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Naujienų Metraštis

Reikalaukite nuo jūsų pardavėjo ar nešiotojo.

Susižinojimas su Maskva 
trauktas, manoma, kad 
niai maištą laimėjo

Rasta jį gatvėj sušaudytą; areš
tuota penki įtariami asmens

.. $4.75 

.. $5.01 
$17.68

.. $5.39 
. $4.22 
$19.25 
$15.12 
$40.53

.. $2.52 
$26.95 
$19.48

RAMSAY MACDONALD AT
VYKO į JAMAIKĄ

buvo 
būt pa-

Vakar, sausio 6 d., užsienio 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų'
Belgijos 100 frankų ...... .
Danijos, 100 kronų .........
Fran'cijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų .......
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų ..
Olandijos, 100 markių .
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų . VILNIUS.

263 paduoda žinią, 
dižios atstovas
du lapkričio 6 dienos baltgu-
džių laikraščius “Sielanskaja 
Prauda” 21 Nr. ir “Krynica” 
33 Nr. už straipsnį “Išče ab 
školach”.
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Prie šitos sumos reiklų pridėti 25 

kompromisu, centai pašto išalkių už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

j tai ir du sustojimu Amster
dame ir Hanovere.

Paprastai tokia kelionė užim
davo devynias valandas.

Sovietų valdžia įsako daryti 
naujus rinkimus vietose, kur 
į sovietus buvo išrinkti ne-ko- 
mu n i štai

NAUJIENOS
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Entorad aa tacond Claaa Mattar Mareh 7, 1914, at tha Poat Office of Chicatf!, III.,
X ander tha Act of Mareh 8, 1879.

i Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito-

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25

.... 92.50
.. 102.75

Sovietų kongresas 
atidedamas

Vėl politinių maištas 
Solovecko saloj

Pennsylvanijos angliakasių 
streiko vadas nužudytas

Visos Rusijos sovietu su 
važiavimas atidėta

Politiniu kaliiiiy maištas 
Solovecko saloj

RYGA, Latvija, sausio 6. — 
Maskvos laikraščiai išspaudino 
labai Įdomų sovietų valdžios įsa
kymą dėl pastarųjų sovietų rin
kimų. Įsakymas pasirašytas so
vietų prezidento Kalinino. Įdo
mus jis tuo, kad tuo įsakymu pa- 
naikinarpa rinkimai visuose tuo
se miestuose, miesteliuose ir kai
muose, kur rinkimu rezultatai 
pasirodė komunistų partijai “ne
patenkinami.”

Savo Įsav.čmą Kalininas adre
suoja visieiį sovietinių respub- 
:ikų prezidentams ir liepia jiems 
paskelbti naujus rinkimus dagi 
tep. kur rinkimai Jau buvo vie
ną kartą panaikinti, bet naujais 
rinkimais ir vėl buvo išrinkti į 
sovietus ne komunistai. Kalini
nas rašo: /J

“Aišku, kad mes turime savo 
dideles klaidas atitaisyti. Mes 
turime būt visai atviri, 
kur tik nauji rinkiniai 
mums nepalankus, turi 
skelbti nauji rinkimai.“

Del to, kad daugely vietų kai
miečiai ir darbininkai rinkimuo
se į sovietus sugebėjo pravesti 
bolševikų priešus, sovietų vald
žia nutarė taipjau ir visos Rusi
jos sovietų suvažiavimą, kurs 
turėjo Įvykti šį sausio mėnesį, 
nukelti į ateinantį balandžio mė-

BERLINAS, sausio 6. — Gau
ta žinių, kad Solovecko saloj, 
Baltosiose Jūrėse, kur rusų bol
ševikų valdžia siunčia savo poli
tinius priešus marinti, kilęs vėl 
badaujančių kalinių maištas.

Tuojau, kai kalėjimo komen
dantūra telegrafu pranešė Mas
kvos valdžiai apie maištą, susi
žinojimas buvo nutrauktas. 
Maskva bandė susižinoti su Solo- 
vecku pagalba radi o, bet jokio 
atsakymo nesulaukė. Delei to 
manoma, kad kaliniams maištas 
pavyko ir kad jie nuveikė kalė
jimo valdininkus ir sargybą.

Angliakasiu streiko 
vadovas nužudytas

Įdomu dar tai, kad kartu su 
paskelbimu minėto įsakymo, 
specialiai valstiečiams leidžiami 
populeria kalba propagandos 
laikraščiai deda straisnius, ku
riuose patariama komunistų val
dininkams nedaryti jokių truk
dymų valstiečiams rinkti į sovie
tus asmenis, koki tik jiems pa
tinka. t *

PITTSTON, Pa., sausio 6.’ — 
Ankstį šį rytą čia rado gatvėj 
negyvą, nužudytą, Samuelį Spa- 
chią, Pennsylvania Coal kompa
nijos Ewen kasyklų angliakasių 
unijos vice-prezidentą. Jo kū
nas buvo suvarstytas kulkomis.

Spachia buvo vienas angliaka
sių streiko vadu, kurs streikas 
čia tęsias jau penkios savaitęs ir 
kuriame dalyvauja 11,000 darbi
ninkų.

Spachia, matyt, buvp nužudy
tas grįžtant jam naktį namo iš 
unijos mitingo.

Sąryšy su ta žmogžudybe ta
po areštuoti penki įtariami as
menys.

Naujas United Mine 
Workers Sekretorius

KINGSTON, Jamaika, sausio 
6. — Buvęs Anglijos darbiečių 
premjeras Ramsay MacDonaldas 
vakar atplaukė i Kingstoną. Mi
nios žmonių pasitiko ji didžiau
siomis ovacijomis.

MacDonaldas lankysis Vakarų 
Induose ir Ųentralinėj Amerikoj. 
Ugi sugrjšiąs atgal Anglijon jis 
sakos politikos dalykus norįs vi
sai užmiršti.

1NDIANAPOLIS, Ind., sausio 
6. — United Minė Workers of 
America prezidentas John L. 
Lewis tos angliakasių organiza
cijos internacionaliu sekreto
rium paskyrė Thomas’ą Kenne- 
dy, iš Ilazletono, Pa., buvusį iki- 
šiol Distrikto No. 7 prezidentą. 
Organizacijos internacionaliu se
kretorium iki nesenai buvo Wil- 
limas Green, kurs, Gompersui 
mirus, patapo Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentu.

Lietuvių biznio rodyklė 1925 metams Dykai 
kiekvienam Naujienų skaitytojui perkančiam 
Naujienas pavieniais numeriais ar per išnešio
tojus, bus duodama Sausio 7 dieną.
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REZIGNAVO

BERLINAS, sausio 6. —Lon-

veto

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

ruošiasi

PINIGŲ KURSAS

6

DVI MOTERIŠKĖS UŽMUŠTA 
GELEŽINKELIO KRYŽKELĖJ

■

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

RUBENSO PAVEIKSLAS, PIR
KTAS Už KELETĄ MARKIU

Senatas palaikė Prezidento 
algų pakėlimo įstatymui.

nu
kali*

t

0TTAWA, Ont., sausio 4.
Brockville miestely, Kanadoj, dėl 
trukusios gazo įvados namuose, 
gazu užtroško visa šeimyna, su
sidedanti iš šešių asmenų.

pi
do-

KONFISKUOTI GUDŲ 
LAIKRAŠČIAI

Slowo” Nr.
kad val- 

sukonfiskavęs

BOLŠEVIKAI ŠVĘS VIS£ SA
VAITĘ “LENINO ATMIN

TINES”

(Lietuvos Rašytojų ir žurna
listų Sąjungos atsakymas į 
Latvių pakvietimą)

ŠEŠI ŠEIMINOS NARIAI NU- 
TROŠKO GAZU

istorijose Po- 
iki

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
1 2----------- 1-----------:;............. ...................... .....................- z

JEBSEY CITY, N. J., sausio 
6. Vakar čia mirė seniausia 
mieste moteriškė Kotrina Matu- 
sak’ienė. Turėjo 107 metus.

MASKVA, sausio 6. Meti
nėmis bolševikų vado mirties su
kaktuvėmis Maskva 
švęsti aštuoriias dienas “Lenino
atmintines,” nuo sausio 18 iki 
sausio 25.

Chicago Ir apielinkė. — šian- 
miaža

AUKŠČIAUSIA PASAULY 
RADIO STOTIS

sausio
aukš-
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Diktatorius Mussolini vai 
do pagalba smurto

i

Buvę ministerių kabinete libera
lai pasitraukė 

_________ ' . 1
ROMA, Italija, sausio 6. —

Į neramų krašto klausimą, kas 
gi atsitiks praslinkus keturias
dešimt astuonioms valandoms, 
kurias diktatorius davė opozici
jai kapituliuoti, Mussolini jau 
atsakė. Atsakė smurto žygiais.

Opozicijos laikraščiai vakar 
vėl pasirodė, bot juose nebuvo 
nei redakcinių straipsnių, nei jo
kių politinių žinių, nieko, — tik 
viėni biznio skelbimai.
Visas kabinetas rezignavo: «ąi-

■ A •_____ X* V • A

Jugoslvijos atsakymas dėl 
Albanijos protesto

■—MM——!—., ,    ....................................... II |į

Žydu “Bundas" prieš Mas
kvos internacionalą

Kodėl lietuviai nedalyvauja 
Latvių žurnalisty kongrese

JOSE Ali iV.KENNA 
Jungtinių Valstijų Aukščiausio
jo Teismo teisėjas, kuris dabar 
rezignavo. Jo vieton Preziden
tas Coolkige paskyrė Ilarlaną F. 
Stone’ą, dabartinį justicijos de
partamento generalį prokurorą.

Del dalykų padėties visas mi
nisterių kabinetas pasidavė di
misijom Išanksto tečiau buvo 
žinoma, kad kabineto nariai fa
šistai tuojau grįš atgal į savo 
vietas; negrįš tik buvusieji pora 
liberalų, — švietimo ministeris įinę kovą dar paaštrinti nori, o 
Casati ir visuomenės darbų mi-;____________________ ____
nisteris Sarrocchi.

Bezignavo taipjau iš savo vie
tos Italų atstovas Tautų Sąjun
goj, p. Salandra.

Vietoj atsistatydinusių libe
ralų ministerių karalius pasky
rė fašistus: švietimo ministerių 
— profesorių Fidele, o visuome-' dono-Berlino oro tarnyba įstei- 
nes darbu ■ Giovanni Giuriatijgė naui-t susisiekimo greitumo 
Teisingumo ministerių paskirtas rekordą. Aeroplanas, su pilnu 
pasižymėjęs fašistų Ivderis ir pasažierių, komplektu, bagažu Ir 
parlamento atstovas ' Alfredo Paato siutimais, 600 mylių kelio- 
pt0CC0 L. f nę tarp Londono ir Berlino pada-
• Visas dabar Mussolinio kabi-.r^ Per valandas, įskaitant

Iš Londono į Berlin? oru 
per fi valandas

ŽENEVA* Šveicarija, sausio 
6?—- Tautų Sąjunga paskelbė 
tekstą Jugoslavijos atsakymo į 
buvusio Albanijos premjero, vy
skupo Fan Noli, valdžios protes
tą prieš tariamus Jugoslavų įsi- 
briovimus į Albanijos kraštą.

Savo atsakyme Jugoslavijos 
valdžia daugiausiai atakuoja bu
vusį premjerą Fan Noli, kurs ne
senai pabėgo iš Albanijos į Ita
liją. Ji sako, kad vyskupas No
li esąs žmogus, kurs nuolatos 
prasimanąs visokių skundų dėl 
Jugoslavijos. Į Albanijos pro
testą Jugoslavija atsakanti tik 
nusilenkdama Tautų Sąjungai.

Savo notoj Jugoslavija užgina 
visus Fan Noli priekaištus ir 
kaltinimus dėl Jugoslavu mai.šy- 
mos Į vidujinius Albanijos daly
kus. >j

Dabar Tautų Sąjunga laukia, 
ką pasakys naujasis Albanijos 
lyderis, Ahmedas Zogu. Jei Zo- 
gu nepripažins Fan Nol’o protes
to, tuomet Tautų Sąjunga laikys 
dalyką pabaigtą, kadangi Alba
niją dabar ištiktųjų valdo Zogu 
partija.

Paštininkai apvilti: didės 
nes algos negaus

netas susideda iš vienų fašistų.

Kratos ir areštai nesjltauja.

Iš Įvairių miestų praneša apie ( 
kratas ir areštus opozicijos žino- 1 
nfą. Peruklžijoj konfiskuota s 
daug priešingos fašistams lite
ratūros ir laikraščiai. Policijos 
prefektas užgynė visokius susi
rinkimus, procesijas ar manifes
tacijas.

PHILADELP1IIA, Pa., sausio 
6. — šio miesto pilietis Max 
Krankei 1908 metais važinėda
mas po Vokietiją, Frankfurte 
pirko už kelias markes paveiks
lą. To paveikslo vertės, matyt, 
nė pardavėjas nė pirkėjas neži
nojo. Dabar pamatęs jį -proL 
Pasųuale Farina, dalykų žinovas, 
pripažino, kad tai esąs Rubenso

VVAiSIIINGTON, sausio 6. tapinys, “Danielius liūtu lizde.”' 
Estų legacija. Washingtone šian
die gavo iš savo valdžios prane
šimą, kad valdžia nutarus rūpin
tis šeimynomis tų žmonių, kurie 
žuvo, ar buvo sužeisti, kornunis- ■ 
tų “putče” gruodžio 1 dieną. i 

Valdžia žada rūpintis ne tik
nukentėjusių kovoj su kornunis- die nenusistovėjęs oras 
tais, bet lygiai ir toje kovoj už- atmainos temperatūroj; vakarų 
muštų arba kalėjiman uždarytų vėjas.
komunistų šeimynomis. ' | Vakar temperatūra vidutinai

siekė 30°F.
I (šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:33 valandą.

\VASHINGTONAS, sausio 6.
- šiandie senatas nesugebėjo 

užbalsuoti Prez. Coolidge’o ve
to kongreso priimtam įstaty
mui pakelti algas pašto tarnau
tojams, ir paštininkams algos 
nebus pakeltos.

Prezidento veto užbalsuoti 
reikėjo dviejų trečdalių didžiu
mos balsų, bet tų dviejų treč
dalių senatas nesurinko, nors 
betruko tik vieno balso. Balsa
vimas buvo 55 prieš 29.

VARSA VA, Lenkija, sausio 6. 
— Didžiulė žydų socialistų orga
nizacija Ljenkijoj, “Bund’as,” 
laikė. Varšuvoj savo suvažiavi
mą pirmutinį per pastaruo
sius trejus metus, šitas suva
žiavimas davė Bundūi galimybės 
galutinai nustatyti savo poziciją 
internacionalų klausimu.

Suvažiavime dalyvavo 104 de
legatai, kurių 55 buvo su spren
džiamuoju balsu, o 49 su pata
riamuoju. \

Suvažiavimas priėmė priešin
gą maskviškiam komunistų in
ternacionalui nusistatymą.

Buvo svarstoma klausimas dėl 
sudarymo jungtinio profesinių 
sąjungų internacionalo, dėl ban
dymo sovietų Rusijos profesinių 
sąjungų prisidėti prie visa- 
pasaulinio profesinių sąjungų 
Internacionalo, vadinamo Ain-I 
sterdamo Internacionalu. Bun
das pasisakė už priėmimą mas
kviškių Amsterdamo Internacio
nalam. ,

Savo nusistatyme link Anų 
sterdamo Internacionalo Bundas 
užima kairiąją poziciją.

Santykiuose su Lenkų Sociali
stų Partija (P. P. S.) suvažiavi
me paaiškėjo, kad prieš kiek lai
ko Bundas buvo padaręs su pa
starąja sutartį bendromis jėgo
mis koyoti su pasireiškiančiu 
lenkų darbininkuose antisemitiz
mu. Iš tos* sutarties tečiau nie
ko neišėjo, nes l^enkų Socialistų 
Partija absoliučiai nieko neveikė 
kovoj su antisemitiniu judėjimu.

KAUNAS. — J laivių žurna
listų pakvietimą dalyvauti jų 
kongrese Rygoj, 'Lietuvos Ra
šytojų ir Žurnalistų Sąjunga at
sakė šitokiu laišku:

“Liicluvių Žurnalistų Sąjun
ga, gavus per Latvijos atstovą 
Lietuvai gerbiamąjį poną Ba- 
Jodį pakvietimą dalyvauti Lai
vių žurnalistų kongrese Rygoj, 
taria širdingą ačiū savo latvių 
k< legams už pakvietimą, ta
čiau dalyvauti kongrese nega
li, kadangi jame dalyvauja len
kų žurnalistai.

“Lietuvių žurnalistai, atmin
dami, jog aukštoji žurnalisto 
pareiga budėti teisingumo ir 
teisės sargyboj, konstatuoja 
liūdną faktą, kad lenkų žurna
listai iki šiam laikui neišdrįso 
pakelti savo balso prieš agre
singą savo valdžios akciją prieš 
lietuvių mokyklas ir inteligen
tiją lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte, kur žiauriai ir be ato
dairos naikinama lietuvių mo
kyklos ir inteligentija.

“Nei žiauriausiais carizmo 
viešpatavimo laikais Rusijoj 
rasdavosi žurnalistų, ir lai ne 
lik progresingų žmonių tarpe, 
bet ir reakcionierių, kaip, sa
kysim, ’kun(ig^ikiltis Meščers- 

ti, kurie nepabijojo 
savo protesto balsą

prieš “inorodeu”, ju tarpe ir 
lenkų priespaudą. Z/Faip lygiai 
ir genesnieji vokiečių žurnalis-

keldavo pro- 
i mperialistinę

Estai rūpinas sukilimo 
auky giminėmis

BAYONNE, Francija 
5.— Prancūzai įsteigė 
čiausią pasauly radio stotį, bū
tent kalno Pic-du-Midi viršū
nėj, Pirenejuose, netoli Ispani
jos sienos. Ji yra 9,439 pėdų 
aukštumoj.

geros n iv
anais laikais 

lesto balsą prieš 
vokiečių valdžios 
nes ir panašiose 
znaniuje. Lenkų spaudoj 
šiol mes nieko panašaus nesa
me mate, c

BIRMINGHAM, Ala., sausio 6. 
— Greitasis Great Southern 
traukinys keležinkelio kryžkelėj 
sudaužė automobilį, kuriuo va
žiavo dvi moteriškės, motina su 
dukteria. Jiedvi abi buvo vie
toj užmuštos.

“Ne musų kaltė, kad grū
mojančių Įvykių akivaizdoj 
draugingoj mums Estijoj, mes 
negalime dalyvauti bendrame 
su Jumis pasitarime dėl grę
siančio mums visiems pavojaus 
iš rytų.”

Francija davė amnestiją 
50,000 žmonių

PARYŽIUS, sausio 6. • Val
džios Journal Officiel paskelbi
mu, parlamento priimtas praei
tą savaitę amnestijos įstatymas 
paliečia viso 50,000 prasikaltėlių, 
kurie tuo budu pal mosuojami 
nuobausmės. Amnestija suteikia
ma desertieriams, streikieriams 
ir šiaip asmenims dėl įvairių 
menkesnių nusikaltimų, neišski-, 
riant nė spekuliantų.

Telefono operuotoji! 
streikas pasibaigė

HARRJSBURG, III., sausio 
•— Illinois Southern Telephone 
kompanijos telefono operuoto jų 
streikas, kilęs gruodžio 31 die
ną, pasibaigė. Kompanijos val
dininkai laikė su tarnautojų at
stovais tris konferencijas ir galu 
galę susitaikė 
Streikininkės grįžo dirbti.

NEW YORKAS, sausio 6. — 
Laikraščių leidėjas WiUiam Kan- 
doiph Hearst ir jo $50,000 re
daktorius Arthur Brisbane, 
kompanijoj su antreprenieriu 
Ziegfeldu puošiasi statyti keletą 
teatrų —- New Yorke, Chicagoj, 
Philadelphijoj ir Bostone.

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-4 dienas, Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resatams į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. ^Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli- 
’kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III



Skandalinga “pono A" j v&balinių mjosčių.

byla
(Iš Dioneo)

įplaukos nuo 
> “čąrli” klu- 

’ buųss ir kitose vietose surasda
vo turtingus “klijentus” ir at
vedęs pas p-nią Robinson, pats 
kukliai pasišalindavęs.

Bet p-ni Robinson tolį gra- 
I žu ne pasyve auka. Čia tik

i
met advokatas nagrinėjamai 
tokius klausimus užduoda, ji 
verkia, iš gėdos uždengia ran
komis veidą arba apalpsta. 
P-ni Robinson atsakinėja su 
pilniausiu pasitikėjimu, rarpiai 
ir su šypsančiu veidu.

Iš viso ta byla išmarginta 
jutiminėmis smulkmenomis. Pa-Londone dabartiniu laiku yra Į sutartinas darbas dviejų kom- 

nagrinėjama nepaprastai įdomi panierių. P-ni Robinson labai (vyzdžiui, advokatas vyrui stato
byla. Tai byla Robinsono prieš 
Milano banką. Apie tą bylą Dio
neo šiaip rašo: Prie teismo rū
mų, kaip prie teatro, kur stato
ma sensacinga premjera, susi
renka kas diena didžiausi minia 
žmonių. Teisme irgi eina ultra- 
realistinė pjesa, kur vaizduoja
ma musų dienų papročiai. Teis
mas apskritai yra toki vieta, kur 
nusiimama ne tik kaukės, bet ir 
visas apdangas nuo visokių pa
slapčių. Tuo tarpu byloje nuo
lat m i r. ima nukentėj usis asmuo 
po maska; apie jį nagrinėjamoje 
byloje sakoma taip: “ponas A.”

Paslaptingas p. “A.” — maga- 
radža, Indijos karalius, tur butj 
nebuvo skaitęs Voltaire’o pasa
ką apie “Memnoną...” Herojus 
tos pasakos, Ninevijos gyvento
jas, kartą ryto metą atsikėlęs 
nusitarė būti išmintingu. To 
atsiekiami, jo nuomone, reikia 
netik moterų nemylėti, ale ir 
šiaip i jas smalsiai nežiūrėti. Pu
sei valandos praslinkus po to gu
draus nutarimo Memnonui pa
sipainiojo ant kelio stebėtinai I

puikiai atrodo, mėgsta platų 
gyvenimą ir visai nesivaržo. 
Teisme jai užduodama tokios 
rūšies klausimai: i

“—Jus sakote, kad pirmą Kar
tą lytiškus santykius su ‘po
nu A’ turėjote

tokį klausimą: /
—Nejaugi jums pati nepra

nešė, kad prieš Kalėdas ji mie
gojo su “A.”? :

O liudininkei 
kie klausimai, į 

gruodžio pra- raštiškai drįsta

užduodama 
kuriuos ji tik

“—Kiek 
miegojote su “A” 
mo į Paryžių?’’

lijojcK, laike 
kriminaliniu

,, 1919 m. pradžioje “Čarli”
kartų ■ jus1 paskui supažindino pačią su Newtonu, 

“didžiausiu prigaviku, kurį dar; 
•nesuspėjo pakarti”. Nėwtonas 

išsiskyrimo; tąsyk dar nebuvo suspėjęs nu
siimti ofieierio uniformą po

iki išvažiaVi-

mažomis

kė, kuri nusivedė filosofą pas sa
ve. Ir čia, pačiu neparankiausiu 
momentu, pasitodė klastininkės 
dėdė, protestuodamas prięs šei- 
mininės' gaubęs niekinimą. 
Memnonas priverstas buvo ati
duoti, visa, ką tik jis turėjo.

( Ta pafJ istorija,
tik variacijoms pasikartojo ir 
su “ponu. A.” ‘Rad, užgesinti gai
srą, “A,” pagautas tbkioje jau 
padėtyje, kaip ir Memnonas. už
mokėjo 150,000 svarų sterlingų. 
Kaina milžiniška šantažo is
torijoje ir tuo'pačiu liudija apie 
“A” nepaprastą turtingumą ir 
jo nenorėjimą patekti i laikraš
čius.

Anglų teismas paprastai kau
kių nepripa^sta. “Tik valstybi
niais išrokaėjmias, o ne dėl auk
štos ‘pono A padėties jo vardas 
neminama,” paaiškino teismas 
ir lyg atsiprašydamas pridūrė 
dar: Be to, ‘ponas A’ nukentėjil
sis asmuo, o ne kaltinamas.’’

Tas nepaprastas paslaptingu
mas, žinoma, dar labiau dilgina 
publikos smalsumą. Tie, kurie 
figūruoja toje byloje, kaip ieš
kotojai, taip ir liudininkai, vieno 
advokatų, Sir Simono, yra vadi
nami “didžiausiais šešiais niek
šais.” Ir tą charakteristiką 
vargu bau galima užginti. Vie
ną tų šešių dalyvių, Newtoną, 
vadinama niekingiausiu prigavi
ku, kurio dar nesuspėjo pakarti. 
Vis tai svietiški prigavikai, ku
rie lanko geriausius Londono, 
Paryžiaus ir Mante Karlo resto
ranus ir važinėjasi šauniais au
tomobiliais. “Antrųjų rolių 
“aktoriai” gyveninio pjesoj, ku
ri dabar eina teisme, tarsi iš ko
kios plėšikų liūdinės yra išlindę.

prasidėjo. Robinsonas — vienas 
iš tų šešių, kuriuos Sir Simon va
dina “didžiausiais prigavikais0 
nori gauti iš banko 125,000 sva
rų sterlingų. Tie pinigai 1920 
sausio mėnesyj buvo sudėti į 
banką ieškotojo vardu ir išimti 
iš ten klastingo čekio pagalba, 
įdomiausia yra tai, kad Robinso- 
n’as tik pusei metų praėjus su
žinojo, kad jo vardu banke buvo 
sudėta toki krūva pinigų.

Robinson’as — veterinaro sū
nūs, buvo mėsininku Australijo
je, o paskui bukmekeriu prie 
lenktynių. Prie viso to jis bu
vo pagarsėjęs kaipo kortų lošė
jas su nepaprastai 
rankomis.... Daba v
n’ui apie penkios dešimts metų. 
Apsirengęs puikiausiai. Vęidas 
nejaukus, vulgarinis, akiplėšiš
kas, su žema kakta ir plačiomis 
lupomis. Prieš penkerius metus 
Robinson’as apsivedė su gražia 
ir graikščia panele. JI buvo fa
brikanto duktė, — tokio fabri
kanto, kuris isdirbinėja stebuk
lingas pi linkėsi ir mos lis iš vafe- 
lų tauku. Robinsono moteris 
pasidarė labai pelningas šaltinis 
Ji maitini v\ra “čailį ’ da>

Ry .. ............. . **"*' . ................... .. ,l“

karo. Nuo ta laiko jis pasida
vė dalyviu “šešių” kampanijos 
if “čarlio” partneriam kai dėl 
p-nios Robinson malonių...

1919 m. lapkričio’, mėnesyj 
viename Londono maskaradi
nių balių P-ni Robinšon susi- 
pąžipo su “A.” Trims' savai
tėms praslinkus ji pasidarė jo 
meilužė. larpininku 
magarądži ad j u tautas,

buvo 
kurio 

vardas irgi slepiaihą, Rytų val
donas, tur būt, manė, . jog p-ni 
Robinson yra aukštos kilmes 
ir tapo nugalėta jo šaunumu. 
1919 ip. gruodžio mėnesio pa

baigoje poni 'Robinson ir 
jos draugė BcAvas,; “viena iš 
šešių”, visai pasileidusi mote
ris (sulig advokato atestaci
jos), nuvažiavo į Paryžių, kur 
sustojo puikiausiame
tyje. P-ni Robinson buvo

viešbu-
In-

■
Trečiadienis, Sausio t,

dijos valdono draugė, o Bew- 
as jo vientaučio sekretoriaus. 
Prieš Kalėdas tiedvi darni ir 
jųdviejų Indijos meilužiai su
grįžo namo 6 vai. ryto. 8 vai. 
ryto kas tai pasibeldė į mie
gamąjį kambarį. Kuomet i>ni 
Robinson atidarė duris, įbego 
Nevvton’as. Jis sulošė tą pačią 
rolę, ką ir puikiosios nine-i 
vietės (lede. Voltaire’o pasako
ji?.. K. Sėjikas.

Mrs. MIGHNIEVICZ- VIUIKMB
AKUŠERKA

3101 Su, Halufed St., kampa* 3Į ga|.
Tel. Yards 1119

Baigusi akute- 
rijoi kolegiją’; 
ilgai praktika
vusi Ponmyl- 
ranijoi lįgon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligų re prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyk$ pata
rimas, du ir ki
tokiuose reika- < 
luošo moterims 
br m«rginoms, 
kreipkitės o ra-, 
uite pagelbą.

Valandos nuo 
4 ryt° iki 1 po 
pietų, nuo 6 ik! 
J vai. vakare.

kuo-

(

ir

receptų

W:--
•A?-:

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk riebesnis 
negu paprastas pienas. .Jei nori vartoti kaip paprastą 
pieną, tai turi imti pusę Borden’s Išgaruodinto pieno 

pusę vandens.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buddin*, New York

DR. SERNER, 0. D
Lietuvis Specialistas

v

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriamdal

M. Yuška,
3228 W. B8-tb SU Chicago, III.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913
- DR. A. J. BERTASH

3464 Su. Halsted St.
Ofiso valandos nuo I iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Turėk švariau, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos,' skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

,WI   —..I.. ....  ■UlZ

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
sianti lietuviams

Dr, Benedict Aron
irisas 3801 S. Kedzie Avc. „Phone 
Laįayctte 0075. Valandos 2—6 vak. j 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki *10 ryto,!
7 iki 8:30 vakare.

Dr. J,. M. Chrzan •
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas. !

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St/
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. lies. Kcystone 4130.

Sriubos

Duona

Žuvis

VARD/VS

A DII ES A S

KUPONAS
Rašalai
Mėsos

Košelės

Jums, Moters-Lietuves, 
Kurios esat Gaspadinė?\

Lietuvių šeimyna Amerikoje, suprantama, trok
šta savo krajavy valgių, ir tas yra teisėta ir pri
prasta. Taipgi pagirtina kad senos tėvynės val
gymų tradicijos palaikomos gyvos šioje šalyje, 
kadangi daugelis brangių ypatybių, kurias'turi 
Amerikonai Lietuvių kilmės galima davesti iki 
tų gerų, nepainių ir sveikų dalgių, senai garbi
namų gimtose šalyse kur jie atsirado. Bet šioje 
šaly daugelis tų valgių turi būti gaminami iš 
medžiagų, kurios prieinamiausios, ir dažnai Lie
tuvė gaspadinė turi galvosūkio, ką pasirinkti.

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgąruodintu 
Pienu, išpildyk kuponą, paženklinant kurių 
nori, ir mes prisiusime visai dykai.

Sak ainiai

UNSWEETENED 

^aporate® 
milk

a j ui
Pudingai

(l.ii.( himuiuo)

APYSAKOS

Tel. Blvd. 313h
M. Woitkewięz- 

HANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie gimdy 
mo kiekvienamt 
atsitikime. Tei 
kiu ypatišką pri

' ‘ T^V^^žiinėjiiną. Duodi
C: Patarimu s mote

rims ir merg. 
noms dykai.

3113 South
Halsted St.

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-g 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSą 

ANT NAUDOS. «

L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. •

PRANEŠIMAS
-'Pranešame, kad Dr. Heraman per
sikėlė nuo 3110 So. Halsted S’t. į

3235 S. Halsted St.

MR. RERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal r.au 
jausius metodus X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
'r nuo 6 iki

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., -Kuom 4111-12

Tel. Central 4411.' Vai. nuo *9-6
Gyychimo vieta:

3323 So. Halsted Si.
^Tęl. Boulevard 1310

Valandofv nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėlion’iis nuo 9 iki 12 ryto.

7:30 vai. vakar*.
i Dienomii: Carai
J 3111. Naktį
S Dręxel 0960
(.i Bąulęyard 4136 

3235 S. jCąlšted St.
Vai.j 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak 
Speciali Nedalioms ofisas uždary
tas. ... Jeigu reikalinga dėl naumij. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drcxel 0950.

Telefonai»

DR. CHARLES SEGAJ,
Praktikuoja‘^7, įgytai • ' 

Ofisas ' .
4729 Stf. AshJąnd'ATę.tl2 1»jfeos

Chicago, ,IJ|in^'i t

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką Ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi’ r

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 tld 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2881

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
* 4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

r
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas motery ligų 
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
įsiauti. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

-..... ~

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 A. Dearborn St., Room 1211 
Teiti. Dearborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted St. 

Telef, Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare: 

4601 So. Marshfield Are. 
Bylos visuoseteismuose. — Ab- 
straktai.--A'*.Irigaliojimai. — Pas-
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

, J. P. WAITCHES
Advokatas

, MIESTO OFISAS)
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS) 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pulli»>an 6377.
VALANDOS: f dieną nuo 2

ki 9; Subatomig vilą dieną; iven- 
'mis iki pietų. \

SPECIALISTAS ant egzamina- 
ųiino apstraktų ir padarymo 
ontraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Saliu Stn Rootn 2001
Tek Randolph 1034 — Vai. n«c 0-H

M. lt H l'či) H
3301 S. Halsted St, Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedilio ir 
Pfitnyčios.

—«■' t*—■** ‘r"— JĮ
■“

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS*

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Cąna) 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Bizniui. Skoli
na Pinigus ant pirmo naorgičiaua 

lengvomis išlygomis.

Te), Dearborn 9057

Valąndo? 1—3 po pint, 7—3 vnk. Ne- 
; dėl lomi h ii šventudieniais 10—12 dien

Fraiicuziškas DaktarasNaujienose.

Ana lok
mikliomis
Robinso-

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
■« iki 12, 1 iki 8 delną 
Ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S, Ashland Avc., 
netoli 46th St. Chicago, III.

HtecfaitetM kraujo ,odos, chrvnil1 
a ką Ir slopią ligą
Gydc bu pagelba naujausių uistod ;

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1810 So. Asbland Avė. ant 
viriaus’Aghlund Stote Panko 

T ei e foną k Caaal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 Ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:3(1 iki 4:89 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. t 
Kampas S’acramentu Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayettę 8878-7?

Dr. J. W. Beaudette

Ofho tel. Boulevard 9593
Reddencljoi tel. Drexel 919J

I . ' •

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką. Vyrišką

Valką ir visu chronišką ligą 
Ofisas) 3103 So. Halsted St.,' Cmcag» 

arti 81st Street

IMB1

Poilsis Sielai-- 
Penas Protai— 
Gyduolės Nervams

Visi norime gerų apysakų, kuriose at
vaizduojama musų gyvenimas, mes patys, 
mums nežinomų žmonių gyvenimas, — 
Meilė, laimė, vargai, baimė ir viskas, kas 
esti, ar gali būt ant žemės.

Malonu yra kiekvienam po dienos sun
kių darbų, po susinervavimų musų gyveni
nio, perskaityt lengvų apysaka, nusiramint

Eraiice’o apysakos. Nesenai 
įniręs A. France bi‘ivo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovaną, už pasižyme- 

jipą literatūroj. Jo raštai yra hepapras- 
tai idomus.

Skaitykit Naujienas įiepraleisdanii nei 
\ jenu numerių ir patarkit užsiprenume
ruoti kitiems.

I.

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisai ▼idunnieatyj;

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washinzton St. 
Cor. Wa8hlngton A Clark

Namų Tel.; Hyde Park 8395

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4412 Re. We»ter» Ar® 
T«1 . Latortte 414?

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tns ant 2 

lubų

V, W. RUTKAUSKAS i 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 53Q 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chloro 
Tel. Yord> 4681

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washingtun St., Ruoni (310 
Telephone Dearborn 8946

Vukarui-c 12151 VVesl 2Z Stropi 
Teleplieue lioosevelt 9090

.Namų Telefonas (Janai .1667

. A. E. .STASULANI
ADVOKATAB’

i 77 W. VVaNhhigtoii SĖ Ihhhii 911 
’IVl. Centrui 6200

J, ą.icęi’ė, K et vergu yakaie ’■
l t L ( jcęru, 8223J-917'V\

; Ant Bridgdporlu 
.6x8* v. „y. Subatoj nuo 1-7 v

T. Bud L 6

1

i
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Lietuviai, dabar yra geriausia laikas perkelti pinigus iš bankų 
kitu j Lietuviu Bankų, UNIVERSAL STA'IE BANK.

Atsineškite savo bankinę knygelę ir mes iškolektuosime Jums 
\ visa sumų su procentais. >

Už pinigus perkeltus iš kitos j musu Bankų, iki Sausio 20tos, 
proeenetas skaitysis nuo Imos. ' •

UNIVERSAL STA'IE BANK yra po Valstijos ir Ulearing’ House 
priežiūra. ‘ «■ ,

Turtas siekia $3,000,000.00
Kapitalas ir perviršis $300,000.00

Suteikia geriausi patarnavimų visais bankiniais reikalais.

UNIVERSAL 
STATE 
BANK

3252 So. Halsted St Chicago, III.

žmogus B<“«a nuo ių skaiJ^nl-' Bear Balsam ^1IIU»US - prie pagelbos spindulių^Jnimentų Karalius»

Tik ką praėjusieji metai užsi
baigė palikdami šios šalies biz/ 
nyje ir pramonėje nemialonų at
minimą. Nedaug rasis pramoni
ninką ir biznierių, kurie džiaug
tųsi pasisekimais 1924 metų. 
Daugelis jų suvedę rokundas už 

'metus laiko atras visai mažuti 
pelną; kiti išeis lygiomis, o daug 
bus ir tokiu, kurie nuostolių tu-

Pereiti metai buvo daug blo 
cgesni už 1923-čius. 1923-čiais 
buvo 18,718 bankrutų, su skolo
mis $530,386,800. Dar nepilnos 
skaitlinės pereitų metų rodo 
20,551 bankrutų, su skolomis 
$542,943,454. šios skaitlinės be 
abejonės padidės, o pridėjus prie 
jų dar tokius bankrotus, kurie 
nebuvo formaliai rekorduoti, ar 
kurie subankrutavo susitaikymu 
su skolininkais, bankrutų skait
lius gal pasidaugintų bent 5000.

; Kurie sulaukė šių metų pra
džios nors ir be pelno ar sU nedi
deliais nuostoliais, dar tokiems 
pusė bėdos: padarę ekonomijos 
ten kur tiktai yra galima, pastū
mėję savo reikalus su dideliu 
smarkumu, tinkamai išgarsinę 
savo prekes, netrukus galės atsi-

Suprantama yra, kad gerovė 
pas biznierių nesiveržia: jos rei
kia ieškoti ir dirbti.

Vienas gerumas bus tas, kad 
dabar b\is daug lengviau gauna
mas kreditas. Prarponėms ban
kai duoda kreditų daug lengves
nėmis sąlygomis negu peniai 
metą. Kreditų iš bankų gali 
gauti ir biznieriai sulyg savo 
stovio.

Kuris biznierius paėmęs pa
skolą dės visas pastangas kad ją 
atmokėti paskirtu laiku, nėra 
abejonės, kad turės pasisekimo 
ir pelnys.

Prainimiininko pareiga tuo lai
ku yra rūpintis išpildyt užsaky- 
bus, bet nepagamiinti perdaug 
prekių; biznierio pareiga yra ruT 
pintis kuodaugiausia parduot, 
bet neprisi pirkti perdaug prekių. 
Sumanus biznio vedimas, mokė
jimas tinkamai garsinti* dabar
tiniu laiku daug pagelbės išeiti 
i geresnę padėtį. ' ‘.

REAL ESTATė EISENA 
IR ATEITIS

Pereiti metai nejudinamosios 
nuosavybės biznyje buvo labai 
prasti: vieni laukė pigesnių kai
nų, kiti — blogų laikų ir susilai
kė nuo pirkimo namų ar lotų.

Dabar yra jau aišku, kad pi
gesnių kainų negreit sulauksime,

griebti. o gal ir visai nesulauksime, o

ATEIKIT

ŠIAURĖS

I : 'V’-'blogi laikai jau praėjo ir padėtis 
ima krypti geron pusėn.

Puolimui kainų namams nėra 
jokio pamato. Medžiaga sta
tybai neatpigo. / Kaikuii 
medžiaga, pavyzdžiui ply
tos, cėmentas, elektros pravedi- 
mui vėlos ir plumbingas dar ga
li kilti. Darbininkų algos pasi
liks aukštos, o kaikuriose šakose 
dar gąli kilti.

Tai taip yra su nejudinamo 
turto padėtim visoj šaly abelnai.

(’liidagoje į pabaigą sekančiu 
metų turės vėl prasidėti stoka 
namų. Gal-but kad stoka nebus 
labai didelė, bet, kad nelengva 
bus rasti sau kambarius, apie tai 
nėra abejonės. Esant stokai na
mų, rondos turės laikytis aukš
tos. *

Heal' Estate biznis šiais me
tais bus geras visiėms tos šakos 
biznieriams jau dabar yra laikas
pradėti sparčiai veikti ir išjudin
ti , apsnūdusią padėtį, žmo
nėmis, kurie rengiasi pirkti pa
inus ar lotus, patartina pirkti 
dabar ar neužilgo.

Pramone ima sparčiai veikti
Dar nesimato didelio pasigeri- 

nimo ne jokioj pramon.es šakoj, 
kurios buvo nupuolę arba veikė 
silpnai per visus pereitus metus,

BRIDGEPORTAS
Kaim ynus

RRIGHTŪN PARK
' KAM DREBĖTI?
Jdėkite į savo namą duris ir lan

gus su audros apsaugojimu ir kom
binacijos duris ir sutaupykite pusę 
ant savo anglių.

Audros sash miera 2 pėdos, 4 
pėdos augštumo, su 2 langais, tik
tai $1.98.

Mes .turint? 100 kitų mietų dėl 
išsirinkimo.

Kombinacijos šturmo ir su sie
teliais durys, 2 pėdų 8 colių per 6 
pėdas 8 colių, tiktai $6.50.

Mes turime 6 skirtingus stylius 
.ir 7 mierasi kiekvieno styliaus dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

Douglas Products Co.
2901-25 So. Halsted St.

Prieš Mark White Sųuąre

Z

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. T.afayette 1939 z

Phon>? J.afayetfp 6817

FRANK VANCHUS
Garui dūdos ir bailerlų uždangalai

KONTRAKTORIUS
1140 Archer Avė., Chicago.

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS’ STORE

2644 W. 471 h St.
Duodami premio tikietai su kiek

vienu pirkimu ,kurie, taip geri, kaip 
auksas.

Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus 1 ūk
siančiai sako — kad pagelbą yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.

Paskiau nebūna jokio negero efekto — nebūna smirdejimo.
NEPADARO PŪSLIŲ! VISUOMET GATAVAS DEL VARTOJIMO 

VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
35 centai butelis. Nusipirkite butelį tuojau nuo jūsų aptiekoriaus 
arba atsiųskite 40c. mums, o mes tuojau prisiusime jums butelį.
Central Conipany; Dept. N., Shenandoah, Pa.

EXTRA!
Didžiausias išpardavimas 
prasidės ketverge, sausio 8, 
baigsis seredoj, sausio 11 d.

Parduosime daugumą vy
ru, moterų ir vaikų aprėda- 
lų. Sveterius, apatinius, 
viršutinius, j kaklaraiščius, 
šalikus, pančiakas ir kitų 
daugybės dalykų, parduosi
me labai pigiai.

Kiekvienas atsilankęs bus 
užganėdintas musų patarna
vimu.

ATEIKIT
Iš

VAKARŲ

J. SANDARGS & J. PIKEL-CO.
3159 So. Halsted St., ' Chicago, III.
__________________________________________ >_____________________ >

ELEKTRA
•vUmb ir | u naujas »*»•*, taipgi diab.

iavaa. CaaA arba ant Išmoki J
PtrMatini Liet* via FJekVoa Korporacija Aaierikafe

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ !■*
A. BaKTK B8, fra*.

ĮSI* W. 47th Si . Tel Boulevard 7101. 1«92. Chicaga.

„....y..-— ■■■   . , ,    ■ ■■ ■    ....       ■■ ■ ■■■■■ —  . . . . . : = -=^
Auksinis Kontestas

$600.00 DOVANI)! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga de| visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir. 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite. x

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

SANDARA
327 E. Street, So. Boston, Mass._ /

ATEIKIT
PAS MUS
Jei jus nortep pradėti taupymų 
sąskaitą arjfį dėl saugių invest- 
mentų savo taupymams.

Pasiskolinti pinigų pigiomis 
palūkanomis ant įrengti) pra- 
perčių.

Pasiuntimui pinigų į Europą.

Nusipirkti laivakortę.

Arba dėl pasitarimo piniginiuo
se reikaluose — jūsų problema 
yra musų problema.

TODĖL ATEIKITE
Į banką pripažintą visoje šalyje

Saugus Bankas į 
kurį galit depozi- 
toti savo pinigus

ATEIKIT 
Iš 

RYTŲ 
Z

bet jau pasirodo aiškus pasitai
symo ženklai,

Labiausia buvo nupuolusi va
rio gamyba užtai čia jau pąsižy- 
mėjo didokas pasitaisymas.

šiomis dienomis keliolika mie
stui davė užsakymus jvairjpms 
firmoms pagaminti 10,600 tonų 
geležinių pervartų kanolizacijos 
reikalams.

Baltimore & Ohio gelžkelis už
sakė 3000 naujų tavorinių vago
nų vertės $13,000,000. Kurių 
didžiuma teks padaryti Standard 
Steel Car Co.; taipgi 2000 naujų 
vagonams apačių gavo Pullman 
Co.

Loųisville & Nashville gelžke
lis užsakė 1000 naujų vagonų ir 
40 garvežių.

K,aikurios kitos pramonės pra
deda sparčiau veikti ir priima 
daugiau darbininkų.

Kompanijų šėrai kįla. Tūlos 
kompanijos atmoka dar nepri- 
brenduisus bonus, kurie buvo už
traukti su dideliais nuošimčiais 
laike karo ir daro naujus, kac 
apsieiti su mažiau išlaidų.

Biznio ir pramonės pasitaisy
mo ženklai rodosi gana plačiai ir 
nėra abejonės, kad pasitaisymo 
laukia kiekvienas žmogus.

J. šmotelis.

Tel. Vardu 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, 111.

A UDI1ORIUM 
’ CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
ti] ir šeimyniškų vakarų.

TOWN OF LAKE
Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir 

dastatymas į visas dalis miesto.
1706 West 471h Street, 

CHICAGO, 1LL.

MICHELIN TAJE- 
RAI, BATTERIS, 
VISOKIOS REIK
MENYS DEL AU
TOMOBILIŲ. Tai- 
som Tajerus ir Bat- 
teris.

Phone
Boulevard 2282

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO. 
1702 West 47 Street

the
• 9 \

Kaspar American 
State Bank

Sa$i gus ir konservatyvia bankas

1900 Blue Island Avė.
KAMPAS’ 19 ST.

CHICAGO, ILLINOIS

ATEIKIT 
Iš 

PIETŲ

Ttgul jūsų pinigai uždirba 6%. 
Ateikite į musų bankų ir klaus* 
kitę bile vieno viršininkų apie 
musų pirmus morgičius ir bonus.

žinomas bankas tarpe lie 
visoje Amerikoje savo stip 
ir geru patarnavimu.

Gerai 
tuvių 
rumu

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

Atydai
> Lietuvių

___

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo šios dienos 
NAUJIENOS bus išnešioja
mos reguliariai kasdien 
kiekvienam skaitytpjui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Republic 4876

BRIDGEPORTAS
Telefonas Boulevard 2469

Grigorius Burba Cloak 
Store

Moterų dreses, kautai ir sijonai 
daromi ant orderio

3214 So. Halsted St.,
Chicago. UI.

. PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Te). Boulevard 3302

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jeweler.

-įŽff Deimantai; laikrodė- 
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., * 

Chicago, III.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJAS
Nauji siutai darotni ant orderio. Va
lome ,dažome, prosiname ir taisome.

, 755 West 32 Street,
Chicago, III.

BRIGHTON PARK
— 1 1 r—— ——

Ar manai pirkti naują Automobilių?
Pirk

HUPMOBILE
Balzckas Motor Sales 
6012 So. Kedzie Avė. 
Tel. Republic 3733

Liefuviy Ruby Dirbtuvė
IGNAS BURAGAS savininkas

3961 So. Campbell Avė.
Siuvam naujus vyrams siutus ir over- 
kautus; klynyjam, prosinam ir sutai
some. Greitas ir garantuotas darbas. 
Kainos paprastos.

Geo. L. Cleveland, P. F. CJoonan 
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIĄTOR REPAIR* 
AND SHEET METAL VVORKS J 

lodies ir fenderiai, pečiai, fumaces ■ 
ir gutteriai. Visas darbas pa

imamas ir pristatomas.
8738 Archer Avė.

M. G. CYNAL
2426 W. 47 St.

š mažų, krajavų paveikslų padarome 
didelius. Darbas garatnuotas. Stu-
dio atdara dienomis ir vakarais.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEVVELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO I

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

Vitak-Elsnic Gompany
4639 So; Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku- 
[ rioje jus galite gauti 

patarnavimą.
“Viskas Muzikoje’* 

jffįk Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai. 
Nepamirškite musų 

adreso.

WEST SIDE
LIETUVIŲ APTIEKA

Ant West Sidės 
2059 W. 22nd St.

Tel. Roosevelt 7587—7588
Išptldome receptus teisingai 

J. Žilinskas, R. Ph.
A. WaHsel Manager

NAUJIENŲ APIELINKE
.............. ...  ■ —w > ■ ................................ .

Telephone Canal 6174
J. Kadžius

LIETUVIS GRABORIU8
Parsamdo Automobilius pagra-, 

bams, veselijoms ir krikštynoms.
668 West 18th Street, 

Chicago, II).

r LIEUVIŠKAS KOTELIS nau-^ 
jai įtaisytas, su elektros švie
soms, geriausia vieta dėl t darbi
ninkų apsigyventi, vyrams ar
ba moterims; su valgiu arba be 
valgio $3 ir $4; $8 į savaitę su 
valgiu,

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

<____________________________ )

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite

pramon.es
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday 
by The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

_______ Editor F. GRIGAITIS________ 

1739 South Halsted Street
Chicago, III. - * 

Telephone Roosevelt 8600
Subscription Rates: 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undor the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagojo per nešiotojus:
Viena kopija ............. *...........  3c
Savaitei .....................  ;.....^ 18c
Mėnesiui ....................   *?5c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..............    $7.00
Pusei metų —...................   3.50
Trims mėnesiams _________   1.75
Dviem mėesiam ........    1.25
Vienam mėnesiui ......................  .75

Lietuvon ir įeitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...... ..... ;..................... $8.00
Pusei metų ..... ......u................- 4.00
Trims mėnesiams.... ...... ........... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu,

Iš tiesų, ar ne keistas tas 
“radikalas” PurcelFas? Ji
sai važiuoja, kaipo darbinin
kų įgaliotinis, į Rusiją susi
pažinti su jos sąlygomis, ir 
jam nė į galvą neateina pa
siteirauti apie tai, ar Rusi
jos darbininkai turi teisę 
laisvai organizuotis ir lais
vai svarstyt savo reikalus 
spaudoje. Bet savo domės 
jisai atkreipia į tai, kad Ru
sijos žmonės neturi religinės 
laisvės; ir apie tai, kaipo 
apie svarbiausią sovietų val
džios ydą, jisai raportuoja 
darbininkų Internacionalų 
centrams!

Išrodo, 
PurcelFas

Tuo tarpu komunistai, kui;ie 
1918 metais vadovavo Suomijos 
darbininkų judėjimui, dabar yrą 
visai nusilpnėję. Jeigu komuni
stai nebūtų įtraukę Suomijos 
darbininkus į sukilimą, kuris da
vė progos buržuazijai griebtis 
ginklo prieš darbininkus, tai 
šiandie Suomijos valdžia jau bu
tų darbininkų rankose.

PENSIJOS TARNAUTOJAMS

tihius visuomenes sluogsnius prisideda prie žmonių dorybSs 
ir daugiams pei* karo žinybas kėlimo. , ’
sritį. Reik pastebėti, kad dą-| Dorybė priklauso daugiausia 
baltinėje Lietuvoje kiekvie-‘nuo gyvenimo sąlygų. Yra se
nas sulaukęs 20 metų vyras nai pastebėtas dalykas, kad mi- 
— ir jau kareivis. Neretai at-i litarizmas labai didina prostitu
si tinka, kad kariuomenėj tardei ją. O Lietuvos klerikalai yra 
nauja net trys broliai; iš ma- karšti militarizmo rėmėjai.
no gimtinio kaimo tai dviejo-i
se šeimynose taip yra nutikę? refv7§*k7eji
Išėmimų nieks neturi W Bi.ooklyno «Vienyb6-. kiek kar- 
nenuostabu. jei kiekvienos. tų JrWIin6jOi kad LietuvB nega.

Militarizmą remia ir atžaga- 
i tautininkai. Pati

šeimos nariai pereiga Klaipė- Hntį apgdti *be stiį)rios ginkluo_

kad “radikalas” 
savo raportu no

rėjo įtikti kunigaųis ir da
vatkoms.

Iš Purcell’o flirto su bol
ševikais, matyt, neišeis n te
ko. , ' ■.

Jisai, kaip žinia, buvo gal
va Anglijos profesinių są
jungų delegacijos, kuri ke
liavo į Rusiją arčiaus susi
pažinti su Rusijos sąlygo
mis ir ypatingai su Rusijos 
darbininkų unijomis. Nuvy
kęs tenai, jisai pasikalbėji
muose su laikraščių atsto
vais ir. viešuose pareiški
muose išreiškė keletą daly
kų, labai nustebinusių Va
karų Europos darbininkų 
organizacijas.

PurcelFas išgyrė Rusijos 
darbininkų profesines są
jungas, visai nepaisydamas 
to fakto, kad tos sąjungos 
yra ne laisvos organizaci
jos, bet tiktai biurokratiš
kos bolševikų mašinerijos 
dalis.

Jisai išreiškė pasigėrėji
mą Rusijos darbininkų “lai
sve”, užmiršdamas, kad Ru
sijos kalėjimai yra prigrū
sti darbininkais ir socialis
tais. Jisai nusižemino net iki 
to, kad mėgino pateisinti so
vietų valdžios terorą Gruzi-

Internacionalų konferen
cija parodė visiškų nepasiti
kėjimą PurcelFu ir jo dele-^ 
gacija. Ji ne tiktai atmetė 
jos žioplą raportą apie sųr 
lygas Rusijoje, bet ir nuta> 
re, kad socialistų Interna
cionalas kartu su profesinių 
sąjungų Internacionalu pa
darytų tyrinėjimą padėties 
Gruzijoje.

PurcelFas, būdamas Rusi
joje, kaip minėjome, mėgino 
pateisinti bolševikiškus bu
delius, smaugiančius nelai
mingą Kaukazo respubliką. 
Maskva ir Visi jos čebatlai- 
žiai jtuo labai džiaugėsi. Bet 
socialistinio ir profesinio 
darbininkų judėjimo vadai 
Europoje dabar pareiškė, 
kad jie netiki Purcell’o ple
palais. Jeigu bolševikai no
rės įtikinti Vakarų Europos 
darbininkus, kad Gruzija nė
ra pavergta, tai jie turės įsi
leisti Gruzijon tyrinėjimo 
komisiją, kuri išklausys ne 
tiktai bolševikų komisarus, 
valdančius tą šalį, bet ir 
Gruzijos žmones, kurie “lai
mingai” gyvena po bolševi
kų jungu.

profesinio

Pagalios, jisai padarė su
tartį su Rusijos darbininkų 
‘‘unijų” vadais dėl sudary
mo bendros anglų-rusų ko
misijos, kurios uždavinys 
bus rūpintis, kad Rusijos 
“unijos” susijungtų su Am
sterdamo unijų Internacio
nalu.

Vargiai PurcelFas turės 
goresnio pasisekimo ir pa
čioje Anglijoje. Nors jisai 
yra" Anglijos darbininkų 
unijų kongreso pirmininkas, 
bet jo pažvalgoms apie Ru
siją pritaria z tiktai menka 
dalis Anglijos darbininkų.

Tie patys darbininkai, iš 
kurių susideda unijos, suda
ro Anglijos Darbo Partiją. 
O ši yra griežtai nusistačiu
si prieš Rusijos autokratus. 
Greičiaus kupranugaris pėr- 
lys per adatos skylę, negu 
Zinovjevo kamariljai pasi
seks apmonyt Anglijos or
ganizuotąjį proletariatą.

[Apžvalga
Šiomis dienomis PurcelF- 

as ir jo draugai davė bend
rai Socialistų Internaciona
lo ir Amsterdamo Interna
cionalo konferencijai, rapor
tų apie savo kelionę Rusi
jon. Ir kaip jų raportas bu-

SUOMIJOS SOCIALISTAI 
STIPRUS

Dviejų Internacionalų 
konferencija, išklausiusi an
glų komisijos raportą, pri
ėmė rezoliuciją, kurioje nu
rodoma, kad koftiisija labai 
keistai “tyrinėjo” dalykus 
Rusijoje: ji matė tiktai re
liginį netolerantingumą so
vietų Rusijoje, o visai nepa-

ra jokios spaudos laisvės nei 
organizavimus laisvės.

Suomijus socialistų partija iš
leido brošiūrą, kurioje aprašoma 
dabartinis partijos stovis.

Nežiūrint to, kad komunistai 
keletas metų atgal suardė socia
listų organizaciją ir padėjo įsi- 
galėt reakcijai, socialistų parti
ja Suomijoje šiandie yru galin
ga. Ji turi 28,000 narių, mokan
čių duokles; 6,000 narių yra mo
ters.

Partija turi 60 atstovų seime, 
susidedančiam iš 200 atstovų. 
Tarpe sočiairstų atstovų 12 yra 
moters. Paskutiniuose rinkimuo
se už socialistus buvo paduota 
254,672 balsų arba 29 nuošim
čiai visų balsų. Partija leidžia 
penkis dienraščius ir visą eilę j

‘ pusiau-savaitimų laikraščių

Suomijoje nesenai buvo išlei
stas įstatymas apie pensijas val
stybės tarnautojams ir darbinin
kams, dirbantiems valstybės 
įstaigose. Einant tuo įstatymu, 
pensija sudaro 60 nuošimčių al
gos, bet negali būti didesni, 
kaip 40,000* suomiškų markių 
per metus. \

Tai taip yra mažiukėje ir ne
turtingoje Suomijoje. O kokias 
pensijas gauna valstybės įstai
gų darbininkai Jungtinėse Val
stijose?,... *

dos gatvės kursus ir jos pa
sekmės Lietuvoje kįla!” tos jėgos. Bet kariuomenės lai

stymas ne tiktai apsunkina kra- 
Na, tai, kaip maton^e, “katali- što finansus, bet dar ir užkre- 

kiška” valdžia Lietuvoje nedaug čia liaudį sifilisu!

Kas tai yra gyvybė?

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI 
FRANCIJOJE

Rhonos departamente (apskri
tyje) stambiam VilleUrbąnne 
mieste ifešenai ' buvo /rinkimai. 
Laimėjo sąrašas, kurį rėmė so
cialistai ir socialistai radikalai. 
Už jį paduota 5,166 balsai, kuo
met už komunistų sąrašą paduo
ta 3,066 balsai, už nacionalį blo
ką 1,056 b. ir už nepriklauso1 
mųjų komunistų kandidatus 495 
b. ^Pirmiaus tas miestas buvo 
komunistų tvirtovė.

Papildomuosiuose rinkimuose 
į vietinę savivaldybę mieste Au- 
bin į dviejų mirusiųjų ąlderma- 
nų vietas tapo išrinkti' socialis
tų kandidatai. Kantone Vif prie 
Isere upes papildomuosiuose 
rinkimuose į generalę tarybą ta
po išrinktas socialistas.

Specialiuose rinkimuose de
šimtoje Paryžiaus apygardoje 
atžagareivių kandidatas laimėjo 
tiktai su komunistų pagelba. 
Kuomet pirmam balsavime nė 
viena partija negavo daugumos 
balsų, tai antram balsavime ra
dikalai^ nuėmė savo kandidatus 
r rėmė socialistą prieš nacio- 

nalio bloko kandidatą. Bet ko
munistai, nors neturėdami jo
dės vilties laimėti, atsisakė at
šaukti savo kandidatą ir išsijuo
sę agitavo prieš socialistą. Ačiū 
tam, nacionalio bloko kandida
tas paėmė viršų 2,319 balsų 
prieš socialistą, gavusį 2,015 
3alsų, kuomet komunistų kan
didatas surinko 697 balsus. * 

šitokie komunistų patarnavi
mai atžagareiviams labai diskre
dituoja Maskvos šalininkus dar
bininkų akyse. Todėl komunistų 
įtaka Francijoje visai smunku.

“DORYBĖ” LIETUVOJE

Kadangi Lietuvą valdo ii’ ga
no kunigų partija, krikščionys 
demokratai, tai galėtum many
ti, jogei tenai dorybė yra labai 
aukštai pakilusi. Bet štai ką rar 
šd iš Lietuvos vienas “Vieny
bės” bendradarbis:

“ ...Nieko nerasime (Lietu
vos laikraščiuose. “N.” Red.) 
parašyta apie prostitucijos 
lizdus: ‘Versaliną’, ‘Palangą’, 
‘Lietuvą’, ‘Laisvę’ ir kt.'— 
tai viešbučiai, kur prostituci
jos augštieji kursą? duodami. 
Tai dėl augštesniojo ir paties 
augštojp luomo. Žemesniajam 
luomui yra t. v. Klaipėdos 
gatvė, kur liauno pats ‘dugr 
nas’ yra. Iš čia Veneros ligos 
visai Lietuvai imama....f Bet 
keista: musų doros gynėjai 
nei žodeliu nėra parašu apie 
šias vietas, štai kas ir priver
čia manyti, kad jeigu pas 
mus ir imamasi kovos su pro
stitucija, tai tik taip sau, dėl 
žmonių akių ir tai ne ten, 
kur reikėtų, t. y. ne iš to ga
lo. ' t

“O prostitucija Lietuvoje 
žydėto žydi, žydi atnešdama 
visus blogiausius savo pašau
kimo vaisius. Ji prasideda 
augštesniuosiuose sluoksniuo
se, ypač karo žinybos srityje 
ir persiduoda į pačius žemu-

Kiekvienas mą'slanlis žmo
gus, matydamas, kad organiz
mas turi tam tikrą formą, ju
da, kruta, kvėpuoja, vadina jį 
gyvu/ Paprastai mes gariu ge
rai atskiriame gyvą organiz
mą nuo mirusio, žmogus svei
kas retai kada užduoda sau 
klausimą ,nuo ko gi pareina jo 
sveikata ir gyvybė. žmogus 
susirgęs, -kada jis nebegali 
darbo dirbti, vaikštinėti, turi 
skausmų ir t.t., dažniau to
kius klausimus’ sau patiekia. 
Pastabesnis žmogus ir sveikas 
būdamas pastebi, kad jojo kru
tinės ląstą atlieka judėjimus 
(jis kvėpuoja), kad jojo kru
tinės ląstoje kaž l^as tvaksi 
(širdis), kad jis panorėjęs at- 
lieka judesius, ir t.t. Kyla min
tis, kad jpig^i to riebalų, tai 
gal jis gyventi nebegalėtų, >gal 
jojo gyvybei butų pavojus. Vi
sus ši uosi reiškinius novoms 
nenorbms žmogus suriša su 
gyvybe ir priskiria juos prie 
gyvybės pažymių.

Taip matomai ir Jas žmo
gus, kuris gyveno istorijos nč 
pasiekiamais laikais, galvojo ir 
tuo ibudu paruošė dirvą moks
lui apie gyvybę. ’

Dabar mokslams išsivysčius, 
mes turime, ne vieną mokslą, 
kuris tiria gyvas esybes. Vieni 
jų, kaip pavyzdžiui, anatomija 
aprašo mums gyvų organizmų 
formų, sudėtį, kaip kiekviena 
kūno dalis sudaryta, kaip ji 
atrodo; embriologija mums ap
rašo, kaip gyvas organizmas 
užsimezga, kaip jis išsirutulio
ja, kokias jis pergyvena for
mas iki įgyja tam organizmui 
privalomą formą: 
mums aprašinėja 
organizmo gyvybės reiškinius, 
kurie tik gali būt tokiame or
ganizme pastebėti. Visi šie trys 
mokslai, būtent, anatomija, em
briologija ir fiziologija sudaro 
šakas labai plataus mokslo ,apie 
gyvas esybes, vadinamoi sbiolo- 
gija. Jei mes norime gerai pa
žinti, pavyzdžiui, žmogų, mes 
turime žinoti, kaip jis atsira
do ir kokių pakitėjimų .yra pa
daręs nuo žmogaus 
užsimezgimo iki jo 
galop, mes norėdami 
gyvą žmogų, fu rime žinoti, kaip 
jo kūnas veikia, kokie jo gy
vybės reiškiniai bei pažymiai, 
žinodami žmogaus gyvybės reiš
kinius ir pažymius, žinodami 
nuo ko pareina 'šie reiškiniai, 
kokiomis apystovomis jie kin
ta, kokių reikalinga sąlygą, 
kad Jie butų gerai išreikšti, 
mes labai prisiartintume prie 
gyvybės klausimo išsprendimo, 
kuris nėra, perspėju, lengvas 
ir nežiutint labai didelių tylinč
ioj y pastangų, iki šio'laiko ne
rį galutinai išspręstus,

Kaip keista! Mes esam gyvi, 
aplink liek1 daug mulom* ir 
gyvų žmonių, ir gyvų gyvulių, 
ir gyvų augmenų, tad gyvybės 
ktausįima's paviršiiįtiniaj S man t 
rodos turčių Ibul visai papras
tu klausimu, luo tarpu, sakau, 
nėra galu Ii na i išspręstų. Męs 
rodos, taip gerai aiškiname, 
kas* yra‘gvva ir ikas ? negyva, ’' z ' r *. ’ >į r \
lodei lengvai turėtumėme pa
sakyti, kas lai yru gyvybė.

Kokis gi tat yra svarbiau
sias pažymys, kuris mums duo 

galimybės atskirti gyvą ku- 
nuo negyvo, 
kimu mes lyginame?*

nų 
du

’ ža pasukti galvas, reikia aty- Į
Aižiau prisiižureti gyvo orga- CLaiA|l4A:|1 Da|Mi 
nizmo, tik tada gal daugiau OKuIljlUjlĮ Ddlvdl 
paaiškės gyvybę.

Mes kasdieną 'valgome ir 
sunaudojame tiek ir tiek mais
to. Suaugęs žmogus paprastai 
vidutiniškai iš dienos į dieną 
sveria maž daug tiek pat. Svo
rio nuOi valgio nekyla mato
mai dėl to, kad atatinkamai su
valgyto maisto svorjuuiš orga
nizmo sunaudotų, sudegusių 
dalelių pasišalina maž daug 
tiek. Kada žmogus pradeda 
mažiau valgyti, arba badauja, 
tai jo svoris pradeda kristi, 
nes palaikymui gyvybės kūno 
dalelės turi susinaudoti, degi
mo procesai ne sustoja, iš or
ganizmo nors ir mažiau, bet 
visgi jų pasišalipima^ tebesitę
sia ir dėl to žmogaus svoris 
sumažėja. Išeina, kad gyvas 
organizmas ar jis maitinasi ar 
jis maisto negauna, vis viena 
jo kūno dalelių degimas, ny
kimas, griovimas eina ir 'todėl 
nėtaip ilgai žmogus , badauja, 
lai susinaudoja jo kūno dale
lės. Kada žmogus maisto gau
na pakankamai tas taipgi ne
apsaugo jo kimo dalelių myki
mo, tiktai šiuo atsitikimu jų 
nyksta žymiai mažiau. . Aišku, 
kad išnykusįų dalelių vieton 
turi būt pagamintos naujos or
ganizmui tinkamos dalelės.

Todėl sugriautų, sudegintų 
dalelių vieton turi būt pasta
tytos tokios pat iki tos. Reiš
kia, gyvame kūne eina 
vimo ir statybos darbas. Sako
ma, kad maž daug per 7,.me
tus tokiu budu visas , žmogau s. 
kūnas ątsimamo, Jei, per; tiek 
laiko atsimaino, reiškia eina 
gana spartus darbas. ' ,

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

IR VĖL KIŠĄ KOJĄ V. V. 
KOMITETUI

Chicagos “tautininkų” orga
nas nuo pat susitvėrimo Vil
niaus Vadavimo Komiteto šnai
rai žiurėjo į šį komitetą, maty
ti, vien dėl to, kad į to komiteto 
valdybą pateko sąžiningi žmo
nės, atsidavusieji visa siela vil
niečių gelbėjimui —tam darbui, 
kuriam buvo išrinkti.

Pirmiausia tas laikrąštpalaikis 
liejo ašaras, kam komitetas yra 
bespalvis. Net “Vienybė”, kuri 
yra vienas konsetvativiškiausių 
laikraštis, suprasdama svarbą to 
komiteto uždrožė per nosį to 
laikraštpalaikio vedėjui. Po to 
kiek nutilo. Vienok visą komi
teto gyvavimo ir darbuotės lai
ką jis nematė komitete nieko 
gero ir nors pranešdavo apie ko
miteto posėdžius, bet nė kuomet 
nepareiškė jam nuoširdumo.

To laikraštpalaikio redakto
rius pasenęs anarchistinėse idė
jose ir dabar kelia anarchiją. 
Jam Vilniaus reikalai ir aplamai 
lietuvių reikalai rupi ant tiek, 
ant kiek jo alga jam apeina. Ne
kenčia jisyžmonių, kurie dirba 
vilniečių vadavimo darbą. Pir
miausia pradėjo šmeižti V. Ru- 
šinską, kuris iškėlė jo boso ir ki
tų jo bičiulių šunybes, paskui 
puolė p. Grigaitį, kuris su atsi
davimu asmeniškai ir per Nau
jienas rėmė to Komiteto darbą 
ir dalyvavo minimo Komiteto 

masiniame susirinkime,,/kur <pa-

Pirmiausia kas metasi į akis, 
tai Uis, kad gyvieji juda, ne
gyvieji nejuda. Šis pastebėji
mas ir davė progos kai moks
lininkams pasisakyti, kad gy
vybės svarbiausia pažyminys 
yra judėjimas. Bet kiti šią 
nuomonę tuojau išpeikė, •saky
dami, kad ir vėjas, ii* vrinčkio 
ir daugelis kitų kūnų, buda- 
m i negyvi, taipgi juda.

Vėl kiti miano, kad charakte
ringas gyvybės pažymys yra 
degimas. Čia nereikia supras
ti tokios rūšies dėgimo, kurį 
mes dažniausiai matom, būtent, 
ai liepsna. Liepsna yra degi
mo smarkumo pažymys. Jei 
mes gerai įsižiūrime, tai gam
toje mes pastebėsime daugybę 
tokios rųšies degimų, kurie ne
duoda liepsnos. Paimkime ge
ležį ar kokį kitą metalą, jis 
pastovėjęs pradeda rudyti. Ką 
tai reiškia? Ogi metalas, su- 
siliesdamas su oru, kurio palik
tą dalį sudaro deguonis, susi
jungia su deguoniu ir todėl 
keičia savo išvaizdą. Arba pa- 

• krūvą, kuri il- 
rgc.snį laiką, pastovėjus* sušyla 
liek, kad ne lik gerai mėšlo ši
lima jaučiama, bet net garuoja. 
Čia yru tą ipgL mėšlo dalių su
sijungimas su oro deguoniu, 
tiktai ibie liepsnos, nes degimas 
čia eina iš lėto. Krosnyje pa
kuotų malkų dalių, susijungi
mas su deguoniu eina taip greit 
ir taip smarkiai, kad duoda net 
liepsną. Mes žinome, kad jei 
krosnies visas (bireles aklinai 
uždarytume, tai krosnis kūri
nusis sustos, nes į krosnį nebe- 
paklius deguonis. Taip lygiai 
rr žmogaus gyvybės liepsnelė 
staigiai užges, jei mes nebedub- 
sime jai deguonio, kas atsi
tinka, jei žmogus t pakliūna į 
vandenį, arba jo gerklė už
smaugiama, arba nosis* ir bur
na užspaudžiama. (Kai deguo
nis į organizmą nepakliūva, 
mes sakome jis užduso. De
guonis, pakliuvęs pro plaučius 
į organizmą, ten kraujo po vi
są kūną išnešiojamas, susijun
gia su įvairiomis kūno sudėti
nėmis dalimis ir tuo budu šjos 
kūno dalys* dega. Kad kūne 
kas kii dega, turi b ui aišku ii* 
iš to, kad gyvas kūnas papras
tai turi temperatūrą arba, kaip 
paprastai sakoma, yra šiltas, 
ši šilima pareina nuo degimo, 
sis gyvybės pažymys, kaip jau 
gal ir aišku iš to, kas pasaky
ta, taip gi nėra tikras, nes de
ga ir neįyvd kūnai.

Vėl sakoma, kad gali būt 
gyvybė tik tenai, kame 'yra 
baltymai. Be baltymų gyvy
bės būt negali. Tas liesa, kad 
gyvi kūnai turi savo sudėtyje 
visų daugiausia sudėtinus jun
ginius—-baltymus. Tokius jun- 
galius, kuriuos sudaro tiktai 
gyvi kūnai, bet kurių nei vie
nam TnoHifdin!inl|lii llabotratori- 
joje nėra pasisekę pagaminti iš 
paprastesnių dalelių, nors dau
gelis kilų jiuiginių ir gana su
dėtinų, jiasiscka padirlbli. Ne
paisant to viso, pusrikyli, kad 
visa lai, kas* turi baltymus, yra 
gyva, negalime, nes ir lavonas, 
ir kiekvienas numirėlis iki ko
lei jisai nėra dbr šuptivVš, taip

imkime mėšlo 
•1 erosui laika n

fiziologija 
visus gyvo

gyvybės 
gini imli i, 

pažibti

grio-

Toikis medžiagos* kititnas yra sakė gana įspūdingą ir nušvie- 
vadinamas medžiagos apykaita, čiančią Vilniaus reikalus pra- 
Tad kiekvienas gyvas organiz- kalba 1)abar tas “tautininkų” 
mas pasižymi medžiagos apy- klapčiukas, jau jpuola Vilniaus 

jx:.. - - y; Dr. Butkaus-
ką; Adv. Kodį ir p. Vaidylą.

Tai yra zbegd(iiškiausias įta

 

rimas, kokf kas nors galėjo su
galvoti.

dirban

kaita ir ne bet kokia medžią-' Komįteto Valdyt' 
gos apykaita, o tokia, kur vie
nai nykstant, pasidaro naujos 
labai sudėtinos dalelės, reika
lingos gyvam organizmui. Iš 
šių dalelių vėl gi tam tikru 
budu susidaro kūno narveliai, 
iš kurių ir yra sudarytas gy
vas kūnas ir kuriuose plasnoja 
nematoma mus^i gyvybės ug
nelė. Tokių dalių ar narvelių, 
kuriuos moka pasigaminti sau 
organizmas, joks mokslininkas 
laboratorijoje neįstengia pa-1 
dirbti, nes jos per daug jau su
dėtinos ir įvairios: kiekvienas 
kūnas turi juos sau tinkamus.

Šių ‘ dienų gyvybės tyrinėto
jai tokią medžiagos apykaitą 
ir laiko charakteringiausiu 
vybčs pažymiu.

Kai kam gali atrodyti, 
mokslininkai perdaug jau 
prastą gyvybės pažymį yra 
sirinkę. Yra gi daug gražes
nių: mąstymas, jutimas jaus
mas ir t.t., bendriau sakant 
dvasinis gyvenimas. Bet nerei
kia užmiršti, kad gyvi augalai 
tokio dvasinio gyvenimo, kaip 
mes jį suųrantafri, neturi. Tad 
šis pažymys* nėra 
voms esybėms bendras. Be to, 
nereikia manyti,

. Rutkauskui, kuriam, 
Vilniau^ V. Komitete,

gy-

kad. 
pa- 
pa-

visoms gy-

visakiieapeina nė viena, nė kita 
partija. Jis, paš’ftntė savo ener
giją, laiką ir pinigus tam idėjos 
darbui. Gi dabar jam primeta
ma šlykštus įtarimas, buk jis čia 
dirbąs klerikalų partijos reika- 

| lais. Lygiai daug dirba ir p.p. 
Kodis ir Vaidyla. Ir jiems rupi 
vyriausia Vilniaus reikalai, o ne 
partijos, kuriai jie priklauso, 

šių žmonių (V. V. Komiteto val
dybos) pastangomis V. V. Ko
mitetas į trumpą laiką atliko-nu- 
veikė milžinišką darbą. Vien me
džiagiškai (aukomis) daug parė
mė vilniečius, o be to sukėlė 

 

Amerikos liėtuviuose sąmonę 
Vilniaus klausime. Bet tam 
“tautininkų” anarchistui ir jo 
sėbrams, matyti, nepatinka, ka<l 

į Vilniaus Vadavimo Komiteto 
i žmonės. 

Aišku, kad, jis norėtų, kad ton 
valdybon įeitų 'jo sėbrai, tie as
mens kurie iš surinktų vilnie
čiams aukų neduoda atskaitų

valdybą įėjo sąžiningi 
' Aiubn Ir m d i i a nnrntu

kad medžią- visuomenei ir iš $261.05 Vilniun 
gos, apykaita taip paprastas da- pasiunčia tik $95.
11 I • I 1 I \ I i. • ”1 • I. i 1

Jykas. Ji nulemia gyvybę, nuo 
jos pareina ir dvasinis gyveni
mas. -Galima 
žmogus ar 
mas ir nebejaus, ir nebeinąs 
lys ir nebeturės jokių norų, 
tačiau bus dar gyvas, nes me
džiagos apykaita tebevyks. Su
stojus* gi medžiagos apykaitai, 
gyvybės nebegali jbdti. Tad nuo 
ko gyvybe pareina ir kas ją 
nulemia, manau, bus paaiškė
ję. [“Jn.”] flh V. Lašas.

padaryti, kad 
gyvulio organiz-

GIMĖ VAIKAS SU 40 PIRŠTŲ

VARŠUVA, sausio 5. — Len
ką mieste Rawa Ruska, Liubli
no gubernijoj, vienoj žydų šei
mynoj ginui kūdikis, krirls žydi- 
joj sukėlė nemenko sujudimo, b 
gydytoj uo'se ‘ didelio sušidpmėji-

Mat tas naujai gimęs kudi-gi hii’i savo sudėtyje l>aityiįių, mo.
tačiau juu nebėra gy vas daik- kis turi ant abiejų rankų ir abie-

s. jų kojtr po dešimtį pirštų, o vie*
Kaip matome, pasirodo, rife- toj akių yra tik skylės. Kai Rū

kada lokius taip lengva surasti svarbiausįjį dikis verkia, jo balsas panėši j
gyvybes pažymį. Reikia ne ma- arklio žvengimą.

. Toki žmonės, 
tai pilnai butų to žmogelio su
pratimu, atatinkami V. V Komi
teto valdybom •

Jeigu toki šmeižtai ir įtarimai 
daromi tiems žmonėms, kurie 
pasirengę savo gyvybę paaukoti 
Vilniaus reikalui, ir jeigu visuo
menė per klaidą paklausytų tų 
šmeižikų, tai aišku, kad jokis 
rimtas darbas nebus, galima 
veikti. Chicagos lietuvių visuo
menė, be abejo, pažins tą bač
ką, kuri garsiai barška ir ži
nos kad ji yra tuščia.

—G. G Genys.

Redakcijos Atsakymas
' Vįsą* Mačiusiai 
Ačiū už žinutes.

’ Detroil. — 
Patalpinsime.

Apie Oną Jonikienę jokių žinių* 
neturime.

7T*.rr-;;r - -.-g ?!

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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CHICAGOS
ŽINIOS

Leo Koretz, kuris už išvilio- 
jimą iš žmonių apie $2,000,000 
dabar sėdi" kalėjime, sunkiai 
susirgo ir veikiausia mirs, .lis 
dar nesenai pateko kalėjimai!, 
bet jau senai serga diabetes. 
Bandyta duoti insulinų, bet ne
sitikima, kad pagelbėtų.

Smulkmenos

Numato pavojy sveikatai Sportas

f Bridgeportas turi dvi spor
to įstaigas, pirma 3201 South 
Haūted gatvė — Golfo mo
kykla ir Lietuvių Golfo Kliubo 
buveinė. Antra sporto įstaiga 
— Univcrsal Atletų Kliubas, 
811 W. 33 gatvė, čia susibūrę

koncerte be p. Butėno daly
vauja ir kilos stiprios meno jė
gos, būtent, p-ia Sabonienė, 
gabi ehicagietė smuikininkė, 
Kas jų kaistų girdėjęs, nori ir 
kita kartą išgirsti. Dalyvauja 
ir visiems žinomas dainininkas 
p. Kudirka. Be to dalyvaus tik 
ka atvykę iš Lietuvos, bet jau 
spėję pagarsėti savo štukomis 
bei sportais ič dainomis “Dzim-

Teismas uždraudė miestui var
toti daug vandens srutų nu
plovimui. Srutos gali susi
maišyti su geriamuoju van
deniu.

ATLETIKOS KLIUBAS 
AUGA

Chieagos gyventojų sveika
ta atsidūrė pavojuje tldei aug- 
ščiausio teismo nuosprendžio, 
kuriuo draudžiama Chieagos 
miestui imti po 10,000 kubinių 
pėdų vandens kas sekundų iš 
Miehigan ežero. Augščiausias 
teismas patvirtino federalinio 
teisėjo Carpenter išduotąjį in- 
junctioną, draudžiantį miestui 
paimli iš ežero daugiau van
dens, negu karo departamento

Juo tolyn, tuo Univcrsal At
letikos ktiubui geriau sekasi.

Dabar kliuba «' lanko, ne tik 
lietuviai ristikai, bet ąteiim 
nemažai ir syetimtaųęių. Tarp 
jų tankiai matosi ir tokie gar
sus ristikai, kaip Plėstina, She- 
iry, Bocco ir kt. ■

Subalomis ir šventadieniais 
paprastai esti specialiai apren
gimai ir ristynės, kurių pažiit- 
lėti susirenka nemažai žmonių.

POŽĖLAI AMERIKONAI
SUKĖLĖ OVACIJAS

nustatytoji norma — po 4,167 
kubines pėdas j sekundą. Šis 
teismo nuosprendis pradės vei
kli už 60 dienų. • . r

Savitai inės tarybos bksper- 
tai tvirtina, kad karo departa
mento nustatytoji vandens no
rma yra labai mažai ir Chica- 
gai toli neuž-tektina. Esą tik 
tiek vandens suleidžiant į sį-'.j 
nitarinius kanalus ir (jhįęagos 
upę, srutos, kurios yra1 v lipiau 
narnos tais 'kanalais, -?pi;adėtų- 
bėgti atgal į tžerą ir užterštų 
geriamąjį vandenį. Mat geria
masis vanduo yra imapias išį 
'Miehigan ežero, o visokios sru
tos yra nuplaunamos/kanalais 
į kitas upes, taip?? kad• Jtickad 
srutos nepasiekia 'gcriDYnajo. 
vandens. Sumažinus gi leidi
mą vandens į kanalus, srutos

Užvakar Broadway Armory 
Regiment svetainėje įvyko ris
tynės. Svarbiausioje poroj t) ri
tosi Mtyers su Bylund. Mevers 
ris t y nes laimėjo, pag tildyda
mas savo priešą du kartu.

Publikai buvo pristatytas ir 
musų Požėla. Jį pristatė pats 
kapitonas, pareikšdamas, kad 
tai yra Europos<ir pasaulio pu
siau sunkiojo svorio čempionas. 
Publiką sutiko Požėlą' didžiau
siai^ aplodismentais. 'Publika,1 
mat," atsimenu jį iš pcrejUi 
melų, kuomet jis ritosi, su De-į 
metrai, Walker ir Kiloniu.

—J. Lukas.

daugiausia ristikai, kaip lietu
viai, taip ir svetimtaučiai. Pir
mam kliubo instruktorium gol
fo yra p. A. K. Menas. Antra
me rislikų — p. Karolis Požė
la. Apie penketų metų atgal 
nieks ir nesapnavo, kad tarpe 
lietuvių tokios; įstaigos galėtų 
gyvuoti.

\ •?
* ' i

('.hicagos lietuviai jau turi 
visokių įstaigų, bet*dar vienos 
įstaigos trūksta ir gana pel
ningos, • tai skalbyklos; tokią 
lietuviai turėtų įsigyti.

* >!'•*
Tautiška parapija vėl pakei

tė savo kunigus, mat negeri. 
Jų vieton pasikvietė kun. Tau
tą iš lenkų parapijos. Kaip gir
dėti, ten čiela marmalienė. Bu
vę kunigai priklausė įtalų vys
kupui Carfora. Jautas gi yra 
vyskupo Hoduro lenko. Vys
kupas Hoduras nesenai pasky
rė lietuvių Gritėną vyskupu 
dėl lietuvių ir kaip matyt lie
tuviai linkstu prie jų.

—Ramutis.
.,. ,,......, ,, >

. Butėno Koncertas' y.

dzi-.Drimdzi”. —V.

Lietuvių Rateliuose.
bėglų į Miehigan ežerą, užter
štų geriau'jį vandenį ir nuo 
to gimtų ų irios ligos.

Dabar miestui neliko kilo 
kios išeities, kaip pareikalauti 
iš kongreso leisti Chicagai pa
imli kas sekundą iš Miehigan 
ežero .po 10,000' kubinių pėdų 
vandens, kaipo būtinai reika
lingo miesleisaugumui ir svei
katai. Dilink tuo reikalu jau 
yra įnešlhs kongresam

Taipjau miestas gali prašyti 
vyriausio karo departamento 
inžinieriaus gen. l'aylor specia
liu leidimo imti iš ežero dau
giau vandens. Jei karo depar
tamentas leis, teismas negalės

Klausykit, P. Stogis šian
die dainuos radio!

Mums praneša, o mes tatai 
norime paskelbti urbi et orbi, 
kad šiandie, trečiadienio vaka- 
lą, visam ('.hicagos ir užchica- 
gos radio fenų pasauliui dai
nuos lietuvių basistas Povilas 
Slogis. Griausmingu balsu sa
vo dainas jis dausėmis skleis 
iš išleidžiamosios radio stoties 
WQJ, Rainbosv Gardens, tarp 
7 ir 8 valandos vakaro.

Sausio 13 d. š. m. rengiamas 
koncertas p. Butėnui, kuris ne
senai atvyko Chicagon iš Ita
lijos, kur sėkmingai išvystė 
savo balsą, šis p. Butėno kon
certas žada būti vienas šau
niausių, ypatingai, kad šianęfe

Iš Lietuvių Liuterony 
Veikimo

t

Nors Clricagbje randasi ke
letas šimtų (apie 800) lietuvių 
Jiutevonų, kurie dėl niekurių 
išrokavimų veikia atskirąjį nuo 
kilų lietuvių ir tyri šąVo at
skiras organizacijas, . bet > laik
raščiuose nesimato nė mažiau
sios žinutės apie jų veikimą* 
nors dabar yra toks laikas, 
kad tokia organizacija, apie 
kuria nieko laikraščiuose nera
šoma, Skaitosi kaipo negyvuo- 
janli. Apie lietuvius liuteronus 
kaiptik nieko ir nesigirdėti, jei 
bent prieš kokį parengimą pa
sirodo žinutė agitacijos tiks
lais. O juk lietuvių liuteronų 
organizacijų yra ne viena 
Amerikoje, yra ir pašalpinių 
draugijų, yra ir parapijų, bet 
savų laikraščių neturi (tiesa, 
Chicagoje yra lapelis, apie ku
rį vėliau plačiau prisiminsiu). 
Žmonių, kurie galėtų parašytį 
irgi yra. Kodui gi tad jie nieko 
nerašo? šiaip lietuviai' liutero
nai laikraščius ; skaito, ypač 
“Naujienas’’. Kad jau niekas 
nesistengia rašyti, tai nors aš 
parašysiu apie lietuvių liutero
nų veikimą, ant kiek jis man 
yra žinomas.

Chieagos lietuviai liuteronai 
turi keturias organizacijas. 
Seniausia yra Lietuviška Evan- 
----------- —--------- Ir—-— — —— 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Gudrus Teisėjas Išgel* 
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.” 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yorkfe 
nesenai buvo pašaukta į tęismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai,' kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos;, yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dęlei, to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę na^ų savininko išvaryti 
šią lenkųJseimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių ku- 
i. dikių motinds pasiteisinimo, kad ji 

negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
neš jie verkia kalkinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
uŽkiętčjin^ ir ji nežinanti kaip 
Jietns pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti j apticką, 
nusipirkti už 3§c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimus)

Trumpas ir tiesus kelias

Neužleiskit Savo Skaudamu Raumenų

priešintis, nes ežeras yra karo 
departamento žinioje.

Ateinantį sekmadienį bus 
vidurm^esty Surengtas djiddlisl 
masinis susirinkimas, kuria- < 
me gyventojams bus išaiškin
ta kokį pavojų miestui sudaro 
tas teismo nuosprendis.

Smulkios Žinios
Užvakar mayoras Dever |>a- 

davė miesto tarybai transpor- 
! arijos komisijai savo pasiūly
mą paimli miesto nuosavybėn 
gatve kuriu s ir elevatorius ir 
juos operuoti. Išpirkimas gat- 
vekarių ir ekvatorių, padary
mas požeminių kelių ir p ra plė
timas dabartinių transportaci- 
jos linijų atseilų miestui virš, 
$•100.000,000, kurie butų su-j 
rinkti specialiniais Bonais.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šilą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ....... $65.00
l’honograi'as Cvnsolc, giąžus, su 
25 rekordais ......................... $63.00

Elektrikine liampa, vertės $25.00, 
už .................... .......... i........... $12.50

JOS. F. BUVRIK
33U7 S’o. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

THE GEEVUM GIRLS

Bandykit šias niekuomet nesuvilian- 
čias gyduoles

Vaikščioti visuomet su pusiau 
skaudamas raumenimis never
ta — kuomet taip lengva yra 
išsigydyti tuos skaudamus rau
menis.

Uždekite švelniai biskį Slo- 
au’s. Nereikia trinti. Liųimcn? 
tas pats padarys visą darbą. 
Jame randasi stimuliuojančios 
gyduoles kurios pradeda ęirku-

liuoti kraują tuojau per skau
damus raumenis ir tada pasidau 
gins šviežus kraujas, išplauna 
bereikalingas medžiagas ir at- 
budavoja raumenis. Labai grei
tai jūsų skaudami raumenis iš- 

x gydomi. (
Milionai žino vartoja 

Sloan’s. Visi aptickoi’iai turi 
j j —- 35c.

, v • ' « Prašalinabloans Liiument skaust i
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LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais 

’■ de luxe
“RESOLUTE” — “RELIANCE” 

“ALBERT BALL1N” 
“DEUTSCHLAND”

Vežu T, II ir III klesos pasažie- 
rius ir populiariai pavienių kamba
rių laivai “CLĘVELAND”, 
“MOUNT ' CLAY”, “THU RIN
GI A”r “WESTPHALIA”. Urdaro- 
mi kambariai dėl III klesos pasa- 
žierių.

Svetimšaliai gryždami į 12 ^mė
nesių Amerikon, nėra priskaitomi 
prie kvotos .

United American Lines 
171 West Randolph St., 

CHICAGO, ILL. 
arba autorizuoti agentai.

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir geis
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir nustingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų ji dėl jūsų.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

. .... .................... .................. 1 " ■1 ■

FRANK P. , 
YVATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro- 
dęlių ir auksinių daiktų taisytojas, 
Taipgi mes užlaikomo geriausio iš- 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
652 W. 18-th St., Chicaro, I1L

fcRI II IĮ......................................................... ■ |l I ■Iii/

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekad nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jtj 
atsikratyti. Šiandien yra visilkai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą tvariojo ir svei
koje padėtyje.

Ritfflesi
ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 66c. aptiekose, arba už 76o. 
prisiunčiamo stačiai iŠ dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
Į 104-114 Se. 4thSt., Broold,., M.Y. j

— —•7—

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PaięnMvIns akių įtj»mpiiuą, tt-uriA 
esti priežastimi, galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tomo, skaudamų ūkių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir tbli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau 
Va): 10 iki 8 v. Ned. 10 iki.l p, p 

1545 West 47th St. 
Phone Bnulevard 7589

Kuomet Kropas Ateina
Naktį

'lai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalima 
urnai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minutė yra skaitoma. Motina 
davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco 
ir pagelba buvo beveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’s Glessco yra var
tojamas per 85 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, whooping 
kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerklės 
ligų. Klauskite jūsų daktaro arba 
aptiekoriaus ką jie žino apie jas. 
Parduodamos už 50c. — veltos $50.00.

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite į musų ofisą kuris 
yra prirengtas1 moderniškai.

Naujausi moksli- 
niai išradimai ir pa- 

B''ityrimas visokiose li- 
",,M' su laba* mažu HgOjĮifey išėmimu, yra gydo-

^1 inos įsakančiai ilei-
džiant serums tie- 
,siai i luaųją, su di- 
čeliu pasisekimu.

Turimą visada 
2 naujys sei ums —
G ?'* ••trinus l.lirli-

cL’ gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy

dome gerai ir be skausmo.
Patarimui ir X-Ray Egzaminacija 

Visai Dykai.
Maloniai priimsime kiekvienų -- 

ateikite, dvi to neturėsite jokios atsa
komybes.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūsles, visas slaptinga^ligas yra mu
sų specialumas meti;.., \ isuo-
met gausite geras pasekmes.

Pagelbčjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus fi- daugiau nc- 
bekentėsite, jums tai nieko nekainuos. 

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells St., kainp. Washington St.
Ofiso valandos: PanedėJy, ketverge 

ir petnyčioj iiuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedčlioj ir švento
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Garsinkitės Naujienose

jluiiĮfTTTniirfpiiiu’HdJMhnLlIlU

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galv$?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J< Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS

1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai J4, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Physical Health Instituto
DR. VĖLOMS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisąnėjusias, be vaistų ir opera
ciją, -naujausiais budais.

^204 Archer Avė., Ųhicago, III.
B&gbtoh P.aijj, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuoj 6 iki 8 vai. vakare, 
ncdėklicniais nup P dki- 12 pietų.

; Telephpric Lęfayette 4543

LITTLE -
i SPiNOGI?APHS

I

Protingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo
met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy

je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie negu
li būti?

Chjropractic gydy
mas suteiks jums svei 
katos stovį. Sekite sau 
gų kelią — linkui Chi 
ropractic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 SY- Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku Jeigu gali taip 

padaryt,/jg kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 

.dalikas gali neleisti jums ^iti 
pirmin. .

Pavyzdžiui, v jeigu žniogaul ' 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenordius turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromąs ir jums.^

Literine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado 'sustata 
kurs ištikro šveičia nedtH^ky- 
datnas dantų cmales — tas šon
inis uždavinis pagalios tapo iš
rištai.

Didelė tūba Lirierine dantų 
1<p$b\kainuoja tik 25 ceiįtai; 
gaubte'per savo aptickv’riti. 
Lambert Pharmacal Co., Sami 
Louis, U. S. A.

fcmąrrjt *2lxxt. wiwiwrn
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

žų mėnesinių duoklių draugi
ja turi didelių išlaidų, o aukų 
iš niekur negauna, tad ir nega

li ik alo pinigų
nariai nors ir parapijo- 
būdami nu.tairo infiekam 
neduoti pinigų, išėmus

aikvoli

gėliška Liuteroniška Pašalpos 
Draugyste; antra yra Ziono 
Dukterų Pašalpos Draugystėj 
(jos vardas- butų kaip ir žydi-, 
škas, liet ji yra grynai lietuvių 
liuteronu

Todėl 
utimis 
kitam 
susiše.lpimo tikslams ar nelai- 

Imėj esantiems, ir tai nežiūrint 
! kokių pažvalgų nelaimėj esan
tis nebūtų, ar jis priklauso prie 
parapijos, ar tkv Tie nariai- 
parapijonys nutarę nebeduoti 

i daugiai! iš draugijos iždo pi- 
nes 

tie patys

moterų pasalpinė 
trečios draugijos 

vardo nežinau, ji taipjau yriu 
pašahlinė draudėja; įkelviiha . .. _ .’ *. 7'. .. Inigu kunigo uAlaikvmui,orgamzaciia — tai parapini. . .. i .•r.' * ..J ’ Iam pačiam tikslui tieZiono Dukleru Draugi a reti . . . .< . . . ... ; . i nariai moka parapipu duokles,gia visokius vakarus ir par- I . j . _ . ... .... . , . . • laip au nutarė, kad ir nepri-Irs (bunco, colfi’e ir I. t.),
taipjau ir piknikus, bei pelnas 
daugiausia yra atiduodamas 
bažnytėlei; todėl kunigėlis, 
nors nedidelį skaičių parapijo
nų turėdamas, gyvena gana 
puikiai. Vyriaus] šioj draugi
joj vardą turį kunigas su savo 
žmona.

Trečia draugija, kurios var
lio nežinau, yra pašalpinė drau
gija, atskilusi nuo minėtos L. 
E. L. Pašalpos Draugystės. Ma 
iki storoji draugija yra gryna 

ir nepaiso ar kas 
yru pavapiįona.^ ar 

neskiria pinigų baž-

klausantys parapijai, ar nei
nantys bažnyčion “dievą bliuz- 
nyti” taipjau gali priklausyti 
prie draugijos (ko irgi pirmiau 
nebuvo). Visą tai musų nau
jajam kunigui R. labai nepati
ko ir jis pradėjo vienus drau
gios narius kurstyti prieš ki
lus ir galinus iš sau ištikimų 
sutvėrė, visai atskirą draugiją, 
kuri pilnai atsako kunigo mie-

ne

tų atgal ir ji lą darydavo, t. 
y. skirdavo pinigus bažnyčiai 
iš draugijos iždo). Todėl nau
jai atsikraustęs kunigėlis, bū
damas' gerai patyręs savo biz
nyje, liko nepatenkintas tokiu 
draugystės elgesiu —. kam 
draugija neskiria aukų bažny
čiai. Mat nors toj draugijoj 
priklauso ir parapijonų, bet 
vienok jie atskiria juodą nuo 
balto ir supranta, kąd jei jis 
priklausydamas prie parapijos 
moka t ji m tikras duokles, 
rios yra daug augštesnės, 
gu draugijos duoklės,

no
tai jau 

nėra reikalo draugijai duoti sa
vus pinigus, 
jos jokios

uos ji iš parapi- 
pagelbos negauna, 
iždan mokama tik 

susišelpimo tikslams ir iš ma-

JUOZAS REKOSH 
į Mirė Sausio 5tą d., 1925 m. 
I 35 m. amžiaus. Paėjo iš Gruz

džių miestelio, Šiaulių ap. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Elzbietą ir dukteris, o po pirmu 
vyitų vadinos Ųantienė.

Laidotuvės įvyks ketverge 
Sausio 8 d., iš ryto 7:30 vai. 
iš namų po num. 3112 W. 111 
St. Mt. Greenwood bus nuga
bentas į Roselandą ant 108 ir 
VVabash Avė. į Visų šventų 
bažnyčią, o iš ten bus kavojamas 
švento Kazimiero Kapinėse.

Kviečiame visus gimines, 
Iraugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. Nuliūdę:

Moteris, dukterys ir broliai.
Taipgi paliko Lietuvoj senus 

tėvelius, brolį ir seseles dide
liame nubudime.

n

kunigo valiai. Tokiu tai bu- 
ir gimė la trečioji drailgi- 

Kiekvionas los draugijos 
rys turi priklausyti porapi- 

itlikti visas bažnytines 
v 

žinoma, pirmiau-

NAUJIENOS, Chicago, UI
. .................................. '!■ Ii I >1111 ’ rili, II m

duodami galėti] du kartu dau
giau gauti. Suprantama, bažny-' 
čia kaip bažnyčia, vienam, tiks
lui ji tik ir gyvuoja: kad kas 
nors be darbo sau vietelę galė
tų turėti.

1'o.s parapijos kunigas pats 
vienas leidžia, kaip jis vadina, 
“laikraštį.“ Tai yra menkos pu
šies lapelis, kuris nepanašus 
yra į laikraštį ir jame nieko 
kitko nėra apart pamokslų iš 
biblijos, kuriuos nuolatos baž
nyčioje tenka girdeli. Kartų 
kunigas palikęs vieną parapijo- 
uą prisiminė, kad kitam para- 
pijonui reikalinga nuvesti mal
kų, nes anas šąląs; kunigas

UM. * M ........ . Trečiadienis, Sausio 7. 1925
l II II Į —' >I'|» »l >l • ——

Pranešimai
PRANEŠIMŲ TAISYKLES

parapijono butą suvargu-

dar priduręs, kad jioi anas žmo
gus už malkas neužmokės ( mat 
ano
šio), lai jis, kunigas, užmokė
siąs. Prašomas parapijonas mal
kas nuvežė, bet užmokesčio ne
gavo. Bet kad ir jis buvo 
turtingas, tai jis ir nuėjo 
kunigą atsiimti mokestį 
malkas, kaip kad kunigas’ 
vo žadėjęs. Bet kunigas
ton mokėti, atsivertė bibliją ir 
pasiremdamas biblija 
ja, kad jis malkas 
kolektuoti

ne- 
pns 
už 

bu- 
vie-

Meldžiame visą darbuotojų, drau
giją komitetų, raštininką Ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

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

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kiiubų, chorą ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetą susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobodžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik dd kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visą organizacijų, draugiją, 
kuopų, kiiubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėįimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, pikniku, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant Ihiterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 76 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
ną ir colių neaprubožiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint palai
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliai! kaip iki de
vintos vai. vakaro.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JJEšKAU Juozapo Kerbelio savo 

brolio; gyveno Bostone, o dabar ne
žinau kur. Iš Lietuvos, Laitelių kai
mo, Taujėnų valsčiaus, Vilkmergės 
apskr>.

KAZIMIERAS KERBELIS, 
410 So. Spring St., Beaver Dam, Wis.

RAKANDAI NAMAI4EME
PARDAVIMUI didelis, gražus zel- 

barberiui ir kitokiam 
Parsiduoda saliuno 
ir elektrinis pianas,

JIEšKAU savo sunaus Prano Ven- 
skaus, paeina iš Bijautonių kaimo, 
žižrnarių valsčiaus. Meldžiu atsišauk
ti jis pats ar kas kitas, nes turim 
svarbų reikalų.

J. VENSKUS, 
Bijautonių kaimo, žežmarių vai. ir 

pašto, Kaišedorių apskr. Lietuva.

PA J IE.hKAU savo brolio Jono But- 
norio. Paeina iš žaremi dvaro. Mel
džiu atsišaukti ar jis pats ar kas 
tas, kuris apie jį žino.

JULIJONA BUTNORAITe, 
Vilimus kaimo, Papilės pašto, 

Šiaulių apskr. Lietuva.

ki-

r

ISRENDAVOJINIUI A

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj’ apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

k o ra s, geras 
kokiam bizniui.
rakandai. Barai 
gausit bargeną.

Kreipkitės 
3340 So.

ar Mildos Teatre, klauskit 
* Mr. Šatkausko.I.  .1 ,, ■ m , ■■■»—■

PARDAVIMUI

Halsted St.

1 PARDAVIMU! grosernė 
bučernė, labai geras kampas, 
brangi renda.

3600 So. Union Avė.
Phone Yards 0297

ir
ne-

TRUMPU laiku parduodu bučernę 
ir grosernę Roselando apielinkėj, visi 
fikčeriai atrodo kaip nauji, parduosiu 
pigiai, arba mainysiu ant nebrangaus 
namo, nežiūrint apielinkės..

A tsišaukit pas
JOSEPH AUGA1TIS, 

1608 So. 50 Avė. Cicero, 111.
Cicero 3352

SPECIAL BARGENAS,
Parsiduoda 7 kambarių Bungalo\v 

netoli 66th i)- Artesian, įrengimai vė
liausios mados, karštu vadeniu apšil
domas. Stikliniai porčiai, Turi būti 
parduota greitai, nes einu j biznį.

Kreipkitės
6550 So. Artesian Avė

MŪRINIS Bungalow, Bargain, 5 
kambarių, moderniškas, Viskas nau
jai ištaisyta. Kaina $5,500, jeigu 
plrksite greitai, nes einu į kitą biznį. 
Matyt galima bijo kada.

Atsišaukite '
4954 So. Tripp Avė. z

PARDAVIMUI vieno augšto mūri
nis namas, kmutuvė ir fialas, yra toi- 
letas ir elektia, Union Avė., netoli 30 
St., kaina $3200.

1. CHA P & CO.
31 st prie Wallace St.

West Thirty First State Bank Bldg.

MOKYKLOS

įrodinė
ji kunigo 

negali. Bet tas 
visai neranda bib

lijoje vielos, kuri drausiu ku
nigui kolekluoli prenumeratos; 
o jis brangiai ir ima,- už mė
nesinį žurnalėlį po du doleriu 
melams. Nors kunigams neiš- 

t..,,. i*- 1 pultų daryti biznį, bet jis tąBet kad visuomet taip ; 1 , . ... f . į. .. ... \. .. . [laikraštėlį leidžia vi'en biznio
tikslams. Bet jeigu visi kuni
gai biznį varo, tai kode! liute
ronų kunigas negali to paties

jai ir 
priedermes, 
šiai neatsilikdamas su . “auko
mis“ bažnyčiai Taipjau jų pa
reiga yra griauti senąją drau
giją, kuri gyvuoja jau virš 26 
metų. I 
išeina, kad “kas vėją sėja, tas 
audrą piauja”, tai taip išėjo ir 
su la naująja draugija. Kuni
gui pasisekė keletą narių ati
traukti nuo senosios draugijos, 
bet naujai kunigo išperėtoji 
draugija jokios naudos kunigui 
neatnešė, o nemaloniom] tai 
jau buvo užtektinai, taip kad 
su savo viernaisiais reikėjo 
stoti ir trečiųjų teisman, o kai 
karia ir fizinę jėgą panaudoti. 
Butų šimtą kartų geriau, jei 
visi lietuviai liuteronai pri
klausytų vien prie senosios 
draugijos pašalpos tikslais.

Ketvirtoji organizacija, kaip 
jau minėjau, yra parapija, su 
kunigu Kazoku priešakyje. 
Parapija yra nariais neskait
linga, bet nariams mokant di
deles mėnesines duokles ir trin
kiai aukojant, visgi kunigas 
pasidaro gąna gražų pragyve
nimą. Sudėjus parapijonams po 
relias šimtines, pridėjus nuo 
pirmiau surinktus pinigus ir 
dar kiek pasiskolinus, parapi
ja nusipirko graži] namą prie 
22 ir Irving Avė. gatvių, ku
riame įrengė sau gerą bažny
čią, puikų flatą kunigui gyven- 

i ir taipjau flatą dženitoriui; 
aipjau skiepe turi gerą sve

tainę savo parengimams ir su
sirinkimams laikyti. Namas 
yra tinkamas bažnyčiai, nes se
niau ten ir yra buvusi bažny
čia. Tą namą pasisekė gana pi
giai nupirkti ir dabar jį par-

ir gražų būrelį pritarėjų 
p r i j a uč i a n či ų žmonių, 

jos visi parengimai, 
m j ienose jos puren

ta i prisi- 
žmonių. 
Meldažio 
laike sa-

Paliko dideliame nuliūdime sūnų Joną ir dukterę

kad kunigas butų daug

Uršulė Evaldiene
Mirė Sausio 5, 1925 m., 65 metų amžiaus. Kilo iš 

Kylučių kaimo. Biržų parapijos. Išgyveno Amerikoj 
27 metus.

Kūnas pašarvotas 841 We8t 33rd St. Laidotuvės 
Įvyks penktadieny. Sausio 9tą, 1925 m. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta i šv. Jurgio bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą

Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę:

Jonas P. Evaldas ir Aniele ir Leonardas šinušiai

Brldgepofto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien nnksti iŠ ryto s.'ivo nnmuose — apie tai malončkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujiem]” 
da gauti ir kitų laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musą žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

L. S. S’. 4 kuopos draugiškas vaka
rėlis įvyks šeštadieny, 
1925, Mildos svetainėj, ant antrų lu
bų.
Vakarienė bus labai graži ir prie pui
kios muzikos draugės ir draugai visi 
kviečiami atsilankyti, nes busite visi 
užganėdinti.

Kviečiam visus
Rengimo Komitetas.

sausio 10 <1

Svetainė atdaru 7:30 vai. vak

Lietuvos Teatr. Draugystės Rūtos 
No. 1, metinis. susirinkimas atsibus 
trečiadieny, sausio 7 d., 7:30 vai. vak. 
Savicko svetainėj, 1900 S. Union Avė. 
Kviečiame atsilankyti, yru svarbių 
reikalų. — Valdyba.

Liet. Teatrališkas Kliubas “Lietu
va” alikys savo mėnesinį susirinkimą 
Davis Scįuare Parko svetainėje, ket
virtadienį, sausio 8 d., 8 vai. vak.

Kviečia Valdyba.

Susivienijimas Lietuviškų organiza
cijų ant Town of Lake turės metinį 
susirinkimą Sausio 7, 1925, 7:30 vai. 
vak. Mrs. Lėtukienės svet., 4523 So. 
Wood St. Taipgi visi atstovai turi 
būtinai pribūti, nes bus linkimas nau
jos valdybos ant 1925 metų ir yra 
daug svarbių dalyku aptarimui.

Nut. rašt. .los. Yucius,

PARENDAVOJIMU1 5 kambarių 
namas medinis su elektra, gasu ir 
visokiais paskutinės mados įtaisy
mais, renda $23.0(1 mėnesiui.

[Atsišaukite '

4R36 Ridgeway Avo.

• -- - - - - - -
PARSIDUODA 

namu ar be namo. • Mainysiu 
automobilio. Vieta gera 
kų. Priežastį pardavimo 
vietos.

Atsišaukite
4432 So. Western

Lunch rooom su 
ant 

tarpe fabri- 
patirsit ant

Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių ir kitų tautų apgyvento  j koloni
joj* Parduosiu visi, ar pusią. pig-iai. 
Kreipkitės greitai, nes netrukus ap- 
leisiu miestą.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.

Specialiai Kursai Dresa- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Draftlng, De- 
aigning, Talloring ir Dressmak- 
Ing. lengvais iimokSjimais. Di
delis numažinimas kąinose.

VALENTINE DRESSMAKIN« 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phnne Seeley 1648

M. K. HUTFILZ, M«n»r«

------J

pasirendavoja 
Su 
su

11DELIS ruimas
dėl dviejų arba vienos ypatos. 
valgiu arba be valgio šildytas 
elektra.

Telephonas Stewart 2577 
1516 W. 72 St.

1 Apt.

PABDAVIMUI grosernė ir viso
kią skanumyną krautuvė. Biznis 
senas ir išdirbtas; renda pigi._ Gau
sit bargeną, nes apleidžiu Chicagą.

Kreipkitės:
4107 So. Mayplewood Avo.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTES

Viena geriausiai apmokamų profesi 
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb 
kitę kol mokinatės .

MOLĖR BARBER COLLEGE 
105 So. VVells St.

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo už bučerį, pa

tyrimo turiu 11 metų. Kalbu lietu
viškai, lenkiškai ir angliškai.

/įsišaukite
SAM NORKUS, 

1645 Wabansia Avė. 
Tol. Brunsvvick 2545

PARSIDUODA Ice cream parloras, 
eiga retų ir cigarų krautuvė, taipgi už
laiko smulkmenas. Geriausia vieta 
Brighton Parke. Gyvuoja jau 5 me
tai. Biznis eina gerai. Pardavivi- 
mo priežastį patirsite ant vietos.

4134 Archer Avė.

REIKIA ŪARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI pirmos klcsos 
kriaučių dirbtuvė. Taisome, prosina- 
me ir siuvame naujus. Viskas įtai
syta pagal naujos mados, kas nori pa
daryti pinigus, tegul atsišaukia. Par
duosiu pigiai, nes persenas.

2751 W. 47th St.

REIKTA indi] plovėjos. Ne
dėtoj nereikia dirbti

4169 S. Halsted St.

PARDAVIMUf bučemė ir 
grosernė, Senas išdirptas biznis, 
galima pirkti ir išmokėjimais,' 
renda pigi turi būti parduota' 
greitai. Kreipkitės, 1906 W. 63 
St. Tel. Prospect 4628.

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- . 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą j 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS' LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted Chicago, IIL
Corner 31st and S o. ę Halsted Streets 
Z— ...... ■ ■ ■ ■■■■■*' ' '

1

moteris dėl
Kamba-

Atsl-
REIKALINGA sena 

prižįurėjimo 2 mažų vaikų, 
rys ir valgis ir po $1 į dieną. ----
šaukit vakarais arba rašykit laišką.

Kaslink parapijonų kolekta- 
vimo, tai jau per toli nužen
gia. Netik kad pats kunigas 
po namus vaigšto ,bet dar ir 
savo tėvus pasiunčia, ir kad 
jau prikimba prie ko, tai kaip 
smala prie drabužio. Bu to ku
nigas ir labai “smart” statosi: 
jei kiek, tai tuoj liepia nutilti.

Kaslink minėtosios senosios 
iL. E. L. Pašalpos Draugystės, 
(ai >ra gana pažangi 
draugija, gana Įvirtai gyvuo
ja ir turi virš tūkstančio do
leriui ižde. Nors nariais neskait
linga, )x*t visi nariai jai yra at
sidavę ir visi gražiai ir sutiki
me. dirba, 'laipjau ta draugija 
turi 
ir
Tai rodo 
Kuomet 
gimus phgarsinama, 
renka pilna svetainė

Gruodžio 27 d., M. 
svetainėj ta draugija
vo priešmetinį susirinkimą. Na
rių atsilankė skaitlingai ir vi
si užsilaikė pavyzdingai. įsto
jo vienas naujas narys. Tapo 
išrinkta komisija paruošti pa
taisą prie konstitucijos, kuri 
leisti] ir moterims prigulėti 
prie draugijos. Nuo dabar jau 
ir moterys bus priimamos 
draugijon, lygiomis teisėmis 
su vyrais. Tai yra vienas iš 
pagirtiniausių dalykų, kuriuos 
draugija atliko per 26 metus 
savo gyvavimo. Tikimasi, kad 
tuomi pasiseks draugiją pakel
ti narii] skaičiumi, nes kur mo
terys priklauso, y ten ir darbas 
sparčiau yra varomas. Draugi
jos valdyba 1925 m. palikta vi
sa senoji. Išrinkta komitetą su
rengi] ateinančią vasarą pik
niką; į komitetą įeina ir gana 
darbštus p. J. Endrulis, kuris 
nesigaili daugelį karti] ir au
tomobiliui pavartoti draugijos 
reikalams. Mėnesinių įplaukų 
tų dienų buvo $73.40. Ta drau
gija yra Chicagos lietuvių liu- 
teroni] centras. Visi norintys 
nors kiek aprūpinti savo ateitį 
ir galintys prie šios draugijos 
prigulėti, kviečiami yra ateiti 
ir prisirašyti. Mėnesiniai susi
rinkimai yra laikomi kaą pa
skutinį subatvakarį kiekvieno 
mėnesio, M. Meldažio svet., 
2244 W. 23 P.l Reikia pasa
kyti,
daugiau pagarbos užsipelnęs 
ragindamas visus 
dirbti šioje draugijoje, 
kad jis užsipelnė skaldydamas 
vieną draugiją ir tverdamas ki
tą. Butų ir pačiam kunigui ge
riau ir geriau jį kiti gerbtų.

—Mitenka.

solidariai
negu

Susicvienijimas Lietuvių Namų sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savo 
metinį susirinkimą, 7 d. sausio, kaip 
7:30 vai. vak. Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai, malonėkit 
susirinkti laiku, nes randasi svarbių 
dalykų dėl aptarimo,

D. Gulbinas, rašt.

1 fl arba 3 fl. iš užpakalio.
ONA VA1VESS 
656 W. 18 St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė maišytų tautų apgyven
to] vietoj. Daro gerą cash 
biznį.

2820 Archer Avė.

REIKIA patyrusių moterų 
sorįavimui popierų. Nuolat dar
bas, gera mokestis.
AETNA WASTE PAPER CO.North Sidės Draugijų Sąryšio dele-

įtu susirinkimas įvyks sausio 7 d.. I 2355 So. La Šalie St.gatų susirinkimas įvyks sausio 
7?30 vai. vak. Lluosybės Svet., 
VVabansia Avė. Visi delegatai 
nai bukite laiku, nes bus rinkimas 
naujos valdybos, 1925 metams.

Rašt. Rudis.

1822 
buti-

Jaunuoliu Orkestro metinis susirin
kimas įvyks Saųsio-January 7 d., 8 v. 
v., Mark White Sq. svet. (Library 
Room) prie 29tos ir Halsted gatvių. 
Yra užkviesta šokių mokytoja, 
stė P. Tendžiuliytė. 
nauja 
visi.

Arti-
Bus renkama 

valdyba 1925 metams, bukite 
Rast. Eugenija Grušaitė.

Rytines žvaigždes Pas. ir Pas. 
metinis susirinkimas įvyks

Liet.
Kliubo . .
ketvirtadieny, Sausio 8 d., 8 vai. vak., 
Liuosybės svet., kampas 
Avė. ir Girard St. Kadangi 
daugybe svarbių reikalų, 
narių dalyvavimas būtinai 
gas.

VVabansia 
randasi 

taigi visų 
reikalin-

— Valdyba.

S. J. Lygos lavinimos sysirinki- 
įvyks penktadieny, sausio 9 d., 8 
vak. Raymond ‘Chapel (816 W.

Visi nariai malonėkite atsi-

L. 
mas 
vai.
31 St.)
lankyti ir savo draugus atsivesti.

Apšvietus Kom.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas jvyks seredoje, 7 d. Sau
sio 1925, McKinley Park svet., pra
džia 7:30 vai. vak. Visi malonėkite 
susirinkti. Daug svarbių dalykų tu
rime aptarti — Komisija.

Lietuvių Kriaučių 269 lokalo bus 
susirinkimas pėtnyčioj, Gausio 9, Ūm
ios salėj, Robey ir Milwaukee Avė. 
Malonėkit būtinai visi susirinkti, nes 
yra daug- svarbių reikalų.

— Kriaučius.

ASMENŲ. JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Karčiausko, angliškai save 
“Tony Karr”. 
sylvanijos valstijoj ir dirbo mainose. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Meldžiu paties atsišaukti arba kiti 
kurie jį pažįsta duoti man žinią, sesuo 
Petronėlė Karčiauskaitė - Atkočaitis, 
5100 Archer Avė., Chicago, III.

vadina
Gyveno pirmiau Penn-

REIKALINGA moteris sorta- 
vimui popieros. Naktinis dar
bas.; Gera mokestis.
Sahgamon Paper Grading Co. 

1445 So. Sangamon St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI pigiai saldai- 
nių krautuvė, tabako cigaretų, 
dry goods ir visokių smul
kių daiktų, pigi renda yra 4 
kamb. pagyvenimui; priežastį 
patirsit ant vietos.

114 E. 107 St.
Tel. Pullman 1030

PARDAVIMUI bučernė, biz
nis cash, biznis išdirbtas per ii-’

REIKIA gero shearmano ir 
jam pagelbininko.

Atsišaukite
ApEX IRON & METAL CO.

321 W. 35th St.

RĖIKAlLINGAiS BUČERIS.
Darbas ant visados, atsišaukit 

tuojau.
Albinas Martinavičius

2105 Broadway,
Indiana Harbor, Ind.

REIKIA salesmano. Pradėkit nau
jus metus gerai Prisidėkit prie mu
sų sales organizacijos, musų vyrai 
uždirba $20 ir $30 į dieną. Patyrimas

Room 443 
Transportation Bldg.

SENA firma suteikia progą vy
rams patyrimas nereikalingas, $75 į 
savaitę ir augščiau galima uždirbti. 
Turi kalbėti biskį angliškai. Mes 
jums pagelbėsim.

’ Room 500,
720 N. Michigan Avė.

s

Mes

REIKALINGAS apisenis žmo
gus dirbti restauracijoj. Duo
siu guolį, valgį ir dar primo
kėsiu.

1464 Indiana Avė.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam Jioje Salyje, jo- 
gei tie, kurie kalbk gerai angliš
kai visur turi pasįsekimą ir pir- 
mybę. Anglų kali; k, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(kai >p. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

BARBERYSTES MOKYKLA
Del vyru ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laikė mokinimas!. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa
vaitę.

Internationa] Barber College
651 \V. Madison St. .
609 W. Madison St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me-

. Pagal musų naują
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

oa laiką. Visokių tautų .koloni- chanikų ir šoferių. Ateikite pasl-* 1 , . . rengę pradėti. Pagal musų naują
joj; daromas geras biznis.

106 So. 5 Avė., 
Maywood, III.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 20 akrų 

f ar m a West Cost, Floryda, 
$495 cash arba išmokėji
mais. Del informacijų atei
kite arba rašykite

Atsišaukite
MR. GRACH,

7 So. Dearbom St., 
Room 1548, 
Chicago, III.

DIDELIS mūrinis, 2 Batą namas 
prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tlle va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 071 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI mūrinis namas ar
ti klioštoriaus, apačioj 5 kamb., ap
šildomas, viršui 4 kamb. pečiumi Šil
domas, rendos $85, kaina $9,500, 
cash $3500, išmokėjimais, savininkas.

Tel. Lafayette 6271
4503 So. Troy St., 2 fl.

SPECIAL
Parsiduoda mūrinis namas 67th St. 

ir Marąuette Blvd. Priešais parkų 
ir štoras, 3 karų garadžius, visai 
baigiamas ^statytu

Kreipkitės
6550 So. Artesian Avė. '

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pų laikų. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis j Kolegijų į dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St.
(Netoli Milwaukee Avė)

.b


