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Kaip buvo nužudytas ad Valstiečiai suvalgė bolše Ex~ciesorienė Zita išteka Klerikalai užsispyrė likvi
duoti M. R. Gimnaziją
mirolas Kolčakas
už Vengry grafo

Nedarbas Lietuvoj
KAUNAS, gruodžio 17.
iLiieL Žinių Redakcija gavo
ŠFkinlių bedarbių komiteto te
legramos nuorašą .vyriausybei
ir Seimui, kurioj prašoma or
ganizuoti viešus darbus, ■ nes
didėja nedarbas.
Redakciją taipgi atlankė ke
li bedarbiai, kurie nupasakojo
vargus tų, kurie u žs i registrą*
vo važiuoti I'rnncijon. I’okių
esą apie 2,560.

Revoliucijos komiteto pirminin BERLINAS/ sausio 8. — Iš Tuo budu ji nori patapti Vengri Kauno “L. žinioms” rašo:
kas paskelbia memuarus apie sovietų Rusi jos praneša šitokią
jos pieliete, kad savo sūnų pa Žūt būt, o Realinę Mariampolės Gimnaziją reikia klerikalams
paskilbusio baltgvardiečių va žinią.
sodinus Vengrijos sostan.
likviduoti tuojau, nes pavėlintas
do ekzekuciją
Bolševikų premjeras Rykovas
nesenai buvo išvažiavęs pažiūrė VIENNA, Austrija, sausio 8. darbas gali nepasiekti tikslo.
Visokios priemonės mėgintos:
MASKVA, sausio 8. — Sergi- ti dalykų padėties bado apimto — Buvusi Austrijos-Vengrijos
us čudnovsky paskelbė dabar at se srityse. Simbirsko guberni ciesorienė Zita ruošiasi ištekėti 1) dar vokiečių okupacijos metu
siminimus apie tai, kaip 1920 joj jis sustojo ties viena vals už Vengrų grafo Juozo IIuAyadi, įkalbinėta Mariampolės Kreishmetų vasario 7 dieną Irkutske, čiaus įstaiga ir, palikęs arklį su — taip pranešė opozicijos parti auptmanui, kad neduotų leidimo
Sibire, buvo bolševikų nužudyti vežimu lauke, įėjo vidun. Kai jų mitinge, Budapešte, parla atidaryti Realinę Mariampolės
Sibiro baltgvardiečių vadas, ad po kiek laiko jis apleido įstaigą mento atstovas l)r. Vincentas gimnaziją; 2) tuomet, kai dide
Daugelis jų, kad įsigyti užmirolas Kolčakas, ir jo padėjė ir norėjo keliauti toliau, žiuri, Nagay, demokratų partijos na- lė bėda leidimas jau buvo gau
tas, iš Suvalkijos bažnyčių saky rubežie pasus, turėjo visa par
jas, generolas Popeliajevas.
kad jo vežimas tebestovi, bet ar
Pasai
čudnovsky buvo tuomet bolše klio nėra. Pasirodė, kad išba-! Pasak jo, buvusio ciesoriaus klų buvo skelbiama katalikams, duoti, ką dar turėjo.
vikų revoliucinio komiteto, pa dėję kaimiečiai konfiskavo savo Karolio našlė, Zita, tuo budu ne kad vaikai, kurie šioje gimnazi gauti, nutartys padarytos. Da
smerkusio tuodu vadu ekzekuci- vi eš pa ties
rinti patapti Vengrijos piliete ir joje mokysis, —- ištvirks, gyvu- 1 bar (ik vyriausybė saislabdė jų
jai, pirmjninkas. Jis pasakoja, suvalgė.
gyventi Vengrijoj,
tikslu pri liais virs; 3) spaudoje “Laisvė išvažiavimą. Tokiu budu žinokad ekzekuciją turėjo būt Įvy
ruošti savo sūnų, erc-hercogą Ot- je,” “Ryte” ši mokykla purvina nes" atsidūrė begalo sunkioj pa
kinta tuojau, kadangi į Irkuts
toną, Vengrijos sostui. Dabar ma; 4) tikybos dėstymas truk dėty ir nėra kas jais rūpintų
ką, kame Kolčakas su Popeliajejai ir jos vaikams yra uždraus domas gimnazijoje, todėl, kad į si. Žmonės, e. ą, laukia ir neži
mokyklą nesant kunigo katalikai no kada ir ko sulauks. Tuo gi
vu buvo laikomi kalėjime, arti
ta gyventi Vengrijoj.
neleis savo vaikų, o pradėjus tarpu turi kęsti badą ir šaltį.
nosi
baltagvardiečių generolo
veikti Konstitucijai iš mokyklos ' Žmonės skundžiasi ir prašo
Kappell’o jėgos tikslu tuodu ka-'
be katalikų tikybos privalomojo jiems padėti. Esą, vyriausybė
liniu gelbėti. Del to Sibiro re- Senatprius Walsh sako, kad ha’
dėstymo galės būti atimtos tei-: mokėjusi sutrukdyti išvažiuoti
voliucijos
komitetas
ir
nuspren,
pitalistai
pilą
pinigus
priešin\datos pramonės darbininkai
sės; 5) kai kurie valdininkai, no-! PTancijcn, turinti dabar moki
dęs
urnai
juodu
sušaudyti.
j
ffa
i
agitacijai
reikalauja didesnės algos ir
Reikalu
nėdami prasigyventi, kam reikia Į Ii aprūpinti darbu čia vietoj,
Taip ir buvę padaryta. Kol-!
pripažinimo unijos.
čakas su Popeliajevu buvę tuo-' VVASHING TONAS, sausio 8.
WASH1NGTONAS, sausio 8. patikti, nekaltus gimnazijos mo-! Gi vyriausybė nieko tame rei
> nagrinėjimas prasidės]
kimus tardo, laiko kalėjimuose, kale nedaranti, tik liepianti
Senatas
šiandie
priėmė
Unjau,
be
jokio
teismo
sušaudyti,
ir
—
Senatorius
\Valsh
(dem.,
iš
I dieną. Kaltinami vrii
(.11 ICAG(), sausio 8.
Indc lAvoodo bilių, kuriuo valdžia net gatvėje sučiupę 14 metų laukti.
asmenys.
Iššaukiama L rnalienai
Ladies Garment kai kilęs klausimas, kas padary- ( Montanos) šiandie kalbčdam,ai4
’it or ižu oj a ma M i vsc I e Shoals mergaites-mokineš muša; 6) i
dešimt-1 liudininkų ir \Vcrk( rs unijos vicepreziden ti su nužudytų jų lavonais, vie- (senate pareiškė, kad stengdaišnuomoti privačiams kapita- nors visi nesnaudžia, tačiau Re- '
ekspertai.
tas Perlsteinas įspėja, kad jei nas raudonosios armijos oficie- mies neleisti, idant konstitucijos 11'tams naudoti. Teise išnuo alinės Mariampolės Gimnazijos • LIETUVOS KARO INVALIDŲ
priedas dėl vaikų, darbo apribo
umu laiku nebuh gerumu su ras pasakęs:
VARGAI
tu jais turi būt padaryta jimo butų valstijų patvirtintas, moti pavedama pačiam Jungli- likvidavimo darbas eina gan lė-1
sitarta su samdytojais, motetai: švietimo Ministerija nusi- i
----------i Valstijų prezidentui.
i iškų rūbų siuvėjai busią pri- taip, kaip jie kad darė su darbi- tam tikri interesai esą gerai su-|n*MAtstovų butas jau anksčiau stato paimti ją Valstybės glo- KAUNAS Lž|.
Pasauli■įlinkais ir valstiečiais per savo organizavę priešingą tam įstatybuvo pasisakęs už tai, lįad ta bon — “suvalstybinti;” 7) ka- nio karo invalidai prisiuntė
a lik ij-'ugri'.o is baudžiamasias ekspedicijas. Su- mui judėjimą, kurį jie gausiai sai valstybės turtas butų iš dangi Lietuvoje nusavinimas vi-, Seimo Vals. Liaudininkų trak'finansuoją. Vaikų darbo aprii orko, kur jis dalyvavo mesti juos upėn.”
puomenės organizacijų turto dar j ei jai raštą, kuriuo nusiskunnuomoti r i Automobilių
]bojim,o
priešininkai
plačiai
sklei

Di k (a tariaus Mussolini’o
vietos unijų pildomojo komiLavonai sukišta eketėn
šiuo tarpu butų perankstyvas | džiama, kad jiems iki šiol ne
džia propagandos literatūrą, ku- kininkui Henry Fordui
žino kulnim primygta s pa u toto mitinge. Jis sako, kad
darbas, švietimo Ministerija ro- modama pensijų, nors Estijoj,
a
čudnovsky, Tįoj jįe Įrodinėja tariamas tokio kad Fordas vėliau
da nieko kita nebegali rašyti
žada duoti visos \ Tada, pasakoja
niif-moli, lai atstovų butui da do savo “gerą širdį” ir iš Rea- į Latvi joj ir Lenkijoj jau senai
reikiamos pagalbos Chicagos revoliucinio komiteto nariai nu- įstatymo blogybes,
bar lėks iš naujo dalykas spręs linės gimnazijos šiuo tarpu tik- i pasaulinio karo invalidai pan
■ija, sausio 8.
l'iuvejų unijai jo kovoj dc! vykę Į Angaros upę, kuri buvo
tai valstybės pašalpą atima.
j r jomis aprūpinti.
ti.
inai
viešpatauja didesnės algos ir kolckl vvaus užšalus, prakirte ledą ir lavonusI
Lietuvoje dabar gali būti da ! t enka patirti, kad Seimo
sukišę eketėn. Ten, po ledu, jie
VILNIUS BE ELEKTROS
nors ji nėra vie- d: rėjimos.
KURPUTĖS ANT KOJŲ, KA ir tokių priemonių, kurios pap-krašto apsaugos komisija šiuo
Per ateinančias dvi sąvaiti dingę ant visados.
P(i Kleinas žada vesti pasikal Revoliucinio komiteto pirmi-' VILNIUS. — Vilniaus ma ROLIAI ANT KAKLO—VISAS rastam piliečiui nieku geru ne- rciikalu yra susirūpinusi ir pa
RŪBAS PARYŽIAUS
galėtų ateiti į galvą: Realinė j tic'kė mini torių kabinetui prakaip tą naktį gistratas politiką bevarydamas
priemonių, kokių jie ma- bėjimus su siuvyklų sayinin ninkas pasakoja,
CHORISČIŲ
Mariampolės Gimnazija jau be ( šymą kaip galint greičiau pareikalo, “tva'kai išlaikv- kais ir bandyti gerumu prikal prieš ekzekuciją jis nuėjęs į ka taip nusivarė, jog miesto ūkis
Poli interpeliacijų ir tuojau turėtų lI0>ti invalidų pensijų įstatybinti .juos pripažinti darbinin lėjimų pranešti pasmerktiesiems kas kart teina menkyn ir men- PARYČIUS, sausio 8.
esamųjų įstatymų nu- kų reikalavimus. Jeigu gi ge apie jų likimą. F'Kai jis perskai- kyn. Pav. jokiu budu negali cijos prefektūra vakar išspren užsidaryti, jeigu ir pas patį gim-’ mo projektą, kuris apimtų viar ne.
rumu nebusią galima (susitarti tęs Kolčakui mirties nuosprendį sutvarkyti elektros: ji nežmo- dė, kad aštuoniolika amerikiečių nazijos direktorių butų krata, rims: invalidus, ir patiekti Seinu tarimu Idiklatoi ius su tomis siuvyklomis, kurios admirolas tvirtu balsu atsakęs: j niškai brangi, bet ir los nėra. mergaičių, kurios išeina Moulin na ir jis, kad ir taip sau.... dėl ( mui priimti. Nežiūrint to, kad
“Ar tai jus norite mane su- Dabar pranešta, kad tam tik- Buoge scenon šokti dainuoti visa ko, butų areštuotas, ši pa- (įstatymo nėra, visgi yra vilties,
ncunijistus, tuomet
V ru mo samdosi
šaudyti be teismo? Aš reikalau- remis dienomis ir tam tikrose beveik visai plikos — visas jų skutinė gražioji priemonė dar f kad 1925 m. biudžete busįraji in.'i,
Pasak Perlsteino, iš dviejų ju teismo, kur aš galėčiau gin- gatvėse elektros šviesos visai rūbas susideda iš kurpaičių ant nepavartota, bet yra Mariampori syta apie 400,000 litų pensu jų
niigniaužla,
kojų ir karolių ant kaklo — nė Įėję gandų, kad paruošiamieji fondui. Pensijų dydis nurnatonebusią,c
šimtų moteriškų rūbų siuvimo tis.”
kiek tuo neužgauna visuomenės darbai jau pradėti.
> mas žymiai pakeilli.
Po to bolševikų
valdininkas
įstaigų Clricagoj daugiau ne
i
• ’
padorumo jausmo. Del gautų
pusė jų nėra pripažinusius siu pranešęs generolui Popeliajevui, |
Tie (opozicijom
nusiskundimų policijos komisa
Pastarasis toli'
vėjų unijos ir naudoja neuni- kas jį laukia.
kur dar išeina, i
rai tyčia buvo atsilankę Į Muolin
gražu nebuvęs taip ramus, kaip
pildo įvairiomis pasakomis ir
Rouge pasižiūrėti,*— jie žiurėjo
neunijinė-' dirbtuvės i Kolčakas: išgirdęs nuosprendį
apie kelionę i
pasakojimais
į amerikiečių choristes pro stip
tolimųjų r v ų kraštus, apie busiančios streiko paliestos, jei‘jis ėmęs konvulsingai raudoti ir Į Chicago ir apielinkė. — Šian rius žuironus, ir po to pareiškė,
tik streikas busiąs neišvengia maldauti, kad paliktų jį gyvą.
Amerikos “si
Kai pagaliau pasmerktieji bu die niaukstosi; maža atmainos kad niekas neprivaląs dėl to už
mas, tai yra jei jų įsavini n kai
temperatūroj; vidutinis, didžiu sigauti ar raudonuoti, nes pačių
apie bet ką, lik ne apie gerumu nesutiks darbininkų vę nugabenti ekzekucijos vieton, moj pietvakaris vėjas.
franeuzų choristės dažnai nė to
Kolčakas, pasak
čudnovskio,
ne apie italus. Kune- reikalavimus išpildyti.
Vakar temperatūra vidutinai kiu rubu nedėvinčios...
prašęs, kad jam leistų dar pasi
. s
šlis Subalpino spaumatyti su savo žmona, kunigaik- siekė 30°F.
Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis
ščiute Timireva, bet čia, lyg su Šiandie saulė teka 7:18, leid LIETUVOS ŽURNALISTAI
enojo testamento.
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums visDEL RYGO/KONGRESO
žiasi 4:36 valanda.
simaišęs, jis paaiškinęs:
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
“Ji, iš tikrųjų, nei nėra mano
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
Lietuvos Rašytojų ir
žmona;
bet
ji
yra
gera
moteriš’
p
INIGŲ
KURS
AS
(ius Kanto filosofiją. Turino
nigus penkis kartus greičiau už paprastą
tų Sąjungą paskelbė toki pake;
ji
prižiūri
kareivių
skalbykBERLINAS,
sausio
8.
—
Ko

laikraštis Matlino Šlampa de
pasta
reiškimą:
munistų
atstovai
Vokietijos
Vakar, sausio 8 d., užsienio pida pasakojimus iš kelionių ctc.
“ilJatvių laikraščiai, aprasyreichstage
pareikalavo,
kad
butų
A Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica
nigų
ne mažiaus kaip už $25,000 d°.vapeno laikrashs luomo ra
lerių
bankų
buvo
skaitoma
Amerikos
darni latvių žurnalistų kongre7,000 ar
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
šo apie '.enovės Romos pamink paskelbta amnestija
RUSU LAIVYNAS ESĄS NE- pinigais šitaip:
są,
pažymėjo,
jog
jame
daly

nan į 3-4 dienas.
Lietuvos Koperacijos
s Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
lus, o Romos Mondo spaudina daugiau komunistų, kurie dėl iBETIKES
NAVIGACIJAI
u
Belgijos 100 frankų ............... $5.01 vauja ir Lietuvos spaudos at
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu
pirmame puslapy
pa- vairių politinių nusikaltimų sė
Danijos, 100 kronų .... ........... $17.76 stovai. Tuo tarpu Lietuvių Ra
di kalėjimuose.
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad100 frankų ........... $5.39
sakaites vaikams...
MARSEILLES, Francija, sau Francijos,
šytojų
ir
Žurnalistų
Sąjunga
Italijos, 100 lirų .............
$4.22
resantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi
sio 8. — Čia atvykp sovietų Ru Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25 buvo atsisakiusi siųsti savo
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių
GAISRAS PADARĖ $200.000 sijos specialė komisija, kuri, ad- Norvegijos, 100 kronų ............ $15.27 atstovus i latvių
žurnalistų
Olandijos, 100 markių ....... $40.60
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau- •
NUOSTOLIŲ
mirolo Knlovo pirmininkauja- ( Suomijos, 100 markių ........... $2.52 kongresą dėl to, kad jame bu
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias
Švedijos. 100 kronų ........... $26.95 vo kviečiami lenkų spaudos at
SPRINGFIEDD, III., sausio 8. ma, darė reviziją generolo Vran- Šveicarijos,
1OO frankų ......... $19.48
pinigų siuntimo būdas.
— Praeitą, naktį čia siuleg’e di gelio buvusio laivyno, kurs dastovui,
ir savo ncdalyvtivimo
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
delė Furlong Dry Goods kompa bar randas Bizertoj, Tunise. Ko- LietllVOS PinlgŲ Kursas motyvus L. R. ir Ž. Sąjunga
misija
radus,
kad
tie
laivai
navi

buvo laiku paskelbusi laikraš
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
i SiunUant pinigus Lietuvon per
CINCINNA.T1, Ohio, sausio 8. nijos sankrova. Gaisro padary gacijai nebetinką.
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
ti nuostoliai siekia 200 tūkstan
j Naujienas Lietuvos litų kursas skai čiuose. Todėl dalyvavę latvių
Union Gas & Electric kompa
tant
Amerikos
doleriais
yra
skaitožurnalistų kongrese lietuviai
čių dolerių.
nijos įstaigoj
šiandie įvyko
TRYS
ŽMONĖS
TRAUKINIO
mas
šitaip:
-------------------------- k
Lietuvos
neatstovavo
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
$5.50 visai
50 litų ..
smarki gazo ekspliozlja, kurios
UŽMUŠTI
10.50 spaudos.”
100 litų
AEROPLANAS UŽMUŠĖ DU
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
daugiau ne penkiolika darbinin
20.75
200 litų
DARBININKU
31.00
300 litų
.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
kų buvo sunkiau ir lengviau su
WA'SHINGTONAS, sausio 8.
MADISON, Wis., sausio 8.— 400
41.25
litų
žeista, o taipjau padaryta apie DAYTON, Ohio, sausio 8. -t Geležinkelio kryžkelėj, apie ke 500 litų
51.50 — Darbo sekretoriaus paskelbi61.75
600
litų
10,000 dolerių žalos. Sprogimas Du Wilbur Wright aviacijos lau turiom! mylios nuo miesto, grei
mu, praeitais fisko metais, pasi
72.00
( 700 litų
įvyko dėl pratrukusios gazo įvą- ko darbininkai buvo vakar už tasis Duluth Limited traukinys soo litų
m. birželio 30,
82.25 baigusiais 1924
92.5(1
900
litų
dos.
mušti, kai pakilęs nuo žemės ae sudaužė automobilį, kuriuo va
iš Meksikos įleista į Jungtines
1000 litų .102.75
Ekspliozija buvo taip smarki, roplanas trenkė į vežimą, kuriuo žiavo du vyrai ir viena mote Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 Valstijas 93,889 meksikiečių, ku
Vi • Y. t ! .1.. *
• . . A.? ?
išalidų už kožną siuntini. rių 89,336 buvo imigrantai, o 4,kad daugely artimesnių namų jie važiavo. Užmuštieji yra Le riškė. Visi jie buvo vietoj už- centai• pažto
1739 So. Halsted St.,
Chicago, I1L
.n:
i Norint pasiųsti telegramų — dar 50
visi langai išbyrėjo.
onas Hames ir Paul Long.
558 neimigrantai.
0111811 •
J centų daugiau.

Diktatorius Mussolini įvei
kė opoziciją

Chicagoj gresia kilti vėl siuvę
jų streikas
Purickio byla paskirta

Smerkia vaikuv darbo
įstatymo priešininkus

Chicagai gresia naujas
siuvėjy streikas

Musele Shoalsjavetlama
privačiams kapitalistams

taip laikraščiams beliko
biblija’ ir pasakos

ORRS

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

Vokiečiy komunistai rei
kalauja amnestijos

Gazo ekspliozijos 15 dar
bininky sužeista

NAUJIENOS

a

. y .

■M^l

Penktadienis, Baus. 9, 192b’

Saulių Respublik
(Pabaiga)

pagerbimui ponas Kirpeiką tre dėjo šaukti, tai mes motyvuoda
jetą tūkstantėlių
išleido, kol, mi, kad tą klausimą turi pirma
taip sakant, tinkamas
balius socialės apsaugos komisija iš
buvo sudarytas.
Paskui nors spręsti, o tik paskui .tarybos ple
truputi ir mažiau
bet vistiek numas patvirtins ir taip atsidė
kainavo balius ir vyresnįjį poli- tom. kįtam posėdžiui. Eretikai
cistą provincijon išleidžiant vir koliodamįes išėjo iš salės, o mes
šininkauti. O galop ko čia daug ramiausiai užbaigom posėdį. So
ponų vaikų. Be to, ir mokyto cialės apsaugos komisijos posė
jams mes*netikini, nes, velniai dy tuo reikalu referavo ponas
žino, kodėl dauguma jų vis far- Kirpeiką. Jis išaiškino, kad čia
mazonai ir kol savų pasigamin bedievių meškerė, kad nėra visai
Kai išeis po reikalo šelpti cicilikiškai atsiduo
sime laikom dar.
keturias klases šv Zytos nariai, dančius darbininkus. Tenai esąs
pražydės, maišas be dugno, jo nekuomet
tai musų mokykla
kaip černuškos. Jos mokins po nepripilsi. Visa Komisija vien
terių, karunkų, litanijų ir nieko balsiai ir nutarė, kad nieko ne
darbininkai,
neprašys, kaip dabar kad bedie duoti. Tedvesia
su jais,
viai, kuriems duok ir duok pini mažiau busią klapato
gų tartum jie augtų ant žemės. į 1 žbaigę tą klausimą ėmėm suTai mokslo priemonės girdi, reik 1 statynėti dienotvarkę sekančiam
pirkti, tai dar vaikams kokias tarybos posėdžiui. Ji išėjo netai bibliotekas taiso ir taip bega perilga, bet už tai rimta.
1. Jsteigimas vienuoliktos sniu
lo. Neduodi ima loti. Mano jie
buk t mes perdaug tų pinigų tu klės Saulių sostinėj.
2. Nupirkimas
pavasarinin
rim. Teloja, galop, negi užriši
arba užkiši. Jei ne dovanos pirk kams pleciaus.
lių. smuklininkų, tai ir skatikė
lio neliktų. Be to, kiek reikalų.
kUDIKIu
Andai buvo koks tai senas kuni
GEROVĖS skYRIUS
gėlis iš kurijos atvykęs, tai jo
“Mes dabar būtinai turim ap
sivalyti nuo 18 metų atraugų”,
sako man. Derėtis ilgai neprisėjo. Aš kaipo vienas iš pusėti
nai padorių piliečių priėmiau jo
sąlygas ir iškašeravotas" nuo cicilizmo likau pirma birgelio ran
ka. Jis man ir butą davė savo
virtuvėj už plytos1. Butas, kaip
jau virtuvėj
nepefpuikiausis.
Dažnai garų, rūgščių visokių, ta
čiau visgi butas, kąrąs nė lietus
iižlija ne vėjas užpučia. Vaka
rais čia ir Kirpeikų tarnaitė Ci
cilija nakvoja, si
klu ia labai
pasišnekam,
daug apie meilę
Liuosu laiku juk ilima, nors to
Jiuoso laiko ii labai maža. Mes
dabar dirbam ir dirbam Posė-i
džiaujam
ir posėdžiai!jam ir
?sti vieši ir slapti. Vajame posėdyje ponas
>asiule ir visi riėmėm
Įsteigti naują mokyklą. Nema
nykite. kad dėl savęs, mes da
bar savo respublikoj ir be moks
lo gerai gyvenam. Nutarėm savo
vaikams atskirą mokyklą. Ponas
Kirpeiką aiškino, kad darbininkų
vaikai labai nudriskę, išblyškę ir
visa tai veikią i estetinį jausmą
aiškintis. Musų valdžia musų va
lia, ką norim, — tai ir darom.
ėl bus šlap
ime dėl i.tii
kusių knyg Raštą
jau senai
gavom tuo reikalu iš “Inkvizici
ją Departamento”, bet vis dar
nesuspėjom aptarti jo. Numaty
ta sudeginti visus socialdemo
kratų partijos leidinius, “švie■ndrovės

ir “Kultūros’’

os, kuri musu Saulių sosįsisfldkč sau lizdą. Visi kai tėvynės labui
darbai
nėra mums taip jau sun; 111\ i n i'i kas

Smai lokait is

3. Klebonijos remontas.
4. Užmokėjimas ligoninei kur
pernešė sunkią operaciją km
nigo gaspadinė.
5. Sumanymai.
šin posėdi n tie akyplėšos vėl
buvo atėję. Rėkė, šaukė ir saky
dami, kad daugiau už mus nie
kas nebebalsuos išėjo iš salės.
Teisybė, mano prieteliai, jei
nebebalsuotų, tai dėlto nė šiaip
nė taip išeitų. Aš irgi kai pama
nau apie ateitį, tai net plaukai
piestu.sustoja. Balsavimai balsa
vimai, o jei visi darbininkai ne
balsuos, bet velniai žin ką išsi
galvos. .Juk tie eretikai jų vadai
nesnaudžia. Neduok Dieve, kaip
nors
tai tuomet man ir
peikai eik šunims šėko piauti.
Apie tai ne tik sostinėj, bet ir
provincijoj jau daug plepa. At
sargumo ulelei, kad mažesnė pa
kilta butų nuo darbininkų aš už
ėjau pas. Kirpeiką ir sakau:
“Visaip dabar žmoftės kalba,
pilnas kraštas, ’metiežų’. Velniai
žino, kas gali būti, todėl atiduok
mano popierius, ponuli, ir aš ci
nu klajoti, kur akys veda. Iki
šiol gyvenau taip ir daba v galgi
visai nenusprogsiu.”
-Kirpeiką ilgai mane mokino, il
gai tėviškai barė, vienok nieko

nebegelbėjo. Pasiėmęs savo raš
telius linktelėjau ir išdūlinau pro
duris. Gal grėit prasidės ubgoš,
grybai, žirniai
paskui ir taip
stumsiuos, o toliau vėl matysi*
m e. žinoma, negražu -butų dar

nepriminti, kad ir Kirpeiką išlydėdntnas mane prisiminė, girdi,
ar tik nelaikąs butų jau ir man
apie kitą vietelę pagalvoti.
“Gal ir neapsiriksi, ponuli,’-pridūriau ir tuo baigėsi mano

tarnystė. Paskui aš dar buvau
susitikęs poną Stimburį. Jis irgi
didelis žmogus musų sostinėj.
Ypatingai moterišką širdį turi
ir labai gailis vargdienių.

ndea
n
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PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-į
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f
PAS MŪS.
TAS JUMS BUS>
ANT NAUDOS.
į

S, LFftBIONftSCO.
I

Geriausia
Sausio
menesio
investnientas!

809Te!.W.Bo 35th
SI., Chicago {ž
levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR- (į
DAVIMO RAŠTUS.
Į
Pasekmingai siunčiam pinigus ir į
« Parduodam Laivakortes. • *

K

Nei vienas laikas metuose nėra taip lo
giškas, kaip sausis investuoti Į Gulbransen
Registruojantį Pianą!
Dešimtimis tūkstančių savininkų žino, kad
investtavimas į Gulbransen yra labai geras investmentas. Gulbransen išdirbyste užtikrina
geresnį materialą, geresnį padirbimą — geres
nis instrumeptas už tuos pačius pinigus negu
kitų išdiftrtmų.

.

ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Roont 1211
Telei. Dearbom 1013
Vakarais ir nedėlios ryt^i
3335 So. Halsted St.
Telef, Yards 0141 ir Yards 6894
Pagedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojiinai. —• Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiamn.
‘Į I, ■
_
„ -f

J. P. WAITCHES ’
Advokatas

kalus įdomius būsiančioms

3327 South Halsted Street,

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikii).

MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street,

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos

Kambariai 514 ir 616
Telefonai Randolpb 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.
ROSELAND’O OFISASt

ULBRANSEN

svarbos šeimynai ir tautai

ir mes jaučiame, kad tai

yra dalykas, kurj mes tu
rime reguliariėkais laiko

The Hegistering Piano

tarpiais atvirai ir laisvai

pergvildeotL

'i IN K A M A S SU VIRŠ KINI M A S
MAISTO SVARBUS.
Daugelis motinų su smagumų giria
si kad jų vaikai “valgo viską.” šitos
motinos nesupranta, kad vaiko vidu’ iukai nėra ant tiek jau išsivystę,
kad galėtų tinkamai virškinti bile ką.
[ ilvas ir virškinimo organai, kaip ir
v: i kiti organai ar muskulai, išsivys
to laipsniškai iki pripranta prie val
giui suaugusiųjų.
Joks maistas nėra naudingas jei nėta pilnai suviršintas. Augantis vai
kas gali suvalgyti valgį skiltą suau
gusiam, o vienok negauti užtektinai
sotumo, vien dėlto, kad jis tą maistą
neguli asimiliuoti. Svarbiausi dalis
kūdikių penėjimo yra tinkamas parin
kimas valgių.' Tokie valgiai kaip šu
tinto.; papuos, virti kopūstai, keksai,
blynui ir kepti valgiai užganėdina su
augusius bet netinka vaikams.
Pienas turi būti duodamas jiems
-u kiekvienu valgiu, nes augantis vai
kas tiek pat pieno reikalauja, kiek kū
diki-. Parink pieną, kuris švarus ir
'veikas Eagle Brand Pienas ypatin
gai tinka vaikams dėlto, kad suteikia
eikalingą sotumą augimui, ir prie to
lengvai virškomas.
Boiden’s Eagle Pienas šiandien aulėja daugelį vaikų, kurių tėvai ir
ratvviai buvo išauklėti Eagle Pienu
»<) ir '711 metais. Kada pasvarstai,
Bortlen’s yra pienas vartotas per
is gentkaitęs, ir kurį kasdien vartot vis daugiau ir daugiau žmonių, tai
ui būti tam priežastis. O priežastis
i. kad ji. pasirodė saugus, tinkąs
er tiek laiko, ir žmonės juo užsiguNežiuiint kur eisi šitoje

f

K. JURGELIONIS

BUDRIK

Siame skyriuje mes laikas

nuo laiko gvlldensiaie rei

ADVOKATAS

V----- -

Gulbransen savininkai žino, kad jų priva
čiai reikalai yra pilnai apsaugoti, kuomet jie
perka Gulbransen, nes Gulbransen yra parduo
dami su aiškia dirbtuves pažymėta kaina ant
užpakalio.

DEL APRŪPINIMO
MOTINU IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

GUGIS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111^12
Tol. Central 4411. Vai. nuoe9-G
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

mentas į Muziką

Atsiųskite man Gulbransen Baby
eut-but su 1925 kalendoriumi

NORĖDAMI:

.šaly

Motinos! Jei randate negalima žin
dyti savo kūdikio
tuoj, pradėkite var
toti Eagle Pieną.
Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti.

juo išaugo

10717 S. Indiana Avenue,

vmtsnnsE

Didelis Fabrikantas ani Slenksčio Pražūties

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
ki 9; Subatomis visą dieną; Švėn
omis iki pietų.
SPEČI ATIMTA S ant egzaminajimo apstraktų ir - padarymo
ontraktų, dokumentų ir visokių
* popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis I

PRIVERSTAS YRA SUKELT PINIGUS KAI) IŠVENGUS

BANKRUTO

--------------- ----------------------------------------- ...J

JOHN KUCHINSKAS

Kreditiriai reikalauja pinigą

Jei prisiusite šitų
apgarsinimą į The
Borden Company,
Borden Building,
New York, tai bus
Jums jūsų‘kalboje
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su
Eagle Pienu.

ADVOKATAS
11 S. La Salio St., Eoom 2001
Tel. Randolpb 1034 — Vai. nnc 9df
Vakarais
3301 S. Halsted St., Tek Blrd. 6775
€-8 v. v. apart PanodSiio ir
FltnyČios.

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leatitt St.
:
Telephone Carial 2552

OVERKAUTAI

Valandos: 9 rytn iki y vakare. Sfcredoj ir Petnyeioj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant lx>tu»,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergišiaus
lengvomis išlygomis.
-------- ------- ...

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

ar

Kanadoj'1 visur gausi BordeiVs Eagle
Pieną šviežią ir sveiką veik kiekvie
noje krautuvėje. Visais atžvilgiais
tai vienatinis saugus pienas auklėti
viidikius, kuomet motinos pieno nėra.
Kada prisejna jūsų kūdikius išauk
lėti į stiprius, sveikus vyrus bei rno:c;is, niekas nėra taip svarbu pirmo
je dienose kaip / maistas. Del tos
priežasties žmonės senai metė bandi
nėje. Išmintingi žmonės nerizikuoja.
Jei motinos pieno nėra, jie nesusirupina. bet tuoj pradeda vaitoti Borden’s
Eagle Brand Pieną. Pasinaudok pa
tyrimu milionų vaikų laike paskuti
nių trijų gentkarčių

ims m'ikyklo*. is’upiiko muro na, jis atremontavo pargabenu
muito iš užsienio “cnatlyvų”
tginų, iezuičių mokytojauti
labar eina darbas. Kai viską
aivoj i, lai anot pono Kirpeigeresnio gyveninio ir dangu
je negali būti, jei tų cicilikų ne*
butų. Trugdo, kritikuoja, kad
Skaitykit ir platinkit
juos kur velniai drasko ramybę
NAUJIENAS
žmogui. Aną dieną atėjo tary
bos posėdin net penki atstovai.
Atėjai, rodos, ir ko daugiau, sė
dėk sau ramiai,
bet kur tau.
TANKUS KOSĖJIMAS
Tie šėtonai visai iiotoki, kaip kati
pakumiiiląs federacijos nariai.
Gal but jus nesuprantate, kodėl jus tankinį kosite ii
Tarsi velnio apsėsti, kai pradėjo persisaldote, tiesa yra, kad jūsų visa kūno jėga yra silp
tai kalba, mala, plepa, net ranka
na ir jus reikalaujate maisto-gyduolių kaip
pirmininkui sutino
beskanibinant. Kad nors dar žmoniškai
kalbėtų, bet Kur tau. “Saulių so
stinėj, girdi, dabar bedarbė, o
jus ponai balius keliate kuni
gams ir policistams. Kodėl mies
tas iki šiol nieko neprisidėjo prie kad maitinus jūsų kūnų ir atbudavojus jūsų stiprumą ii
bedarbių šelpimo. Kur socialės suteikus jums jėgų atsilaikyti prieš silpnumų, Jus nerei
ąpsaugos pinigai, šiandien, girdi, kalnujate stiprių gyduolių, bet maitinančių.
Jei jus turite trubelio su kosuliu arba slogomis O
priimti, kad tiek ir tiek iš mies
Jjjį
to lėšų butų bedarbiais paskir vartokit Scott’s Emulsion kasdien!
GcjU & Humie. Bluvuifield. N J,
21a
ta. Kai jau jie taip smagiai pra-

scons EMUISION

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

Tel. Dearborn 9067

OffMas vidurmleat/J:
Rootn 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wnnhinęton St.
Cor. Waskhigtajj A Clark

$30 ir $35 vertės už

Namų Tel.; Hyde Purk 3395

Dabar arba niekad!
Turi būt išparduota į
sekamas 5 dienas

v. w.

'

Rutkauskas" <

Advokatas ,

29 So. La Šalie St., ftoom 530
‘ Tel. Central 6390
v*k. W3 S. Halsted St., CNcago
lol. Yordc 4681
|a

OVERKAUTAI

r,np,-n-u.jjiur —

« |WI

M,

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

TAi NĖRA HUMBUGAS-ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE PATYS!

69 \V. IVasliiiigtiiii St., Room 1310
Telephone Diimbotu 8946
Vakarais; UlM neąt 22 Street
Telci.luine Roosevell 90<M)

Pinigus noriai grąžiname jei hebus toks tavoms, kokį garsiname

Namą Telelonas (jiiial I6G7

1809 S. State S
'

Y

j

" »•

Netoli 18 Gatves

\

A. E. STASULANI I
Advokatas

‘

L 77 VV\ \Vashinxlon St. Room 911 K
Tel. Centrui 6200■
( Šero Ketvergo vakare
'J
‘ 1917 M', lt SI. Tel. UicMio 8223
Ant Bridgi'poi’to Sefcdoj nuo ■
6-8 v. v. Subutoj nuo 1-7 v. v, B
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 "
_________________ _____
1 miniiii

i

Penktadienis, Saus. 9, 1925

•mi
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ATEIKIT
Is
ŠIAURĖS

i Įvairenybes

TAUPYMUI
PINIGAI

/

aupymo
yra užtikrintas per First Trust and
Savings Bank, šis bankas yra valdomas
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK oi
CHICAjGO. Rankas turi virš $40,000,000,00
kapitalo, surphis ir neišdalinto kapitalo ir
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną sukatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK
Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe
ir Clark Streets,

TAUPYK IR INVESTUOK
TAUPYMAS dėl apsaugojimo se
no amžiaus yra malonesnis negu
taupymas dėl nelaimingų atsitiki
mu,v

negu reikia dėl būtinų reikalų. Pa
dėti pinigai į morgičius ir bonus

Sausio mėnesis yra geras laikas
pradėti taupymus naujame name
Depositors State Bank. Jei jus žingeidaujate apie morgičius ir bonus
prašykite musų knygutės “F.”

DEPOSITORS
Kampas Ashland Avė., prie 47th St.

Pasiskolinti
pinigų
pigiomis
palūkanomis ant įrengtų praperčių.

Pasiuntimui pinigų j
ATEIKIT
,S
VAKARU

i

Nusipirkti laivakortę.

3235 S. Halsted St.

MR. HERZMAN^

DR. SERNER, 0. D.

Akiniai $5 ir augŠčian

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligai
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1925 W
L8th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
i Dienomis: Care.*
„ , .
.
J
311®. Naktį
Telefonai i
X
Drexel 0950
( Boulevard 41M

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedeliomis nuo 10 iki 12

3235 S. Halsted St.

TODĖL ATEIKITE

Turėk švarias, sveikas akis

suptas, randasi 400 mylių tolu- '
mo nuo Didžiojo
vandenyno
krantų; jis turi 20 mylių ilgio
ir 2 3 myl. pločio. Tame kam
putyje niekad nėra šalčio; žie
mę temperatūra retai kada nu- Į
krinta žemiau nu liaus. Vasara
ten ilga ir graži. Slėnyje auga Į
šiltųjų kraštų augalai ir vaisiai
ir gyvena daug nežinomų žmo-j
nėms rūšių gyvulių, kaip tai bal
ti dideli elniai.

the

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Į banką pripažintą visoje šalyje

3333 So. Halsted St.

b ■ ■■ n ■■■■■■

Saugus ir konservatyvia bankas

DR. VAITUSH, O. D.

1900 Blue Island Avė.

Slėnio stebuklingas klimatas ■
ledynų tarpe priklauso nuo dau-•
gelio ten trykštančių iš po že
mių šiltų vandens srovių —gei-;
zeriais vadinamų.
i
Inž. Skot slėnį 3 metus tyri-'

LEKTRA

nėjo ir ruošė tą vietą apgyven-1
dinti civilizuotais žmonėmis.
Nemažas
kolonistų būrys iš
Kanados jau ruošias keliauti gy
venti į tą stebuklingą vietą tarp
ledų.
‘
[“T.”] V. A. '

tvviMo.

DR. CHARLES SEGAL ’

CHICAGO, ILLINOIS

ATEIKIT
Iš
PIETŲ

ir r»|kgą suvednme | «nai ii
n»mo4, taipgi diHr»
Ca«B arba ant ilmoUjtmo.
Pkmntinfi Lktnvią ftloktre* Korporacija Amerlkojo

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO„ Ims.
A. BARTKUS, Frm.

W. 47th St., Tel, Boulevard 7101,1812. Chieago.

Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 Ichoa
Chicago, Ulinoia
Palengvins akių įtempimų, Kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuolumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli
regystę. Prirenka teisingai akinius.
Visliose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodančra mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo ?4.09 ir aukščiau.
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

4

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Plum bing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visad.ia
patarnauju kuogeriauciai

M. Yuška,

3228 W. 88-th St„

Chicago, III. I

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Vardas ir pavardė....................................................................... *................... -.........

Paštas ...................................................... Apskritis .................................................

Pinigų prisiunčia $.................... turi gaut Lietuvoj litais ......................... (jei nori
doleriais parašyk doleriais vieton litų.

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

-.................... -................

REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

į

* Paštu
Telegramų
....................... $5.75
$6.25
....................... 10.75
11.25
....................... 2i.00 ....................... 21.50
....................... 31.25
31.75
....................... 41.50
42.00
....................... 51.75
52.25

600
700
800
900
10'M)
5000

Paštu
Telegramų
litų ...................... $62.00
$62.50
litu .........
72.25
72.75
litu ...................... 82.50
83.00
litų ...................... 92.75
93.25
litų ...................... 103.00
103.50
litu ...................... 514.00
514.50
_______________________ /

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Telephone Yarda 0994

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone
Lafayette 0075. Valandos 2—G vak.
Rezidencija 3150 W. 63 Si.
Ehone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:30 vakare.

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

6:30 iki 9:30 vakare. Te). Armitaj-e
3995.
Kės. Keystonc 4 130.

4631 So. Ashland Avė.

Chicago, Illinois

DR; M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 i h: i O vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279
........... I .I.I I———M——M——/
_____
>—
. ............................. .
e
H

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia
padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.
<

.... .............................
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 Šo. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandoa:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,

litų
litų
litu
litų
litų
litų

—------- ----- —*

DR. MAURICE KAHN

Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir
plaučių. Gydo gerai Slapumo ligas.
1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo

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

50
100
200
300
400
500

Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midnay 288t

. Dr. J. M. Chrzan

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti SL. Lotus Avė.
CHICAGO, 1LL.

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

r

Specialistas džiovos

b-------------------------

Pinigai Lietuvon Telegramų JOc

Ateikite šiandien

A
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų
šaukite Boulevard 4136 arba
Drexel 0950.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

KAMPAS’ 19 ST.

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.

Garsinkitės “Naujienose”

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3110 So. Halsted St. į

Lietuvis Specialistas

Saugus Bankas i
kurj galit depozi
tai i savo pinigus

-------------.-------- —X._,----------

T

PRANEŠIMAS

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

Kaspar American
State Bank

....

—IŠ R U S I J O S—

ATEIKIT
Iš
RYTU

Siuntėjo parašas ..........................................................................................................

Jus turite pasinaudoti tomis patogio
mis progomis šios augančios institu
cijos.

— -.

Europą.

Kaimas ...................................................... Valsčius ..................................................

Toks pastebėtinai
z didelis augimas parodo pasitikėjimą kostumerių j šį
banką, kokį mes turime. Tai parodo
bankos stiprumą ir saugumą.

BAN1S
AKUŠERKA
riu patyrimą,
sėkmingai paniaujii
mote
rims piie ^imdyo kiekviename
atsitikime.
Tei
kiu ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.
3113 South
Halsted St.

Šiaurinėje Kanadoje (Ameri-,
koje) tarpe milžiniškų kalnų, ;
apklotų amžinai Betirpstančiais
ledynais inžinieris Skot trys m. 1
atgal rado stebuklingą, tose am-'
žinai šaltuose
kraštuose slėni.!

$741,705.00
Pasidaugino depozitu nuo
Oct. 10, 1924

Jei jus norite pradėti taupymų
sąskaitą arba dėl saugių ihvest
menti; savo taupymams.

Dotnuvos Žemės Uikio Techniku- j
m.o
mokiniams ir studentams
suruošti radio kursus.

Tel. Lafayette 4223

Taupymo sąskaita pradėta prieš
sausio 20, palūkanos bus mokamos
nuo pirmos dienos sausio.

AKUŠERKA
Baigusi akuierijoa kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanijoa
HgonbučiuoM. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose priei
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.
Už dyką pata
rimai, da ir ki
tokiuose reika
luose moterimi
ir merginama,
kreipkitės o ra
site pagelbą.
Valandos nuo
8 ryto iki 1 po
pietą, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

ATEIKIT
PAS MUS

yra gabus ir
perai susipaži-,

STEBUKLINGAS SLĖNIS
LEDU KALNUOSE

Tel, Hlvri. 3138
M. Woitkewirz.

Tel. Yarda 1119

[•‘T.’’] Lietuvos Žemės Ūkio
lektorius p. Kunkė po ilgo darįbo išrado naują radio priimtuvą.
Aparatas yra dek jautrus, kad
beveik iš visų
Europos radio
s4 orių siunčiamas radio bangas
sugauna, o iš artimesnių jų, pav.
(Berlino, negalima net klausytis
|ir teikia, silpninti jautrumą.
Ponas Kunkė

Mis. MIGHHIEVICZ-MIKIENE
3101 So. Haluled St., RaniRaH 31 g»t.

NAUJAS RADIO
PRIIMTUVAS

ĖT1 PRIEŠ ARBA

Randasi ant
žemutinio floro

> i'nLBtfBMfeArtMM—wn<wnw £ifiA?iMw« ttfjKŽMI

netoli 46th St.

Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Av®.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA'
DOWIAT—SASS
1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, muo 6
iki 8 vai. vak. Nedėliomie nuo 8
iki 2 vai. po pietų
h...........
ii ...... . ..... .

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriikų. Vyriikų
Vaiką ir visų chronišką ligą
Ofisas: 3103 So. Halated SU Chicago
arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ii iventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, easiterauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist
Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė.
Kampu

TeJ. Kenwood 5107 ....
Valandom nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:80 vakare

r—..................................

47-toa
lubų

ant 2

—

Francuziškas Daktaras

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3303 So. Morgan St.,
Chicago.
Telephone
Boulevard 2160
Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienoi ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare
. .
................. -J

Specialietae kraujo ,odoa, chroniš
ką ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausią metod'i
X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po plot;

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.
V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 8878-7716

4442 So. Westen Avė

Dr. J. W. Beaudette

. K. Rutkauskas
Tel . Lafayette 4148

irojrfflTOS, CMe&go, ra.

Penktadienis, Saus

9. 1925

. ^BB U.<VBBBMff.VBOB*

Viena kopija ...................
3c
Savaitei ........................................ 18c
Mėnesiui .......... ~......................... 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:
Metams .................................. $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams ...................~ 1.75
Dviem mėėsiam ........................ 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
Metams .........................
$8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims •mėnesiams ....................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Tų “partijų” uždavinys
yra ieškoti tarpe gyventojų
Pabaltės šalyse Maskvos
simpatizatorių, idant kartu
su jais padarius triukšmą.
Kai triukšmas kils, Maskva
paskelbs, jogei tai yra “pro
letariato revoliucija”, ir at
siųs savo agentams ginkluo
tą pagalbą prieš “kruviną
buržuazijos valdžią”.

P. žadeikis

LiBtuvos-Amerikos Prekybinių San
tykiii Apžvalga ir Prekybos
Galimybės

gyvenimo formų
negalima
permainyti bilt* laiku, jeigu
Kai tik atėjo žinios apie ekonominis plėtojimus mekomunistų “pučą” (mėgini pagamimo tam tikrų sąlygų,
ir
mą ginkluoti sukilimu nu re i kalingų permainai,
versti valdžią) Estonijoje, l<ad ateities žmonių visuo
menės reikia
j ieškoti ne
“Naujienos” išreiškė nuo % audriuose
pienuose ir filo
monę, kad to sukilimo tiks sofų išmisluose,. bet tenden
las buvo sugriauti Estonijos cijose ekonominio plėtoji
nepriklausomybę ir paver mus.
“Tuo budu dabartinis sosti tą kraštą sovietų Rusijos
t ializma., griežtai skiriasi
dalim. Musų nuomom* pilna:
nuo ankstybojo utopistų sqJ
patvirtina Estų socialdemo
cializmo. Jisai savo viltį re
kratų partijos pranešimas mia ne gera valia ir žmonių
išmintim, bei
apsirei&kusia
Socialistų I nternacionalui.
vedančia
Pranešime sakoma, kad jau tendencija,
po komunistų “pučo” suras prie indnsli ijois sodializacijos. Jisai nei veria fantas! ita, jogei sukilėliai norėjo ’ škų pienų, la i išstato ' realę
“pasigauti į savo rankas vaL teoriją laipsniško socialiu
džią ir tuojaus ant rytojaus progreso,”

šauktis Maskvos pagalbos.
Sovietų Baltijos laivynas
stovėjo pilnai pasiruošęs, ir
sovietų kariuomenė tik lau
ke progos pereiti Estijos sie
ną ir iš laisvos ir nepriklau
somos Estų respublikos pa
daryti tą patį, ką ji padare

Ar žinote, kas parašė šiluos
žodžius?
Nu-gi
dabartinis
“Laisvės“ keikimus, Vabalas-!
Šereiiga-Pruseika!
J<ie, beje
yra paimti ne iš kokio
nors
originaliu
jo rašinio, bet iš
Monis’o lliliquil’o knygos apie
“Istoriją Socializmo Suvienvtusę Valstijose.

nui-ikralymo,

.Lietuvai prisiėjo

Pastabos

miršo” išspausdint kiek darbi
ninkų yra uždaryta Rusijos bol
ševikų kalėjimuose? Ten pat
bolševikų, organas pasakoja sa
vo skaitytojams, kur kiek yra
bedarbių: Estonijoj, Lietuvoj
(Kaune), čia bolševikų organas
ir vėl “pamiršo” pasakyt, Riek
bolševikiškoj Rusijoj yra bedar
bių. Kažin kodėl? žmonės sako,
kad Maskvos “sandvičiai”’ apie
tokius nemalonias žinias jliepia
tylėt.

tokiai
atmainai sąlygą tai| 1924 231,9 107,0 124,9 +17,9
“Laisvė” ir visas jos keikūnų
Gal jus netikiti, kad komunis
Amerika
štabas
pradedant Pruseika, Metai
- ■ - 1 tai yra dideliais kovotojais už
šaukia, jogei taip gali kalbėti
“darbininkų reikalus” ? Jeigu
tiktai “niekšai” ir “svoločiai”!
netikit, tai paimkite jų organus
Pati mintis apie tai, kad so
ir visokius lapelius, o ten pa
cializmo įvykinimui reikia ko
matysite, kad diena iš dienos
kio ten ekonominio “pribrendi
jie kovoja — garsiai rėkia: “ša
mo”, esanti “sjocial-judošiškas
lin karai!” “š.alin buržuazija!”
išmislas”!
“Šalin darbininkų išnaudotojai!”
Kuomet “Naujienos” sako, 1918 9,162 1,013 6,149 -3136 Ir taip toliau vis—“šalin” ir
kad darbininkai privalo remti 1919 11,806 3,904 7,902 +3998 “šalin”. O šitas reiškia didelę
♦
visa, kas veda visuomenę so 1920 13,5)06 5,278 8,228 -1-2950 kovą už “darbininkų reikalus”.'
Kaip siūlosi, taip siūlosi musų
(Tik
visa
bėda*yra
tame,
kad
ciali© progreso keliu, nes tik 1921 6,994
4,485 4-1976
karai, buržuazija ir išnaudotojai komunistai darbininkams į va
tai tftkiu budu jie gali pasiiek.6,943 3,112 3,831
neklauso, ir šalin neina). O jei dovybę, o darbininkai kaip ndti pasiiliuosavimo, tai ta pati
+
.376
7,960 3,792 4,168
gu jus manot kitaip, tai jus iš ima, taip neima. O prieš pat rin
“Laisvė” su
savo keikūnų
pu s ė .
davikai, buržuazija,
judesiai! kimus Lietuvoje kiek tų komu
“bunčium” rėkia, jogei “Nau
38. (Išdavikai yra tie, kurie visuo- nistiškų popiergalių-lapelių iš
jienos” atsižadėjusios “revo 1921 3,9 10 1,851 2,089
I menei išduoda bolševikų-komu- mėtyta. O pelnijimas: kaip
liucinės' idėjos” ir is/usidejusios
Del čia aukščiau p;
Zablockio ant muilo.. Ant komu
su “proletariato priešais!* Mar skaitlinių lenteles gailimu pa-Anistų melus ir apgavystes).
nistiškos meškerės žmonės ne*
*
kso mokslas, girdi,
n u rodąs
kimba.
darbininkams, kad
jie turį,
Po to, kai 1916 metais (Vas. Įsivaizduokite sau, kad žmogų
*
¥
nieko nepaisydami, rengtis tik
-b
16 d.) Lietuva pasiskelbė ne užpuola liga, ir jis vietoj eit pas
tai prie ginkluoto įsmkilimo ir
priklausoma, prekybos dievai gydytoją ima rėkt: šalin liga!! Bolševikų Pruseika
mokina
savo “diktatūros” įsteigimo! '
čiui Merkurijui per dvejetą Šalin nelaboji. Arba vėl: užpuo “.draugus” kaip
aukas rinkti
Na, ar ne begėdiški hiimbumeili nebuvo • ko veikti, 1nes
— Ja žiema, ir
li* žmogus
žmogus vietoj
vietoj ieš-J
ieš-, “sendvičių” iždą. Kuris aukų
gieriai yra tie Brooklyno gai
dar Marsas, karo dievaitis ne-|kot
’
susišildymo, vėl imtų rėkt:; nt>dyoda, taktam ^parodyt špjvalai?
buvo savo darbo
užbaigęs; §aijn žiema, šalin šaltis! Visi gą!.*.. (O kodėl ne liežuvį?).
—Kalvis.
. . nuslut.v'tlJ supranta, kad tokis pasielgimas
sienų, neturėjo muilinių, o tik butų kva,ias.
kovojo dėl savo buities su vo
kiečių intrigomis, su Rusijos
* *■
'bolševikais, su
Bermondtu.! Kaip ligas negalima prašalint
Smulkioji naminė prekyba ir riksmu arba šalti, taip tuščiais
užrubežine buvo ne kas kitas, šukavimais negalima pašalint
kaip plačiai išsivystęs šmuge- darbininkų išnaudojimą, ir pa

Šitokiu budu bolševikai
padarė galą Gruzijos nepri
klausomybei. Gruzijoje ko
munistų buvo dar mažiaus,
negu Estonijoje, bet Gruzi
(Tęsinys)
ja yra toli nuo Vakarų Eu
ropos, ir raudonieji Rusijos Lietuvos finansai yra saly-, ; r rašyta su visa
gerame stovyje. 'liesa
imperialistai apsidirbo su ja ginant
dėl pervelyvo vokiečių markės ?'ik vakija; sutartys

Vakar “Naujienos” pra
dėjo spausdinti ilgą straip
snį :
“Lietuvos-Amerikos
Prekybinių Santykių Ap
žvalga ir Prekybos Galimy
bės". Jo autorius yra Lietu
vos konsulas, p. P. Žadeikis.
pirmiaus, negu pasaulis su
Straipsnis tęsis dar per spėjo Įiatirti kame dalykas.
keletą numeriu, ir būtu ge- Estonijon bolševikai neišdrį
rai, kad tie žmones, kurie so taip begėdiškai laužtis.
interesuojasi ekonomine Lietuvos ateičia, atsidėję skai
tytų jį. Gerb. Žadeikių raš
tas yra pirmas rimtas mėgi
nimas ištirti prekybinių Lie
tuvos ir Amerikos santykių
PIRMA IR DABAR
sritį. Kad ta sritis yra labai
svarbi Lietuvai, aišku vien
“Socialūs teorijos Karoiš to, kad Amerikoje gyvena liaus Markso ir judėjimas
apie pusė miliono Lietuvos jomis besiremiųs yra žino
mas vardu modernėjo jarba
išeivių, kurių žymi dalis pa mokslinio
socializmo,
kad
laiko nuolatinius ryšius su al'kyrus ji nuo socializmo
savo tėvyne.
utopiškojo.
“Dabartinis
socializmas
Jeigu šitokie tyrinėjimai
butų buvę pradėta daryti sako, kad socialu ir politine
šešetas-septynetas metų at visuomenės struktūra (budavenė) tam tikru laiku ir
gal, kaip tiktai Lietuva ėmė lam tikroj vieloj nėra tai
organizuotis, kaipo nepri pasekmė liueso žmonių pasi
klausoma valstybe, tai daug rinkimo ir liuosos valios,
pasekmė
pinigų, kuriuos amerikie bet yra nuosekli
čiai sudėjo biznio įstaigų i am tikro proceso istorijos
plotoj i mocis, o pagrindu tos
kūrimui Lietuvoje, butų gal struktūros
visais laikais bu
buvę suvartota racionalin- vo ir tebėra ekonominis pa
gtaus. Bet iki šiol Amerikos matais, ant kurio rymo vi
lietuviai veikė akių plotu — suomene.
“IJogiška išvada iš tų dė
ir daugelis dabar gailisi, pa
snių yra ta, kad visuomenėms
lydėję savo centus.

-9.8

u

Skandinavu

prekybos balan
sas mil. dolerių

Estonijos komunistai, pa
sirodo, yra niekas daugiaus,
______ Editor P. GRIGAITIS______
kaip tiktai rusiško imperia
1739 South Halsted Street
Chicago, Iii.
lizmo įnagiai. Nesvarbu, kad
Telephone Roosevelt 8500
tas imperializmas1 yra nusi
Subscription Kates:
dažęs “raudona” spalva; jo
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsido of Chicago. tikslai vis viena yra tie pa
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy.
tys, kaip ir senojo, cariško
Entered as Second Class Matter jo Rusijos imperializmo. Ru
Mareli 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., undnr the act of sijos carai užkariavo Pabal
March 2nd 1879.
tos kraštuose gyvenančias
Naujienos eina kasdien, išskiriant tautas — lietuvius, latvius,
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, estus, suomius; dabar bolše
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
vikai nori toms tautoms vėl
Užsimokėjimo kaina:
uždėti Rusijos jungą. Tuo
Chicago je — paštu:
Melams .................................... $8.00 tikslu jie užlaiko Pabaltės
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................. „ 2.00 kraštuose savo agentus, pa
Dviem mėnesiams .................. 1.50
“komunistų
Vienam mėnesiui ...........
75 sivadinusius
partijomis”.
Chicagojc per nešiotojus:

tuvių kalbon,
o “Laisve” išupausdino 1918 m.
Aukščiau*'
paduotoje
iš
ira irk oje sakoma, kad šių die
nų socializmas, kuris remiasi
Karolio Markso
teorijomis,
netiki, jogei visuomenes gy
venimo formą galima pakeisti
(permainyti) “bile laiilku.”. Ji
sai mano, kad visuomenes gy
venimo forma gali būti pa
keista tiktai tuomet, kai eko
nominis plėtojimąsi yra paga
minęs tam tikras, reikalingas
permainai, sąlygas.
lai yra, be abejonės, teisin
gas marksizmo išdėstymas. Ir
kuomet Pruseika rašė tuos žo
džius
versdamas Hilkjuit’o
knyga, lai jisai nematė juose
nieko bloga. Neskaitė tuos žo
džius blogais nė “Laisvė”, ku
ri spausdino Hillųuit’o kny
gą, nė LDLD. mariai, kuriems
ta knyga buvo skiriama.
Bet kur
tie žmones stovi
šiandie? Jeigu “Naujienos” pa
sako, kad tokioje šalyje, kaip
Rurija, dar negali but įvykin
ta socializmo tvarka, kadangi

eksportas
milionų doleriu

The Lithuanian Daily Newg
Publiahed
Daily Except Sunday
by The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

303,4 156,6 146,8

importas
milionų dolerių

NAUJIENOS

su nepriklausomąja Gruzi Tų knj'gą Prusedika išvertė tenai! ckonomjnis plėtojimąsi 1923
(liesa, labai gremėzdiškai) lie dar nėra pagaminęs! reikalingų pusė
ja”.

prek. apyvarta
milionų dolerių

■«»»»».,

kybą apsitvarkė 1920 melais,]

Taigi, kuomet komunistai tuš
čiais žodžiais garsiai šūkauja,
Rusija, Vokietija.
Prekybos tuo tarpu progresyviski žmonės
apyvarta turi palinkimo augti, dirba darbą, kuris darbininkams
pasiekdama 1923 metais be- yra naudingas. Tų visi mato su
sveikomis akimis.
1920 metais. Del 1922 m. vo-i
kiečių markės susmukimo, ne

ruošiama padaryta, žingsnio pii’myn, gi
Sako, dar yra tokių žmonių, >
valstybėmis,
1923 metų išdavos matomais kurie nemato, ką Rusijos bobše- Į

Prekybos prigulėjo nuo pastovios litų
daug nukęsti, bet nuo 1922 m. Suomija, Rusija.
spalių 16 d. Įvedus savo auksu Įstaigų
valiutos Įvedimo. 3) Lietuvos
1919
m.
buvo
paremtų litų valiutų, kuri visą
prekybos balansas
per visų
13,730
1.920
laika nemažiau tvirtai laikosi
kulbamą laikų larytmn' pasižym.
buvo
1921
negu palys doleriai, duoda IvirĮ
mi pasyvumu: prekių eksporm.
los vilties ateities gerovei. Vai-j
las, kad ir nežymiai, bet vis
....
19.736
slybinės skolos yra mažos, tik' 1923 m.
gi mažesnis negu importas, o
1921 m. buvo .... 18,286
3.5 dol. kiekvienai galvai ir
1922 metų balanso atktyvumą
prekybos
įmometais
Šiais
visos jos yra sureguliuotos, ki
butų galima skaityti pripuola
•
kaillius
šiek
tiek
sumažėtos gi baigiamos mokėti. Vals iiių
mu, nes tuo metu prekyba tu
kooperacinių rėjo daug nesveikų spekuliaci
tybės biudžeto
pajamos taip jo, bet už tat
bendrovių skaitlius padidėjo; jos žymių. Kalbamo laikotar
ingo:
pio Lietuvos iprekybosi bapaprastų Nepaprastų jų dabar suskaitoma 448.
*“_ _____ ;
pajamų
pajamų! Prie to viso
Lietuva turi lai i so pasy v u mas. , i šankinamas
ekonominėmis ir
(pade ola) anie 2,p00 pradinių mokyklų ir sunkiomis
(rnil. lit.)
apyslovo-.
(mil. litų) vi na prie visuotino ir privers- politinėmis krašto
36,0
59,6
19DS-19
tino mokinimo sistemos. Turi mis: naujai įsiik u rūsiai valsty
14,3
1920
59,5
,:avo Universitetų Kaune, Že- bei, Didžiojo Karo nualintai,
1921
JUkio Akademijų, daugelį prisiėjo neatidėliojant pradžio
02,6
gimnazijų, technikos mokyklą, je savystovio šeimininkavimo,
daug ko pirktis,
193,6
14,6
jurininkų mokyklų ir steigia užsieniuose
206,1
mas pirklybos institutas Klai- o Įmovos su lenkais, įsiantykių
su
Aliantais avi
dcl
lekiu budir yra gana Įtempimus
1
nu
(projektas)
USKU, kad-nors Lietuvai labai, Klaipfd.m negulėjo neigiamai į
Tat
bet Lietuva milsV prekybą nepaveikti. T
“t
jaučiama daug ko (rūksta,
Tiesa, 1
Lietuvos
prekybos
iwyvumas
turi daug ir teigiamų sąlygų
yra tik laikinas apsireiškimas,
tivigumui ai/ganl, kredito klau savo prekybai ir net pramonei be to dar jis buvo sukaupi!
simas sušvelnės. Kredito lau- ukdyli, inel ir drastiškas Len- nudengiąs gausia
Aiperikos
k - jau pasli biania geryneigos:
pasekmingo Lietuvos lietuvių dolerių pašalpa istiirnp:'r vienus metus iki 1—VII— galėjo
i Lietuvą.
i
....r..:. gyvenimo
. ....... ... > VVStv- čianiu saviškiams
suteiktas1 ekonominio
Ah'ilyje pastovi litų valiuta,
pramonei ir žemės mosi pai’aližuoti; tiesa, dėl Vil Kkiipėdo.s uosius ir šalies ga
ūkini kreditas pašoko iš 33,82 nijos okupacijos Lietuva kem mybos
pajėgų suktiprėjimus
čia, neįtikome žymių pramonės
nu!, litų iki 79,28 mil. litų.
prekybos duos galimybę, ąi.usų ekspor
Mokesniu i valdžiai ir savi Įmonių, netekome
tui įveikti importų,
ką mes
valdybėms iLieluvoje nei’a di vieškelio į Europos rytus, ne jau matome 1921 metais, čia
deli
tik 78 litai kiekvienai turime galimybės pilnai išnau riebus pro/šalį pastebėti, kad
..aivai;
kada pavyzdžiui p. doti Nemuno ir Klaipėdos uo no karo, dauguma liuropos vai
Fordas užsimoka 7 mil. dol. sto reikšmę, galop esame pri Mijų turi sergantį
prekybos
versti
nemaža
lėšų
aukoti
ap

income
tax!
Tačiau
autirio
balansą; taip 1923 melais ne
valdžia pirmame atsitikime nė> saugos reikalams; bet visos tos kalbant jau apie Rusiją, Len
ra perdaug mielaširdinga, nei iš Želigovskio smurto paeinan kija, ir Vokietijų, »— pasyvų
perdaug kietaširde antrame at čios sunkenybes yra tik laiki prekybos balansą turėjo An
nos ir Lietuva gali greičiau
sitikime.
•rg u tLdmčs' atgauti, savo tei glija, Francija, Belgija, EstoLietuvos pramone
na, l»el rodo gyvumo> įvairiais sėtus ir natūrai i us rubežius ir
sudaryti dar tvirtesnį ekonomi
(Bus daugiau)
atvejais; ypač žemės iūkio pronį
organizmų.
\
dūkiu perdirbamoji pivuuoiiič
Imi progos vystytis. 'IPramonės
3. Lietuvos ir Amerikos, ai
Įmonių, kuriose 1924 m. pra- škinai inwnt, prekybos rezulta
džieje dirbo arti 12,000 darbi tai 1918 - 192 I laikota rpyje:
ninkų, suskaitoma iš viso 532:
Lietuva
Su
Bohcmlan
jų tai*pe naujai įsteigtų pramo Metai
importuotais
anės Įmonių yra 379. Kad Lie
piniais ir gelatuvos pramonė auga, parodo
tina, 1 setas
$1.00. 1 tuz. sedar ir tas apsireiškimas, kad
tu, $10.50. Paakmeninių anglių
importas
bandykit šj sveiką ir nustingą
1923 meili pnsnuilyjc 'buvo 0.5
V
gėrimą. Prašymil. litų vertės, o 1924 melais
kit jūsų groserninku, kad gaubuvo jau 12.6 mil. Litų vercios.
j
p.
.c
tų jį dcl jūsų.
centrai
Didžiausi . pramones
Mes daslatomc j visas pasaulio
Lietuvoje yra Kaunas, Šiauliai, 1918
dalis
Klaipėda, Panevėžys.
1919
Lietuvos pi’ekyba, ypač po li 1920
-17,1 Alpa Malt Extract Co.
'
2428 W. 47 St.
tų Įvedimo pamažu plečiasi ir' 1921
Pilone
Lafayelte 1104
stiprėja. Prekybos sutartys pu- 192U
76.9

ALPAMaltExtract

Z.1:

..............
........
vikai
nuveikė.

O jie nuveikei

daug! Jie daug žmonių išliuosavo iš kapitalistų pragaro. Ir liuosavo labai greit: sustatydavo į
eilę prie sienos, “čeką” privary
davo krutinės kulkų ir... iš pra
garo žmonės važiuoja pas Abra
omą...

pirksi pianą, pamatyk
Pirm negu
i
*
’
šitą Players Pianą; gražaus riešuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liampa.
Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ....... $65.00

Phonografas Console, giažus,
su
25 rcko'rdais ............................. $63.00

Elektrikinė liampa, vertės $25.00,
už ........................................... $12.50

JOS. F. BUDRIK
33t>7 So. Halsted St.
CHICAGO, 1LL.

*

Bolševikų “Laisvė” (arba me
lų laisvė) išspausdino kokioj šalyj kiek darbininkų yra kalėjimuose. Tik kažin kodėl ji “pa-

ERK Naujienų skai
tytojos if skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

G

» Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jy vidu
riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia, Tai yra reikalas jus,
motinos! l’rižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugų.
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35e. aptickose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

MORTON’S GEVERYKĮJ KRAUTUVE
3305 So. Halsted St.

Kuomet

jys
norite

išsirinkti

geros
rųsies

čeverykus,

neužmirškite
pažiūrėti

pas

1
MORTON’S CEVERYKĮĮ KRAUTUVĘ

/..■k.LM.v T ’hrtvs .r.

33105 So. Halsted St.

1

Reikalauja algy pakėlimo
ii, geležies darbininkai i«'
asti darbininkai, dirbanprii namų budavojimo, pa-

—’

"

:—’------- -

IAUJIENUS, UrScagC, Ifi.

Penktadienis, Saus. 9, 192!"

CHICAGOS
ŽINIOS

1

ŠIANDIE POŽĖLA RIT ASI

STAR AND GARTER
TEATRE

šiandie vakare Karolis Požėla susikibs Slar and Garlei
teatre (Madison prie Haisted)
gan
padirbėti.

Priegtam

ra sinkesnis už Po-

i Paskaita apie Anatole
i
France’ą
Prieš kiek laiko numirė vie
nas žymiausių pasaulio rašyto
jų, Anatole France. Už pasi
žymėjimą literatūroje 1921 m.
jam buvo paskirta Nobelio do
vana. Sekamą metą Rymo pa
pu įtraukė jo raštus į indeksą,
t. y. uždraudė jo raštus kala-

Savitarpinės pašelpos gyvuoja
gerai ir turi didelį būrį narių.
Pirmininku yra Julius Mickevi
čius, raštininku — X. Shaikus.
Buvo pradėta kurti revoliucija,
bet patrotinus pozicijas užsibai
gė laimingai ir tik pasiliko gry
na pašelpinė draugija. Nariai
gali džiaugtis draugijos bu joji
mu, turtu ir pašelpa, ko jiems
tik ir tereikia.
—R.

Kriaušiams žinotina

prie
Analo-le TTance’o raštų išgarB\ land.
‘ Lietuvių skyrius 269 A. C. W.
ninkai reikalauja $LoO t va
ginimo.
Tad sužinoti plačiau apie to o f A. praeitame balotimame bal
landą. paprasti
darbininkai GEŠTAUTAS NORI KITOKIŲ
geniali'ngo rašytojo gyvenimą savime puikiai iššlavė maskvi$1 i vai. Kcntrak toriai tam rei-Į
nius diktatorius. Nauja valdy
kalavimui labai priešingi. Jie
O ta proga bus suteikta sek- ba susideda iš tikrų lietuvių ir
sako, kad namų būdavojimas
madi-t-nį, sausio 11 d., 10:30 gerų unijistų. Tokis tai apsi
tas atsako sekamai:
valymas sujudino visus lietuvius
“Dėti $200 aš nematau reika vai ryto, Baymond Chapcly Amerikoje ir visas organizaci
- Sulig dabar veikiančios su lo. Lietuviams aš esu žinomas (816 W. 31 SI.), kur Mokslo
tarties, darbininkai reikalavi 'per penkiolika metų ir jie žino, Draugams K. Auguistinavičjius jas, kuriose eina kova tarp lietu
laikys ptaiskaitą apie Anatole viškų] rusų, garbintojų ir tikrų
mus algos pakėlimo, gali pa
• Kitoj poroj

duoti iki vasario 1 d., o dci’y- mėt neatsisakau.

risis Pa re U i
—Rep.

Jeigu aš žadu

France’ą. jo gyvenimą ir dar- lietuvių.

Bet gerb. rubsiuviai unįstai,
bus.
—Rep,
rištis, tai ir risiuosi. 0 kai dėl
prieš mus dar yra keletą sunkių
ritimosi pirmoje poroje, tai ne
užduočių, kurių keliems nėra ga
BE VERTIS ČEKIS
matau reikalo. Paprastai yra
lima išrišti. Kaip žinote, p. Kai
priimta, kad svarbiausioji pora
ri s yra išrinktas biznio agentu
Poni J. Meškauskienė, krau- rpasį visuomet ant galo”.
ir pirmininku. Taigi, jis pirmives savininkė,
1915 Union
Koncertas ir šokiai
ninkystę ilgai laikyti negalės.
BAN( EVlčIUS ŽADA TRIS
Tad mums prisieina išrinkti lo
vo pažįstamam, turės,
GULDYTI
Sekmadieny, sausio 4 d., Wi- kalu pirmininką ir dar vieną na
matyt, $ 10 nuostolių.
,|OS
Pabaigoj pereitų melų
Bancevičius praneša, kad atei cker Park svet., Chicagos Lietu- rį i Joint Board (Jungtinę tary
bą).
krautuvę užėjo Bronius
nanti sekmadienį jis nori Atleti
vis, tūlos jau bank ūdijusios kos kliube persiimti su trimis: pos turėjo nepaprastą vakarą su
Visi bukime susirinkime.
gyvasties apdraudos kompani La Bouche, “tėvu” Norkum ir koncertu ir šokiais. Ši didžiulė
svetainė buvo su kaupu pripil šioje pėtnyčioje, sausio 9 diejom vice-prezidentas ir paprašė
guldyti j penkias minutes. Ris- dyta jaunais, vidutiniais ir se- na, įvyksta 269 skyriaus metinis
X T rust Savings Ban tynių stilių jie galėsią pasirink niais. Visa svetainė išrodė, lyg1 Amerikoje ir visos organizacijos
susirinkimas Unijos salėj, (kam
$10. Kaipo geram pažjs ti patys.
< Programų tvarkytoju buvo p. pas Robey-Mihvaukee ir North
tarnui,
Bugis, kuris pirmiausia pristatę Avė; pradžia 7:30 vai. vakaro,
iškeitė. Vėliau paaiškėjo, ,
, BILIARDO ČEMPIONATAS
šis susirinkimas yra labai
kalbėti Dr. A. Montvidą.
Dr.
išys čekį tame ban-l <
asmuo
k e pinigų neturi ir.Ino bildu' l'iiiversal Atletikos
kliubas Montvidas trumpai kalbėjo apie mums svarbus dėl daugel prie
čekis lieka
rengia biliardo čempionatą. Lai draugiją, jos naudingumų ir lie žasčių. Pav., pirmininkas, kuris
ir 15. Kiei
mėtojui bus įteikta
sidabrinė tuvių gerovę. Stasė Bagdonai svarbią rolę lošia lokalo tvarky
pražuvo is <
ir niekur .10 taure. Norintieji konteste daly te ir Adelė Šiauliutė gražiai su me. Jeigu mes tiek padarėme
m surandama.
vauti, užsiregistruokite kliube dainavo duetą. Dainavo Bijūnė — apsivalėme, tai užbaigkime
ii : vasario I d. Kontestas prasi lio Draugijos choras po vadovy
Visi ūnistai susirinkime pėt
dės apie vasario vidurį. — Rep. ste p. P. Sarpaliaus. Sudainuo
DAII.ES INSTITUTE
ta gražiai ir choras labai patiko nyčioje, nes dar bus svarstoma
publikai. Emilija Ramašau^kai- ir kiti organizacijos gerovei, rei
Puiki paroda
tė skambino pianu. Buvo tai kalai. Visi iki paskutiniam unigražus gabalėlis gražiai suskam- stai ateikime susirinkiman.
. bintas.
Juozas Spetyla griežė
—Tikras Unistas.
darė didelė privatine dailės pa-į
__ .
.
_
'smuiku solo, jam planavo p. Sarrodą, kurioje dalyvauja žy
palius. Jis labai patiko jaunu
miausi Amerikos (laidininkai. i
čiam, kad jie net trukšmą pakė
Taipjau rinktinė modernųjį ja
lė, priversdami jį gryžti ir dauponų paveikslų ir keramikos
■ giau jiems sugriežti.
P-ia S.
paroda dabar yra atdara Dai
irmyn Choro susirinkimas
žinomas ir popui birus musų Lauraitienė ir p-lė V. Valtaraite
lės. Instituto galerijose.
laip kilų dailininkų paveiks-' jaunas pianistas M. Juozavitas padainavo Meilė Tėvynes (Nau
Pirmyn Mišrus Choras laikė
šiomis dienomis, pradedant ge jalio) ir Barcarolle (Offenbach).
Ll'cr ir George Bello\vs atski rai gaujas metus, atidarė savo Juodvi yra profesionalės, gerais savo metinį susirinkimą ant
ros gakriįiH.
Pastarųjų pa studiją prie 833 \V. 33 St., pir- balsais, taip ir norisi, kad dai radieny, sausio 6 d., \ iešo kny
nuotų ir dainuotų. Jonas Čepai gyno svet., 1822 Wabansia avė.
veikslai visu kuo skiriasi nuo
kilų dailininkų, kaip gražumu, piano, kompozicijos ir harmoni tis sudainavo Tykiai, tykiai Ne Susirinkimas lapo atidarytas
jos. Padidėjus skaičiui jojo stu- munėlis teka (Petrausko) ir kaip 8:30 v. v. per pirmininką
tai]) ir turiniu.
J. Ascitą. Prie choro prisirašė
šio denių jis buvo priverst is ir stunu no io.
—Docendo. idiją atidaryti. Gero pasisekimo vo, bet' progreso nepadarė. Jį
. reikėtų pabarti, kad pertraukė
jaunam pianistui.
■lavinęs balsą. P-ia S. Laurai
tienė sudainavo Vessi Darte, iš
operos Tosca (Puccini) ir Ne
margi sakalėliai. šios dainos
Morrison hotely tapo suimt
'davė progą pažinti gražų
jos
viena mergina, kuri įsigavo
balsą ir teisingą dainavimą. Jai
įbėgu, i Pereitą šeštadienį apsivedė buvo įteiktas gražus Lūkėtas
Vienuolyno arba Marųuetgvvinlojams uabu- viena vietos lietuvių porele. Ant kvielkų. Pianu palydėjo muzi
■ rytojams, sekmadieny, susirinko kos mokytojas p. Pocius. Pir te Parko ir Brighton Parko
į svečiai į vestuves ii- tikėjosi tin- myn Mišrus choras, pedantas p. apielinkių nuo BIOS dienos
šiandie Ims laikoma 50 pro- | kainai “įvesdinti” jaunuosius į Sarpaliaus sudainavo *\) Laisvė NAUJIENOS bus išnešioja
reguliariai kasdien
Bet jaunoji ir Tu kurs kdailžioji darbinine.” mos
lesių milingų, po vieną kiek naują gyvenimą.
viename \varde, užprolestavi- nepanorėjo su svečiais būti Ir Ant galo buvo dovanos dalina kiekvienam skaitytojui.
Norintieji užsisakyt kreip
niui prieš teismo uždraudimą paprašiusi $5 “pauderiui” nusi mos kai kuriems draugijos na
įniršiui naudoti reikalinga dau pirkti, išėjo ir daugiau nebegry- riams, turbūt akmeniniams, lai kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
gį vand’.ns nuplovimui srutų,' o. O svečiai pasėdėję ir dar
munšaino išsigėrę irgi išsiskirs- mėję savo darbštumu.
3434 W. 65 Street,
Ino pastatant gyventojų
Chicagos Lietuvių
i tė kas sau.
—Buvęs.
kalą pavojun.
Republic 4876

b
trys nauji nariai. Išklausius
valdybos ir įvairių komisijų
raportų pasirodė, kad choras
yra geramie stovyje kaip na
riais, taip ir finansais.
Priėjus prie naujų sumany
mų tapo paskelbtas rinkimas
naujos valdybos 1925 metams.
Valdyba išrinkta vista senoji,
išskyrus sekretorę Petronėlę
Miller, kuri atsisakė deki laiko
stokos. Išrinkti šie nariai: pir
mininku J. Ascila, nutarimų
raštininku p-le. O. Stasinskailė, iždininkas R. ša i kuisi, finan
sų s tikt. J. Badzišauskas; į
veikiantį komitetą išrinkti šie
draugai: X. Šalikus, M. Dundu
lienė, P. Skurkiis, A. Daukšas
ir B. Narna j tiška.
Visi choristai kaip viena šei
myna pasižadėjo veikti ateity
je. Pagyvmurime pamatysime.

(Tąsa ant G-to pusi.)

|(a.f.czesna

j.
■ A

-MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

ANTANAS GRIGALIŪNAS

Mirė Sausio 8, J925, 7:30 vai.
ryto. Turėjo 31 metus am
žiaus, nevedęs. A. A. Antanas
buvo narys Brighton Parke Pašalpinio Kliubo. Išgyveno Ame
rikoj 11 metų Gimė Lietuvoj,.
Kauno rčd., Panevėžio apskr.,
Valdžių valse., Butkunų kaimo.
' Paliko dideliame nuliudime
Amerikoj tris brolius ir tris se
seris, Lietuvoj tėvus, du brolius
ir tris seseris.
Kūnas pašarvotas 3130 West
42 St.
"
Laidotuves Įvyks Subatoj Sau
sio 10, 1925, iš namų 9tą vai.
ryto. > Bus nulydėta į Tautiškas
Kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse

Dabar' naujai išradome mineralinesl slerines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo,
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Masažinis braukymas, elektriniu
ir Švedišku budu. Su musų pilnu
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.
Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų.
Iš toliau ktvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Atdara dienomis ir naktimis.

Nubudę:
Broliui ir Seserys.

1657 W. 45th St.,
kampas So. Paulina St.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741.
k

BKfr'

Nepaprastas vakaras

I

Lietuviu Rateliuose,

M. Juozavitas atidarė savo Studiją Bridgeporte

Smulkios Žinios

Town of Lake

Physical Health Institute
VERONIKA DIŠIENĖ

Po tėvais Kizaite

Persiskyrė su Šiuo pasauliu Sau
sio 8, 1925 metais, apie 10:30
valanda iš ryto. Turėjo am
žiaus apie 28 metus: Paliko
didžiam nuliudime vyrą Antaną
Dišiną ir vieną dukrelę Ąldona
1 metų ir 10 mėnesių amžiaus.
Taip-pat paliko dvi seserys, Elz
bietą Misevičienė ir Grosalio
Zalatoris ir viena brolį Ameri
koj.
Lietuvoje paliko tėvą ir
motiną ir brolį Antaną Ražai
čius. Paėjo iš Lietuvos Kauno
rėdybos, Panevėžio apskričio,
Uželių kaimo, Ncjnakščių parakvijos.
Laidotuvės įvyks Sausio 12 d.
1925 m. iš hamų 2843 W. 39 St.
Į Nekalto Pras. Paneles šv. apie
8 vai. iš ten i Šv. Kazimiero
Kapines.
Užkviečiam visus gimines ir
pažįstamus
dalyvauti
laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Antanas Dešina ir maža dukrelė

Laidotuvero patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas
Boulevard .4139.

DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Fashion

Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Avė., Chicago, III.
BrigJiton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12, pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare,
nedcldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

i.HaisttiiSt

'Telephone Lafayctte 4543
analllBIIIHMMRHMW *fJBViaMMMHMnMMMBMNMaiKr
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SVEIKATA YRA LAIMĖ
Vien tik Lietuvių krautuvė

Serganti, jeF norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite j musų ofisą
-kuris
■
ir paniato- yra prirengtas moderniškai.

VIDURNAKTY SU KREPU

.Jus pabundate naktį
le, kad jusų kudikis labai sunkiai
kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti
krupas. Ką jiis Įmitę daryli? Tuks
iančiai molinų išriša lą klausimą
Maža doza Dr.
užganėdinančiai.
prašalimu krupą j
Drake
minulų — daugiau negu
keletą
vienos dozos beveik ir nėra veika-

Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai jleidžiant serums tie
siai Į k l iniją, su di
deliu pasisekimu.
Turime
visada
naujus serums —
Profesoriaus Ebrlicho gyduoles 606 ir
pagerintos 014, gyd ome gerai ir be 'skausmo.

malonios ir atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba muo kru|m». Daugaiusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aplickorius. 50
centų bulelis — vertas 850, 2 vai,
naktį.
..............

Patarimai ir X-Ray Egzaminacija
Visai Dykai.

Maloniai priimsime kiekvieną —
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsakomybės.
Ligos kraujo, reumatizmo, nervų,
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų,
kraujo n u bėgimo, plaučių, kepenų,
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmęs.
Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ncbekentėsite, jums tai nieko nekainuos.

North Side

Atydai
Lietuvių

Phone Boulevard 4552

TJie Peoples Health Institute
DR. GILL, .Specialistas
40 N. Wells St., kamp. Washington St.

Uršule Evaldienė

Ofiso valandos: Panedėly, ketverge
ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Utarninkc, ketverge ir subatoj nuo 9
ryto iki <8 vakare. Nedfilfo.i ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po nietų.

Mirė Sausio 5, 1925 m., 65 metų amžiaus. Kilo iš
Kylučių kaimo, Biržų parapijos. Išgyveno Amerikoj
27 metus.

Babies love It>

Paliko dideliame nuliūdime šunų Joną ir dukterę
Antelę.

Del skilvio ir vidurių nesma^inni.i iA . priežasties danliji
augimo, nieko nėra geresnio
kaip šis
satlgUs Kudikių

Kūnas pašarvotas 811 West 33rd St. Laidotuvės
įvyks penktadieny, Sausio 9tą, 1925 m. Iš namų 8:30

Winsi»ow*s

gedulingos pamaldos už veliones sielą.
i Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti šiose pamaldose.

NUPIRK

NuliUelę:

Jonas P. Evaldas ir Anielė ir Leonardas šimučiai

Typewriterį arba
rašomą mašinėlę

•7"

THE GEEVUM GIRLS

Kaina $60
j

i

Tuoml padargai didelj smagumą
pats eau, savo gim'inJmM ir drau
gams bu kuriais Buairaiinėit ir
greičiau galėsi parašyti lailką ar
ką kitą, negu su ranka.
Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniąusG
maiintl'5 su lietuTiSkoruls raidlmie
pasaulyje. Galim* Ir an^litkai
*yti.
Gaunamo*

, NAUJIENOS

1739 Š, flalstcd Strn
Chicasro. III.

NAUJIENOJ Chicago, UI.

6

Lietuvių Rateliuose

Padėka

PRANEŠIMAI

“Šaunus" bankietas

Todėl abiejų draugijų,

nariai privalo

4’amsta. aukodamas mano Imtinai susirinkti.
Pet dar “šaunesnis” dentisto paF. T. Pulcikis, sekr.
Dramos Si ūdijai pianą p-rmas
* upiniai, kad nieno įstaigos

Liet u viškos '('aiiliėkos

KalalikiAkos

parapijos Sv. Marijos, Motinos Dievo
Pas vieną lietuvį biznierių kah)uja no liktai morales,
šidlavos
metinis parapijos susirinki
Ih'ighton Parke buvo surengtas ir inedži'agiues paspiri h s, IICS mas šaukiamas nedalioj, II d. sausio,
1925 )n. kaip 12:30 po pietų parapijos
bankietas pasitikimui Naujų kiek viena prailžia sunki.
''fąpislil
svetainėje.
Parapijonai, prijaučianSavo panukavimu
Metu. Susirinko svečiu gana
’ _ tieji ii šiaip geros valios žmonės yra
ipf.vbcs kviečiami į pamaldas ir į susirinkimą.
daug — apie 7 I žmonės
DiKviečia Komitetas ir hletionas.
migli ir lobulinlis. Ir kuda mct<
mečių atstovai, rusų artistai, o pasieksimi meno idealo, i kur’ Cliicago Liel. Suvilarp. Paš su
daugiausia pabėgėliai Denikino mes visomis pa jėgomis norim rinkimas įvyks nedėlioj, sausio II, 2
po pietų, Zvviązek Polek sali
ir V langelio oficieriai ir dienšči- augti, mes busim laimingi ben vai.
1315
N. Ashiand Avė.
kai. Artistai butų gražiai pa drai su Tamsita pirmuoju mil
šaikus sekr.
ui
žygių
pasidžiaugi
i.
dainavę,/jei dienščikai nebūtų
Pakol kas priimkit, aukštai ( hieagos Kuopa L. Moksleivių S.
A. laikys mėnesinį susirinkimą sepSusodinu rusus j pirmą stalą. gerbiamas laulieli, iš lietuvio tintadienyj, sausio 11 <1., 1925, 3:30 v.
! po piet. Raymond Chapel, 816 W. 31
Munšainą nešė bonkomis, o vyną širdies gilios padėkos žodi.
Pilnas padėkos ir dėkingumo *? Visi nariai malonėkite atsilankyir tai buvo tikrai geras vy
J. Vaičkus,
| Į, Narmonla, pirm., F. Stogis, Ižd.
nas — nespėjo nešti jr galionais.
I li nine
Rusai, kaip jiems priprasta, la
Dr-stė Lietuvos Dukterų laikys su
bai ti'iukšmavo ir šukavo.
sirinkimą sausio II, I vai. po pietų,
Buvo bankieto ir lietuvių
Mark Whito Sųuare svet., (30 ir
aitistų, daktarų ir “šiaip” amo
Halsted St.).
Visos narės malonėkite pribūti, nes
ui ii. - Atpi’atę nito rusiškojo
v ra svarbiu reikalų, kaip tai — rin
triukšmo .jie no kaip jautėsi tokimai darbininkių, baliui, kuris įvyks
kioj kompanijoj ir šaipėsi iš ru- Kas, ką, kur, kaip ir
Nut. rast. A.Juozniticnč
sų. Ir kada vieni lietuviai susė
kada rengia, veikia
do prie antro stalo, tai jie užsi
ar kviečia.
laikė ramiai ir gražiai. Ir gal-

Pranešimai i

! ASMENŲ JIESKOJIMAI

PRANEŠIMU TAISYK LĖS

IEŠKAU savo švogerio
luozo
gę, jei ne vienas lietuvis dentisMelniko; paeina iš Biržų, Pasva
Meldžiame visų darbuotojų, drau lio upskr.. Vaškų valsč., Nuriuno
tas, didęjis rusų miegėjas
ir gijų
komitetų, raštininkų ir visų kaimo. 'Turiu svarbu reikalą kas
tų, kurie duodate Naujienoms pra

ką ir sugadino ir visiems lietu
viams padarė didelio nesmagu
mo.
Eidamas pro stalą tas dantis
tas pastvėrė prie stalo sėdėjusią

link IjčIuvos. Malonėkit greitai at
nešimus jsilėniyti šias taisykles:
sišaukti ar kas žino iiraneškil; gir
1. Nuo lapkrii’
,gvvena Chicagoi.
nešimui dalinasi į dvi dalis: vie- dėjau..1. kad
Gugas,
P. O. Bos 117,
na — pranešimai talpinami dykai,
Ncvv Kensington, Pa.
antra — pranešiinai apmokami.
Dykai
talpinami pranešimai
IEŠKAU Jono Indulio moteries
visų organizacijų, draugijų, kuopų,
kliubų, chorų ii- ratelių sekamais (riminių, kurie gyvena Chicagoj.
reikalais:
kviečiant susirinkimus, Meldžiu atsišaukti, nes turiu svar
repeticijas, komitetų susirinkimus; bu reikalų. Skiriu $5 kas pirmuti
rengiant paskaitas, prakalbas, ma nis atsilieps iš jos giminių.
Alės Yanovieh, •
sinius susirinkimus ir apvaikščiojimus ir tokius susirinkimus, kurie
Goodrich St. Station. Bos 81,
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
OLIVION, omo
nešimai talpinami lik du kartu tuo
pačiu reikalu.

bučiavo. Mergaitė pašoko ir
bandė gintis nuo girto žmogaus
neprašyto bučkio. Už Ją užsis
tojo sale sėdėjusi moteris, kuri
pradėjo dentistą sannatyti, bet
pranešimai talpina
tasis smarkuolis dar labiau įšėlo mi3. Apmokami
visų organizacijų, draugijų,

1

IRI.

PARDAVIMUI

būt priduoti

vintos vai. vakaro.

giai.

Pinigais arba išmokėjimu.
1912 SO. STATE STREET

L. S. S-, 4 kuopos draugiškas vaka- ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.
rėlis Įvyks šeštadieny, sausio 10 d.,
1925, Mildos svetainėj, int antrų lubų. Svetaine atdara f;30 vai. va k.
Vakariene bus labai graži ir prie puikios muzikos draugės ir draugai
kviečiami atsilankyti, nes busite
RENDON 6 kambarių flatas karš
užganėdinti.
tu vandeniu šildomas gerame padėji
Kviečiam visus
me, $65. Tame pačiame name, 4
kambarių flatas, karštu vandeniu
Rengimo Komitetą
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.
6530 So. Robey St.
L. S. J. Lygos lavinimas susirinki
Tel. Prospect 3926
mas įvyks penktadieny, sausio 9 d., 8
vai. vak. Raymond Chapel (816 W.
31 St.) Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ii- savo draugus atsivesti.
PARENDAVOJIMUI Štaras, tinkaApšvietus Korn.
bas barbernei, kriaučių šapai ir kitokeims bizniams.
Savininkas duoda
Lietuvių Kriaučių 269 lokalo bus šilumą ir elektrą, rendos tik $30,00.
susirinkimas pėtnyčiojj, sausio 9, UnrAtsišaukite
jos salėj, Robey ir
i. Mihvaukee
.
3601 Lowe Avė.,
Avė.1
Malonėkit būtinai visi susirinkti, nes
Chicago.
yra daug svarbių reikalų.
į
— Kr jaučius. I

ISRENDAVOJIMUI

Vasario 16 dienai V. V. K-tas
rengia puiku koncertą, kuria
me žada dalyvauti žymiausios
Dramatiško Ratelio susirinkimas
bus
pėtnyčioj. sausio 9. 7:30 v. v.
lietuvių artistinės pajėgos.

SIŪLYMAI KAMBARIU

RŪMAS rendai vienam vyrui ar
Meldažio salėj. Visi nariai kviečia
dum.
Ruimas garu apšidomas ir ge
mi atsilankyti. —Valdyba.
,
ra vieta gyvenimui, sykiu galima ir
garadžių rendavoti.
Amerikos Lietuvių Teatro Kūrėjų
Atsišaukite
Sąjungos pirmos repeticijos įvyks pėt
3425* So. Leavitt St.
nyčioj, sausio 9 d., 7:30 vai. vak.,1
1 lubos
Vaičkaus studijoj.
1
Visi galintys ir norintys dalyvauti
malonėkite Į repeticijas ateiti.
i ANT RENDOS kambarys vienam
— Raštininkas, i arba dęl dviejų vaikinu tiktai, su val
giu. Kambarys šviesus ir apšil
domas.
Draugystė Palaimintos Lietuvos lai-; Klauskit grosernėje
834 W. 33 St.
kys metini susirinkimą sekmadienyj,1
sausio 11 <1., 1925 m. Rashinskio salėj, 733 W. 18 gt. Pradžia 1 vai. po j
RUIMAS rendai dvi vyro, bv
pietų, šio susirinkimo svarba bus
tuomi, nes bus išduota metinė atskai valgio. Gera vieta gyvenimui.
ta, todėl visi nariai yra kviečiami at
Kreipkitės:
silankyti.
Ig. Žilinskas, rast.

Musų nepriklausomybės šven
tė šiuose metuose bus pažymėta
nepaprastu bildu. Iki šiam lai
kui mes būdavome įpratę rengti
tokiose šventėse skaitlingus mi
lingus ir sakyti prakalbas. Bet
tas viskas yra naujoviška, nese
nai išrasta. Musų protėviai ne
taip
elgdavosi. Iškilmingose
dienose, jie susieidavo vienon
vieton ir dainuodavo skambias
dainas arba grodavo kanklėmis.
Laikai neperdau g persimainė,
kad atsižadėti šio gražaus papro Northside. — Vaikų draugijėlė Bi
čio. Ir Vilniaus Vadavimo Ko jūnėlis nuo dabar kas šešadienis kaip
vai. po piet turės dar vieną svarbų
mitetas nusitarė vasario 16 d. 2pamokų
skyrių tai hygienos, kurj dė
styti pasižadėjo daktaras Antanas
Montvidas. Lietuvių kalbos pamokos
ryto, mokytojas daktaras A. Mantvielas. Ir dainų pamokos kas sekma
dienio nuo 11 vai. ryto mokytojas p.
P. Sarpalius. Visos pamokos atsibnna Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia Avc Todėl Bijūnėlio nariai, arba
norinti tapti “B.“ nariais malonėkite
susirinkti ant pamokų- virš nurodytu
laiku.
Komitetas.

931 W 33 Place
Pirmois Urbos.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
PtEIKIA patyrusių moterų
sortavimui popierų. Nuolat dar
bas, gera mokestis.
•
AETNA WASTE PAPER CO.
2355 So. La Šalie St.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1.
Metinis susirinkimas įvyks sekmadie
REIKALINGA moteris prie namų
nį, sausio 11 d, 1 valandą po pietų, darbo; gali būti našlė ar mergina
Davis Sųuare Parke svetainė,. prie
45 kad ir su maža Šeimyna. DuosiŪ
,

jęJ

NAMAI-ŽEME

Biznio Namai

REIKALINGAS barberys, va
karais, ant antro krėslo, kad
PARDAVIMUI grotsicrnė ir
butų apsipažinęs su darbu.
bučernė, viena per du bloku,
Kreipkitės:
PARSIDUODA Ice cream parloras, renda $35, su gyvenimui kam1818 W. 46 St.
cigaretų ir cigarų krautuvė, taipgi už bariais, lysas i miltams. Par
laiko smulkmenas.
Geriausia vieta
Brighton Parke. Gyvuoja jau 5 me duosiu pigku.
SALESMANAI —
Biznis eina gerai.
Pardavivl-;
Parduokite man savo dalį laiko. Aš tai.
5200 Donore SI.

PARDAVIMUI

uždirbau abelnai po $40 į savaitę ma mo priežastį patirsite ant vietos.
4134 Aicher Avė.
no liuosame laike. Aš dabar esu ma
nageris, nu rodysiu ir koporuosiu su
jumis ir parodysiu, kaip galima uždirbti.
Ateikite ir pasikalbėkite su
PARSIDUODA grosernė ir
manim asmeniškai.
Atdara nuo 9
vai. ryto iki 9 vai. vakare,
įsima- bučernė maišytų tautų apgyven
Lotas parsiduoda, 30x 125 pėdų,
tykit su manageriu.
to.! vietoj.
Daro" gerą cash prie Marųiiellc Parko ir arti 67
1905 Helmont Avė.
bulvaro; kaina lik $650. Pasisku
binkite kas manot pirkti, nes ta
282(1
Archer
Avė.
prekė bus tik 3 dienas Malvkil:
REIKALINGAS dženitoriaus pagel.1. NAMONj
bininkas, nevedęs. Patyręs flat dže
2118
\V. Mar<|iielle Bd.
nitoriaus darbą. Valgis, guolis ir geArli
\\'eslern Avė.
PARDAVIMUI
bučernė,
biz

ra mokestis.
RAKAUSKAS,
nis cash, biznis išdirbtas p<r il
6400 Maryland Avė.
gą laiką. Visokių tautų koloni
Tel. Fairfax 4899
____________ X___________________
joj ; daromas geras biznis.
PARDAVIMUI nužeminta kaina
IEŠKAU darbininko j farmas.
106 So. 5 Avė.,
I naujai pabudavota 6 kambarių muri
Prašau atsišaukti.
Maywood, III.
nę Bungalovv; visas išabigimas aržuolo;
akmenines grindys prieangyje, ir
Ignas Žalpis;
vano; augštas skiepas ir antstogis
Cascade!, Wis.
PARSIDUODA grosernė ir bučer- įeina iš vidaus; apdirbtas stiklais por
nė
maišytų tautų apielinkėj. Daro čius, kaina $7500; verta $9000; apie
R. E. D. 1, Box 66
labai gerą cash biznį. Pardavimo $2500 pinigais kitus išmokėjimais;
priežastį patirsite ant vietos.
savininkas priims lotą kaipo dalį (mo
REIKALINGAS virėjas dirb Atsišaukite
kėjimo; pasiskubinkite greitai, nes
200!. So. Jefferson St.
ti i valgyklą, katras žino sasavininkui reikalingi pinigai todėl ir
parduodu pigiai. Atsišaukite pas
JOSEPH YUSHKEWITZ,
PARDAVIMUI bučernės ice
Kreipkitės:
4034 Archer Av., prie California Av.

NAMAI-ŽEME

Brighton Parko Bargenas!

1616 So. Halsted SI.

PEIKIA vyrų dešrų prikimI1CŠKAU apsivedinnii merginos šė.jų. Gerų alga ir bonus.
arba moteries; aš osu našlys, tu
W ii so n aii d Compan y
riu du vaikus, 11 ir 16 m Esu 40
EmployųĄenl Office,
metų amžiaus, turiu savo /biznį.
L. E.
11 Si. & Ashland Avė.

tuvių.
Specialis prirengimas Sosthne vėliau kaip iki de eiin’s labai tvirtu dėl keptuves,
pi

..

REIKIA DARBININKŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

tuvos nepriklausomybės, rengti
didelį koncertą, ir pakviesti j jį
žymiausias lietuvių artistines
pajėgas. Kaip girdėt, tai ten
bus kanklių muzikos, senovinių
dainų ir daug kitokių įdomumą.
Chicagos lietuviams pravartu
butų jau išanksto pasižymėti tą
dieną ir užtikrinti sau vietą.
Koncertas žada būti gražioj če
kų sakalų svetainėj, kampas W.
48 ir S. Honore St.

Penktadienis, Saus, 9; 1925
-'a****»<l|

PARDAVIMUI, kendžių, smulkme
PARDAVIMUI didelis, gražus zelnų,
Ice Cream ir cigarų krautuvę, tū
korąs, geras barberini ir kitokiam
kokiam bizniui. Parsiduoda saliuno li būt parduota iš priežasties kito
rakandai. Barai ir elektrinis pianas, biznio. Parduosiu pigini.
Atsišaukite
gausit bargoną.
Krautuvė ir kambariai iš užpaka
M RS. JOHN Al.BIN
lio,
didelis flatas viršui, 33 pėdų kam
-1752 So. Seeley Avė.
33 10 So. Halsted SI.
pinis lotas, cementuota gatvė, vienas
I trupiny meni Office
ar Mildos Teatre, klauskit
blokas nuo 69 St. ir Western Avė. ge
M r. Šatkausko.
II SI. A Ashland Avė.
PARSIDUODA pekarnė lietu rai įsteigta grosernė ir delikatesen,
kaina $10,000, įskaitant įrengimus,
PARDAVIMUI 4 kambarių veik vių ir vokiečių apgyventoj apie- staką ir visą apyvartą, tiktai $4,000
Biznis gerai išdii'btas. cash. Galima tuojau užimti.
nauji rakandai. Gera renda ir pi linkej.
gi. kieti; anglių užteks visai žiemai. Parduosiu pigiai, nes turiu greit,
I'iirdiiosiit pigiai, nes išvažiuojamo.
apleisti miestą. 1510 Main St., Naujas 10 fintų mūrinis namas,
VYRU
Kreipkitės hite laiku.
K. Valančius,
Meh’ose Park, fl).
kampinis lotas, netoli Marquette> Par
2929 \V 10 SI. 2 lubos
SENA
firma suteikia progą vy
ko. Mainysiu į biznio lotus arba į 2
rams patyrimas nereikalingas, $75 j
fialų namą.
•
savaitę ir augščiau galima uždirbi!).
PARDAVIMUI
I kambarių, PARSIDUODA 4 stalų pob
Turi kalbėti biskj angliškai. Mos
fialų mūrinis namas, 5-6 kainbarakandai laibai pigiai. .
jums pagelbėsim.
pilimis. Parduosiu pigiai, nes ap n u gaiai
šildomas, aržuolo trimingai,
2112 W. Nori h Avė.
leidžiu Suv. Valstijas. ♦
Atdara vakarais, Room 500,
vanu didelis porčius, 2 karų garudžius 30 pėdų lotas, prie RockvvcII
720 N. Michigan A ve.
1267 Roberts A vė.
St., netoli 62, kaina $14,750, tiktai
Whiting, Ind.
$5,000 dash.

APSIVEDIMAI

kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
smarkumą ar kvailumą, kirto lais
visokių bizniškų parengimų;
abiem rankom mergaitei į veiilą balių, teatrų, piknikų, koncertų’,
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
ir taręs “čiort s vami” nusvirdu tiškų
apeigų (išskiriant liuterijas),
ir visokie pranešimai galimi tal 5719 \V. Augusta St., Chicago, III.
liavo toliau. Mergaite
laikraštyje.
raudo, apsipylė ašaromis ir pa pinti
4. l’ž apmokamus pranešimus
bėgo nuo stalo. Valgis nti t ru- reikia mokėti 70 centų už colį ar
dalį vienai dienai. Skaitlius die
ko. Dentistas gi, tuibut del di- ba
nų ir colių neapi ubežiuojamas.
5. Apie kreditą reikia tartis su KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Naujienų
Del grosernių, bučernių, delikatesen,
giau munšaino ir gerą stiklą vy 6. Visi administracija.
pranešimai norint Įjatal- restauracijų, saldainių krautuvių, kep
no ii' išėjo į kitą kambarį. Lietu pinti j sekamos dienos laidą turi

Tautos Šventėj — didelis
koncertas

M*

MOTERŲ
Vaičkaus padėkos žodis aukštai slovo V. ir K. irDi-augystės Kryžiaus,
gerbiamam p. Juozui Blldrij reikale susirišimo.. į vieną} draugiją,
REIKIA moterų prie suriši
susirinkimas atsibus septintadienyj,
kui
sausio II d., 1925 m. Pirma valandą mo dešrų. Geru alga ir bonus.
po pietį) švento Kryžiaus parapijos
WilUon and CompHny
svet., prie įeitos ir So. Woo<l g'atvių.

('Fasa nuo 5-to pusi.)

viai tokių negražiu savo dentis
to pasielgimu įsižeidė ir tą nusi
gėrusį “inteligentą” prisiėjo iš
prašyti lauk. Visi tylomis žiūrė
jome kaip tas “inteligentas” tu
rėjo apleisti musų draugiją.
Net ir rusai .juokėsi iš savo
prietelio, o kartu ir iš mus, lietu
vių, kad musų tarpe atsiranda
tokių neaptašytų “inteligentų.”

rf mmia )*■

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ

Town of Lake Draugystė Av. SlanL

wnmn—— t iii

HARTMAN’S
BARGENURAKANDAI

EXCHANGE KRAUTUVĖSE
Proga SUTAUPYTI

PINIGŲ
PIKTAI DVI

HARTMAN KRAUTUVES
KUR VARTOJAMA

TRADE IN” ir
SHOPVVORN” RAKANDAI
YRA PARODOMI IR
PARDUODAMI

GAUSUS KREDITAS

box kaladė ir mašina dešroms
dirbti; nupirksit visai pigiai.

30 pėdų lotas, prie Talman Avė.,
netoli 69 St., yra visi įrengimai, be
užmo
cimentinių šalygatvių
keta kama $750, veikite greitai. Atdaru nedėlioj ir vakarais.

A. N. Masnhs
6641 So. Western Avė.
Republic 5550
NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda, graži murinę penkių
kambarių cottago cimentuotas ir pleisteriuotas beismantas,. karštu vande
niu apšildoma, pusė bloko nuo kari)
linijos; šią savaitį turi būt parduota.
Kaina $3950, pinigais reikia $1400.
Atsišaukite pas
W ALTE R J U RIS

4 100 So. Campbell Avė.
Tel. Lafayettc 6719

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas, arba mainysiu ant bučernės ar
farmos. Namas randasi 3553 Wallace
Street. Kripkitė.s prie savininko
3436 So. Union Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dresamaking ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, DePARDAVIMUI vieno augšto mūri ■igning, Tailoring ir Dreąsmaknis namas, krautuve ir flatas, yra toi- ing.
Lengvais iimokėjimaiz. Di
letas
ir
elektra,
Union
Avė.,
netoli
30
delis numažinimas kainose.
3559 S. Union Avė.
St., kaina $8200.
VALENTINE DRESSMAKINO
I. CHAP & CO.
31
st
prie
Wallace
St.
COLLEGE,
PABDAVIMUI grosernė, kendžių.
tabako, mokyklos daiktų ir viso West Thirty First State Bank Bldg. 2407 W. Madison,
Chicago, FU.
kių smulkmenų krautuvė. Nupirk
Phnne
Seeley
1643
si! pigiai. Pardavimo priežastis pa
M. E. HUTFILZ, Managor
PARDAVIMUI mūrinis namas ar
liesit ant vielos. Kreipkitės:
—...... .i.... ■nJrtii..
-J
klioštoriaus,
apačioj
5
kamb.,
ap

ti
3518 yyųlĮaee St.
šildomas, viršui 4 kamb. pečiumi šil
domas, remtos $85, kaina $9,500,
UŽ PUSE KAINOS PARSIDUODA cash $3500, išmokėjimais, savininkas. VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS
BARBERYSTĖS
BUČERNĖ SU GROSERIU ANT
Tel. Lal’ayette 6271
Viena
geriausiai
apmokamų profesiHALSTED STREETO
4503 So. Troy St., 2 fl.
jų. Mes mokiname dieną ir vakarai.t.
Darbas laukia su gera alga, UždirbApyvartos daroma nuo $100 įl<»
DIDELIS
mūrinis,
2
fialų
namas
kitę
kol mokinatės .
$200 į dienų. Knygučių nėra, vis

prie Marųuette Bulvaro ir Maple■
woo Avė., garu šildomas, 1 ile va
loj jau 3 metai ir jeigu kas nori nos,
beržiniai trimingai. Atsišau
persitikrini kaip biznis eina, lai * kitę prie James Kral, 2444 W. 67
kas cash, savininkas bizny

toj

duosiu kožnam pamėginti

vie

Ųj? St. Tel. Prospect 1364

t kambariai
pagyvenimui, listasj
gaunamas ant kiek laiko tik nori-Į NORINTI pirkti, parduoti arba
ma. Del svarbios priežasties savi• ( mainyti namus, lotus, biznius, Inįlinkas parduos už pusę prekės ne - rim. hargenų,, namų, lotų aplink
gu yra verias, nemokančio biznio | viennnivnu
vienuolyną MariĮiietle
M
nario*. Malv
išmokins. Jeigu kas turit lotą ar,1 kil J. Namon. 2418 \V. Marųnelte
automobilį į mainus — priims kai-Į Rd., arti \Vestern Avė. Tel. Pro
po Į)irmij įinokėjimą. Del informa spect 8678. Ofisas adaras lig <8 v.,
nedėliomis iki 3 po pietų.
cijų matyki!:

.1. NAMON
2118 W. Marųuette Rd.,
Arti Westcrn Aye.
Phone Prospect 8678

PARDAVIMUI grosernė; biznis
išdirbtas per 20 metų ir apgyven
to! vietoj visokių tautų. Biznį da
rome gerai; pardavimo priežastis
— važiuoju į kitą miestą. Turi būt
parduota į trumpą laiką.

4422 S. Honore St.

IŠMOKĖJIMAIS

MOLER BARBER COLT.EGT1
105 So. Wells St.

PARSIDUODA bizniavus mūrinis
namas, yra bučernė ir grosernė.
Rendos neša $85 į mėnesį. Galima[
pirkti ir biznį sykiu. Lyso nėr:).'
Už vieną namą $901)0, o biznis lai
kaip suderėsi))!. Agentai prašomi
nesilankyti.
2519 W. 48rd St.

PARDAVIMUI naujas 2 Da
tų mūrinis namas, sun parlor,
6016 S. Francisco Avė., 5-5
kambarių, ąžuolo trimingai,
yra ugnavietė, bufetas, stikliniai porčiai, garu šildoma, tiktai $<3,500 cash reikia.

EIK Į MOKYKLį
Mokintas būdamas lengviau nešio
si gyvenimo naštą; nereikalausi
dirbti tokio darbo kad kūnas tirp
tų iš nuovargio.
Mokytam žmo
gui visuomt ir, visur lengva kovo
ti tiek už politiką, tiek už laisvę,
tiek už darbininkų ekonominius
reikalus. Skriaudžia ir išnaudoja
tiktai nemokytus žmones.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas
3106 So. Halsted St., Chicago, III.
P. S.
Musų mokykloje mergi
nos ir moterys paliuosuotos nuo
mokesčio
BARBERYSTĖS MOKYKLA

Del vyrų ir moterų, dienomis ir
vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa-

GROSERNĖ ir delikatesen parduo
siu pigiai. Biznis geras,.yra visi sutaisymai, stako mažai. Kas,nori eiti
International Barber College
j bznį yra vogos, cash registeris ir
9x12 NEP. KAURAI, BISKJ
651 W. Madison St.
viskas, kas tik reikia. Kaina $500. Tas
609 W Madison St.
ĮGADINTI ...............
J. $8.98 laimes, kas nupirks.
672
W.
Madison
St. 429 S. Clark St
3 ŠM. OVERSTUFFED PAR908 W. 35 Place.
LORO SETAI, DIRBTUVES
SAMPELIAI ...................... $164.50
Sheehan and AVitous
BARGENAS
RAŠYMUI STALAI, VISOKIŲ
I
Parsiduoda bučernė i rgrosernė
UŽBAIGIMŲ ....................... $8.49
1654 W. 63 St.
su
namu. Labai gera vieta, netoli
3 ŠM. MEDŽIO FRĖMŲ PARlietuviškos bažnyčios. Parduosiu pi
Tel. Prospect 1910
LORO SETAI ....... $26.89 ir $39.95 giai.
Kas
pirmesnis,
tas
laimės.
ARŽUIL1NIA1 GERI STALAI,
patir.sit ant vietos.
VISOKIŲ MIERŲ ................... $9.98 Priežastis
jTĖMYKIT PIRKĖJAI IR
Atsišauki!
;
ARŽUOLINIAI
KRĖSLAI, .
SPEKULIANTAI
1134 S. Fairfield At»e.
SKUROS SĖDYNES
........ $2.99
Kurie iš jūsų ieškote bizniavų lotų,
NAUJI
SAMPELIAI
DApasitaiko geriausia proga ChicaPARDAVIMUI
pirmos
klesos čia
LOVOS, VISOKIŲ IŠDIR
goj,
vieta tinkama yra Drug Storiui,
BI MŲ .............
$29.95 kriaučių dirbtuve. Taisome, prosina- Bekernei, Ice Creaminei, Bučemei,
me ir siuvame naujus. Viskas įtai Barbernei, Kriaučiui, Laikrodininkui;
CABINET GASINIAI PEČIU
KAI ........................................ $28.50 syta pagal naujos mados, kas nori pa vienu žodžiu bile kokiam bizniui. Kas
daryti pinigus, tegul atsišaukia. Par pirmas užims tą vietą, tai turės pro
MEDINES LOVOS, DVIEM
GULĖTI IR PILNOS MIEduosiu pigiai, nes persenas.
gą daug pinigo padaryti.
Atvažia
ROS ............. Nuo $9.98 ir augščiau
2751 W. 47th St.
vę patys pamatysit, kad tai yra tikDRESERIAI Nuo $19.98 ir augščiau
i ra teisybė, lotas randasi ant Mar[STEIGTA 1910
CHIFFONIERS IR CHIFFOPARSIDUODA bučernė ir groser-' ųuette Blvd., tarp Westem Avė. ir
ROBES*.... Nuo $12.98 ir augščiau nė labai puikioj vietoj, biznis senas;! Artesian, antras nuo kampo, 30 pėdų
DRESSING STALAI IR VAparduosiu už cash arba mainysiu ant pločio, 150 ilgio, viskas išmokėta.
NITIES .... Nuo $17.98 ir augščiau nanl0.
Mes išmokinsime jus
'
i Tik tam vienam bloke galima bizVISI VATINIAI MATRACAI,
Atsišaukite
nį atidaryti kitoj pusėj Artesian Avė. anglų kalbos į labai trum
$8.95
VISŲ MIERŲ
6652 Archer Avė.
restriktuota, tik dėl rezidencijų, daC O I L
K1NNEY-ROME
----------- : bar dideli apartftientinei bildingai bu- pą laiką. Taipgi aritmeti
SPRINGSAI, VISŲ MIE..'davojami. Kaina to loto ant greito
$8.49
PARDAVIMUI bučernė ir bulvaro
groser Pardavimo tik $5,000, jeigu kas turite kos, spelinimb, skaitymo
RŲ ..... .........
nė, labai geroj vietoj, prie L—. —,’ privatišką lotą priimsiu j mainus už
ir kalbėjimo,
daroma
visokių tau tikrą kaina.
daroma tik
ūk cash
casn biznio
oizmv-------------------Matvkit
VIDURMIEČIO KRAUTUVĖ: tų
L, apgyventa. Tun
mokėti
angliš-[
t
•
j
NA
jį
0N)
r..„.

SPECIALIAI

HUFFMAN

Prirengiamoji
MOKYKLA

I

518-20 SO. WABASH AVĖ.

Atdara pariedely ir subatoje
iki 9 vai. vakare

SOUTH SIDE STORE:
5801 SO. HALSTED ST.

ir So. Paulina gatvių. Visi nanai ma- butą už dyką; darbas Ubai mažas.
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug Kreipkitės vakarais po 6 vai.; 2 lu Atdara utarninke, Ketverge ir
svarbių reikalų aptarti.
bos iš užpakalio.
—Pilekalnis.
Subatoje iki 10 vai. vakare
Rašt. F. Motuzas.
3544 Lowe Avė.
x

ką kalbą. Priežastis pardavimui pa- 2418 w Marųuette Rd., arti Western
tirsite ant vietos.
.
Avenue, Tel. Prospect 8678
Tel. Repubhc 10166
.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime
1 ARDA\ IMI I aiba main.y- jumis j Kolegiją į dvyliką
mui 40 akrų farma, išmokėta, mėnesių.

RADIO FADA
FADA 44 tūbų
tūbų vertės
vertės $170
$170
RADIO
su visais prirengimais kaip tai A.
and B. Batterijomis, garsi triuba ir Washington Co., Alabama.
tūbais, parduosiu ta viską už $110.
duosiu už $2,500.
Atsišaukite kuogreitfiausiai pas
A. J. BACHUNAS,

4601 So. Ashland Avė.
Teleph'one Blvd. 4707

Par

Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Chicago, Box 437

1537 N. Robey St

(Netoli Milwaukee Avė).

