Reichstago didžiumos par
tijos sutiko laikinu Vokietijos 
respublikos prezidentu, ~ m i rūsio 
Fridricho Eberto vietoj, paaskir- 
ti VValterą Simmonsą.

Pirmiau Simmons buvo užsie
nių reikalų ministeriu, o dabar 
jis yra Leipcigo Aukščiausiojo 
teismo pirmininkas.

Kunigo Fedukevviczo draugai 
sako,, kad jis buvęs veikiausia 
savo politinių priešų nužudytas 
už suteikimą sovietų vyresnybei 
žinių apie lenkų šnipų darbuotę 
Ukrainoj.

150 rūsy žveju prigėrė
žuvo taipjau 60 arklių, kuriais 

jie važiavo užšalusiomis Azo
vo jūrėmis žvejoti

Max Eastman, New Yoiko “Li
beralo r’o" leidėjas, pasipikti
nę sovietų'režimu 
LONDONAS, kovo 7. -

alizavo bolševikiją paskubusioji 
anaręhistė Emma Goldman, gar
bino bolševikus kitas New Yor- 
ko radikalų darbuotojas, Max 
Eastman; leidęs ir redagavęs 
žurnalą “Uberator.” Pagyve- j* 
nUs kelis metus sovietų Rusijoj , 
Emina Goldman apleido ją su 
didžiausiu apsivylimu. Max 
Eastman, pabuvęs bolševikijoj ! 
<1 vėjus metus, dabar apleido ją 
irgi apsivylęs ir paąipiluinęs vi
su sovietų režimu. Eastman 
šiuo tarpu randasi Paryžiuj ir, 
sako, tašąs pamfletą, kuriame 
jis be pasigailėjimo pliekiąs vi- 
Ra sovietu valdžia.

Apie maskviškio komunistų 
internacionalo pirmininką, Zi- 
novjevą, Max Eastman atsiliepia 
kaip apie paskutini vyliugį ir 
piktąją Rusijos dvasią. Apie 
•kitu du sovietų vadu Eastman 
sako,, kad Stalinas esąs'neteisin
gas nė Rusijai, nė komunistų 
idealams, o premjeras Rikov esąs 
nevertas nė pasitikėjimo, nė pa
garbos.
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“Naujienų” koncertas tu
rėjo didžiausio pasisekimo

Kaip visados, kaip kas metai, 
įvykęs vakar metinis “Naujie
nų” koncertas turėjo didžiausio 
pasisekimo tiek programo ir jo 
išpildymo žvilgsniu, tiek publi
kos suplauk imu.

publikos suplaukime! Dfega'i, 
Naujienų koncerto rengėjai šie
met padarė stambią klaidą, pa
imdami naująją Lietuvių Audi
toriją, kurion telpa daugių dau
giausia pusantro tūkstančio žmo
nių. Kai tik durys atidaryta 
Auditorijos salė bematant buvo 
.kupina iw tūkstančiai kitų, ne
begalėdami Įeit' buvo priversti 
grįžti atgal.
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EKATERINOSLAVAS, Rusi
ja, kovo 7. — Azovo jūrėse pa
skendo 150 žmonių ir 60 arklių. 
Jie važiavo užšalusių Azovo jū
rių ledu žvejoti, bet pavažiavus 

[toli į jūres ledas, stipriai jau
VValter Simmons buvo užsie- papurtęs, Įdubo ir žvejai, su vi

nių mjnisteris Fehrenbacho ka- sais savo,arkliais ir vežimais, žu- 
binete ir laike derybų su alian- vo tarp ledų, 
tais dėl Vokietijos reparacijų va
dovavo vokiečių delegacijai. 
Kanclerius Fehrentach buvo 
centneris, tuo tarpu kai Sim
mons buvo bepartmis. -Alian- 
tams pastačius Vokietijai ulti
matumą dėl reparacijų, 1921 m. 
gegužės mėnesį jis kartu su vi
su kabinetu rezignavo. Vėliau 
jis buvo paskirtas Aukščiausio-, mento atstovas Haralamby’ Sto
jo teismo pirmininku. Simmons janov, komunistas, 
yra gimęs 1861 metais.] •
Socialdemokratai statys savo 

kartdidatą prezidentui
BERLINAS, kovo 7. .— Soči- keršto už nužudymą profeso- 

aldeniokratai nutarė ateinan-1 riaus Nikalojaus Milevo, kurs 
čiais Vokietijos respublikos buvo paskirtas Bulgarijos mjnis- 
prezidento rinkimais statyti teriu Jungtinėms Valstijoms, 
nuosavą kandidatą, nežiūrint. Į Stojanov yra trečias Bulgari- 
kad kitos respublikininkų par
tijos — demokratai, centras etc., 
— kalbino juos susitarti dėl 
bendro respublikininkų kandida
to buvusio kancleriaus Maj*xo. 

f 

Socialdemokratų kandidatu j 
prezidento vietą numatoma Otto 
Braun, buvęs Prūsijos premje
ras. >

Bulgarų komunistų atsto 
vas nužudytas

SOFIJA, Bulgarija, kovo 7. 
Sostinės gatvėj, pačiu vidudieniu 
liko nužudytas Bulgarijos parla-

Jo užmušė2- 
jas, jaunas makedonietis, tapo 
sugautas.

i Manoma, kad šita žmogžudy- 
! bė,, kaip ir kitos, padaryta dėl

jos parlamento atstovas, kurie 
tapo nužudyti bėgiu pastarųjų 
trijų savaičių.

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ 
BYLA PASIBAIGĖ

10 kaltinamų paleisti, 
pasmerkti trumpam 
kalėjimo.

kiti 23 
laikui

Bolševikai sušaudė sep- BEUTHEN, Vokietija kove
6. — Byla trisdešimt trijų ko
munistų, kaltinamų dėl konspi
racijos prięš respubliką ir ne- 

I teisėtą gavimą ginklų, šiandie 
ir pasibaigė. /Ddšįmt kaltinamųjų 

. paleista be jokios bausmės, trys 
nubausti devyniais mėnesiais 
kalėjimo, o likusieji visi

LENINGRADAS, Rusija, ko-' trumpam laikui kalėjipno, arba 
vo 7. — šiandie čia tapo sušau-1 pinigines pabaudas pasimokėti. 
dyti septyni politiniai kaliniai,! 
bolševikų revoliucinio tribunolo, 
pasmerkti mirties bausmei de! 
maišto ir pasipriešinimo kalėji
mo administracijai.
žitomne gyvą sudegino lėtokų 

katalikų kunigą

tynius politinius
Buvo kaltinami dėl maišto L 

pasipriešinimo kalėjimo admi
nistracijai

INDIANOS LEGISLATURA 
ATMETĖ VAIKŲ DARBO 

ĮSTATYMĄ

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
6^ — Indianos legislaturos at- 

KIJEVjAjS, Ukraina, kovo 7.— stovų butas vakar be jokio 
žitomiro mieste buvo gyvas su- svarstymo atmetė federalės 
degintas lenkų katalikų kunigas konstitucijos pataisą dėl tvaikų 
Andrius Fedukowicz. Nežino- darbo kontrolės. Senataš 
iru asmenys sulaistė jį kerosi- pat yra jau kiek ankščiau 

daręs.

tą 
pa-

nu ir padegė.
Kunigas Fedukewicz buvo au I 

torius paskilbusio laiško Romos' 
popežhų. Tame laiške jis a|- ( 
triai protestavo ‘Vatikanui dėl QUEBEC, kovo 7. — Quebec’p 
lenkų kunigijos dalyvavimo provincijoj vakar buvo jaučia- 
kampanijoj prieš sovietų vald- mas silpna^ žemės drebėjimas, 
žią. • tęsęsis keletą sekundų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Fašistai nori pažeboti 
korespondentus

ROMA, Italija, ]<ovo 7. --Fa
šistų parlamento atstovas Šilvio, 
autorius įstatymo spaudai su vai- 
žyti, dabar pateikė naują suma
nymą, kuriuo reikaląujania, kad 
užsienio spaudos atstovai, prieš 
įsileidimą jų Italijon, butų ištir
ti, ar jie valdžiai pageidaujami, 
ar ne, lygiai taip, kaip kad daro
ma su diplomatiniais svetimų 
valstybių atstovais, su ambasa
doriais.

“Mes visi žinome apie akredi
tuotus diplomatus,, — sako Si’- 
vio, -— bet nieko nežinome apie 
laikraštininkus. Mes negalime 
leisti svetimiems koresponden
tams daryti taip, kaib jiems pa
tinka, be jokios jų darbų kontro
lės. Išvyti korespondentą po to, 
kai jis jau buvo įsileistas, reiš
kia tiek pat, kaip kad uždaryti 
duris tada, kai gyvulys jau yra 
pabėgęs.”

Tas įstatymo sumanymas bus 
svarstomas ateinantį pirmadie
nį (šiandie).

PASKUTINIS KARO NELAIS
VI PALEISTA

Moterys pradeda užkariauti 'dar vieną buvusią išimtinai 
vyrų profesiją adVokaturą. Ikišiol universitetuose maža 
moterų' studijuodavo teises, bet dabar jų skaičius nuolatos di- 

' deja, štai būrelis merginų, kurios studijuoja teises *Wiscon-• 
si no universitete. Profesoriai sako, kad bet kuri jų savo ar
gumentais galinčioj sukirsti ir geriausius studentus . vyrus. 
Jei taip, tai jos greitai išstums vyrus ir iš šios profesijos.

NEW YORKAS, kpvo 6 
Karo departamentas šiandie 
Ipido iš kalėjimo paskutinį 
deralį karo kalinį, kurs buvo 
pasmerktas dvidešimčiai melų 
kalėjimo.

Jis yra Anton Karačun, Ru
sijos pilietis [kažin, ar ne lie-

pa- 
fe-

ilMžiojo karo metais jis bu
vo paimtas Jungtinių Valstijų 
■kariuomenėn ir fšsiųstas su 
Amerikos ekspedicijos jėgomis 
į Sibirą. Iš armijos jis bėgo. Su
gautas Karačun buvo karo teis
mo pasmerktas sušaudyti, bet 
ta bausmė tapo pakeista 20 me
tų katėjimu.
' Dabar Karačun paleistas 
ja sąlyga, kad jis išvažiuos 
gal į Rusiją. Jam duo<lama 
vvniasdešimt dienų laiko. *

ta- 
at- 
de-

SOUTH BENO, Ind., kovo 6. 
Robert Mosoley, 22 metų, tajii 
pasmerktas sunkiųjų darbų ka
lėjimo ligi gyvos galvos. Pra
eitą gruodžio mėnesį jis ban
dė apiplėšti smuklę ir tame užr 
puolime du asmėniu nušovė, o 
keturis kitus sužeidė.

Didelis gaisras Tokioj
300 namų sudegė; daugiau ne 

tūkstantis žmonių liko be pa
stogės

Kniazis Lvov mirė
•---------- : ,

Carizmą nuvertus, buvo provizo
rines Rusų valdžios ministeris 
pirmininkas . >

TOKIO, Japonija, kovo 6.
Ugniš nušlavė beveik visą mies
to dalį, vadinamą Susaki, 
geišų kvartalą. Sudegė apie 
300 namų/ Daugiau ne tūks
tantis žmonių liko be prieglau
dos. Gaisro padaryti nuosto
liai siekia per milijoną dolerių.

ORR
Chicago ir apielinkė. — šian

die didžiumoj apsiniaukę, gali 
būt lietaus ar sniego. Nedidele 
temperatūros atmaina; mainąsis 
vejas.

Vakar temperatūra vidų tina i 
siekė 35° F‘.

šiandie saulė teka 6:13, lei
džiasi 5:48 valandą.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, kovo 7 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: , >

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 1OO frankų ..........
Danijoj, 100 kronų .......
'Francijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų ........ .
Norvegijos, 100, kronų 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ....
S ved) jc % 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų ... 

_____I----------------------L—~ 
Lietuvos Pinigu Kursas

.... $4.77 
... $5.02 
. $17.91 
... $5.09 
. $4.03 
.. $19.25

$15.24 
. $39.97 
... $2.53 
. $26.95 
. $19.25

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvoj liti) kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas ii tai pi

50
100
200
800
400
500
600
700
800,Utų
900 liti

1000 litų
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožn< siuntinį 
Norint pasiųsti telegrama — dar 5C 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82-25
92.50
02.75

ATLANTA, Ga., kovo 5. — 
Gubernatorius VValker paskyrė 
500 dolerių dovanų tam, kas su
gaus vadą govedos, kuri praei
tą pirmadienį netoli Rockyfordo 
linčiavo jauną negrą, gyvį^ 'su
degindama jį pririšus prie stul
po. Negras buvo įtartas dėl už
puolimo baltos, 14 metų, mer
gaitės. / 

~ ■» -—.

INDI ANAPO LIS, Ind., kovo 
7. — Indianos senatas šiandie 
priėmė bilių, kuriuo valstijos 
mokesnis gazolinui pakeliama 
nuo 2 į 3 centus galonui. Atsto 
vų butas pirmiau tą Įstatymo 
sumanymą priėmė, bereikia tik 
gubernatoriui pasirašyti.

12,000 kasyklų darbininkų 
■ sustreikavo

____________ I

SYDNEY, N. S., kovei 7. - 
Nova Scolia provincijoj kilo 
visuotinas kasyklų darbininkų 
streikas. Visos anglių kasyklos 
sustojo veikusios. Visi streiki
ninkai yra organizuoti ir pri
klauso Amerikos Kasyklų Dar
bininkų Susivienijimui (United 
Mine \V0rker5 of America).

Streikas kilo dėl lo, kad ka
syklų savininkai atsisakė išpil
dyti darbininkų reikalavimus: 
kad angliakasiams butų duoda-: 
ma kredito kompanijų krautu
vėse ir kad kai kur ios kasyklos 
leisti! darbininkams dirbti bent 
keturias pilnas dienas savaitė
je. \

Geležinkeliečiai balsuoja dėl 
streiko

LOS ANGELES, Gal., kovo 
7. Topeka & Santa Fe gele
žinkelio linijų tarnautojai 
mašinistai \ir kurintojai, pri
klausą organizacijai Brother- 
hcod ef Locomotive Engineers, 
padarė balsavimą streiko klau
simu. Balsavimo rezultatai dar 
nežinomi.

HAMMOND, Ind., kovo 6. — 
Standard Oi] kompanijos įstai-j 
goj ties Whitingu šiandie bai
sia mirtim žuvo darbininkas 
Jesse Lewman. .lis buvo kelia
mosios lokomotivo svirties žny
plių sugautas ir sUtruškytas.

PARYŽIUS, kovo 7. — Pra-j 
eitą naktį čia mirė kunigaikštis 
Georgij Jevgenievič Lvov,, kurs 
revoliucijai Rusijoj įvykus buvo 
pirtnas provizorinės Rusijos val
džios ministeris pirmininkas. 
Mirė širdies liga.

[ Kunigaikštis Lvov pirmiau
sia pasjžymėjo 1897 bado me
tais, darbuodamasis Tūlos guber
nijoj. 1905 revdliųcijos metais 
jis stropiai darbavos zemstvų 
organizacijose ir prisidėjo prie 
naujai susikurusios “kądedų” 
(konstitucinių demokratų) par
tijos. Jis buvo išrinktas atsto
vu į pirmąją durną. Ją paleidus, 
jis č<mė vėl darbuotis zemstvo-' 
,se. Karui kilus jis buvo išrink
tas Rusijos zemstvų sąjungos 
pirmininku.] ' ' ( >

IEŠKO BROLIO, KURIS VEDĖ 
SAVO TIKRĄ SESERĮ

JOHN.STOWN,-Pa/, kovo 5.
Policija ieško Stepo ir Hele

nos Balough, brolio ir sesers, 
kurie vakar atvykę į Cumber- 
landą, Md., apsivedė. Gąvę 
Ši j ubą, 
Cumberlandų, išviižiuodarųi ne-1 
žiifia kur. !I

Brolis, 19 mętų,’ir.jo tikra 
sissuo, 18 metu, pasilakė, kad 
jie esą pusbrolis ir pusseserė,' 
ir tik dėl to gavo leidimą vesti.1

Gavęs apie tai žinią tęvas, 
susirūpinęs, kreipėsi poJicijon, 
įrašydamas surasti juos ir su
imti. • i

Md., apsivedė.
juodu tuojau apleido
andą, išviižiuodami ne-

ŠEŠI ASMENYS UŽMUŠTI 
TRAUKINIUI SUDAUŽIUS

AUTOMOBILĮ J

WILLIAMSPORT, Ind., kovo 
6. 'Mrs. Fred Bedime, kefver- v 
tas jos vaikų ir Miss Clara 
Hurd, 21 metų, ‘ iš Marysville, 
Ohio>, buvo užmuštos šiandie 
Wabash linijos traukiniui su
daužius geležinkelio kryžkelėj 
automobilį, kuriuo jos važia-! 
vo. J

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.

■ ■ t

Svarbus
Priminimas

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

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai -atliktas darbas duoda 
geruls 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 Li-etuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausj laiką ir sudidele mau
da žmonėms.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St ChicBgO, III,

IMPERFECT IN ORIGINAL



Pirmadienis, Kovo 9, 1925

(KORESPONDENCIJOS]
Ratine, Wis. sugebi paskambinti, kad žmo-

| tarp savęs: Kenosha lietuviai at
sineša prielankiai Racino lietu
viams, Racino lietuviai draugiš
ki kenoshiečiams. Ir va mes 
randam budus toms dviems ko
lonijoms bendrai ruošti įvairius

Bendras kenoshiečių ir racinie- 
čių parengimas davė geras pa
sekmes.

Vasario 22 dM Turner svetai
nėj įvyko bendrai suruoštas pa
rengimas su dideliu programų, 
Kenosha S LA. 212 kp. Dailės. 
Ratelio ir Racino ALT. Sanda
ros 35 kp. L. D. Kliubo. Pro
gramą pradėta pildyti 3:15 vai. 
p. p. Vietiniai sulošė trejų ak
tu drama “Trokštu Mirties”. Šis 
veikalas išgreitųjų, per neapsi
žiūrėjimą paimtas lavintis, klai
dingai išėjo ir visas lošimas.

Kenoshieciai tai mums buvo 
malonus svečiai. Ne gana, kad 
mandagus, linksmus, bet dar iš
pildė nemažą dalį koncerto. Dai
lės Ratelio Choras, vedamas p. 
S. Vaitelio, sudainavo Šias dai
nas: “Motule Mano, “Važiavau 
Dieną”, “Du Broliukai dakta
rai” “Mus Lietuvaitė”. Jauna 
mergaitė Izabe'la Raščiutė dai
navo “Robbert dali”. “Dailės 
Ratelio” Stygų, Orkestras, vado
vaujant p. Feliksui Raščiu^ 
skambino jketuris gabalėlius, 
tarp jų lietuvišką polką ir “No
riu Miego”. Užbaigta progra
mą 6:30 vai. vak./ Bendrai ke- 
ndshįetėms ir racinietėms lic- 

* tuvaitėms giedant “America”, 
paminėjimui Jurgio VVashingto- 
noi83 metų gimtadienio.

Užbaigus programą tęsėsi šo
kiai iki 11 vai. nakties. Publikos 
kad ir netikusiam., orui esant 
(visą laiką lijo)', prisirinko pilna 
svetainė, truko ir sėdynių. Daug 
"atvyko iš Kenosha, nemažai su
sėjo ir vietinių; dalyvavo sve
čių iš So. Milvvaukee — šilens- 
kių šeimyna, kurią ištiko nelai
mė, -prarado virš $40; dalyva
vo svečių būrelis ir iš Cudahy; 
tik Mihvaukiečiai kažin kodėl 
patingo, jų nebuvo. Dalyvavu
si publika programų patenkinta, 
būtent kenoshiečių dainomlą, o 
užvis labiausia, * tai Stygų or
kestro švelniomis melodijomis 
džiaugėsi plodami katutes be ga
lo. Tiesa, ir yra kuo džiaugtis. 
Garbė Stygų orkestro mokyto- 
jams-organizatoriams ir visiems 
mokiniams, kurie bėgy septynių 
mėnesių lavinimosi taip gražiai'

gus klausais ir negali to gražaus parengimus, atliekame ir kito- 
skambėsio atsiklausyti. Kiek te- kius bendrus darbus. Velitiną, 
ką sužinoti iš trumpo pasikalbę- kad tie draugiškum,o ryšiai tar- 
jimo su p. Jelinevskiu, už metų pe tų dviejų kolonijų gyvuotų 
laiko orkestras ne tik į Raciną i ilgiausius metus. , 
važiuos, bet ir chicagiečius ma
no aplankyti.

Randasi mus tarpe tokių lie- $203.68. Pelnas padalintas 
tuvių, kad du suėję tarp savęs pusiau. Kenosha Dailės ratelis
nesutinka, o trečiam priėjus 
peštynės pradedama. Randasi ir 
tokių draugų, kurie neįstengia 
vienoj draugijoj palaikyti'vieny
bė. Yjra ir tokių kolonijų, ku
rios viena į kitą žiuri nedrau
giškai. štai geras pavyzdys Vi
siems, kurie neįvertina draugiš
ką sugyvenimą ir susitarimą

Norisi pranešti visiems mus 
apilinkių lietuviams ’busenčius 
žymius parengimus.

y
Racine, Sandaros 35 kuopa 

ruošia svarbų parengimą Kovos 
22 d., 20 p. p. Turner svetainėj 
Dr. Al. Margelis teiks 
paskaitą’ “žiemos ligos”, 
programas, šokiai

KenOsha Dailės Ratelis
koncertą ir šokius Balandžio 29 
d. American German Home 
svetainėj, 7 vai. vakare. Progra- 
mo nereikia daug aiškinti, bus 
didelis ir gražus,'verta j j pama
tyti.

mums
Bus

ruošia

Racine, balandžio 19 d., atve* 
lykio sekmadieny, SLA. l;0 aps
kritys ruošia programą įvairų, 
nes keturios kuopos jame .daly
vaus; bus ko pažiūrėti, atėję ne
sigailės. Parengimas bus Tur- 
ner svetainėj, prasidės po pietų

L. D. Kliubas gegužės 3 d., '2 
vai. p. p. Turner svetainėj sta
tys scenoj žymų didelį veikalą, 5 
aktų, septynių atidengimų. tra
gediją. Iš lietuvių krikštijimo 
laikų; — “Algis ir Giedrutė.”

•Visus aukščktus suminėtus 
parengimus verta lankyti ir pra
šau jų nepamiršti. »

—M. Kasparaitis.

Prahlhn’} (norėdami,I |n|\QI|JUO ĮPIRKTI, PARDUOT] AR MAI-C
■ ■ W ĮnyTI VISADOS KREIPKITĖS |

r Su paveikslais
Lietuvių Liuosybės Svet., 

CICERO, ILL.
Panedėly, 9 d. Kovo-March,

Pradžia nuo 7:30 v. v.
Kas tik yra gyvas bukites ant šių 

prakalbų, nes matysite dalykų, kokių 
dar nesate matę.

Kalbės
S. BENECKAS

įžanga liuosa.
Kolektų nėra.

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

S. L FflBIONAS Cb

809 W. 351h St., Ghicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •gavo $101.84, tiek pat liko L. D. 

Klinbui.

Įplaukų padaryta $379.90, iš
laidų butą $176.2 gryno pelno

===== K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai >
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto,

j

t

Didelės Ristynės
Utarninke, Kovo 10,1925

Stančiko Svetainėji
215 E; 1l5tli St., Kensingtone

JOE ROGACKI
Lenku čempionas iš Europos,, 

228 sv. 
su

JOHN McGEE
Airių čempionas, 230 sv.

K. POŽĖLA
Pusiau sunkiojo svorio Europos 

čempionas 
su

E. KARBEL
Bohemijos čempionas

JACK SMERKY
Slavų čempionas 

su
.HM PARMORR

Arba su bile vienu, kuris su 
norės persiimti

ANTONIO ROCCO
Italų vidutinio svorio čempionas 

su
CHAS. PETERSON 

švedų ristikas
Pradžia 8:30 vai. vak.

Kainos: $1.10, $1.65 ir $2.20'

juo

STYNES
UŽ LIETUVIU PUSIAU SUNKIOJO SVORIO ČEMPIONATĄ

Pėtiiyčioj, Kovo 13 d., 1925,
8:15 vai. vakare

SCHOOL HALI SVETAINEI,
48 ir llonort* SI.

K. POŽĖLA

Karolis Požėla
Europos pusiau sunkiojo 
svorio čempionas

J. Friherg
Garsus švedų čempionas

J, Geštaulas
f

Lietuvių sunkiojo,svoriu ristikas,

Adomas Wedzes
Iš Unh ersal Atletikos kliubo

J. RIMKUS

su . J. Šimkum
Naujosios Anglijos pusiau sunkiojo 

svorio čempionas

G.HilISU

su
“Lomberdžekis” iš Wisconsino

Miller
Vokiečių risti kas

K. LevickiuSU
“Baltojo Dobilo” kliubo čempionas

Tikietai parsidavinėja “Naujienose”, “Aušros” knygyne, Universal 
Atletikos Kli u be ir Benošiaus aptiekoje. Kainos $1.10, $1.65 ir $2.20.

/

______ ■ M

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St.
« / Room 1211 

Tėl. Dearborn 1013 
Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.

Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.

Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
* Telephonė Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolpį 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo /J 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 aift egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Room 1310 
Tclephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 VVest 22 Street 
Tclephone Rousevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted S>t„ Chicago 
Tel. Yards 46gl

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS 

v?' • Ofisas fidurnįjestyj:'
■ Rootą ITBf) 

CU1CAGO TEMPLE BtDG.
77 W. Washinglon St

Cor. AVashhiftoii 4c Clark

Namų TU.: Hyde Park 889*
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n ■ Veda Dora Vilkienė  - -

KĄ IR KAIP VIRTI
Rauginti kopūstai su kumpiu.

Nuplovus kaulą .rūkyto kum
pio užpilk vandenio, sudėk ko
pūstus ir 'Užvirink. Kopūstų rei
kia dėti gana tirštai. Kuomet 
vanduo užvirs, įdėk vieną dide
lį svogūną, pipirų ir lapelių. 
Virink apie 3 valandas; kas tu
ri laukinės, gerai yra įdėti 
šmotuką, pirma sutirpusi kliu
dė. Jeigu taukinės nesideda, ge
rai yra paplakt truputį miltų 
su šaltu Vandeniu ir prie galo 
virimo įpilti į kopūstus. šitie 
kopūstai yra dar gardesnį, jei
gu jie pastovi dieną ir juos pa
šildyti.

Raitos duonos pudingas.

2 ar 3 didelės riekės sudžiu- 
vusios baltos duonos, ant kurios 
sviesto buvo užtepta. Užpilk 
vieną puoduką ar daugiau ver
dančio vandens ant duonos, ii 
leisk storėti iki visai suminkš
tės. Pridėk kvortą pieno, 1 ne
pilną puoduką molasses, 1 ge
rai išplaktą kiaušinį, žiusniuką 
druskos, pusę šaukštuko cina
monų, truputį nutmego, 3 šauk
štas cukraus. Jeigu nori, gali 
pridėti truput į rozinkų ir var
toti mažiau molassas. Viską 
sumaišyk, supilk į lėkštą moli
nį bliudą ir kepk nekarštame 
pečiuje 3 valandas, pripilant 
daugiau pieno, jeigu pasidaro 
per sausa.

rum, cinamonais. Kabai atsar
giai suvyniok iki bus lyg ir de
šra, stipriai 'suspausk galus.

Ištarpink po kaupiną šaukštu
ką sViesto apvalose blėtėse ii 
įdėk “strudelį”, sulenktą, kad 
tik tilptų. Kepk vidutiniai kar
štame pečiuje apie pusvalandį; 
duok aprusti, b.et dabok, 
n esu d ži u t ų arba su d egt ų.

Galima valgyti karštą 
šaltą.

Pyragas prie kavos 
11/2 mjelių šmotęlių 
cakes) • l •
1 puoduką šilto pieno 
3 kiaušinius 
1 puoduką rudo cukraus 
1/4 šaukštuko druskos v 
1 puoduką razinkų (besėk-' 
lių) 
31/j puodukų išsijotų miltų 
i/j puoduko sitrono (citron) ! 
1/2 puoduko sviesto 
Ištarpink mieHes 

maišyk pieną 
miltu; gerai 
bliudą j šiltą 
kilti per nuo 
dos

Kuomet tešla 
lūs, pridėk prie 
krų ir sviestą, 
tus pirm pridėjimo, 
miltuotas rozinVas ir citriną su
kapotą'į šmotelius. Pridėk liku
sius miltus, nuolat plakdama. 
Galutinai pridėk gerai išplak
tus kiaušinius. Viską gerai su
maišius ir išplakus, sudėk teš
lą į gerai ištaufcuotas blėtas, 
pripildama pusiau pilnas. Padėk 
į šiltą vietą, (ant pečiaus len
tynų ar kur kitur) ir leisk iš
kilti per arti 2 valandas, arba; 
iki būtos bus % pilnos. Kepk 
apie valandą ar daugiau ne la
bai karštame pečiuje.

Reikia pradėti daryti šį pyra
gą anksti ryte. Jeigu atsargiai

1 seksi surašo patarimus, turėsi t SALOTOS SU VIRTAIS LTKŪ- 
labai gardų pyragą.

Pigus, bet gardus pyragas
4 kiaušiniai
Yz puoduko cukraus
2, 3 puoduko ištirpytų taukų
aiba sviesto
1/3 puoduko vandens
3 puodukus miltų
4 šaukštukus baking .powder
i/2 šaukštuko druskos
1 šaukštukas vandens•
Suplak kiaušinius atų cuk

rum pakol mišinys bus tvirtas. 
Pridėk ištirpytus sviestą arba 
taukus ir vandenį ir maišyk 
gerai; pilk persijotus miltus, 
druską ir baking poWder po 
truputį ir vėl gerai maišyk.

! Pripilk vanilos. Išdalink tešlą 
j tris dalis ir kepk atskirose

45 minutes 
vidutiniai karštame pečiujea

Gali perdėti piragus su uo- vų. Paduok ant salotų lapų su 
gomis arba kokiu kitu mišiniu, niayonnais dažalu.

SIAIS RYŽIAIS, BALTAIS 
ARBA NEVALYTAIS 

RYŽTAIS.

BULVIŲ PUDINGAS.

vių
1/4 puoduko sviesto arba 
taukų /
2 valgomu šaukštu cukraus
Sultis ir nutarkuotą 
vienos citrinos 
1/2 puoduko razinkų
1 '4 puoduko išlukštentų rie
šutų (galima nedėti riešutų 
jei nenori)
1/3 šaukštuko druskos
2 kiaušiniu
1/2 puoduko pieno
Gerai i>amaišyk ir išplak L>ul-- 

ves (išvirtas ir sugrustas), 
sviestą, cukrų, citrinos sultis ir 
nutarkuotą geltoną dalį žievės, 
riešutus, druską, gerai išplak
tus kiaušinius ir pieną. Sudėk i 
ištaukuotą bliudą ir kepk vidu
tiniai karštame pečiuje apie va
landą. Reikia valgyti su pienu.

Ryžiai italijonišku budu 
prirengti. /

1 puoduką ryžių
3—3V2 puodukų verdančio 
pieno
1 šaukštuką druskos
1/2 kvortos saldžios grietinė^ 
(suplaktos)
i/$ šaukštuko vanilos
Aviečių arba vyšnių sunkos.
Pridėk druską į pieną. Virk 

ryžius piene per 30—45 minu
tes (geriausia dvigubame puo
de), įpilk vanilą. Kuomet ryžiai 
atauš išlengvo sumaišyk juos 
su plakta grietine. Gali ryžius 
sudėti į, mažus puodukus arba 
didelį puodą.

Likusią grietinę sumaišyk 
su uogų sunka ir užpilk ant ry
žių. Padėk į ledaunę, kad atau
štų.

čekiškas “strudel”

žievę

Įdėk vieną gerai išplaktą 
kiaušinį į puoduką. Pridėk 
ketvirtą dalį šaukštuko druskos 
ir pusę valgomojo šaukšto van
dens, kad pripildytų, šį puodu
ką. Kuomet sviestas bus visai 
išsileidęs, įpilk skystimu iš 
puoduko į bliudą. Pridėk gana 
miltų kad padaryti minkštą te
šlą. Tada gerai išminkyk.

Imk diktokus šknotus tešlos 
ir išvoliok taip plonai, .kaip po- 
piera. Ant kiekvieno lakšto teš
los uždėk eilę nuluptų ir supjau 
stytų j riekutes obuolių, api- 
berk gerai besėklėmis razinkoi 
mas ir sukapotais riešutais arba 
migdolais. Gerai -apiberk cuk-

(yeast ska u vadose. Kepk

Ryžiu salotos su jaunais 
svogūnais.

1 puoduką virtų ryžių
1 šaukštuką smulkiai suka

potų petruškų ir 3 smulkiai su
pjaustyti svogūnai. Sudėk šį 
mišinį ant salotų lapų ir api
pilk mayonmais dažniu.

Ryžių salotos kitokiu budu 
prirengti:

114 puoduko virtų, šaltų by- r v •
ZlŲi
4 šaukštus sukapotų raudo
nųjų pipirų (ipipirrnento)' 3 

šaukštus sutarkuoto sūrių, 4 
šaukštus smulkiai supjaustytų 
selerių, tiek pat sukapotų aly-

1 — - 1 —.... — - - ■ • —
Vaisių salotos.

1 gfape fruit supjaustyk
I

1 didelį' ir mažą apelsiną 
(orange) gali pridėti supjaus
tytų konservuotų grušity arba 
obuolių. Paduok ant salotų la
pų su prancuziŠKn dažalū.

Saldžios grietinės dažalas.
Sumaišyk šaukštuko drus

kos 1Z šaukštuko pipirų 1 cit
rinos sunka, 3 šaukštus alyvos 
ir 4 šaukštus tirštos grietinės. 
Sumaišyk pirmiausia, o paskui 
gerai išplak. 7

Marquette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieko šioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio 

Registruoto Ap1 iekoriaus.
Reikale malonėkite kreiptis prie 
manęs, o aš pasistengsiu pilimi už
ganėdinti duodamas .teisingus pa
tarimus ir sąžiningai pildydamas 

daktarų receptus.
E. A. R A KAS, 

Gegistruota.s aptiekorins ir 
savininkas

2346 W. 69 St., (arti W esteri, A v.) 
Phone Repu bliu 5877-5831.

CHICAGO, II.L.

3138Tel. Blrd. 3188 
M. Woitkewic> 

BANfS 
AKUšERKA 

Pasekmingai 
tarnauju mote* 
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.
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piene; su-j 
su 1 •/> puoduko 

sumaišius, padėk 
vietą, ir leisk iš- ■ 
1 iki 11/2 valan- ’

bus gerai iški- 
jos druską, cu^- 
gerai sumaišy- 

Tada is-

2139

visai naujos

L.. ■■■■ .................................................................. ■■

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
W. 38th St., Chicago, III.

Mrs. MICHNIEVIGZ - ViDIKIENE
AKUŠERKA

.3101 So. Halsted Si., kampas 31 jat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai , praktika 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
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 
R ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

KRENN'S1 DATO
Exclusive Agents for Mrs* Rockefeller McCormick Properties 
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Do You Want to Capitalize 
Your Spare Time and 

Make BIG Money

WE WANTIMMĘD1ATELY 
1OOQ MEN AND WOMEN
Without experience in selling Real Estate 

—our experts will teach you—

FREE
YOU CAN EARN WHILE YOU LEARN

6—YOU should have good appear- 
ance and make friends easily.

“7---YOU should have a buming de-
sirę to leam how to make big 
money by selling real estate.

O—YOU mušt agree to takę our in- 
stmction—determined to work up 
to an executive position in one of 
our many subdivision sales de- 
partmėnts.

' QualiSicatlons Necessary:
1—YOU-shouId be» employed at the 

presenttime—būt notoVervvorked.
sIvlOU-U to make

money in your spare time.
5—YOU should be intelligent—Eng-

lish speaking—good talker.
4- YOU should be honest—tober

minded—industrious—thrifty.
5- yqu should have good health— 

no matter what your age.

Housewives Ambitious to Make Money in Their 
Spare Time Will Receive Special Consideration

The House of
KRENN & DATO

will give you absolutely free, without 
obligation, the best instruction that money 
can buy. This is your opportunity to 
leam how to sėli real estate by selling— 
the very best subdivision properties in the 
environs of Chicago—at prices that chal- 
lenge competition and on terms absolutely

No. 2139. štai 
dos suknia! Paprasta, bet kas pasa
kys, kad ji negraži ? •

Ji išvieno šmoto pasiūta.
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 

40, 42 ir 44 colių per krutinę.
36 mierai reikia 3% yardo 40 colitj 

materijos.
O

Norint gauti vieną ar daugiau virS 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
'yzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
tiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

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

ma-

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at- 1 ■ i ■

siųsti man pavyzdi No____ __
Mieros________:____ per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miutaa ir valat.)

DR. SERNER, D. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skdudėjimą, 

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.

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas '

Res. I’h.Rockwelt 0268, ( anai 0084
DR. I. TRE1GER , 

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

iiiiiiliiniiiiiiiiiiiHiiliiiiiiiiiim
Atėjo Kultūra No. 2. La

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

LIETUVIAI DAKTARAI
' K *

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Ttel. Boulevard 5913

Dft. A. J. BERTASH
8464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 
pietų ir 6 iki 8 vakarų

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

3235 S. Halsted St.

»-DR. HEMMAN-e*
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas/ chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1D25 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:36 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Nakt j 
Drexėl 0950

Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja /17 metai

* Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboe 

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 8:3® 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.

..U i, ................  1 ,

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomis, kampas 18 ir B! ve 
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

The House of
KRENN & DATO '

Exclusive agents fdr Mrs. Rockefeller 
McCormick properties, control the finest 
subdivision real estate for sale in the 
environs of the great city of Chicago. 
Ali of these uonderful properties are for 
sale; and we need immediately at least 
one thousand—honest—intelligent-^am- 
bitious—clean eut—reliable salespeople . 
to sėli our subdivisions; and we give pref- ; fair^and easy to meet. 
erence to those inexperienced in selling 
real estate; so that we may train them to 
sėli these great properties in conformity an<į inspiring—būt you will have an 
with the dignity—responsibility—ethičal 
principles and great purposfes of

• The House of
KRENN & DATO .

That is why we have established
KRENN & DATO SCHOOL OF REAL- 
TY-SALESMANSHIP which offers you 
this opportunity to leam a dignified pro- 
fession and make big money in your spare 
time even while you are leaming how to 
sėli real estate.

■ 1 ■ \ 1 ’
Hours 0/ attendance u>ill be arranged to suit the convenience of various groupf of studente

ENROLL NOW
. Apply in person,

Week days, 9 A.M, to 9 P.M. 
Sundayfrom 1 P. M. to 5 P. M.

Ask for ■/ 
MR. SOLON FIELDMAN 

. Deąn - Lecturer _

KRENN & DATO SCHOOL OF 
REALTY-S ALESM ANSHIP

1009 North State Street (Second Floor)
[Pkase bring this advertisement uiith. you*} Lithuanian March

The training we will gi Ve you con- 
sists not only of lectures—instruetive

the

opportunity to actually sėli subdivision 
properties; and the entire course of in- 
struction will be reinforced with the Ser
vices of eapert real estate Sales Managers 
who will personally help you make your 
sales.

If you are an expert in selling real estate 
and have commanding personai it y— 
proven executive ability—our Realty 
School has an immediatė place for you as 
Sales Manager on its staff.

9 s
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No. 2

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

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
Valandos

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Rooin 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakįąre. Tel. Bronswick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

, 4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

r- DR. M. T. ŠTRIKOL

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr.1 A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

■ Optomctrist
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė. 

47-tov ant 
lubų

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

Francuziškas Daktaras•
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ką ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 fld 10.
Nedėlioj nuo 2:31 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. - 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:90 ir nuo 6 iki 7:90

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
*■ ....... .■■■i Am. .i !■ .<iH. .A. i ii

■■■( ' . ■ • ,5
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NAUJIENOS
*Thc Litkuanian Daily Neva 

rubliahed Daily Except Suaday 
vy The Llthuanian News Pub. Ce. Ine.

Editor P. GRIGAITIS '
1789 South Halated Street 

CHicago, I1L
Telephone Rooaevelt 8800

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

8c. per copy,
Entered as Second Clasi Matter 

tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
jf Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879 •, ' ;

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
tekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
QJ — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ..... . ... .... ...................... $8.01
Pusei metų .....................   4.00
Trims mėnesiams __________   2.00
Dviem mėnesiams __ L._____1.50
Vienam mėnesiui „m .76

Jhicagoje per nešiotpjus:
Viena kopija -........ k.________  8c
Savaitei ............... —------- 18c
Mėnesiui __ _____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..........   $7.00
Pusei metų _ __ 8.50
Trims mėnesiams ... .... .. ... — 1.75
Dviem miesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiguta)

Metams ------ -----------—----- $8.00
Pusei metų------------------— 4.00
Trims mėnesiams------------------ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su ušsakymu.

Vaitiekunas, Avižonis, Šuti
nis ir Milichovskis, Kauno 
spaudą nepraneša. Nieko ji 
nesako i r apie p-lę Jagoma- 
staitę bei p. Skrinikovą (juo
du tur-but dar nepabaigė 
savo “diplomatinių” kelio
nių užsienyje).

fašistų ' susirinkimų vietą,’ 
'užtikta ginklų ir dokumeii-: t
tų, kompromituojančių faši-l sugrąžinsiąs, 
stus. Iš tų dokumentų pa
aiškėjo, kad socialdemokra- rialdeinokratas”, aš„ gvildenda- 
tų spaustuvė buvo susprog
dinta fašistų.

tas, bet tiek moralių, tiek fi
zinių nuostolių jam nieks jau 

,,

Savo laiku savaitrašty • “S

Socialdemokratų Interpeliacija dėl 1 dėž. sv. po 46 kg. brutto 
1 dčž. sv. po 91 kg. brutto 

pažymėtą IM. P.
Virš išvardintas sacharinas 

tabletošie ir kristaluose su 
plombomis Virbalio muitinės.

Vagonas N r. 259423 svoris 
1600(1 kilogramų sacharino:, 
13Ž dž. svor. po 40 kg. brutto 

sv. po 172 kg. brutto
sv. po 212 kg. brutto

48 kg. brutto
34* kg. brutto
58 kg. brutto
Kulpai ? 
48 kg. brutto
60 kg. brutto
daktarui

mąs Lietuvos teismų ir Lietuvos 
vidaus .politikos kryptis, fakti
nai nurodžiau, net įvardydamas 
keliatą nukentėjusių, kurie 

Latvijos valdžia' tečiaus laukdami teisiniuose savo bylų 
nutarė ne tiktai uždrausti išsprendimo, esti daug blogesnėj 

bet padėty, negu musų liuosnoris 
- - “tremtinis” kun. Purickis, «— 

demokratu kliuba Tai vra jie ,p0 te6juS ir dau«iau metlJ uemoKratų Kiiuoą. 1 ai yra Iaukia savo by1ų ^sprendimo 
ypatingas “teisingumo” SU- sėdėdami kalėjimuose ir galop 
pratimas. Latvių socialde- esti teismo išteisinti. Kitas ^iš

teisintas” išeina ant laisvės ne
tik “apšmeižtas”, bet galutinai 
pakęikdęs savo sveikatą, šeimy
nos stotį, ir materialę gyveni
mo pusę. Ar dievobaimingi kri
kščionių publicistai parodė tuo
se atvejuose nors krislą savo 
sentimentalizmo, ar jie užtarė 

Pb trijų su puse metų tardy-ltijos atstovas, bet Lietuvos vals- nukentėjusius kaipo žmones?
tybes valdininkai. “Ryto” ben- Nei mums teko girdėti tik tokie 
dradarbis sako?

“Pas mus Lietuvoje, įsivy- 
ravufe purtiniems ginčams ir 

, opozicijos lyderių demagogiš
kiems darbams, nuo kurių nu
kenčia tauta, teko nukentėti 
ir d-rui Purickiui, kaipo žmo
gui. Mes visi, neišskiriant ir 
liaudininkų^ gerai žinome d-ro 
Purickio nuopelnus. Jo dėka 
mes šiandien esame nepriklau
somais ir Kaune musų vėlia
va pllevėsuoja. Tą faktą pa
tvirtinę istorininkai. (Ar tik
rai gi jau (am įsitikinęs “Ry
to” bendradarbis? P-jpis.) 
Apie tbkį žmogų kalbant, rei
kėtų užmiršti* partijos daly
kus ir statyti jį, kaipo Lietu
vai ^rangių asmenį, greta 
Basanavičiaus. (Basanavi
čius tik jau menkas prekybi
ninkas! P-pis.) Bet ne taip 
yra pasielgta: ne tik neįver
tinti jo darbai, bet melas su 
šmeižtu (?) pavartota prieš 
jį dėlto, kad jis krikščionis 
dęmokratas. Jam visai neti
kėta iir jo kalba laikyta, vien* 
melu paremta... “...Netikėjot 
jam dėt to, kad j jo bylą žiū
rėjote per partinius akinius. 
Net teismo salėje buvo išsi
reikšta, kad su d-ro Purickio 
byla svarstoma dviejų parti
jų likimas. Jei d-rą Purickį 
butų nubaudę, tai valstiečiai 
liaudininkai tikėtųsi kitam 
Seime turėti daugumą. Deja, 
viltis neišsipildė. Visuomene 
dabar jau galutinai įsitikino, 
kas per žmonės^ yra valst.j ' 
liaudininkai ir kituose rinki
muose galima drąsini tvirtin
ti, dėl tokio d-ro Purickio bjau
raus, nesąžiniško šmeižimo, 
ponai valst. liaudininkai labai 
plonai duduos.”
Dabar mums aišku, delko 

kun. Purickis išteisintas: kad 
ateinančiuose rinkimuose liau
dininkai “plonai dūduotų”... Jau 
ir taip aiškių-aiškiausiai, dėl ko 
kun. Purickis išteisintas, bet, 
paantrinu, mūsiške autokratija 
per daug akiplėšiška: ji dėsto 
savo žymėtas kortas aiškiai, ne
sidrovint žingeidžių, pašalinių 

metais, o»akių...
Ar liaudininkai pilonai ar sto

rai duduos kituose ateinančiuo
se rinkimuose, tai yra visai ki
tas, nepriklausantis nuo Puric
kio bylos klausimas. Apie tai 
aš bandysiu pakalbėti atskiru 
straipsneliu. Yra būtinos isto
rinės aplinkybės, kurių ir Lie
tuva negali išsisukti. Su toms 
aplinkybėms teks skaitytis liaunos nau-i .... . . . .

diduomenė bc1t
įUTkscionys demokratai,, nežiū
rint visos jų šiandieninės galy
bės. Galingi šiandien kadpmai, 
tai galingi, bet visokiai aukšty
bei yra savo zenitas, virš kurio 
jau nebegalima eiti: galima tik 
atgal grįžti, arba nef... pullti.

Charakteringa, kad musų ka- 
demai, reikalui esant, net senti- 
mentalizuoja. Tam pačiam strai- 

'psny “Ryto” bendradarbis sa- 
ko: , ' .

“Kiekvienas, sveikai protauk 
jąs pasakys, kad kaipo žmo
gui d-rui Purickiui nuostoliai 
padaryti neatitaisomi... šian
dien pasikalbėjus man asme
niškai su p. Purickiu, jis pa
sakė. kad nors yra ir išteisiu- yra miudiugus.

Latvių fašistai Rygoje va
sario 15 d. užpuolė socialde
mokratų kliubo narius, ėju
sius gatve. Vienas kliubie- 
tis, 20Tnetų vaikinas, Alek
sas Masaks, tapo nušautas, 
o keletas kitų soc.-dem. su
žeista. Policijai apsiautus

fašistų organizaciją, 
taip pat uždaryti ir social-

mokratai tečiaus mokės t^ 
valdžios, žygį atremti.

Puryckijados finalas
: mo ir nagrinėjimo s. m. vasario 
, 10 d. Vyriausis Liet. Respubli- 
! kos Tribunolas išnešė savo nuo- 
i sprendį, pateisindamas kunigą 

JUozą Purickį ir kitus su juo 
sykiu kaltinamus: J. Vaitiekų-' 
na, J. Ąvižonį ir J. šutinį byloje 
apie sachariną jr kt. ,

Kaip jau rašiau, keliatas die
nų atgal, apie šią bylą Lietuvos 

Ivisuomenė jau yra- senai tarusi 
Jsavo žodį. Bile sprendimas tę- 

“Lietuvos Žinios” parašė,'je byl°je ““skustos tuo klau- 
, ‘ j , - v. • i i x slmu visuomenės Opinijos jaukad krikščionių demokratų nekelčia. Ten ipat rašiau> kad 
partijos i pirmininkas, p. kun. Puryckis gali iškilt dar au- 
Karvelis, išbuvęs valdžioje kščiau, ne£u buvo, nes jo byla 
penkis mėnesius,1 taip pralo- sudrebino net ministerių kabine- 
bo, jogei nusipirko'\ dvarą M, pajudino pamatus net paties 

0*01 aaa T) inbuiiolo. šiandie jau faktinaivertes $21,000. P-as Karve- v>.u , , o . .. . .V 1 M ilrori htrhi

Tribunolo, šiandie jau faktinai 
.... J'., žiptoma, kad Purickio byla

lis už tai patraukė laikraštį netik sudrebino, bet ir išvertė 
atsakomybėn, ir teismas nu- ministerių kabinetą.-. Ir oficia- 
bąudė redaktorę, Feliciją ^ai valdančioji partija savo or- 
Bortkevičienę, trimis dieno- gaue Panešė., kad išvertimo ka- 
mis naminio arešto. Tokių b,,,eto b“v« ^ifetys: ' ' 
faktų, vadinasi, laikraš
čiams Lietuvoje minėti ne- permaža parodęs griežtumo ko- 
leista. voje su opozicija.

Bendrai imant, užbaigimas 
šios' bylos, tai buvo tik demons
travimas krikščionių galybės. Ji 
tęsta suvirs trejus metus ir im
ta į darbą užbaigti, kuomet ben
dra politinė phdėtis buvo užtik
rinusi pergalę. Tai buvo byla nė 
paprastų šmugelninkų sachari
nu ir kokainu, nes tokie beveik 
kasdien teisiami ir nuteisiami: 
štai nelabai senai iš Valstybės 
spaustuvės knygrišis tūlas Tur- 
činskis tapo nuteistas, vienam 
mėn. kalėjimo už tai, kad pas jį 
ouvo rasti 1 gramas ' kokaino. 
Bet tai buvo paprastas Turčins- 
kis, eilinis pilietis, o šiuo atve-

: pir
moji — tai Purickio byla, ant
roji — išverstasis kabinetas

O tuo tarpu vokiečių spau
doje yra žinių,, kad p..Kar
velis turėjęs kokių tai ryšių 
su pagarsėjusiojo Kutisker’o 
bizniu. Berline dabar eina 
to biznio tyrinėjimas. Ku- 
tisker’is esąs apgavęs ant 
labai didelės sumos valsty
bės banką. Jisai esąs Lietu
vos pilietis.

Ar Lietuvos žmonėms ne
būtų įdomu patirti, kas per 
ryšiai buvo tarpe p. Karve
lio' ir to biznieriaus?

tuose atvejuose sentimentai, jog 
valstybės, kurdamos satf nepri
klausomą gyvenimą, neatsižiuri 
į atskirus asmenis, prisieina tat 
ir paaukauti jdaugelį iš jų... ži
noma, kuomet tie “atskiri as
mens” priklauso vargų—darbi
ninkų luomui! Bet visai kitaip 
kademų publicistai prabyla 
tuomet, kai “pasįaukąųt” pri
sieina vienam iš viršūnių? Čia 
Jau ir pilietinė dora metama į 
šalį. Užmirštama/ kad per 
“besikuriančios' valstybės” val
dininkus buvo kas tai sučiup
tas nusikalamam darbe ir, pa 
trauktas atsakomybėn. Ir čia 
jau musų “doros, meilės ir kri
kščioniškos 'lygybes” 1 skelbėjai 
viešai demonstruoja savo ati
tolimą nuo Kristaus, kurs skel
bė “ k a raly s tę” aname Y>asa u 1 y. 
Musų krikščionys daug reales
ni už savo mokytoją Kristų: 
jie ranjiom ir kojom kabiriasi 
j šio pasaulio karalystę, kuri 
daug daugiau duoda realaus, 
apčiuopiamo, 'negu posmertinė, 

Puryckio 
aiškiai

Kristaus karalystė 
bylos finalas tą labai 
parodė.

šiandien susidūrė dvi Lietu
vos: pažangioji ir reakcinė. 
Reakcinė laimėjo. Bet pažan-

1921 m. gruodžio 16- d. So
cialdemokratų Frakcija Lietu
vos Steigiamam Seime įteikė 
sekančią interpeliaciją Vyriau
sybei :

“Yra žinių, kad- muisų kai 
'kuriose Ministerijose eina.spe- 
ku'liacijd. Ja .užsiima valdinin
kai urmu ir pavieniui.

Nurodo, pavyzdžiui, kad Už
sienio Reikalų Ministerijos val
dininkai iš 'kailių divonų ir ki
tokių vertybių, šmugliuoja iš 
Rusijos, net ‘ pasidarę sau 
sportą .iš to.

Nurodo, kad spekuliacijos 
dvasia yra pasiekusi ir kai 
kurias musų' atstovybes, pavy
zdžiui Berlyno. Berlynas lig 
šioL dar nėra gavęs reikiamų 
sąskaitų iš apyvartos, kurią 
jiS padarė.

■ \ Tuos gandus* patvirtina ži
nia, kad toks ponas Skrynias 
Berlyne vėl gavęs prieiti prie 
musų atstovybės prekių apy
vartos.

Pagaliau, praėjusią savaitę 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
įsakymu Joniškyje buvo sulai
kyti 3 Vagonai ,su prekėmis, 
iš kurių; vienas beaūejo spe- 
įkuliaritinio pobūdžio: vienas 
pasirodė su ęukrum, antras šų 
miltais, o trečias si1! '470 pūdų 
sacharino ir keliais pūdais ko- 
kajino. Visi 3 vagonai adrer 
supti musų pasiuntinybei Ru- 
iauosc ir su Užsienio ir Finan
sų Pramonės ir Prekybos Mi
nisterijų antspaudais. Sako, 
kad porą kitų vagonų speku- 
liantftiio pobūdžio ir tuo pačiu 
adresu siųsti nebeteko sulaiky
ti, nes jie jau atsidūrė -Lat
vi uosio.» . . v. . ..'Mes, žemiau pas įrašiusiai, 
klausiamai Krašto . Apsaugos 
Minislerio: L dėl ko nesulai
kyti ir kilu du vagonu spėkų- 
liantinio pobūdžio? 2. ar jau 
patraukli atsakomybėn speku
liacijos kaltininkai?

Minislerio Pirmininko klau
piame:

1. 'ar jis žino, 
ciją varo,musų 
ir atstovybėse?

2. jeigu žino,
daroma arba manoma 
norint toliau nebeleisti jos?

(pasirašė)
V. Požėla, Po vylius, 
Čepinskis, šukevičius, 
Plečkaitis, Venslauskis, 
Kairys, Bielinis, 
Digrys, šemiotas.

Steigiamasis Seimas
6./XII 21 m.”

MIN1STERK) PIRMININKO 
Al'SAKYMAS ĮJN- 

TERPEUACIJĄ.
Kada parėjo žiniR, Ru

sijoj išliko baisus bailus ir ka
da subruzdo visas pasaulis 
gelbėti nelaimingus badaujan
čius, dėl to buvo pasikalbėjL 
mas ir Lietuvos respublikos 
Ministerių Kabinete, kur buvo 
padarytas nutarimas, kad rei
kia gelbėti kiek galima badau
jančius. (Atstovas Digrys iš 
vielos: Sacharinu taip?) Tas, 
nutarimas skamba taip: “Mi
nisterių Kabinetas nutarė pa
vesti Užsienio Reikalų Ministe- 
riui susitarus jam su Finansų, 
Prekybos *ir Pramonės Minis- 
leriu, pristatyti Ministerių Ka
binetui projektą. suteikti pu? 
galbos badaujantiems Rusijo
je” Duoti buVo leidimai vie
ną syk 8 vagonus javų, kitą 
syk 20 vag. “Vnicštorgui” prie 
Rusijos atstovybės išvežti Ru
sijon xuž pinigus ir sumokant 
muitą, ypač skubotu keliu, ka
da ėję sėjimas javų. Savo ke
liu buvo pavesta musų Raudo
najam Kryžiui organizuoti 
kiek galima' tą pagalbą. Tai to
ki buvo žingsniai Ministerių 
Kabineto. ?o > < , ' . vT; .• ' ' !

Musų ’ patarėjas prie, Atsto
vybes Maskvoje *J. Avižonis

vago-
pro-

Kraš-

Ministerijose

tai kas yra 
daryti

a
32 sv. .po 

sv. po 
sv. po

dėž. 
dėž.
dėž. 
dėž. 
dėž.

pažymėta 
dėž. s v. po 
dėž. sv. po

pažymėta
Lcščiukaičiui

dėž. sv. po
I. B.

dėž. sv. po 
pažymėta

83 kg. brutto

Lietuvos valdžia galu gale 5uvo teisiama kunigas d-ras 
pradėjo galvoti apie rinki-1“^ ~b“v«s <«-
inUSu] JalPe^DS krašte. Kau- partijos lyderis, valdančiųjų 
no Lietuva rašo, "kad nii-^luogsiiių narys. Nesulyginama 
nisterių kabinetas1 sudarė socialė padėtis. O juk šiandie- 
tuo tikslu tam tikra komisi- n'n^‘s kapitalo sistemos gadynėj
ją iš fnįnisterių kabineto ju
riskonsulto V. Kalniečio.

taip ir turi būt, kam geriausių 
pavyzdžių yira Amerikoj, kur 
paprastas, paglemžęs pieno pus-

Klaipėdos teiitoiijos guber-jiteri eidamas į darbą darbinin-
natoriaus J. Budrio, Klaipė
dos teritorijos Direktorijos 
atstovo ir dviejų Klaipėdos 
teritorijos visuomeninių or
ganizacijų atstovų (1 lietu
vio ir 1 .vokiečio). Komisi
ja turės paruošti Seimo ir 
seimelio Klaipėdoje rinkimų 
įstatymų projektus. Jai pir
mininkauja gubernatorius 
Budrys.

žinoina

kas-žmogelis, sučiuptas ant 
“karšto”, teisiamas L. ‘ J, 
milijoniniai šalies turto grobikai 
ne tik. neteisiama, bet gauna 
dar vardą “gabių” ir “apsuk
rių” veikėjų... Tam juk ir yra 
kapitalistine sistema. I

Lietuvoje irgi tas pats. Per
vertus Lietuvos kriminologijos 
lapus, lygiai tą pat pamatysi
me, kaip ir perėję Lietuvos ka
lėjimus tą rasime, . gal dar net Į 
didesniame laipsnyje, 
jai kepta Lietuvos

norės, galės savo darbų tęsti vvl^a akiplėšiškiati.
kokius metus laiko — iki
ateis nauji Seimo rinkimai

Naujasis Lietuvos Minis
teris Pirmininkas, p. Petru
lis, vasario 16 d. iškėlė Lie
tuvos kliubo salėje .balių 
(arba, kaip tenai sako, “rau
tą”); į kurį tanpe kitų “gar
bingų svečių” buvo pakvies
tas ir... kun. Juozas Puryc-
kis.

Ar buvo taip pat pakvies
ti ir kun. Puryckio draugai

Kun. Purickio byloje susidūrė 
dvi Lietuvos pažangioji ir re-; 
akcinė. Reakcinė šiandien viešai 
ir aiškiai “laimėjo”.

Ant rytojaus po bylos išspren
dimo krikščionių “Ryto” ben
dradarbis įvadiniame $tnupsnyj 
“D-ras Purickis teisus, o jus 
kalti” kalba apie Purickio bylą, | 
ne jtaipo apie paprastų kaltina
mųjų bylą, bet klaipo apie poli
tinę bylą, kur y/ia susidūrę dvi 
priešingos partijos. Visai už
miršta tas faktas, kad kuomet 
tai tapo atidaryti vagonai ir ten 
atrastas “tavoras” priklausąs 
Purickiui ir Ko. ir kad tuos va
lomus atidarei ne koks nors pat-

4

matoma ilga, atkakli kova, ku
riai prisirengia kaip viena, 
taip kita puses. Kova, kurioj 
ne tiek kraujo praliejimas los 
rolės, kiek sąmonių auklėji
mas.

Kad pažangioji Lietuvos vi
suomenė nugalėta, o tik at
stumta i šalį, rodo net ir* tas 
krikščionišikoiįo “Ryto” bend
radarbio patetiškas šauksmas:

“Jums,, kurie atėmei žmogui 
“brangiausi turtą šiam pa- 
“sauly - sveikatą, kurie su- 
“tramdėl jo jausmus, reikės 
“atsakyti prieš baisiausi 
“teismą, prieš antrąjį teismą, 
“kurio jus nelaukiale,* ir 
“kuriam netikite.”

,šiame atvejyje “jus” tai 
pažangioji Lietuva. «Ji yra gana 
tviria, jeigu krikščionys ją 
gąsdino “antruoju teismu”, 
kurio, pačių krikščionių žo
džiais, ji nei laukia, nei. jam 
tiki. Priešingam ai vėjy musų 
realus krikščionys “juos” su
riestų į ožio ragą ir nuleistų 
“pirmuoju”, t. y. šios žemės 
teismu.

“Jie”, t. y. pažangioji Lietu
va, nors pamažu, iš lėto, ren
gia savo teismą, realų, aiJČiuo- 
piamą žemes teismą. “Jie” po 
kiškelį įgaunu vis daugiau pi
lietinės sąmones ir pradeda 
rcikalapti pilietinių teisų. E- 
konominės aplinkybės, kapita
lo vystymąsis, bendras darbi
ninkiškojo Į)asauli(| horizont® 
pllalejimas, fputiidkiados” — 
visa lai “jiems” platina darbi
ninkiškosios sąmonės vystymą
si, ii; lodei ‘ijie” nors Lietuvo
je laikinai ir atstumti, bet 
alcitim drąsiai' pąąįtiRĖ

—' Fįįvar^upiš.
11-11—25. f >'

♦

Skefhjmai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

bus atsiųsta dovanai vienas 
vagonas cukraus Jr vienas va
gonas miltų, i Iš kur imti kre
dito tam reikalui? J. Avižo- 
mio buvo sugalvota, ka<( gali
ma, už kai kuriuos patarnavi- 
mus' iš privačių asmenų gauti 
tam reikalui auka. Ir štai ne
suriš MaJikanskas paauką^o 
tam du vagonų: vieną cukraus, 
kitą miltų, už tai, kad jam lei
sta butų išvežti kai kurie pro
duktai į Rusiją. Užsienio Rei
kalų Ministeris savo valia tą 
operaciją liepė vykinti ir buvo 
išsiųsti Rusijon du vagonai su 
minėtu maistu ir- vienas 
nas, taip pat su maisto 
dūktais važmaraštyje 
mėtas. Bet, kaip jau čia
to Apsaugos Ministeris paaiš-' 
kino, jie buvo Šiauliuose sulai
kyti, nugabenti j Joniškio mui
tinę ir ten buvo^jie patikrinti. 
Kas rasta juose, aš jums pa
skaitysiu protokolą (skaito):

“1921 m. Gruodžio 5 d. mes 
žemiau pasirašiusieji Genera
linio Štabo žvalgybos Skyriaus 
vyr. Įeit. Kirlys, VH-jo Žvalgų 
punkto- Viršininkas Įeit. Čen- 
kus, Šiaulių stoties Komendan
tūros Įeit. Rūbas, Valstybės 
Kontroles Atstovas Telksnys, 
Joniškio muitinės Viršininkas, 
Naginionis, Joniškio 1 Milicijos ( 
nuovados Viršininkas Mockus, 
Jbhiškio miesto ' ir valsčiaus 
valdybos Buožis, VII-jo žvalgų č 
punkto tarnautojas T,A‘ ”!1 1 
čius, VU-jo Žvalgių 
vyr. žvalgas ____
kio muitinės pasiuntiniai per
žiūrėtojai Jančiulis, Indriulai- 
tis ii\ ščiglinskas, sustatėme 
šį protokolą Joniškio stoty 
apie peržiūrėjimą trijų vagonų 
N. N. 30061, 13499 ir 259123 
adresuotų v Užsienio Reikalų 
Ministerijos Lietuvos Atstovy
bei, kuriuose turėjo būti, sulig 
važma raiščio Nr. 57250 vago
nas Nr. 13199 kvietiniai miltai 
pi'klevoli, sulig važmaraščio 
Nr. 57281 vagonas Nr. 259423 
miltai, kruopos ir -cukrus, su
lig važmaraščio N r. 57283 va
gonas Nr. 30061 cukrus pasi
rodė; Š/m. Gruodžio 3 d. ati
darius vagoną Nr. 13499 svo
ris 15000 kilogramų — miltų 
kvietinių piklevotų 1$4 mai
šai svoris 
sacharino:

1 dėž. svor. \-)o 72 kg. brutto 
l^kspcdiicija Juozty 
Propolianio)

1 dčž. sv. po 45 kg.f brutto

Kulpai
83 kg.

J. B.

1

82 kg. brutto 
Avižoniui 

dėž. sv. po 78 kg.
pažymėta

dėž. sv. po
pažymėta 

dėž. sv. po
pažymėta Avižoniui

galterijos
dėž. sv. po 82 kg. 

pažymėta Petrikas 
dėž. sv. po 

pažymėta 
dėž. sv. po 

pažymėta 
dėž. sv. po 

pažymėta 
dėž. sy. po 
dėž. sv. po 

pažymėta

brutto

brutto

brutto 
ir bu-

brutto

82 kg. brutto

81 kg. brutto 
J. (B. A
41 kg. brutto 
l^aščiukaičiui
48 kg. brutto
73 kg. brutto 

_____ M. P.i— , H , ’ 1

*ž. sv. po, 92Lg’.? brutto 
pažymėta Petrikui

:Vi. 190 dėž.* 9,744 kg. > 
Zdanevi-^ Virš išvardintas sacharinas 

punkto Ia51etos^ ir kristalose su ploni- 
‘Vilkindas, Jonis-, *K>mis Virbalio muilinės.

(Bus daugiau)

^attonally Pric&dj 
<Brandcd i n the Bade

Hou»e
Modcl

f700 *615 *530 M50

15,000 kilogramų

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

JOS. F. BUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ
3343 So. Halaeted St., 

So. Halsted St.,
/ Chicago.

3327

Parašas M. Kleiiiberge- ,•. . Aw f Jei ieškai bargenų
,eL skaityk Naujienų skelbimus,

tūrių metų sukaktuves Husų 
Sovietų Respublikos davė pa* 
sižadėjimą rusų valdžiai, kad

SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
ŠALČIO SUSTABDYMĄ

Nuo pirmo čiaudėjimo im
kit dožą Dr. ’CaldwelFs Sy
rup Pepsin. Prašalinkit už

kietėjimą ir apsisaugokit 
nuo šalčio

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

tankiai būna mirties priežastim. 
Kuomet turit vidurių užkietėjimą, 
tuomet lengviau pagaunat šaltį, todėl 
dabokit, kad jūsų viduriai- butų liuosi. 
Čiaudėjimas yra pirmutinis perspėji
mas nuo šalčio. Nelaukite ir nepasi
tikėkite, kad šalti* pereis pats. Imkit 
šaųĮkštą Dr. Cuklwell’.s Syrup Pepsin,šaukštą Dr. C’uklwell’.s Syrup Pepsin, kuris išvalo žarnas ii' prašalina iš jų 
nuodus, sušildo kūną ir ant rytojaus šaltis pranyksta. Šaltis begali “pasiek
ta savo tikslo”, kuomet būna sustabdytas. O geriausias šalčio stabdytojas 
yra Syrup Pepsin.
Geras- liuosuotujas yrai reikalingas namuose. Kadangi Dr. CaldwcU’s Syrup 
Pepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduodama virš 10 nulio- 
nų bonkų, tai didžiuma1, šeimynų privalo pasirinkti jį. ,
lt pasirenka, ned per 30 metų būdamas ant markeli, jis paliuosavo tuksian
čiu^ žmonių nuo tokių nesmagumų, kaip vidurių užkietėjimas, raugčiojimas, 
nevirškinimas, blogas kvapas ir šalčiai. Jis paliuosuoja nuo bile'vieno ne
smagumo, surišto su vidurių užkietėjimu. Tai yra saugiausia ir maloniau
sia gyduolėj kokią, tik jus galite gauti. Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj. Doza 
kainuoją! jums apie vieną ce\itą.
Sudėtiniuose Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin nėra jokių sekretų. Jųsz rasit 
ant pakelio paaiškintą, kąd jis pada
lytas iš sunkos JSgyptiškos daržovės 
seimą1, su..priemaišą*įępsino ir mąlo- 
nių (‘aromatų. Liuesas £nuo naikotjkų 
ir kitpkių'svaigalų. Tai yra geriausias, 
liuosuoinjas šeimynoms, saugus/ jai? 
iriems’' ir veiklus seniems. Apsvarstę 
nusipirkite bonką ir jeigu deliai 'ko
kių ‘nors priežasčių jus negausite to, ; 
ko tikėjoties, jums pinigai bus sugrą
žinti. 1

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yrą^Įang žmonių, kurie visuomet 
■ norėtų pirmiau išbandyti, negu 
'pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponų, 
prisega savo vardų ir adresą ir pa
siimsią ■ j

PEPS1N SYRUP (’OMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Štampu 
nereikalinga. Visiškai dykai.
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Chicago darosi sveikesnė
I?

vCHICAjOS 100 ŽMONIŲ UŽMUŠTA' 
AUTOMOBILIŲ

Pęreitą šeštadienį automobi
liai užmušė tris žmones. Matt 
oras buvo kiek šiltesnis ir gat
vės sausos, tai ir automobiliai 
pradėjo sfrnarkiau lakstyti,, o to
dėl ir nelaimių daugiau įvyksta.

šiemet nuo sausio 1 d., auto
mobiliai užmušė 100 žmonių.

„ ... . . . .L,.„z.in 'APIPLĖŠĖ UNIJOS RASTINUSumažėjo susirgimai užkieeia-
niomis ir venerinėmis ligomis; v .

v-i • I Pereitą šeštadienį penki gm-sibniazejo ir kūdikių nurtin’ : . v e;kluoti plėšikai užpuolė stearn- 
'fitterių unijos raštinę, 180 W. 

  jVVashington ir iš ten susirinku- 
. .... .. siu narių atėrhė $1,000 pinigaisSveikatos komjsionierius Dr. . r . ., ' , . , ir brangmemmis.Bundesen paskelbė, kad peiei-; 

tais metais Chicagoje kovoje su | 
ligomis ir kelime abelno svei-1 
katingumo stovio pasiekta pažy- 
inetinų rezultatų. Ypač pažy
mėtina tai, kad pereitais me
tais vaikų' mirtingumas suma
žėjo iki tokio' ''laipsnio, kokio 
Chicagoje dar niekad nėra bu
vę. Vaikų mirtingumas perei
tais metais siekė 78.8 ant 100,- 
000 vaikų, I 
iki šiol buvusi Bita siekė 85.51 
(1922 m.). V

Taipjau labai sumažėjo mir
tingumas nuo užkrečiamųjų li
gų, ypač nuo difterijos. -/'

Dr. Bundesen sako, kad žmo
nės vis labiau pradeda savo 
sveikata rūpintis ir todėl daro
si lengviau kontroliuoti

Micevičius surado naują žodį — 
drim|bla. Tuo žodžiu mes dabar 
vadinanie vieną savo brolį.

19 skylė sekasi visiems. Sere- 
dos vakarą Dineika ir Dr. Kara
lius tą skylę, golfiškai kalbąnt, 
į vieną kirtį padarė. Dineika a- 
pie tą skylę ir j ovale kalbėjo.

Ant jdntynos riogso didelė 
taurė. Tikrai didelė ir graži. 
Tai Dr. Karaliaus trofija Lietu
vių Golfininkų Kliubui. Mes vi
si lošiame ir vis į tą taurį žiūri
me. Kas ją laimės, — dar ne
žinia.

ŠIMKUS SMARKAUJA

“Man teko visą Ameriką 
važiuoti,” sako Šimkus, “teko su

ap-

geriausiais savo svorio ristikais 
imtis, ir galiu tiek pasakyti, jog 
aš išėjau pergalėtojas.”

Savo žodžių patvirtinimui, 
Šimkus turi daugybę laikraščių 
iškarpų, kur aprašoma jo ristv- 
nes. Iš tų aprašymu matyti, 
kad Šimkus iš tiesų yra pirma
eilis ristikaS, kuris savo priešus 
guldė be pasigailėjimo.

Todėl kyla klausimas — kas 
atsitiks petnyčioj, kovos 13 *d., 
School Hali svetainėje, kai Šim
kus susitiks ant matraso su Po
žėla? Ir vienas ir kitas pasi
žymi vikrumu ir ristynių mokė
jimu. Tad jųdviejų ristynės 
galima pilnai manyti, bus tokios, 
kokių tik retkarčiais tepasitai
ko matyti., • —N.

štai greitas palengvinims 
Tiktai keletą lašų Slban’s — 
Užtepkite švelniai — prašalins 
raumenų skaudėjimą tuojau. Ne
reikia trinti — linimentas pats 
per save stimuliuoja cirkuliaci
ją suteikia greitą palengvinimą 
ir sustabdo skausmą1. Pas vi
sus ’aptiekorius — 85c.

Sloaris Liniment
— prašalina skausmą!

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

NfedSlibj nuo 9 iki 11.

DR. VAITUSH, O. D
, LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą; auris 
esti priežastimi galvos skatidčjiruo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerviio- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyste. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa ^elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali! 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th Si
Phone Rnulevard 7589 -John J. Smetana

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

, Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

,1. ’ ■

Valandos nuo JO ryto iki 10 vakare.

Smulkios Žinios

Harvey policija areštavo pen-

Aldermonai buvo susirūpinę

NUPIRK •

tame irgipasiekta

Jo lavo- 
bus par-

Meilutis. Drimbla. 14-ta skylė. 
Dr. Karaliaus trofija. Turna- 
ihento finalas.

TME.RES PLF.»4TY©r L 
To LEPVI HtH 

om TUCRE IF Tbu DOMI 
CAtRE TO MIM

bach

Daug išplėštų iš vagonų' 
pri-i daiktų liko atgauta.

Mrs. Janet Takiinski, 1453 W. 
Chicago Avė., išgėrė nuodų, bet 
galbūt pasveiks. Ją*pametė jos 
vyrasdr delei to ji buvo labai 
nusiminusi.

bep?ąukioda-Į 
Floridoj,

Tėvams teikiant pagelbą, 
daugiau mokyklų vaikų 
pagydyta^ negu pirmiau.

Health Service Institute
Specialistai —

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

DR. A. A. BIĖNIEWSKI
Jnstilutd užveizda

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

Tel. Biunsvvick 1717

VIENYBE .
Liaudies Universitetas

kurįs turi 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią

Ligoniai moka tiktai už Čepus,_ se
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Room 1421

rinkimams praėjus, nieko 
apie tai jau nebekalbama.

For BIUOUSNESS

Du policistai tiko lengvai su-1 
žeisti, jų automobiliui, besive- 

spyderį,” susidūrus gurin
tu automobiliu.

HMM rom gi

1

l)u plėšikai įsilaužė į Norton 
Door Closer Co. 2900 N. Western 
Avė, ofisą ir surišę sargą, dar
bavosi apie seifą. Bet juos už
klupo policija ir abu suėmė.

i • ___
kuomet mažiausiai \ .. ,• ..... . i Apeliacijų teismas nusprendė,

kad tie kintamieji paveikslai, 
kuriuose rodoma daug šaudimo 
ir nedorų žmonių, yra nepado
rus. Todėl ketinama įvesti aš- 
tresjię cenzūrą tfnt panašių kru- 
tanfųjų paveikslų.

ligas. | kis vagonų plėšikus ir 25 žino? 
Ypač tas pasireiškė sąryšy su ;neSj kaipo priėmėjus vogtų daik- 
venerinėmiš ligomis, l>urips y- tų. 
ra labai išsiplėtojusios ir ] 
daro daug, žalos. Sveikatos de
partamentas dėjo visas pastan- 

suvaldyti tą žmonijos ryk
li* pasdkiųiūs buvo geros, Į jant

1924 m., virš ^31,QP0^ žmo- 
ptanešė departam.entuf'sei^ 
venerinCmis ligomis, kuo-

nes 
nių 
gą 
met 1923 m. buvo tik 18,000 kajp apvalyti Chicagos orą, bet 
pranešimų. -O sykį žnmnes nu- tąi buvo tik prieš rinkimus; da*- 
stoja slėpę savo ligą ir gydo- pac 
^i, visuomet pasveiksta, nes vi
sos venerinės ligos yra išgydo
mos. - Dr. Bundesen pranašau- 

, ja,' kad jeigu ir toliau panašus 
progresas bus daromas, tai ve
nerinės- ligos bus suvaldytos, n 
gal ir visai išnaikintos.

Taipjau * žmonės laLiau rūpi
nasi vaikų sveikata ir taukiau- 
kreipiasi į sveikatos departa
mentą jieškodami patarimų ir 
pagelbos. Departamentas už
laiko tam tikras “vaikų gero
vės” stotis, kur patyrusios 
slaugės ir daktarai duoda rei
kiamų- patarimų apie vaikų 
auklėjirhą ir, jei reikia mediką-' 
linę pagelbą. 1923 m. į tas 
stotis lankėsi 57,467 motinos, o 
1924 m. jau 83,358,— virš 45 
nuoš. prieaugis. Buvę atidžiau 
prižiūrima ir vaikų sveikata 
mokyklose, ir tam gelbėjo tė
vai, 
daug

dyla «(>,546, o l92:Vm.'lik 1'1,- 
152 virš <S I nuošimčių prie
augis.

Bet .sveikatos departamento' 
veikimas tuo dar neapsirube- 
žjavo. | Jo rupesniu taipjau yra 
žiūrėti, kad pienas, vanduo if 
maistas butų sveiki-ir abelnai 
rūpintis viso miesto sveikatin
gumu,
gerų jezultatų, taip .kad 'kas
kart Chicagos miestas darosi 
vis sveikesnis ir sveikesnis gy
venti.

MES GALIME PADARYTI 
VAŽINĖJIMĄ ĮSPŪDINGŲ!

Labiausiai ekonomišką, parankų ir atsakantį važinėjimą 
męs galime padaryti su Rapid Transit Lines ką labiau 
žmonės mėgsta, ir Rapid Transit toje augštumoje meš 
palaikome visuomet. Tai tokiu budu mes panaudoję sa
vo galimybę, kad suteikus geriausi patarnavimą musų 
istorijoj visiems. Nauji karai, pagerintas patarnavimas 
ir labai žemos savaitinės kainos,, atgabena daugiau tuk- 
štančių žmonių ant musų platformų ir į musų trau

kinius. ; T' y i /
•Kodėl negalite dadėti save prie RApid Transit Šeimynos? 
Yra tikras užsiganėdinimas žinant, kad jus gaunate ge
riausią transportaciją šiame mieste.

MUSŲ PASIŪLYMAS
Mes norime turėti jumis ir kitus Chicagos žmonės kaipo 
kostumerius. Mes vešime'jumiu bile kada, taip toli kaip 
jus norite —• ir taip tankiai — per savaitę laiko — už 
$1.25. Jei jus važinėjate taupė Chicagos ir Evanston jus 
galite gauti tiesiai pasą už $2. Tiktai paprašykite bile 
stoty savaitinio “L” Paso. Jus arba bile narys jūsų šei
mynos gali jį vartoti. Tegul “L” Pasas perstato jumis 
dėl Rapid Transit patarnavimo šiandien.

X v

CHICAGO RAPID TRANSIT

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

Pirfnutinė .Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine,

a. Bartkus, Pre8.
ib!9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101,1892, Chidigo

*ennersten's

Geriausia kvapsnis
lengviausiai prirengi
(Virinkit 15 minutų)

Apyniai ir salyklos
vienam kene. Klauskit

jūsų pardavėjo.

Wennersten s
Bohemian Blend

Užmokėsit pu išgydymo
- Labai daug sergančių žmohių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikejimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti' iš
laidų. ....... v ;

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

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Chicągietis Henry II. Reus, 61 
m., (kapitalistas, 
mas laivu Shark upėj, 
paslydo,, užg*avo galvą 
krito į upę ir prigėrė, 
nas liko ištrauktas ir 
vežtas Chicagon.

Meilutis iš Dzimdzi-Drimdsp 
ne juokais gavo meilučio vardą: 
jisjM įsimylėjo. Klausykite,, pa
neles, jaunikaitis Dineika įsimy
lėjo i golfą. Jisai nesenai sva
jojo apie Kaliforniją ir kitus 
dailaus, o dabar mes ‘jį, tur būt, 
jau V.tjiki’a-i matysime (Cihicagos 
paikuose ateinančią vasarėlę. 
Tur būt, jis apsives su golfu. 
Sako vienas žmogus, kad jauni
kaitis Dineika Lietuvoje golfą 
išpopulerizuos. Turnamentė ji
sai, kaip aną kartą sakiau, dir
ba išsijuosęs.

Kitas jaunikaitis Micevičius 
(“Birutės” patriotas) lošia ir 
vis žiuri įwDr. Karaliaus trofiją.

Tas, 
namuose 
pas’amerikonus “Fivo Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštą ir lietuves.

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

VIENYBĖ,
193 Grand St Brooklyn, N. Y.

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

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

Specialistai dėl 'privačių ligų tik
tai.

Atydai 
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

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

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

“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 ląbai 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoiiaus Khrliciip, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gyditme laluii (aHokniihųai ii' visas už'i- 
seiiojusiHH ir komplikuotas linas, uos musų 
jstatKii yra prirengta fcer’uiusiaia Europiniais 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Eigas kraujo. reumatizinų. nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų Hkau- 
.Įėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo puė- 
Kum, slinkimų. plunki*. prukuiUtvirmu, neimi 
l<»nų k Viliuj, ir kitos Ji«oh yra musų 
liiniiirt per 28 metus.

Vymi ir molerys, kurie serga, .Ilgui idii- 
lanko | musų ofisą ir dasižim>< api • tiair 
jausi gydymo' būdą ton.jilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. I’ag< II' e>m tūks
tančiams kenčiančių atgauti su • ■ veikalą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis, tp- 
atidėliokite, atidėliojimus yra nelaimingas.

The Peoples Health" 
Institute

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

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suim

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
šventadieniais nuo JO iki 1 po piecri. . J’a- 
nedčly, ketverge ir pėtnyčioj »uo 9 ryti iki 
6 vai. vakare.

Garsitikites Naujienose

• HITT AND RUNN—The “Coon Cabaret” Is No Placc to Gct Freslr Without Beating It for the Tiraber—-No Suh!
MORAM’M TftKtMfe GoS 

OUT FOR. A LITRE GLUMUI Kito 
TbUll- 'AlĖfcE (S)OIM(O ovect, 

To the "COON CA3ARET OM 
’rue SOJTU FtRiT —

TbtAM—VMdS ALL 100*66, 
bOlMG OU TUE FLOOlč?

6RAPES?—LUb boss 
'lo' SU0 dOMHl'TTEb Yo' iSELF 

DAT Time -

^*-**'<»

Vartokit 
25c. ir 50c. baksclis 

l'irkit nuo aptickoriaus, 
NETURI CALOMBL 

išvalymo žarnų. Išvalo odų.
kimo galvon akaudėjimo
Nuo, užkietėjimo, nuhlan- 

BEECHAM’S pilės

BEECHAM* 
pi Oi

Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
ISiorni padaryci <iid«l| Ainugmną 
pats nau, savo gitnintma ir drau- 
gamn su kiirluU susiralinėji ir 
greičiau galėki parai vti lai i ką ar 
ką kitą, negu fiu ranka. Geriau- 
lia, parankiauHia ir dalikatniauabi 
mažintu bu lietuviikomis raidimi* 
pasaulyje. Galima ir angliikal mr

Gaunomss

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

BY HJH
Atf’S 5CS ClEAMlN OP DE 
AHtfc. EFfECTt OF A UI 

į CUTTin' ‘SCftAPE — no Sau
\ DEK AlklT (ŠRAPES (

EYtBAlXW
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NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, Kovo 9, 1925

ŠVYTURIO B-VĖS ATSTOVAS karna aplankyt

K AZtMIER \S VENCKAITIS
Lygiai metai sukanka nuo 

mirties mano mylimo vyro it* 
muši) brangaus tėvelio, kuris 
paliko mus amžinai kovo 8 d., 
1924 m. Už velionio sielą atsi
bus pamaldos, sevedoj, kovo 11 
d., 1925 m. 8 vai. iš ryto Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios Bažnyčioj. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažj- 

\ stamus dalyvauti pamaldose.
A. A. Kazimieras Venckaitis, 

paėjo iš Tauragės parapijos, 
Kaziškių kaimo.

Liekame nulindo amžinai: 
Moteris \ ludislava Venckaitienė 
Baktuitė ir vaikai Ona, Kazi
mieras, Vladislavas, Banifacas 
ir Cezaras, brolis Antanas Ame
rikoj ir Lietuvoj, seserys Mari
jona, Uršulė, Ona, Agota ir bro
lis Jonas ir Stanislovas.

V. Venckaitienė, 
4622 ST Western Avė.

1

Šiandie atidaro “Švytu 
rio” knygyną

Atidaryme, kurs įvyks 
p. žada dalyvauti 
Chicagos lietuviu.

4 vai. p. 
daugelis

knygų,

pasiekė mus.

van-
8. Vi

si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lin j vakarus nuo Buffalo ir

teisių aplankyti tų garsiųjų 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

ĮVAIRUS SKELBIMAI i
Tel. Lafayette 5153-6488

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

T—

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
)8, kį~įūr7kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

PARDAVIMUI
I ******-T'./S

‘ PARSIDUODA kriaučių ša
lpa ir valomo krautuve.

1009 N. Anstin Avė

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų jstaiga. Vie
ta gera dėl biznio, gausit barge- 
ną. Kreipkitės

4107 So. Maplewood Avė.

NAMAI-2EME
2 FLATŲ medinis namas ant 

akmens Dindamento po 5 ir 6 
kambarius, fu maco šildomas. 
Pamatyk it savininką

5729 S. Seeley A ve.
’ i augštas *

VINCENTAS LESPINSKIS
Musų mylimas tėvelis ii^ 

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

Paliko dideliame nuliudime 
du sunu, Vincentą ir Antaną ir 
draugus, Lietuvoj tėvą Antaną 
ir seserį Oną. Kūnas pašarvo
tas randasi 1736 So. 
vvorth Avė. Laidotuvės 
panedėly, kovo 
1:30 vai. po pietų 
•1736 S. \VentworHi Avė., o iš 
ten bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

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

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

♦ t

Runai ir gimines.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Wcnt-

9-tą dieną 
iš namų

STEPONAS GEDMAN

Musų mylimas vyras ir tėvas 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 35vmetu amžiaus, kovo 7 
d., 1925.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Heleną ir sūnų Oliver.

Kūnas pašarvotas randasi 
1631 So. 59 Avė., Cicero, 111. 
!lxiidotuvės įvyks panedėly, ko
vo 9, 1:30 vai. po pietų iš na
mų Į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus , nuoširdžiai ’ kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ii; suteikti 
mirusiam jam puskutinj patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siclvar- 
tos liekame, i

Moteris ir sūnūs.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. T. Chrastka, telefonas 
Lavvndale 2262. z

JUOZAPAS RUZALO
Mirė po sunkios operacijos, 

kovo,7 d., 1925, 15 min. pirm 
penkių vakare. 46 metų am
žiaus. Kilo iš Kaunoi rėd., Ro
kiškio apskričio, Zobiško para
pijos, Vienkiemis Blezlauskis 
kaimo.

>»
Išgyvępo Amerikoje 12 me

tų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Gracilią (po tėvais 
Gagiškaitė), dvi seseris -- Ana
staziją ir Angeliją ir švogeris 
Antanas Tebelskis, o Lietuvoj 
motinėlę ir vieną seserį Marijo
ną ir švogerj Antaną Stalauckf 
Kūnas pašarvotas 4451 S. Tal- 
man Avė. laidotuvės įvyks 
seredoje, kovo 11, 1925, iš na
mų 8 avi. bus atlydėtas į Nekal
to Prasidėjimo Panelės Marijos 
Švenč. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už vėlio 
siela.• ,

Po pamaldi} bus nulydėta į 
šv. uKzimiero kapines,

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

Ilsėkis mano mielas 'vyrelį ir 
lauk manės šaltoj žemelėj.

Nuliūdę •
Moteris, seserys, motina 
ir Švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudcikis, tel. Yards 1741

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad Jonas Strazdas, švyturio 
BJvės įgaliotinis iiivul i rektorių s 
atveža į Chicagą daug gražių ir 
svarbių lietuviškų 
tų tiepnkląusomoj 
Lietuvoj.

Tos knygos jau
Ir šiandie 4 vai. p. p. 3305 So. ------------------------------
Halsted St. įvyks naujo “švy- • Jonas Stl.az(ia.s -‘švv tūrio” Ir
tu™ bendrovės knygyno atida- vės dil.ektorhls ir jga-iotinis A- 
rymas. Kiekvienas, galės atei- nierik0 j 
ti, apžiūrėti tą naują musų lite-j ' 
ra turą ir savo akimis pamatyt '. ' |! ■
kiek lietuvių tauta per šiuos mo
tus pasistūmėjo progrese. Kny-’ gyvavimo paminėjimui 

kas kitas tai, ti koncertą. Taipogi 
surengi i šokių vakarą 
vakarų surengimui išrinkta ko

mi gartėsime įsigyti ir vieną ki-, misija iš šių ypatų: J. Grušas,

j>os geriau negu
parodo. .

Boto, speciale, prieinama kai-

tą knygą, kuri mums gorimi pa
tiks, jų ton rasime daugybę.

Kaip girdėti, tai knygyno a- 
t id a ryme žada dalyvauti ne'tik 
Rridgoportiečiai, bet ir kitų ko nienė 
lonijų lietuviai. . Tėvai

Pildomojo Komiteto (naujojo)LSS.
posėdis įvyks utarninke, kovo 10, 
1925, 8 vai. vakare, Naujienų Name. 
Visi Pildomojo (Komileto nariąi ma- 
Jonėkite dalyvauti šiame posėdy*

A. žyinontas.

TIKRA PROGA
ikia sąįesmenų dėl 5 suhdivizi-

Y 1.......... Turi turėti
Žeme randasi Beverly distrik- 

Mes mokame gerą komišiną.
MUNSER & CO.

76 W. Monroe St.,
Room 1600

"" j ...........  ..."■**• **

jų, Vyrų arba moterų, 
karų, 
te.

PARSIDUODA grosernė ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. 
Gausit bargeną.

Kreipkitės
915 W. 33rd St.

PARDAVIMUI pigiai bučer- 
nės ice baksis, 8x9 didumo, ir 
saliuno barai. ,Atsišauki! tuoj.

705 W. 120 SI.
Tel. Pu Urna n 8164

keturiii metų savo 
su ren g- 
nutarla

I'. Mažeikiutė, E. Grušailė ir 
G. Maršonls. Išrinkta komisija 
peržiūrėjimui knygų: V. Trai- 

J. Daniu ir J. Grušas, 
susirinkimaii atvyko se- 
Trdiniai, Grušai, J. Dan- 

p-ios Šležienė,

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušroa” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevąrd 9663. Taipgi jei 
tamsia nori, kad apari “Naujieną” 
da gauti ir kitą laikra.šlj, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis alio fyKiŲ iš ryto pradeda ap- 
rupinti savo kostuinenus “Naujie
noms“.

nuo ilrkių iš rvto pradeda
Aušros Knygynai.

MOTERŲ

REIKIA senyvos moteries dėl .pri
žiūrėjimo 3 vaikų ir pilnai prižiūrėti 
visus namus. Skalbti nereikia. Mo-. 
kosime gerą algą ir suteiksime gerą 
namą.

PARSIDUODA cigarų, sal
dainių ir kitokių mažmožių 
krautuvė. • ki '

Atsišaukite
1126 So. Wentworth Av.

7192-W. Grand; Avė. 
Tel. Cohimhos 9885

PARSIDUODA 2 fialų po 1 kam
barius medinis numas, geram sto
vy; yra gasas, elektra. Parduoda 
pats savininkas, Brighton Parke, 
4118 S. Mapleyvnod Avė. Savinin
ką galima matyti visada; antros 
lubos. Kaina lik. $5,200.

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
2 flatų mūrinis namas, po 5 ir 6 
kamb., garažas dėl 2 karu. Ir 2 
.flatų medinis namas po 5 ir 6 kam. 
2 lotai ir garažas; namas randasi 
south side. Parduosiu arba mainy
siu arit 'namo, loto. automoT)ilio, 
bučernės arba kilo biznio.

J. Lepo, 722 W. 35th SI. 
Phone Rlvd. 3249 ar Repui)!ir 10363

Kep. kanti:
! ta, p. Venckui, 
Kazlauskienė ir Sireikiene.

’l'ur būt pirmą kartą Jaunuo- 
1 lių Orkestro gyvenime taip tė

vai pasirodė susidomėję jau- 
Tendžiulytė mokina šokių ir, puoliais, kaip šf kartą, kas ina- 

d rainos.

Tėvų susirinkimas jvylęs panedėlio 
vakare, kovo 9 <1., S vai. vakare, l.iuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Bū
tinai susirinkite. Sekretorius.

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ

Jaunuoliu Orkestrą
Chicagos Lietuvių Tarybos rogąlia- 

ris mėnesinis susirinkimas atsibus 
antradienį, Kovo 10 d., 8 vai. vak. 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St.

, Meldžiam atstovų nesivėluoti, nes 
daug svarbių reikalų randasi išpren- 
dimui. Kviečia

('h. Liet. Tarybos Valdyba.

TIKR/\ proga. Reikia 5 salesine- 
nų i subdiviziją vyrų arba moterų. 
I'uri turėti karą, žemė randasi Be

geną

PARSIDUODA grosernė ii* bučer- 
nė su namu, biznis senai išdirbtas, 6 
kamb. viršui. Parduodame iš prie- 
žasties^ ligos. Kaina $9000. Pi»sę 
cash. •

8716 Marųuetlc Avė.
So. Chicago, Iii.

REIKALINGA LOTŲ, mums rei
kia lotų ant Brighton Park, or South 
Side turime daug pirkėjų laukiančių, 
jei tari lotų, tai pranešk mums. Iš
simaino taipgi geras automobilius sė
dau ant loto, kas norite automobiliaus 
■ateikit pas mus.

J. VII J MAS,
4)05 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

M0RTGECIA1 -PASKOLOS

verly dislrikte. Mes mokume 
komišiną.

Nunser and (’o»
76 W. Monroe St.

Room 1600

PARDAVIMUI grosernė, randasi 
ant bizniavd stryto, biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Parduosiu pigiai, 
priežastis pardavimo liga, atsišaukite 
tūojaus.

1854 W. 47 St.
Tel. Lafayette 5257

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTM1CNT 

CORPORATION
3801 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

tėsi iš jų nuoširdaus svarsty
mo J. Orkestro reikalų. Tas tu- 

Jaunuoliu r’ daug reikšmės. Susidomėjus 
orkestro mėnesinis susirinkimas. ‘ •iau,?uo*iv levams, susidomės ir 
Kaip paprastai, Jaunuoliai prieš

Kovo 4 d. įvyko

Kaip paprastai, Jaunuoliai prieš visuomenė.
pradedant mitingą turi pamokas, i 1k\įp, orkestron atvyko dvi 

volončelistės-šelislėš: Br. Do- 
1 reškiulė ir Aldona Traminto. 
Puiku.

Bielinis sveikina Jaunuolius
1 Kipras \Bielinis, Lietuvos Sei
mo atstovas nuo Socialdemok
ratų partijos, prisiuntė atviru
tę .1. Grušo vardu, kurioj jis 
rašo:

♦“Busimiems Naujiems Me
lams priimkite sveikinimus. 
Linkiu geros kloties Orkestrui 
ir prašau visus dalyvius pa
sveikinti. Nesu pamiršęs jūsų, 
lik laiko stoka ir nuolatinis 

lan-

taip ir šį kartą tik tuo skirtu
mų, kad šį sykį vietoj orkestro 
Jaunuoliai turėjo šokių pamo
kas. šį vakarą atvyko artiste 
Pola Tendžiulylė, kuri mokina

Roseland . —- Kovo 10 d. 8 vai. Da
kare Aušros kambariuose įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų palaikančių 
Aušros knygyno, susirinkimas. Jame 
bus raportai iš įvairių komisijų; bus 
svarstoma svarbus Sąryšio reikalai. 
Todėl delegatai ir delegatės pialonė- 
kite atsilankyti paskirtu laiku. Kurie 
negalėsite atsilankyti į šį susirinku 
mą, būtinai atsilankykite ant sekan
čio. Galite sužinoti Sąryšio susirin
kimus Naujienose pranešimuose.

J. Tamašauskas sekretorius.

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

30 S. Canal St.
2 aukštas

1 Tendžiulytės pirmos pamokos 
kaip Jaunuoliams, taip ir jų tė
vams, labai patiko. Bet ji ža<la 
ne vien šokių mokint, bet in dra
mos. Taigi Jaunuoliai turi be
galo gerą progą netik, kad vi i š
minėtų dalykėlių išmokt, bet ir 
lietuvių kalbą, nes P. Tendžiuly- 
tė duoda instrukcijas grynai lie

tuviškoj kalboj, nedarkytoj A- 
m (‘r i k o n i š k u ž a r gon u.

Po šokių pamokų pagrojus 
orkestrai buvo laikomas mi
lingas. Įstojo Irys nauji nariai 
smuikoriai, ir du senieji sugry- 
žo. Nauji: Bronė SleAiutė, Sle- 
žiukas ir Vcnskiukas; senieji: 
Pranas Jakavič ir Jonas Sirei- 
ka. Nuo koncerto jokio pelno 
nelikę, h k taip sakant, su sa
vo išeita. •

Nauja valdyba užėmė vielą. 
Pirm. Aldona. Grušaitė, pagelb. 
Bronė Doreškiutė, prot. rast. 
Alex šule, turtų rast. Povilas 
Tupis, iždininkė Pranė Mažei- 
kiutė, maršalka Bronė Tupiute, 
korespondentai: Aldona Trai- 
niutė ir Edyts Grušas.

ASMENĮ) MOJIMAI
.IEŠKAU draugų Vlado Pidvas ir 

Stasio Ringis, pirmiau gyveno Es- 
eanaba. Mieli., abudu paeina iš Ža
rėnų parapijos,*, Skaninęs kaimo.

juos praneškit.
Jonas Kumža 

1113!) Vernop Avė. 
ROSELAND, ILL.

JUOZAPAS JUOKAS

Musų mylimas draugas per
siskyrė su šiuo pasahliu sulau
kęs 59 metų amžiaus, kovo 6 
d., >0 vai. ryte po trumpos li
gos ligonbutyje. Paėjo iš Lie
tuvos. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Paliko ’ dideliame' nuliudime 
draugę Matildą Pleata ir p. Mi- 
kolaitienę ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įyyks utarninke kovo 
10 d., 7:30 vai. ryto iš koply
čios' 4605 S. Hermitage Avė., o 
iš ten bus nulydėtas j Šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o po pamahlų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos* liekame,

Draugės iuDraugai.
' /

Laidotuvėse patarnauja, gra
verius Eudeikis, tel. Yards 1741

darbas neduoda galimybes 
kinu jums parašyti. .Jūsų 
ras Bielinis.”

Tie keli žodžiai parodo ko
kią kiltų sielą turi tas nenii- 
ilstąs liaudies darbuotojas. Ka
žin ar daug lietuviai turi tokių 
prakilnių amonių, kokiu yra 
K. Bielinis? Net politiniai prie
šai be prasimanymų neturi nie
ko rimto jam užmesti. Kiprai, 
Jaunuoliai jumis irgi atmena ir 
jum linki geriausio pasisekimo 
jūsų sunkioj dėl liaudies dar
buotėj. —žemaičio Sūnūs.

JIEŠKAU Onos Indrejauskienės- 
Vasiliauskaitės ijf Julės Daujotienės- 
šiišaitė.s. Paeina iš Triškių vai.-, 
Šiaulių apskr. Gyvena Chicagoj. 
Meldžiame atsišaukti ir jai kas žino
te praneškit.

JULĖ ŠILKINAITĖ, 
6052 So. Lafayette Avė.

Tel. Normai 6746

ĮVAIRUS SKELBIMAI
•••e^i^^^********^^^*^^^^***^**^^**^********-***^—******

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą,, 
stiklus ir t. t.

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

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

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

Su- Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- • W • a v a • • • • -v *

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Btvd. 1969 res.
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing' Co., 3411-13 Ogden Avė., 
PĮione Lawdato (1114^

RĘĮKIĄ lietuvių salesmenų 
pardavinėti, vasarinių resortų 
lotus šiaurinėj daly Wisconsin. 
Alga ir komišinas, Room 713 —v 
139 N. Clark St.

REIKALINGAS barberys pir
mos klesos, darbas ant visa
dos.

Atsišaukite
. 3145 W. 59th St. ‘ •

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENA1

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI 
VARTOTI FORD KARAI 

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

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVTNES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St. 
. Atdara nedelioj ir vakarais

PARDAVIMUI
PARSIDUODA valgykit maišytų 
utų angyventoj apielinkėj. Biznistautų apgyventoj apielinkėj. 

eina gerai. Parduosiu pigiai, 
greitu laiku vykstu j Lietuvą. ,

Atsišaukite:
148 W. 69 St., 
Triangle 3061

nes

DIDŽIAUSI PROGA
Biznis dykai, tik mokėk reųdą 

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

121 W. Main Street,
ST. CHARLES, ILL. r

uz

GROJIKLIS' PIANAS 
BARGENAS /

Iš priežasties išvažiavimo iš Chica
gos, parduosiu savo $800 vertes gro- 
jikli pianą, su benčiumi, kabinet 
138 rolių, tiktai už

$110
Priimsiu) po $10 j mėnesį 

812 W. 63 St., 
pirmas augštas,

Klauskite M r. Klech piano

MOKYKLOS

ir

NAMAI-ŽEMĖ

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE

2^07 W. Madison, Chicago, TU.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
PARDAVIMUI didelis kampi

nis namas, geros įplaukos, na
mas naujfts, geriausios konst
rukcijos., pigiai parduosiu grei
tam pirkėjui, galit pamatyti pa
gal sutartį, lotas 50X125. Tu- 
riu vienų naujų moderniškų 
bungalo\v, 5 kambarių, 639 W. 
87 Blvd., lotas 33x144. Pirki
te nuo 'savininko ir sutaupyki! 
pinigų. Taipgi galime pastatyti 
pagal norą mimą. Savininkas,- 
5725 Ada St., Tel. Normai 5257

EXTRA BARGENAS
Greitam pardavimui 2 aukštų me

dinis namas, 1 Storas ir 3 fialai po 
4 kambarius, ant kampo ir cxtra 

1 lotas prie šalies. Remtos $103.00 j 
! mėnesi, vertas ,ir galima gauti dau
giau, fintai šviežiai ištaisyti ir vis
kas gerame stovyje ir gera apie- 
linkė South Side, arti Garfield bul- 
'vardo ir Halsted St. Kaina $9500.00 
įmokėti $1000.00, o likusius $75.00 
į mėnesi. Pardavimo priežastis — 
savininkas nori aplankyti Lietuvą. 
Atsišaukit greitai pas savininką.

GROCERY STORE 
6002 So. Statė St.

Tel. Wenworth 0612

PARSIDUODA namas $.u biz 
niu arba tik vienas 
grosernė. Senas išdirbtas •biz 
nis, patogioj vieloj.

4522 Donore St.

iznis --

1

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

MOKSLO

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystė.s 
Gramatikos
Retorikos 
Literatūros 

.Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAS
Malevojimaš, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas mato
mas, sirenarijos paveikslutoas male- 
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir petnyčios vaka
rais. Išmokite geyai 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

*

piečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

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

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

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin-

PARSIDUODA Lunch 
labai pigią kainą.
Kreipkitės:

3301 Wallace St.
Užpakalin

Room

PARDAVIMUI liaujas 2 aukštų 
kampinis mūrinis namas, karštu 
vandeniu šildomas, 6—6 kambarių, 
kieto medžio grindys, 2 karų gara
žas, stikliniai porčiai, sun parloras, 
moderniška^ įrengimas, savininkas 

4458 S. Savvycr Avė.

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

Daiktų:
f <

Malevų ir kitų «. reikalingų daiktii 
įirie namų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mįlwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

—— ———■ ... -■ — -

/ BARGENAS.s Pardavimui moder
niškas 8 kambarių mūrinis namas, 
4 karų garažas, 5 kambarių fialas 
ant. viršaus, 2 lotai. Taipgi 3 flatų 
moderniškas mūrinis nainas. Atsi- 
šahkite rytą arba vakare po 6 vai.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė. Taipgi prilaikom 
ir kitokias reikmenis. Parduosiu su 
namu ar be namo. Renda pigi; par
duosiu pigiai. Randasi prie pat mo
kyklos.

Atsišaukit tuojau.
4636 So. Hermitage Avė.

-------- -------- :---------S----- :-----:-----4------
EXTRA BARGENAS

Tel. Lafayette 4640

1 AKRO, 4 KAMBARIŲ 
COTTAGE VIŠTŲ 

FARMA
Parduosiu savo 4 kambarių cottage, 

prie cementinio kelio. Yja gasas, elek
tra, cementinis pamatas, kieto medžio 
gpindys, gražus elektros fixturcs, ne-

Parsiduoda saldainių Ice Cream labai toli nuo stoties C. B. & Q. gele- 
cigarų, cigbretų ir kitokių tavprų Žinkelio. Ekspreso i patarnavimas iki 
krautuvė, arti mokyklos'. Parduosiu 

* • « • . 1 _ _ Apigiai, nes priverstas greit parduot, lymu. 
Kas pirmas, tas laimės.

657 West 47 Str.
Savininke teL Vincennes 6695

miesto, .parduosiu jūsų pačių

B. VEST, .
4456 Grand Blvd., 

Phone Kenvvood 7706

pasiu-

PARDAVIMUI barbernė 3 
grėslų, viskas 
Parduosiu už 
Atsišaukite 

2851 W.

( DIDELIS BARGENAS 
naujai įtaisyta. 6 flatų ir 2 Storai ant 63 St. ne- 
nrieinnmn kaina tob Kedzie Avė. Lotas 50 pėdų prieinamą Kainą. j)ločio, kfi.na $2O00, cash $6,000.

_ F. A. Shievly and Co.
'3410 W. 63 St.
Prospect ,9059Madison St. •Tel.

e*”' ' 1 - ‘ i" .....................

Anglu Kalba 
,yra taįp svarbu mokėti kiekvie
nom gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei' tie, kurie kęlba gerai angliš
kai visuę turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir dauę 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondenee). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, III.
(karap. 33-čios gatv., 2-ros lubos)V"T- '■ ..... , —7

■ ... ■■ — I ... . ■ .A ■■

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Muzikos1 Mylėtojams
Mokinu groti lietuviškhs ir ang
liškus šokius. Mylinti muziką, 
mokanti ar nemokanti, gali prisi
dėti prie naujo beno.

P. Gražulis,"
3416 So. Aubum Avė.

Tel. Boulevąrd 1295
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