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Kursiantis Pabal NELAIMES DEL SIAUTUSIOS AUDROS VAIZDAS bandė padegti arkikunigo Ma- 
nuelio Alvarado namus.’ Ugtiis 
pečiau pavyko laiku užgesinti 
išdegė tik triobos durys.

Monarchisty kandidatas 
remsiąs respubliką

tijo konfederacija
Lenkai pešasi dėl konkor 

dalo su Vatikanu

Badaujančių riaušės 
Leningrade

Britai siūlo naujų saugumo 
garantijų

Susikursianti stipri Pabal 
tijos konferencija

Nauji Britą saugumo ga 
rantiją pasiūlymai

Prie to verčiąs bendras reikalas 
apsaugoti savo sienas, kuriu 
saugumo niekas kitas nega
rantuoja

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 21. 
— Politikos ekspertai prana
šauja, kad neužilgio turėsianti 
susikurti viena galinga Pabalti
jo valstybė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos konfederacija.

Prie tokios konfederacijos 
vedanti tų nedidelių valstybių 
baimė dėl savo išsilaikymo, — 
reikalas apsaugotjsąvo sienas 
nuo pavojaus, mes niekffš kitas 
jų saugumo negarantuoja nuo 
Rusijos arba nuo Vokietijon.

PARYŽIUS, kovo 21. ~r Spe
cialiai parvykęs iš Londono 
Franci jos ambasadorius Fleu
riau įteikė premjerui Herriotui 
naujus Didžiosios Britanijos pa
teiktus saugumo garantijų pa
siūlymus.

Britų užsienių reikalų minis- 
terig Austen Chamberlain, sako
ma, proponuojąs dvejopu sutar
ties planu: pirma, sutirtis, kuri 
užtikrintų Francijai ir Belgi
jai dabartinių jų sienų saugu
mą; antra, bendra sutartis, ku
ri garantuotų saugumą visiems 
Vokietijos 
puolimų. \

Pirma si 
stybių sąjį
tižioji Britflhųa, Francija, Bel
gija ir Vokietija. Einant šia 
sutartini Anglija eina pagalbon 
Francijai ir Belgijai atsitikime, 
jei vokiečiai peržengtų Beino 
siena. C *

Antra sutartim Anglija ne
duoda jokių specialių prižadų 
teikti karinės ai* laivyno pagal
bos konfliktui ištikus; sutartis 
sudaro tik tam tikrą moralę ga
rantiją Francijai ir jos mažes
niems sąjungininkams, — tokią 
moralę garantiją, kurios, kaip

kaimynams nuo už:

tartis tai keturių val
inga, kurion įeina Di-

Paveikslėly parodyta, ką padarė Murphysboro miestely baisi vėsula, siautusi praeitą trečia
dienį pietų Illinois, Indianoj ir kitose kaimynėse valstijose. •

Turkai esą pasiruošę 
okupuoti Mosulą

Lenką komunistą vado 
byla tardoma

VIENNA,-Austriją, kovo 21.
Przemysly tardoma dabai

Del kataliką bažnyčios 
skilimo Meksikoj

Kairieji atakuoja G’abskį už nu
sileidimą klerui, kietas gi pro
testuoja, kad jam daug ati
mama turto

! VIENNA, Austrija, kovo 21. 
— Maišymas religijos su politi
kė sukėlė Lenkuose nepasiten
kinimo. Lenkų užsienių reika
lų ministeris Grabski vakar/pri- 
statė seimo užsieniu reikalu ko
misijai konkordatą, padarytą 
tarp, Lenkijos ir Vatikano; aiš
kindamas kai kuriuos jo punk
tus, 
džia 
čios 
dai,

• Alkanu žmonių riaušes 
Leningrade

Minia i puolė valdžios sandėlius;
20 išbadėjusiu moterų užmuš
ta; 1000 areštuota

Sovietą valdžia esanti pažadė
jus Turkams pagelbės gink-(
lais, amunicija ir aeroplanais vieno aktingiausių lenkų komu-- 

■---- 7------ , nistų, Lenk i j bs seimo atstovo,
Lanenskio, byla.

Maskvos vyriausybė telegra-

NOME, Alaska, kovo 21.

į
Atsimetusiojį nuo Romos taip 

vadinama Meksikos Kataliką 
bažnyčia švenčia pergalę

BERLINAS kovi 21.-- Gau- 
ti iš Leningrado pranešimai 
skelbia, kad kovo 17 ir 18 die
nomis ten įvyko didelės alkanų 
žmonių riaušės. Kooperatyvų
kepyklos, pristigusios miltą* patys franeuzai nekartą buvo pa- 
pagamino duonos pakeitalo. Kai reiškę, papkaktų atgrasinti Vo- 
ta netikra duona buvo išparduo- kietiją nuo karo žygių, 
ta, minios, didžiumoj moterys, 
puolė kepyklas, 
tuščias, minios puolė valdžios 
sandėlius. Įvyko susirėmimas 
su milicija. Muštynėse dvidešimt 
asmenų, didžiumoj moterų, bu- 
vo užmušta. Areštuoota 1000 
riaušininkų, tarp jų penki šimtai 
moterų.

Kanados bedarbiu vargai

Del šitokių dvigubų Anglijos 
Radusios jas'pasiūlymų Francija sako taip; 

kodėl abiejų jų nesujungus daik- 
tan ir nepadarius vienų vienos 
nutarties, kuri garantuotų vi
sas sienas kaipo jos Versalės 
sutarties nustatytos ?

Ambasadorius 
pirmadienį atgal 
damas premjero 
kymę.

Fleuriau grįš
Londonan, vėž
lį e yG o to atsa-

Būrys jų žygiuoja provincijos 
soutinėn reikalauti valdžios 
pagalbos

VILKAI APNIKO ILLINOIS 
FARMERIUS

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 21. Rusijos'bolše
vikų pakurstomas, Mustafa Ke- fu prašė leisti jai atsiųsti iš Ma^ 
mal *Paša yra pasiryžęs geriau skvos arba iš Paryžiaus advoka- 
kovoti, ne kad priimti Tautu tą Lanenskiui ginti, bet Prze- 
Sąjungos nepalankų turkams, myslio teismas atsakė, kad “** 
Mosulo klausimo išsprendimą.1 siūlymo jis negalįs priimti. 
Generolui Kameledinui vadovau- * ---- ------ (/
j ant mobilizuojama Kurdistane
galinga turkų armija neva kui- 'Gauta žinių iš Candle, 250 my
lių sukilimui patrempti, ištiesų lių i šiaurėryčius, kad ten ki- 
betgi demonstruoti turkų karo lūs difterijos epidemija ir kad 
jėgoms, taip sakant, mandagiai' reikalinga umi pagalba, 
pasakyti ypač Anglijai, kad Tur 
kija pasiryžusi turėti savo dalį 
Mosule.

Rusijos bolševikai, kurie nuo-' 
latos kursto turkus vyli laukan ; 
britus iš Mesopotamijos, yra pri- i 
žadėję jiems pagalbos — gink- 
ų, amunicijos, aeroplanų ir pet- 

rolio. Angoros parlamentas va
kar patvirtino valdžios projek
tą ūmai pasiųsti du batalijonu 
Mosulo sienai saugoti.

Kernai Paša paskyrė genero
lą Kamelediną Sami Pašą vy
riausiuoju vadu, nes jis yra vie
nas gabiausiųjų turkų karinin
kų. šiandie jis rezignavo iŠ am
basadoriaus vietos Berllne.

Generalis štabas mobilizavo
ne tik jaunesniąsias klases įsi SeStadienj> k^,o 21 užsienio pi. 
daugiau ne pusės Anatolijos, bet mgų ne u.aziaus kaip už $25,000 uo- 
taipjau visur mobilizuoja gyvu- 1 lŲiM ba"*? buvo skaitoma Amerikos 
liūs tra'psoorto reikalams.

Chicago ir apielinkė. —- Ofici- 
alis oro biuras šiai dienai pra
našauja: A'psiniaukę; galima
laukti, lietaus; nedidelė atmaina 
temperatūroj; stiprokas pietų 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 36° F.

I f Šiandie saulė teka 5:50, leid 
žiasi 6:04 valandą.

PINIGŲ KURSAS

CALGAiRY, Alberta, kovo 21. 
— Šiandie iš čia išvyko būrys

QUINCY„ III., kovo 20. —
Adams, Pike, Calhoun ir Han
cock kauntėse priviso plėšrių 

darobedarbių, viso šimtas dvidešimt jkurie farmeriams 
žmonių. ’ žygiuoja, jie į Albertos dau* pragaišties. Pei; pastaruo- 
provincijos sostinę Edmontoną, sius mėnesius daugybę farmerių 
iŠ čia apie 200 mylių, reikalau-gyvulių jie sudraskė. Sako, kad 
.................................----- —m... | lllino_

TRAUKINIO KATASTROFA

ti, kad vyriausybė duotų kokios vilkų gaujos atklydo 
is valstiją iš Missouri.nors pagalbos bedarbiams. Jie 

pareiškė, kad jie pasidarysią 
stoklę ties parlamentu ir nesi
trauksią iš ten, kol jų reikala
vimai nebus išklausyti.

Jokio maisto jie nesinešu
Prieš išvyksiant jiems buvo pa
rūpinta kavos.

ATĖNAI, Graikija, kovo fel.
— Del spaustuvių darbininką
streiko Graikijos sostinėj šiAu-j užsienin
die neišėjo nė vienas laikraštis, “atostogų”, vakar jau grįžo iš kas nenukentėjo, bet medžUgi- 
Spaustuvių darbininkai sustrei- Europos vėl savp pareigą eiti* nių nuostolių buvo šiek tiek pa- 
kavo simpatizuodami geleži nk e Jatn pasitikti buvo suruoštas daryta, f*--’*2—— 
liečiu streikui.

ALES-ČILĖS PREZIDENTAS 
SANDRI GRIŽO 

‘ 1___ S_
SANTIAGO, Čilės Respubli

ka, kovo 21.— Čilės preziden
tas Alessandri, kurs praeitai 
rudenį, pervartui valdžioje įvy-l 
ktis, buvo priverstas išvažiuoti| 

■’ ’ i šešietns mėnesianisjžemės drebėjimas.

kariuomenės paradas.

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų J. 
Danijos, 100 kronų .......
Erancijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ..............
Lenkijos, 100 žiotų ........
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių ... 
švedijcs, ICC kronų ..... 
Šveicarijos, 100 frankų

.. $4.79

. $5.06
$18.13

. $5.17

.. $4.08
$19.25
$15.43
$39.97

.. $2.53
$26.95
$19.29

ST. LOUIS, Mo., kovo 19.
Vakar vakara ties New Green-

Tield susikūlė pasažierinis St.
Lcuis <& San Francisco trauki-
nys. I.ok(>motiva iššokus iš bė- Lietuvos PinigŲ Kursas

i Siunčiant pinigus Lietuvon peK

tant Amerikos doleriais yra skaito*
; mas šitaip:
! 50 litų ..

100
200
300
409
500
600
700
800

'900
_ '“prie^itos' sumdi'gatvėse. Policija deihon-

Susižinojimlas telefonu centai pašto išalidų u| kožną nMtinįIštrintus išvaikė.
| Norint pasiusti telegramų —• dar
eanti daugiau.

gių apvirto, išmesdama iš bė-( r; - - - ~ £-
gili taipjau vagonus. Žmonių Naujienas Lietuvos litu kursas^skai- 
tečiau niekas nenukentėjo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

QUEBEC, Kanada, kovo 21. 
šį rytą čia įvyko stiprokai 

žmonių nie-

Utą 
litą 
litų 
litų 
litų

litų 
ntv

BHRLINAS, kovo 21. — De- 
ši iriosios koalicijos kandidatas 
Vpkietijos prezidento vielai, 
Dr. Kari Jarres, laikė pirmą 
savo kampanijos kalbą. Susi
rinkime, kuriame be monar- 
chistų dalyvavo ir demokrate 
nių elementų, pastarieji labai 
nustebo išgirdę tą monarchis* 
tų-naclonalistų kandidatą pa
reiškiant, kad jis visa širdžia 
stojas už respubliką. Dar dau
giau. .lis pareiškė, kad no tik 
jisai, bet ir visi jo rėmėjai, va
dinas monarclris.ini, ginsią res
publikos konstituciją ginklo 
jėga, jei butų reikalo.

Suvaržo žydą ir graiku 
keliavimą Turkijon

Milžiniška 1■

Klerikalai sako, kad val- 
atimanti perdaug bažny- 
nuosavybės valstybės nau- 
tuo tarpu klerikalų priešai 

nurodo, kbd bažnyčiai palieka
ma perdaug žemės. Yra taipjau 
nepasitenkinimo dėl mokyklų 
reguliacijų.

Vienas ukrainiečių stačiatikiu 
atstovas darė aitrių priekaištų, 
kad konkordatas reiškiąs, joge! 
lenkai nori polonizuoti Ukrainą. 
Lenkai yra jau uždarę 350 sta
čiatikių bažnyčių; tokių bažny
čių belikę tik dvi.
Varšuvoj bazilika, kurioj buvo 
puikktusios .mozaikos, tapo su
naikintą.

Pavojingo nepasitenkinimo y- 
ra Lietuvos-Lenkijos sienoj, dėl 
ko atsitinka ginkluotų susirėmi
mų. Kaune andais lietuvių mi
nia bombardavo papos nuncijų 
protestui prieš papos kėiikėrdii- 
tu pripažinimą Vilniaus Lenki
jai.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 19. — Turkijos vi
daus reikalų ministerija išleido 
dekretą, kuriuo apribojama ke
lionė i Turkiją graikams, žy
dams ir kitiems ne-mahometo- 
nams.

Ne-mahometonams keliauti 
Anatolijos geležinkeliu bus lei
sta tik iki Guebze, o Europos 
Turkijoj tik iki čataldžos. Ke
liauti giliau j Turkų žemę be 
tam tikro vidaus reikalų mini- • 
sterijos leidimo bus griežtai už
drausta.

DU BANKŲ PLĖŠIKAI NU
ŠAUTI, DU SUŽEISTI

.STEELV1LLE, Mo., kovo 20.
___ _______ —Penki ginkluoti banditai šian- 

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ Įdie vidudienį bandė apiplėšti 
__________ [vietos Farmers banką. Užpuoli* 

SAN ANTONIO, Tex., kovo mas betgi jiems nepavyko, nes 
[18. — Netoli nuo čia šiandie nu-.bankas buvo banditų užpuoli-.

Revolverių 
armijos aeroplanas, kovoj du banditai buvo užmušti, 

Skridęs juo seržantas Mackeyjdtu du sužeisti, o penktasis 
užsimušė, o seržantas Kelly pa-1 suimtas. Buvo sužeistas ir vie- 
vojingai susižeidė. [nas pašalinių Žmonių.

MEKSIKOS MIESTAS, kov,o 
21. — Garsi Santa Teresa šven
tykla tapo valdžios įsakymu ati
duota naujai Meksikos katalikų 
bažnyčiai, atskilusiai nuo Romos < 
katalikų bažnyčios. 'krito žemėn, iš 1000 pėdų aukš-1 mui prisiruoŠęs.

Santa Teresa šventykla Pel'lįumos 
keletą metų buvo vartojama 
valdžios įstaigoms, ir kataliką 
kunigai daug kartų bandė ją iš 
valdžios išgauti, šventyklą yra ’ 
miesto centre, puikios architek-1 — 
turos, ir turi dideli istorinį inte- [ 
resą. Dabar? kai ji atiduodam.t 
Meksikos katalikams, pastarie
ji jaučiasi laimėję dMelę perga
lę prieš Romą.

Kartu su įsakymu atiduoti 
Santą Teresą Meksikos katali
kams, valdžia tečiau įspėja pa
staruosius, kad jieK daiigiau ne ' 
ardytų visuomenės ramumo Ban
dymais užgrobti kitas bažnyčias.

Santa Teresa bažnyčią pirma
dienį formaliai perims Guadalu- 
pos Vyčiai, atskilę nuo žinomos 
visoj Amerikoj katalikų organi- 
zarijos, Kolumbo Vyčių.

Pusiau oficialiai pranešama, 
kad Meksikos katalikams bus 
ir daugiau bažnyčių atiduota 
kituose Meksikos miestuose. Gu- 
adalupos Vyčiai ruošiasi pradėti 
visoj- Meksikoj plačią kampani 
ją už Meksikos katalikų bažny
čią; Tuo tarpu1 Romos katalikų 
kunigija išleido gausiai literatū
ros, kuria jie ragina Romos ka
talikus organizuotis kovai prieš 
leksikos katalikų bažnyčią ir 
kitus Romos priešininkus Mek
sikoj.

Bažnytininkų riaušės
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

21. -- Žinios iš Aguas Calientes 
ir Guadalajaros praneša apie į- 
vykušius ten bažnytininkų nera
mumus dėl atsimetimo dalies 
katalikų nuo Romos bažnyčios. 
Aguas GaJientes įmest» areštuo
ta kunigas ir keletas kataliką už 

už suruo-

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną 
mes ir visos krikščioniškos pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir 
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.

Jus be abejonės norite, kad kartu su 
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
voje ir, kaip paprastai siųsi t jiems pinigų 
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki 
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš 
Velykas.

J 
9 .

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo 
’ sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau

sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi- • 
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje 
yra išmokami į 6 iki 10 dienų, o kainuoja 
tiktai 50 centų.

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00 x r , . ,82.25 laužymą įstatymų

102 751^”^ tikibyniy demonstracijų

status išvaikė.
Gaudalajaroj nežinomi asmens

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

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

Chicago, I1L



M ŪSŲ MOTERIMS
. ... . Veda Dora Viikienū"—1 « /

NlelęafeflHet nebarstyk miltų 
ant paukščių, kuriuo# žadi 
ke>ti pečiuje, nes nuo miltų 
mėsa bus kieta ir sausa.

Pirmadienis, Kovo 23, 1925

U IR KAIP VIRTI
Zuikis su Casserole.

zui-
su

s Li
da r

Nuvalyk, nuplauk du 
kiu, padėk ant skaurados 
vienu svogūnu.\ Svogūną 
pjaustyk stambiai. Pridėk 
truputį česnako, pipirų, drus
kos ir truputį supjaustytų sa-

Pridėk du šaukštu acto, 
kad

ištarpytą sviestą, ^citrinų sun
ką, druską, pipirus ir petruš- 
kas, paskui shdėk ritulius. 
Maišyk išlengvo, kad liesumai- 
gytuni rituliukus ir kad jie 
apsisemtų mišiniu. Paduok j 
stalą karštus.

Stipri proškeliai arba muilas 
ne turi būti vartojamas plovi
mui dažyto medžio. Tiesa, jie 
nirimą purvus daug lengviau, 
b<ff’ užtai varnišiai ir patys 
dažai greičiau nudilsta.

| MargiieHe Pharmacy
fe Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje
| F. A. RAKAS

Registruotas Aptiekorius
$ ir Sąvininkas
£ 2346 West 69th Street 

arti Wcstern Avė.
Phone RepubUc 5877 - 5831

CHICAGO. ILL.

Tel. Blvd. 313* 
M.( \Voilkr*)c» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa 
tarnauju moto 
rims prfer gimdy 
m o , patarimai 
dykai moterim* 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Kiaušinio pyragas su vaisiais

Verdant pietus arba kitus 
valgius, žiūrėk, kad sudarytu-' 
mei« gerą kombinaciją ir kad 
neišleis t um daug skatiko. Buk 
taupi ir apsukri.

levų.
apipilk šaltu vandeniu, 
apsemti) ir duok užvirti, 
kui virk ant mažos ugnies % 
valandos laiko. Išimk zuikį, 
sudėk į puodą, pridėk sviesto, 
vieną puoduką supjaustytų 
svogūnų, puoduką žalių žirnių 
ir dvi supjaustytas morkvas. 
Virk ant mažos ugnies B 
landos.
me zuikis virė. Patirštink 
miltais. Paduok j stalą 
bulvėmis arba makaronais.

va-
Supilk rašalą kuria

si! 
su

Salmonas su pienu

pridedama po truputi: vieną 
puoduką labai smulkaus cuk
raus, vieną šaukštuką karšto 
vandens, vieną puoduką past- 
ry miltų.
syk vieną šaukštuką i.

j powder ir 1/4 šaukštuko drus
kos. Visą mišinį ger^i išplak. 
Atskylame inde suplak kiau
šinių baltymus ir visai leng\ai 
sumaišyk su visu - mišiniu. 
Pridėk du šaukštuku citrinų 
arba apelsinų, sunkos arba 
vierios ir "kitos mišinį užpilk 
ant byle vaisių; supjaustytų 
obuolių, svylų, pyčių ir 
pečiuje pusę valandos.

Su miltais sumai-
baking Yra virš 6,000,000 nedape; 

nėtų vAikų šioje šaly — 
turtuolių vaikų lygiai bied- 
nų. Tėvai nesupranta pa
vojaus iki pervėlu.

kepk

Ištarpink šaukštą sviesto, 
bet žiūrėk, kad sviestas labai 
neparastų. Pridėk šaukštą mil
tų nuolat maišydama, .paskui 
irilk išlemrvo nuodą pieno. Pri-

Grušių salotos

dek druskos ir pipirų pagal 
skonies. Paskui sudėk blokinę 
geriausio salmono. 
kuomet bus gatava 
riekučių
duonos (toast).

baltos.

Užvirk ir 
užpilk ant 
apkepintos

Pripildyti žali pipirai.
D

3 krušias, konservuotas 
žalias

2 citrinas
Vi puoduko sukapotų 

kiškų riešutų
sukapotų petruškų
salotų lapų
maybunaisc dažalo
Supjaustyk grušias per pu

sę, pripildyk duobutę su 111a- 
younaiac dažalu. Apibarstyk 
su riešučiais ir petruškom ir 
padėk ant salotų lapų; pada
bink iš šonų su citrinų rieku
tėmis ir paduok į stalą. •

T^Vai ir motinos turėtu 
tuoj pradėti žiūrėti ką jie 
veikia, idant jų berniukai 
fir mergaites būtų kūniš
kai ir . dvasiškai vikrūs, 
kad jie išaugtų j sveikus 
/Vyrus ir moteris.

1

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos M----
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir po

DR. SERNER, 0. D. i
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

"ll ........... .. '■

PRANEŠIMASHa ' * *•

Pranešame, kad Dr. IlerzmaR per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. fs

3235 S. Halsted St.

®-0R. HERZMAN-**
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija; 1025 W. 
18th St„ netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefoną! j

svo-
Dažalas dėl salotų

vala-

2153
1 j puoduko ryžių
1 šaukštą sviesto
1 smulkiai supaustylos

gunas
1 '/o puoduko karšto vandens
I puoduką- tomaičių
I šaukštuką ttruskos
>2 šaukštuko suderu druskos
I 8 šauksi, pipirų
Sudėk nuplaustus ryžius, 

svogūną sviestą dvigubame 
puode. Pakaitink truputį pas
kui palaikyk ant ugnies pokal 
ryžiai ir svogūnai paros. Pri
dėk karšto vandens ir vėl duok 
užvirti. Sudėk tomatės, drus
kų, selerų druską ir pipirus 
ir virk dvigubame puode 30- 
45 minutes. Nupjauk viršų pi
piro ir išvalyk jį
rus vandenyj apie 6 minules. 
Išimk ir pripildyk mišiniu iš 
ryžių. Gali truputį sviesto už
dėjus padėti pipirus į pečių, 
kad parustų. Padėk į stalą su 
mėsa arba žuvim.

Prirengk tirštą baltą dažalą, 
vartok daug sviesto. Suplak 
vieną arba du kiaušiniu ir pri
dėk 1/3 š.lukšto cukraus, 
šaukštuko druskos, t/, muštar- 
dos. Vi’i: dvigubame puode 
maišyčam:. Pridėk 2’/^ iki '4 
šaukštu acto. Iškošk ir atšal
dyk pršš vartojant.

No. 2153. Apie namus dėvėti tin
kamiausia suknelė. Lengva, pigi ir 
graži.

Sukirptos mieros 36, 38, 49, 32, 44 
ir 46 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3’/i yardo 40 co- 
lių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti* pa
vyzdžio numerį, pažymėti’ mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba trasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų^ Pattern Dept., 1739 So. 
Ha|sted St., Chicago, III.

i

Jei jūsų vaikas nedapen®- 
tas, duokite jam kasdien 
du šaukštu Eagle Pieno at
miešto trįmi-čvertimi puo
delio vandens. Senesni vai/* 
kai kai kada jį labiau mėg
sta su ginger ale, vaisių 
Skystimu, užteptu ant duo
nos arba virtuose valgiuose

Jei norite žinoti, ar 
kūdikis nedapenėtas, 
jis turi sverti, kiek augščio 
kokį maistą jam duoti, ir 
kitokias žinias dykai, pri- 
siuskite mums sekamą ku
poną, įrašę savo vardą ir 
adresą.

jūsų 
kiek

Virk pipi-

Šeimininkūms Patarimai
Jeigu nenori, kad kvapas 

nuo verdančių dešrų jaustųsi 
kambaryje, virk dešras pe
čiuje, vietoje ant pečiaus.

Visi virtuvės 
turi būti taip 
šluostyti, kaip 
jeigu norima, 
laikytų.

NAUJIENOS Pattern Dept,
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdeiiu 15 centų ir prašau at-

, siąsti man pavyzdį No...... ’___
Mieros ............ —............ per krutinę

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg^nNew York

Selerai »su pienu.

3 puodukus smulkiai supjau-

1 puodukas
I puodukas

vandens 
pieno

miltų

pieno arba 
vartok van- 
Gali vartoti 
vandens ir

1 ’/j šaukšto
Į/.» šaukštuko druskos
Vi- šaukštuko pipirų
Virk seleras pakol suminkš

tės. Sustink vandenį ir laikyk 
jj. Jeigu neturėsi 
saldžios grietinės, 
denį nuo galerų, 
pusę puoduko to
pusę puoduko pieno. Ištarpink 
sviestą, sudėk miltus, druską 
ir pipirus ir viską gerai su
maišyk. Pripilk pieno ir vis 
maišyk. Sudėk seleras ir vėl 
išmaišyk, apibarstyk su papri
ka ir paduok j stalą. .Jeigu 
mėgsti, gali apiberti trintu su-

Bulvių rituliai.

1 l/j kvortos bulvių ritulių, 
gali vartoti visai mažutes bul
ves arba su tam tikru peiliu 
išpjauti tokius ritulius iš žalių 
bulvių.

% šaukštuko
% šaukštuko
1/į šaukštuko
3 šaukštukus 

kapotų petruškų
3 šaukštus sviestu
Išvirk tuos ritulius (jrus- 

kuutame vandenyje. Sumaišyk

citrinų sunkos 
druskos 
pipirų

smulkiui su-

indai ir puodai 
pat sausai nu- 

ir kiti indai, 
kad jie ilgiau

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

Ar Jus Taupinate Pini- 
gus šituo būdų

Daugelis Chicagos žmonių išmoko taupintj pinigus nauju 
budu. Labai daug sykių į savaitę jie važinėjasi po Chi- 
cagą dėl biznio ir pasilinksminimo, maloniai ir parankiai 
ir netrukdant laiko. Bet jiems kainuoja į savaitę tik-\ 
tai $1.25!
Tik pagalvokite -— neapribuotas važinėjimosi Rapid 
Transit Linijomis, bile kada, bile kur, in taip tankiai kaip 
jus norite ,už delerj ir kvoterį! Yra daug atsitikimų, 
kad jus norite važiuoti i vidurmiesčio teatrus — arba 
norite pasinaudoti kokiais nors išpardavimais kitoje daly
je miesto — atlankyti gimines arba draugus — bet 
brangi kelionė sulaikė jumis namie. Dabar to nebėra — 
jus galite važiuoti su Rapid Transit su mažu iškaščiu ir 
mažai laiko negu kitos transportacjjos sistemos.

Nusipirksite sau “L” pasą šiandien
Nusipirksite tau “L” už $1.25 bile kokioje “L" sin
tyje. Jis suteiks jums pva pribūtą transportacijų per na- 
vaite sg Rapid t^Trąnsit Linijomis ir galėsit jj duoS savu 
šeimynai ir draugams. Tas pats greitas, parankus ir 
geras patarnavimas, kaip ir kiti “L” pasužieriui perka — 
liet su pražiltu iskabėių. Pabandykit šitų naujų keliavimo 
budtj šiandien.

CHICAG0 RAPID TRANSIT

t2th STREET 
Tei. Ke^lo 8902

3514-16 Kuosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

OaliMB?
™;y-’ ■;

»*

KUPONAS
Katrą Literatūrą Norit

Penėjimo
Instrukcijos

Valkų

' Valgiai dėl 
Vaikų

Knyga
į^SZ£ BRA^S.

Vardas

Adrosas ___ _ (Liti!
|»| 1 "■ —..... ■■

ty*rk of Thb BobP«n C°tlFi
K t g. U. S. Pat 00,

Šviesą ir pajiegą suvedame j. senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cąsh arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J a t.

jl Bartkus, Pm.
iol9 W. 47th feHL, Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

VIENYBĖ
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 meti? “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof, pagelba.

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

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

VIENYBĖ, .
1 !)3 Grand St, Broofclyn, N. .Y,

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomį^ynuo 10 iki 1.
3333  <S<fc Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Of tsss
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
,*>> Vaikų ligų.

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

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

r11"............ 1 ....... ............   ■
Europinis Gydytojas ir 

Chirurgas
Res. Ph. Rockwell 0268, ('anai 0084

DR. I. TREIGER
2028 So. Halsted St. •

Vai. 6-8 v. Ncdčl. 10-1^ ir pag. sut.
h

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų, telefonas Varde 1699 

Ofiso Tol. Boplevard 5613
DR. A. J. BERTASH

3461 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

1 ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.
L---------------------------------- - ------------- - -------- ---------------------

H» H 1 I u   .................... * *"1

A. L. D AVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan A ve.

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

į nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

Dt. t. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
x Valandos

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

k

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Mihvaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K, Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tei. .Lafayette 4146

/■I .....................■m —............... .

DR. M.J.STRIKOL
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tei. Boulevard 
7820. Res., 6641 S; Albany Avė., 
Tei. Prospect 1930. Ofiso valan* 
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

z—1 — 1 ' ———<
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN'
4631 So. Ashland Avė.

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

................. i į .......................................................................
■ ♦------------------------- ■ - —■ ■ —

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų

1724 So, l.o o mis, kampas 18 ir Blne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuę 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

ę.. ■ i . į n ..........p

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
, D0WIAT—SASS

. .• 170T W. 47th St.
I \

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos . tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 1—3 po.piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 diau

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, rhrouUk 

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X rita y Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4 .30 pe piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė,

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:A0
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J, Ws BeaudeUe i
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NAUJIENOS
The I.ithnanian Daily New« 

-vbliahed Daily Except Simday 
'r The Lithuanian Newt BhK. C*. Ine. t

Editor P. GRIGAITIS

1789 South Halsted Slreet 
Chicago, UI.

Falepbono Roosevelt 8SOO

Subscription Ratesi 
38.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
18.00 per year in Chicago. 

8c. per copy. 
Entered as Second Claae Matter

tfarch 17th, 1914, at the Poet Office
4 Chicago, III., under the act of 
tfarch 2nd 1879 j

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
tekmudienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovij, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11 — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina t
Ihicagoje ■>— paštu:

Metams ..................  $8.00
Pusei metų ............ ....................4.00
Trims mėnesiams __________ _ 2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50
Vienam mėnesiui _______ .75

Ihicagoje per nešiotojui: 
Viena kopija _________  8c
Savaitei_______________ —18c _____
Mėnesiui ....................... 75c Lįįjgą prieš neteisybę.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,' & 
paštui 

Metams I 
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėesiam .............. ... .... ......... 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur trisieniuose:
(Atpiginta)

“ Matams ... $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams........... ......... . 2JO
Pinigus '•eiki a siųsti paltu Money 

Yrderin Vertu su ntnakyn.'n.

čia, tai jau jo pozicija yra be'Klaipėdos Krašto, apytikriu ap- 
vilties. Klerikalizmas Fran- 
cijoje pralaimi vieną mūšį 
po kito. Jam sekėsi tiktai 
tol, kol kraštą valdė atžaga
reiviai nacionalistai. Bet,

skaičiavimu siekia: 
žemė 4,753,500 hektarų 

2,047,500,000 litų
Miškai 872,206 hektarų 2,616,- 

000,000 litų
Kitas nekilnojamas ir kilnoja- 

demokratijai paėmus viršų, turtas 2,000,000,000 litų 
“bankierių krikščionybės” 
atstovams atėjo juodos die
nos.

Gyvuliai: stamb. 1,734,0.00 št. 
ir smulk. 2,963,000 št. 1,000,600,- 

,000 litų
| Pramonė 5,896 įmonių 
000,000 litų

Transportas 1,601 kil.
000,000 litų P

Viso 8,664,100,000 litų.
arba vienam gyventojui

270.2 litų. • 
j Skaitant amerikoniškais pini- 

ROMA, LENKAI IR PARTIJOS, gaiš, Lietuva# vadinasi, turi 866 
----------7 milionų dolerių vertės turto.

600,-

400,-

4,-

r IFTAOJIE1TOS, ClučSgo; m
Knygelės. Moksliškos, visuo
meniškos, teatro veikalai, apsa
kymai, gaidos ir 1.1. Kad kitur 
gauni, — gausi pas mus. Lietu
vių Knygynas. J.

Savo biznį p. Sabas
tis perša darbininkams, bet ki
tus žmones, kurie eina į biznį, 
jisai vadina “prakeiktais” 
“purvinais.” Toks jo elgimąsi 
tai ne komunizmą^ ir ne revo
liucija, o tiktai — nesvari biz
nio politika.

Kai arčiau įsižiūri į musų ko
munistes, tai visuomet surandi, 
kad jų isteriškų klykavimų pa
mate slepiasi mažiuko, kbnkuren 
cijos neišlaikančio biznierėlio 
pavydas. Taip yra su “centris- voliucija” — jo pakaušyje!

Pirmadienis, Kovo 1925

. Baltrušaitis.” • 
jabas-Baltrušai-

tais” ir taip yra su “kairiau
siais” komunistais. Delko cent
ristų organai diena iš dienos am- 
brija ant “Naujienų” ir draps- 
to purvais kiekvieną asmenį, 
kuris stovi arčiaus prie musų 
dienraščio? Dėlto, kad tie cent
ristų organai vos atsigina nuo

ir bankruto, ir vienintelė jų viltis 
pataisyt savo ubagišką biznį, tai 

sugriaut “Naujienas,” kurios 
stovi jiems skersai kelio. •

O Pittsburg’o biznierėlis, kuris 
laikosi prasčiau da ir už savo 
pusbrolius centristus, širsta ir 
šnypščia ant viso svieto, nes ji
sai visai neturi “giliuko” *su sa
vo bįzneliu. Iš to ir darosi “re-

Vienas musų skaitytojas, že- Kiekvienam jos gyventojui iš
puola po 427 dolerius.

Įdomu, kad didesnė pusė to 
turto susideda iš žetnės ir miš- 

.> Tuo tarpu kad pramonė ir 
tai Lietuva pakėlė transportas yra verti tik vieną 

'?• Rabar te- miliardą litų (šimtą ,milionų do- 
---- čiaus Lenkai tiek įsidrąsino, kad lerių), t. y. sudaro mažiau kaip 
$7.00, net Lietuvos sargybą puolė ir vieną aštuntą dalįs viso Lietu- 

kaikuriuos į nelaisvę pasiėmė, be vos turto# 
to da ir ultimatumą nusiuntė 
Lietuvai.

“Reiškia, dabar Lenkai jau 
taip* Lietuvą pasižebojo,. kad, 
jeigu ji rėks, tai dar daugiau 
gaus į kailį, o gal jai ir visą kai
lį nulups.

m uitis, rašo:
. “Pirmi Romos Vaisiai.

“Kai Roma pripažino Vilnių
I«enkams, T* ‘ 1

Iš to aišku, kaip 
menkai dar tėra išsivysčiusi Lie
tuva ekonomtiniai.

REVOLIUCIJA—PAKAUŠYJE.

Kiek laiko atgal buvo praneš
ta iŠ Berlino, kad subankruta-

^Reakcijos Įsigalėji 
. mas Lietuvoje

(Tęsinys)

Suareštavimas dėl skundo 
rašymo.

ką leiskime ir peškimės už visus
Prancijos radikalą vai- njeRus, nieko geresnio negalvo- 

džia vėl laimėjo mūšį su kle- darni. O paskui, į partijas susibu- 
rikalaiš.
balsais prieš 95 išreiškė 
premjerui Herriot’ui pasiti
kėjimą po to, kai jisai pasa
kė kalbą parlamente, pa
reikšdamas, kad įstatymas 
apie pasaulines mokyklas 
bus įvykintas ir Elzaso bei 
Lotaringijos provincijose.

Klerikalai yra priešingi

žydų ligoninėn atvažiuoja po
nas VaškclevČius. - tas pats 
viršininkas, kuris vadovavo 
žygiams prie rotušes — ateina 
ir sako sužėistąjam, girdi, tu 
pasirašyk šitų popierą, tu esi 
peršautas ir, sako, už tai gausi 
pašalpos. Toks įsibrovimas į 
ligoninę policijos atstovo, reika
lavimas, kad ligonis po operaci
jos pasirašytų po kokiu tai raš
tu, — žygis, kuriuo policija, 
matomai, nori sudaryti doku
mentų savo darbams pateisinti 
ir mus stebina, kad demokrati
nėje šalyje, kur yra tdismas, 
kad tos šalies sostinėje, kur yra 
visų rųšių teismai, visų rųšių 
valdžios atstovai ir valstybę 
gynėjai, kad šitoje vietoje at
sitinka tokie dalykai ir valdžia 
jų nemato. Reiškia, visi tie, 
kurie šaudė į bedarbius, kurie 
davė įsakymus, ir tiesioginiai 
yra alsakomingi už šaudymą, 
kurie paskui griebėsi * įvairių 
žygių savo darbams pateisinti, 
- — visi tie žmonės 
pateisinami, nors 
pašventy) tas 19 dienos 
mis. j 
na, ir 
šitą kedia aikštėn, ir pabrėžia, 
jogei Seimo daugumos valdžia 
net tardymo toje byloje nėra 
padariusi.

(Bus daugiau)

NORĖDAMI*
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI* K 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSV 

ANT NAUDOS. |

I. L FABIONAS CG.

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

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. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
........................ —■

tuo pačiu 
tas darbas 

auko* 
<ia politika neleisti- 
Haldemokraty frakcija K. JURGELIONIS

nc-
ir

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 8 vai.
Yards 0141 įr Yards 6894 

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

sakyt. Kuomet darbininkai, iš- 
klaid.vti prie Miesto Rotušes, 
ieškojo kurios nors pagalbos, 
ir dalis jų susirinkus paraše 
tam tikrą paiviskimą socialde
mokratų Se>nw frakcijai, tai 

darbininkai, buvo areš
tuoti ir tik ač, u didelėms musų 
žmonių pus'lareoms būvi, pa* 
liuesuoti. žodžiu sakant, \-
policija, net ir šiuo atžvilgiu 
darė viską, kad sausio 19 d. į- 
vykis nebūtų žinomas ir kad 
niekas į tą įvykį nereaguotų.

Toliail negaliu nepaminėti 
dar vienos apystovos. Tuo me
tu, kada čionai Seimo darbų 
tvarkoje įnešta musų interpe
liacija, tuo metu, kada buvo 
klausimas iškeltas 'Miesto Ta
ryboje, kada ir spaudoje, kiek 
lietuviškos apystovos leidžia, 
buvo apie* tai rašyta, mes ne
matome "iš valdžios puses ab
soliučiai jokio šito įvykio tar
dymo, nematome, kad kokia 
nors įstaiga, ar (tai butų 'i ei- 
singumo ar Vidaus Reikalų 
Ministerijos Departamentas, ar 
kokia nors kita institucija, 
šituo klausimu susidomėtų. 
Kad nėra taydymo,’ mums įro
do sekantis faktas. Praeitą tre
čiadienį, mačiau Apskrities 
Viršininko nutarimą, kuriuo ji 
sai panaikina Miesto Tarybos 
nutarimą -šiuo klausimu, bū
tent, kokiu budu lilky įduoti
sausio mėn. 19 dienos įvykį. 
Miesto Taryba buvo nutarusi, 
aprūpinti tuos darbininkus, ku
rie buvo sužeisti, kurie guli žy
dų ligoninėje, aprupinti jų 
šeimynas. (Miesto laryba buvo 
nutarusi imtis priemonių, kad 
įvykis butų ištirtas ir kad bu
tų padalytos tam tikros iš
vados iš to įvykio. Apskrities 
Viršininkas šitą Miestų LU’y- 
bos nutarimų, neva remdama
sis savivaldybių įstatymu, ne
patvirtino. . 
jos 
vas, 
prie
mų’ 4 v.
rimu naikina -Miesto Savival
dybės nutarimą šiuo reikalu, 
kad reikia

O.- i vusi Rusijos Aunrikos Industri
nė Korporacija, kuri buvo susi
organizavusi Amerikoje tam, 
kad atgaivinus rūbų pramonę so- 

j vietų Rusijoje. Tos korporaci
jos viršininkai tečiaus užginčija 
tą žinią ir sako, kad korporaci- 
jon įdėtiems pinigams negrasi- 
naš joks pavojus; ji net mo
kanti dividendus savo šėrinin- 
kams.v

Gal būt. Bet kodėl Rusijos 
‘ ‘Torgo^o-Promišlennaj a Gaze- 
ta” rašė apie tai, mums dar vis 
neaišku. , » ' \

Del aukščiaus minėtos žinios 
parašė “kairiųjų” komunistų 
“Aide” straipsnį St. Sabas. Kei
stu budu jam atėjo noras prie 
šitos progos išplūsti “Naujie
nas” “purvinais oportunistais” 
ir prakeikti “menševizmą.” Ko 
jisai taip karščiuojasi?

Išrodo, kad “kairiųjų” apašta
las mato didelį nusidėjimą, jeigu 
kas nors steigia biznį, o ypač, 
jeigu prie to biznio mėginama 
pritraukti darbininkus. Tik Ru
sijoje, girdi, galipa taip daryti, 
o ne kitose šalyse.

Atstovų butas 327 rę, važiuosime pažiūrėti tos vie-'vi 
tos, kur Lietuva kada buvus.! 
Bet gal tik rasime, kad Lenkai, į 
maišą susidėję, nusinešė ją i 
Varšuvą. Tai, brač, nekas!” 

Burtis į partijas, kad nuvažia
vus pažiūrėti tos vietos, “kur 
Lietuva kada buvus,” bus bergž
džias darbas. -Į partijas reikėtų 
buitis/dabar, kol dar Lietuva 
tebėra, kur ji yra. _

Numanome, kad musų skaity- 
tokiai valdžios politikai ir tojas nemėgsta partįjų, nes jos 
veda prieš ją aštrią koyą. nuolatos pešasi tarp savęs dėl 
Francijos kardinolai ir ar- vlsok,li niekų. Reikia sutikti su • 
kivyskupai nesenai išleido 
manifestą, ragindami tikin- gJ 
čuosius nepasiduoti vai- jt; 
džiai. Kunigai kaikuriose 
vietose saikdino jaunuome
nę priešintis valdžiai 
iki kraujo praliejimo”!

Parduodame tiktai Gerus 
Pianus ant lengvų išmokėji
mų, kaina nuo

ir 
žmonių 

šitie policijos žy- 
yra pateisinti,

$7^,00

prieš ją aštrią koyą. nuolatos pešasi 
visokiu nieku.i • * i ~ •juo, kad dauguma tų peštynių 
yra bereikalingas laiko ir ener
gijos eikvojimas. Bet be parti
jai vis tik negalima apseiti, no
rint politikos darbą dirbti. Par
tija yra politinio veikimo apa
ratas.

Viena priežasčių, ir gal būt 
svarbiausioji, delkO Vatikanas 

'taip begėdiškai elgiasi su Lietu- 
e i n • i___ x * va, yra ta, kad jo bernai, kleri-Savo kalboje parlamente . . . .. .. J .J 1 . . katai, šiandie ..valdo Lietuvą,

premjera^ labai vykusiai Vatikanas yra įsitikinęs, kad 
uždrožė klerikalams, per- j etuvos klerikalai nesipriešins 
skaitydamas tą vietą kard; Jam, nors jisai ir kas žin kaip 
uolų manifeste, kur sako/l^y^U Lietuva. O kadan- 
ma, kad bankininkai ir pra
monininkai turį pavartot 
savo pinigų galią kovai 
prieš valdžią. Perskaitęs tą 
vietą, Herriot paklausė:

“Kame čia yra mokslas 
Jėzaus, kur išvijo pinigų 
mainytoius iš šventna-

valstybės gynėjas, ir tardyto
jas, ir visokia valdžia, nes vi
sa ta valdžia yra per pusę ki- 
loiAėtro nuo įvykio vietos, 
žiūrint to, praėjo mėnuo,
mes nematom absoliučiai jo
kio tardymo. Reiškia, policija, 
kuri dalyvavo prie miesto ro
tušės, yra teisėtai pasielgusi. 
Reiškia, policijos vadai, kurie 
davė įsakymą šaudyti į minią, 
tos minios neįspėjęs policija, 
kuri raita įsįbriovė į maldos 
namus, kuo įžeidė, manau, 
jūsų labai' tikinčiųjų 
jausmus, -
giai tuo pačiu
nes policija, kuri tuos įVykius 
sudarė, nes policijos nuova
dos viršininko padėjėjas Vaš
kevičius, kuris yra davęs įsa
kymą šaudyti į minią, tie 
žmonės ligi šiol dar net nepa
traukti atsakomybėn. Tuo me
tu ,kada įvyksta negirdėtas 
dalykas, iš policijos pusės da
romi visi žygiai, kad tas bjau
rus darbas kuriuo nors bildu

JOS. f. SUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ 

3343 So. Halsted Si., 
3327 So. Halsted St., 

CHICAGO

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2^52 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 f. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

lllid?”
Poliaus, premjeras pa

reiškė, kad reformos, už ku
rias jisai stoja, nėra priešin
gos krikščionybės dvasiai, 
bet — yra didelis skirtumas 
tarpe dabartinės “bankierių 
krikščionybės” ir pradinės 
“katakombų krikščiony
bės”.

supykino klerikalų atsto 
vus parlamente, kad jie šo 
ko muštis su valdžios sali 
įlinkais!

yraKumščia, • matyt, 
un i Versalis “argumenas
tiems žmonėms, kurie nepa
jėgia apginti savo poziciją. 
Ją vartoja Franci jos kleri
kalai,. kuomet nebegali atsi
laikyti prieš radikalus*; ją 
vartoja ir Amerikos komu-

gi klerikalai turi galią savo ran
kose, tai popiežiaus diplomatai 
mano, kad jie sugebės numaldin- 
ti ir Lietuvos žmones. Todėl 
Vatikanas ir eina išvien su len
kų imperialistais.

Norint sėkmingai kovot prieš 
i lenkų imperializmą, reikia nu
versti klerikalizmo galią Lietu-' 
voje. O prieš klerikalizmą ko-' 
vot, neturint politines organiza
cijos, negalima.

Musų politinės partijos, tiesa, 
yra nusususios; kaikurios gi vi
siškai išsigimusios (kaip, pav. 
bolševikų). Jos nesugeba tinka
mai iškelti plačius visuomeni
nius klausimus, ir dažniausia 
riejasi dėl tuščių menkniekių. 
Bet partijų gyvenimas butų tu- 
riningesnis, jeigu jame dalyvaus 
tų didesnė musų visuomenės da
lis. Kuomet gi dauguma musų 
žmonių sako: “Ivt, kas iš tų par
tijų, aš gerinus be jų apseisiu!” 
—tai nuleidžia rankas ir ta ne
skaitlinga dalis žmonių, kuri y- 
ra pasiryžusi politikoje veikti. 
Ir, pesimizmo apimti, jie barasi 
tarp įjavęs, ažuot darbavęs! vi
suomenei.

Jeigu dalykai ir toliau taip 
eis, tai, žinoma, galėsime susi
laukti to, kad Roma ir Varšuva 
pagalinus sudoros ne tiktai 
nių, bet ir visą Lietuvą.*

Vii-

LIETUVOS 'rtJKTAI.

atremti bolševizmo ' kritiku

Bet jeigu kas yra privers
tas “argumentuoti” kums-

ne kitose šalyse.
“Kitose šalyse komunistai 

darbininkai tik rengiasi prie 
proletarinės revoliucijos, prie 
nuvertimo kapitalistų klesos 
galybės. Todėl jie negali ir 
neprivalo ekonomiškai (o kar
tu ir politiškai) draugauti su 
savo šalies kapitalistais...” •
Kas taip elgiasi, • tas, pasak 

Sabo, yra “prakeiktas supuvęs 
menševikas.”

Tai yra kliedėjimas žmogaus, 
kuris turi karšligę. Nes, viena, 
jokie komunistai Amerikoje da
bar prie jokios proletarinės re
voliucijos nesirengia. Kurie jų 
plepa apie “kapitalistų nuverti
mą,” tai tiktai, kad apmonijus 
tamsesniuosius darbininkus ir 
išvilijos iš jų dolerį, kitą.

Antra, biznio steigimas arba 
kapitalo kėlimas tam tikslui su 
kokiais Hors “izmais” neturi nie
ko bendra. Biznius steigia žmo
nės tam, kad padarius gyvenimą 
(kiti svajoja ir apie tai, kad pra- 
lobus), ir tai daro žmonės viso
kių pažvalgų: ir'* klerikalai, ii 
tautininkai, ir socialistai, ir ko
munistai, ir ekstra kairieji ko
munistai. Bet jie daro tai ne 
kaipo tam tikros* partijos atsto 
vai, bet tiktai kaipo žmonės, ku
rie nori gyventi. Kol tebėra 
dabartino visuomenės sistema, 
biznis yra vienas gyvenimo šal
tinių, ir tiktai iš proto išsikrau
stęs gaivalas gali niekinti tą ar
ba kitą žmogų, kad jisai turi ar
ba nori turėt bizni.

Bet jeigu “Aido” redaktorius 
laiko biznį “prakeiktu” daiktu, 
-tai klausimas, kodėl jisai pats 
turi biznį, ir ne tiktai turi, bet 
stengiasi jį išreklamuot savo 
“susipralusiems” skaitytojams ? 
Jo redaguojamam laikraštyje,

Lietuvos Pasiuntinybė Ameri
koje prisiuntė mums sekančių 
informacijų apie Lietuvos tur* 
tus: L

Centralinio Statistikos Biuro kiekvienam numeryje dedama 
žiniomis, Lietuvos turtas, be štai koks skelbimas: “Knygos-

T
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Incidentas ligoninėje.

Štai, šaudymas prie rotušės 
įvyksta sausio 19-12 valandą, 
tarp kitų sužeidžiama 
ninkąs Matuzevičius, gi 
valandą, kada sužeistą 
zevičių niiAT'žus į žydų 
nę, jam, kaipq peršautam per 
abi kojas, daroma chlorofor- 
minė operacija, kada ligonis, 
vos atsipeikėjęs po operacijos, 
ir kada pašaliniems žmonėms 
draudžiama įeiti pas tokiame 
stovyje, esančius žmones, lai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room Į2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

darbi-'

Matu- 
ligoni-

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Geresnis nei Mustard Plaster.

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS 
APIE SVEIKATA

Reiškia, 
atstovas, tu 
ke.no policija

polici- 
atsto- 

šaudč, 
Miesto Savivaldybes ru- 
lasai atstovas . savo nuta- .. . »_ V • i

sužeistuosius apru-

žygis mėginama 
paslėpti.

AH manau, kad ir šilas lak
tas rodo, jogei valdžia, las vir
šininkas, nuo kurio tiesioginiai

Sauvalčs

ja, būtent, Kauno apskrities 
viršininkas, ’— ’ neturėdamas
kito pdmato kaip tik, vien 
norą slėpti ar ginti policiilin
kus, - tai jisai net miesto sa
vi valdybės surinktą medžiagą 
tuo klausimu, miesto savival
dybes nusistatymą remti nu-' 
kentėjusius* bedarbius ir pasi
rūpinti suimtuosius phlįuosiitH< 
,ti užprotestuoja ir neduoda sa
vivaldybes nutarimams eigos.

Nežiurint tokio didelio skau
daus įvykio, įžeidimo tuksian
čių žmonių, nežiūrint to, kad 
čia įvykis yra tokios rūšies, 
kur tuoj turėjo atvykti ir

GERU PAPRATIMU
Augančios mergaitės turi 
žinot, jog liuosavimas rei
kalingas, o užkietėjimas 
pavojingas. Motinos tu
ri ragint jas, imti Dr. 
Caldwell,s Pepsin Syrup

Mes dabar gyvenam šviesesniam ir 
praktiškam pasauly. Sveika
tos apsaugojimas ir žmogaus 

gyvenimo prailginimas yra svarbiau
sia šių dienų idėja, kuria labiausia 
užimti modęrniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tame reikale prigelbsti iš
aiškindami vaikams fundamentališkus 
gyvenimo faktus.
Augančioj! mergaitė kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdinti, kad1 diena) po dienos jai ateis mėnesinė liga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai tame laike ji gali susilaukti pa
vojingos ligos.
Motina privalo dabot nepaisančias savo reikalu dukteris daugiau, negu 
apsileidusius berniukus. Pasiliuosuvimas vidurių turi būti vieną sykį į dieną 
ir jeigu taip nėra, tai šaukštas Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin tai padarys. 
4uiuosuojant j laiką vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijamą, kuris pa
eina nuo vidurių užkietėjimo, taipgi apsaiigosib savo odą nuo išbėrimų, ne
turėsite galvos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos.
Neveltui Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama lino- 
savimo gyduolė pasaulyje. Parduodama suvirš 10 milionų bonkų kas metai. 
Yra. maloni imti iv veikia be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptiškos žoles 
semia su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepia ir turi malonų skonį, šita 
gyduole yra liuosa nuo narkotikų ir kitokių svhigalų.
Vartodami Syrup Pepsin jus supta- , 
site, kodėl žmones meta į šalį viso
kias liuosuojančias pilės, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai
kams duoti “katartiškus saldainius”, 
nes jie turi ’savyje anglinės’ smalos, 
nuo kurios seka odos išbėrimas. Jie 
bevelija imti įaugti Ihiesuotoja kaip 
Dr. CakKvell’s Syrup Pepsin, kuris yra 
padarytas iš daržovių ir žolių pagal 
Dr.’ W. B. Caldwcll receptų, šis dak
taras praktikavo mediciną per'ketu
riasdešimta septynis metus. Pirkit 
bonką. Viena doza kainuoja jums ma
žiau negu centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
gorėtų pirmiau išbandysi, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa ŠĮ kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčiu j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Moiiticėllo, III.

u Uplaikys dykai bonką Dr. Cajd- 
"well’į, Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

J. P. WAITCIIES
Advokatas x *

'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 įki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenuc,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis įki pietų.

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Room 1310 
Telephone Dearborn ?946

Vakarais: 2151 Wcsf 2U Street 
Telephone Rooscveit 9990

Nainy Telefonas Rcpublic 9600
V-.. ■ . .... , , ___
r V W. RUTKAUSKAS

Advokatas
29 So. La Šalie St., Ronm 530 

Tel. Central 6390
Halsted SU Chicago

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room #11 
Tel. Central 6209

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
8236 S. Halsted St T. Boul. 6737

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vhlurniiėstyj: 
Room 17|26 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cvt.
W. Wasbingtun St« 
VVashinjton &. Clark

Nauių



■)

Pirmadienis, Kovo 23, 1925 NAUJIENOS, Chicago, UI

CHICAGOS
ŽINIOS

R. Abramovičiaus pra
kalbos '

I

Rengia didelį koncertą

SERGEI BOROWSKI 
baritonas

> • j • • Iol’icierius, mokinęsis dainavi-! 
mo Milane, paskui dainavęs’ 
Maskvos, Petrogrado, Italijos 
Francijos ir Graikijos operuo- 
se ir visur susilaukęs didžiau
sio pasisekimo. Po karo jis 
siiorgarTizavo trupę “Busskaja 
Izba”, ,su kuria lankėsi veik 
po visą Europą, ir visur su 
didžiausiu pasisekimu, nes ge
ras4 vaidinimas,* dainavimas ir 
originalus pastatymas 
vienam labai patiko.

Visa spauda labai priekin-' 
kiai apie Borovvškį atsiliepia 
ir mato*jame didelį artistą., 
Genevos, Šveicarijos, Tribūne 
tarp kitko sako:

“Borovvskis turi .gražų bal-

kiek-

Aiškino dabartinę Rusijos pa
dėtį. —- Komunizmas lygus 
fašizmui. — Komunistų chu- 
liganiškumas.

kimų, laisvę kritikos. Tai jus 
turite būt laisvi ir savo s’usi- 
valdantys žmones. Tie jūsų 
šauksmai prieš junk nepatinka
mus žmones Rusijos žmonių 
vargu nepalengvins, nes žmo
nių gyvenimas nėra jokis žais
las. Rusijos komunistų val
džia per kelis metus mėgino 
žaisti su Busijos liaudies gy- 
venimu, todėl Rusijos komunis
tai šimtus tūkstančių .Rusijos 
žmonių belaiko nuvarė į ka-

ekonominio kultiirinio išsiplę- sijos 
lojimo sąlygos. Bet kadangi 
laikinoji Rusijos revoliucinė 
valdžia 1917 metais įsisteigu-i 
siems valstiečių, darbininkų ir! 
1 • • • 1 i i

diktatoriai komunistai, 
taip Italijos diktatoriai fašis
tai vienodai socialistus1 kanki
na.

Šitą k<ilbetojni pasakius ko- 
kareivių sovietams buvo davu- Į munistai sukėlė didžiausj riks- 
si pilniausią žodžio, susirinki- mą, taip kad kelis miete lauk, 
mų ir spaudos laisvę, lai į Bemetant komunistus policis- 
tuos sovietus j 
plauko laikinosios

Sekmadienį, kovo 15 d., Gar- 
iick teatre, 61 W. Randolph 
si., buvo pirmos Chicagoje so
cialistų prakalbos, parengtos. Pus« ’ 
drg. B. Abramovičiui. Buvo Abramovičiui betęsiant savo 
garsinta,' kad prakalbos prasi- kalbą, komunistai ėmė šaukti, 
dės pusė po antroj. Aš nuėjau cypti,, rėkti; visoj svetainėj pa
lygini dviejose, bet prie teatro sidarė sujudimas ir vos nevos 
publikos buvo tiek, kad nega-’vėl komunistus nuramino. 
Įima buvo prieiti prie 
•Grupė rusų komunistų 
kontrrevoliucionieriais 
socialistus, tų prakalbų 
jus, kam jiems, rusams,

įlindo visdkio tai susikumščiavo, 
sios valdžiosDar kiek nuri

parkviest! iš užsienių buvę ca- Abramovičius kvietė visus sU-
nurimus draugas

Bandykit
WENNEK- 
STEN’S!

2960 LAVVRENCE AVĖ., CHIfAGi

DRo VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sąnariai

Prašalina sutinimą — 
lengvina skausmus

Gydykit skaudamus, pasididinu
sius sąnarius su Sloan’s. Ne
reikia trinti. Didelė stimulioei- 
ja kurią Sloan’s suteikia cirku
liacijai, atlieka darbą. Pi’ašali- 
na uždegimą, sumažina sutini
mą, prašalina skausmą. Tikra 
pagelba kenčiantiems nuo reu
matizmo. Pas visus aptiekorius 
— 35c. t

SUTAUPYKIT 
SAVO DARBĄ 
WENNERSTEh*S 

reikalauja tik penkio 
liką minntų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų jįy- 
darbo 
btuvėje. ^^7*

G’,.'.'- .. •4"
• B * J■Jį) T 1 f 1 v *7 1

surinkusius gelbėti Rusijos po
litinius 'kalinius socialde
mokratus ir indu-strialistus. Del 
kilusio ir besitęsiančio svetai
nėje komunistų triukšmo ir 
laiko vėlumo, tuomi prakalbos 
ir pasibaigė.

šapos Darbininkas.

ro laikų politiniai pabėgėliui, 
daugiausia Lenino idėjos šali
ninkai ir ėmė visur varyti agi
taciją, kad parlamentarizmas 
tai perprastas Rusijos šalies 
valdymosi įrankis, kad reikia 
strigti tiesiai • komunizmą, o 
valdžią, kuri nori parlamenta-j 
rinės respublikos, reikia nu- ' 
versti. O revoliuciniai užside
gę visuomenės, labiausia karei
vių, protai greitai prisidėjo 
prie tų agitatorių ir pasekmė 
buvo tokia, kad Rusijos laiki
noji revoliucinė valdžia smur
to keliu komunistų-bolševikų 

n u vers ta, s te i giamasis
■ ant pro- 

cialrevoliuciąpieriaįi, liberališ- letariato paskelbta komunistų

Tolinus Abramovičius nuro-kasos.
keikė, dė dėl kokios 'priežasties tos 

vadino
rengė-! frakcijos - bolševikai ir nien- 
nepar

dvi . Rusijos socialdemokratų

ševikai, po nuvertimui Ru-
davinėjo tikietų. Mat jiems ko- sijos carizmo, negalėjo išvien 

Abra- veikli Rusijos valstybiniame 
sakys tik darbe. Svarbiausia skilimo prie- 

, o kas nesupranta žastis buvo ta, kad socialde-/^uv0 
tiems nėra žingeidi! mokratų partijos didžiuma, so* seihias išvaikytas ir

mitetas paaiškino, kad 
movičius prakalbą

žydiškai, 
eiti į prakalbas be kitokių iš-
rokavimų. -Rusai komunistai gi koji Rusijos inteligentija veik partijos diktatūra, . Ta komti- 
norėjo eiti kelti triukšmą sy- visa tuo laiku buvusi 1917-18 ni»tų diktatūra į kelis metus 
kiu su žydų komuųistais, bet metais revoliucinė kariuomeriė, savo viešpatavimo sunaikind 

j komitetas juo-s pažino ir sulai-1 pirmeiviškieji ūkininkų kolek- milijonų žmonių sunkaus triur 
i kė. Komunistai gi prie suardy-j tvvai, tarybos, visi stojo už vaisius, t— taipgi išžudė šinl-

prakalbų rengėsi iš visų įsteigimą Rusijoj konstituci-ztus lųkstaiičių nekaltų žmonių, 
nes laisvės, su pilnom kiekvie- sunaikino daugybes Rusijos 

balsavk kultūrinių įstaigų, išžudė daib< 
mo teisėmis, siu parlamentu,

visa tuo laiku buvusi 1917-18 J'dstų diktatūra. į kelis metus
___ _ ? 1 • 1 ____ • _ _____ . \7 I nCmdll lIzifi/A

są, pritaikintą švelniems efek- ^Geiahstų 
tams. Jo interpretacija raiški 
ir rodo artistinį temperamen-

Į mo
savo spėkų.

Man įėjus teatran jau buvo n am piliečiui-pilietei 
pilnutėlis teatras publikos ir;
po keliolikos minučių praridė- kiapo aukščiausia Rusijos vpls- 
jo pirmiausia koncertinė dalis 
programo. Smuikininkas su
griežė kelis veikalėlius smuiku. 
Paskiau solistė sudainavo so
lo žydiškai ir angliškai keletą 
dainų. Po to drg. ^isman’as, 
pirmininkas, pasakė įžanginę 
kalbą, prašydamas visus ra
miai užsilaikyti. Prie to dar 

•paaiškino, kad draugų R. Ab- 
I ramovičių iš Europos Ameri

kon atsikvietė Amerikos Žydų 
sąjunga.

nuo jau

Geros Ryšies
Grojiklio Pijano įren

gimas už 

$395
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

"(''f'1!" 1* « «<'R.•-

New Yorko Globė rašo gi: 
“ Borow.sk io stiprus barito

no balsas yra nepaprastai lan
kstus, jo interpretacija puiki. 
.Jo išpildimas 
jos parode jį 
esant.”

Dainininkas 
dabar lankosi 
penktadieny, 
8:15 vai. vak. 
certa Orchestra 
miesty, prie 
Koncertas ketina būti labai ge
ras; nes duoda jį geras daini
ninkas, o be to jis dainuos net 
penkiose kalbose, taip kad ga
lima bus susipažinti su įvai
rių šalių dainomis. Daininin
kas fyviečia visus lietuvius at
silankyti į jo koncertą.

Kniaz 
tikru

r” ari- 
artistu

k Boro\vskis
Chicagoje ir

duos didelį kon-
Hall, vidur-

Michigan Avė.

li. Abramovičius jau 
nų .moksleivio dienų 

■ desėtkuš melų dirbo 
! dirba kaipo įžymiausias Rusi
jos Socialdemokratų Darbinin
kų Partijos veikėjas 
vas. Dar caro laikais 
liucinę propagandą 
buvo caro valdžios įkalintas ir 

'sėdėjo kalėjime už Rusijos 
darbo žmonių teises ir laisvę. 
1917 metais aktyviai dalyvavo 
Rusijos revoliucijoj ir carą nu
vertus buvo veikėjas laikinoje 
revoliucinėje koalicinėje Rusi
jos respublikos valdžioje. Kuo
met gi bolševikai nuvertė lai
kinąją revoliucinę Rusijos val
džią, tai drg. Abramovičius 
gyveno iki 1920 metų Rusijo
je ir nepaliovė veikęs. Todėl

ir dabar

ir vado- 
už revo- 
ne kartą

lybės valdymosi įstaiga. O į 
tą parlamentą visi miestų, 
miestukų ir sodžių gyventojai, 
ūkininkai, fabrikų darbininkai 
ir kareiviai siunčia savo atsto
vus, Visi atstovai renkami vi
sų piliečių, abiejų lyčių, slap
iu* balsavimu. Visi piliečiai, vi
suose šalies reikaluose turi ly
gias teises. Parlamento atsto
vai išdirba šalies tvarkymosi 
teises, įstatymus, o visa visuo
menė, visuotinu balsavimu, 
tas teises, tuos įstatymus, pri
ima ar atmeta, ar pataiso, lais
vė žodžio, spaudos, susirinki
mų, laisvė kritikos, žemės re
forma, stambių dvarų bei eko
nomijų pavertimas į darbinin
kų koperatyves bendrijas, dar
bininkų apdraudimas valstybės 
lėšomis nuo ligos, susižeidimų, 
senatvės ir bedarbės, visiems 
privalomas mokslas dykai, mo
kesčiais apdėjimas pelno, 
tai buvo svarbiausi socialde
mokratų partijos reikalavimai. 
Socialdemokratai dar carizmo 
laikais skelbė, kad įvykus re
voliucijai, nuvertus carizmą ir 
steigiant socialistinę respubli
ką, kad jie lik tiek socializmo 
programų dalių gyveniman 
vykdirte, kiek leis tos šalies

gybę inteligentijos, kuri da
bar butų labai reikalinga tvė
rimui naujo Rusijos Janonių 
gyvenimo. Suardė visą finansų 
sistemą, nuo ko dabar kenčia 
visos šalies gyventojai; šimtus 
socialdemokratų, geriausių re
voliucinių veikėjų supūdė ka
lėjimuose ir lakstančius da ir 
dabar laiko Raitosiose jurose, 
ant Salovecko salos, Sibire ir 
Turkestano kraštuose, kur po
litinius tremtinius 'marina li
gomis ir badu. Dabar Rusijoj 
nėra ne. politinės, nė ekonomi
nės laisvės. Darbininkai už 
mažiausį nusistatymą prieš ko
munistus įrašomi į juodą kny-

tas fabrike negauna darbo. 
Rusijoj yra 1,960,01)9 indust
rijos darbininkų. Bet bedarbių 
paprastai yrar milionas. Darbi
ninkai uždirba nuo devinių iki 
trisdešimt rublių į mėnesį.

Neliko Rusijoj ne socializ
mo, nė komunizmo, o vien be
liko lik idiotizmas. Italijos 
Mussolini savo komunistams 
duoda laisvę leisti komunistų 
laikraščius, literatūrą, o socia
listų laikraščius ardo ir kon
fiskuoja, pačius socialistus gi 
žudo. Tokiu budu Rusijos ko
munistai gali pasisveikinti su 
Italijos fašistais, peš kaip Ru-

Šiandie Bischofto tyla
šiandie rylą prieš teisėją 

\Villiam J. iLdndsay prasideda 
nagrinėjimas bylos paskilbli- 
«io šipešelninko Raymond J. 
Bischolf, kuris nunešė tiek 
daug lietuvių pinigų. Prieš jį 
yra išnešti keli apkaltinimai.

Byla, tikimusi, 1 _ 
laiką.

veikėjas, gyvenęs- Rusijoj Ųgr| 
visas tas revoliucijos ir kontr- 
revoli'ucijos audras jis viską 
pats matė ir gerai žino kaip 
visą tai vystėsi ir ko Rusija 
susilaukė nuo bolševikų.

Pristačius kalbėtoją d. R. 
Abramovičių sutižę audra del
nų plojimo; tuo 
keliose vietose ant 

joj lig vilkai
trupės komunis- 

ir ėmė pluoštais ržemyn

para u laibu s 
balkono ir s| 
stiuke, su-

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

Pijanus galite pasirinkti dviejų 
Skirtingų Padirbimų

Gulbransen arba 
H. C. Bay pa

darymo
Šie pijanai yra žinomi kaipo 

garsiai ir lengvai" grojijanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 
nekurios krautuves parduoda už 
augštą kainą, bet musų didelė 
pirkimo ir pardavimo jiega dąlei- 
džia mums teikti musų kostume- 
riams didelius sučėdijimus. — Su 
pijanu duodame Veltui, kuolelį, 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

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

Pijany Skyriai:
4177-83 Archer Avė., 

1922-32 So. Halsted St.

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti ^inąptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. GUI J)ut, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

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

.4 („s
Kampas 18 gatves, 3-čias augštas

Kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Ant Platt’s Aptiekos 

Pastebėkite mano iškabą

Valandoš nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Tel. Lafayette 4228

Phimbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St.» Chicago, III.

Atydai
Lietuvių

Palengvins akiu įtempimą, turis 
esti priežastimi galvos skąudfijimo, 
svaigimo, akiy aptemimo, n e rv uo
lumo, skaudamą aklų karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 

sFegyste. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai. 
kus. Akiniai nuo S4.00 ir auąičian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

1545 West 47th St 
Ph nno Poiilovard 7S89

^Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

ku ūkė Eelios 
tų

i berti lapelius. Lapeliai specia- 
tęsis ilgoką Hai išleisti žydų komunistų 

žydų kalboj. Tuose lapeliuose 
bjauriausiai šmeižiamas drg. 
Abramovičius ir Amerikos so
cialistai. Tildyti tą komunistų 
staugimą subėgo komitetai ir 
tvarkos palaikytojai, teatro po- 
licistai ir šiaip 
ramu.

Abramovičius 
kalbą maždaug 
gerbiami ir gerbiamosios, gy- 

bilius, sakoma, pataikęs į vande- venate kad ir kapitalistinėj ša- 
nį, pradėjo gatvėje suktis ir at-1 ly, bet jus turite’ laisvę, žodžio, 
įmušęs į kitos pusės gatvės ša- • laisvę spaudos, laisvę pusn-in- 
lygatvį, apvirto. . Užmušti Fr.' 
Bauer, 35 m.f 2121 W. Division 
St. ir Robert Bamrick., 28 m., 
9616 Indiana Avė.

DU ŽMONĖS UŽSIMUŠĖ 
AUTOMOBILIU

irDu žmonės liko užmušti 
vienas sunkiai sužeistas, kada 
automobilius, kuriame jie važia
vo, apsisuko gatvėje. Nelaimė 
atsitiko prie Westein ir 18 gat
vių. Greitai lekiantis automo-1

pasidarė

pradėjo savo 
šitaip: Jus,

Patrynus gerai greitai prašalina niežė
jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį 

| arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll^

E FI H. Naujienų »k*L 
VJ tvtojo«. ir įkaityto jai 
prusoiui pirkinių reikalais 
d*i i tas sankrovas, kurios 
♦kelbiaM Naujienose.

Health Service Institute
Specialistai

Venerinių ligų. Vartojamo Ku
mpinį gydymo įbildą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir Širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
x dykėi

1553 W. Division St.
Ofiso, valandos: 10-12, 2-5, i6-9.

Te!. Brupavvick X717

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
. (Shoping Bags)

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

dąug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų ‘ 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c, Persiunti- 
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111,

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

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

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.

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
2554 W. 69 St.

Tol. Roosevelt 8500

Užmokėsit po išgydymo
Labai dauįf sergančių ž/nonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei-tos 
priežasties, kad pametė įsitikejimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

Musų X-l?ay aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmiei a»nno ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę .

galit Amerikos Užsienio pa- 
są, ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
patam palaukti.

Naujienų Ekskursija šįais 
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 Erįe gglžkelio turės 

i teisią aplankyti tą garsiąją 
i vietą pakeliui į New Yorką' 
be jokio ekstra mokesnio. |

Taigi visi bukit prisiren-

Kaina $60
Tuomi padaryti dideli smagumą 
pate sau, savo ginrfnimu ir drau
gams nu kuriais susiraiinlji Ir 
greičiau galiai paraityti laiiką ar 
ką kitą, ne<u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauibi 
mašinėlė su lietuviškomis raidtonin 
pasaulyje. Galima ir anglJIkat ra
šyti

,Gauuwn»«

■ NAUJIENOS ’
1739 S. Halsted

Chieagau 10.

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

‘'Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas .— gyduo
les profesoriais Elnlicho, 606 ir 914, 
kuomet yru reikalas, vartojame jnn 
gerai ir be skausmo.

Tas neuusilpnina sveikatos, gUlito 
eiti j darbą arba j biznj netrukdant 
vįsai taiko*.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Gjulotue labai p4wkmingat it vlaas ufcal- 
fenčjusiaą ir Komplikuotai* lipas, nes musų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Liipts kraujo, reuinatizmą, nervingumą, 
užldetčjima vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubčgimą kraujo pui
kus, slinkimu plaukų, prakaitavimą, nema
lonu k vapa n* kitos ligos yra musų specia- 
luinas per 28 metus. .

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul ap
lanko j inusų ofisą Ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonuilų, "kurie greitai 
atima m>ėką ir energiją. Pagclbėjom tūks
tančiams kenčiančių iitgauti savo sveikatą 
ir. laimę, todėl yra ir <hi Jūsų viltis. N««-- 
uhdcliokite, atidėliojimas yra hclaiininga.i,

The Peop.lcs Grali h.
Institute

DR. GILL. SpecialiUag 
40 N. NVellą

k a m pa« WuHlūngh»i St. I
Oiibo valandom: Ketverge, ser^Ji i. u imba- 

toj nuo I) :ryao>,iki 8 vąhuce. Ned4lioj Ir 
Sveiitadlcjiūtis 10 Iki Į. py pfet*.
nedįly,/ketverge ir p4tu< < i«j uųy 9 ryti iiU 
6 vai. vakare.

Borow.sk


Paulina St.

AR PRITIKTŲ DZIJKUI DEI 
MONTO DIRŽAS?

J. Bancevičitr.

k

z,

POVILAS SOMOMS

Musų mylimas vyrelis ir tė
velis persiskyrė su šiuo pasau
liu, kovo 24 dieną 1V24 metuo
se. Paliko dideliame nulidime 
motelį Karoliną ir dukrelę Van- 
dėlę. Juozapas, brolis Isietu
voje ir brolis Jurgis ir seselė 
Amilija ir brolis Tamošius 
Amerikoj. Paėjo iŠ Bagdoniš- 
kio kaimo, Subačiaus vai.

Pamaldos atsibus Kovo 24 d., 
1925 M)., utaminke ant 7 vai. ir 
7:30 iš ryto | švento Kryžiaus 
Bažnyčią.

f rašome visus gimines ir pa 
žįstamus dalyvauti šitose pa 
maldose.

ONA ŠIRVINSKIENB, 
Po tėvais Tamašauskaitė

Musų mylima moteris po sun
kios operacijos, prie operacijos 
buvo vyfas, motina ir 8 dakta
rai, persiskyrė su šiuo pasaulių 
sulaukusi 31 metu amžiaus, ko
vo 21 d., 1925, 1:311 vai. ryte. 
Paėjo iš Panevėžio miesto. Ame
rikoje išgyveno 18 melų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Stanislovą, dvi dukteris, 
Florence, 14 metų, Oną 10 m., 
sūnų Arthur, 4’a motų ir seną 
motiną, 2 brolius, Bronislovą ir 
Vladislovą Tamašauskus. Ku- 

‘nas pašarvotas randasi 19 E. 
102 PI., Roseland. Laidctuvės 
jvyks utaminke, kovo 24, 2 vul. 
po pietų iš namų į Tautiškas 
kapines. • x

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

Nubudo ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

VyVas ir gimines.

JONAS' MAčil LIS

Po sunkios operacijos 2 vai. 
po pietų 21 kovo, 1925 m. persi
skyrė su šiuonl pasaulių. A. A. 
Jonas buvo vedęs,* 12 metų iš
gyvenęs Amerikoj. Paėjo iš 
Lietuves iš Kuršėnų miestelio. 
Paliko nuliudime moterį Emili
ją ir .brolį Amerikoj, oi Lietuvoj 
motiną ir seserį. laidotuvės 
atsibus* utaminke, 24 kovo, iš 
namų 2956 So. Union Avė., 8:30 
vai. iš ryto j Šv. Jurgio Bažny
čią ir po pamaldų j Šv. Kazi
miero Kapines.

Meldžiu visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atiduot' pas
kutinį patarnavimą neužmiršta
mam A. A. Jonui ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudus žmona
Emilija Mačiulienė,

(po tėvais Burbaitė).

ANTANAS SHIMANSKI
Musų mylimas tėvelis ir bro

lis liko užmuštas W. Frankford, 
III. laike tornado, 43 metų am
žiaus, kovo 18 d., 1925, 4:30 va
kare. Paėjo iš Kauno rėd., Ma
žeikių apskr., Sedos 
Pabradumes kaimo, 
išgyveno 22 metu.
1 Paliko dideliame 
dukterį Adelę, seserį Sofiją 
Stankienę ir švogerį Joną ir 
brolį Jurgį. ’

Kūnas pašarvotas ( randasi 
4441 S. Princeton Avė. Laido- , 
tuvės įvyks utaminke, kovo 24, 
8 vai. ryto iš namų į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa-* 
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiampam paskutinį patar
navimą. ’ ,•>.

., * K' ■/Nuliūdę ir pilni gilios srel-S 
vartos liekame,
Duktė, sesuo, švogeris ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Ya’rds 1741

parapijos, 
Amerikoj

nuliudime

/iuBILIOUSNESS

BEECHAM’S

1

MM mmm*

NAMAI-2EMEPARDAVIMUI

Laimė prie dury
28

PRANE5IMV TAISYKLES

Tel. Lafayette 5153-6438

NAUJIENOS, ChicagB, DL if iiiM—im'ii i r-'- . —Tįįtt L ----- -į—r*-- -

Pranešimai
(----- ———------ ---—

't js, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfc

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas h’ 
garantuojamas, už Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metij senumo. Di
džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

‘‘Drapiežnas dzukas” 
jog čempiono deimanto 
kaip tik. jam pritiktą

I Vienok nežiūrint į dzūko smar 
| kavimus, Požėlos šalininkai 
į t\| į tina, jog Bancevičius 
“has as mnch chance a* a 
sncwball in heli” užsidėti 
čempiono diržą.

Bet jeigu ir iš tikrųjų Ban- 
! c c vi či u i nepasisek tij diržas lai- 
Į meti, lai jis gali save raminti 
bent tuo, jog gaus puikų auk
sinį laikrodžiui lenciūgėlį.

1 dovaną suteiks p. J. Lukas, kū
jį is duos dzūkui lenciūgėlį, ne
žiūrint į tai, ar jis ristynes

i laimės ar pralaimės.
Tos istoriškos už čempiona

tą rislynės įvyks kovo 31 d. 
; Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3131—35 So. Halsted Str.

Tikietai iškalno parsiduoda 
enese”, “Aušros” 
Ik nusiaus aptiekoje 
of Lake ir 
kliube.

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

L Nuo lapkričio 1.7 <f. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

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

3. Apmokai))) pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų. chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas),

i ir visokie pranešimai galimi tal- 
į pinti laikraštyje. •
j 4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojarnas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų adtninistracija.

6. Visi nranešiąiai norint patai- 
sako,' pinti į sekamos dienos laida turi

d’r/oo.1 I)r,,hioti ne vėliau kaip iki de- C11T ZclSr vipfnc Vfl|. vakaro 
dėvėti.! —*—

Extra susirinkimas direktorių ir 
atstovu Chieago Lietuvių Audito
rijos įvyks pirmadieny, kovt/23 
Auditorijos namo. 3 lubos, 7:30 
vakare. —J. I*. Evaldas, sękr.

v.

Ta>

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENE
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

vakariene šeštadieny, kovo 28 d., 
\Vicker Pack svet., 2010 Norlh Av. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 
$1 ypatai. Bus pagaminta skani vakarienė, gražus programas ir šo
kiai. Tikielus galima gaut Naujie
nose, 173!) S. llalsled St., Aušros 
knygyne, 3210 S. Halsted St, ir pas 
visus kuopos narius.

Kviečia LSS 81 kuopa.

gynė, 
Tiwn 
Atletu *

Bridgeporto lietuviams žinotina.
Visi, norinti gauti ‘^Naujienas” kas- 

.1 dien anksti iš ryto savo namuose 
. — apie tai malonėkite pranešti 

“Aiišros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų“ 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš- 

I kitę irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais ’ laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 

kny-jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap- 
nnt rūpinti savo kostumerius “Naujie- 
‘ ,,noms”. —ęAušroH Knygynas.I mversal M

Lietuvių Rateliuose.
Birutės Choro, vienų merginų dai

nų praktika įvyks kovo 24 d., antra
dienio vakare, 8 vai. Raymond Cha- 
pel, 816 W. 31 St. Visos dainininkės 
bukit laiku, nes turime prisirengti 
musų ateinančiam vakarui.

Valdyba.

Socialdemokratų Rėmėjy 
. Susirinkimas

ASMENŲ (IEŠKOJIMAI

name.Kovo 12 d., Naujienų 
Lietuvos Socialdemokratų Rė
mėjų pirmoji kuopa laikė savo 
narių mėnesinį susirinkimą. Bu 
vo skaitytas nuo L. Socialdemo 
kratų Centro Komiteto gautas 
pranešimas ir pakvitavimas, kad 
gauti kuopos siųsti pinigai. Vie
nas naujas narys įstojo į rėmė
jų kuopą, būtent J. Kavaliaus
kas ir užsimokėjo vieną dolerį, 

i Vakarėlio rengimo komisija pra
nešė, kad svetainė paimta, vaKą- 
rėlis įvyks balandžio 4 d., 
skani draugiška vakarienė,
zikailis programas, kalbos, mo
nologai, šokiai ir žaismės.

' - * —S-tų Reanėjas.

PAIEŠKA U Wilemo Linko. 
Noriu jį trumpu laiku matyti.

Rozalija Radavičienė, 
937 W. 34 PI., Chieago; III.

Aš TETUTE Barbora Virbickaitė 
po vyru Steponavičienė pajieškau sa
vo sesers dukters Juozapo Drigolto 
dukters, gimusi ir augusi Rygoj po 
vyru nežinau pavardės. Girdėjau, 
kad 1923 m. gyveno Roselande, 111. 
Turi biznį, Storą ant Michigan Avė. 
Meldžiu atsiliepti, ar kas žinote pra' 
neškite,,už ką busiu dėkinga. Stępo- 
noviez, 134 Chestnut St., Batavia, 111.

bus
mu-

įvairus skelbimai
b i

Roseland
lai-Rytoj K. Augustinavičiu 

kys paskaitą “Aušros” kam
bariuose.

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kėdzie Avenue 

CHICAGO.

Turiu parduoti tuojau
GROJIKU PIANĄ 

su benčiumi, kabinetu ir 96 ro- 
liais, naujas $750, iki kovo 
parduosiu už

$100
A įsakantiems žmonėms 

išmokėjimais
812 W. 63rd STREET 
Miss Jezarski’s piano

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne; lietuvių kolonijoj. 
Biznis- labai senai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsit 
anl vietos. Kilton and Macas, 

627 W. 18 St.

IŠRENOAVOJIMU!
ANT rendos, 6 ruimai, pe

čiais šildomi. Pigi renda, ant 
Bridgeporto.

Atsigaukit 714 W. 30 St.
Phone Dorchester 0401

EXTRA BUČERIAMS
Pardavimui pirmos klešos aisbok- 

sis, tinkantis dėl bučernių. Parsi
duoda labai pigiai.

Kreipkitės
3808 S. Lowe Avė 

Phone Boulevard 6502

kurie nori farmą pirkti. Ponė 
Mare Sippel daug trptija. Par
duoda savo farmą, 160 akerių 
net už $35 n kerį, kur yra ver
ta $75. 'Gali pirkti žemės kiek 
nori nuo 5 akerių ir daugiau 
ar visą, žeme gera, Iddiana 
valstijoj, 73 mylios nuo Chi- 
cagos. Keliai labai geri dėl au
tomobilių. Neužmiršk, jog ne
toli Chicagos. Pirk kavalką 
žemės ir augink vištas- geras 
pinigas.

Kreipkitės pas:
Baltrus Yasulis, 

3909 Hemlock 
Indiana Harbor,

parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9611

Mgr.

liid.

SKUBINKITĖS 
su depozitu

ĮIEŠKO KAMBARIU
PARDAVIMUI grosernė geroje 

biznio viėtoje, biznis išdirbtas per 
daug melų. Parduosime už gana 
prieinamą kainą. Renda gana pigi 
ir kiti visi parankumai.

3321 S. Morgan St.
H EI KALINGAS švarus kambarys 

vienam blaivam vaikinui. Geistina, 
kad bulu s'u atskiru įėjimu. 
Imti ri be rakandu.

Atsišauki! laišku.
Naujienos, Bos 189 
1739 S. llalsled SI.

H.-, .......... ..................... . .....  —

Gal i

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI arba mainymui 
restauranlas iš priežasties nesuti
kimu pnrtpėrių. Biznis išdirbtas 
per 29 metų. Parsiduoda su visais 
kostumeriais, įplaukų j dieną yra 
virš $100. Atsišauk it*.

E. Remeika.
2135 VV. 22 PI arę

Phone Roosevelt 3313

REIKIA moterų pardavinėto
jų į moterų rūbų krautuvę. <

Halsted Cloak Store
1245 S. Halsted St.

REIKALINGA gaspadlnė ant far- 
mos, prie mažo^ šeimynos,. užlaikyt 
auzą ir valgį pataisyti. Vaikri nėra; 
mergina arba našlė moteris, gal būt 
ir su vienu vaiku.

Malonėkit ‘atsišaukti 
ADAM JORDAN,

R. 2, Box 37, • N. Judson, Indiana.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 20 vyrų išmokti mu- 
rininkystės, galį uždirbti $1.50 
iki $2 į valandą kaip išmoks a- 
matą. ;
Naujienos, 1739 S. Halsted St. 

. Bdx 490 .... .... ...z. ..

REIKALAUJU
Apraiterių (operatorių) prie 

moteriškų drabužių.
Atsišaukite

2422 S. St. Lounis Avė.

REIKIA —
Bekerių ir pagelbininkij 60c.
valandą.
Atsišaukite panedėly
GORDON BALSING CO.

53?4 Federal St.

i >

PARDAVIMUI duonkepy kla su 
namu, gerai išdirbtas biznis. Prie
žastis pardavimo — savininkas iš- 
vaižuoja j Lietuvą. Atsišar.kit j 

Naujienų Skvriu
3210 S. Halsted St. 

Box 207

PARDAVIMUI nedidelė kampinė 
grosernė, biznis gerai išdirbtas. 
Kambariai pragyvenimui, renda ne
brangi. Parsiduoda pigiai. Priežas
tį paliesit ant vietos.

3500 S. Ismerald Avė.
Phone Yards 6410

,EXTRA BARGENAS
Pardavimui pulruimią, tabako ir 

cigaretii krautuvė, biznis eina gerai 
ir išdirbtas. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite
* 10737 So. Michigan Avė. 

Roseland, 111.
■ .1 ll| ..'Į , ‘ f. --- ------------------ >"■ - -»■—------- ■> ..........................  ■

PARDAVIMUI berbeme, 2 
krėslai, pilnai įrengta, rendos 
$30. bargenas $450. Pardavimo 
priežastis liga.

2734 W. 43rd St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, visa; taipgi kas pirks pu
se į savo vietą nasamdysiu b’uče- 
rį. Aš einu į didesni biznį. Mano 
bučernė yra geroj vietoj, • namas 
prie namo. Kosturnerių yra.

4425 S. \Wlls St.
——------ —_-.. | ■  .........-— ------

PARSIDUODA groseris ir 
delikatesen; atskirai arba kar
tu su namu.

Kreipkitės: <►
5752 So. Racine Avė.

REIKIA keleto lietuvių salesmenų 
pardavinėti žemę geriausioje sekcijo
je mieste. Gali atsišaukti patyrę ir 
nepatyrę. Geriausia vieta mieste. 1 
Daleiskite jums parodyti kaip galite 1>OX 4JI. 
uždirbti daug pinigų. Atsišaukite 
nuo 9 ryto riki 12 dieną.

Klauskite
M. Danelsky 

PATERS & CO.
; 22 W. Monroe St.

16tas augštas

PARDAVIMUJ bučernė, la
bai pigiai, randasi geroje vieto
je. Savininkas serga. Naujie
nos, 1739 South Halsted Street,

PARDAVIMUI St. Bernard, 
j 2 metų senumo, labai didelis ir 
geras šuva. Atsišauk it, kam 
reikia.

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir subatomis, darbas nuolatinis, uni-, 
jos mokestis ir galima padaryti iki

5700 W. 63 St.
--------- , ................
PARDAVIMUI du aisbaksiai 

$25 Į savaitę. Atsišaukit tiktai pa- d , Į,ujernCs. Parduosiu .pigiai, 
tyręs barberys. ‘ ’ .. >.y _ ■.

704 W. 35th st. | Atsisaukit 2 fl.- 4S > fron-
—------- ................................... to.

AUTOMOBILIAI 249 W. 47 St.

FARMOS FARMOS
Pirkite ūkę didžiojoj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj, kur yra su virš 400 
lietuvių apsipirkusių ukes. čia ūki
ninkai turi 4 draugistes, 2 nuosavas 
svetaines ir bažnyčią. Taigi apsigy
venę Čia jausitės kaip Lietuvoj.

John A. žemaitis,
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

jei kas norite įsigyti gerą namą 
18-toj apielinkėj. 4 fintai, rendos 
neša $720 į metus. N/hnas labai 
gerairie stovyje. Nepaprastai bar- 
genas už $4890, įnešti lik $800. Ba
lansą sulig sutarties.

i F. Savickas, 
726 W. 181h SI.

Phone Canal 1603

i MAINYSI T ant bučernės 2 fintų 
murini namą, South Side. Mainy
siu ant btiČernės ir grosernės. Ant
ras 5 fintų naujas narnas; mainy
siu ant saliuno arba bllčernes su 
namu.

Atsiš.iukil.
1215 S. Kedzie Avė.

Tol. Lafayelte 4379
■ « 'T.... .  ‘ 1 ■■ . .........

PARDAVIMUI namas, yra 3 
krautuves, 4 fla|ai, daktarų ofi
sas, 3 gavadžiai, rendos j mene
sį $235.

2600-2602 S. Wallace St.

‘ BARGENAS.
Pardavimui namas 4 flatai ir 

garadžius, vendų $130 į mė
nesį.

RESTAURANAS ir boardinp' 465-467 W. 28 St-
namas, parduosiu labai pigia 
kaina. 

2468 Blue Island Avė. MORTGECl Al -PASKOLOS

SOŪTH SIDE BARGENAS 
Baigiamas mūrinis namas 2 pu 
5 rumus ant loto ir pusės staty* 
tas $13500.

Atsišaukit:
4245 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI geras mūrinis na
mas, 3 augštų, 6-6-6 kambariai, pe
čiais apšildomas, maudynės, elektriką, 
gasas. Arti dviejų mokyklų. Na
mas randasi labai gerame padėjime. 
Parduosiu labai pigiai, už $8,800.

Atsišaukite
JOHN LAZARSKI, 

2851 Emerald Avė. Ist flat

PARDAVIMUI arba mainymui 
farena Wisconsin valstijoj, 200 ake- 
rių su budinkais, gyvuliais ir ma
šinom. Upelis teka pro pat 
Kaina $10,500, morgičių yra 
Aisišaukit pas savininką. 

s E. Remeika, 
2135 W. 22 .Place 

Phone Rooševdlt 1648

namą. | 
$5000.

TURIU parduoti arba išmainyti 
ant mažo namo 40 akru farmą. 
Randasi Halagin County, Mich. ar
ti Pullmhn, Mich. Savininkas da
bar gyvėna Chicagoj, 2107 W. 22 
St. Galima metyti bile vakarą po 
6 vai. 3-čios lubos.

PARDAVIMUI geras biznio 
lotas prie Archer Avė., netoli 
51 St., ateities transferinis 
kampas. Matykit savininką.

4055 Archer Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ SU 
NAMU

Ant pardavimo kampinė bučer
nė ii- grosernė su namu, 6 kam
barių pagyvenimas, geriausioj vie
toj, per 4 blokus nėra valia sta
tyti tokių biznių. Kas norit pirkti, 
nepraleiskit progos.

6059 S. Kildare Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinė cottage ant‘biznio gat
vės. Visi nauji įtaisymai. Par
duosiu pigiai.

Savininkas,
6032 S. Ččawford Avė.

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PAMOKOS, 
/ Pilietybės 

Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 ik) 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 So. Halsted SU Chieago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

jr moteris mokiname dykai.

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

Superior Sign School 
2139 So. Wabash Are., 

Calumet ,5093

Anatole
jo gyvenimas ir jo

France yra skaito- 
žymiansių pasaulio

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlinę. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

1920 BUICK, 5 pasažierių, 
ing, labai gerame padėjime, 
būt parduotas už $100.

2317 Michigan Avė. 
Tel. Calurnet 6868 
Atdaras vakarais.

PARDAVIMUI

tour-
turi NAMAI-2EME

NAMAI. Mt. Greenwood. Kai
na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių, stucco; $5,500. 
transportacija.

fo- 
iki 
iki

Gera 
Universal 

Phone Beverly 1675

Rytoj 8 vai. val<. “Aušros” 
kambariuose įvyks trečia iš ei
les K. Augustinavičiaus paskai
ta. Paskaitos lema 
France — 
darbai.

Anatole 
mas vienu
rašytojų. .Jo mirtį praeitais me
tais apgailestavo visas pasau
lis. Už pasižymėjimą literatū
roje France gavo Nobelio do
vaną. Tad apie to žmogaus gy
venimą ir darbus bus kiekvie
nam įdomu sužinoti.

Beje, ta paskaita turėjo 
bet kadangi

Mes parduodame olšelio kainomis 
visiems. Dasižinokitę pas mus 
apie jūsų plumbingą. ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mihvauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St, Haymarket 4221

PARDUOSIU savo $750 ver
tės grojiklj pianą, 80 rolių ir 
benčius už $145. Priimsiu 
į mok ėjimo, kilus po $10 Į 
nesį. Ist floor.

1722 S. Ashland Avė.

$50 
me-

4 BARBARIŲ BUNGAIX)W 
1 AKRO VIŠTŲ FARM A 

Netoli Dovvners Grove; netoli 
ręst preserve, tik biskis- ėjimo 
stoties, ekspi’eso patarnavimas
vidurmiesčio, 50 minučių iki Union 
stoties, 30 minučių iki Cicero, namas 
cementiniu pamatu, kieto medžio 
grindys, iš fronto porčius, gera van
dens pumpa, gasas, elektra, geras 
juodžemis; parduosiu išmokėjimais, 
$4000 įmokėti, kitus po $37 į mėnesj. 
Reikalaukite dykai tikieto dėl apžiū
rėjimo tos vietos.

J.'S. LESSEK, 
\ 1427 N. Dearborn St.
. Tel. Delaware 7163

įvykti kovo 19 d 
prelegentas nieku bud u tą va
karą negalėjo pribūti, tai pa-

R.

GERIAUSIA proga . bizniui, par
siduoda labai pigiai biznis, groser- 
nė. gali laikyti ir bučernę. Parsi
duoda su namu 2 aukštų medinis, 
ant kampo štoras, 3 fintai po 4 
kambarius, prie šalies cxtra lotas. 
Rendos $118 j mėnesi. Parduosiu 
viską kartu už $11000, įmokėti 
$2500, štoras vienas yra tiek ver- 
iS/į- r> likusius i>itiisus i rntnv.-si r><‘ $7.5, namas ir savininkas.

5125 S. Morgan St.

įmokėti

PARDAVIMUI arba mainy
mui 3 pagyvenimų mūrinis na
mas; elektra, maudynės, kai
na $7,500, Įmokei $1,500, kitus 
kaip rendą.
6 PAGYVENIMŲ medinis na

mas, randasi netoli Šv. Jurgio arti miesto, prie gero 
bažnyčios, įtnoktt $1,000. ... 7; ‘

Tie abudu namai išsimaino giu ir kviečių.
ant bile kokio biznio arba sa- P>nifrjl> parduodu labai pi-

. <nai. nes tunu 2 farmas, negaliu ap- 
P11’* dirbti, turiu vieną parduoti, su javais, 
pas padargais arba be jų. Dabar laikas 

eiti ant ukes, oras šiltas, kurie pirko 
jau parfiio gyventi. Atsišaukusiems 

i phučiau parašysiu.J J. JUŠKA,
R. 1,

FARMA PARDAVIMUI, 40 akrų, 
» kelio, geros 

triobos, sodnas, didelis upelis bėga 
per farmą, 6 akrai girios, jsėta ru- 
„...................s Pirk nuo savininko,

vininkai priims lotus už 
įmokėjimą. Kreipkitės 
C. P. Suromskis & Co.

s. FImIta+oU St.
Tel. Boulevard 9641

iriai, nes turiu 2 farmas, negaliu ap-

mą

Bart, Mich.

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

LEVESK 10 MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chieago, III. 
(karip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius da»bus. Darbas- kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL, MITO ENG1NEERING 

i:.07 V, MihIinui Si.


