i—NA^—s

NAUJIENOS
fl

frAe 77r.-»t TndGreateštTithuanian Datlp In

<—a Wh

THt LltHIMS’AM Oaily NIWS

► JBLifHED BY

LlinVANIAN^NEWB PUBL1SHING CO.. INC.

1739 South Halsted Sltjet. Chicago, IIIinoia

Telephone Rooscvelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Chicago, I1L, Penktadienis, Kovo-March 20 d., 1925

Kaina 3c.

.------- ---i

NAUJIENOS

Entered a* aecond Clais Matter March *1, 1914, at the Post Office of Chicago, I1L
under the Act of March 3, 1879.

įp/rmas ir Didžiausias Lietuvių^Dienraštis Amerikoj

į

J The First and Greatest Lithuanlan Dailę t n America

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

1739 South HaLted Street. Chicago. IIIinou
Telephone Roosevelt 8500

VOL. XII.

Ai Ii ..................... lim................... nWW»-»

No. 67

Lenku Ultimatumas Lietuva
•

.

I

.

Illinois

1500 žmonių žuvo
Varšuva žvangina kardu
Vokietijai

■

«

'

ŽEMLAPIS PARODAS, KUR TORNADAS

IR UGNIS NUŠLAVĖ DAUG MIESTELIŲ

Užmuštų: Sužeistų

Murphysboro
VV. Frankfort
Parrish ........
De Soto ......
Bugh
■......
G ar h am
Enfield
Hurst
Benton
Thompsonville
M c Lenu s boro
Carai i ...........
Ciossville

300
300
90
100
5
U
75
12

i a n a
..... 10(1
Griffin
15
OvvoiiRville .....
..... 25
Princentoii
5
Poseyville .......
3
Elizabeth ...... :

M i Si o u r i
.....
2
Annapolis
10
Biehle
1
Allenburg ..... ....
Cape Girardeau ....
5
Perryville ..... .......... 4

Sovietų viršila skundžias dėl
valstiečių nerimo
Lenkų valdžia stato uiti Baisi vėsula ištiko Illinois WithamT e n n .....e s s.30e e
matomą Lietuvai
ir kitas valstijas
K e n t u c

400
600
250
250
60

1LL.

CHICAGi

150
60
40
50
60
85

$4,000,000 nuostolių

indiamapolis

; \x/.VA.

60
50
60
30

100
50
10
25

TENN.

laisvėje.

Sotoj daugiau kaip 100..
Par- i
ris h ir Gorham miesteliai beveik

visiškai tornado nušluoti ir apie
Padėtis rusti —

Padėtis atrodo gana rusti. Ji
tuo rūstesnė atrodo akivaizdoj
stipriai įtempto Dancigo klausi
mo, kur Lenkija koncentruoja
savo kariuomenę Dancigo kori
doriui ginti ir pagaliau užimti
laisvąjį Dancigo uostą.

KAIP GARBINGAS LIE
TUVOS PILIETIS PRIGA
VO VOKIEČIŲ BANKĄ
Prieš kiek laiko laikraš
čiuose tilpo trumpais prane
šimas apie vieną Lietuvos
pilietį, kuris prigavo vokiečių banką ant kelių m ilijomų markių. Už kelių
dienų “Naujienose” tilps
musų bendradarbio iš Lie
tuvos labai įdomus raštas
vardu Pasaka apie tūlą gar
bingą Lietuvos pilietį...
Toje Lietuvos šių dienų
gyvenimo pasakoje paduo
dama tos prigavystės isto
rija.
Tėmykite “Naujienas” ir
nepraleiskite to rašto.

Lenkai kalba apie karą
su Vokietija

Kamenevas skundžias dėl
valstiečių neramumo

tų Europoj, stoja . pž laikyme ji
dabartinės politikos — palikti

dalykus taip, kaip jie dabar kad

Kaimo darbininkai reikalauja 10

valandų darbo dienos

“Kai dėl politinio fronto, tai •
vėsula nunešė mokyklą, kurioj
čia padėtis yra taipjau rimta,”
tuo metu buvo 250 mokinių. Iš
sakė Kamenevas. “Mes turime
ių tik trys išliko sveiki, kitų 93 Jei Franci ja pritinsianti Vokie
PINIGŲ KURSAS .skaitytis su valstiečių ir kaimo
lavonai jau išimta iš griuvėsių.
^darbininkų reikalavimais, o jie
čių pasiūlymą dėl Reino sie
I
♦
reikalauja, kad ir kaimas tedir
nos saugumo, lenkai okupuo
Vėsula buvo taip smarki, kad
Į Vakar, ko VU 18 d., užsienio l>>- btų 10 valandų dienoj. Kaimas
sią Dancigą
kai kur lavonai buvo nunešti už
i'.nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <lo1 lerių bankų buvo skaitoma Amerikos sako J kad miesto darbininkai tižmylios. De Soto miestelio kai
pinigais šitaip:
kurių sugriautų namų laužai ra VARŠUVlA, Lenkija, kovo 19. Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.79 dirbą perdaug, nors dirbą daug •
$5.06 mažiau.
sta Duųuoine, penkiolika myliu — Delei vedamų Paryžiuje slap Belgijos, 100 frankų .... ..
100 kronų ........ . $18.18
tų pertraktacijų, Lenkuose vis Danijos.
tolumo. '*'■
b'rancijos, 100 frankų . . .. $5.17 Reikalauja spaudos ir organizagarsiau pradedama kalbėti apie Italijos, 100 lirų ................. .... $4.08
vimo's laisvės
Didžiausio sunaikinimo torna- karą. Lenkai sako, kad jeigu Lenkijos, 100 zlotų ....;....... ... $19.25 i
Norvegijos, 100 kronų . $1543
das padarė ten, kur jis siaute Francija sutiksianti evakuoti
“Valstiečiai,” sakė toliau Ka
Olandijos, 100 florinų . . $39 97
trumpiausiai, nedaugiau kaip Kelno zoną, priimdama Anglijos 1 Suomijos, 100 markių ...... .... $2.53 menevas, “reikalauja taipjau
penkias minutes. Audros Įpė ir Vokietijos siūlomas jos dabar švedijcs. 100 kronų ......... .. $26.95 spaudos laisvės. Nori turėt sa
Šveicarijos, 100 frankų . . $19.29
din kilo gaisrai, kurie nelaimę tinės vakarų sienos saugumo ga
vo laikraščius.
Jie reikalauja
dar baisesnę darė.
teisės organizuotis, kurti vals
rantijas, tai Lenkija busianti
.
Po Illinois daugiausiai nuken priversta okupuoti Dancigą. Pa LietllVOS PinigŲ KUFSRS tiečių draugijas ir sąjungas. Jie
nepatenkinti. Jie prikaišioja,
----------tėjo Indiana ir Missouri, paskui sak '.lenkų vyriausybės, 40,,000 (
lenkų
kariuomenės susitinka Siunčiant pinigus Lietuvon Ter kad miesto darbininkai turi sa
Tennessee ir Kentucky.
pries Dancigą su dviem miklioht tant Amerikos doleriais yra skaito- vo sąjungas, o valstiečiams tei
Nelaimės ištiktos vietos be Vokiečių kariuomenės divizijom, mas šitaip:
sė organizuotis visai atimta.”
$6.60
veik visos yra minkštosios ang Tos Vokiečių divizijos esan-1 60 litų
Savo kalbą Kamenevas baigė
10.60
100 litų
lies kasyklų srity.
Tornado čios Rytų Prūsuose ir, pasak len 200
20.75 tokiais žodžiais:
litų
81.00) “Prieš tokius reikalavimus
praeita juosta siekia apie 200 kų karininkų, jos esančios pasi 800 litų
41.25
litų
40i
mylią.
51.50 mes turime kovoti, *— kovoti
ruošusios atkirsti Dancigo kori 600 iitų
600
litų
priemonėmis.
dorių nuo I/enkijos. Be to, pa-' 700 litų
72 oo £rteščiausiomis
Tornado aunu skaitmens
čiame Dancige esą gerai išlavin-' 800 litų
82.25 Panašių reikalavimų išpildyti
92.51 mes negalime. Mes turime betDel tornado žuvusių ir sužeis- ’ tos, modejrningiausiais ginklais 90(1 litų
102.7$
200 žmonių užmušta.-

De Sotoj

. yra.

1100 litų
tų žmonių apitikris skaičius, pu. šarvuotos vokiečių kariuomenės, Prie šitos "sumos’ reikia pridėti 25 8‘i
nors daryti, kad ekonomu
gal valstijas, Associated Press kuri pasiryžus atmušti kiekvie- centai pašto išaildų už koin« ftantinį no valstiečių padėtį palengvintuS»nb|fc<tougia«U u,egram®
me. Turime kiek galėdami mana lenkų ataką.
agentūros paduodamas šiaip:

PALM BEACH, Fla., kovo 19.
Praeitą oiaktį siautęs šiame
turtuolių žiemos rezorte gaisras
sunaikino du puikiausiu ir bran
giausiu milijonierių viešbučiu,
Breakers Ilotel ir Palm Beach
ITotel, taipjau keletą krautuvių
j ir šiaip rezorto namų. Gaisro
' padarytų nuostolių skaito apie
4 milijonus dolerių.

Garlaivis sudegė

si; žemlapis parodo, kuriomis vietomis praėjo baisus tornadas, savo' kely viską n.iikindnmis. Tornadas- prasidėjo pietų rytinėj Kansaso daly, kliudė keliese Missouri, perėjo pieti
ne Illinois valstijos dalim ir pigaliau ištiko pietų Indianą. Tornado ėjimo ruožas žemlapy
parodyta šešėliu ir juodomis strėlėmis.

Lenkų štabas svarsto galimy
bes Dancigui paimti. • Vienas
svarbiausiųjų tų diskusijų klau
50
simų yra: ar turėtų būt perkel
ta daugiau lenkų armijos divi
Lexington ..........
zijų iš Aukštutinės Silezijos ir Jie norį mažiau dirbti, reikalau
Varšuva reikalauja, kad Lietu Apie 1500 žmonių žuvo, ;.>000 Springfield
.......
ją spaudos laisvės, organiza
Rusijos pasienių ir koncentruom f P. I
i
va ištrauktų savo sargybos sužeistų; kelios dešimtys mie
 Glasgovv
.............
j ta ties Dancigo koridorium su vimas laisvės....
kariuomenę iš Lenkų pasienio
stelių sunaikinta.
įvairiose vietose ....
stiprinti jau esantiems ten len
kų garnizonams, kurie šiaip bu BERL1NAS, kovo 19. — Mas
Pagalba
nukentėjusioms
Baisiausia vėsula, kokia ka
PARYŽIUS, kovo 19. — Lie
%
tų persilpni akcijai, jeigu vo kvos sovietų posėdy sovietų
tuvos legacija Paryžiuje ^skel da buvo ištikus šį kraštą, vakai
Atsitikus lokiai baisiai ne kiečių divizijoms Rytų Prusno valdžios viršila, Kamenevas, pa
pavakarį
ištiko
šešių
valstijų
bia kad dėl įvykusios praeitą
laimei, tuojau pradėta . organi se nebūtą priešpastatyta toly sakė Įdomią kalbą apie dalykų
Illinois, Indiana, Miss zuot visokia nukentėjusioms gių lenkų jėgų.
sekmadieni ties Siiuvintnls kovos dalis
padėtį Rusijoj. Tą padėtį jis
tarp Lenkų, ir Lietuvos pasienio ouri, Kentucky, Tennessee ir pagalba. Iš Chicagos ir iš ki
piešė juodžiausiais dažais, pabrė
Lenkai pasidalinę
sargybų, Varšuva pasiuntė Lie Ohio, — savo kely sėdama miv- tų miestų išleista traukiniai,
ždamas ypač pavojų, kuris grętuvos valdžiai ultimatumą, rei-|tį ir išnaikinimą,
veža gydytojus, ligonių dabo Lenkai yra pasidalinę i du 11- siąs sovietų valdžiai iš šalies mi
kalaudama kad Lietuva ištrauPilnų žinių apie tos baisios tojas, vaistus, rubus etc. Įvai geriu. Vieni jų yra tos nuomo lijonų nepatenkintų Rusijos val
ktų iš pasienio savo sargybos
i vešu los — tornado — padarytas rios visuomenės organizacijos nės, kad Anglija nuolatos ma stiečių. Be kita Maskvos sovi|kariuomenę.
! pragaištis dar nėra, tečiaus kiek aukoja pinigus. Illinois guber nevruojanti, norėdama susilp tų pirmininkas pasakė:
Lietuvos ministeris ruošias įjau žinoma,' apie trisdešimt natorius ir Chicagos miesto ninti Franci ją ir pagaliau susi “Mes turime prisiruošti bega
teikti protestą Tautų Sąjungai
miestų ir miestelių nušluota, a majoras išleido atsišaukimą Į jungti su Vokietija ir busima lo sunkiems metams. Mes jau
ir parodyti, kad Lenkų ginkluo
pie pusantro tūkstančio žmonių Visuomenę ateiti pagelbon nu- Rusijos valdžia prieš visą kitą dabar iniportuojame duoną IŠ
tos jėgos smurtu peržengė ląi užmušta, apie 5000 sužeista. Ma kentėj tįsiems. (lubernatoriaus Europą. Tos minties šalininkai užsienių, o šių metų derlius ža
kinąją sieną, kuri buvo Tautų
terialiai gi nuostoliai siekia šim prašymu, Illinois valstijos se skelbia,, kad reikią tuojau užim da būt vėl labai blogas. Savo
Sąjungos komisijos nustatyta
natai! tuojau įnešta bilius pa ti Dancigas, nežiūrint kokia kai pinigus turime kiek įmanydami
tus milijonų dolerių.
po to, kai Želigovskis užgrobei
skirti 500,000 dolerių nukentė- na, ir susijungti visoms Pabalti
Vilnių ir jo teritoriją. Jis tai^- Illinois nukentėjo skaudžiausiai jtįsiems šelpti. Bilius bus pri jo valstybėms su Lenkija, ka taupyti laukiamam blogmečiui
— pavasario ir vasaros mėne
jau kreipiasi į Francijos vald
imtas
ateinantį
trečiadienį..
dangi
Vok
iečių-Anglų
planas
Pietų Illinois nukentėjo dau
siams. Turime stengtis išružią prašydamas, kad butų pavar
padaryti
Versalės
sutarties
re

giausiai. Vienatne tik Murphy
tuloti savo
industriją
be kurios
Prezidentas Coolidge, kurs
y
•
v
tota spaudimo Varšuvai., idant
sboro suskaityta jau daugiau ne yra Amerikos Raudonojo Kry viziją gresiąs pavojum visai ry nėra visai vilties gauti užsie
užbėgus už akių karui.
tų Europai.
150 lavonų, bet manoma, kad
niuose ki^dilĮo, paskolos. Prie
Lietuviai sako » kad lenkuc sar- užmuštų skaičius sieks apie 400. žiaus pirmininkas, paragino tą
crganizaciją teikti visokios pa
Antroji gi lenkų grupe, neti monės gi savo industrijai atgai
gyba, kuri su dešimčia kulko
West Frank forte žuvusių bus galbos nelaimės aukoms.
kėdama., kad Anglija leistų Vo vinti ir išplėtoti turi pareiti iš
svaidžių netikėtai puolė lietu
nuo 300 iki 350 žmonių, o De
kietijai laisvai šeimininkauti ry pačios industrijos.
vius, suėmė tris Lietuvos sargy
bos kareivius ir laiko juos ne-

Du Palm Beach milionieriir
lieteliai sudegė

žintj jų mokesnius valdžiai, ii
tokios mokesnių naštos paleng
vinimu raminti valstiečiu nepa
tenkinimą.”
Rusų komunistas nušovė sovietų
valdininką

NEW ORLEANS, La., kovo
19.
Stovinčiame uoste South
ern Pacific linijos pasažieriniame garlaivy Bienville kilo gais
ras. Nežiūrint visų pastangų
ugnį užgesinti, laivas vargiai
bebus galima daugiau vartoti.
Gaisrui kilus j pasažierių laive
nebuvo, bet ugnį gesinant ko
letas žmonių buvo skaudžiai
sužeista.

MASKVA, kovo 19. — žino
mas dar iš 1904 metų komunis
tas Avakov nušovė bepartinį sor
vietų valdininką, finansų speci
alistą Solovenčiką, dirbusį fi
nansų komisariate Titlise. žmogChicago j r apielinkė.. — Ofici
žudybė papildyta komisariato ali* oro biuras šiai dienai pra
rūmuose. Priežastis nežinoma. našauja: — Aplamai gražu; ne
Ta žmogžudybe pasipiktinę didelė atmaina temperatūroj;
vidutinis mainąsis vėjas.
dagi patys komunistai, žmogVakar temperatūra vidutina:
žuda buvo tuojau išbrauktas is'sie|;g 390 p
partijos ir dabar laikomas areš Šiandie saulė teka 5:55, leid
te.
žiasi 6:01 valanda.

ORAS

Svarbus
Priminimas
•

Jau artinasi didžiausios pavasario
Šventės Velykos. Mes visi esame pratę suteikti 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: teh jiems reikia žemė apdirbti ir
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda
gerus vaisius, blogai — prastus, šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis suteikta is
šalies šimteriopą naudą neša.
Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius
ryšius ir susinėsimus su Lietuvos Koperacijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausj laiką ir sudidele nau
da žmonėms. '
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės^iesiog į musų
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUIIENO
1739 So. Halsted St.,
- ■
,
...

Chicago, III.
f

Penktadienis, Kovo 20,1925

NAUJIENOS, ChicagO, UI

KORESPONDENCIJOS
Valparaiso, luti,

Detroit, Mich.
“Meška su lokiu abudu tokiu”.

Kovo 12 d. Eikš Temple bu
vo surengtos prakalbos d. B.
Aoramovičiui.
Iš karto viskas ėjo kuogeriausiai.
Žmonių prisirinko
apie ašluoni šimtai išgirsti tiesą
apie tai, kas dedasi Kusi joj,
ten, kur “darbininkui” laiko
valdžią savo rankose.
Prisi. artino laikas pradėt prakalbas,
žmonės kelia ovacijas. Kaip
štai gaunama pranešimas nuo
E. R. Hensley, svetainės užžiurėtojo, kad
R. Abramovi
čius negalės kalbėti, kadangi
jis nesutinkąs kalbėti angliš
kai. Kyla didelis protestas iš
publikos, tečiaus
manažeris
pareiškia, kad: svetaine visai
nebūtų buvus
neišranduota, •
jei jis butų žinojęs, kad
kalbės svetimoje kal
bėto
neliko rengėjams
ryti, kaip tik sugrąžinti įžan
gą publikai
ir išsiskirstyti.
Taip ir padaryta.
Tuo tarpu prie svetainės bu
vo susirinkę
iapie pusšimtis
save vadinančių komunistai,
kurie sužinoję, kad kalbėtojui
svetainė
atsakyta",
šaukė:
“Bravo! bravo! Ura už Eikš!”
Publika visa
išsiskirstė, o
musų komunistai negalėdami
tverti iš džiaugsmo, šukavo,
kad d. B. Abramovičius šį vakarą ’• negalėjo pareikšt Detroito darbininkams kaip Rusijos
biurokratija
chamunistišboji
kankina ir zuiti?'Rusijos dar
bininkus. 1
Kad Liks svetainės užžiurėlojas (žinoma, viršūnių įsaky
mu) pasielgė špvinistiškai, tai
nėra stebėtina. Eikš organiza
cija susideda ne iš darbininkų.
Tečiaus, kad musų komunistė
liai kelia ovacijas, tai šoviniz
mo dvasiai, lai jie tikrai kada
verks!
—P. Jurkšaitis.

Dzimdzi-Drimdzi apsilan
kymas.

MILIJONAI DABAR GYVENANČIŲ NEBEMIRS

Nedėlioj, 22 Kovo-March, 1925 m.
ATSIBUS PRAKALBOS TRIJOSE (3) VIETOSE:

Chicago, Ilk - Mildos sveL, 3142 S. Halsted St
Kalbės F.. ZAVIST

Roselaiiti, III. -11145 S. Michigan Avė.
Pradžia 3 v. po pietų.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F
PAS MUS. TAS JUMS BUSš
ANT NAUDOS.
i

S. L FABIONAS Cb

x'.kŪD1KIv^X
'Gerovės skyrius
DEL APRŪPINIMO

809 W. 351h SI. Ctlicagū

Lietuvių Moksleivių Litera
tūros Draugija,
Valparaiso.
I nivdsity, Valparaiso, India
na, surengė puikų programą
kovo 5 dieną. Publikos dalyva
vo apie devynias dešimt. Pub
lika susidėjo iš lietuvių ir ki
tataučių moksleivių ir .mokyto
jų. Buvo keletas lietuvių ir. iš
Indiana Ilarbor, Ind.
Lietuvos
Programą
artistai Dzimdzi Drimdzi. Atvaidino veikalą “Jovalas” ir
STRAIPSNIS 1
‘‘Laisva Lietuva”. šis veika
Kaip Pašildyti Pieną Iki
las buvo labai pasekmingai at
Reikalaujamo Laipsnio
vaidintas. Jų tinkamas nudaviKad pasildžius pieną, įdėk bonkutę
mas ir gražios lietuviškos dai j šilto
vandens indą taip, kad vanduo
nelės labai užganėdino ' publi padengtų pieno lygmalę bonkoje. Kaihulą, bet neduok vandeniui užka.
Ne tik lietuvius, bet ir*)tink
virti. Kad patyrus šiltumo laipsnį už
kitataučius, o ypatingai Valpa lašink lašelį ant delno. Jei jauti ra
raiso Universiteto profesorius. mų šiltumą, tai atvėsink pakišęs po
bėgančią srovę šalto vandens. Nieka
Jie pasigyrė, jog nemanę, kad dos nedėk čiulpiko Į savo burną, kad
Lietuvoj butų tokių gerų ar- patyrus šilimos laipsnį. Tai pavojin
būdas. Del tos pačios priežasties
tistu, o labiausiai dainininkų; gas
neliesk pirštais tos čiulpiko dalies, ku-:
nors jie nesuprato žodžių, bet n dedama į kūdikio burną.
gaida ir jų muzikališki balsai
Kaip Kūdiki Laikyti Penint
(javė gerą supratimą, kad jie
yra pilnai išsilavinę ir labai Kuomet kucJkis ima savo maistą
gamtos apdovanoti
artistai, laikyk jį savo kaire lanka. Bonkutę
vir.ą laiką turi būti taip laikoma,
šiaipjau turį ir puikius balsus. per
kad gurklis visados biitų pilnas pie
Vi’ėša padėka.
no. Tas "neduoda orui vęržtis pro čiul
išreikšti piką. Duok kūdikiui progą paimti
Turime už garbę
čiulpiką gerai.
nuoširdų dėkingumą “DzimdziDrimdzi” artistams už išpildy
Kiek Laiko Kūdikis Turi
mą programo, kovo mėn. 5 d.
Žįsti Bonkutę
šių melų, Valparaiso UniversiPenėjimas turi būti baigtas per 20
ly, Valparaiso, Indiana.
ininutų. Jei kūdikis ryja godžiai, tai
Dzimdzi Drimdzi
artistai, išimk čiulpiką keletą sykių. Jei jis
mieguistas, tai palaikyk jį budinčiu
suprasdami moksleivių padėji iki
pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint to,
mą, apverlindami aukštai kul jis vistiek užmiega atimk bonkutę
ir neduok jam nieko iki sekančio pe
tūrą, ir jausdami tėvynės mei nėjimo.
lę, iš pasišventimo noriai su
teikė visa viršminėto
vakaro Maistas, kurį teiki kūdikiui, turi
programą, be jokio atlyginimo nustatytą įtaką jų augimui. Mokslas
įrodė, kad daugumoje pienas teikia
už jų darbą, Už tai, vakaro stiprybę
ir gyvybę. Išvystyme augan
rengimo komisija, vardan Lie- čių kūdikių į stiprus ir sveikus vy^
tuvių Moksleivių Literaturos 1US bei moteris duok jiems užtektina i Eagle Pieno dėlto, kad Eagle PieValparaiso nas
Draugijos ir visų
yra grynas maistas suteikiąs vimaistingumo elementus reikalin
Lietuvių Moksleivių, tariame

Dievo Karalija Atėjo!
Pradžia 2 v. po pietų.

norėdami;

širdingą ačių, už sulošibą viri
minėtų veikalų.
—Zigmontas L. Gedvilas
Narys vakaro reng. komisijos

gus, idant kūnas augtų.
Per 65 metus motinos penėjo savo
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu.
Jis pasirodė esąs puikus kūną budavotojas maistas vaikams, kurie nėra
normališkai sveiki. Gydytojai jį reko
menduoja vaikams, kurie nedapenėti
ir be svorio.
Vaikai po visa šalį tūkstančiai ir
jvi skolinai
vikrity ir
.stiprią sveikatą Eagle Pienui. Nėra

tukstančia i

jokiu abejonių apie Eagle Pieno gry
numą arba pasekmes, kurias tūkstan
čiai ateivių motinų gavo iš jo. Eagle

Pienas yra labiau vartojamas kudb

kių penėjimui, negu visi kiti maistai
krūvon sudėti. Nes tai yra grynas
pienas ir cukrus, patogioje formoje,
lengvai suvirškomr.*' kūdikiams.

Tel. Be levard 0611 ir 0774
H
PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir ,
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1|2
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310
Valandos^ nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.
Room 1211
Tel., Dearborn 1013
Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki S vai.
Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai.
Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgič.iams

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant' arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS

Kovo 22, Nedėlioj

Dzimdzi - Drimdzi
♦

z

.

■>

.

•

Lygiai 2 vai. po piety

u, 2 v. po pietų.

Kalbės S. BENECKAS.

tik yra gyvus bukite ant šių prakalbų.
Įžanga liuesą, nėra kolektų.
Rengia ir kviečia

BIBLIJOS STUDENTAI.

Sutaupyk $16.50
Ant jūsų sekamo siuto!
“Tiesiai iš dirbtuvės nešiotojui”
Tikrai $40 vertes garantuoti 100% visi
vilnoniai gerai pasiūti siutai
Viena kaina
Cfi Vienos rųšies
Žemiausia
yCw«vU Augščiausios
Pilnas pasirinkimas puikių unfinished
woi'sacd ir cassimeres
visi styliai ir
modeliai. Pritaikome dėl visokio ūgio.
Užganėdinijnas garantuotas. Imkit ele
vatorių iki 2 augšlo ir sutaupykite
$16.50
Pirkite iš dirbtuve.., .autaupykit "vidurines klastą žmonių pelną.

ABNER JONĖS
307 W. Van Buren St., kampas Franklin,
2 fl.

Advokatas
MIESTO

OFISAS:

127 N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585

VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.
ROSELAND’O OFISAS:

10717 S. Indiana Avenue,

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai

Taip
Sakant
Vadinasi
Reiškia
Dalykas
Visai

J. P. WAITSHES '

•

Kalbės S. TAMULEVIČIUS

Rockford, III, - Lietuviu sv., island av. ir Main st

. ADVOKATAS
11S. La Šalie St., Room |2001
Tel. Itandolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

GREAT
NORTHERN
THEATRE
buvusiam Hippodrome

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumentų ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St.. Room 1310
Telephone Dearborn 3946
Vakarais: 2151 Wc>;t 2W Street
Telephone Koosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667
..

Pirmutinis N
Maskaradas
Kur?
Kada?
KAIP PAVERSTI MUILĄ
SI DABIU
Skamba kaip magija. ar in
tikrenybėje lai galim) išdaryti,
lai yra jei jus vartosite A nyTicaii
Family Muilą arba American Family blakes. >
Nuo vynioklią ir pancls už tuos
One
galima išmainyti į tikrus
ida silverwaie arija į gražius Turkiškos rankšluosčius.
Jums
lai reikia gauti brangius premiums
už vynioklius American Family
Muilą ii' iš fronto ir užpakalio pa-'
neis nuo pakeliu American Family
Flakes. Nusineškite į ITemiimi
krautuvę į James S. .Kirk X' (’.ompany, kur jie bus išmainjli i silvenvare, rankšluosčius ir kilus
naudingus dalykus.
(Apskelbimas)

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

■■

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

r V. VV. RUTKAUSKAS ’

22 W. Jackson Blvd

ties didžiuoju paštu

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Ckicago
Tel. Yards 4681

V... y

Vaidins

i

i

.i

,,,, ,, ,

,, |

,

„

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS
į |
77z W. VVashington St. RoodfIII ■
Tel. Central 6210
Cicero Ketverge vakaro
4917 W. 14 St. Tel. Cicerą 8223
Ant Bridgeporto Scredoj nuo
6-8 ▼. ▼. Subatuj nuo 1-7 ▼. v. /
3236 S. Halsted St. T. Bout. 6737

3 veiksmu komediją

Potašas IR Perlamutras
Bilietu kaina: $2.50, $2.00 ir $1.00

Td. Dearborn 9067

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofiaas vidurinieslyj?
Room 17C6
CHICAGO TEMPLE DLDG.
77 W. Washinrton SL
Cor. Wa»hinct<>n

& Clark

Namų Tel.: Hyd® Pnik 33L6

' NAUJIENOS, Chicago, III.

Penktadienis, Kovo 20, 1925

| KORESPONDENCIJOS
Westvillel III.
Chicagos daktaru misija

mina naujus veikalus ir pati
jais vadovauja. Visi šv. Kry
žiaus para pi jonai yra “Naujie
nų” skaitytojai. Didžiuma jų
net ir “Gydytoja” užsirašė'

Kun. P. P. Zalink ne tik ne
\Vcstvilles lietuviai sijsiinte- draudžia skaityti laikraščius,
resavo savo sveikata. Jie pasi bet net patarė skaityti “Nau
kvietė iš Chicago:; visą “Gydy jienas” ir “Gydytoją.” Jis juow
i užrašinėja. “Geras žmogus vi
tojo” štabą.
Sekmadieny, kovo 8 dieną, sada gerai visiems daro“
Krūmelio svetainėj Įvyko šven pasakoja žmonės.
to Kryžiaus parapijos prakal
bęs. Prakalbos buvo papuoš
Nevalia blogai daryti
tos paveikslais, kuriuos Cbica-.
gos daktarai ats'vežė. Kun. Zu
Kas tik Westvillėj atsitinka,
link atidarė programa. TrumJ tai tuoj visi ir sužino. Jie, taip
poje savo, kalboje pabrėžė;
cį sakant, iš ausies į ausį... Jei
svarbų žmonių sveikatos. Pri-!
'"i tik Mėgintų kas blogais nostatė VVestvillės muzikantik.* rais ką veikti, tai jau
neri
pp. Bronislavų, jos sesutę Sta jam progos. Jie visi pasipažįsnislavą ir jų brolį Česlovą'Sur ta ir patėmiję blogai daranti
vilas. Česlovas smuiku, o jo
sesutės pianu ant keturių ran
daręs, broli, nepasirodyk. Už
kų gražiai sugrajino. Dr. S. tat pas juos yra ir gausi gero
Biežis, “Gydytojo” redaktorius,
ji pusė. Ar pažysta, ar ne, rykalbėjo api<* sveikatą, ir kai te susitikęs su geru rytu pa
kurias ligas. Jis nurodė, kad sveikina kiekvienų, kas dide

skaito

ir įgyja

F. A. R AKAS

Hillcoke, Pa.

šis nedidelis
angliakasių
kaimelis yra už 64 mylių j pie
tus nuo Pittsburgho, ant Monongahela upės kranto, Fayette paviete.
Lietuvių čia gyvena pustre
čios šeimynos, 3 pavieniai ir
viena
lietuvaitė —• Mariona
Vasiliauskaitė. Ji yra čia gi
musi, bet savo tėvų kalbos ne
sigėdi, kaip kad didžiuma čiag'iniiu ir gražiai
lietuviškai
kalba; be to yra labai mandagi
mergaite, ir visų
mylima. Ji
dirba kompanijos sankrovoje.
liame mieste negirdėti. Kartų Kiek man yra žinoma,' laikra
buvo atvažiavęs kokis tai ku- ščių į čia pareina
po vienų
nigas-daktaras, kad padaryti egz.: “Naujienų”. “Keleivio,”
sau biznį. S'užinojo žmones, “Amerikos ItJieluvio,” “Aido
kad buk jis išleido lapelius ir ir “Tėvynės”.
siuntinėjęs laiškus tautiškos
čia yra viena kasykla,
o
bažnyčios parapijonam, kad jie šalo jos krosnis koksams deg
išvytų savo klebonų, nes jisai li. Visų tai priklauso Hecla
buk “negeras” ' žmogus. Val Coal and Coke Co. Ikišiol ka
džia miesto suareštavo “teisin sykla dirbo gerai — po 5 (ir
gą” “kunigą-daktarų” ir nu- 6 dienas į savaitę, bet su pa
baudė, kuomet jis prisipažino baiga vasario mėnesio darbai
prie kaltės. UŽ negražių laiš-‘čmė mažėti ir

pamokinimą. kų siuntinėjimą miesto valdžia
jo dirbti tik 3

Senasis buvo puikius

muzikantas, bet aplinkybėms
susidėjus apleido miestų. Kai
jie gaus vargonininką, tai vėl
bus viskas po senovei, Muzikanto laukia ir didelis Westvilles- jaunimas. Jis turi gerus
balsus ir nori dainuoti, o čia
nėra jokio mokytojaus. Dąugiausia prisieina teatrus vai
dinti. Yra čia jau prasilavinu
sių vaidylų ir vaidylaičių. Dau
giausia dailėje darbuojasi p-lė
Elena M. Reduliutė. Ji, kaipo
direktorius, parenka ir paga/—

...

Tel. lafayette 4228

.......

..........
,

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th 8t^

kolegiją;
rijos
ilgai praktika
Pennsylvusi
ligonvanijos
bučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

ir

navimą

Bankos.

parankumą

Klausimas—
.

Rūkytojo
paprastu cigaretų
—tr

•

Kodėl aš turiu rū
kyti Helmar cigaretus?

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Žios

A įsakymas—

f1oro

Rūkytojo
Helmar cigaretų
«

Kuomet t jus rūkote
Turkišką
tabaką,
tai tuomet jus rū
kote gryniausj ta
baką pfeaulyje ko
kį galima gauti dėl
cigaretų.

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

--

DR. MADRIDE KAHN

Res. Ph. Rockwell 0268, ('anai 0084
DR. I. TREIGEI!
2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėk 10-12* ir pag. sut.

4631 So. Ashland Avė.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
Helmaniose jus gaunote gryną rųfiį
Turkiško tabako. Paprastuose cigaretuose jus gaunate paprastą taba
ką visokių ryšių.

3464 So. Halsted St.
• >fiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų ir 6 iki 8 vakare
Telefonas Boulevard 1939

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, 111.

•p

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
«

(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
75 centuš. Jie yra la»ai puikus ir patogus
□aidėjimui pirkinių:
He yra suienkami;
inka dėl daug pirki- >
iių ir dėl mažai. Jie
inka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. Persiuntimo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St

A. L DAVIDONIS, M. D.
1643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Df. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’
1579 Milwaukee.Ave., Room 209

Or. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western A vė.

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 pietį.
k
, ■■■■...
■
„ /
Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrilkų
Vaikų ir visų chroniikų ligų,
tfisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak Ne
įeitomis iš šventadieniais 10-—12 diur

Df. Renedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie

Avė. ..Phone

Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras

Tel. Lafayette 4146*

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

DR. M. T. STRIKOL

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

/

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.

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

DhMI

Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

3303 So. Morgan St.
Chicago
Telephone
Boulevard 2160
Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronswick 4983
Namų telefonas Spaplding 8633

Chicago, lū.

DR. M. J. SHERMAN

DR. A. MONTVID

Chicago, UI

Streets,

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

Tel. Boulevard 0587

DR. S. A. BRENZA.

Dearbom, Monroe

Clark

--

Europinis Gydytojas ir
Chirurgas

LIETUVIAI DAKTARAI

aupymo

ir

Telefonas Midway 2880
Telephone Yards 0994

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

žemutinio

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

3333 So. Halsted St.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK
ant

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau

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

Randasi

1)R. CHARLES SEGAL

Specialistas džiovos

kampas North Avė. ir Robey St.

Saugumas dėl

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Spėriai: Nedėliomis ofisas uždary
tas.
Jeigu reikalinga dėl namų,
šaukite
Boulevard 4136 arba
Drexel 0950.

Turėk Švarias, sveikas akis

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

>

^■DR, HERZMAN^*

Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*
Chicago, Illinois

o

I

3235 S. Halsted St

3235 S, Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.

1/

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

Boulevard 4186

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

O

PRANEŠIMAS

Gerai lietuviams žinomas per 16
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 plutų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal
8110. Naktį
relefonaij
Drexel 0950

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

ar 4 dienas į

Jis ragino \vestviliečius užsira nubaudė užsimokėti $16.30. Su
savaitę.
šyti “(iydytoją” ir naudotis pyko kavalierius ir nusispiovęs
Angliakasių padėtis yra nesveikatos žiniomis, kurias lie išvažiavo.
pav y dėt i na. An p*l i a k asi ai čia
tuviai daktarai teikia lietuvių
yra neorganizuoti ir kasyklos
visuomenei.
open
shop”
vedamos sulig
Ant galo pristato Dr. A. J.
Užmušė moterį
sistemos, nes čia angliakasiai
Karalių, “Gydytojo” redakto-j
1922 m.
pralaimėjo streikų'
rių kalbėti. Jis yra gerai west-| Sekmadieny, kovo 8 d., tapo J Jie išstreikavę septynius
mė! .
Jis
aiški--užmušta
nepažystama
moteris.
viliečiams žinomas.. — ....... (
nesiūs turėjo gryžti
no ligas, kurios buvo rodomos Jos eita iš Westvillės į Dan- nieko nelaimėję. Tuo laiku
paveiksluose. Jis moka gra villo, III., automobilių keliu. angliakasiai streikavo
visoje
žiai aiškinti ir tinkamai pajuo- Ties Eglcr, 111 su šešiais pasa- šalyje, bet rugsėjo mėnesy ankinti publikų. Prakalbos labai, žieriais aulomobilius užgavoogliakasių unijos
prezidentas
patiko ir publika klausėsi žin moterį ir užmušė. Savininkas
^_|Le\vis sutaikė vakarinę dalį
geidžiai. Buvo pilnutėlė p. Kro automobilio, p. J. Barus nuve |Pa. valstijos, taipjau Ohio, In-Į
žė moterį į Danvillę į šv. VAzmelio svet.
o(
bielcs ligoninę. Balsai nuėjęs 'diana ir Illinois valstijas,
Kun. P. P. Zalink
Fayettc, Grcen ir Siunmerset
kad yra dabar proga mokytis raportavo policijai apie šį įvy ' pavietai, Pen nsylvan i jos valski, bet pilkąja jo neareštavo.
lietuviškai rašyti ir
kovos
bw«'Čka<i
turėjo pasilikti1
\ Kryžiaus Priežastis užmušimo I
Jis pasakė, kad
laike vieni. Kada kitų valstijų
parapija duodanti jam užlai tenai žmonės niekad nevaikš 'angliakasiai sugryžo į darbą,
kymų, tad jis (klebonas) no čioja, nes ant valstijos auto- , tai anglių kompanijoms jau
rėtų, kad lietuviai iš jo turėtų ‘ rnchilių kelio nevalia pėstiems lengva buvo sulaužyti šių trijų
ir daug naudos. Jis mokina vaikščioti; buvo pusėtinai tam- pavietų angliakasių
streikų.
lietuvių kalbos čia visus gimu-' su, nes buvo <S vai. vakaro,
Už tų vietos angliakasiai yra
sius.
Didžiumoje
mokinasi, Moteris neturėjo jokių ant labai įniršę ant unijos, o ypač
merginos, kad galėtų būti tik- rašų, lad negalėjo sužinoti ant jos prezidento Lewis.
rom lietuvaitėm.
Dabartiniu laiku vietos ang
kas ji per viena ir iš kur ji
paaina. Kadangi ji ėjo iš West- liakasiai yra labai išnaudojami
villės į Danvillę, tai buvo ma ir visaip persekiojami. Krovė
Tautiška bažnyčia
nyta, kad ji yra vvestvilietė. jai (loderiai) yra apmokami
švento Kryžiaus parapijos Todėl buvo pašauktas Westvi- ne puo tonų, kaip daroma lini
bažnyčia dirba visų progresy- llės lietuvis graborius (jis yra nėse kasyklose, bet nuo vago
\ Į darbų. J’arpe parapijonų ir vienų vienas Wcstvillėj gra nų (karų). Vagonėliai yra ga
jų klebono yra geri santykiai. borius) p. Juozas Urbas, 135 ma dideli — trijų tonų, o ang
Jie kas kart progresuoja ir Wes St., kad moteries1 kūną liakasiai gauna už pripildymą
$1.58.
kyla turtu. Visų bažnyčią iš pasiimtų į Westvillę. Danvilles šinų $1.12, o iš pikio
vidaus puikiai padabino. Ren anglų laikraščiuose pagarsinus tokio vagonėlio — iš. po magiasi statyti sau svetainę, ku
rioje galės susirinkimus laiky
f......................... ......... ——
ti, mokyklų turėti ir pasiimki
Virš 160,000 taupymo
minimus rengti. Bažnyčia ir
depozitorių, įskaitant di
klebonija randas puikioje viedelį skaitlių
dūrio miestelio. Viskas, kas
LIETUVIU
tenai dabar trūksta, tai vargo
patvirtina saugumą, patar
nininko.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkevric>
BANIS
AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauju
mote
rims prie gimdym o,
patarimai
lykai
moterim*
ir merginoms.
311.3 South
Halsted St.

Marguetle Pharmacy

S’.S

*

negu jas gavus išsigydyti.
Kalbėjo J. Jankus, chicagietis, apie svarbų literatūros
žmonijos gyvenime. Jis nuro
dė, kad žodžiu nepasieksi visų
ir visada, nors ir didžiausiame
pasiryžime patarnauti. Tą gali
ma atsiekti “Gydytojo” pagal
ba. Esu, daktaras rašo pamo
kinantį sveikatai straipsnį tik
vienų, o jis pasiekia tukstančiiis, kurie sau namie sėdėdami

po trijų dienų atsišaukė ve-1 Reiškia, iš po marinos anglia-[
lionės giminės. Paaiškėjo, kad kasys tiki krauti vagonėlį po' sekiojami ir už mažiausią pra
užmuštoji moteris yra Minnie! $37e už toną anglių, kuomet sižengimą yra šalinami iš dar
F? Vienatinė Lietuviška Aplieka
Johnson, yra vedusi, 41 metų! uninesfe kasyklose angliakasys bo. Sankrovų užlaiko
šioje Apielinkėje
amžiaus ir paeina iš Danville,1 už toną, gauna 7.3c, Taigi vie-' kompanija ir joje viskas
tos,
angliakasiai turi dirbti už daug brangiau, negu kituose
111. Ji tenai turi savo seserį.
(
Ketverge ryte, kovo 12 d.! pusę tos mokesties, kurią gau-; miesteliuose. Angliakasiai taip
Registruotas AptieJforius
angliakasiai jau gyvena ir kompanijos nalaidotuvių direktorius pK J. na organizuoti
ir Savininkas
muose. Nuomos
kompanija1
Urbas velionės kūnų parvežė lininėse kasyklose,
2346 West 69th Street
arti We«tern Avė.
į Danvillę ir tenai palaidojo. : Dieniniams
darbininkams ima po $6 į mėnesį ir taipjau
Phone Repuhlic 5877 - 5831
—Rep.
CHICAGO. ILL.
apmokama tiek pat, • kaip ir $3 už vežimą anglių kurui.
Vėjui
papiltus
nuo
kokso
! lininėse kasyklose, da 5c. į vai.
daugiau, nes čia moka .$7.55 už krosnių, visas kaimelis atsidu
I 8 vai. 'vardo dienų, o prasčiau ria durnuose ir tada jis išro Mrs. MIGHNIEVICZ - VIUIKIENE
siam darbininkui pa geibiu in do gyvųjų pragaras.
AKUŠERKA
kilų čia moka $6.5$.
3101
So.
Halsted
St., kampas 31 gat.
—Pasaulio Vergas.
Darbai. — Angliakasį!) gyveni
Tel. Yards 1119
mas. — Lietuviai.
Baigusi akuše-

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po plot;
Biuras 4204 Archer Avė.

Kampas Sacramento Avė.

V..nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:fW
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette

t

Penktadienis,

NAUJIENOS
i b»- • itbuunian Daily
n'iuhed
Kaily
Etcept
Sunctey
oe LitbuAuiaD N«wi PuM. (te Ine

SditoT P GRIGAITIS
173P South Balited Stram
Chicago, IU.
Talepbone Roosavelt 8500
X8.00
$7.00
»«,00
(r

Milei ed ib Second Clas* Mat te.
larcb 17th 1914, at the Pogt Office
t Chicago. 111.
indei th« act nf
4arch 2nd 1879
Naujienos eina kasdien
išskiriant
dkmadienius. Leidžia Naujienų Denir6vė. 1739 So Halsted St., Chicago
H
Telefonas* Ronspvelt R500

Užsimokėjimo 4aina
nieagoje - paštu:
Metams
____________
$8.00
Pusei metų ...........
4.00
Trims menesiams __ _______ 2.00
Dviem mėnesiams ..........
J.50
Vienam mėnesiui
____
.75
per

Viena kopija

neAiotoju»

.......

L—

3c

Savaitei __ ____ _ _ _ _____ 18c
Mėnesiui

..... ..............................—

Reakcijos Įsigalėjo
mas Lietuvoje
K. BIELINIO KALBA SEIME. i je pažymėtos pilietinės teises,

Subscription Kates i
per year in Canada.
per year outside of Chicago
per year in Chicagn
pe» copy.

nicagroje

rikoje mažai paisoma į tai,
iš kur žmogus kilęs arba ko
kia jo profesija; ūkininkas
arba darbininkas, čia nėra,
niekinamas dėlto, kad jisai
“neponišką” darbą dirba. ;

76c

'uvienytose Valstijose, ne Chicagoje
paštui
Metams __ _____
4- , $7.00
Pusei metų . .....;.
____ 8.50
Trims mėnesiams
_____ 1.75
Dviem mėesiam .
1.25
Vienam mėnesiui
_:_____ .75

Didelės reikšmės turi, pa
galinus tas faktas, kad
Amerikoje žmonės naudoja
si gana plačia sąžinės lais
ve. Viešosiose mokyklose,
kurios yra užlaikomos vi
suomenės pinigais, čia nėra
dėstoma religija. Kada žmo
gus ieško vietos, jo neklau
sia, ar jisai tiki, ar ne; per
visą savo gyvenimą jisai ga
li apseiti be kunigų, popų ir
rabinų globos. Kas nepasi

Lietuvos Seimo 169-ame po
sėdyje socialdemokratų frakci
jos narys, atstovas Kipras Bie
linis pasakė savo frakcijos var
du kalbą parėmimui interpe
liacijos valdžiai dėl vidaus po
litikos. Tos interpeliacijos te
kstas
buvo
nepersenai
įdėtas “Naujienose”. Drg. Bie
linio kalba skamba taip:
Gerbiamieji. iMan rodos, į ro
dinėti Seimui musų inlerpeliacijos priimtinumą netektų, nes
faktai, išdėstyti pačioje inter
peliacijoje, yra tiek ryškus ir
tiki savim ir nežino, kaip tiek vaizdingi, kad kiekvienų,
kas seka musų gyvenimą, įti
savo “stelą ganyti”, tas gali kino, jog interpeliacijoj nėra
kreiptis prie kunigo'; bet nepagrįstų dalykų. Turiu pažy
niekas jo prie to neverčia. mėti, kad svarstant Miriisterių
Kabineto deklaraciją, atstovai
iš dešines yra pareiškę, kalbė-

Tokios yra tos svarbiau- si« "\kelai<1 kai kuriu
sios
Driežai dėl
kuriu prie
Šios jlikina
irtterPeIiacijos.
sios priežastys,
dėl kūnų
(ai mune
, kad man Visa
ne_
Lietuvon ir kitur užsieniuosef
(Atpiginta)
Amerikos žmonės jaučiasi reikės dėti didelių pastangų
' Metama
______________ __
Pusei metų ___ 4.0P
gyveną laisvoje demokrati-' ir apsivilti, delei intcrpeliaTn’m» mineaiama ___ _____ 2 00
Bet, kaip aukš-' ci.i(>s galimo atmetimo. Su tuo
Pinigųv '-eiki» afaatf neit- Momr nėje šalyje.
’rderin kartu su uisakvmn.
čiaus pastebėjome, šios šaJ
 įsitikinimu pradedu dėstyti fa
ktus, kurie yra musų žinioje.
lies tvarka anaiptol nėra Aš dar turėčiau priminti, kad
Amerikos, žmonyse yra ideališka. Ji turi net labai interpeliacijos> i_.
nepriėmimas iš
labai prasiplatinus nuomo stambių ydų, nuo kurių yra Seimo daugumosi pusės visai
nė, kad Jungtinių Valstijų pasiliuosavusios kitos Ša- . nepakenktų tos interpeliacijos
priėmimui krašte, nes dėl tų
tvarka esanti demokratiš
kiausia pasaulyje;, daugelis Ar demokratiškai, pav. įvykių, kurie musų interpe
liacijoje išdėstyti, krašte yra
net laiko ją demokratybės yra suorganizuota centrali- aiškus
nusistatymas. Nors in
idealu.
nė vykdomoji (pildomoji) terpeliacija čia butų atmesta,
Kad Amerika yra demo- valdžia? Visai ne. Kitose bet kraštas, be abejones, muinterpeliaciją jau yra prieVatybės idealas, tai, žino šalyse vykdomąją valdžią
mo, netiesa. Bet ji daugeliu kontroliuoja žmonių atsto męs ir yra pripažinęs ją sku
bota.
atžvilgių iš tiesų gali prieš vai, o Amerikoje ji yra be
Konstitucinių garantijų lau
kitas šalis pasigirti.
veik be jokios kontrolės.

būtent §§ <8-21, neveikia kaip
tik link vienos Lietuvos visuo
menes dalies. Jei iš vienos pu
,
sės toji visuomenės dalis, tie
visuomenės sluogsniai, lkurie
__
artimi krikščionių demokratų
širdžiai, turi ^galimybės vysty
ti ^avo nusistatymą, ir jį pa
reikšti, tai antroji*
pusėje,
mes matom ištisą Lietuvos vi
suomenės dalį, tos visuomenės,
kuri, anot “Statistikos Biuletino”
sudaro virš 340,0(10 iLietuvos gyventojų, bū
tent, Lietuvos
darbininkiją,
- šitoji visuomenės dalis ne
turi galimybes nei savo reika
lus apginti, nei savo kūrybą
plėsti, nei savo kultūrą kelti,
šitoji padėtis krašte susidarė
ne pripuolamai, bet lodei, kad
tokį administracijos nusistaty
mą palaiko
ir paragina tie
sluogsniai, los valdančios gru
pės, kurios šiandien čia Sei
me turi daugumą ir stato vyk
domąją valdžią ir administra
ciją.
Karo padėties tvarka.

Pas mus vienas svarbiausių
dalykų yra tas,
kad krašte
nėra teisėtumo arba teisėtu
mas yra paremtas’ vien tik ka
ro meto tvarka. Musų interpe
liacijos pirmame skyriuje pa
minėta karo lauko teismo nu
teisinąs
nubauti 4’ žmones
mirtimi. Šitaip byla iškylu tuo
metu, kada Lietuvoje neturime
nei karo, nei tokių sąlygų, ka
da valstybei gręstų didelis pa
vojus. šita byla
susidarusi
musų sąlygose,
yra ne tik
musų krašto opus dienos klau
simas, ji, kaip žinot, yra aplė
žymas.
kusi’visą pasaulį. Man nelabai
Rygoje.
Eidamas prie pačios interpe senai yra -tekę būti
Vykdomosios valdžios va liacijos, turiu pažymėti, kad Nustebę mano pažįstami klau
dai kitose šalyse yra mini- mums tenka kalbėli ne ko- sė manęs: “Kas pas jus Lietu
už atsišauk isteriai, kurie sudaro vadi kiais nors paprastais į vykiais, voje dedasi, kad nesant
rimtų
žymėti ne kuris vienas, ’ antras mų platinimą,
namą “ministerių kabine didesnis ar mažesnis adminis- įvykių, nė sukilimo ženklų ar
tą”. Visas kabinetas, kaip (racijos prasižengimas, mums kokių nors didesnių neramuir kiekvienas atskiras mini- tenka kalbėti dėl viso konsti-. mų, k&ro lauko teismas teisia
steris atsako už savo dar tucijos skyriaus iš vidaus gy- mirtim ištisas eiles žmonių?’.
yra tekę skaityti Ameri
bus parlamentui. Jeigu par venimo iš braukimo. Konstitu- Kam
garantijos, pažvmėlos kos laikraščius, tas matė, kad
cinės
lamentas pareiškia jiems musų konstitucijos §§ 8-21, šita byla yra apėjusi visą Anepasitikėjimą, tai jie turi pas mus absoliučiai neveikia, merikos lietuviškąją spaudą.
trauktis.
mums neša Įdomu tai, kad Amerikos laik
Kiekviena diena
O Amerikoje tokios mini- tokių Faktų, kurie įrodo, kad raščiai apie tą įvykį sužinojo
ne iš musų laikraščių;
musų
sterių atsakomybės nėra. pilietinių garantijų pas mus laikraščiai
negalėjo rašyti tuo
nėra. Todėl keldama šitą in
Ministeriai čia yra laikomi terpeliaciją, socialdemokratų klausimu, nes cenzūra darė vi
prezidento “sekretoriais”;! frakcija yra susirupinusi klau sų pastangų, kad tas klausi
tik prezidentui jie ir duoda simu, kad (Lietuvoje neveikia mas neįeitų į musų spaudą, —atskaitą iš savo darbų. Tik įstatymai ir pagrindiniai kons bet jie sužinojo, iš anglų ir vo
kiečių spaudos. Vokiečių spau
titucijos dėsniai.
dai’ priminti, da šitą bylą pažymėjo kaipo
Aš norėčiau
tyti, jeigu jie negerai savo kad konstitucijos dalis, kurio- barbariškos justicijos pavyzdį

Pirmiausia, ji yra paly
ginti laisva nuo inilitarizmo. Žmonės, atkelavę iš
kitų šalių ir apsigyvenę
Amerikoje, jaučia, kaipo di
delį
palengvinimą,
kad
jiems čia nereikia eiti tar
nauti kariuomenėje. Lietu
viai, pavyzdžiui, pirmiaus
vykdavo j Ameriką daugiausia kaip tik dėlto, kad
jie norėdavo ištrukti nuo
kareiviavimo.
Amerikoje ne tiktai -r orą
privalomo tarnavimo ka
riuomenėje, bet paprasti pi
liečiai čia ir šiaip mažai tesusiduria su kariuomenės
atstovais — retai juos mato,
neturi jiems lenktis arba
pareigas eina. Žmonių at-l
trauktis iš kelio ir t. t.
stovai šitame klausime visai
neturi balso.
Antra, Amerikos gyven
tojus ne perdaugiausia var
žo policijos priežiūra. Jiems Tiktai skirdamas sekreto
nereikia nešiotis kišeniuje rius, prezidentas turi gauti
pasportą; nereikia prašyti senato pritarimą; o atstovų
policijos leidimo, organizuo buto jam šitame dalyke nė
jant draugijas, arba darant klaustis nereikia.
Prezidentas Coolidge tesusirinkimus.
Nuo karo ir prohibicijos čiaus dabar mėgino panie
įvedimo, tiesa, dalykai čia kinti net ir senato teisę da
pablogėjo labai žymiai, bet lyvauti sekretorių - minisdar vis nepasiekė to laips terių skyrime. Jisai buvo
nio, kaip daugumo je Euro- užsispyręs kad ir čia dar
n’ą įjeneraliu prokuroru
(taip sakant, teisingumo
ministerių); ir kuomet sesavo demokratybe, yra dar natas atmetė prezidento
ta, kad čia nėra jokių luo kandidatą, tai Coolidge’as
mų skirtumų, čia nėra ba grasino paskirti jį pertrau
jorų ne “žemos kilmės” kos metu, kai senatoriai bus
žmonių, nėra lordų, grafų išvažinėję namo.
arba kunigaikščių.
Visi Francijoje arba Vokietižmonės čia yra laikomi ly- joje už šitokį autokratišką
giais prieš įstatymus. Tai, elgimąsi prezidentas butų
žinoma, nereiškia, kad be-: išmestas iš savo vietos. O
kurtis Amerikoje turi tiek Amerikoje prezidentui niepat progų gyvenime, kaip kas negali nieko padaryt,
turtingas žmogus; tokiosVieno asmens rankose čia
lygybės šiandie pasaulyje yra be galo didelė galia,
dar niekur nėra. Bet Arpe- yra nedemokratiška.

įrodymas, kada
Aš manau, kad šitas įvykis su-' nas kaltės
daro ne tik musų vidaus klau esama karo meto ir kada ręisimą, jis sudaro klausimą
ir kalinga imtis griežių priemo
tų santykių, kuriuos mes turi nių; reiškia tada, kada eina
me su žmonėmis už Lietuvos karas arba ginkluotas sukili
‘.ienų, nuo ko taip pat priklau-l mas. Nežiūrint šilų įstatymo
so musų geras vardas.
reikalavimų ir to, kad aiškių
Paišinėsiu kelias ■'reikšmin įrodymų toj byloj nebuvo, ne
gas smulkmenas. .Jums žino žiurint, kad pas Ivanauską
ma, kad gruodžio mėnesio
7 nerasta nieko tokio, kas duotų
dieną praeitų metų
policijos! pamato įtarti jį turint santibuvo
7___sulaikytas
__
, neblaivus žmo kius
' 1...su komunistais
I______ j, nežiurint
gus, Rapnikas. Pas ji rasta viso to, karo lauko* teismas
komunistinių atsišaukimų. Ka- duoda mirties bausmės surendą, Rapniką tardant, polici- dimą.
trimis iiujos paklausta iš kur jis gavęs| įvykis su tais
atsišaukimus,
tai jis atsakė kentėjusiais turi dar• ir kitoesąs gavęs* iš kai kurio Čaps- kių priešginumų. Krašto Apkio. Suimta Čapskis ir pa- saugos Ministerija dar prieš
klausta, iš kur jis gavęs atsi pusantrų metų yra įnešusi įsšaukimų; jis atsake gavęs iš, tatymo sumanymą, kuriuo ji
Ivanausko. Suimtas Ivanaus atsisako nuo karo stovio !Lickas, iškrečiama jo' butas, nie tūtoje.- Reiškia, tuo pačiu atko nerandama. Paklaustas, ar sisako ir nuo išimtinų teismų,
jisai yra davęs čapskiui alsi- nuo karo lauko teisių, nuo kašaukimų,’ Ivanauskas

pareiškė,'ro meto jurisdikcijos,

kad jis Čapskio visai nepažįstas, kad jokių reikalų su juo
nesąs turėjęs ir absoliučiai jokių atsišaukimų nematęs,
nežiurint šito pareiškimo, ne-,
žiūrint, kad pareiškimas buvo
padarytas ir karo lauko teismui, nagrinėjant l(ylą, nežiu
rint ir to, kad prie kratos nie
ko nerasta, — kaltinamieji bu
vo teisiami ir pasmerkti mir
čiai.

ivanausko pasmerkimas
mirčiai.

antių metų Seimas neatrado
reikalo priimti šilą
sumanymą ir tiktai ačiū tam
mes šiandien turime panašios
rųšics bylų. Krašto
Ministerija, jei Ministerių Kabinelas per kurį ėjo šis įstaty
mo sumanymas, priėjo prie iš
vados, kad paS mus nėra tos
padėties, kuriai butų reikalin
gas karo stovis su jo pasek
mėmis, tai visai yra aišku, jogei paskutines bylos buvo su
darytos tam, kad atkeršijus’
tam tikriems žmonėms. Musų’
frakcija įvertina šitą .bylą to
kiu budu, kad tam tikri Rai
džios organai skelbia
musų
partijai karą, ir mes .žiūrime j
nuteisimą musų žmogaus šitoj
dkęsininup
byloj, kaipo
i
vie^
prieš musų partiją
. / • ’< '•
nas dalykas.

čia mums ypatingai rupi by
la Ivanausko —- todėl,
kad
Ivanauskas yra musų partijos
narys, ir antrą vertus, kati jis
teismui patiekė
liudyninkus,
kurie įrodė, joge i gruodžio 2-3
dieną jis visai nėra buvęs ten,
kur būt galėjęs
susitikti su
Čapskiu, kaip pastarasis tvirti
l’rovokacijos darbas.
na. Gruodžio 2 dieną Ivanau
skas lankė. Šančiuose vakari Antra, mes pažymime keis
tą šitos bylos vedimo
būdą.
nius kursus, kame mokosi lie
tuvių kalbos, ir gruodžio 3 die Ivanauskas niekur nebuvo įtartas, nieko nėra pas jį rasta
ną jis buvo “Socialdemokrato”
- nei pirmą, nei
antrą, nei
redakcijoj ir liudininkai
tai
patvirtino. Nebojant šilo vis- trečią kartą, darant • pas jį
kratas.
.Jis aiškiai pasakė,
tik karo lauko teismas Ivakad čapskio nepažįsta ir jokių
nauskui duoda mirties baussantykių su juo neturėjo. Į šitą
mės sprendimą! ’Manati šitos
bylą todėl tenka žiūrėti'kaipo į
sąlygos, kurios čia jums buvo
išdėstytos, aiškiai vaizduoja tą tam tikrą provokacijos rezul
tatą. 'I'iktai taip mes galime
bylą, kuri pateko į karo lauko
teismą prieš Kalėdas. Toji by i įvertinti tą įvykį, kuris lurūIjo vietos prieš Kalėdas ir ku
la nebuvo 'tiek aiški teisėjams,
ris užsibaigė, tuo, kad mirties
nes patys teisėjai šaukė liudi
ninkus į komendantūrą. Reiš i bausmė betgi buvo atmainyti!
I ir tuo buvo išgelbėta nekaltai
kia, teisėjai
rado bylą esant
1 pasmerktų žmonių
gyvybė.
komplikuota, kur susipynė ir
Kraštas, kuris keletą dienų at
provokacija ir nežinia kas dar.
gal šventė savo 7 metų nepri
Nežiūrint viso to, buvo išneš
klausomybės
šventę ir jūsų
ta tękis sprendimas.
lupomis pasisakė toli esąs nuŠitas dalykas į kurį kreipiu
iki
dumęs, stebina mane dar
i.. > žengęs teisėtumo keliu,
karo
todėl, .kad įstatyme, kuris nu šiai valandai da<’ turi
lauko teismus. Manau jus pa
mato karo lauko teismus, vi
sai aiškiai pasakyta, kad ka- tys suprasite, kad nei teisus
• sprendžia mokslo, nei praktikos, nei vi
ro lauko teismas
tik tada, kada yra neabejoti- daus gyvenimo argumentai nė
ra už lai, kad šitie įvykiai su-,
rišti su karo lauko
teismo
sprendimu, butų paleisipami.
Todėl mes manome, kąd vy
riausybė turėtų atsakyti į tuos
klausimus, atsakyti ne tiktai
mums, bet ir visam
kraštui,
kaip ji galų gale žiuri į šituos
įvykius. Manau, kad šitokie
dalykai nedaro garbės (ai val
stybei, kurioj jie apsireiškia.
Sakau, lai yra didelis ir opus
ir
reikalas, į kurį Tamstos
Ministerių Kabinetas turėtų
atsakyti, ir pasakyti kuriais gi
galų galop motyvais lai yra
daroma. Tai vienas klausimas,
yra
kuris mums ir kraštui
svarbus.
(Bus (langiaus)
1 k4
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DYKAI
Oneida silverware,
t
; turkiški rankšluosčiai.
‘ Pirkite šitą muilą ir

SUTAUPYKI!
vynioklius. Geras mui

las, kuris sutaupo pi
nigus — rubus —

laiką.

AMERICAN
FAMILY SOAP

GerosRūšies

Grojiklio Pijano įreni ..... girnas už

$395
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Pijanus galite pasirinkti dviejų
Skirtingų Padirbimų

Gulbransen arba
H. C. Bay pa
darymo
Šie pijąnai yra žinomi kaipo
garsiai ir' lengvai grojijanti ir
duodanti gera muzika namuose ir
nekurios krautuves parduoda už
augštą kainą, bet musų didelė
pirkimo H- pardavimo jiega (telei
džia mums teikti* musų kostumeriams didelius sučėdijimus. —■ Su
pijanu duodame Veltui, Suolelį, 50
Volelių, Liampą arba šepelę dėl
rolių, visą už ....... •........... $395.00.
Ant lengvų išmokėjimų.
Norintieji įgyti gerą ir nebran
gų pijaną patartume užsisakyti
tuojaus, nes yra apribuotas skai
čius už šią kainą.
Krautuves

atdaros

vakarais

PEŪPLES FURNITURE
GOMPANY
Pijanu Skyriai:
4177-83 Archer Avė.,
1922,32 So. Halsted St.

DABAR
BANDYKIT
Bohemian
Hop-Flavored

PurHan
Malt
Teikia geras
pasekmes

Parinktas m ate Holas

^"*1

Prašykit groserninkų

INFLUENZA

Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų
vartokite

Garsus Palm Beach’e, Floridoj,, milijonierių visšbutis, The Breakers, kurs užpraeitą
po gaisro sunaikintas, (žr. žiniųpirmanie puslapy).

Patrynus gerai greitai prašalina niežė
jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs

NAUJIENOS, Chicago, m.

Penktadienis, Kovo 20, 192o
"

------------- -■ - -
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Suvieny tos V aistijos
Vadovauja

■
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LL.
vokiečių okupacijos
laikais,
kad vos tik buvęs
paduotas
prašymas’ atidaryti gimnazija
—jau tada klerikalai dėjo pa
Beveik visuomet yra teisingas. Kuomet kūdikis ar
stangų, kad jis nebūtų duotas. mergaitė neturi užtektinai stiprumo, beveik visuomet
Lietuvos-valstybei įsikūrus lei motinų instinktas veda prie suteikimo stiprumo-budimas buvo gautas. Buvo- pra davotojo
'
,. •
šyta vietos klebono, kad jis
[LŽ] Vasario 22.
d. praneštų iš sakyklos apie nauAušrbs gimnazijos saleje įvyko
i ją atidaromųjų gimnazijų. Pa
Lietuvos Mokyt. Prof. S-gos
starasis sutiko ir pranešė: “vy
skyrių ųtstovų suvažiavimas. rai, Mariampoleje
atsidaro
Suvažiaviman atvyko apie 30 nauja gimnazija, tačiau nepaGei*ai maitinamas kūdikis, visuomet sveikas kūdi
atstovų. į preziiliumų išrinkti tariu ten leisti vaikų.” Tokiu kis. Daug motinų atsideda ant tonic-maistingumo Scott’s
prof. K. Sleževičius, prof. Bir budu dar neekzistavusi gim- Emulsion, kiekvięną rudenį ir žiemą ir užlaikyti savo kū
Greita, tikra pagelba
žiška ir mokyt. Didžiulis, į se i nazija jau buvo kunigų “gar- dikius sveikus ir stiprius.
Acute skausmas, kurį vos tik
galite pakęsti — tuomet yra lai
kretoriatų Šmulkštys, fNazana-'*
_____ binama,” kaipo
Del jūsų vaiko ar mergaitės mes rekomenduo
bedieviška”.
kas vartoti Sloan’s.
Nereikia
vičius, ir Guzauskas.
Šuva-,j Visi klerikalų puolimai esanti jame Seott’s Emulsion kasdien!
nei biskio trinti. Linimentas
žiavimų sveikino {Ll .laimimo I viena grandinė, šiandien gi jie
pats atlieka darbą atsiųsdamas
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.
24-59
šviežų
kraują j skaudamą vietą.
S-gų vardu Strimaiti
naudodamiesi patogiomis apyPas visus aptiekorius, 35 centai.
nes” Krigeris, Studentų socia stovomis tik vysto • puolimų
Jis nenudažo.
listų Povylčius, Valstybės tar tempų ir įvairina kovos prie
nautojų S-gos Smelstoris-, Ko- mones. Pastarojo laiko įvykiai,
— Prašalina skausmą!
C0MM0NWEALTH EDISON C
. peraciios Banko Zakarevičius.1 krata “Žiburėlio” bendrabuty
Pradžios mokyklų įstatymo ir bombų “atsiradimas” irgi ver
pakeitimo klausimu ir mokyk čia rimtai susidomėti klausi
>. ■
72 VVest Adam* Street
•
los ^padėties klausimu praneši mu kur ir kaip ,]os
jos atsirado?
Skyrių Krautuves
Gudrus Teisėjas Išgel
mų padarė Seimo atstovas P. Jo nuomone -- tai provokato3127 Logan Bouievard 4562 Broadvvay 2950 East 92nd- Street
Žygelis-. Jis apibudino siūlo •rių darbas, lik u
bėjo Šeimyną.
panaikinti
852 We»ti 63rd Street
3935 We«t Madison Street
mąjį pakeitimų, kaipo “krikš pažangiųjų gimnazijų, kur moNamų svininkas užganėdintas
čionių” pastangas galutinai sil kiniai skaitomi mokiniais, . o
<t j
už jusy seną
Visi linksmi!
kių rok ratili t i ir suklerikalinti ne kaliniai. “Q kas . gi, sako
Toasterj
Tūla lenkų šeimyna New Yorkė
mokykla. Šiuo pakeitimu savi kalbėtojai jai buvo tie arešnesenai
buvo pašaukta į teisiną, ku
Atneškite jūsų seną gasinj arba
valdybių šv. komisijos nusto tuotieji ‘bombistai“. Tai dakriame ėjo byla dėlei jos išvarymo
elektrinį toasterj ir mes nupirksi
jo visų savo teisių, švietimo gi taras - istorikaš Matulaitis,
iš namų. Principialiais liudininkais
buvo
keli kaimynai, kurie skundėsi,
me
jį
už
$1,
nuteisime
jums
pini

ministerijos valdininkai tampa III, IV ir VI klasės mokiniai! M
kad
jie
nuolatos yra erzinami ver
gų tiek prie pirkimo gražio nau
mokytojų “valdytojais”, gali Kaip gi buvo ‘ tardomi žvalgykiančių kūdikių šitos lenkiškos šei-<
jo Federal Electric Toasterio, kaip
kilnoti juos iŠ vielos į vielų ir bojo” mokiniai — vaikai? IV
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis
iliuntruotas.
šalinti. P. Bistras, norėdamas klasės mok. Mažeika 14 metų
miegoti delei to kūdikių verksmo ir
likviduoti švietimo komisijas,
Kaina ...... <.
todėl
prašę namų savininko išvaryti
prie liaudįninkų, pasakė to tar
šią lenkų šeimyną is tų namų.
ėjo krikščionių nurodytu ke dymo neregėtas
priemones.
Teisėjas išklausęs verkiančių kū
liu. šis pakeitimas nukreip Jam buvo užrištos akys ir bur
už
seną'karšto
dikių
motinos pasiteisinimo, kad ji
tas ir. prieš tautinių mažumų
negalinti verkiančių vaikų nutildinti,
na, pasodinę j kėdę ir leidę kuteises.
Už tat palengvinama nan elektros srovę.
<
vandens
buteli
'
nes
jie verkia kankinami mėšlungio,
Kalkinę
paeinančio
nuo vidurių dieglio ir
“privačių” ’ (suprask klerikaliAtsineškite jūsų šią savaitę ir
elektra, kad prisipažintų. 'Jis
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip
■nių) mokyklų steigimas. Mo
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
nies suteiksime jums kreditą
buvęs nuogai išrėdytas, pagul
kytojai busią tvirtinami betar dytas-ant grindų ir muštas per
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką,
$1 prie pirkimo naujo elektrinusipirkti už 35c. bonką BAMBIpiai pačios šv. ministerijos ir
skarmalus,
kad
neliktų
nio
šildančio
pad.
Visų
žinomų
šlapius
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet
žinoma klerikalai.
Pakeitime
tik
užeis tie skausmingi simptomai.
žymių, Vaikas buvo inkvizuoišdirbysčių, $8 ir daugiau, $1
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o
pasakyta, kad privačios
mo
j amas “demokratingoje” ki'iknuleidžiama už senų karšto
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyklos “gali gauti” iš iždo švic
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau
šcionių tvarkoje!
vandens butelį.
sų ir kurą. Aišku, kad tos- pri
neverkia, kaimynai yra užganėdinti,
Dabar šis vaikas daro keisnamų savininkas ištraukė bylą ir
vilegijos busiančios teikiamos
Visi sau linksmai gyvena.
uz J ils y seną
klerikalų ir jėzuitų
mokyk tą įspūdį. Jis išbliškęs, ncrBAMBINO yra kūdikių geriausiu
loms. Seime krikščionys žūt vingas. Karlais pamokų laike
Prosą
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net
bu t stengėsi pravesti tų įstaty pradeda drebėti. Valstybės Gy
prašo daugiaus!
yra gasiniš ar elektrinis
nėjui
paduotas
esąs
skundas.
ji*
(Paskelbimas)
mą; tuo tikslu jie išmetė iš
prosas ar geležinis prosas, mes
Seimo šv. komisijos tautinių Visuomenės pareiga netylėti,
nuteisime jums $1 už ji prie pir
lečiaus reikalauti tęisingo tar
mažumų atstovus.
Užmokėsit po išgydymo
žvalgybos
kinio naujo Fedėral Electric Pro
Po pertraukos prasideda gy dymo Vilkaviškio
Labai daug sergančių žmonių ken

(F Lietuvos Mokytoji] Prote
sinės Są-gos skyrių ats
tuvy suvažiavimas

* Suvienytos Valstijos yra—
Didžiausi gamintojai mėsos
Didžiausi sunaudotoj ai mėsos
Didžiausi pardavėjai j užsiertj mėsos
produktų
—pasaulyje

Pirmenybė exportuose į užsienius
užima kiauliena ir lydyti taukai negu
jautiena ir aviena.
Per viena laika daugiau 70% jau
tienos produktu kurie išėjo į užsie
nius buvo pagaminti šioje šalyje.
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Priežastys atmainos yra intere
singi. Randasi ant 18 puslapio
SWIFT IR KOMPANIJOS MET
RAŠTĮ. Daugelis kitu interesingu
dalyku taipgi yra paaiškinti.

Reikalaujant knygutę prisiunčiam veltui.

Adresas:

NEUBALGIA

MOTINŲ INSTINKTAS

SCOTTS EMU1SI0N
£

LECTRIC SHOPD

$8.50

$1

Swift & Company
Public Relations Dept., 4337 Packers Avė.,
Union Stock Yards
Chicago.

vos kalbos dėl pranešimo. Vi
si kalbėtojai griežtai kritikuo

TIKRA BULGARIŠKA ŽOLIĮJ ARBATA
Vartokite ją karštu kad prašalinus slogas ir apsi
saugojus nuo influenzoš, gripo ir uždegimo plaučių.
B

N

Tik atsiminkite, kad aš padariau Bulgarišką Žolių Arbatą
dcl sergančių žmonių jau virš 25 metų ir šiandien milijonai ją
'artoja dėl prašalinimo reumatizmo, užkietiejimo vidurių, skil
vio ir inkstų ligų.
Prašykite savo aptiekoriaus majio tikros Bulgariškos Ar
batos,- su mano vardu ant raudonų ir geltonų baTcselių. Reko
menduojamos (laktaių ir parduodamos aptiekorių visur, 35c,
75c ir |1.25.
Pastaba: Didelės šeimynos privalėtų turėti mano didelį 5
menesiams pakelį. Atsiųskite man $1.25 ir aš atsiųsiu jas tuo
jau. Adresuokite man, H. H. Von Schliek, President, 25 Marvcl
Bullding, Pittsburglr, Pa.
♦

‘Dcmand?

TRULAX

ja ir smerkia “pradžios mo
kyklų .įstatymo
pakeitimų’,’
kaip pastangų galutinai suvar
žyti švietimų Lietuvoje ir pa
daryti mokytojusbeteisiais
ministerijos tarnais. Pabrėžia
mas reikalas organizuotai prie
sintis panagiam sumanymui,
keliant į aikštę jo kenksmin
gas pasekmes. Suvažiavimo na
rys V. Buzgas pranešė apie
Kauno mokytojų “audiencijas”
pas Seimo švietimo komisijos
pirmininką kun. Šmulkštį re
zultatus. Anot kun. Šmulkščio
negali būti jokių kompromisų:
“mokyklos privalo būti arba
savivaldybių arba
valdžios
rankose.” Šiuo atveju žinoma
<un. Šmulkštys stovi už “suvalstybinimą,” arba teisingiau
sakant sukįerikalinimą prad
žios mokyklų.
Giliausio įspūdžio į .suvažia
vimą padarė M. B. gimnazijos
mokytojaus pranešimas dėl B.
AL gimnazijos- padėties ir pas
kutinių įvykių, šis pranešimas,
<aip durnus išsklaido
visas
kalbas apie .lai, kad B. M
gimnazijos slopinimo' priežas
is — tai josios- “politika”. Dar

so.

Vėliau buvo suimtas dar vie
nas K. Gimnazijos auklėtinis
Lukša, kuris tebesėdi kalėjime
ir kuriam iš anksto buvo žadė
ta “supažindinti
su elektros
kėde.”
—B. Z.

Atsineškite savo

“ savim.

karna ......................

seną prosą

$7.50
JI

Naujienose

Garsinkities

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Vardas ir pavardė.......... :.....................................................

-.....

Kaimas..................... ,............................... Valsčius .................................................

Paštas .......

Apskritis...................................................
•

Pinigų prisiunčia $.................... turi gaut Lietuvoj litais ........................ (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas......................
-

/

-............................... *......
'

.

v » '

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškiniiho
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų
čekoliadinį
skonį
jos yra GEROS dėl
visos šeimynos.

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

25c. ir 50c. mituos.

NAUJIENOS
TRU LAX MFG. CO

1739 So. Halstėd St.,

Newark, N. J.
f

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba
naujausių it 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.
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsibuna jums dar ten būnant.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaui
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Parduodamos jūsų kaiiny' niškoj krautuvėj 10c.

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

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais.

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

Ofte 7rue Chocolate LAXATIVE

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

Chicago, Illinois

X-Ray egzaminacija ir kitos yra
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai’ kiekvieną sutinkamo
ir mes pasakome teisybę be iokių iš
sisukinėjimų’.
7
“Kraujas yra gyvenimu”/ ir jeigu
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligt?. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik
ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įČirškiatnos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai
greitai.
Visas tas gyduoles serams
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914,
kuomet yra reikalas, vartojame jas
gerai ir be skausmo.
Tas nenusilpnina sveikatos, galite
eiti į darbą arba į* biznį netrukdant
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
nekentėkite ilgiau.
Gydome labai pasekmingai ir vintą' uisi*
senėjubias ir kompliluiotan liga?, nee musų
{staiga yra prirengta geriam iaia Europiniais
ir AinefikoinkkaiH Įtaisymais ir gyduolėmis.
Ligas kraujo, reumalitnią, nervingumą,
užkietėjimą vidurių, krūtinėn ir šonų skau
dėjimą, galvoiiukio, nubėgimą kraujo puėkus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ,ir kitos ligos yra musų specialumas per 28 metus.
Vyrai ir ■moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai
atima spėką ir energiją. Pagelbėjdm tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą
ir Inimty todėl yra ir dėl jūsų viltis. Neatide linki te, atidėliojimai yra nelaimingas.

The Peoples Health
Institute
DK. (iILL, Specialistas
40 N. Wells St.,
kampas Waahingtoii St.

Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir subatoj nuo 9 ryto iki 8' vakare. Nedėlioj ir
šventadieniais nuo Į 0 iki 1 po pietfi. Panedėly, ketverge u pStr.ydoj nuo 9 ryti iki
6 v&L vakare.

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

6
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Self-Service-Fashion-Si ore

ŽINIOS

ryte prie 1255-57 Milvvaukee Ave. (į vakarus nuo
Ashland Avė.) tapo atidaryta
nauja sankrova Red-White-Blue
System. Ši sankrova įdomi yrą
tuo, kad joj tvarka (sistema)
visai nepųnąši į kitų sankrovų,
į sankrovą matai priešais
save tris įėjimus j pirkimo viePlėšikai nujovė lenkų spulkos
Raudonojoj sekcijoj visi
kasteriu ir atėmė $30,000
drabužiai yra vien jaunuolių mieros I I., 16 ir 18. ' Baltojoj sek
Keturi ginkluoti plėšikai va cijoj — janų moterų ir panelių?
kar ryte padarė drąsų puolimą mieros 36. 38, 40 ir 43. Mėly
Bridgeporte, kui*is kainavo vie nojoj sekcijoj — vien tik mote
nai aukų gyvastį, o lenkų spul- rų taip vadinamų “Extra Size”
ka neteko apie $1'2,000 pinigais mieros 42^2 iki 56. Visose sek
Michael Svviontkovvski, 65 cijose drabužių yra įvairių rūšių
metų amžiaus, gyvenęs
prie ir kainų.
3140 So. Morgan St., kasierius I Sankrovos vedėjų obalsis yra:
“Tai yra labai
paprastas
lenkų Pulaskio spulkos, kurios
raštinė yra Frank S. Pault “re-, ‘Common Sence’ — jei jus nori
ai estate” ofise, 3205 S. Morgan te krautuvėj matyt brangius
St., vežė pinigus iš spulkos raš mahogany rakandus, jei jus no
tinės j Central Manufacturing rite franeuzių patarnautojų ir
District banką, prie 1112 West su aukšta alga pardavėjų, jei jus
35 St. Kartu su juo važiavo norit, kad jūsų pirkinys butu at
spulkos prezidentas Frank S. vežtas i namus — už ta viską
Pault ir direktorius John Jasin jus turite užmokėti iš savo kiše
ski. Važiavo jie automobiliu, nes. Bet jeigu jųš esate pro
tinga moteliai, nesibijot neštie
kurį valdė Jasinski.
Bevažiuojant,’prie 32 ir Mos- namo ryšulį ir nesibijot pati sau
pratt gatvių prie jų privažiavo Patarnauti musų -šankiovoj,
senas Westcott automobilius ir tik pažiūrėkit, kiek jus galit šu
kada Jasinski pristabdė savo tą U py t. Musų sankrovoj neis,
automobilių, kad nesusidurus su aukštai apmokamų patarnauto
VVestcott’u, iš pastarojo, be jo jų, nėra išvežiotojų, nėra* kre
kio įspėjimo pasigirdo keli re dito, nėra brangių rakandų, —
volverio
šūviai,
nuo kurių užtai mes galim parduot daug
Swiontkowski tuojau sukniubo. pigesnėmis kainomis., negu ki
Nors Jasinski ir Pault buvo gin tur.” Jei nepatiktų pirkinys pi

Didelis plėšiky užpuoli
mas Bridgeporte

kluoti., bet jie neturėjo

prog-os nigus grąžinama.

Vakar sankrovą aplankė apie
pavartoti ginklų, nes tuojau prie
jų prišoko keli plėšikai, kurie 15,000 ar 20,000 moterų. Už
juos nuginklavo ir atėmę krep klaustas apie biznį p-as G. Blušį su pinigais, susėdo j savo au menstock, sankrovos preziden
tomobilių ir skubiai nuvažiavo tas pasakė: “Tikiuos, kad šian
linkui 35 gatves, kur plėšikai die padarysim biznio apie už 10,I0C0 ar 15,000 dolerių.”
ir dingo.
, r—Reporteris.
Svviontkovvski liko nušautas
ant vietos, dviem kulkom perė
jus per širdįl Pinigų krepšy gi
buvo $11,000 pinigais ir $18,000 neiškeičiamais čekiais, ku
L red Petenda, kuris pernai
rių plėšikams iškeisti veikiau pavasary prie 71 ir Ashland
sia nepasiseks.
gatvių nušovė savo pačia ir
sužeidė viena merginą, liko
BENEW YORKO POLICIJOS
nuteistas 21 metams
kalėji
NAS CHK AGOJ.
mam

Jie atėmė $1,000 pinigais, bet
brangutėm; nelietė.

MOSLEIVIV MITINGAS

Didelis ir gerai išlavintas New
Yorko policijos benas, kuris da
bar koncertuoja po visą šalį, at
vyko į Chicago ir ateinantį pir
madienį, kovo 23 d., vakare,
duos koncertą Orchestra Hali,
vidurmiesty. Soliste koncertą
bus p-lė Barti, sopranas. Be
nas turi gerų muzikų, tikrai pa
mylėjusių muziką ir jai ne už
pinigus tarnaujančių, nes muzi
kantai negauna jokio atlyginimo
ir New Yorke visur Irgi be at
lyginimo dalyvauja.

Nauji Tru-Fit Akiniai
DYKAI Išbandimui
1924

Puikus Shell NN.
rėmai pagražiną veidų.
Nesiųskite nei cento aš uzao.a.u jums

ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN.
Kitholdz Spectacle Co.t Dept. F. L. 204
1 162-64-66 W. Madison St., Chicago, 11)
Atsiųskite man porą akinių
dėl
10 dienų DYKAI
IŠBANDYMUI.
Jei man jie patiks aš užmokėsiu
$3.98.
Jei ne, aš sugrąžinsiu juos
ir už tai nieko nereikės mokėti.
Vardas .....
Amžius..,...—
Pašto Ofisas ................
Gatvė
ir numeris ...-.
No

............. R F D

State

Į
I
I
|
.

|

Kuomet gausite užsidėkite kaip, lengvai ir pa
rankiai jie pritinku ir jus galėsite skaityti,, siūti,
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar
prie liampos.
Jei po dėvėjimui 10 dienų Ir naktų jus busite,
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus
akiniams kur kitur mokamu $15, atsiųskite tik
$3.98. arba sugražinkite juos ir už tai nereikės
mokėti. * Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų
mano Rizikų ir mano iškaščiais. Atsiųskite kupoponą tuojau. Nesiųskite pinigų!
Valkus srold filled antausiai nesužėlė labiausiai

kad liuin jam tik juokai.
Bet ar jis juoksis kovo 24 d.,
kai School Hali (svetainėje (48
KOVO 22 D. POŽĖLA RISIS SU ii' Honore St.) susikibs su K.
FRED SAILOR
Sarpalium, — tatai dar klausi
Nedėlioj, kovo 22 d., 8:30 vai. mas.
Tad neužmirškite, kad kovo
vak.., Falcon. Hali svet. (1062 W.
Ashland Avė.) K. Požėla risis su 24 d. įvyks Komiaro-Sarpaliaus
—X.
vokiečių čempionu Fred Sailor. ristynes.
Vyriausioji pora risis Joe Rogacki su juoduku R. Siki. Be
to, dar risis Ivan Brusilovas su
St. Zająnc.

•

K.

1

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
Klaipedon ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-trą

■■ ■ .........

■

-

-

--

—

sia padarys keliavę su kitais
naujieniečiais, kurių šiais
metais žada būt didelis bū
rys.
Su Naujienų Ekskursija
gali keliauti nevien chicagiečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.
Neturintiems pilietybės
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir
dėl užsienio paso.. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų,
tuojaus turi rašyt Lietuvon
ir gauti juos.
Šios šalies piliečiai turi
gaut Amerikos užsienio pa
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

kams aplankyt garsųjį van
denpuolį, Niagara Falls. Vi•si keliauninkai keliaujantis
iš Chicago ar iš kitų mieste

lių į vakarus nuo Buffalo ir
netoli Erie gelžkelio turės
teisią aplankyti tą garsiąją
vietą pakeliui į New Yorkų
be jokio ekstra mokesnio.
Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.
VIDURNAKTY SU KRUPU

U.S. LINIJOS LAIVU
L E VIA T H A N

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

Jus pabundate naktį ir pamato
te, kad jusų kudikis labai sunkiai
kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti
krupas. Ką jus turite daryti? Tuks
iančiai motinų išriša tą klausimą
užganėdinančiai. Maža doza Dr.
Drake’s Glessco prašalina krupą j
keletą miliutų — daugiau negu
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. Jos veikia greitai. Jos- yra
malonios ir atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba nuo kru
po. Daugaiusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorins. 50
centų butelis — vertas $50, 2 vai.
naktį.
THE GLESSNER CO.,
Findlay, Ohio.
,

Health Service Institute
Specialistai —
Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių
ir širdies.
Egzaminavimas ir patarimas
dykai

ERIE R. R. Pakeliui i NIAGARA FALLS
Priežiūra *

Bandoma gauti speciali traukinį

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

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

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

Pakeliui į Niagara Falls
.

I

Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos iš
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš kitų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į
garsiausi vietų Amerikoje, Niagara Falls ir ten
per keletu valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiųjų vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New
Yorkan.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902
t

Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.
Tel. Brunswick 1717

Babies Love It
. Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų
augimo, nieko nėra geresnio
kaip Šis
saugus Kūdikių
Laiative.

Mr$. Wujislow,s
Syrup •

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

Town of
Lake

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

NAUJIENOS

1739 South Halsted Street,

1553 W. Division St.

Visi agentai kviečiami prisidėti

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avt.
CHICAGO, ILL.

“

Norintiems Važiuoti
1
Lietuvon

Pigumas

NESIŲSKITE PINIGŲ
H
Aš nepriimsiu nei vie- I
Jj
no cento kol jus nebusite
/f
užganėdintas.
Aš garanJKjįP
tuoju tikrų pritaikymų ar
ba nerokuosiu jums nieko,
AŠ
nertikrinau
daugiau
kaip 200.000 vyrų ir moteru, kad mano dideli “True Vision, akiniai., su
gražiais shell rSmais, yra puikiausi ir stipriausi
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaunė.iimą. Aš tik .reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
są ir amžių.
,

jog dzūkas manys,
Į Požėla,
j jį perkūnais trenkė.

—•f

Chaunccy
(irimm, 35 m.,
105 So. Paulina St., liko su
imtas už klostuotų ’
pinigų
skleidimą. Jį suimta gudrumu
14 metų mergaitės, kuri patemijusi pas jį negerų pinigų
nieko jam nesakė, bet pašau
kė policiją ir kol toji atvyko,
jį sulaikė pasikalbėjimu.

Keturi plėšikai užklupo po
kerio “gemį” Mrs. Harry Fick
namuose, 4272 Kenmore Avė.,
ir apiplėšė 9 vyrus ir moterį.

Sportas

šeštadieny, kovo 21 d. įvyks POžĖLOS-BANCEVIčIAUS
IJMSA 2 kuopos specialia susi
RISTYNĖS ĮVYKS
Nors koronerio teismas ją rinkimas. šiame susirinkime
KOVO 31 D.
išteisino, Mrs. Lucy Uagenovv, įvyks galutinis išrišimas daug
75 m., akušerė, lapo atiduota svarbių reikalų arba painių Taip, Požėla rista. su Bąncevigrand jury, kaltinama pada
klausimų, liečiančių 2 kuopą ir čium už deimonto diržą. Kas
ryme nelegalės operacijos Mrs.
ristynes laimes, tas gaus dei
iLMSA.
Jean Cohen, 17 m., nuo kurios
monto diržą ir bus taipgi lietu
pastaroji mirė. Ta sena aku
Kadangi daugumas narių yra
viu čempionas. Tos nepaprastai
šerė yra kaltinama taipjau nu labai už interesuoti, galutinu iš svarbios riętynės j vyks kovo 31
marinime dar dviejų moterų, likimu svarbių klausimų, už
dieną
jų tarpo jaunos Illinois univer tai labai pageidaujama, kad į
siteto studentės, irgi darant susirinkimą atsilankytų kuoJ Bancevičiaus patarimą publi
KOMARAS PUČIASI
nelegaliuos operacijas. Už ne skaitlingiausia narių. Susirin kai atsinešti “lončiu” j ristynep,
Naujienų Metine ekskur
legaliuos operacijas ji jau ke- kimas įvyks pas K. Semašką, Požėla atsako, jbg šį kartą dzū
Komaras '&ako, jog jis nesibi
yra sėdėjusi kalėji-| 1834 VVabansia. Ąve., kai 7:30 kas gali skaudžiai apsigauti: aš jo ristis su geriausiais pasaulio sija jau artinasi, ir kurie no
nie.
vai. vakaro. —J. Urbonas, rast. ji trenksiu į matrasą taip, sako ristikaiĄ, tad ristis su K. Sarpa- ri važiuoti Lietuvon geriau

Smulkios Žinios

Box

Penktadienis, Kovo 20, 1925

.

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius
reikalus surištus su Nau
jienomis.
Siunčia pinigus Lietuvon.

'

G. Benošius

Chicago, Illinois

1616 W. 47th Street
fe

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

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

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Penktadienis, Kovo 20, 1925
“POTAŠO IR

Lietuvių Kaleliuose

PERLAMUTRO“ III

VEIKSMAS.

Vilniaus Vadavimo Komi
lėto sekantis darbas
Rengia didelį
žės 17 d.,
čių naudai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų PinigŲ Siuntimo Skyriui gavo
pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

koncertą gegu
Vilniaus našlai

Pinigus gavo:
>4507 —
>4341 —
54342 —
54354 —
54347 —
20797 —
20647 —
20651 —
20988 —
20898 —
20605 —
20477 •—

Nesenai susikūręs Vilniaus
Vadavime Komitetas, kurio Už
davinys yra teikti visokių ga
limą pagelbą lenkų
paverg
ir
tiems Vilniaus lietuviams
visaip rūpintis atgavimu grobikų išplėštosios musų sosti-

J. Brenebiugis
Jaruškevičius
Rūta

20560 — Cepauskienė
20691 — Daumantienė
20689 — Grinkienė O.

T. Mosionaitė
U. Križevičaitė
S. Asauskas
V. Laurinavičienė
T. Dauberienė
A. žilius
J. Šimkus
K. Palčauskas

20628 — M. Drigotienė
20709 — M. Zankevičiulė
20698 — Kazlauskaitė
20589— Užis
20525 — O. Kasliauskienė
20587 — N. Talmantas
20510 — Daugintienė
20542 — O. Užmienė

gos neša.
Neskaitant kitų
jo atliktų
22 kovo “Dzimdzi-Drimdzi” statomos komedijos vaizdas. Vaidinimas bus mieste,
darbų, las Komitetas surengė
Great Northern Theatre, 22 W. Jackson Blvd. Pradžia 2 vai. po pietų. Nesivėluokite.
paminėjimą spalio 9 d.
ligovskio užgriebimo Vilniaus
20476 —
20692 — Sarkauskaite
ir surinktas aukas tuojaus pa
20448
—
J.
Mocienė
20518
— Rukštįelienę
mą. Pirmą syki per bėdą biz j e, o kovo 22 dieną, Nedelioje,
siimk' Vilniun. Vasario 16 d.
20590 — .Slogienė
nio agentas .vėl įprašė atgal į 2 vai. po piety, Great Northern 20550 — Butntiniene
net dviejose vielose surengė
95459 — Vaičekauskas
darbą, bet antrą syki
darbo Theatre, buvusiam Ilippodrome, 20546 — Urboniene
7 metų Nepriklausomybės ap20501 — P. Ambrazas
gauti jau negalėjo. Todėl įsi ties didžiuoju paštu, 22 W. Jack 20531 — Pocienė
vaikščiojimus ir visą tų apvai-Į
karščiavęs, kad unija nepade son Boulevard. Gerbiamus muKvitai au paėmėjų parašais randas?
kščiojimų pelną jr aukas paiš dirbtuvės’sų vaidinimų lankytojus prašo
Atbuko Dzimdzių
ūpas po da jam išmušti
viso
$250 įvairių “beizmentų” besitran bosus, ir pareiškė, kad eisiąs me tą pakaitą įsidėmėti, nes ki
siuntė Vilniun
“Naujienų” ofise
(2,500 litų).
taip “Potašo ir Perlamutro’’ ga
kant, sumanė jie naujų kelių dirbti į skebšapę.
savo pastan- ii’ prajovų ieškoti. Bevartalioa fenu lėsite nepamatyti.
Nepr^itenkindamais
V
ii
niaus
Vagų pasisekimu,
dami teatro
biblioteką pas melu, tas Melagių Dėdė rašo Gi .25 kovo, Lietuvių Audito
davimo Komitetas
‘■švyturio” bendrovės atstovą toliau apie viską — menševi- rijoje bus vaidinama Dzimdzitiniame susirinkime ,kovo' 1 hijt Halsted St., surado kny- kus, tautininkus,
katalikus, drimdziška nauja programa.
<1., nutarė surengti didelį kdn gutę, ant kurios mėlyno voko Brooklyno amalgameitus, Lie
Dzimdzi-Diįmdzi”.
certą ir šokius gegužės 17 d juodom, riebiom raidėm para- tuvos nepriklausomybes šven
(Ingaliojimai) .> <
Auditori
naujojoj- Lietuvių
našyla: “Potašas1 ir Periamu t- tę ir apie viską meluoja. Jis.
Koncertą
.ras”, 3 veiksmų komedija. Su- sako kad Brooklyiie muštynes|
Taipgi kiti Reikalai ir
bits pakvięstos visos* geria u- siibąstę Dzimdziai, bet nedaug šukelė menševikai ir tautiniu-!
lietuvių muzikaliuos spė begalvodami, kapt už kupros kai, o aš turiu žinių, kad tai
Provos Lietuvoje
liot .kad padarius koncer “Potašą ir Perlamutrą” ir at-Į padarė patys komunistai. Prieš Kovo 10 d., J. Savicko svetainėj
Jeigu kam reikia padaryti dotą visiems prieinartią, taip kad sitarahaniji pas save į namus. I tą
triukšmingą susirinkimą Vytauto Benas laikė savo mėne
•Pas galėtų į jį a įsi lai iviernastis vedimui reikalų ir provoriuką
vieniems komunistai laike, savo slaptus sinį susirinkimą. Perskaičius
pereito
susirinkimo
tari

• pasigerėti lietuvių dai- įveikti, tad pasikvietę pagal-; susirinkimus ir prisirengė išvų Lietuvoje, jei reikia padaryti
nomis ir ii(Livių’'lfruzika, o ir hon virtos artistų, greitai jį' mesti naująją lokalo valdybą, mus, sekė komisijų raportai.
pirkimo ir pardavimo aktus kassmagiai * (pasilinksminti, i.šegzaminavo
ir suvirškino, Bet nepasitikėdami vien savo Baliaus komisija pranešė, kad
įžanga nustatyta nepaprastai šiandien Dzimdziai ir pjiška- spėkomis, jie atsigabeno mu- balius yra rengiamas balandžio
link nuosavybes Lietuvoje, ar
žema. Visas gi koncerto pelnas pys gerų ’chicagiečių supotašė- šeikas, kuriuos ( sustatė prie 26 d., Dievo Apveizdos parapi
kokius kitus dokumentus, tegul
jos svetainėj ir viskas jau tin
eis kilniam tikslui — Vilniaus įo ir superlamutrėjp. Pakeitę svetaines durų iv įsakė,
našlaičiams, Komitetas nors savo lietuvišką išvaizdą žydiš kada jie, komunistai, mes lau- kamai prirengta. Plakatų ne
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur
tuo budu stengsis atsilyginti ku budu užsigeidė rioglintis į kan valdybą ir jos šalininkus, bus daroma, tik bus paskelbta
visi tokie dalykai atliekami su
Naujienose
ir
Drauge.
BridgechicagieČiams
už jų pirmiau “steičių” ir dar kur,
išmestiesiems
mušeikos
miesto
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
suteiktą paramą
centre, buvusiam Hipodrome, turi gerai išpliekti kailį. Bet porto Lietuvių Auditorijos at
Vilniaus lietuviams, — duoda mm Great Northern Theatre,
ir už pigiausių kainų.
atsiliko, kad iš susirink i- stovas pranešė, kad svetainė jau
mas gerą koncertą už mažiau 22 \V. Jackson blvd. ir 21 W. mo metė ne komunistai, bet pabaigta ir labai gražiai atrodo.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
siai galimą įžangą; o kadangi Quincy St.! Tos “£uiu‘s” įvyk pačius komunistus.^Komunistų Beno lyderis J. Balakas prane
mui provų arba bylų Lietuvos
Komitetas savo iždo neturi, tai sta kovo 22 dieną, nedėlioję. gi mušeikos įsakymą mušti iš šė, kad viena Kadio stokis1 norė
Iną, jei jo bus, tuoj irgi Kad gavus gerą poilsį pq sun mestuosius pildė
teismuose, tegul keripiasi j Nau
ir kaip tik jusi pasirašyti sutartį, kad Vy
pasiųs vilniečiams. (Komitetas kaus vaidinimo Dzimdziai pra- kokis komunistas
išlėkdavo tauto Benas grieštų dėl Kadio
jienų ofisų, nes iš čia pavedame
kviečia visus geros valios liedu
kartu
į
mėnesį
per
visus
me

pro
duris,
tai
tuoj
gaudavo
dienos
viena•»
Lietuvos bylas savo korespon
tuvius darbuotis, kad tas valupti.
Mušeikos negi galėjo tus. Po trumpo apkalbėjimo li
metu, 2
butų
kuosekmingiauko nutarta atiduoti tą dalyką
dentams advokatams Lietuvoje,
liežuviai pasakoja, kad ir už žinoti kas čia lekia iš salės:
— Narys. danga bus ir gražios dekoraci komunistai ar jų priešininkai, nuožiūrai lyderio. Pagelbėti jam
kiekviename atsitikime paskiria
jos bus, buk ir sėdynės sunu lodei ir gerokai pavaišino sa paskirtas d. Pranas Rupšis.
me bylas goriausiems savo daly
budu palys Liko nutarta rudęny sureng
meruotos, ar dar
kitaip ta vuosius. Tokių
ko žinovams.
c
riant, rezervuotos. Na, eisiu komunistai pasisamdė mušei- ti didelį koncertą puikioj Chicagos
Lietuvių
Auditorijoj.
Rū

kas, ant savo kailio.
ir aš pažiopsoti.
Kai dėl
nepriklausomybės pintis tuo dalyku paskirta du
—Džianas Dzimdziukas.
NAUJIENOS
apvaikščiojimo, tai Chicagos. draugus Juozą Balaką ir Joną
Teisių Skyrius
Sekmadienį, kovo 22 d., RayRaštininkas pranešė,
komunistai buvo parengę “ap- Barčį.
mond Chapely (816 W. 31 SU) 1
vaikščiojimą” Wicker parko kad du draugai yra neužsimokė
1739 So. Halsted St
I)r. A. Karalius skaitys Mokslo
ję
mėnesinių
|mokesnių.
Nu

svetainėje. Dalyvavo
viso 18
Chicago, I1L
Draugams labai įdomią paskai
tarta pasiųsti jiems atvirutes ir
žmonių ir 2 kalbėtojai.
tą. Paskaitos tema “Kaip išsi-J
Tikras Unijistas jeigu neužsimokės iki kito susi
vystė lytis žemesniuose gyviu; Laisvės nr. 15 Genių Dėdė,
rinkimo, išbraukti juos iš Beno.
gero
nuošė.“
—Beno Koresp.
nesugebėdamas ką-nors
parašyti rašo vien melus, toValet
THE SAFETY RAZOR KURIS
. K. VzUDYBOS EXTRA dėl jam geriausia tiktų mela’ATSAI GALANDA SAVO BLADES
AutoStrop 1 Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Ar jus žinote, kad
SUSIRINKIMĄS
j gių Dėdės slapyvardis. Jam la
Lietuvos valdžia išleidinės meta
Pardavimui visose krautuvėse kuriose
Razor
biausia nepatinka
Grigaičio
linius pinigus, t milijonus po I li
parduodama Razors ir Hiades
- Sharpens Itsclf
tų, milijonų po 2 litus, t milijo
šiandie,, 8 vai. vak. p. Kulio pavardė ir todėl jį ėmė pir
ną po 5 litus. Ar jus žinota, kad
aptiekos name, Bridgeporte, į- miausia šmeižti. Bit čia jis Tūlą laiką buvo skelbiamu, rūkytojai, kaip tik pradeda rūkyti
tai paskiau vi>
vyks Vilniaus Vadavimo Komi labai apsiriko. tas Grigaitis, kad “DzinidzLDriindzi’’ “Pota Helmar,
llelniarii. Geri cigaretei
švarios, šviesios, Svei
kurį jis visaip purvais drabsto, šo ir Perlamutro’’ vaidinimą jc nekišk;) labak.j. 1h.
teto vaidybos posėdis.
Imi
kos, Gražios Akys
Lietuvių
Auditorijoje. savyje gryna 'Turkiška
Bus svarstoma dabartinis po kadangi jis 269 rubsiuvių ki duos
'Turkiškas
tabakas suteikia dau
Tai yra puikiausias turtas
ša kė, kad Bridgeporte. Del tam tikrų ir la giau smagumo negu kitas kokis ta
litinis momentas sąryšy su Vil- kale susirinkime
Murinę
yra išvalantis, suminkš
lirbti, yra bai svarbių scenos kliūčių, ta bakas.
niaus klausimu.
Valdyba ir eisiąs J skebšapę
tinantis,
atšviežinantis ir
FOR
arčiau gyvenanti komiteto na- komunistų rėmėjas ir didelis sai vaidinimas nukeliamas į ki
nekenkiantis.
f
Jums patiks jisai
Jis dusyk tą teatrą, todėl “Potašas ir Per Siųskit Naujienas
riai prašomi neatbūtinai daly- i evoliucionierius.
Knygutė “Eye Carev arba “Eye
vauti šiame extra susirinkime. buvo suspenduotas toj pačioj lamutras” bus vaidinamas ne Lietuvon — tau bus
Dykai pareikalavus.
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago Beauty”.
V. V. K. Sekretorius. dirbtuvėj už fdremano muši- kovo 25 d., IJetuvių A’uditorijo- brangi dovana.

“Dzimdzi-Drimdzi” su
naujiena

DOVIERNASTIS

V^UtO BUUO DaillUOle

OR VAITUSH, O. D.
urrvvis akiu spėti ai imta*

r^jeogvinft nkjp {tempimą, kuri*
ti priežasliiui galvot skaudėjimo,
svaigimo., akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak*
tą, atitaiso trumparegystę ir toli
reįfystę. Prirenka teisingai akinius
Visuose atsitikimuose egzamine vi
j mas daromas s<) elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. /Akiniai nuo $4.00 ir augščiau
Vali 10 iki 8 v Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone BmiiFvard 7589

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

1545 WeSt 47th Street
Netoli Askland Avė.

Atydai
Lietuvių
Vienuolyno arba Marąuette Parko ir Brighton Parko
apielinkių jiuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.
Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
2554 W. 69 St.
Tel. Roosevelt 8500

NUPIRK
Typewriterį arba
rašoma mašinėlę

Dn A, Karalius skaitys
. paskaitą

Geniu Dėdės melai

“Dzimdzi-Drimdzi” įspe- ’=
jonas

YbiiRTYES

^■*9.4
t?

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli sinagumi
pats sau, savo gimdniin* ir drau
gams su kuriais susiraiintji ir
greičiau galiai paraiyti laiika ar
kg kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia
malinti* su lietuviikomis raidomis
pavaulyjs. Galima Ir anglikkai va
lyti.
Gaunam**

NAUJIENOS
1739 S. Halsted 3tr
Chicago, III.
E R B. Naujienų skai
tytojo* Ir akaitytojal
prašomi pirkinių reikalai:
eiti j tas sankrovas kurio*
skelbiasi Naujienose.

G
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HITT AND RUNN — To Which Wc VVill Add That BuII Sure Pullcd a Boncr VVhcn He Gavę the Reason!
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Mede nes Peter
Mikucaukh John
Minėj kis Pke.*
Pechukas George
Piawlakas K
Radis Ja n '
1025 Sievinelrenes Julės

Margarino fabriko
klausimas

KLAIPĖDA, L E. J. — Nese
nai lankėsi Klaipėdoj Danijos
kapitalistai Kristensen ir danas
advokatas Knud Albertsen. Jie
pasiryžę statyti Klaipėdoj mar
garino fabriką. Atsilankę pas p.
gubernatorių danai išdėstė, kad
pas juos, Danijoj, margarinas
esąs plačiai vartojamas skirtam
eksportui sviestui sutaupyti. Ka
dangi Lietuvoj margarinas irgi
vartojamas, ypač Klaipėdos kra
šte, l>et importuojamas iš užsie
nio, nes fabriko Lietuvoj nesą,
tad jie sutiktų pastatyti Klaipė
doj margarino fabriką, kur dirb
tų maždaug 100 žmonių, tuo at
veju, jei gautų patikrinimą, kad
žalioji medžiaga, kaip kokoso ir
kiti aliejai, kiek reikalinga fab
rikui, butų Įleidžiami be muito,
nes jie nori savo produktus ir
eksportuoti.

-------- ■-1~U-LUi-_-.~Tij.iii
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990
995
997
1008
1009
1013

Iš Klaipėdos Krašto

NAUJIENOS, Chicago, III.

.
—•‘-Į- *■•■■■

1026

1031 Šokas Josepf
1034 Stenkus Charles
1035 Stakanis Ignas
1036 Stacus Stavis
1037 Sūdai te Lucy
1045 Vaznoniui Antanui
1055 VVorbonas Tieksendra
1057 Zadejkis Jurgis
1063 Žilvitis Antanas

Pranešimai

t

ĮVAIRUS SKELBIMAI

RAKANDAI

Malevojarn ir popieruojam.
laikėm malevą, popierą,

Už

stiklus ir t. t.

3433 S. FaitTield Avė.

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

3326 So. Union Avė.

Antras fintas.

STOGDENGYSTe -

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir
garantuojamas už $4. Automobilių,
t rokų patarnavimas Chieagoj ir apie
linkėj. įstaiga 24 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chieagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi.
.1. J.
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė.
Phone Lavvdale 0114.
>
•
Tel. Lafayette 5153-0438

RUBIN BROS

iš, ką, kur, kaip ir
kada rengia., veikia
NAMŲ STATYTOJAI
ar kviečia.
3804 So. Kedzic Avenue
ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ
1.88 81 kuopa rengia šeimyniškų

NAMAI-ZEME
Geriausi Bargenai
Chieagoj

PARDAVIMUI

PARSIDUODA 4 kambarių PARSIDUODA pigiai ranko
furničiai. Parduosiu pigiai, nes mis grojamas pianas. Priežastis
ūmiu laiku priverstas esu va^ pardavimo vaikinas neturi kur
laikyti, tai ir nori parduoti.
žinoti ant ūkės.

Tek Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING
& HI>W. CO,

Penktadienis, Kovo 20, 1925

-nm---- w

--------

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
PARDAVIMUI arba mainy
barių rakandai, bus parduoti už
didelį bargeną. Visus sykiu arba mui grosernė puikioj apielinkėj.
dalimis. Parimo setas, valgomo Pigi randa, 4 kambariai užpaka
kambario setas, miegamo kamba ly. Mainau ant loto arba namo.
rio setas, kurpeliu ir fonografas Ir
grojiklis pianas.
2931—5 Avė and Monroe
5601 S. VViTichester Avė.

PARSIDUODA stubos rakan
dai (fornishel) 4 niirpsų, kartu
arba pavieniai. SaVininką gali
ma matyti po 3 vai. vakare.
3355 So. Morgan Št.
2 front

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI fenai įsteigtas biz
nis, “merchant.” ir gatavai pasiūti.
Krautuvė ir šapa dėl 10 darbinin
kų. Geroje vieloje, renda nebran
gi.
2112 KfiH'aukee . Avė.
Tel. Spauhlhig 5080

CHICAGO.

GERIAUSIA proga bizniui, par
siduoda labai pigiai biznis, grosernė, gali laikyti ir bnčernę. Parsi
duoda su narnu 2 aukštų 'medinis
anl kampo šloras, 3 Halai po -1
kambarius, urie šalies extra Lotas.
Rendos $118 j mėnesį. Parduosiu
viską kartu už $1101)1), įmokėti
$250(1, Storas vienas yra liek ver
tas, o likusius pinigus į mėnesį po
$75, namas ir savininkas.
I
5125 S. Morgan St.
'

$110

.

,

REIKIA DARBININKŲ

3 PLATU mūrinis namas po I
kambarius, vėliausios mados; va
nos, toiletai, gasas ir elektra. Na
mas apie 10 melų senumo. Taipgi
medinė cotlage, I kambarių anl už
pakalio loto, viskas parsiduoda už
$11,500.

Spirito kontrabanda jūrėmis

BRIGHTONPARK

KLAIPĖDA, [E.]. — Vasa
rio 22 d. ties Palanga sulaiky
tas didelis žvejų botas su tri
mis žvejais, kurie grįžo iš ju
ros nusipirkę garlaivy —Smuk
lėj 100 litr. spirito, 5 būt. like
rių ir tabako. II Komisariate tą
pat dieną sulaikyta 760 litr. spi
ntų ir 64 mtr. įvairios medžia
gos ir kitų prekių.
BALTGUDIJA SKIRIASI' NUO
SOVIETŲ?
RYGA, vas. 18 [LŽJ. — Pas
kutiniame Baltgudijos centro
vykdomojo komiteto posėdy nu

tarta pakeisti Baltgudijos kons
tituciją ta prasme, kad Baltgudija turės teisės, kada panorės,
atsiskirti nuo sovietų Rusijos.
RYGOS BEDARBIU DE
MONSTRACIJA

RYGA, vas. 18. — Vakar įvy
ko didelė demonstracija bedar
bių; dalyvavo daugiau 2,000 be
darbių, daugiausia moterų. Demoristrantai nešė plakatus su
užrašais: “Duonos ir darbo,”
“Musų vaikai kenčia badą” ir tt.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Phone Bevcrly 1675/

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

1

S. W. kampas Kedzie
FARMOS
FARMOS
5924 Weniworth Avė.
Pirkite ,ukę didžiojoj lietuvių ūki
Pirmyn Mišrus Choras rengia
ninkų.
kolonijoj, kur yra suvirš 400
gražu perstatymų “Karalaitė tikro
lietuvių
apsipirkusių ukes. Čia ūki
PARSIDUODA automobilių,
ji teisybė”, kuris įvyks kovo 21 d.
ninkai
turi
draugystes, 2 nuosavas
M. Meldažio svet., 2244 W. 23 rd
clektrikos ir radio reikmenų svetaines ir 4 bažnyčią.
50 PĖDŲ is frdnto, $5,000,
Taigi apsigy
Placc, Gerbiama Chicagos lietuvių
imsime
$3,000 cash.
krautuvė. Gera tam bizniui veno čia jausitės kaip Lietuvoj.
visuomenė yrą kviečiama skaitlin
REIKALINGA
moteris
pri
A.
N. MAS U LIS & CO.
John A. Žemaitis,
gai atsilankyti. Lošimas prasidės
vieta
ir
ilgas
lisaš.
6641
S. Western Avė.
R. 1, Box 17, Fountain, Mieli.
darbo, gali būti ir su vaiku.
kaip 7:30 v. vakare, Kviečia
Tel.
Rcpublic
5550
6345
S.
VVeslern
Avė.
Pirmyn Mišrus Choras, i Atsišauk i t:
Atdaras nedėlioj ir vakarais
Tel. Prospect 1595
MAROUETTE Manor, 6113 Wash921
W.
33rd
PI.
tenavv, gražus 2 flatų namas, 5-6
“Darbas Laimėjo” — puikus vei
2
lubos
PARDAVIMUI 4 kambarių na
kambarių,
garu šildomas, sun par
kalas. Jis bus perstatytas suabloje,
PARDAVIMUI
saldainiu
ir
delimas,
cementiniu pamatu, kieto me
lor,
stikliniai
porčiai,
įmūrytą
va

kovo 21 d., Chicagos Lietuvių Au
katesen
krautuvė,
parduosiu
už
džio
grindys,
elektra, kaina $3,1.)0,
na,
tile
grindys,
netoli
mokyklos
ditorium. Rengia Liet. Teut. Drcash. Prikasti pardavimo patirsit ir bažnyčios, savininkas parduos $5110 įmokėti, kitus lengvais išmo
stč Rūtos No. 1 bendrai su A. Ž.
ant vietos. Arba ,priimsiu j parl- pigiai.
kėjimais. Matyki! savininką.
V. Draugyste po vadovyste p. J.
nerkas augusių moterį ar mergi
6513 Irvinu Park Blvil.
6938
S.
Western
Avė.
S. Zarat. Po perstatymo bus šo
nų su rnažki jmokčjimu.
Tel. Republic 9094
kiai prie geros muzikės. Pradžia
B. Antanavičienė,
VYRŲ
7:31) vai. vak. —Komitetas.
1152 W. DiVision* St.
PARSIDUODA 2 flatų medi
PAMATYK IT ŠITĄ, 510 W. 43
1 blokas už Cravyford Avė.
Plaee, puiki 5 kambarių medinė nis namas po 4 kambarius. Mau
Liet. Teatr. Dr-stė šy. Martino
Cottage, yra elektra, gasas, vana, dynės ir gazas. Mainysiu ant
KRIAUČIAI TĖMYKTT
mėnesinį susirinkimų laikys šešta- Į
Parsiduoda drapanų siuvinio ir furnace šildoma, garadžius, kaina
dieny, kovo 21 d.. 7:301vai.. vak.,:
klynijimo .vieta. Gerai įrengta ir $3500, išmokėjimais. Prieš 9 rytą loto arba automobiliaus. Kaina
šv. Jurgio parapijos svet., 32 PI.
vakare.
ir Auburn Avė. Nariai skaitlingai
FORGE MAŠINŲ OPERATO- . geriausioj lietuviu kolonijoj. Yra ir po 6 Savininkas'
$3,700.00.
Mr. Miller,
daug naujo ir Seno darbo. Savi
malonėkit susirinkti, nes bus daug
11-15
Independence
Blvd.
4818 So. Wells St.
ninkas
važiuoja
į
Lietuvą
ir'
parsvarbių reikalų ^aptarti.
RIŲ REIKIA. PRIE l-i/2 ACME
Phone Van Buren 5815
duo.siu pigiai.
—P. K, nut. rast.
<
Naujienos, Box 186
IR AJAX MAŠINŲ. MOKAMOS;
LOTAS par.sid.uoda, labai gražioj
1739 S. Halsted SI.
MAROUETTE: MANOR, 2 flatų vietoj.
40 V125, ųnt kumpo 49ih
Rockwell St., netoli 60 St. lo Avė ir 18 St north east kampas,
DIDŽIAUSIOS ALGOS MIES- PARDUOSIU savo $750 ver prie
tas 30yi25, presinių plytų. 5—6 Cicero Park Holm. Savininkas
kambarių, aržuolo grindys ir tri 1215 S. 50th Avė., Cicero,, 2-ros hites
grojiklį
pianų,
80
rolių
x
ir
~~
TE.
mingai, geroj padėty, naujas mor bos.
Parsiduoda per savininką. Ga
Aš JONAS Diokas paieškau 3(
benčius už $145. Priimsiu $50 gičius 5 metams, kaina $15000,
lima
matyti vakarais.
ypatų Klovų. Akmenės valsčiaus,
imokėjimo, kitus po $10 į mė lengvais išmokėjimais.
Mažeikiu apskričio, Sablauskių kai-, JOSLYN MANUFACTURE
11. J Cofemah & Co.
mo. Turiu svarbų reikalą iš Lię-j
nesį. Ist flooiį. »
NEPRALEISKIT Šitą progą. Me
&
SUPPLY
CO.
5857 S. State St.
tuvos. Meldžiu jų pačių arba ži
dinis
namas ant trijų pagyvenimų,
•
Phone
Normai
0796
1722 S/ Ashland Avė.
nančių atsiliepti.
3—5 ir 6 kambariai. Yra elektra ir
3700
S.
MORGAN
ST.
J. C. Diokas,
gasas. Rendos neša $85 į mėnesį.
Bos 391,
PARDAVIMUI
liinch
ruimis,
PARSIDUODA cottage pigiai. 6 Kaina $5,500, įmokėt $1800, liku
Stotville, N. Y.
kambarių
mūrinė cottage, karštu sius ant ' lengvo išmokėjimo. Atsi
ilgas lysaš, geroje vietoje, ge vandeniu šildoma,
6951 S. Union Avė.
su beizmentu, šauki!.
Tel.
Englewood 8137
ras dėl uždirbimo pinigų. Par maudynė, elektra ir 2 automobilių,,
davimo. priežastis — nesutiki garažas.
Savininkas
BAI'GĖNAS; parsiduoda 2 augš
REIKIA gerų lietuvių salesmenu
3033 Lowc- Avė.
tų mūrinis namas, su krautuve ir
į senai įsteigtų groscrnės okselį dėl mas šeimynoje.
4 kambariais užpakalyj. Taipgi 6
atlankymo grosernių. Pageidauja
4306 Archer Avė.
kambarių flatų. Yra elektra ir ga
ma kurie turi grosernė* biznio pa
PARSIDUODA biznio praperlė.! zas. Beizmentas
‘
’ir 41 ’karui1 garatyrimų.
Savininkas
NAUJIENOS,
PARDAVIMUI bučerne ir Mūrinis namas, 5 flatų, 1 po 4 žas.
2805 West 63rd St.
1809 Cąnalport Avė.
Box 187
kamb., 2 po 5 kamb., 2y6 kamb.
grosernč; lietuvių kolonijoj. Yra
Antros lubos.
krautuvė ir 2 karų garažas.
Pamatykite savininką
Biznis
labai
senai
išdirbtas.
Užlaikau Geležiniu
REIKIA tvirto vaikino mo
151<5 W. 63rd St.
PARDAVIMUI mūrinis namas, 4
Pardavimo
priežastį
patirsit
Tel.
Republic 2259
Daiktu:
1 kintis cabinet darbo rakandų ant vietos. Kilton and Macas,
pragyvenimų po 4 kambarius; yra
visi įtaisymai. Namas randasi ant'
klauskit Mr. PotMalevų ii- kitų reikalingų daiktų krautuvėj,
Bridgeporto graižoj vietoj, 33 pleĘj
627
W.
18
St.
prie namų. Geriausios malevos ruly, Standard Fumiture Co.,
SOUTH West Side, 2610 W. so. Parduosiu už $6,500. Rendos į
$70. Mainau ant biznio, nes
621 N. Morgan St.
už žemiausias kainas. Kviečiu
63 St., biznio namas, nauja mėnesį
neturiu
darbo. Atsišaukit
PARDAVIMUI
bučemė
ir
grovietinius lietuvius atsilankyti, o aš
» Netoli Ohio
krautuvė,
flatas,
skiepas
ir
ga

Jos. Balchunas
semė už pusdykę. Bučemė ran
suteiksiu teisingą patarnavimų.
3200
S. Lovvo Avė.
>
Phone Boulevard 9265
dasi Roselande. Kreipkitės J. Le ražas, tiktai $23,000.

Atsišaukit: ,
6334 So. Westem Avė,
Tol. Republią 6401

.

•.

t

'

West8rnAve. lotas

REIKIA DARBININKŲ

į

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

F. J. YANAS

S. MARKŪNAS,

726 W. 18 St.,
Tel. Canal 1603
MAROUETTE MANOB
Southwest Side, naujas I Halų
narnas, ir l fialos skiepe. -I karų
mūrinis garažas, 20 pėdų vietos iš
abiejų pusių natrio, pusantro blo
ko iki karų linijos ir golf link.
Ekstra gerai pastatytas.
6622—24 S. Trov St.
Tel. Prospee.f 1872

GRAŽUS 4 flatų kampinis na
mas i n Maruuette Manor, barbe
nąs per savininką, 4 kambarių,
8^12, sun parlor, presuotų plyti!
iš trijų pusių, visas kieto medžio,
įmurvta vana.
*
2605-07 W. 60th St., Ist fl.
SAVININKAS parduoda lotų South
Sidej, vienas blokas nuo Parko ir
Vz bloko nuo bulvaro, 1 blokas nuo
karų linijos. Kreipkitės laišku V.
\Viliams, 4700 Mąlden St. Telefonuokit’nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki
3 po pietų Ardmoure 2038

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTIM MORGIčIAl

■Suteikiami ‘ąnt 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Avė.,
Lafayette 6738.

GAUK 10% UŽ SAVO ĮDĖTUS
PINIGUS
Mes parduodam pirmus ir ant
rus mortgičius, kurie norite savo
pinigus įdėti į saugia vietų ir gau
ti gerų procentą; arba kurie turi
te pirmus ar antrus morgičius ir
norėtumėt parduoti arba išmainyti
ant nhmo.
Kreipkitės pas
A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.
Phone Boulevard 4899

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dressmaking ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, Designing, Tailoring ir Dressmaking. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.
VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE

2407 W. Madison,

Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

1

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul
nueina į vyriausįjį paštą (Clark į
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur
padėta iškaba “Advertised Window” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko MOVJNG, EXPRESSING & COAL PARDAVIMUI automobiliai
Marmon ir Hudson, couch 5 paPIANO MOVING EXPERTS
tik keturioliką dienų nuo pa
'sažierių ir 7 sėdynių! Arba maiLong distance handlinę.
skelbimo.
Turime daug metų patyrimą.
jnysiu ant loto, viena ir dviejų.
901 Alijosaite Marijona
3406 So. Halsted St.
903 Barnelis M
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ves. . Galima matyti tik vakarais, 2 lu
bos, 3300 So. Union Avė.
• 904 Banaitis Chas
M"'
■
Mes parduodame olselio kainomis
919 Dargrainin Alek
visiems.
Dasižinokite pas mus
920 Dargdaenis Alėx
PARDAVIMUI Dodge touring
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis..
932 Fuzui Juozapui
karas, pirmos klesos padėjime,
PEOPLES
PLUMBING
&
937 Gervei Adonui
pigiai. Arba mainysiu į mažes
HEATING SUPPLY CO.
957 Janimnienis A
490 Milwaukb Av. Haymarket 1018 nį troką.
461
N. Halsted St. Haymarket 4221
987 Manus A
Canal 4126

BAGDONAS BROS.

Kreipkitės

John Kuchinskas

Nepraleiskit šitų progų; niūras,
2 augštų, 6—6 kambariai, visi nau
jos mados įtaisymai, šiltu vande
niu šildomas, maudynės, elektra,
gasas, visi pagerinimai yra apmo
kėti. Arti mokyklos ir dviejų gatvekarių linijų. Namak vertės turi
$1.6,500,
parduotas už $14,.>00;
na $3,500 .ir augščiau. 6 kam su mažu bus
įmokėjimu ir lotą priims.
J. V., 4051 Archer Avė.
PARDAVIMUI
delicatesen barių, stiicco, $5,500.
Gera Likusius savininkas duos morgičius. Savininkas išvažiuoja j kitą
šviežiais- stakas, geri fikčeriai transportacija.
Universal
REIKALINGA veiterka kal
miestų.

Roseland, — L. S. M. Ratelio re
peticijos “Dvi Seseris” įvyks penk
tadieny, kovo 20, 8 v. v., Strumi
los salėj, 158 E. 107 St. Lošimas
yra daromas geras biznis, pigi
įvyks kovo 29. Visi lošėjai būtinai banti lietuviškai, angliškai. Ge
renda su pagyvenimų kamba
turite susirinkti į repeticijas.
ra
mokestis.
—Valdyba.
riais, parduosime pigiai.

pigumas.

A. N. Masulis and Go. -

N AMAI-ZEME

rio 24 d., Šilutėj įvyko lauki
ninkų suvažiavimas, vadovau
jant Laaseriui, Ūkininkų Sąjun
gos skyriui įsteigti.

Norinti namą pirkti 18
gat. apygardoj, 5 pagyveni
mų, rendos $78 į mėnesį;
kaina $5,500, pastebėtinas

2 ELATŲ’ mūrinis namas po 1
kambarius, su visom įtaisom;
10 NAUJŲ mūrinių bungalo\v, 1
uos, toiletai, gasas ir elektra, Ge- blokas nuo \Vestern Avė., $7,550,
PARSIDUODA didelis groseris, roję vieloje West Side, arti lictu- $1,000 cash, bus galavos balandžio
Kaina tiklai 15 d.
delikatesen, Sherman Parke, viso viškos bažnyčios.
kių (aulų apgyventa, bagoti žmo $6500.
nės, biznis eina gerai, šloras adaras nuo 6 ryto iki 10 vakare, ne
2 FLATŲ medinis ir muro nadėlioj nuo 8 ryto ik’; 11 vakare. mas,
6641 S. Western Avė.
po 5 kambarius, Vj bloko
Remia pigi, , 4 dideli kambariai, nuo lietuviškos
'
,
\Vesl
bažnyčios,
Tel. Rcpublic 5550
listas anl 2 metų, gali gauti ant Side; parsiduoda pigiai $1200, rei
Atidaro
nedėlioj ir vakarais
kiek nori.- Parduosiu pigiai. Prie kia įnešti lik apie $1500 ir pasko
žastį paliesit anl vietos.
lą suteiksim dėl likusių. Nepraleis
5135 S. Halsted SI..
PARD AVIMU! arba rendavojii
kit
šios progos, ale ateikit tiesiog
Tel. Boulevard 1521
farmų,
40 akerių, netoli Chicagos,
į musų ofisą su depozitu.
Taipgi turim daugelį kitų gerų prie gero kieto kelio, su dideliu
bargenų \Vesl Side ir kitose daly sodnu. Atsišaukit greitai, nes nėra
PAILSI DUODA kendžių krautu se miesto kur tik kas reikalauja gaspadoriaus.
K. Phillips,
vė i'r grosernė. Parduosiu pigiai, už labai prieinamų kainų.
78W
S. Halsted St.
nes turiu parduoti į dvi dienas.
Norėdami pirkti arba parduoti
Phone Stesvurt 5126
Pasinaudokite šia proga, nes to namų ateikit tiesiog į musų ofisų
kios progos retai atsitinka.
ir busit pilnai užganėdinti.
Kreipkitės 726 W. 18 Si., o po
Ofisas atdaras nedėliojo nuo 10
PIRKIT nuo savininko 2 augštų
6 vakaro 1 139 S. 19 Cl„ Cicero, III. rvlo iki 2 po pietų.
medinį namų po 4 kambarius. Yr:»
elektra, maudynės ir gazas; ęneškit kiek kas turėsit, kitus ant leng
vų išmokėjimų.
1 ^Al IDA V1M l T nes va i gi na m ų
2221 W. 22nd St.
2439 Moffat St.
gėrimų, ice cream’o, cigarų, ci12 bloko nuo Western Avė.
ir Milsvaukee Avė.
garetų krautuvė. 3 gyvenimo

vakariene šeštadieny, « kovo 28 <1.,
VVitdcer Park svet., 2041) North Av.,
Pradžia 7:30 vai. vakari'. įžanga
$1 ypatai. Bus pagaminta skani
vakarienė, gražus programas ir šo
ANT RENDOS kambarys, švie GROJIKUS pianus turi būt par
kiai. Tikielus galima gaut Naujie
sus,
iš fronto, prie mažos šeimy duotas tuojau, nes apleidžiu miestą
nose, 173!) S. llalsted St., Aušros
Trąšų fabrikai
knygyne, 3210 S. Halsted Si. ir pas nos ir blaivų žmonių. Galite ma kovo 22 dieną. Atiduosiu graži) $80(1
tyti po 5 vai. vakaro ir subatoj vi vertės pianą už
visus kuopos narius.
sa
dienų. Trečias augštas iš fronto
Kviečia LSS 81 kuopa.
KLAIPĖDA, [E.;. — Trąšų
29(17 S. Union Avė.
fabriko reikalu nesenai buvo at Bridgeporto lietuviams žinotina.
Yra 96 muzikos roleliai, benčius
Visi
norinti
gauti
“
Naujienas
”
kas

ir
tt. Atsiminkite tas yra 88 notų
silankęs pas gubernatorių dr-as
dien anksti iš ryto savo namuose
grojiklis planas. Mos priimsime po
Sambraus, antrasis Stotino trą — apie tai malonėkite pranešti
$10 i mėnesį nuo atsakančių žmonių.
” Knygynui, 3210 S. Halsted
■
Mr. Kilp Piano.
šų fabriko direktorius. Jis at “St.Aušros
MOTERŲ
Tel. Boulevard 966.3. Taipgi jei
3323
Lincoln Avė. 1 fl.
siųstas į Klaipėdą su dviem in tamsta nori, kad apart “Naujienų“
gauti ir kitų laikrašti, praneš
J IEŠKAU moteries ar mergi
žinieriais reikalingų fabrikui da
PARSIDUODA bučerne ir grosęrkite irgi mums -— mes aprūpinsi
Įtaisymų sąmatai paruošti. In me bile lietuviškais laikraščiais. nos prie namų darbo, prie ma nė lietuvių apgyventoj apielinkėj.
Musų žmogus patyręs tame darbe, žos šeimynos. Mokėsiu $10.00 i Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
žinieriai dirba jau apie savaitę jis
nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
davimo priežastį patirsite ant vie?
ir per 8 dienas žada patiekti rūpinti savo kostumerius “Naujie savaitę, duosiu valgi ir guoli.
tos.
kambariai iš užpakalio, renda
Atsišaukite
1036 E. 93rd St.
krašto valdžiai samata ir kon noms”. —Aušros Knygynas.
3435 Wallace St.
$33.
Tel. Chesterfield 2822
krečius pasiūlymus, kurie ne Me’rose Park.— Darbininkų Var
2329 S. Robey St.
totojų Bendrovės pereitų metų
trukus bus svarstomi Kaime.
PARDAVIMUI cash meat market
pardavinėjimo krautuvės katrie dar
biznis gerai išdirbtas, su pagyve
nepridūrė Šerus ir neatsiėmė pini
REIKALINGA moteris arba nimu, lysas ant 5 melų, duosiu ant
gus, tegul pasiskubina atsiimti iki mergina .prie apžiūrėjimo šei ištnokesčių arba mainysiu ant praLaukininkų suvažiavimas
balandžio lt) d., 1925 m. Toliau
pcrtCs.
bus užbaigtas darbas ir nebus ga mynos.
10321 S. Michigan Avė.
NAMAI. Mt. Greenvvood. Kai
i
Tel.
Pūliniai! 9691
KLAIPĖDA, [E.]. — Vasa lima gauti. —Direkcija.
Atsišaukite

SIŪLYMAI KAMBARIU

6 FLATŲ kampinis mūrinis nu
inas, geriausioj vietoj West Side,
arti bažnyčios, 3 fialai po 6 kam
barius ir 3 fialai po 4 kambarius,
visi dideli šviesus kambariai, visi
fialai vėliausios mados, turi varias,
toilolus, gasų ir elektrų; taipgi ge
rų cemenliiotų beizmenlų ir gerų
pastogę. Namas labai pigiai parsi
duoda už $24,000, reikia įnešti
$12,000 arba daugiau. Pa matyk i t šį
namų ir pirksit; atsineškit depo
zitų.

NAMAI-ZEME
Skubėkite

AUTOMOBILIAI

po, 722 W. 35th St. Phone Bou
levard 3249. Vakarais Republic
10363
'• 1
j.

_ę~

-«

•

PARSIDUODA BUČERNE ir grosernė visokių tautų apgyventa vie
ta, bizniava gatvė. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.
Atsišaukit
Naujienos,
1739 S. Halsted St. No. 488
EXTRA 1BUČERIAMS

Pardavimui pirmos klesos aisboksis, tinkantis dėl bučernių. Parsi
duoda labai pigiai.
Kreipkitės

3808 S. Lowe Avė

Phone Boulevard 6502

Savininkas,
Tol. Prospect 1872

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos,
ir kitų mokslų. Musų mokyklos
nauja sistema stebėtinai greitai
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių
’jgijo mokslus, -y šiandie jie yra
laimingi! čia kiekvieną žmogų
kad ir silpniausio proto padaroma
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.

PARSIDUODA muro namas, 2 po
4 kambarius, platus lotas, dėl vie;
Amerikos Lietuvių Mokykla
no karo garažas, visi įtaisymai
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas,
PARDAVIMUI cottage, 5 šios marŲs. Randasi Brighton Par 3106
S. Halsted St., Chicago, III.
ke gražioj vietoj, arti gatvekarių
kambarių, vana, elektra, ge ir
mokyklos, rendos geros pirksit
riausi transportacija. Cash ar pigiai. Agentai neatsišaukit. Savi
POPIERAVIMAS
ninkas ant 1 lubų. J. Leleika.
ba išmokėjimais, savininkas
Malevojimas, moldinimas, greinavi4439 S. Talman Avė.
mas, scenarijos- paveiksluotas male5600 LoAve Avė.
mas, scenarijos paveikslutoas male
PARDAVIMUI grosernė ir no- vojimas, show card rašymas, klesos
PARSIDUODA 2 ailgštų mu- tion su visokiom smulkmenom. panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
Geroje biznio vietoje. Taipgi par
rinis namas, po 5 kambarius, davimui visi namų rakandai. Ku rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą J trumpą laiką. Atdara kasdien
Karštu vandeniu šildomas; ar- rie norės gali pirkt sykiu su biz nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Suniu arba vieną biznį atskirai. š>- batojo ir nedėlioję iki G vai. vakare.
žuolo trimingai. Savininkas
tas biznis yra gana pelningas. Ku
t

•

5743 S. California Avė.
First floor

rie pirks padarys ęinigų. Priežas

tis — važiuoju į Lietuvą.
524 W. 33rd SI

Superior Sign School
21*39 So. Wahash AreCalumet 5093

