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Bandė nužudyti
Zinovjevą

Bolševikai teisia caro
nužudymo dalyvį

***0^*437

ĮŠALAS LAIVAS

Ivan Okladsky kaltinamas, kad
po caro Aleksandro 11 užmuši
mo virtęs revoliucininkų iš
daviku

NEW BEDiFORD, Mass., sau

Mildos svetainėj liuteronai gra
sio 10.— Ne\v Bedford Collon
žiai linksminos, kol girti sve
Manufactun rs acosiacija pa
čiai neapkėlč free-for-all muš
skelbė kad nuo sausio 19 dietynių; 30 areštuota.

D’Annunzio ruošias kovon
prieš Mussolinį

D’Annunzio ruošias kovon
prieš Mussolinį

------ -------------------------- --------------- - -------------------------------------------- į

Atmainos aukštose vy
riausybės vietose.

Dideli šalčiai Kaukaze

Nori panaikinti užsienio
pasy vizas

0RRS.

Krizis dėl ilgos Švedą
premjero ligos

Bandė nužudyti Japonijos
premjerą Kato

Federaliu teisėją gal bus
paskirta moteriškė

tat

Tekstilės tlarbininkaiiis
kerta 10liuos, algos

BALIUS SU MUŠTYNĖMIS

Kaltina gubernatorių dėl
kyšių ėmimo

Kaltina gubernatorių dėl
papirkti ėmimo

No. 9

Chicago

MASKVA, sausio 10. — šian
die čia prasidėjo viena nepapraščiausių Rusijos kriminalinėj is
torijoj bylu, kurioj kaltinamasis
yra Ivan Okladskis, 65 metų am
žiaus, vienas caro Aleksandro'IT.
užmušimo (1881 metais) dalv
vili.
C’
••••
Tos bylos klausyti teisino kambariu prisigrūdo daugybė
niaujančių — komunistų, revoliucininkų, svetimšalių etc.
Okladskį kaltina, kad po nužu
dymo caro Aleksandro II., jis
Sudakovas,
jaunas
šovikas
patapęs išdaviku ir ėmęs išdavi
vyras, tapo suimtas.
nėti žandarmerijai buvusius sa
Kaiingasis Italų poetas, buvęs vo draugus revoliucininkus. Del
Fiume diktatorius, įtūžęs dėl jos išdavystės daug revoliucinin
sausio
VARšUVA, Lenkija,
areštavimo jo draugo
kad
. — čia gauta žinių
kų žuvę iš caro budelių rankų, Paveikslėly parodyta įšalęs Micaigano ežere, netoli Grand
praeitą ketvirtadienį I^eningraarba išgrūsti Sibiran.
llavc.i, keliamas^ laivas (“fet’.-y”), kurį pakraščių sargyba
LONDONAS, sausio 10.—Pri
de buvo padarytas bandymas
Prokuroru yra žinomasai Mi bando iš sukausčiusių ji ledų išvaduoti.
nužudyt komunistų viršytą Zi vačios žinios praneša, kad gar kalojus Krylenko. Nors nuo ca
novjevą. Pastarasis ka* tik bu- susis Italų poetas Gabriele d’An- ro Aleksandro Antrojo nužudy
vo grįžęs j Leningradą, ir jamjnunzio, kurs paskilbo savo žy- mo praslinko jau beveik ketu
apleidus geležinkelio stotį, vie-’giais Fiume, ruošias irgi stoti riasdešimt penki metai, liudinin
nas jaunas vyras šovė j komiu- kovon prieš diktatorių Musso kais teisine bus nemaža dar gy
100 žmonių, taipjau tūkstan
lerno vadą. Šovusio pavardė linį.
vais tebesančių 1881 metų, laiko
čiai gyvulių sušalo negyvai.
D’Annunzio ryžęsis po to, kai tarpi o revoliucininkų, o'taipjau
\ ra Sudakov. Jis buvo suimWASIIINGTONAS,
sausio
fašistų policija pagaliau arešta pūkštančiai dokumentų OkladsTU ) .ĮSAS, Kauikazija, sausio
10. — šią savaitę aukštose val
vo ir jo draugą,
pasauliniame <io išdavystėms įrodyti.
džios vietose VVashirtgtonc įvy 10. — V j oj Kaukazi jo j siau
kare pasižymėjusį karininką ma
ko k "'eta i atmainų. Atmainos čia dar negirdėti lame krašte
jorą Viagliasindį.
ša.čiai, nuo kurių baisiai ken
Fašistai apkaltino VagliasinA t s is ta t yd ino
A u'kščia usioj o čia ir žmones ir visi kili gyvi
dį, kad jis turįs dalį dokumentų,
teismo teisėjas .losepb McKen- < atvėrimai. Kiek žinia, iki šiol
kuriuos buvęs fašistų lyderis
na. Jo vieton prezidentas Coo- šimtas žmonių ir tūkstančiai
Gubernatoriaus sunūs prisipa Rossi nesenai paskelbęs kaipo įro
žįsta nusidėjęs, bėt tėvas darnus Mussolinio piktadarybių. Kongremdnas Fish pateikė tuo l’idge skiria dabartinį proku- gyvulių sušalo negyvai.
Buvo atsitikimą, kad ūkinin
icra Karkiną E. Stone’ą. GęTa dalis tečiau dar nebuvo pa
esąs nekaltas.
reikalu įstatymo sumanymą.
ncraliu gi prokuroru, vieloj kai, išėję į laukus apžiūrėti
skelbta kartu su kitomis Rossio
Stonc’o, skiriamas Charles B. savo avių ar kitų gyvuliu, ne
TOPEKA, Kansas, sausio 10. reveliacijomis, ir joje kalbama
VVASHINGTONAS,
sausio
begrįžo: jie ir jų gyvuliai bu
Warrcn.
Išėju-i į ail'kšlę, kad Kansas apie nužudymą parlamento soci- 10.
Kongrrismanas llamilton
Rezignavo valstybės sekre vo rasti negyvi, sušąlę.
valstijos
gubernatoriaus jo-’alistų atstovo Matteottio. Be to, Fish (rcp., N. Y.) šiandie įne
Ru». J pas Viagliasindį policija radus d’Dideli būriai laukiniui kalnų
torius Charles E. Hughes. Jo
nalhano Daviso sūnūs,
šė atstovų butan bilių, kuriuo
dabartinis ožkų iir šernų, kurki dėl dide
sol Davis, imdavo kyšių iškąri Annunzio laiškų, kuriuose poetas norima panaikinti pasipertų vi vieton skiriamas1
Jungtinių Valstijų ambasado lio' šalčio ir stokos maisto aplinių, kuriems jis už tai žadė smerkia Mussolinio politiką.
zas ir tuo paliuosuoti turistus
rius Anglijai Frank B. Kellogg. •Leidę savo kalnus bėgo žemyn
davo gauti iš tėvo bausmės do Kardinolas Maffi protestuoja
ir šiaip žmones, keliaujančius
James R. Sheffield, iš Nexy į klonius, žuvo taipjau.
vanojimą, įtariama, kad tuos
užsienin įvairiais biznio reika-'
prieš Mussolinio žygius
A i m’ėn i j <) j,
Aliok s a n d ro po 1 i <)
Y-o iko, palvi ri m tas ambasado
kyšius gubernatoriaus sunūs
lais, nuo išlaidų ir nuo trukapygardoj,
kame amerikiečių
Del fašistų smurto žygių Pisorium Meksika;.
ėmės ne be tėvo žinios, Sba\vdymų bei įvairių kitų nepato-r
je ir užpuolimo ant laikraščio gumų, surištų su pasportų V1.
Girdėt,
kad Aukščiausiojo šelpiamoji misija rūpinas tūks
nee kauntės prokuroras
įermometI teismo teisėjas Oliver Wenddlil tančiais našlaičių^
ruošiasi abudu
Davisu arės-' Messagero Toscano įstaigos, Pi- žavimais.
ras rodo 32 laipsniu žemiau
•sos kardinolas Maffi telegrafu
luoti. •
Kongresmanas Fish žada rej_i llolmes taipjau nutaręs rczigzero.
Gubernatoriaus sūnūs prisi- Pasiuntė protetą karaliui, taip- kalanti, kad jo pateiktas ^į. • įmoti prieš kovo 4 dieną.
Kaukazo gyventojai neatme
pažino, kad jis iš tūlo Pollma- Jau
Mussoliniui ir vidaus liūs butų urnai užsienio reika-j
na, kad kada nors pirmiau bu
ministerini Federzoniui.
Savo
no paėmęs 1,250 dolerių,
lų komisijos apsvarstytas: ir
tų buvę čia1 toki baisus šalčiai.
čiau prisiekdamas
pareiškia, I proteste kardinolas sako:
pasiūlytas dar šiai kongreso1
Kadangi šalčiai gali labai pa
“šiandie Pisa buvo gerokai sesijai priimti.
(
kad tėvas nieko apie tai neži
kenkti paišeliams, žmonės jau
‘normalizuota!’ Kaipo vyskupas
nojęs.
V
dabar susirūpinę dėl gresian
Kaipo italas
Pats
gubernatorius išleido ’aš verkiu dėl to.
Chicago ir apielinkė..— šian- čio ateinančiais metais bado.
viešą pareiškimą,
teisindama- aš iš gėdos raudonuoju dėl to. Tik
maža
i die dalinai apsiniaukę;
jiM esąs visai nekaltas, aštrus tardymas galėtų pasaky
Į
a
t
ma
tuos
t
empora
t
tiro
j
;
stiproir apie sūnaus papildytą nusi- ti, prie ko tie metodai gali nu
. j kas mainąsis vėjas.
kaitimąc nieko iki šiol nežino- vesti.’’
Tos kardinolo protesto telegra
Vakar
temperatūra vidui iSTOKHOLMAS, Švedija, sau-'
mos vyriausybė neleido laikraš
nai siekė 270 F.
šio 10. — Ilga Švedų ministerio
Su laivo laužu jie per penkis mė
čiam paskelbti.
šiandie saullė teka 7:17,
pirmininko Brantingo liga veda
nesius buvo audrų nešiojami
džiasi 4:38 valanda,
v
prie valdžios krizio. Politinėse
Naujo parlamento rinkimai
vandenyne.
urnai neįvyksią
sferose jau kalbama apie pasky- (
rimą jo vietininko.
jj
PINIGŲ KURSAS
NEW YORKAS, sausio 10.
ROMA', sausio 10. — Premje
Jei socialistų premjeras Brau- jI
----------------------Prekybinis garlaivis Knowiis šį
ras Mussolini šiandie pareiškė,
ting negales veikiai grįžti savo šeštadienį, sausio 10 d., užsienio pi
HONOLULU, sausio 10. — kad sekami
rytą užtiko Atlantiko vandeny
visuotini rinkimai
pareigų eiti, jo vietoj veikiausia nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
Vietos japonų laikraštis žiži Italijoj neįvyksią ankščiau, kaip
bankų buvo skaitoma Amerikos ne audrų blaškomą, aplaužytą ir
j bus paskirtas finansų ministeris lerių
pinigais
šitaip:
gavo telegramą iš Tokio, ku- ateinančio lapkričio mėnesį, o jei
ledais apšalusį Portugalų keturThorsonas.
Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
i toj
pranešama, kad nežino- nebusią būtino reikalo, tai rinkiBelgijos 100 frankų ............... $5.01 stiebini škunerį, su septyniolika
Danijos, 100 kronų ............... $17.76 jo įgulos žmonių.
mas asmuo bandęs nužudyti mai busią atidėti 1926 metų paFrancijos, 100 frankų ........... $5.39
Japonijos premjerą Kato* Pa vasariui.
Italijos, 100 lirų .................. $4.22
Pasirodė, kad
tas laivas iš
sikėsinimas buvęs padarytas
Lenkijos, 100 zlotų ........
$19.25
Norvegijos, 100 kronų ........... $15.27 plaukė iš Montevideo, Uruguapremjero rezidencijoj. Žudeika
GRAIKŲ-TURKV BYLA
Olandijos, 100 markių ....... $40.60 jos, praeitų metų rugpiučio mė
pabėgęs.
Suomi jos, 100 markių'...........
Švedijos,
100 kronų ........... $26.95 nesį, ir vandenyne, ties Floridos
HAAGA, Niderlandija, sausio
WASH.INGTONAS, sausio 10.
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.48!pakraščiais, jį užklupo baisį vė10. — Haagon atvyko Turkų de — Prezidentas Coolidge ruošias
r . .
■"Vv* •
-iir
(sula, kuri jį nunešė tolyn į jūres.
ATSTOVU BUTAS PRIftMĖ legatai, Tevfik Rudiši ir Redaš federaliu teisėju šiaurinei Kali LietllVOS PinigŲ Kursas i<0v0j su audra laivas neteko sa
$331,000,000 ARMIJOS
rNuri Bei, kurie atstovaus Ango- fornijai paskirti moteriškę, p.
Siundant pinigus
Lietuvon pe_r vo vairo ir šiaip buvo stipriai
bnv’i’nnn
rrin
OlUMCJUnt
|)ltUgUS
I^lPLUVOn
~
ros valdžią Graikų-Turkų byloj iMaoeią vvaiKei
BILIŲ
lenę, aavoKatę. Naujienas Lietuvos litu kursas skai- apdaužytas ir gadintas. Tuo budėl apsikeitimo gyventojais. By Jei ji bus paskirta, p. Walker’ie- tant Amerikos doleriais yra skaito*
du jis, bejėgis, buvo visą laiką
sausio 9; la prasidės nuolatiniame Haagos nė bus Amerikoj pirma moteriš mas Šitaip:
......................... $5.50 audrų ir bangų jūrėse blaško
50 litų
‘
Atstovų butas šiandie prie-'teisingumo tribunole ateinantį kė užimanti federalio teisėjo vie 100 litų
.......................... 10.50' mas, ligi dabar jį užtiko garlai
......................... 20.75
200 litų
mė bilių, kuriuo karo departa-, pirmadienį (šiandie).
tą.
,
.........................
81.00 vis Knowis.
300
litų
mentui skiriama 331 milijonas!
Ir dabar ji užima svarbią vie 400 litų
......................... 41.25
......................... 51.50
Visi septyniolika
jo įgulos
dolerių reguliane-i armijai d?
tą, nes yra generalio prokuroro 500 litų
litų
...............
J
.......
.
61.75
600
Ikirtinėj jos sudėty — 12.000
sausio asistentė.
WA SI IINGTONAS,
.......................... 72.00 žmonių tapo išgelbėti, o pątsai
700 litų
karininkų ir 119,000 kareivių 10. — Del susektų Honoduilu
škuneris, kadangi jis niekam nėr
800 litų
92-50 betiko, ir paliktas
išlaikyti, išskiriant 8,000 Fi muitinėj
vandenyne
neregulaifumų
pa , (LOS ANGELES, Čail., sausjo .900 litų
102.75
y 1900 litų
li pinų skautų.
šiandie Los Angeles© iv
smerkta vienas muitinės agen 10.
Prie šitos sumos reikia priristi 25 laužas visados butų gresęs pavo
jaučiamas centai pašto išalidų už košną siuntini. jum kitiems laivams, tapo padeg
Bilius priimta 182 bakais tas vardu BiMand. Keturi kiti apygardoj
buvo
i Norint pasiųsti telegramų — dar 50
prieš 31.
lengvas žemės drebėjimas.'
tas.
inkriminuoti.
1 centų daugiau.

Šovr Zinovjevą

’

17 jurininky išgelbėta

šeštadienio vakarą Liutero
nai turėjo balių lietuvių Mildes salėj, 3158 S. Ilalsted gat
vėj.
Pasak Chicago Sunday
Tribūne, baffiuj dalyvavę apie
penki šimtai jaunimo. Jauni
mas link mai šokęs, tik galų
gale pasilinksminimas pasibai
gei riaušėmis ir muštynėmis.
Muštynes buvusios free for a 11,
ir jos? apie šimtas ar daugiau
asmenų buvę apdaužyti.

ros visuose bovc'lnos fabrikuo
se darbininkų algos bus 10S
nukirstos.
Normaliu laiku tuose fabri
kuose dirba viso apie 11,00(1
darbininkų.
Kitame bovelnos pramonės
centie, Fall Rivere, algų dar
bininkams sumažinimas 10‘/
paskelbta kiek ankščiau. čia
tek*, algų sumažinimas palie
čia apie 30,000 darbininkų.
Bartininkai žada priešintis
algų mažinimui

Atvykus policija ai\ šlavus
trisdešimt jaunų vyrų, kurio
FALL R1VER, Mass., sausio
buvę 1)( ėringo policijos nuo
10. — Keturių United Textile
vadoj uždaryti, kaltinami dėl
Workers
of America unijų
netvarkingo elgesio.
vykdo/nieji komitetai šiandie
Policijos žiniomis, riaušės laikė nepaprastą susirinkimą,
kiliu ries neužilgio po to, kai kuriame buvo kaip vienu bal
salėn atėję keletas girtų vyrų, su nutaria priešintis Fall Rikurie, norėję suardyti balių.
Cotton Manufacturers aso
Tas jiems ir pavyko.
ciacijos paskelbtam algų 10%
sumažinimui, kurs žada įeiti
galion lino’pirmadienio sausio
12.

Vokiečiy kabinetą sudaryt
bandys Dr. Luther |

Ku Klux Klanas-neteisėta
organiazcija

BEGiLINAS, sausio
10.
Kancleriui Marxui nepavykus
i -ivo bandymuose sudaryti ministerių kabinetą, tą uždavinį
TOPEKA, Kansas, sau-io 10.
pasiėmė buvęs iki šiol1 finansų
Aukščiausias Kansas; vaLsmini-.toris Dr. Hans Lulboras. tijos teismas šiandie išsprendė,
Pašto ir l'/.i’.egrafo ministeris kad Ku Klux Klanas yra n<*teiDr. Anton Hoof’e buvo beveik sėta Kansase organizacija, ir
verstinai priverktas pasitraukti kaipo tokia ji negali toj valstiiš savo vietos. Jis kaltinamas, jei ckzistuoti ir veikti.
kad be tinkamos garantijos
Savo
nuosprendį aukščiaudavęs didelių valdžios pinigų siai^ teismas motivuoja
tuo,
sumų finansiniams! interesams, kad Ku Klux Klanas nėra labį kurių švindelio operacijas darybos organizaciija, kurioms
yra įsivėlęs Prūsų Valstybės' nereikia valstijos čerterio, bet
bankas.
lyra pelno organizacija, imanti
_______ ___
iš savo narių mokesnį ir renj kauti pelną iš pardavinėjimo
LENINGRADAS, saurio 10. regalijų.
Pelno organizacijos,
Neurologijos
profesorius jei jos nori gyvuoti ir veikti,
Dr. Moletkovas paskelbia, kad turi turėti valstijos čarterį; Ku
jis esąs suradę 1 naują metodą Klux Klanas gi jokio čarterio
vėžio ligai gydyti.______________ neturi.

5is Kartus Greičiau
už 50 centu
Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums visvien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą
paštą
Naujienų telegramos išsiųstos iš Chicagos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas.
Lietuvos Koperacijos
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus adresantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi
pakvietimus atsiunti pinigus iš artimiausių
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias
pinigų siuntimo būdas.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog Į musų
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, IU.

■
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nesiuntė visų iš nąrių suimtų
mokesčių. Toks žmogus negali
būti gerbiamas.
Tas pats žmogelis surinkęs
L. L. P. bonų kuponus iš para
pijom! 1923 m. virš $200.00 ir
gavęs čekį iš. Uaitic State Banko
kaikuriems atidavė, bet kitus
Lie tuvių gyvenimas. — Draugi Vakarai.—SLA 100 kp. veikimo. praleido, ir kada pradėjo reika-i
—Darbai. — “Katalikų dais
jos. — Centristų smukimas.—
laūtl už kilpomis, pipigų, nepri
buotojas” sugautas.
Nedarbas.—Munšainas.
sipažino i^pįadžių, kad yra'ga-Į
Vęs pinigus, bet sakęs, kad buk
A LTS. 35 kps. Lietuvių DraLietuvių šiame miestelyje yru
bedieviams Lietuvos Valdžia pa
apie 60 šeiminų ir keletas pavie mos Kliubas Naujų Metų die-* vedus išmokėjimą, tai ir jie ne
nių, taipjau yra nemažai čia au- noj, Union Hali, 2 vai. po pietų, moką. Bet iš jų tarpo S. Šepi
gūsių jaunų merginų. Visi gana buvo suruošęs Lietuvišką kar- kas parašė užklausimo laišką B.
sutikime gyvena.
Laikraščių nivalą. žmonių prisirinko pilna S. Bankui ir gavęs atsakymą,
įvairių pareina. Pirmą vietą už svetainė, visi gražiai linksmi kad pinigai yra pilnai išmokėti,
pelno liks virš
ima Keleivis,
Laisvė, Tėvynė, nos. Kliubui
tada priverstas
prisipažino ir
Naujienos, taipjau pareina keli 20 dol.
atmokėjo. Tokias stambus klai
tautininkų laikraščių; yra ir kle • T. M. D. 121 kuopa sausio 25 das žmogų darantį reiktų vyt
d., 2 vai. po pietų, Turner Hali, šalin per devynius laukus nuo vi
rikalų laikraščių.
Draugijų yra penkios. Pirmą ruošia didelį programą. Statys sokio veikimo. Vienok jis yra
vietą užima progresyvė pašelpi- scenoj “Balon Kritęs sausas Ne žinomas kaipo parapijom! di
nė draugija Lietuvių Tautos. sikelsi” ir jaunų lietuvaičių bū džiausias
politikierius, kuris
relis
po
vadovyste
p-lės
FrenGyvuoja taipjau SLA. 48 kp..
vių daro “inventory”— sąskai
ALDLD. 102 kp., LMPS. 126 ces Gumalylės^ šoks šokį “Ievu tybas. Bet. yra viltis, kaj pra
žė”, dainuos šias daineles: “Ka leidus šventes darbo bus visiems.
Keli metai atgal centristai ;čia da noriu verkiu”, “Du broliukai
Vietinėj SLR K A. kuopoj revo
buvo atradę gero abrako-aukų, kunigai” ir “Saulė raudona”* sa
liucija. Buvęs toj kuopoj finan
ir per kelis kartus gerokai pasi kys eiles “Lietuvos vėliava”. Už
sų raštininku per 4 metus ar pa
pinigavo, nes žmonės nežinojo sibaigus' progrannii tęsis šokiai
darė klaidą, ar jam susimaišė
jų darbų, o kiti gi manė juos prie VVoodland ųrkestros' iki H
‘svetimi nuo narių gauti pinigai
esant kokių šėrų
pardavėjais. vai. nakties.
100 kuopa gyvuoja gė su savais, bet tik pasirodė, kad
Bet kad jie be
atlaidos lindo lai.SLA.
| vaTdybą' išrinkO ‘W2i>me4nedamokėtų narių- skola centre
rinkdami aukas ir nedavė jokių
siekia virš $600, nors mokesčių
atskaitų kaip jie tuos pinigus tams rimtus narius valdyti kuo
pos reikalus.' JS&i$o 3 d. pergu kjiy&ufe; rodo \ kiekvieną narį
sunaudojo, o čia dar V. Z. Za
pilnai užsimokėjusį esant. Na
bulionis paskelbė, kad Laisvės lėta 1924 m. knygos ir atrasta
riai sužinoję : apie atokią didelę
pastogė saviems reikalams apie viskiu tvarkoj. 'Kuoptjį pinigų
klaidą jų nuoskriaudai . padary
$1.500, o ir vienas jų dentistėlis vra $218-/i;r virš 40t .niin'ųt . At
mą, vosi nesuplėšė iŠ pykčio savo
irgi sunadbjo apie $500, tai žmo stovus į SLA. 10-to apskričių
“išrinktąjį”.
Prispyrė rast,
nės sustojo tiems patentuotiems busiantį mętinį savažia^ifną iš
gauti paskolą ir pasiųsti į centrą
revoliucionieriafhs duoti abrako- rinko visus rimtus senus kuo
kiek reikia. Tą raštininkas jau
pos veikėjus.
a ūką,, o negaudami aukų ir paDarbai pas mus eina silpnai yra padaręs. Bet per keturis
tyš kdm'unistai pradėjo smukti
metus ėmė į širdį tikrą kūną ir
ir dabar yraująu. visai nusmukę, tarpušventėse —nuo kalėdų iki
kraują Viešpaties Jėzaus Kris
nes ir patys jų nariai .pamatė, po Naujų metų 5 d. sausio ma
laiku betgi
kad jų vadovai yra tik paprasti žai kas dirbo. Didžiuma dirbtu- taus, tuo gi pačiu
veidmainiai, kurie moka vien ki
tokių pažiūri žmones ir jų laik- IIIOIII1IIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
raščius keikti ir šmeižti ir paskui aukų kaulinti.
DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
ALDLD. 102 kp. narių pi rUžsisąkykite sau ir savo giminėms Lie
miau turėjo virš 20, o dabar be
tuvoje vienintelį Lietuvos Socialdemokratų
liko tik keli, patys karštieji Vil
nies ir Laisvės sekėjai, bet’ ir
Partijos laikraštį
. ? L.
tie žada už savo kuopą greitai
“SOCIALDEMOKRATAS”
užgiedoti amžiną atilsį. Tas pats
Jį leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30
yra ir su “progresystėmis”’ —
metų Lietuvoj gina proletarų frontą.

įkorespondencijosĮ
Portage, Pa.

LA1PS. 126 kp. Ji turėjo 23 na

i

res, bet didžiuma jų nežinojo net
ir kur jos prikauso ir kokia ta
yra draugija — šventa ar pra
keikta. Mat centristai organi
zuodami nesakė, kad tai yra jų
draugija, o tik tvirtino, kad ji
buk esanti apšvietus draugija.
Bet kada visokie jų kalbėtojai
nesiliovė lankėsi ir kauliję aukų,
tai ir progresystės ėmė nerimau
ti, girdi, jas jie dar labiau iš
naudoja, negu lenkų ar airių ku
nigai. Tad iš 23 progresysčių
beliko tik 7, ir iš tų trys nori
kuopą likviduoti ir pinigus išda
linti. Atrodo, kad ir progresystės
turės mirti kartu su kita cen
tristų sosaide.

Musų miestely policija ėmė aš
triai
persekioti už naminėlūs
dirbimą. Labiausia puola atei
vius. Jau daugelis ir lietuvių
užsimokėjo
pabaudas, net iki
$200. N ie kuri e pabijojo ir su
stojo. dirbę munšainą, bet kiti
jį verda po senovei'. Mat biznis
yra biznis visiems.

Ratine, Wis.

“SO( IA1. PKM( >K K AT AS” išeinu kas savuite Kuune.
KAINA: Amerikoje metams $2.40, pusei metų $120. Lietuvoj

— per pusę pigiau.

norėdami:

mjųlatęs rąšiRčju
kokorespondenęijaa opi®
vjetęs
progresyvių lietuvių veikimą į
“Dratigą“,
‘‘Darbininką’*
ir
“Garsą”.
/ »
čioii parodžiau savo kolonijos ■?
kataliko veikėjo darbus. > Su*
prantąma, koks mokslas'.'tokios

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS!
PAS MUS.
TAS JUMS BUS.į
ANT NAUDOS.

S. LFABION AS Cik

—M. Kasparaitis.

809 W. 351h SI., Chicago

»

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn St., Room 1211
Telef. Dearborn 1013

Dabar Laikas
PATOGIAUSIAS laikas, užsisakyti NAU
JIENAS,, tai nuo Naujų .Metų, 1935 metai
lai būna apšviestos metai. Kiekvienus lietu> vis ir lietuvė tegul skaito NAUJIENAS per
visus 1925 metus, Beskaitydami NAUJI E. NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau
gai.
NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kad jus netik patys skaitytume!
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.
Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis,
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir Vadovaujantis lietuvių laikraštis pa
saulyje.
Skaitykite NAUJIENAS ir jus.

JAUNIMĄ

Kviečiame užsisakyti sau ir savo giminėms Lietuvoj vieninte
lį darbininkų jaunimo laikrašti-

“ŽIEŽIRBA”
Išeina Kaune kas mėnuo.
KAINA: Amerikoj metams 60 centų. Lietuvoj — per pusę pi
giau.
ADRESAS': “žiežirba”, Kaunas, Keistučio g-ve, 40; b. I Lithuanian.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ
KNYGOJ IR LAIKRAŠČIŲ?

Advokatas
MIEŠTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street,
į 1 Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5586
VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki
pietą.
ROSELAND’O OFISASi

10717 S. Indiana Avenue,
Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
ki 9; Subatomis visą dieną; iven’miis iki pietų.

SPECIAĮJSTĄŠ ant egzaminajimo apstraktų ir padarymo
ohtraktų, dokumentų ir visokių
popierių.

. Lietuvon ..................
... $150
NAUJIENOS pusei metų..............
. . . $4.00'
Lietuvon ..................
NAUJIENOS trims mėnesiams ...
Lietuvon ....................... ,............ $2.00
Užrašykit NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

-

Chicago, Iii.

“Socialdemokrato” platintojams 1925 m.
duosime sekančias dovanas:
Kas surinks 8 naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusmetinių), neprenunieruvusius “Socialdemokrato” ir prisius už juos pi
nigus, gaus knygą “l’asuulto istorija” (pirmąjį tomą), 400 pusi., su
pavcikoluis.
II. Kas surinks 6 naujus metinių^ skaitytojus (arba 12 pusme
tinių), gaus dovanai dvi puikias knygasz: t) “Iš tamsios praeities j
šviesių ateiti” ir 2) “Stebuklai ir paslaptys”.
1 .

III. Kas surinks 5 naujus metinius skaitytojus (wrba 10 pusme
tiniu), gaus dovanai vieną minėtųjų Kuba kino knygų ir dar knygą
“žemes Istorija” (Lunkevičiaus). Kaina perkant 2 litu, 80c.
IV. Kas surinks 3 naujus metinius skaitytojus (arba 6 pusme
tinius), gaus 2 knygas: I) “Holševizmas ar Socialdemokratija?” (O.
Bauerio), kaina 1 lit., 50 et. ir 2) “Kraujo lašo kelione” (kaina 2 li
tu, 50c).

llilHllllllllllllllllllllllllllllll^

Čia siaučia nedarbas, Daugelis kasyklų stovi uždarytos, o
jeigu kurios ir dirba, tai dau
giausia dirba po 1, 2 ar 3 die
nas į savaitę. Yra kelios kasyk
los, kurios dirba 5 ar 6 d ienas
savaitėj, bet darbo jose negaliI.MKlaiipa gauti. Patari inu
biąni$ į cią nevagiuoti
jieįkoti, pės apsigausite.

▼

rr—"v

ADVOKATAS

11 8. La Šalie

Rww 200?.

Tel Randoląh 1034 — Vai. neo 6-3
Vakarais
i
8301 8. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 į
0-8 ▼. v. apart Panod#liq Ir
pitnyčio*. .

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
TeJephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Soredoj ir PstnyČioj nuo 9 r. iki 6 ▼.
Veda visokias bylas visuose tejsmŲoj>e. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
ną Pinigus ant pirmo inorgičiaui
lengvomis išlygomis.

APYSAKOS
Poilsis Sielai —
Penas Protui—
Gyduolės Nervams

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

A na tolo France o apysakos.
miręs A. France buvo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovanų už pasižymė
jimų literatūroj. Jo raštai yra nepapras
tai įdoimis.

Skaitykit Naujienas nepraieiBdaini
vieno numerio ii* patarkit užsiprenuujerųotj kitiems.

/A.

Veda visokius sudus.

Tai. Dearborn 9067

Malonu yriukiekvįcpam po dienus sun
kių darbų, po susinervavimų musų gyveni
me, |M,n\skaityt lengvų apysakų, nusirainint
ir
........ ..
“ ............. 1
Naujienose,

Čia visi angliakasiai yra or
ganizuoti ir dirba po unija. Bet
darbo sąlygos yra blogos. Anglis
žema—nuo 3 iki 4 pėdų. Vieto
mis eina daug
akmens, kurį
angliakasiai turi imti už dyką,
<nes nors unija gyvuoja, bet ji
nėra tokia tvirta,
kaip kitur.
Todėl
angliakasiui, čia gauną
unijos nustatytą kuiną už iškas
tą toną anglių, Vct visą? kitas
darbo sąlygas diktuoja pats bo
sas.—Vergas

Vakarais ir nedėlios rytą!
3335 Ko. Halsted St.
Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Al>
atraktai. — Ingai jojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
■aaigjuii'
T
■
>

J. P. WAITGHES

. . . $7.00
. . . $8.00

N A U JI EN OS metams........................
l

ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Keistučio g-vė 40, b.
L, Lithuania.

J

Tęl. Bo levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR- į|
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir i
V Parduodam Laivakortes. • *

Ofisas vidurini Cityj;

Room 1720
CH1GAGO TEMPLE BLDH.
77 W. Waskinrton St.
Cord WaskingtoD & Clark
Namų Tai.: Hyde Park 8394

V. W. RUTKAUSKAS }
Advokatas
29 $o. La Šalie St., Room 530
*
TeL Central 6390
Va*, 3223 S. Halsted St., Chlcago
• Tel. Yorda 4681
'

John Bagdziunas Borden
WUV1S ApVpKA't’ĄS
69 W. WąghingUm SL, Kuom 1310
Telephoae, Dcąfburn 8946

Vakarais: U151 West 22 Street
Telephoue Kooaevelt 9090
Nąmų Telefonas Canal 1667

A. E..STASULANI
\V. Habitu ton St. K<)oiu ‘
tel. Central <Į2oo ■
‘ ' o uhi Ket vergo vakare
4911
.• t l’,St. Tel.' (. ięcrd 8

Ant Bridgeporto Seredoj i
■6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v.
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6

Pirmadienis/ Sausio 12, 1925
..... . u.—■
I IlSHS

BrA.WJI.KIW, Ch’lesgo, iii.
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Valgyti reikia šaltą, supiaustytą j riekutes su saldžia plak
ta grietiene. sį pudingą! gali
laikyti ilgai šaltoje vietoje.
■
■■*■■■■
■■■■ ■ . , ■ ■■■■ Veda Dora Vilkienė ................... ..■■■< Jeigu nori gali padaryti išsyk
------------------------■
I tik pusę tiek, kiek čia pasaky
tirštės. Tada gerai išplak balty ta.
mus kiaušinių su keliais šauk
štukais cukraus, uždėk ant vir
šaus pudingo, kaip pudingas bus*
SRIUBA Iš AVIENOS
iškepęs, ir vėl padėk į pečių ant
Vaistas nuo nusideginto. Pa
svaro avienos nuo kaklo
10 minutų pakol viršus parus.
imk svarą karčiosios druskos
2 tortui Les
(opsorn salts) ir ištarpink kvor
2 svogūnu
PIGUS PYRAGAS
toje vandens. Nusiplikinus, su
2 Šaukštu ryžiu
vilgyk skudurą ir dėk ant nu
2 bulves
1 kiaušinį
degintos vietos, suvilgant išnau1 kvortą vandens
1 puoduką cukraus
jo kas 15 minutų. Gjreitai nu
Druskos ir pipirų pagal sko 4 šaukštus sviesto
malšina skausmą ir neduoda pūs
nį.
1 puoduką pieno
lių užtraukti.
Supiaustyk avieną į mažus 3 šaukštus baking powder
šmotelius, sudėk į puodą ir už
1 šaukštuką gvazdikų (cloAvižinis muilas užlaikymui
pilk šaltu vandeniu. Virti rei ves)
rankų švelniomis žiemą.
kia ant mažos ugnies 3—4 va
Paimk balto kastilinio muilo
1 puoduką razinkų
landas. Kuomet mėsa virs 2 2 puoduku miltų.
l/i, svaro ir ištarpink jį ant lavalandas, sudėk svogūnus, ry Gerai išplak kiaušinį, pri
žius, tomates (supiaustyk), pa- dėk cukrų, nuolat plakdama.
tirštink truputį su miltais, jei Pridėk ištirpintą sviestą, nuo
gu reiktu.
lat maišant.
Paskui pridėk
šią porciją gali padauginti pramainu miltus sumaišytus
tiek sykių kiek nori.
su baking powder ir priesko
niais ir išsijotus kartu ir pie
VERŠIENOS KOTLETAI
ną. Galutinai pridėk sukapo
tas ir išmiltuotas razinkas. Su
Jeigu nori turėti gerus kotle dėk į ištaukuotas blėlas ir kepk
tus, tai turi paimti dėl kiekvie vidutiniai karštame pečiuje.
no kotleto mėsos nuo trijų
šonkaulių. Du šonkauliu iš
PUDINGAS Iš SAUSAINIŲ
pjauk, o trečią palik. Tą mė
są gerai išmušus pasudyk ir
1 puoduką sviesto
ant karštos patelnės padėjus
3 puodukus cukraus
truputį taukų arba sviesto iš
6 kiaušiniai, truputi suplak
kepk. Ne kepk per ilgai, kad
ti
mėsa nesudžiutų.
15 krekėsų (sumaltų)
Tuos kotletus gali valgyti su
•/o šaukštuko druskos

MUSŲ MOTERIMS

h

ų IR KAIP VIRTI

Seimininkėms patarimai

bai lengvos Ugnies, saldžiųjų
migdolų aliejaus (svveet almond
oil) I unciją; paskui nuimto nuo
ugnies ir įmaišyk D/o uncijos
avižinių miltų. Sudėjus dar vie
nądrachmą rozmarinio aliejaus
(oil of rosemary) padaroma gar
džiai kvepantis muilas.

Blakes išnaikinti galima seka
mu budu: Paimk kvortinę bonką ir pripilk į ją per pusę alko
holio ir tarputyno ir įdėk (un
ciją kamparo šokų eum Camphor). Suskato nunok gerai pir
ma vartojimo ir su mažu tep
tuku apvilgyk plyšius, užlaidų
sulenkinius ir t. t., ir visur ki
tur kur tik mažiausias ženklas
blakių tesiranda. šitas skysčius
nepavojingas jei bent tik užsi
degtu. Suvilgyk viską gerai, kur
manai blakių yra. Skysčius nai
kina blakes, bet drabužių nesu-

tepa. Jeigu blakes neprapuola,
tai per savaitę, kitą vėl tą patį
atkartok.
Marinavotas alyvas gali vai
gyti tik labai tvirti žmonės. Ne
reikia jų duoti vaikams.

LPAMaltExtract

Mes
dalis

Su
Bohemian
importuotais apipiais ir geis
tina, 1
setas
.$1.00. 1 tu z. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir nustingą
gėrimą. Prašy
kit jūsų groserninko, kad gau
tų jį dėl jnsų.
dastatome j visas pasaulio

AKUŠERKA
8101 So. Halsted

salotomis

ii-

bul-

vemis.

1 šaukštuką cinamonų

Baigusi akuše
rijos kolegiją;
ilgai praktika
vusi
PennsyL
vanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.
Už dyką pata
rimas, d« ir ki
tokiuose reika
tuose moterims
Ir merginome,
kreipkiUs o ra
site pagalbą.
Valandos nu<
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakarą.

KEPTI OISTERIAI

Nuvalyk oistcrius ir nušluos
tyk. Pakelk oisterį su šaukštu
ir įmirkyk į sviestą, paskui įvelk j krekėsų trupinius į ku
riuos įdėk druskos ir pipiru.
Kepk oisterius ant skaurados
:irba pečiuje ant dratų pakol
parus.
Valgyti galima su citrinos sun
ka, tomatėmis arba tirpytu svie
stu.

2 kvortas pieno
1 svarą razinkų (be kailiu
kų)
Sumaišyk viską kaip čia eilė
je surašyta, tik nedėk razinkų.
Kepk pečiuje 4 — 5 valandas.
Maišyk gana tankiai pirmą ke
pimo valandą, paskui pridėk
razinkas ir kepk nemaišydama.
Uždengk, jeigu pradės rusti.

MADOS

KIAUftINiENfe SU ŠORIU

RESURSU

Gerai išplak 2 kiaušiniu ir
sumaišyk su jais puskvortę
karšto pieno. įdėk keletą rie
kučių senos baltos duonos i
molinį kliudą. Sutarkuok ant
šios duonos ketvirtą dalį sva
ro angliško sūrio. Apipilk kiau
šiniais ir pienu.įdėk į - pečių ir kepk kokią
20.minutų. Padėk ant stalo dar
labai karštą.

Turėk švarias, sveikas akis

kraštt; siunčia pinigaus savo giminėms ir

$19,000,000.00

VIRS

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

1 blėta komu
2 puoduku suraikytų tomačių,
arba plėkinė konservuotų.
1/2 produkto maišytų taukų ir
sviesto.
1/2 puoduko duonos trupinių
2 šaukštuku cukraus
Druskos ir pipirų pagal skonį
Žiupsniuką raudonų pipirų.
Sumaišyk viską, sudėk į ištaukuotą bliudą, apdengk su duo
nos trupiniais, sumaišytais su
ištarpintu sviestu. Kepk viduti
niai karštame pečiuje apie pusę
valandos.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO G AUTI SEKAMA YPATA:

Į

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

Paštas

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų
inkstų, reumatizmo,

nervų mote

riški],

vyrišku ligų ir visu ne
sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir
eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St„
netoli Ashland Avė.
4

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki
8 valandai vakare.

Dr. Benedict Aron
Dr. J. M. Chrzan

Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Armitage
3995. Res. Key.stone 4130.

LIETUVIŲ DAKTARAI

Mieros_________ ____ per krutinę

(Vardas ir pavarde)
(Adresas)

(Miestas ir valat.)

Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir
nuo 6:30 iki 9 vakare.

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

Daktarai kurių vardai čia
padėti, yra pasirįžę tar,
liauti lietuviams.
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
v

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare

>

Dr. A. A. Roth

DR. S. A. BRENZA

Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Specialistas Moteriikų. Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų Ugi
Ofisas: 8103 So. Halsted St, Odcage
arti 81«t Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ve*
diliomis iŠ Šventadieniais 10—12 dian

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

36 mierai reikia 3’4 yardo 40 co
lių materijos ir % yardo skirtingos

siųsti man pavyzdi No___ n-----

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1843 So. 48 Avė., kampas 19 St.

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

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38,
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

DR. SHERMAN

Vi

Ofiso Valandos:
, 9 iki 12, 1 iki 8 delnų
Ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Phone Cicero 8459

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

Telefonas Boulevard 1989

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

J

(Pirmiau buvęs extra-ordinary
profesorius patalogijos Berlino
Universiteto)

Apskritis

................. turi gaut Lietuvoj litais ........................ (jei nori

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

Dr. Miliam Blanchard

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

‘NAUJIENOS Pattem Dept.

Special: Nedėliotus ofisas uždary
tas.
Jeigu reikalinga dėl naumų
šaukite
Boulevard 4136
arba
Drexel 0950.

Phone Boulevard 7589

i>ji-

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.

materijos.
3 puodukus pieno
Norint rauti vieną ar daugiau virš
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
1 puoduką duonos trupinių
paduotą blankutę arba priduoti pa
1 valgomą šaukštą sviesto
vyzdžio numeri* pažymėti mierą ir
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę
1 šaukštą druskos
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
3 kiaušinius
15 centų.
Galima prisiųsti pinigus
2 puodukus supiaustytų obuo arba krasos ženkleliais kartu sa už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:
lių
Naujienų: Pattem Dept., 1789 So.
1 šaukštą vanillos
Halsted St., Chicago, III.
Cukraus pagal skonį.

✓ al.i 9—10 A M. ir po 8 vai. va*

Akiniai $5 ir augščiaa

1046 Milwaukee Avė., kainp. Noble St.

No. 2050. Lengvai ir greitai pa
siuvama suknia. Ją gali lengvai pa
sisiūti ta, kuri nepripratus siūti. Ja
besisiudant turėsi gerą ir dėkingą
pradžią.

3235 S. Halsted St.

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

Pasitikėjo padėti savo taupomus pini
gus j Kaspar American State Bank, padėjo
kaipo taipymo sąskaitas. Tokiu budu jau
tūkstančiai žmonių susipirko sau namus ar
ba investavo į Pirmus Morgičius arba Pir
mų Morgičių Auksinius Bonus.
Tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio

RUSIJOS-

Gerai lietuviams Žinomai per lt
netų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgau ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas liga*
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1625 W
'8th St., netoli Morgan SL
VALANDOS: Nuo 10-12 pietą
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: CauM
81 lt. Nakų
Telefonai i
Drexel 0950
Boulevard 4188

;

Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

Pinigų prisiunčia

-IS

i

3333 So. Halsted St.

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.

Išsviestuok gana gilų molinį
arba paliavotą bliudą. Įpilk pie
ną. Padėk ant užpakalio pečiaus
ir • pridėk duonos (jei galima
baltos) trupinius, sviestą, drus
ką, išplaktus kiaušinių trynius,
obuolius, vanillą ir cukraus pa
gal skonį.
įdėk į pečių Ir kepk iki obuo
liai bus minkšti ir mišinys su-

«-DR. HERZMAN-®

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

KORNAI IR TOMATĖS

JIE VOS PUDINGAS

3235 S. Halsted St.

Lietuvis Specialistas

1900 Blue Island Avė., kampas 19 St.
CHICAGO, ILL.

$2,000,000.00

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. į

DR. SERNER, 0. D.

2428 W. 47 St.
Phone Lafayette 1104

Kaspar AmericanStateBank

Kapitalas ir
surplus

PRANEŠIMAS

Alpa Malt Extract Co.

žystamiems per šj banką.
Pasidarykite talpintoj u pinigų šios di
deles ir saugios bankos, kuri yra vedama
tikrai patyrusių žmonių.
Juo greičiau jus pradėsite taupyti, tuo
greičiau jus atsieksite savo tikslo.

1 šaukštuką “nutmeg”

Pasekmingai pa
tarnauju
mote
rims prie gtrndyrn o ,
j»ntarimai
dykai.
3113 South
Halsted S't.

Tel. Vardą 1119

100,000 DEPOZITORIU

daržovėmis,

Tel. Blvd. 313R
M. Woitkewic5tBANIS
AKUftERKA

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENl

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.

REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”
Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
r

Paštu
50 litų .......... ............. $5.75
100 litų .......... ............. 10.75
200 litų ........... ............. 21.00
300 litų ........... ............. 31.25
400 litų ........... ............. 41.50
500 litų .......... ............. 51.75
S_________________

Telegramų
....... ................. $6.25
...... ................. 11.25
....... ................. 21.50
....... ................. 31.75
....... ................. 42.00
...... ................. 52.25

600
700
800
900
1000
5000

Paštu
litų .......... .............. $62.00
litų ........ ................ 72.25
litu ........ ................ 82.50
litu ........ ................ 92.75
litu .......... .............. 103.00
litu .......... .............. 514.00

Telegramų
........ ................ $62.50
...... ................. 72.75
....... ....’............. 83.00
..J.. ................. 93.25
........ ................ 103.50
.... . ................ 514.50
_________________i

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Illinois

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 ....
Valandoa: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:30 vakare

Francuziškas Daktaras

Dr. A. J. KARALIUS

Specialistas kraujo ,odos, chronilkų Ir alaptų ligų
Gydo au pagelba naujausių metod)
X-Ray Spinduliai

Gydytojas ir Chirurgas
8303 So. Morgan St.,
Chicago.
Telephone
Boulevard 2160
Valandos
Nuo 9 Iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakaro

Ofisas 1890 So. Ashland Avė, aai
viršaus Ashland State Banko
Telefonas (Janai 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 16,
Nedilioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietį

Dh A. L Rutkauskas |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Arą
Tel . Lafayefte 414C

t

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.
V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:86
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

■u*....m.

ITKW1EKTO,
HMBU
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Pirmadienis, Sausio 12. 1025
MMMP

Įkiam, kad paris naujas Juduos

ISais, kurie gali visai kitokioje
kad Trockis pasidarė bolševikas
mas, kadangi pastaroji uni
karalius.
šviesoje nušviesti tą neįmano
tiktai nuo laiko bolševikiško per
ja buvo (ir tebėra) kontro-*
I Maža to, jis
nesustojo net mai svarbų istorijos įvykį ir ati
versmo Rusijoje; pirma gi jisai
The Lithuanian Daily News
liuojama atžagareiviškų vir-j
I
prieš
tai,
kad
nužudyti
savo dengti gilios senovės paslaptis,
buvo arba menševikas (horrenPublished
Daily Except Sunday
'gražiausią ir mylimiausią pačią
hy The Lithupnian News Pub. Co. Ine. šininkų,kurie nesiskaitydavo
dum!) arba bent atkaklus Leni
(Iš Z. ęharbinino)
Mariam ir sūnų Antipatrą.
su narių teisėmis ir priešin Netiesa,, kad Franci jos prem no priešas. Per 13 metų Trockis
Editor P GRIGAITIS
Moterys apie vyrus
kovojęs su “draugu Leninu” ir
Ęąt Herodas vis
negalėjo nudavosi
jų
teisėtiems
reikala

Amerikos
ir
Anglijos
archeon
.
™
nu1739 South Halsted Street
jeras Herriot yra socialistas, tik per kokius septynis metus
—Vyras skaito, 1 jos rojus
logaij spėja, kad jiems pasisekė. f
*• kankino mintis apie
Chicago, III.
vimams.
Kaip
dešimties
me

Nors
jo
partija
vadinasi
“
socia

yra ten, kur nėra jo pačios.
Telephone Roosevelt 8500
jisai darbavęsis išvien su bolše surasi kapą senovės
valdono**
“
81
™
k
?
nk
"
ren1
*
omenyje
sura
tų patyrimas parodė, atski listais radikalais,” bet visi ge vikais. Kokią gi jisai turįs tei
—Jeigu nori, kad vyras bu
Subscription Ra tęs:
Herodo
Didžiojo,
kuriam
viešpa^
)kl
?
Juduos
kai
ainius.
gražią
lusieji nuo senosios unijos rai žino, kad žodis “socialistas” sę statyt keterą prieš “senąją Hen
$8.00 per year in Canada.
Visai suprantama ta baime, tų namie, tai laikyk
$7.00 per year outside of Chicago.
tau
j
ant
gimė
Kristus.
rubsiuviai sugebėjo dau tame varde tėra tiktai istorinė leninistų gvardiją!” /
1
kurią pasak šv. Motięjaus, tiro tarnaitę.
58.00 per year in Chicago.
Ginčai dėl Kristaus, jo gimi
Iš tiesų gi ta partija y- Musų skaitytojai jau žino, kad
— Zreri vyrai
randasi tik
3c. per copy.
ginus pasiekti, negu United liekana.
nas
jautė
išgirdęs
iš
galvočių
ra buržuazinių radikalų arba visas šitas kačių koncertas prieš mo ir gyvenimo laikotarpio, o'
kapinynuose!- ir šešiolikos meEntered as Second Cluss Matter Garment Workers.
apie
tai,
jog
gimė
tikras
Judėjos
taipgi
dėl
jo
nukryžiavojimo
te

kairiųjų liberalų partija, Ji su- buvusįjį karo komisarą yra diri
tų merginos vaidentuvėje.
March I7th, 1914, at the Post Office
karalius,
kuriam
garbę
atiduoti
of Chicago, III., under the act of
sideda ne iš darbininkų, bet iš guojamas iš Maskvos. Komunis beina dar net tarp pačių teologų.!.. 1 , ,v
—Kad pamatyti vyrą jo naMarch 2nd 1879.
l^aiigeHs modernų jų teologų^16 atv^° 18 ^ytų.
Iki Amalgameitų unijos buržuazinių elementų.
turaliniame kailyje, reikia nuo
tų
spauda
niekina
Trockį
(kuo

»
.
..
•
...
4
'
H
erodas,
sunrant;
Herodas,
suprantama,
stengėsi
Naujienos eina kasdien, išskiriant susiorganizavimo
adatos Ilerriot’o partijos pakraipa y- met jisai neturi galimybės nė yra linkę manyti, - jog tik dalis
jo nulupti keliai
kailius.
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
nužudyti
naujai
gimusį.
Apie
—Vyras prilygsta
mažam
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, darbininkai Amerikoje bu ra daug maž tokia pat, kaip Lie atsakyti jai!) dėlto, kad taip Naujame Testamente paduotų
<» >.- tai, sulig padavimų,
sužinojo
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
vo tarpe labiausia išnaudo tuvos liaudininkų. Lietuvos įsakė žinovjevo, Stalino ir Ka-; atsitikimy atatinka . tikrenybei, Juozapas ir Marija, Jie iš Vif- auksiniam laikrodukui: jums
Užsimokėjimo kaina:
liaudininkai keletas metų atgal menevo šaika, kuri šiandie kon- Jie remiasi paskutiniais mokslo
išduoda garantiją dviem dejamųjų šios šalies proletarų. irgi
Chicago je — paštu:
leemo
pabėgo
į
Egiptą.
vadinosi “socialistais,” bet traliuoja Rusijos komunistų par- daviniais. Jie nemažai svarbos
sėtkam metų, bet tankiai aut
. Metams .........................
$8.00, Šiandie rubsiuvių darbas yra
Istorijos
daviniais,
Herodas
rytojaus jis “sugenda”.
paskui jie to vardo atsižadėjo ir tiją ir Kominterną; “Naujienų- priduoda ir vėliausiems archęoPusei metų .................
. 4.00
numirė baisiose kančiose ke —Vyras gali mylėti daugelį,
Trims mėnesiams .......
_ 2.00 geriaus apmokamas už dau vietojo ‘socialistai liaudininkai”
se” jau senai buvo pranešta, kad logijos tyrimams,
. 1.B0
Dviem mėnesiams ......
gelį kitų 'amatų. Amalga ėmė vadintis “valstiečiais liau toks įsakymas komunistams yra rTodėl
minėtieji
Amerikos ir liems mėnesiams praslinkus po fciut nedaug.
Vienam mėnesiui .......
"
’
■,
, ■ —Vyras avaigiria nuo meilės
, Anglijos archeologai tikisi dali- Kristaus gimimo.
meitų ūdija, be to, gali būt dininkais.” Na, o Francijos ra duotas.
Chicagoje per nešiotojus
Mokslininkai, pasiremiant vė taip jau, kuip ir nuo degtinės.
Viena kopija ....................................... 3c
dikalų partija iki šiol neišmetė Brooklyno “Laisvėje tas garna
'
išskaityti
užrašus,
rastus
_
Savaitei ...................................... 18c
iš savo vardo to
klaidinančio bingas Trockio išniekinimo dar- kape, kuris, kaip jie spėja, pri liausiomis iškasenomis, tikisi su Skirtumas tjk tas, jog juo dauMėnesiui ..................
75c organizacijoms tuo, kad ji
meilės, tuo
“socialistiško” pridėčko.
bus tapo pavestas Vabalui — | klauso Herodui Didžiajam, tam rasti davinių apie pąskutinius gią u jis ragauja
SuvienytoseValstijose, ne Chicagoje, deda daug pastangų apšvie
Kad Francijos vadinamieji Prušeikai, ir jisai jau dviejuose pačiam Indijos. ( karaliui, kuris Herodo viešpatavimo metus, o blaivesnis jis darosi.
paštu:
taipgi apie Kristaus
gimimą.
—Vyro meilė panaši į vė
Metams ..........
$7.00 sti ir šiaip pakelti kultūroje “socialistai radikalai” yra visai numeriuose karšia jam
kailį,
pasižymėjo
suąaikinimų
t
VifleOPusei metų ............. *.......
3.50
Jų manymu, apie tai turi suteik ją: niekas nemato, 'kaip ji at
Trims mėnesiams ..........
1.75 savo narius. Ji rengia jiems skirtinga nuo socialistų partija, Pruseikai ypatingai rupi para- me vteų vyriškosios lyties vai
ti žinių tie užrašai, kurie rasta eina,, niekas nemato, kaip ji
Dviem mėesiam ......
1.25 lekcijas, koncertus ir draur tai matyt ir iš to, kad tikrosios dyti Trockio nepastovumą ir kų.
Vienam mėnesiui ...............
75
socialistų partijos atstovai visai veidimainingumą. Jisai klausia,! Toję apylinkėje, kur buvo dą- ant paminklų ir akmeninių len
giškus
vakarus,
leidžia
lai

'Nenuostabu, kad tarp vy
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
neįeina į Ilerriot’o kabinetą. So Kodel Trockis savo knygoje romą atkalnėj imat
surasta tų,
kraščius ir padeda orijen- cialistai,
(Atpiginta)
tiesa, remia radikalų “1917 metai” (kurią bolševikų daug paminklų, ant kulių'ran- Kristaus gimimo istorijai, jo, rų yra daugiau pakvaišėlių:
Metams .................................. $8.00
Pusei metų ............................... 4.00 tuotis politikos klausimuose. valdžią (nenorėdami, kad ji pa cenzura sukonfiskavo) kalba a- dasi lotyniški užrašai. Visi tie gyvenimui ir mokslui skiriama juk mes juos iš prpto vedame.
Trims mėnesiams.......... -.......... 2.00
Toje unijoje vadovauja tektų į atžagareivių rankas), bet pie bolševizmo isteriją tiktai nuo paminklai buvo pastatyti kara- nemažai vietos senovės knygose. —Kuomet vyras pareiškia
Pinigus reikia siųsti pašte Money socialistai.
Visos tos knygos išstudijuotos. tau meilę, bandyk nugirsti tai,
Per keletą pas- jie daug kartų svarstė, ar nepa- 1917 metų? Juk bolševizmas at- įių Herodų šeimai., » ■
Orderiu kartu su užsakymu.
kutinių metų joje mėgino liauti ją toliau rėmus, kadangi ji sirado 1903 metais, štai kodėl, Kaip žinia, Herodų buvo ke- Pasiliko tik P«>"inkIai su u*rMko * “»u L >‘cssk‘'turi. Q kiekvienas jų turėjo po
išplėsti savo įtaką Maskvos laiks nuo laiko daro nusileidimiLsako Pruseika:
P. žadrikis
Tik dabar Amerikos val
nacionalistams. Apie tuos soči-,
kelias
pačiasr
Todėl;
tikrai
>
nu

“
sandvičių
“
valgytojai,
bet
“Nuo 1903 m. iki 1917 m.
alistų svarstymus, Amerikos ko-'
džia paskelbė, kad ji sutin
jiems pavyko įsigalėti tiktai respondentai dažnai praneša, j pradžios d. Trockis buvo didė spėti kuris paminklas prĮklau^o
ka užmokėti Vokietijai už
gąh.komlis Lenino ir bolševikų prie Herodui Didžiajam,
kai
kuriuose
skyriuose,
dauKaip
gi
po
to
galima
sakyti,
kad
plikuOta.
Leviathaną ir kitus pasažie,
:
'
Herriot esąs “socialistų vadas?” šas.”
Bet mokslininkai tikisi nuga
rjnius ir prekybinius laivus,
“Laisvės” rašytojas aiškina ir lėti visus sunkumus ir iškelti
šalių, kuriose dar yra labai
kuriuos ji užgriebė karo me
kaip Trockis kovojo prieš bolšetai> ką slepia nuo musų
silpnas industrinių darbiniu-;
ASILO KANOPA.
tu. <! ;. ’
vikus. Jisai rašo:
praeitis.
kų judėjimas. Visa unija,’
Tų laivų Amerika turi la
kaipo tokia, teciaus ėjo ir Yra tokia pasaka apie liūtą ir ....“Trockis kovojo prieš bolše Kaip žinia, tik Evangelijoje
bai daug. Tik pačių stam
tebeina politikoje išvien su asilą. Kol liūtas buvo sveikas ir vikų partiją, kaipo prieš “sek randasi nurodymų, kad Herodas j
biausiųjų skaičius siekia
tantų partiją, Leniną per de- išleido savo kraugeringą patvar
Amerikos socialistų partija. stipins, tai visi žvėrys drebėjo i sėtka
metų vadino dezorgani- kymą išswersti Vifleemo vaikus,;
bet kai jisai paseno ir (
čiu. Amerikos valdžia vie Pernai metais buvo kalbu, atėjo laikas jam stipti, tai gyvu- ' zatorium. Dar 1913 m. savo idant atsikračius nuo Kristaus.
laiške ccheidzei d. Trockis ra-1 Istorija, kuri semia medžiagą, 1. Lietuvos ir Amerikos
. . tar- matome. 1.921 metai; ilgainiui
nu laiku ketino juos parduo kad Amalgameitų unija ve nai, kurie pirmiaus daugiausia še: ‘Visa leninizimo filosofija ne iš to šaltinio, nurodo visai ki-J3'.-”-10 dalykai pasikeičia; 4)
Jeigu
ti privatiniems kapitalis- danti derybas su Amerikos jo bijodavo, susirinko aplink jį paremta ant melo ir falsifika- toniškus motyvus, kuriais vado-'
bJc 11508 . CSPU
03 j81^! ne skaityti 1919 metais sko
ir ėmė visaip iš jo tyčiotis. At
rijos ir nešioja savyje nuodin- vavosi Itratt^Osfe Jttdfejos ka-' *’«“"« Pradzios’ sekant ohc,-| lon užpirktų Amerikos prekių
Darbo Federacija dėl jos vyko, pagalios, ir asilas ir, pa
alę abejų
šulių statistiką: Paryžiuje, tai Lietuvos preky
juos tarpe 40 ir 50 milionų įstojimo į Federaciją. Jei
gą pr&dą savo locno išnyki-. ralius Herodas Didysis.
Sulig (Stalistiikos biuleteniai; “Forbos santykių »su Am- pradžią
matęs, jogei mirštantis liūtas
Mo.’ Per ilgą laiką d. Trockis istoriškų davinių, Herodas bijodolerių.
ne senosios United Garment jau nebeturi ne tiek jėgų, kad žiurėjo Į bolševikus, kaipo į josi, kad neišsipildytų žydų pra- eign Commcrce and Navi- prisieina skaityti 1920 m., tai
Workers unijos viršininkų galėtų atsiginti nuo savo niekin neapšviestus barbarus azia- našavimas, jog užgims naujas ■gation of ihe U. S. 1922. X;” yra kada atvyko Amerikon
Amerika su Vokietija pada pasipriešinimas, tai Amal- tojų, tarė: “Palaukite ir aš jam
“Monlhly Summary
of For- Lietuvos Finansų Misija, p. J.
tus, kuriuos reikia apšviesti (kuravus, kuris išvyš iš Judėjos
Commcrce of the U. S„ Vileišio vedama; tada prasidė
rė taiką, laivai nebuvo su gameitai gal butų jau ir su įspirsiu. Tegu jisai pažįsta asi mokslu Europos socialdemo- nepakenčiamą Herodų dinastiją, cign
ig^i”)
jo pokarinis žymeklis pinigų
grąžinti. Amerikos valdžia grįžę į ją. Vienok su .Fede lo kanopas’”
kratijos.”
Kraugeringas rytų despotas
ir dovanų siuntimas Lietuvon
Noroms-nenoroms šitą pasaką
naudojosi • jais, kaip savo
IZietuva
ir galop Amerikos lietuvių ek
racija josios santykiai yra Atsimeni kai prisižiūri dabarti Tai yra tikra tiesa. Senoji Pasielgė, kaip kiekvienas savo: Mctaf
i
butų
pasiek
|
—
nuosavybe, davusi jiems ki ne blogi. Anąmet, kaip A. niem komunistų niekinimams Tr
Trockio pažvalga į bolševizmą epochos despotas
. _
.
skursijos į Lietuvą
ir atgal,
rodo, kad tas žmogus, kol pašauPs nesustojo prieš nutarimą i
tokius vardus.
jos tai ir yra pirmieji JJctuvos
D. F. buvo pasiryžusi suor- buvusiojo Rusijos karo komisa jlio karo suirutė nesumaišė jam nežudyti kūdikius, tarp kurių jis
Amerikos prekybos pramafog.inizuot plieno industrijos ro, Leono Trockio.
labai puikiai nužiūrėjo konkurentą savo su-j
riai; Amerikos oficialė statiš
i
Butų ne taip keista, jeigu uarbininkus, tai Amalga- Pirma visi komunistai garbin smegenų, mokėjo
Iševizmą.
nui,
busimam
sosto
įpėdiniui.
ka tos žinias
tepaduoda tik
laivai butų priklausę Vokie rneitai šitam tikslui paskyrė davo Trockį. Jisai buvo jiems įvertinti bolševizmą.
Hęrodas, istorijos daviniais,
nuo 1x24 metų antros pusės,
Bet kode! Pruseika turi jam
didvyris, kuone dievaitis.
Ką
o
tijos "valdžiai. Bet jie buvo iš savo iždo $100,000.
lai yra> netrukus po to, kai
Trockis pasakydavo, būdavo daryti ište priekaištą? Juk pats'buvo talentingas, karingas žmo
privatinių kompanijų tur
laivo Amerikos Konsulatas įs
šventa. Trockis organizavo rau Pruseika nebuvo bolševikiškas- 8'us» gudrus diplomatas, kuris
kas. Kare sulig šių dienų ši rubsiuvių unija* žino, donąją armiją — jisai buvo ke kon nnistas iki vastius 1918 me- j vienu ir tuo pačiu laiku mokėjo 1918 (V okiečtKj okupaci j a)
teigtas Kaune; 5) Metinė pre
kad jai reikia kovoti ne tik
kybos apyvarta,
abejų šalių
supratimu1 eina kova. val
— (49,8)
—
liamas i padanges, kaipo dides tu. Jau pusė metų buvo praėję sugyventi ir su priešu ir su drau- 1919
ta
už
savo
amato
interesus,
statistikos daviniais, gana žy
nis karo genijus už Napoleoną. nuo to laiko, kai Leninas su gu. Kuomet Ryme ėjo kova tarp 1920
džios prieš valdžią, o ne
miai mels į metą auga, ypač
buvo nu vertę laikinąją Antini jo ir Oktavijo, jis mokėjo 1921
prieš atskirus piliečius. Ko bet ir už visų darbininkų Trockis sugalvojo planą milita- Trockiu
tatai pastebiama
šiais 1921
’zuot Rusijos pramonę ir steig revoliucinę valdžią Rusijoje ir atatinkamu laikui prisidėti tai 1922
dėl gi Amerika užgriebė ię 'reikalus. Visi darbininkui ri
motute; 6) Amerikos Valdžios
6,63
todėl nuo širdies gali linkėti ti “darbo batalionus” — jo var įsteigę “proletariato diktatūrą,” prie vieno, tai prie kito.
1922 metais pripažinimas Lieh* ačiū tam jis pasiekė to, jog
j
o Pruseika dar nenorėjo nė tikė
3,71
jai
geriausios
kloties.
iavo# d<- jure, įsUdgimąs • Anuosavybę?
monistinės gamybos organizato ti, kad bolševikai butų tokie be įgijo neaprubežiuotą valdžią Ju (6\mėn.)
merikos Konsulato
Kąune
" -'.r
- .
riaus. Jam atėjo į galvą mįntis pročiai, jogei mėgintų tuojaus dėjoje.
Ji, žinoma, pasielgė ne kiAmerika
1921 m., įsiteigimu> Lietuvos
išplūsti garsųjį socializmo teore vykinti Rusijoje socializmo tvar
O žmonės jo neapkentė kaipo! 1 1(1 >u
Konsulato Nųw Yorlui 1923 m.
tiką Kautskį — ir visi komunis ką. Dar gegužės mėnesyje 1918 atėjuną^užgriebėją.
Jam buvo
stybės panašiuose atsitiki
ir Ciucogojc 1921 melais, be
tiniai plunksnabraižos kartojo m. jisai kovojo prieš “kairiaspar- primetamą, jog ji? pąsipąvino
muose. Priešingos šalies pi
abe jo, ncljedui be.
žymėj* »ių
Trockio žodžius ir gėrėjosi jais. nius” Lietuvių Socialistų Sąjun sostą, kuris, pagal teisybę, Dodviejų prekybos santykiuose.
liečių turto užgrobimas yra
I Mūsiškes, lietuviškos MĮaskvos goje ir skundėsi (“Naujienų” re viclo dinastijai priklausė.
šiuo alyėju ypač turi didelės
laikomas “karo teise“. Šita HERRIOA—NE SOCIALISTAS, davatkos savo didelį prisirišimą daktoriui), kad tų “kairiąsparreikšmės Klaipėdos Kopvenci“teisė“ yra daugeliu atžvil BET KAIRUS LIBERALAS Trockiui parode dar tuomet, kai nių” vadai, Šukys ir Hermanas, Bet rytų despotas visgi sten-;
jos pagjrašyraa*'
ir Lietuvos
jisai buvo Amerikoje: jam va varinėja prieš jį intrigas ir sten gūsi įsigyti žmoniųz simpatijos, j
gių paremta senovės gady
pikolų Amerikai
Isureguliaviį Rusiją, jie sudėjo jam giąs! pakenkti “Laisvės” bizniui. Jiš apsivedė su puikia Mariama,
nių papročiais, • tų gadynių, “Tėvynei” vienas korespon žiuojant
mas: Lietuvos Pasiiuntinio p.
pinigų kelionei. Ir per septynis ( Pruseika ir visas “Laisvės” žinomo Judėjos vaidilos anūke,
dentas rašo iš Kauno:
kuomet piratų (juros plėši
K. Bizausko 1924 m. Rugsėjo
su viršum metus po to jie nesilio- štabas nudardėjo į bolševizmą ir net pradėjo statyti šventovę, 1919
—
“šiomis dienomis Elta pa ve didžiavęsi savo pažinčia su daug vėliau, negu Trockis. Vie- kuri savo didumu ir puošnumu 1920
22 d. pasirašytoji Wa$hingtokų) užsiėmimas dar buvo
'
*
48,920
5,264
1921
54,184
skelbė
gautą
atsakymą
iš
Amnc ^kdlų fimdavimo
sutartis
Karo
juo.
nok jie dabar, lyg tas asilas, turėjo pralenkti garsiąją Salia
garbingas amatas,
79,576
1922
111,839
padarė gero įspūdžio Ameriko
etikos srityje žmonija nepa- mininko, kuriuo yra Prancijos Bet štai Trockis gavo “sukti” spardo jį už tai, kad jisai pasi mono šventovę.
88,117 je ir nH į mu^ų
•
•
.
,
I
87,170
1923
kuiniynus:
Rusijoje. Maskvos diktatoriai, darė bolševiku tiktai pradžioje
Bet Judėjos nusistatymas į1
darė didelio progreso.
(8 mėa.)
socialistų (? “N.” Kva.) vadas susipykę su .juo, atėmė iš jo vi 1.917 metų! Tai jau ^ra visai
t’Uvįų s|>ąųdaj<;
pijuzurpatorių
biįvo
nepamaino-1
|į*8,9O7
26,691
ir dabartinis premjerus Her- są galią ir įkišo ji į kokią ten begėdiška.
rugin.iinų .siktk IjnUmų pąyyzmas.
Jį
žmonės
neapkentė
dar
k;
įtolime*
luįdžiu
iiot, į Lietuvos notą, kaipo at skylę (ne tai į kalėjimą Maskvo
dj; gF lunkai, luup ir pridera
lodei, kad Herodas vedė pagonie#1
(kokią
bątent: 1)
Rubsiuvių unija, Amalga-i sakymu Ambasadorių Konfe je, ne tai į kokį tolimą užkampį
“giriiMus” kąUpym^ns, stengė
mated Clothing Workers of rencijai j Jos pasiūlymą perei Kaukaze), iš kur nė balso jo ne- Trys jauni vaikinai, paųiel gyvenimą, smapuriąvo ir kėje^ Amerikos ir U^uvos stųlteU- si pi‘r Amerikos c-ipaudą tą fąj<ir .visi vakarykščiai1 Baiin, Krank Burritt ir Wm. šauniausias puotas. Ęąlykaą dar kos daviniai taip smulkiai ski tą užijengli. Kalbamoji sutar
America, paskyrė šį sausio tu metų birželio 2 d. užmegs •• beęrirclet
ėjo net iki to, jog apie 6,000 fajog nėra nė panašumo tis teikia l^ii'tuvos
įstaigoms
mėnesį savo dešimties metų| ti santykius su Varšuva. Sa jo garbintojai staigu ėmė ant jo Quinn, visi iš West Skies, prieš rizėjų atsisakė jam prisiekti ir ria&i,
tarp jų: Lietųvo* daviniai
pasitikėjimo, kuris
vo atsakyme p. 11 prilotas pa
pat Naujus Melus išvažiavo į
sukaktuvių
apvaikšeioji-! žymi mandagiai, bet tvirtai, šunis karti.
2) Ly|l< svąihus įr taip
rcikulinga^
Trockis jau pasirodė niekai. pidus, 'kur šilčiau, kad pasi padarė sąmokslą, kad nužt^dytį Jįtlleriapui diijesni.
mui. Daugelyje miestų, kuri jog viskas, kas reikėtų Lietu .Jisai “nesupranta revoliucinės ieškojus ten darbo ir apsigy- Hvrodą.
nunf prekybos balandą mato pr< 1» yix)s simlykjuose abelna i
me prieštaravimų: prekybas ir si; Annriku, su lu dange/.'0
yrą stipri rūbų siuvimo in-1 vos nusistatymu išspręsti, jau istorijos;” jisai “nusideda i>arti-! venus. Dabar jų tėvai gavo ži
Herodas stvėrėsi žiauriausių
balansas Lietpvbs žiniomis bu Ikiuviių niilraju tčvyne3 • ypadustrija, dabar rengiama
jos disciplinai;” jisai “išdidus,”
priemoni ų. Nuo to laiko j i s prąAme
tuo tikslu koncertai, prakal- spręsta ir Tautų Sąjungos pri “neištikimas” partijai; jisai in ,v až i noj a n t ta v< >r in i u ’ Irau k ini u dėjo vartoti ^barbariškįąusnis’į*: vo vi*w<teiM ’ pasyvus, ’
pažinta. Todėl esą Lietuvai trigantas ir desorganizatorlusI
lies Skylanti, N. C. Jie vuŽidvę raukius prieš tuos, kuine siekėsi i rikos žinioniiūi : priešingai,
5, Lieju vos
ir
musų
prek^
’
ims
balansas
bųgo
belieka tik paklausyti padary T’o*negana. Kad visiškai nu užniRabine už kokios lai Hi jam kelią pastoti.
1924 m. tarpusaviui MUUykiąi,
aktyvus; 3) ‘Patį pradžia Lic- imant mėncAiai.s ir lyginant
tų ambasadorių notoje iš birž. plėšus karūną nuo galvos vaka tas, kuri lūžo ir visit trys atsi
kilusi iš United Garment 2 d. patarimių ir tuč tuojaus rykščiam savo dievaičiui, “vie dūrė po traukinio ratais. Jų Pavyzdžiui, jis sunaikino^ tuivos prekybinių santykių ksn 1923 metų da vinute:
Workers unijos skilimo. užmegsti santykius su Vtirša- ninteliai darbininkų vadai” savo lavonai veikiausia bus parvežti Amokurus, kurie įbuvo žmonių Amerika ipadžymėjo Anici'ikbs
(Lktfr dauginu)
' mylimi ir nuo kurių būvu lau- eksporto vyravimu, kaip tai
Skilimas buvo neisvengia- va, ir socialistų (? “N.” Red.) laikraščiuose dabar įrodinėja, Cliicagoui laidojiniui.

NAUJIENOS

vadas TTcrriotas tvirtai užgiria savo pirmtakunų padarytus imperialistinius žygius ir
Vilniaus klausimą laiko galu
tinai išspręsiu.”

Nerodo kapas

T

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San
tykių Apžvalga ir Prekybos
Galimybes

lAUJTENnS, CKIcagd, ItL

Pirmadienis, Sausio 12, 192n

Bandė užpulti mergaites

čiaus plėšimų, kainos ai>draudos I
nuo plėšimų Chicagoje yra labai
aukštos, du syk aukštesnės, ne Pereitų, penktadieny trys vyrai
i pastvėrė žaidžiusią prie savo nagu kituose miestuoe.
Kodėl tiek daug piktadarybių lnli ^“‘‘a Lakas (lietuvaitė?),
būna Chicagoje ir kodėl jos di- 9 m"
Ą^es'an Avė.,
ir
bandė
ją
įsivilkti
| savo auto
deja? ) tai atsakoma visaip.
Bet ji pradėjo šaukti..
Vieni (ir tai gana aukštas ir at- mobilių.
.
sakomingaįi vietas* užimantys .Matydami sau pavojų, puolikai
žmonės,
kurie žino kų kalba,' fe
ir Pabėgo palikę ją
pav., federalinis distrikto proku- gulinčią be sąmonės ant šalygatRendos Chicagoje^ šią vasa
sako ne'rovas Olson) sako, kad teismui! vio.
lą ture
, bct"'bi«l«vojimo me-|chicaK°je yra paperkami. Esą1 Keli vyrai patverė Antoinette
džiagų nirklvs
pirklys ir
ir bankierius
><mgviau iš
iš pavieto
pavieto teismo
teismo išsiišsi- SA^b„ey’:. 3.. 2:1“;’ . .
bankierius lengviau
už žmogžudystę, negu kud /\ve‘*
<o
i savo automo\V. S. Frisby. Jis remia savo sukti
• v r. i .....
w
w . I Liliu
ii'zi-iur,
ini nlrir.
ir
bilių,
užrišo
jai
akis
ir nnuava
nuvežė -ia
ją
liš
federalinio
teismo
už
munšaipranašavimą tuo, kad yra daug
j kokį tai namą. Ten jai nuvil
namų turinčių, kurie ir turės ną. Netik teisėjai esą papirkti, ko kotą at atsegė drosę, bet tur
bet ir prokuroro pagelbininkai.
nukapoti rendas.
Todėl turtingiems piktadariams būt nusigandę baisumo savo pik
tadarybės, nieko daugiau jai ne
vienus melus tapo pabudavida yra lengva išsisukti nuo baus darė, vėl įsisodino į automobilių,
79 mylios namų, —, daugiau mės, kuomet patenka į kalėjimus atvežė jfy netoli įjantų ir paleido.
n.gu šiuo laiku reikalinga, lo tik tie. kurie neturi pinigų, ar už
prasižengimus.
dei dabar pasidarė daug tuš- kitus menkus
čių namų. •Vien tik nedidelia- I Kiti sako, kad policija yna už
imta daugiau gaudimu munšaime plote ?
tuščių flatų. Jei savininkai nierių ir kitų menkų prasikaltė
nėrės juos išrenduoti, jie turės lių ir neturi laiko rūpintis tikro
imli mažesnę rendą. Jau ir da siomis piktadarybėmis. Dar ki
bar savininkai,
nenorėdami ti sako, kad policijoj yra netvar
mažinti remiu, leidžia kelis ka, ūpas nupuolęs ir daugiau rū Chicago turėsianti 4,000,000
mėnesius gyventi dykai, kad pinusi kyšiais, negu gaudimu gyventojų/ ir tai ne už motų, ar
tik ruicmininkaM darytų “kaso“ piktadarių? Daugelis ęolįcistų kitų, bet ateinantį mėnesį, vasa
meta savo vietas ir pradeda už rio 12 d. Taip pranašauja Chi
siimti pardavinėjimu rhunšaino, cago Cortūnerce.
■ - ’>
kaipo pelningesnių dalykų, o nuo .^Prekybos kamera apskaito,
to prieinama ir prie kitų pikta kad dabar obieago turi 3,086,331
Kelvii tadienis buvo nelaimin darybių. Net ir vienas kunigas gyventojKasdien gyventojų
skaičius padidėja 318 žmonių.
ga diena tiems patvirkėliams, su pasipiktinimu sako:
| .“Policija yra perdaug užimta Todėl ir spėjama, kad Chicago
kurie turėjo stoti teisman.
I reformuodama musų moralybę ir už mėnesio laiko turės keturis
George Traymere, 33 m.,
5132 Shictkls Avė., tėvas dvie neturi laikę atkreipti domę:į ap milionus gyventojų. Tai apima
jų vaikų, prieš teisėjų Lindsay saugojimą gyvasties ir turto. ne vien Chicagos miestą, bet ir
pi įsipažinę, kad,- jis įsilaužė į Pirmoji policijos pareiga yra ap visas apielinkes — Metropolitan
dukteris, musų Chicago.
namą apiplėšimo tiksliais ir ra saugoti musų
dęs ten 46 m. mergaitę, ją už moteris ir musą motinas. Da
pile lė. Už tiį jis gavo 30 metų bar gi net ir namie vyrai ir mo
kalėjimo. lYayį^e nusiminė terys nėra saugus.” O kaip tik
ir maldavo pasigailėjimo, I J kunigai daugiausia ir rūpinosi,
vyriausia dabotų'
tiisėjas savo nuosprendžio ne- kad policija
žmonių moralybę. Bet, matyt,
almainė..
Kitame leisme llarry Young, ir jiems didėjančios piktadarykurisb& |au «‘yso1010 Wentworth av.
pasigavo gatvėje 10 m. mer-l Ištiktųjų, policijos moralė yra
J()t ’paįrusi. Policistai, prisižiurėda--jgaitę, nuvilko ją i tuščia
m’ kitiems, rūpinasi tik kaip
ir ten ją užpuoib
la.-i 25 metamą kalėj iman. į daugiau kyšių gauti iš munšai| nerių, nes tą patį daro ii- kiti.
nuteisė j ui y.
■lys YViPliam iloAver, 1359 Jeigu nebūtų kyšių, tai nė vie
> SI., kuris mėgdavo vy- na karčiama dabar negalėtų lai; kytis. Yra susitvėrusios didelės Prašalina sutinimą — pa
įaunas mergaites pas
lengvina skausmus
namus,
tapo atiduotas 1 munšainerių šaikos, kurių pel
nas esąs milžiniškas ir kurios to
Gydykit skaudamus, pasididinu
sius sąnarius su Sloan’s.
Ne
dėl gali papirkti netik policiją,
reikia
trinti.
Didelė
stimuliocibet prukurorus ir teisėjus. Nie
ja kurią Sloan’s suteikia cirku
ku rie tvirtina, kad net policija
liacijai, atlieka darbą. Prašali
na
uždegimą, sumažina sutini
ir jos viršininkai užsiima butlemą, prašalina skausmą. Tikra
geriavimu. Teismuose irgi esą
pagelba kenčiantiems nuo reu
matizmo. Pas visus aptiekorius
baudžiami
tik
tie
munšainiePiktadarybės Chicagoje nuola
— 35c.
f
tos didėja. Plėšikai pereitais riai, kurie neturi pinigų, ar su
gaubi gatvėje girti, bet didesni
metais pelnę $2,931,956.
munšaineriai visuomet nuo bau
— Prašalina Skausmą!
smės
ištrunka".
Chicago visuomet pasižymėjo
piktadarybėmis, ir jos netik ne
Kaip išrodo, svarbiausias kal
mažėja, bet dar nuolatos didė tininkas yra muušainas. Jįs yja.
>ra labai pelningas policijai, proChicago pereitais metais nete hibicijos agentams ir politikie
ko $2,931.955, kurie pateko į plė riams ir todėl tai jie labai atkak
šikų rankas. Tai neskaitant pa liai gina prohibiciją: mat, išny
vogtų autoniobilių. Vien gruo ktų prohibicija, išnyktų ir milži
Hop —
džio mėnesy buvo 29 žmogžudy niški kyšiai.
Flavored
stes, 211 apiplėšimų ir 231 va
gystės. lai neskaitant užpuldi
nėjimų ant motorų ir net ant
mažų mergaičių, kurie irgi nuo
Flavored su tikru
latos dįdėja. Automobilių gi
fiphęman Hqj>s t
pernai pavogta 5,313; atgauta
Pereitą ijęktadienį automobb
Nereikia virinti
jų — 4,214. Užpernai gi pa liai užmušė keturius žmones, jų
vogta automobilių 2,843, atgau tarpe Edward Bialas, 5 m. Jį
Didelis
IT
ta 2,548. Reiškia, pernai auto užmušė automobiliu Aug. Tro3 Svarų
H "1 (J
mobilių pavogta veik du kartu bis, 1465 Emma St.
Kianas
V11V
daugiau, negu užpernai ir at Iki tai dienai automobiliai šie
Prašykit jūsų groseminko
gautųjų nuošimtis irgi yra daug met užmušė jau 12 žmonių.

Rendos numigsiančios

Chicago turėsianti
4,000,000 gyven
tojy •

Baudžia patvirkėlius

Pasididinu Sąnariai

Piktadarybės Chicagoje

Sloen’s f

Naujas!
Puritan

Malt

Keturi žmonės užmušti

pardavinėja. Kratoj tęsis ir to
liau.
'

Smulkios Žinios

■ f

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gava
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
oilnai išmokėti sekantiems asmeninis, ir prisiun
t:ė kvitus su paėmėju parašais.
5565 — J. Jakubkas
Perlaidos:
20979
B. Meižieuč
2.0997 — M. Mačius
20725 — B. Vitkauskienė
21247 — A. Miklošas
21394
A. Miliutas
20919 — Norbuntas Apokas
20705
J. Juozapavičius
Tel. N. 279, 18/IV — L. Mačiutienė
775 — P. feturonyte

Perlaidos:
?0789 — lik Miškienė
95723 — K. Kenčius
95727 — K. Jankauskas
?1124 — M. Mickevičienė
21253 — J. Daubaris
21305 — M. Dargaitė
20639 — J. Mačulis
21104 — M. Zemeckienė
Čekiai:
5646 — L. Lankauskienė
5538 — K. Žebrauskas

Kvitai suOKI
paėmėju
parašais
randasi
_ _
••

į
ctaft
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*
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LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ* 2

t

Kadangi miesto -taryba ne
Mildos teatre dabar yra rodo
mas paveikslas “Pigus bučkis.” prielankiai pasitiko mayoro pa
siūlymų išpirkti ir operuoti
Policija užvakar darė kratas galvekarius ir elevatorius', ti
Maxwell gatvės apielinkėj ir kimus!, kad mayoras skubina
konfiskavo 300 katilų ir kitokių sugryš iš Ne>\v Yonko, kur jis
prietaisų munšainui daryti. Bet buvo nuvykęs viešėti, nes tik
tie prietaisai tapo paimti iš san jiks vienas dabar savo pasiūly
krovų, kurios tuos
prietaisus mų tegalyls/ išgelbėti.

Pinigus gavo:

DR. VAITUSH, O. D.

ruicMB><ua akiu įtempimų, &uris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
sVaignno. akiu aptemimo, nervuotutuo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toliregystę. Prirenka teisingai akinius.
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augLiau
Vai: 10 iki « v. Ned. 10 iki 1 p. p

Pirm negu pirkti pianą, pamatyk
šitą players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liaąnpa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.0Q, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ....... $65.00
Phonografas Consolc, gražus, su
‘4'5 rekordais ....................... $03.00

Elektrikinč liampa, vertos
už ............... >............

1545 West 47th St.
Phone Philip va r d 7589

$25.00,
$12.50

JOS. F. BUDRIK
33B7 Sb. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Lietuvių Dentistas
naus geriau.

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvų?

( \

Traukimas dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su mųsų
pleitom galima valgyti kiečiausią maiGarantuojame visą savo darbą, ir
fecmtfčCihusų kainas. Sergėkite savo
kiantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

•
Tai yra pąprastį simptomai, dėl
kurių matymas reikalauja pagelbos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius
.prie likusių čielų akinių stiklų, j
Ncdėlioj nuo 9 iki 11.
į

John J. Smetona
»

“'.’N V *' p 'b
AKINIŲ EKSPERTAS

•

Plmitinl Lietavit Klektroa Kuyoraclfa AMariltoJa

THE BRIDGEPOHT ELECTRIC CO„ l«t,
______
*• BAKTKH8, Ptm.
l«» W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1802. Chieag*.

,1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštaa

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N; T.
Gydau įvairias ligas, <5 ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.!
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.’
Telcphone bafayette 4543
H
........................ — III

I

> II.II~I

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

II

I

Kambariai 14, 15, 16 ir 17
♦ Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

DOVIERNASTĮS .

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

(Ingaliojimai)
Tajpgi kiti Reikalai ir
' Pro vos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti doviernastis vedimui reikalų ir provų Lietuvoje, jei reikia padaryti
pirkimo ir pardavimo aktus kaslink nuosavybės Lietuvoje, ar
kokius kitus dokumentus, tegul
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur
visi tokie dalykai atliekami su
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
ir už pigiausių kainų.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
zmui provų arba bylų Lietuvos
teismuose, tegul keripiasi į Nau- .
jienų ofisų, nes iš čia pavedame
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje,
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
•
Chicago, III

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Scrganti, jei norite'tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite į m ūsų ofisą kuris
yra
moderniškai.
Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai įleidžiant serums tie
siai i kraują, su di
deliu pasisekimu.
Turime
visada
naujus serums —
Profesoriaus Ehrlicho gyduoles 606 ir
pagerintos 914, gydome gerai ir be skausmo.
Patarimai ir X-Ray Egzaminacija
Visai Dykai.
Maloniai priimsime kiekvieną —
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsakomybes.
Ligos kraujo, reumatizmo, nervų,
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų,
kraujo nubčgimo, plaučių, kepenų,
pųslės, visas slaptingas ligas yra mu
šti specialurnas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.
Ragei bė jom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau n< bekentesite, jums tai nieko nekainuos.
The Peopies Health Institute
DR. QILL, Specialistas
40 N. Wclls St., kamp. Wash>»'~ton St.
Ofiso valandos: Panedėly, tai verge
ir pėtnyčįoj nuo 9 ryto iki 6 vąkurę*
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9
ryto iki 8 vakarę. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pįętų

Tek Lafayette 4228

.

Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoa
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St,

Chicago, UI. •
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Ii SPINOGPAPHS
Protingų žmonių stovis
yra geriausias kuo

met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy
je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai ir moterys
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti?
Chiropractic
gydy
mas suteiks jums svei
katos stovį. Sekite sau
gų kelią — linkui Chi
ropractic.
DR. J. M. FlNSLOW.
»
Chiropractor
1645 W. 47 ST, Chicago. III.
Tel. Boulevard 7006
Valandos nuo 2 po pietų iki 8 var»
kare. Ncdėlioj nuo 10 iki 12 dienjį

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
nių siųlų špulailė
Drebių siuvėju gerybė
Del geros knygutės dresįą
siuvimui atsiųskite 4c
•įliE SPOOL COTTON CO.. D*t>>. C
319 Foųrth Ąve., N.W Vorii

NUPIRK
Typewriter| arba
rašomą mašinėlę

THE GEEVUM GIRLS
'i Į»'lf ww

^-rr

"V*T

1

■ i/jy

S4Y! mat $o vo j )

N0.SIR! —IMT^YIHC
NOT TO KiSS Rę*

O

M0AM KtSStNĄ IMAT $
lADYfclGtiTOtfDSR /
MY VEftY NO$BC
'
>..
Jjr
) s..... im.ff1
. —
"X^
\AR-H’*^YOU Ąfct
S
' )PUSTAKEKI,SiN ’.

<

/

-.... -uubEii

VGT^Y MCSfi

Kaina $60

I KlSSfcl)

W&BejYE«U
'PMte A STOGAI, j;
JOEj-.-DĄb'S fe
OoiNti to Br J
A\MFQU.y MAD N/

oghfgi

Tuomi padaryti didelį smagumą
patą sau, sava giminėms ir drau
gams tu kuriais sudratiniji Ir
greičiau galėsi parašyti laifka a>
R Mtą. ne$ru su ranka. Gvlmagilu parankiausia ir dalikatuiauafo
naatinėM su lietuvilkmnis rajdtpus
pakaušyje. Gatbns Ir abglilkat Te
lyti.
Gaunamos
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NAUJIENOS
1739 & Halsted Str,,
Chicago, U!.

«

Pirmadienis.'Sausio 12,1925................... ..................

NAtTJlfiKČFt, Chlcago, TU.
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lietuvių Rateliuose.
Dumblynė
* Sausio 4 d., Aušros Vartų pa
rapijos svetainėj, Vaičkaus Te
atras statė scenoje puiku veika
lu — komediją “Dumblyne”.
Veikalas gražus, o ir vaidinta jį
puikiai.

‘l ?iį* * ■

--- ---a+a

A. POVILAS CHALECKAS,

53 metų, 1229 So. 50th Court,
Cicėnų 111. mirė sausio 9-tą d.,
1925 m., 5-tą vai. vak. Povilas
Chaleckas gimė IJetuvoje, Kau
no rėdybo.s, Berniunių kaimo,
Panevėžio apskr., Naujamiesčio
parapijos. Amerikoje gyvenęs
29 metus. Amerikoje paliko
moterį Marijoną, dukterį Pran
cišką, sūnūs: Joną ir Povilą;
seserį Oną ir pusbrolį Antaną.
Lietuvoje yra trys seserys ir du
broliai.
Laidotuvės įvyks 12-tą1 dieną
sausio į Lietuvių Tautiškas Ka
pines, su bainytynėmis apeigo
mis.
Lieka nuliūdę:
Moteris Marijona, duktė
Pranciška ir nūnai Jonas ir
Povilas
,“r

i ii

ra

Veikale perstatoma sukčius
ir jų draugus, kurie pagelbsti
pagauti aukas, kurios papuolusios j jų nagus išeina tuščiais
kišeninis, žmogus, kokios ne
laimės patiktas, kreipiasi prie
atvokato, kuris visai nėra advo
katas ir kuriam visai nerupi
žmonių gelbėjimas, o tik, kad
daugiau išviliojus iš žmonių pi
nigų, kad galima butų gražiai
gyventi ir tvirkauti, visai nepai
sant kas atsitiks su apgautuoju
žmogum, Tąi tikras paveikslas
visokių šių laikų prigavikų, ku
rie persistato geriausiais žmo
nių draugais, bet pasigavę kokį
žmogų lupa nuo jo kelis kailius.
Kadangi spausdinto programo nebuvo ir artistų asmeniniai
nepažystu, tai ir negaliu jų var
dais paminėti. Bet visi jie sa
vo roles atliko gerai. Gal tik
artistui Vaičkui gali sektis taip
puikiai veikalą sumokinti. Ga
lima buvo matyti, kad vaidylos
yra gerai išlavinti, pažysta ges
tikuliaciją ir žino kaip ją varto
ti ir klaidų tame nebuvo matyti.

į
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kaip gaidys ir kitiems nęduoda
ramumo, Bot sudrausti jį nėra
kam. Tad nors artistai savo už
davinį atliko puikiai, bet prie
šiomis dienomis įvyko svhrtokios tvarkos publikoje nieku- bus Jairnosios Birutės jaunuo
rie liko nepatenkinti.
lių draugijos susirinkimas, ku
Publikai vaidinimas taip pati riame padaryta pamatinių perko, kad vaidinimui užsibaigus
„ mainų draugi joje. Išrinkta lėnenorėjo skirstitis ir artistai tu-1 vų komitetą, kuris prižiūrės
rėjo dar suvaidinti “žvakutė visą draugijos vedimą; į jį įeiUžgeso”. Tuomet publika, už na Tveri jonas, Navakauskienč
tektinai prisijuokusi, pradėjo ir Maritinkonis. Vieton gi Yuodžio tapo išrinktas J. Uk'tve4
jau skirstytis.
Kas mėgsta gerą teatrą, pa- ris. >įuo-šio Mco prie dratigitarčiau lankyti artisto Vaičkaus jos. bus choras ir orkestrą ir
vaidinimus — tikrai bus užga vaikai bus mokinami taipjau
teatro, žaisftrii] į r lietuvių kalnėdinti.
— Mėnulis.

Iš Jaunosios Bitutės

r Tu- — T- --1- ~~

Draugijos siunčia atsto n
“ •
vus V. V. K-tan

_ r - --
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• 'krautuvių įrengimai

Vilniaus Vadavimo Komite Kas, ką, kur, kaip
tas, matyt, nemėgsta savęi garj kada rengia, veikia
sinti. Visuomenė sužino apie f
ar kviečia.

Bei grosernių, bučernių, delikatesen,
, restauracijų, saldainių krautuvių, kep| tuvių. Specialis. prirengiihas^ Sostheim’s labai tvirta dėl keptuvės, pi
ir giai. Pinigais arba išmokėjimu.

tolimesnius jo pienus, beveik I
PRANEŠIM^ TAI8YKL6S
išimtinai per kitus. Nors (ic |
—.r-----pašaliniai gali dažnai klaidin Meldžiame višųr darbuotojų, draujų komitetų, raštininkų ir visų
gai atsiliepti apie jį, ar lai per _pilu,
tų, kurie duodate Naujienoms pra
daug giriant, ar per daug pei nešimus jsitėmyti Šias taisykles;
kiant, bot tas didriles svarbos 1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
neturi.
na — praheširtai talpinami dykai,
pranešimai' Apmokami.
Naujuose metuose
V. V. antra

1912 SO. STATE STREET
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. C0.

Malevojam ir popieruojam.
laikom malevą, popierą,
stiklus ir t. t. , i

Už4-

Pranešimuose buvo skelbia
3149 So Halsted St.
ma, kad svarbiausią rolę vai
J. S. RAMANčIONIS, Prez..
dina p^lė Tendžiulytė. Todėl la
tmLįJį-ĮL-iitui 11»ii-41-iiji—U -t-' ‘
biausia į ją ir tėmijau. Ištikro
2. Dykai laipinami pranešimai
tai puiki artistė ir labai tinka
visų organizacijų, draugijų, kuopų,
tragi ngom rolėm. Vaidinti su- kę< naujų bendradarbių, šiam kiiubų, chorų ir ratelių sekamais
RENDON 6 kambarių flatas karikviečiant susirinkimus,
bludusios moters rolę ir suvai mėnesy jau ktlolas draugijų reikalais:
repeticijas, komitetų susirinkimus; tu vandeniu Šildomas gerame padėji
dinti ją gerai yra labai sunku, išrinko savo atstovus į jį. Ki rengiant paskaitas, prakalbas, ma me, $65. Tame pačiame name, 4
susirinkimus jr apvaikščioji- kambarių flatas, karitu vandeniu
bet p-lė Tendžiulytė tai puikiai tos gi rengiasi prisidėti. Tas sinius
mus ir tokius susirinkimus, kurie Šildomas $50. Gražioj apielinkSj.
atliko. Svarbiausias aktas yra, yra pagirtinas dalykas. Kuo nėra bizniško pobudžio. Dykai pra
6530 So. Robey St.
nešimai talpinanti tik du kartu tuo
Tel. Prospect 3926
kur varginga našle sukiša savo daugiau draugijų prigulės, tuo pačiu
reikalu.*
per 20 metų sunkiai sukrapšty platesnį bus galima atlikti dar 3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų,
tus skatikus vienam sukčiui, bą. štai Naujienose
šiandie kuopų, kiiubų, chorų, ratelių, pa
kuris apsiėmė paliuosuoti jos skaitau, kad V. V. K-tas ren rapijų ir tikėtimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų:
sūnų Pylipuką iš kariuomenės. gia vasario 16 d., Tautos šven balių, teatrų, piknikų, koncertų,
EXTRA!
EXTRA!
Vėliaus betgi pasirodė, kad ji toj, didelį koncertą. Draugi vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant Jhiterijas),
Nauja lietuviška valgykla
tapo auka prigaviko. Sužino joms yra gera proga pasidar ir visokie pranešimai galimi taiir hotelis.
ir Pinti laikraštyje,
apie tai ir jos antrasis sūnūs, su buoti, pakelti .. savo vardą
..
..
4. Už apmokamus pranešimus
žino ir tai, kad ji sukišo jam aktyviai paremti Vilnijos liei- reikia mokėti 70 centų už colį arRendai visokių ruimų, su
Atstovas.
bd
dalį
vienai,
dienai.
Skaitlius
die

valgiu $3 į savaitę, be valgio
skirtuosius pinigus. Įdujcęs jis tuvius.
nų ir colių rieaprubežiuojamas.
puolasi savo motiną mušti, o
, 5. Apie kreditą reikia tartis su $2. Viskas namie gaminama.
Naujienų administracija.
Visi kreipkitės pas:
motina, supratusi apgavystę ir
j 6. Visi pranešimai norint patal
M. Malinauskas
praradusi paskutinius pinigus ir
pinti i sekamos dienos laidą turi
būt
priduoti
ne
vėliau
kaip
iki
de»
413 W. 43 St.
netekusi sunaus, paminša. čia
i vintes vai. vakaro,
Kampas Ganai St.
ir prasideda t ragi ilgiausi a vieta
Sausio
.> d. |vyko Lietuvių Bridgeporto lietuviams
li.etuviamę -žinotina,
‘žinotina.
visame vaidinime.. Ir nors laike
c* •
44
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Namo
Bendroves
Visi
norinti
gauti
“Naujienas
” kasDarbininkų
____
______
__
..
__
_
....
pamišimo svetainėje girdėjosi
.
_____
.
_
savo
namuose
šūiininkų molinis siisirinkimas. !l!.
pjekst>li
—ennapie
fili ’^inSon
inąlpaėkite^ pranešti
daug juoko ir garsių kalbų, ku
Jis 3 buvo ne vlkal skaitlingas "Aniroa” Jtn^gyąui, 3210 S/Haiated
rių nereikėjo būti, bet artistai
St. Tel. Bou1eva?& 0663. Tafpfli jei
MOTERŲ
šėrinimkais, gal todėl, kad šo tamsta nori, kad; apart “Naujienų”
Tendžiulyte i ištaras pirmus
riu ink ai nebuvo šaukiami at da gauti ir kitų' laikrašti, praneš
REIKIA patyrusių moterų
širdgėlos žodžius ir ištarus juos
irgi mums
mes aprūpinsi
virutėmis. Iš valdybos raportų kite
me bilc lietuviškais laikraščiais. sortavimui popierų. Nuolat dar
su tokiu jausmu, kuris širdį per pasirodo, kad šeri n inkai perei4- Musų
žmogus 'patyręs tame darbe,
veria, visai svetainė urnai nuty- tais mictaisi daug nuveikė ben jis nuo*'5-kių iš ryto pradeda ap bas, gera mokestis.
savo kostįirncrius “Naujie AETNA WASTE PAPER CO.
lo. Dar vienas tokis žodis ir vi droves labui. Jau išparduota rūpinti
noms”. —Aušroj Knygynas.
2355 So. La Šalie St.
sų akyse pasirodė ašaros. Ii4 po daug Šerų, buvo manę daryti
to nors seke tyli, bet griaudin- vajų, bet jį neįvykdė doi tūlų North Sitfe. — Jaunuolių Dram
REIKALINGA mergina arba
Bijūnėlio /'tėvų susirinkimas
ga artistės kalba, bet svetainėje priežasčių. Pasigamino namo gijos
bus pirniadiehy,' sausio 12 di, kai moteris prie painų darbo diebuvo tylu ir galima buvo girdėti planus, nupirko saiugiąją šėpą, 8 vai. vakare, Lirtosybės svet., 1822
\Vabahsia Avę. Bita renkama vai nomis. arba visą laiką.
kiekvieną jos žodį iki pat užlai žodžiu sakant, viskas prireng dyba
šiems metams ir išduodami
Dr. S. A. Šlakįs,
raportai
už pereitus metus. Todėl
dos užsileidimo. Tik salėj švie ta, tik reikia pinigų ir pradė
6733 Črandon Avė.
isi tėvai, kurių vaikai priklauso
soms užsidegus buvo galima ma ti statyti namą.
prie Bijūnėlio malonėkit susirinkti.
Tel. Hydepdrk 3395
'
—Valdyba
tyti visus skubiai šluostanties
Kontrolės ir revizijos komi
ašaras, — mat nė vienas nenori sijos buvo platus raportas, ku
REIKIA —
PASARGA
pasirodyti, kad teatre sėdėda ris tapo priimtas vienbalsiai.
tfESIGAųSINA NTIEMS
MOTERIES ASTROS VIRfimas verkė, žmonių gi buvo pil Kopijos to raporto bus išsiun
padarytoji paskelbimą, turi JOS.
na svetainė.
tinėtos toms draugijoms, ku būtKlaidos
atitaisytos { 24 vai.
Atsišaukite
• Kalbant apie gerąsias vaidini rios priklauso prie bendroves. Jokie apskelbimai ii streiko apim
4169 So. Halsted St.
vakaro komisija tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
mo puses, reikia prisiminti ir Rengiamo
apie silpnąsias. Tai — grimas. pranešė, kad pradėję stropiai nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,
Taip p-lė Tendžiulytė, kuri taip rengtis pr?o vakaro. Jie mano •dant Naujienų darbininkai geriaus
puikiai vaidino, buvo perdaug padalyti iLietuvilšką Milionie- 'alėtų žinoti, kaip elgtis suprfduodamals apskelbimai*.
5<4KAMBARIŲ rakandai turi būti
jauna. Ji turėjo būti senukė, rių, jeigu bus galima. Buvo
tuojau
parduoti. Parduosiu pigiai.
Pardavimai savasčių, biznių, auto
turinti du suaugusius sūnūs. pakeltas klausimas, kad šėri- mobilių,
rakandų, kambarių jieikoji- Visi kartu • arba- pavieniai, 3 šmotų
njukų
susirinkimus
perkelti
iš
m
ai,
apsivetumai,
Tuo tarpu gi ji buvo jauna, gra
oaai, apaivedimai, asmenų
asmenų jictmoji
jieikoji-- . parįoro setas, 7
mai
Ir
t.t
turi
hflt
II
kalno
apmokabario, setas, 4 šmotų miegamojo kam
i__ ? „1..
*7
____
ži, skaistaveidė mergaite. Suk Strumilos svetainės į Aušros mi
bario setas, karpetai, kampos, Victrola irgi player pianas. Vartota tik 4
čius advokatas irgi jauną veidą kambarius. Po apkalbėjimui
Jeigu
kūne
apskelbimai
pasirodo
turėjo ir ūsai tokiam jaunam palikta po senovės, tai yra kas .bejotini, Naujienų administracija pa- mėnesiai.
tuo,jaus
veidui visai netiko. Užveizdo pa mėnesį pirmą panedėlj, K. Stru Tirica teisę jų netalpinti, kol neik- Atsišauk
5601
S. Winchester Avė.
i tirs Jų teisingumo, ir grąžinti pini
ti taipgi jauna, graži, skruostai milos svetainėje.
gus, Jeigu apskelbimo turinys neat
Išrinkta komisija, kuriai pa sakys
etikos reikalavimam*
raudoni, akutės gyvos, — o plau
PARDAVIMUI 5 kambarių
virsta
aplankyti
tas
draugijas),
kai — visai žili. Pats užveizda
Norintieji pasigardnt | sekamos di* !
rakandai, 3 lovos po $5, 2 pe
, buvo
gerai
nusigramiravęs. kurios dar nėra prisidėjusios uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimų ne Viliau, kaip 9 vai. va čiai, kukninis ir šildomas, po
Drabužiai visų irgi buvo tinka prie bendrovės, Nutarė, kaip karo.
H'
$8, du divonai — .$15 ir $5,
permaliavoti
atšils pavasarį
•V
mi.
siuvama mašina $15, karpe tų
Pcrmaliavojus
Reikia dar pasakyti, kad lošti saugiąją šėpą.
valytojas $20, gasinis prosas
tokioje svetainėje ir prie tokios bus perkelta j kitą vietą. Šių
50c., vaiko vežimukas 50c., 3
metų valdyba jau visa po kau
estrados yra tikra kankinė ar
cija, tuoj bus perrašyti pini IEŠKAU brolių Vinco Dzevei*e- gasiniai radiatoriai po $25, au
ko ar kaip jis vadindavus \Villiani
tistams. Scena tokia žema, kad
gai bankoje ant naujosios val Jerekas, taigi Vincas; vidutiniu tomatiškas gasinis vandens šil
reikia dabotis galva lubų neuž dybos.
ugiu, juodbruvas, tarnavęs šios ša- dytuvas, vertes $135, už $35.
k
, . . , , y- . . .
les karuomenėH,, buvęs FrimcijoJ;
gauti, o ir tinkamų scenęrijų' nė
10929 S. Stabe St.
Dar radosi tokių šennmkų, kijęs
sirvidų kaimo, , 2. Pancra. Prie tokios scenos kad ir kurie ir į metinį susirinkimą iminės parapijos. Paskutįnį kartų
Ant 1 lubų.
prie geriausio vaidinimo įspūdis neatsilanke, mat jiems mažai matėmės 1921 m, birželio mėnesį.
gal mainose yra užmuš
gadinasi ir artistas niekad nega rirp> bendroves reikalai. To ne Spėjama
tas streiko metu, ar gal kaip ki
li perduoti publikai pilno įspū turėtų būti. Jeigu norime grei taip žuvo. Kas pirmas praneš apie
Vincą Jervką teisingų žinių, tas
džio.
tu laiku įsigyti nuosavą namą, gaus $5 atlyginimo. O jei brolis PARSIDUODA pekamė lietu
Tokioj svetainėj vaidinant turime visi sukrusti, tuokart esi gyvas, tai kreipkis pats, ar gal vių ir vokiečių apgyvento] apiekas iš Naujienų skaitytojų žinotu
būtinai reikalingas ir tvarkos bus ir pasekmės geresnės, ne- mėt — praneškite.
linkėj. Biznis gerai išdirbtas.
taipgi
ir
patėvio
Joprižiūrėjimas.
Štai netoli ma gn dabar. Sus-Ėrdnlc imais
1>UV<1 noPAIEŠKAI!
Dzevereko. JTift atvyko i
ša Parduosiu pigiai, nes turiu greit
nės sėdi keli vyrukai ir tarsi ar-

ISREND1V0JIMDI

SIŪLYMAI KAMBARiy

SILVESTRAS M ARTINK US*

Mirė sausio 10 d., 1925 m., ligonbuty. Velionis buvo 31 me
tui amžiaus, nevedęs. Išgyveno
Amerikoj 10 metų.
A. A. Silvestras paėjo iŠ Lie. tuvos, Vilniaus rėdybos, Šven
čionių apskričio,; Vidiškių para
pijos Kalveselių kaimo Paliko
dideliame nubudime brolį Adol
fą ir tris pusbrolius — Vincentą,
Juozapą ir Feliksą, Lietuvoj
motiną Juozapatą, seserį Teofi
lę ir du broliu -e- Stanislovą ir
Juozapą.
Kūnas pašarvotas 4235 So.
• Rockwell St. Laidotuves įvyks
semtoje, sausio 14, 1925, iš na
mų 8 vai. ryto bus nulydėtas į
Nekalto Prasidėjimo Panos Ma»
rijos bažnyčią, kame įvyks pa
maldos ' už velionio sielą, o iš
ten nulydėtas į Švento Ka'zimero
Kapines.
Nuošir» džiai kviečiame visus giiniy nes, draugus ir pažįstamus ati1 duoti paskutinį patarnavimą ir
> dalyvauti Šiose laidotuvėse. /
Nuliūdę
Brolis ir pusbrolis.

laidotuvėse patarnauja i graborius Eudeikis, tel. Yards 1741.
Liipi.ii'r i, ir , SS

a+a
VERONIKA DIŠIENĖ

Po tėvais Kizaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sau
sio 8, 1925 metais, apie 10:30
valanda iš ryto. Turėjo am
žiaus apie 28 metus. Paliko
didžiam nubudime vyrą Antaną
Dišiną ir vieną dukrelę Aldona
1 metų ir 10 mėnesių amžiaus.
Taip-pat paliko dvi seserys, Elž
bieta 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, Panevėžio parak, vijos. .
Laidotuvės įvyks Sausio 12 d.
1925 m. iš namų 2843 W. 39 St.
j Nekalto Pras. Panelės šv. apie
i 8 vai. iš ten į šv. Kazimiero
■ Kapines.
Užkvlečiam visus gimines ir
pažįstamus dalyvauti
laido
tuvėse.
Nubudę:
Antanas Dišius ir maža dukrele
laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas
Boulevard 4139.
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Atydai
Lietuvių
' Vienuolyno arba Marąuette Parko ir Brighton Parko
apielirikių

nuo

šios

dienos

NAUJIENOS bus išnešioja-

rtios reguliariai kasdien
kiekvienam skaitytojui.
Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
8434 W/65 Street,
Republic 4876

Roseland

REIKIA DARBININKU

ASMENŲ MOJIMAI

PARDAVIMUI

kurie

tik buvo jamie, lį apie 20 m. atgal, tuomet Jis ga- apleisti miestą. 1510 Main St.,

Įėjo Muti apie 35 m. amžiaus. Yra

klius miške ganydami, alasavo- ?Varstė bendrovės reMus rim dikta.s vyras, juodbruvių, dideliais Melrose, Fark, 111.

ja. Kuomet artistai scenoje ge tai.
ria, vienas jų šaukia: “0, aš kur
kas galiu geriau gerti ir daugiau
išgerti”, o kuomet pati savo vy
rą vanoja, jis Saukia: “Tverk
jam už barzdos!”
Prisilešęs'

—LDNB.

Korespondentas. tamsiai rudais

Gaisinkifės Naujienose

ūsais, geras teno
ras, pamokytas ir žvalus vyras.
PAHSIDUODO lumch ruimis.
Kilęs iš ž. Panemunės parapijos,
Sirvidų kaimo. Jis pats ar kas is Gali ir pastoli už partnerį. Tu
Naujienų skaitytojų meldžiu pra ri būti apsivedęs. Geros sąly

nešti, už ką busiu labai dėkingos.
Anthouy Karalius,
gos. Atsišaukite:
Co. A. Tth En«.
1715 S. Jefferson St.
Fort Renfling, Go.

BARBERVSTfcH

MOKYKLA

Del vylų ir molėtų, dienortds ir
vakarais. Mokama 5(1% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 i sa
vaitę.
International Barher College
651 W. Madison St.
609 W Madison St.

072 W. Madison SI. 429 S. Clark St

Anglu
Kalba
yra taip svarbu mokėti

kiekvie

nam gyvenančiam šioje šalyje, jogei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pirmyhę. Anglų kalbos, aritmetikos,
knygvedystes, pilietybei ir daug
kitų
dalykų gali lengvai ir greitai
PARSIDUODA grosprnū ir išmokti
pagal naują būdą mokini
fnesos krautuve, lietuvių ir ki-* mo l.eveskio Mokykloje klesose ir
tų tautų apgyventoj apielinkej. per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
Dlaro gerą cash biznį.
niškai arba laišku.

818» W. 18 St.

LEVESKIO MOKYKLA,
Prirengiamoji ir Prekybos
3301 S. Halsted St., Chicago, III.

(kanp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

PARDAVIMUI barber shop, 4
krėslų, balti “fixtures” (įrengi Praktiškos Automobilių
mai) arba priimsiu į partnerius,
Instrukcijos
nors ir nebaigusį barberį.
Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų
ir Šoferių. Ateikite pasi
3145 W. 59th Št.
rengę pradėti. Pagal musų naują
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą
jus išmoksite i kelrs savaites, kaip
atlikti didelius darbus. Darbas kol
jus inokinsitės o kaip užbaigsitetai dar geresnis.

NAMAI-ZEME
ŠTAI JŪSŲ PROGA!

čia jūsų ateitis. Turiu kelioli
ka gerų farmų FL0RYD0S Valtijoj, kurias parduosiu už cash
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tiktai $495, visi 20
akrų apsėti orindžiais, valdžio
mis bulvėmis ir t.t. Į 5 metus at
neš pelno nuo $3,500 iki $5,000
į metus. Tai yra daug geriau ne
gu dirbti dirbtuvėj. Taipgi tu
riu visokių farmų jau prirengtų
ir su budinkais, kurių kainos
yra nuo $1,500 iki $27,000. Del
platesnių informacijų arba dėl
katalogo malonėkite atsišaukti
arba rašyti.
McCASKILL ESTATE
Lietuvių Departamentas
7 So. Dearborn St.,
Room 1548,
Chicago, III.
DIDELIS rhurinis, 2 flatų namas
prie Marųuettę Bulvaro, ir Maplewoo Avė., gabi Šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kitę prie James Krąl, 2444 W. 67
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI mūrinis namas ar
ti kliošloriau.s, apačioj 5 kamb., ap
šildomas, viršui 4 kainb. pečiumi šil
domas, rendofc $85, kaina $9,500,
cash. $3500, išmokėjimais, savininkas.
Tel. Lafayette 6271
4503 So. Troy St., 2 H.
PARDAVIMUI vieno augšto mūri
nis namas, krautuvė ir flatas, yra toiletas ir elektra, Union Avė., netoli 30
St., kaina $320ė.
I. CHAP & CO.
31st prie Wallace St.
West Thirty First State Bank Bldg.
V’‘

1
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PARSIDUODA 2 augštų 'me
dinis namas su storu naujos
mados įrengimai.

Atsišaukite

RAKANDAI

ramus,

MOKYKLOS

IEŠKAU Jono Indulio moteries PARSIDllODA mchluotų kam
giminių, kurie gyverta Chicagoj.; barių įstaiga (furnished rooms
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svar-j
Par
l>V reikalą. Skiriu $5 kas fdrmnti-j businešs), 9 kambariai.
nis atsilieps iš jos giminių.
duosiu pigiai, nes man vienai
Alex Yanovich,
moteriai persunk n.
Goodrich St. Station, Bos 84,
OLIVION, omo
4258 S. Ashland Avė., 2nd f L
ALFA PAVILAITIS ieškau Anta
no Janiškas. Paeina Kauno rėdybos,
PARSIDUODA grosernč ir
Šiaulių pavieto, Narušaičhj kaimo.
Malonėki! patys atsiliepti ar kas bučernč, visokių tautų apgykitas jį žinantis malonėkite man
pranešti, už ką busiu labai dėkin-. vfnloj vieloj. Daro gerą cash
Ras.
biznį. Savininkas turi du biz
niu.
ALFA PAVILAIT1S,
123 Stovens Street,
4235 S. Kedzic Avė.
ILLINOIS.
GENEVA

-M I I ĮVAIRUS SKELBIMAI

i— - - —- -

PARDAVIMUI

ISMENĮĮ JIESKOJIMAI

MOKYKLOS
~

~

"

~
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Specialiai Kursai Dresamaking ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, Deaigning, Tatloring ir Dreasmaktng.
Lengvais iamokėjimaia. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNt
COLLEGE,
2407 W. Madison,
Chicago, H»
Phnne fieeley 1643
M. E. HUTFILZ, Managi
»
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EXTRA AOKIŲ MOKYKLA

HOFFMAN
Prirengiamoji
MOKYKLA
ĮSTEIGTA 1910

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

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime
jumis į Kolegiją Į dvyliką
mėnesių.
1537 N. Robey St.
(Netoli Milwaukee Avė).
--^RAUGUOS IR
"ORGANIZACIJOS
SlMANO DAUKANTO DRAUGIJOS

Valdyba ant 1925 metų tapo išrink-,
ta: Pirm. Thomas Janulis, 3430 So.
Morgan St., vice-pirm. Julis RaccviČia, 3326 So. Union Avė., nut.
rašt. Peter P. Kenutis, 4912 West
Adams St., fin. rašt. A. J. Kasper,
6912 So. Green St., kasierius S. F.
Martinkus, 3340 So. Halsted St.,
kontr. rašt. Kazis Demereckas,
3331 VVallace St., knygiai: Vladas
Stankuj, 1819 So. 50th Avė., Cicero,
Frank valančius, kasos apiekunai:
A. Kaulakis ir Jonas Krikčiunas,
maršalka Augustas Jankauskas.
SUSI VIEN IJ IMG LI ET U VIŲ NAMU
SAVININKU ant Bridgeporto Val

4535 So. Marshfield Avė.

—rw-TLJ~~Lr
,1
I.

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING
1507 \V. Madison St.

dyba ant 1925 metu: Prezidentas,
K. Mažeika, 3149 So. Halsted St.;
Vice-prez., J. Mipeikis, 3219 South
VVallace St.; Nutar.-Rašt., I). Gul
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan.
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. Wells
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas,
3.328 Auburn Avė.; Iždininkas, J.
Žilvitis, 3310 So. Emerakt Avenue;
Maršalka, W. Shulčius, 8422 South
Lo\ve Avė.; Advokatas, A. E. Stasulanis, .3236 So. Halsted St.

LIKIUVIŠKA TEAT. DR STĖ R UTOS NO. 1, viršininkai 1925 me

tams: Pirmininkas, A. Sabaitis,
1947 So. String St.; Pirm.-pagelb.,
F. Sutkus, 811 W. 19th St.; Nutar.
Rašt., F. D. Žukauskas, 4440 South
Whipple St.; Finansų Rašt., J. Razmenas, 1840 So. Halsted St.; Ka
sos Rašt., F. Aušra, 2158 W. Hasting St.; Kasos Globėjai, p. Mar
ti nkienė, 2844 W. 38th St.; Kasos
Pagelbininkas, K. Bernadišius; Ka:
sierius, J. Vilius, 833 W. 33rd St.;
Durų Maršalka, W. Biušas.

Mildos svetainėj ant 2 lubu prasidės
January 13 dieną, 8 vai. vakare. Mo
kytojas J. Jakubonis ir mokytojos DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETUmerginos. Mokiname naujos mados
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų
šokius.
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvi3142 So. Halsted St.
nas, 3356 S. Lowe Avė., padėjėjas
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut.
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S.
PAMOKOS
Wallace
St., kontrolės rašt. J. Mike
Anghj kalKalbos
Pilietybės
lis,
3533
S. Wallace St. ir A. JocLietuvių Kalbos
Dailrašystės
kunas,
561
W. Dekoven St. Kitsos
Gramatikos
Aritmetikos
Globėjai:
S.
Balsis, 3701 S. Halsted
Retorikos
Knygvedystės
St.
ir
durų
sargai
A. Frajonis ir
Literatūros
Stenografijos
Jonas
BurtaŠis.
Mašinėle Rašymo Etimalogijos
Prekybos Teisių
Oratorystės
GARFIELD PARK LIETUVIU VYIčaŠymo
S. Vai. Istorijos
Abelnos Istorijos

logikos
Ekonomijos
Fizikos

Geografijos

Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš lyto iki 4 po pietų ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla

8106 So. Halsted St., Chicago, UI.
P. Š.
Musų mokykloje merginas

ir moteris mokiname dykai.

KU ir MOTERŲ

PAS.

KLIUDO

valdymą ant- 1J>25 m.: pii-m. Napalijonas Vilimaitis, pirm. pa^ę. Jona«

Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma-

dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas,
kasos globėjai, Teofilija Saltienė,
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe.
ZubaviČius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą
nedėldienį, John Engels svetainėj,
3720 W. Harrison St.

i

