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No. 13

Naujasis Vokietijos mini- Musele Shoals komedija Šanghajy daboja svetimii Mūšiai ties Mekkos Lietuva esanti pavyzdin
sterili kabinetas Senatas kelintą kartų maino sa Į valstybių kreiviai
vartais
ga skolininkė
Valstybės kancleri u m, vietoj bu
vusio Marxo, paskirtas l)r.
Hans Luther
BERLJNAS, sausio 15. — Bu
vęs finansų ministeris Marxo ka

vo nutarimus ir dar, tur būt,
Vietos vyriausybei padėti tvar Hedžaso kariuomenė almušus
mainys
vahabitus; pastarųjų vadas
kai išlaikyti pasiųsta 350
Iben Saud sužeistas
WASHINGTONAS, sausio 15. imatrosų.
— Jungtinių Valstijų senatas
SANGHAJUS, Kinai, sausio
vakar vėl atmainė pirmesnį savo
LONDONAS, sausio 15.
Nuo esančių Kinų van Daily Mail gauta iš JeruzOlinutarimų dėl Musele Shoals. Ką 15.

Maskva laukia Amerikos
dėtis jo kabineto tokia:
• karo kova tarp susirėmusių Hedža
liaus* substitutą, kuriuo einant ir jungtinių Valstijų
pripažinimo
Užsienio reikalų ministeris Musele Shoals pasilieka federa- laivų išsodinta krantan .350 so kariuomenės ir Iben Saudo
binete, Dr. Hans Luther, šiandie tik priėmęs senatoriaus Norri- denyse svetimų
valstybių — mo telegrama skicllibia, kad ties
tapo paskirtas kancleri u m. Su s’o pateiktą
U(ndervvoodo
bi- Anglijos, .Japonijos, Francijos Mekkos
miestu ivvkus
aštri

LONjPONAS, gruod. 23 1EK
“Daily Herald” rašo, kad da
bar, einant karštoms diskusi
joms dėl valstybių skolų su
mokėjimo ir sureguliavimo,
mažA . Lietuvos respublika pa
darė tikrai nuostabų daiktą. Ji
sumokėjo Anglijai visas savo
skolas ir nuošimčius už jas.
Skolos buvo nedaug, viso apie
17,00(1 sterlingų svarų. Vis lik
tokiam mažam ir neturtingam
kraštui, kaip fJctuva, čia bu
vo gana sunki našta. Be to,
reikia atminti, kad lenkai pa
veržė Lietuvos didžiausia miestą ir pačių teritorijų, kad su
prastum, kokiomis aplinkybė
mis gyvendama, Lietuva vis
ddlto randa galimybių savo
krašto reikalus tvarkyti. Lon
dono “Times” rašo, kad Lietu
vos vyriausybė, einant jos pa
sižadėjimu Anglijai,
turėjo
savo skolas Anglijai sumokėti
1925 m. sausio me.n. 1 d. Lie
tuva, nelaukdama net paskirto
termino, sumokėjo savo sko
las ankščiau. Lietuvos minis
teris Londone gavo’ iš finansų
ministerijos Kaune 17,316 sterl.
svs kuriuos jau įmokėjo Ang
lijos valstybės iždan. (Lietuvos
vyriausybė reguliariai kas pu
sė mėnesio mokėjo nuošimčius
už savo skolas, o dabar pilnai
sumokėjo Anglijai ir visą sko
la.

pasilieka tas pats Gustav Stre- lės valdžios kontrolėj, dabar vėl laivyno kareivių padėti vietos vadovaujamų vahabitų jėgų.
semann.
atmetė Norriso
substitutų, o vyriausybei sergėti internuo Vaba'bitai buvę sumušti ir
Vidaus reikalų
ministeris, priėmė pakištą iš naujo Under- tus kinų kareivius ir kontro priversti bėgli. Jų vadas, Iben
Martin Schiele, nacionalistas.
koncesijų Saudas, tapęs sužeistas.
woodo bilių, reikalaujanti, kad liuoti svetimšalių
Finansų ministeris, Moritz Musele ShoaU butu išnuomuoti siunas.
Saemisch, bepartinis.
Konsuliarinės ir municipali ŽMOGŽUDYBĖ DEL SVETI
privatiniams kapitalistams nau
Prekybos ministeris, Kari doti.
nė ; • vyriausybės daro pastangų
MOS PAČIOS
Nouhaus.
Prieš priėmimą Undervvoodo kuo veikiausiai pašalinti iš
Agrikultūros ministeris, gra biliaus buvo dar įneštas senato koncesijų kinų pabėgėlius ir
Iš Airiogalos L. Žinioms rafas Kauni tz, nacionalistas.
riaus Jones’o substitutas, reika- kareivius.
šo:
Karo ministeris, Otto Gessler. laująs, kad Musele Shoals -sudo
Airiogalos apylinkės jauna
Kongresmtmas įnori žinoti, ku Sovictų valdžia likis,
kad
Darbo ministeris, Hcinrich rojimo klausimas butų dar pa
vedžiai Stasys Vicnis' su savo
liai tikslais jie ėmė lankytis
Hughes’ui pasitraukus, tatai Brauna, katalikų centro.
vestas tam tikrai komisijai išna
jauna žmonele leido laimingai
A menkoj
heužilgio Įvyksią.
Pašto ir telegrafo ministeris, grinėti, bet tasai Įnešimas buvo
sau medaus mėnesį, bet nelai
Stingle, katalikų centro.
atmestas.
mei pasimaišė iš kur lai jau
\\'ASHINGTONAS, sausio 15.'
MASKVA, sausio 15. — Jung Susisiekimo ministeris, KrohEinant Undervvoodo bilium,
nas gražus vyrukas Juozas Kir
— Aitriai pašiepdamas W’ash- tinių
BERLINAS, sausio 15. — lys, kuris įsimylėjo į Vienio
Valstijų
sekretoriaus ne.
Jungtinių Valstijų prezidentas
ingtono ir New York o piniguo Hughes’o rezignavimas ir kai
Teisingumo ir okupuotųjų sri autorizuojamas išnuomoti Mus Vokiic.’tijos ir Lenkijos valdžios žmonelę ir’pradėjo jiems intri
čius, kurie mokėjo didėlius pi kurių Amerikos laikraščių pa čių ministeris, Dr. Schumacher. ele Shoals penkioms dešimtims šiandie pasirašė laikiną pre
guoti.
nigus už privilegiją pakštelti reikšta nuomonė, kad jo pasi Nors Luthero kabinete yra metų, bet jeigu iki šių metų kybos sutartį, kuria einant
Iškarto Vienis nieko nesupra
ranką besilankiusiai čia nesenai traukimas 'lemiąs kitokį Ame tik du žinomi kaipo atviri nacio rugsėjo pirmos dienos nebus ga prekyba tarp tų dviejų kraštų
rusų “caro” Kirilo pačiai, Vik rikos valdžios nusistatymų so nalistai, tečiau prie jų reikia lima tinkamomis sąlygomis iš iki ateinančio balandžio mė to, bet. išgirdęs x nuo žmonių
torijai Fiodorovnai, kongresma vietų Rusijai, suteikė didelių priskaityti dar du kitu, nors jie nuomuoti, tai to valstybės tur nesio 1 dienos 'bus vedama da bei savo gerų drangų, kad su
jo žmonele ir kitas turįs arti
nas Fiorello La Guardia kreipė vilčių bolševikų vadams ir jų eina tik kaipo “ekspertai.”
to baudoj imas turės būt paves bar! i nėm i s sąlygomis. Tikimos, mus santykius, apimtas Vienis
si laišku i darbo sekretorių I)a- spauddi.
Katalikų centras, kad pirma tas pačios
valdžios sudarytai kad tuo tarpu bus padaryta neapykantos sutikęs kartą Juo
visą, prašydamas, kad imigraci
galutina prekybos sutartis ir zą Kirlį, palaužė jam šonkau
Maskva įsitikinus, kad Hu- ir stipriai buvo priešingas eiti korporacijai.
jos vyriausybė paimtų nagan ghes buvęs priverstas trauktis kabinetan kartu su monarchisDalykas su^iuscle Shoals bet tarp Vokietijos ir Lenkijos lius ir pagrasino dar geriau jį
didįjį kunigaikštį Borisą (“ca todėl, kad tarp jo ir preziden tais, galų gale vis dėlto įėjo.
gi dar toli nepabaigtas. Klausi prekybinių įstaigų prasidės pavaišinsiąs.
ro” Kirilo brolį), kai tasis ne- to Cooiidge’o, o taipjau ir ki
mą turės dar spręsti atstovų bu pilnas kooperavimas.
Karlą Vienis nusirinkęs pi MOTERIŠKE-GUBERNATOužilgio atplauks Amerikon.
lų jo kolegų buvę nesutarimo
tas, pagalinus abiejų butų kon
nigų iškeliavo j kitą valsčių
RIŲS Už VAIKŲ DARBO
( alininkai galį patapti visuome- sovietų pripažinimo klausimu.
ferencija. Tai ims laiko. Ir lapirkti šieno. Grįžtant užklupo
ĮSTATYMĄ
Daiiai, kada jis. pasitraukiąs,
nės našta
bai gali būt, kad gulų gale ta
jį krūmuose Juozas Kirlys ir
vienas pirmutinių naujojo val
Musele Shoals byla bus išnaujo
nužudė Vienį, gi lavoną nuvil- CHEYENNE, VVyo., saus. 15.
Kongresmanas La Guardia stybės
sekretoriaus Kollogo
Wyomingo valstijos guberna
kęs Įmetė upelin, o pinigus,
prašo, kad imigracijos vyriausy žingsnis busiąs pripažinti so Vienas tariamas anarchistas už atiduota specialei komisijai na
grinėti.
bė, pirma nei ji leis Boiisui pa vietu valdžia.
\VASIIINGTONAiS, sausio 15. rastus pas Vien j, nunešė ir ati torium išrinkta moteriškė, poni
muštas, du sužeisti
•
c
'Ross’ienė, šiandie pirmą kartą
tekti į pasitinkančio jį “ranki!
Cenzaus biuro skaitmenimis, davė jo žmonai.
Bolševikų laikraščiai deda
laikė valstijos legidaturoj kal
bučiuotojų” komiteto glėbį, pa- Hughes’ą pajuokiančių karika SOFIJA, Bulgarija, sausio 15. ATSTOVŲ RIAUŠĖS FRAN Jungtinių Valstijų turtas 1922
Policijom suimtas Kirlys pri ba.
kvostų gerai ir Įsitikintų, kad tūrų ir rašo apie jį kaipo apie
metų pabaigoj siekė viso labo sipažino nužudęs Vienį, bot ve
CUOS. PARLAMENTE
Praeitą naktį Sofijoj Įvyko
jisai nepadarys
čia public atkaklų sovietų priešą.
$320,803,862,000, taigi netoli dant pas Teismo Tardytoją pa Kalbėdama apie propojiuojariaušes ir muštynės su policija.
charge — visuomenės našta.
PARYŽIUS, sausio, 15. — 321 bilijono dolerių. 1912 mo bėgo ir policija ji besivejant mą priedą prie federalės kons
vienas
tariamas
Maskvos Izvestija sako, kad Muštynėse
titucijos, kuriuo turėtų būt kon
Kongresmanas nurodo, kad ”ca- Jungtinės Valstijos busiančios anarchistas buvo užmuštas, o Atstovų rūmuose šiandie įvy tais tasai turtas siekė $186,299,- nušovė.
troliuojamas vaikų darbas, p.
rienės” Kirilienės. kelionė buvo paskatintos veikiai pripažinti du sužeisti. Anarchistai varto ko toks triukšmas ir riaušės, 664,000, vadinas per vieną de
Buvo įtarta, kad prie nužu Ross’ienė pareiškė, kad ji turin
apmokėta subskripcijos bildu su h;vietų valdžią dėl to, kad Ru jo bombas. Policijos niekas ne kad pirmininkas buvo privers šimtmetį padidėjo 72.2 nuošim
dymo Vienio prisidėjo ir jo ti vilties, jogei progersingoji
rinktais pinigais, o todėl tai bu sų-Japonų derybos dėl pripa nukentėjo.
tas posgdį uždaryti. Riaušės čiu.
žmona,
kuri buvo perduota jauna VVyomingo valstija bu
vęs sulaužymas imigracijos Įsta žinimo sėkmingai Kiiną galop.
kilo dd komunistų nešvarių
tymų — jei ne literos, tai bent
žodžių, kuriais jie ėmė laidyti LIETUVOS SUTARTYS SU Teismui, beit kadangi kaltybė sianti viena iš pirmųtjniųjų, ku
neįrodyta, Teismas išteisino ri tą konstitucijos priedą pat vi r
UŽSIENIU PINIGAMS
jų dvasios.
visų kitų atstovų adresu.
Vienienę.
tinsianti.
SIŲSTI
Kongresmanas nurodo, kad
Ne\v York e (patsai kongresma
KAUNAS, gruod. 27 [E].
nas yra nevvyorkietis) esąs tam
Nuo 1925 m. sausio 1 d. tarp
tikras biuras, besirūpinąs atkeWASHINGTONAS, sausio 15.
Lietuvos iš vienos puses ir
liavimais Rusijos carininkų ir
Laivyno
departamento
aero

Suomijos, Šveicarijos ir Šve
buvusio caro giminių, kurie va Sunaikinti 4 miesteliai; 140 nautikos. biuras užsakė clevelan- ■
žmonių žuvo ir 2000 liko he
Chicago ir apidinkė. — šian dijos iš kilos Įvedamas pinigi
žiuoją čia monarchizmo propa
(liškėj
Glen
L.
Martin
kompani•
pastogės.
die nenusistovėjęs oras, veikiau nių pašto perlaidų ir siuntinių
gandos tikslais.
jos milijono dolerių vertės hideo
,sia bus sniego; truputį šilčiau; su apdėtu mokesniu pasikeiti
Savo laiške kongresmanas La
planų, viso labo keturiasdešimt.
mas šiomis sąlygomis:
LONDONAS, sausio 15.
stiprokas pietryčių vėjas.
Guardia sako:
i
Visos
tos
mašinos
galės
bu
t.
var

Katlangi, Suomijos valiuta
Vakar temperatūra vidutinei
“Yra žinių, kad vienas tų di Gauta iš Konstantinopolio te tojamos kaip sausumoj, taip ir
laikoma nepastovi, tai kalbasiekė 31°F..
džiųjų kunigaikščių turi dagi legrama praneša, kad Ardaba- ‘jūrėse.
Nežiūrint kad ir nėra reikalo^ skubintis
Transkaukazijoj,
įvykęs
| šiandie saulė teka 7:16, leidžia rrtfisai pasikeitimas su sakyta
‘karinį atstovą’ New Yorke, kaž ne,
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums visvalstybe įvedamas Jungtinių
si 4:44 valanda. '*
kokį kapitoną Golochvostovą, smarkus žemės drebėjimas, ku
vien yra geriau siųst per Naujiena^ telegra
Amerikos Valstybių dolerių va
tuo tarpu kai rusų monarchis- ris sunaikinęs keturis miestofu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
liuta.
tai turi savo centrą Rusų Nacio- liūs. 1 10 žmonių esą užmuštų
pinigu
kursas
»Su Šveicarija ir Švedija, tas
nigus penkis kartus greičiau už paprastą
nalės Draugijos įstaigoj, 5 Cc* ir 2000 likę be pastogės, tuo i
---------I
•
_
____
pasikeitimas Įvedamas pasky
paštą
.
tarpu
kai šaltis siekiąs 22
lumbus circle, New Yorke.
Fašistų su nefašistais kovoj Vakar, sausio 15 d., užsienio pi rimo šalies valiutą, t. y. išsiun
“Man regis, kad tie patys imi laipsnių žemiau zero.
Naujienų telegramos išsiųstos; iš Chicakeletas sužeista;
universite nigų ne mažiaus kaip už $25,01)0 do čiamoms
pei’laidoms ir siunŽemės
sudrėbė j imai,
nors
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
gracijos įstatymai, kurie taiko
gos
prieš
šeštą valandą vakaro, nu»eina Kau
tas uždaryta.
i pinigais šitaip;
toms su apdėtu mokesniu iš
silpnesni,
vis
dar
atsikartoja.
mi aplamai visiems atkeliaujannan į 3-4 dienas.
Lietuvos Kc»peracijos
i Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77 Lietuvos sumos siuntėjų žymi
Belgijos
100
frankų
.................
$5.01
tiems svetimšaliams, turi būt
žemės drebėjimas Italijoj
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu
NEA POLIS, Italija, sausio Danijos, 100 kronų .............. $17.83 mos: į Šveicariją — šveicarų
taikomi taipjau ir tiems besibasgreitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad100 frankų ........... $5.34 frankais ir santimais, o į Šve
ROMA, Italija, sausio 15.— 15. - šiandie Neapoly įvyko Francijos,
Italijos,
100
lirų
......................
$4.13
tantiems
carininkams, kurie
vietos universiteto studentų
resantams j visas Lietuvos dalis ir taipgi
diją
švedų kronomis ir ero
Sulmonoj,
Aquila
degli
AbruLenkijos,
100
zlotų
...............
$19.25
plaukia čia rinkti pinigų organi
riaušės. Kovėsi studentai fa Noi’vegijos, 100 kronų ........... $15.29 mis.
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių
!
zzi
provincijoj,
šiandie
po
pie
zuotoms valdžioms griauti, ir
Olandijos,
100
markių
.........
$40.34
šistai su priešingais fašistams
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
Pinigai įmokami litais ir cen
100 markių ........... $2.52
naudojas socialiai aukštyn besi tų buvo jaučiamas lengvas že studentais. Kautynėse keletas Suomijos,
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausia^
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95 tais nustatytu tam tikru mėne
mės drebėjimas.
ritančių paikšų kvailumu.”
studentų buvo sužeista. Del Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.28 siniu kursu.
pinigų siuntimo būdas.
riaušių, universitetas tapo rek
NASIIVILLE, Tenn., sausio
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
Lietuvos Pinigų Kursas Išsiunčiamoms perlaidoms ir
NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATS
toriaus uždarytas.
siuntoms su apdėtu mokesniu
15.
Tenncsee
kalėjime
šian

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų
PERSIŠOVĖ
Siundant pinigus Lietuvon per iš tų valstybių Į Lietuvą su
die tapo elektros kėdėj nužu
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
mos
bus
žymimos
litais
ir
cen

dytas
Ren
Burchfield,
teismo
MICIHGAN CITY, Ind., sau
tant Amerikos doleriais yra skaito
TOPEKA, Kas., sausio 15.— mas
šitaip:
tais.
sio 15. — Kilus nesutikimams pasmerktas mirties bausmei Anksti šį rytą gaisras sunai
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
50 litų ........................... '..... ....... $5.50
Tokia
pat
pasikeitimo
tvar

dėl
nužudymo
savo
žmonos
ir
šeimynoj, Mielinei Farroh, 34
100 litų ......................................... 10.50
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
kino Stansficildo vaistinės pre 200
litų ......................................... 20.75 ka, t. y. paskyrimo šalies va
metų amžiaus, mirtinai pašo keturių kitų asmenų.
kių sankrovą. Nuostoliai sie 800 litų .................
81.00 liuta, įvedama
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
nuo aukščiau
vė savo žmoną ir švogerį, o
400
litų
.............
................
,
........
41.25
kia 85,000 doler’ų.
LOS ANGELES, Cal., sau
; 500 litų ......... -....................
51.50 nurodytos dienos ir su Latvi
paskui pats persišovė. Žmona
Į
600
litų
..........................
61.75 ja, Vokietija ir laisvu Dancigo
neužilgio mirė, o jos žudyto sio 15. — Miręs turtingas šil
700 litų ......................................... 72.00
importuotojas
Eugene
BERNAS, Šveicarija, sausio 800 litų ......................................... 82.25 nueitu, būtent: į Latviją žy
jas veikiausia ir nebeišliks gy kų
900 litų ....................... -............... 92.50 mimi latąi, į Vokietiją — goldvas. Farroh dalyvavo pasauli Bemheimer paliko nursei, Ma- 15. — šiandie apopleksija mi- 1000
litų ................
102.75
niame kare, nukentėjo nuo rei Raumaiiiutei, kuri jį ligos re Camitle Decoppet, Urūver- Prie šitos sumos reikia pridėti 25 markės ir į Dancigą guldenai,
1739 So. Halsted St,
Chicago, III
nuodingų vokiečių gazų ir iki metu prižiūrėjo, 25,000 Hole-1 salės Pašto sąjungos tarptauti centai pašto išalidų už kožną siuntini. o iš tų valstybių į Lietuvą
. Norint pasiųsti telegramų — dar 50 litai ir centai.
nu.
nio Ibiuro direktorius.
šiol buvo nesveiltas žmogus.
' centų daugiau.

Transkaukazijoj įvykęs baisus
žemės drebėjimas
Reikalauja imti nagan Maskva laukia pripažini
rūsy cariniiikus
mo iš J. Valstijų

Vokiečiy-Lenky laikina
prekybos sutartis

Riaušės Bulgarijos
sostinėj

Dėdės Senio turtas 1922
m. — 321 bilionas

Valdžia užsakė 40 naujy
Baisus žemės drebėjimas
hidroplanu
Transkaukazijoj

QRHS

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

(Studenty riaušės Neapoly
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DIDELIS! MASKINIS BALIUS!
Rengiamas

MILDOS SVETAINĖJE,
3112 So. Halsted Street, Chicago, III.
ul’iadžia 7:00 vai. vak.

įžanga 50c. ypatai

Kviečiame visus be skirtumo kaip jaunus, taip ir seuus atsilankyti ant šio MASKINIO BALIAUS, ir linksmai vakarą praleisti prie puikios muzikes, o užtikriname,
kad busite visi pilnai užganėdinti.
Kviečia KOMITETAS.

"

įvairenybės

DEL APRŪPINIMO
MOTINU ĮR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

__ * 1-

Sukatoj, Sausio 17 d., 1925 mv .
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KŪbikn
/GEROVės

RADIO LAIVAS

DRAUGYSTĖS ROŽANCAVOS
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BEETHOVENO MUZIKOS KONSERVATORIJOS

MOKYTOJŲ

Koncertas
I

Sekmadienyje; Sausio-January 18, 1925
• BOHEMIAN-AMERICAN SVETAINĖJ
1436 West 18th Street
<
Pradžia 3:15 po pietų
PROGRAMOJE DALYVAUJA:
l’-lė LULU RABEN, pagarsėjusi smuikininkė.
P-as JUSTAS KUDIRKA, Tenoras, Lietuvos Valstybinės Operos
artistas.
P-as SERGE BOROWSKY, Baritonas, Maskvos Didžiosios Operos
artistas.
P-as ANTANAS POCIUS, pianistas.
BEETHOVEN CONSERVATORY of MUSIC

3259 So. Halsted Street

Specialiai dėl

VAIČKAUS DRAMOS TEAT
RO MARŠRUTAS
Vaičkaus Dramos Teatras sa
vų vaidinimais aplankys sekanČiats kolionijas:
Sausio 16 d. Draugijų Svet.
9th ir Lincoln St. Waukegan,
UI.
Sausio 18 d. Peter’s Hali, Milwaukee Avė. & Pine St., Kenosha, Wis.
Sausio 25 d. Visų šventų par.
svet. 10806 Wabash Avė. Koseland.
Sausio 31 d. s v. Jurgio par
svet. 3230 Auburn Avė.

Draugių tarpe

Subatos Tiktai

Onute, su kuo
bučiavais?

tu vakar

vis noriu

sužinoti.

Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų
Cekoladu dengti, Maraschino, Vyšnios,
baksas

!*3
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kr uždarytame porčiuje duoti vaikui
šviežio oro. - Jei nėra kitokio išėjimo,
tada atidarys langus pusva.'amlžiui.
tai aprūdyk vaiką lyg vesi i ant oi o, o
jei taip daroma, tai įšildyk kambarį
vėl pirm negu nuimsi nuo kūdikio
diupanas. Vaikai gaunanti šviežio
oro ir manyštymų sveikesni ir laiky
sis

Sotus maistas- yra .tiek pat būtinas
kaip šviežias
oras ar mankštymai.
Eagle Brand Pienas
suteiks viską
reikalingą auginimui. Jis tyčiomis pri
taikintas vaikams dėlto, kad lengvai
virškomas ir nenuvargina opių vidu
riukų. Eagle Brand pasekmingai bu
vo vartojamas kovoje su nedapenėjimu Europoje ir Netolimuose Rytuo
se. Jis turėtų būti dalis kiekvieno
vaiko valgio.
Daugelį sykių
sveikas, normalis
kūdikis nereikalauja
gydytojo ^atydos, bet-tai laimingas nuotikis, retai
atsitaiką. Jei kūdikis nesijaučia ge
rai arba neauga kaip reikia, motina
turėtų nevilkindama pasifarai su ge
ru daktaru. Iš kitos pusės, normalis
kūdikis, gaudamas tinkamos priežiū
ros ir tinkamo maisto, arba iš krūtų
arba iš Borden’s Eagle Pieno, turi
išaugti i sveiką, normali vaikutį. Milionai ir milionai kūdikiu išaugo jį.
sudėjps
vikrius berniukus -,rąqr ga i t e«
motinos priežiūrą sity sotumu Borden’s
Eagle Pieno. Idant* Lietuve motina
žinotų kaip vartoti Bordren’s EAgle
Pieną, Bordeno Kompanija atspausdi
no Lietuvių kalboje pilną pamokini
mą kaip paruošti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikiams įvairių amžių.
•11 1
Skaityk atydžiai įkąs savaitę šituos
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

NOREDAMIs

-rf.

W

Geresnė Šviesa dėl
I

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

Italijoj, kelias savaites atgal
Hhh ry»»
buvo bandoma inž. Fiamo išra
fiinm, skyriuje mes laikas
nuo laiko gvildensime reldimas. .
Ncdiddiis
laivas
.kalus {domius btuianClotns
be
su
FiammO' aparatu
motinoms ir motinoms jau
ny kūdiki;.
jokio
žmogaus
buvo
įeisiąs jūron. Krante, viename
Kūdiki; aprūpinimas ir pe
nėjimas ym dalykas gyvos
bokšte pats išradėjas radio pa
uvarbos ieimynai ir tautai
galba davinėjo laivui įsakymus.
ir mes jaučiame, kad tai
yra dalykap, kurt ’1M tui
Laivas Visus/. manevrus atliko
rimo' rcguUariMuds laikokuoli'ksliausiai. Ka<l goriau Įsi
tirpiau atvirai ir laisvai
pergvUden'tL.
tikinus, ar laivo kontrolei nega
li trukdyti pašalinių radio stočių i#
Straipsnis 107
veikimas, buvo paleistos veikti
visos Iradio statys. Tafeiau nežiū
VĖDINIMAS
rint to, laivas klausė tik iš vie Vaikai pripratę prie kambarių kur
eina švelni srovė šviežio oro
nos vietos įsakymų. Ypač stebė j nuolatos
mažiau sirgs, gerklės ir nosių ligomis
tina, kad laivas laiku ir švilpukus negu tie, kurie laikomi troškiuose
paduodavo. Tokiu bųdu šia išra kambariuose prie nejudančio oro. Atviuąs pečius yra puiki proga išvėdi
dimo dėka laivai
ateity galės nimui.
plaukioti be jurininkų Įgulos tik Vienok, joki vėdinimo sistema neužvaikui. Reikalinga i; “vaikus
vieno iš kranto žmogaus valdo
ti”, netik kambarį. Net audrinra žiemos, ore, jei galima, relgame
mi.
r“T.”i

dos par. svet. 18th & Union A v.,
Vasario 8 d. Šv. Antano par.
svet. 15-th St. ir 49th Avė. Ci
cero, III.

Saldainiai

Penktadienis, Sausio 16, '2S

|ixwibiws, cmcsgo, m.
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PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i
NYTI VISADOS KREIPKITĖS?
PAS MUS. TAS JUMS BUS*.
ANT NAUDOS.
i

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

L FABION AS CŪ.

Jūsų Namų
Svečiu Kambary

Graži Nauja
Bridge Liampa

809Tel.W.Bo 351h
St., ChicagožJ
levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR- g
DAVIMO KAŠTUS.

$1 00 {mokėti

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į
• Parduodam Laivakortes. • 5

yra ekstra didelės vertės liampa, kurią
m e pasiūlome sausio mėnesy. Nupiešta pagal musų užsakymą. Gražiai dekoruota, me
talinė koja, gražiai užbaigta, šviesą ir uždan
galą galima nustatyti dėl siuvimo, skaitymo,
rašymo ir t.t. Graži, rankomis padaryta georgette shade su auksinės spalvos atsiuvinėtais kraštais. Visokių spalvų, ši nauja, graži
liampa bus dastatyta į jūsų namus Įmokėjus
$1.00. Visa $20.50. . /

K.GUGIS
ADVOKATAS
i
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112
Tcl. Central 4411. Va), nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted SI.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS

APŠVIESKITE DIENOS SVIESI VIRTUVĘ
Tiktai
iinb^ejus už baltai porcelino
*
/ 3C enameliotą virtuvės fixture.
p

Šis yra nepaprastas pigus apšvieti
mo |ixture. Yra padarytas iš Armco
nuo rudės apsaugoto metalo, porcelino cnameliolos —ne malevotos. Neblunka, nepajuoduoja, nesuskeldeja ir
neplyšta. Lengvas numazgoti. Sutei
kia gryną, malonią pasilsiu šviesą,
kaina $9.00 išmokėjimais arba pini
gais $8.50, viskas prirengta, pakabi
nama ant dabartines vietos, šviečiama
siu nauja Mazda liampa, 100 arba 150
Watt miera.

LIETUVIS ADVOKATAS'

2221 W. 22nd S{g arti Leavitt St.
Telpphdiie Canal 2552
Valanddk>9 ryto iki 9 vakare. Se•.j^pirloj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
'veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

DYKAI NAMIE IŠBANDYMAS
bus sute.ikiamii.s arba bridge liampos
arba virtuvės apšvietimo liampos. Tik
pašaukite Randolph 1280, Local ,285 Šviesa uždegama ir užarba 286.
1
gesinama su šiuo ka,
bančiu svičiu ir čia jtjs
galite, prijungti prosą
arba ttiasverj.

E

A. A. OLIS
ADVOKATAS

C0MM0NWEALTH EDISON C*

LECTRIC SHOPU

svaro 59 c

Danish Fride, cvaporated,
I klanai

Moterų šalikai

72 Wcst Adams Street

i

Moterų

nertiniai ir rankoaa!iai,
pasirinkimui

kalnicrukai

$1.05

i.
kalnierukų, lininiai ir
veistas su kalnieriais,

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra
džią gyvenimui penėdami jį Bor
den’si Eagle Pienu
Jei

pasiusite

si

apgarsinimą

i

I3orUen Corrupany, Borden I3uil<ling

The
New;

Yoilk, jie pasakys jūsų kalboje, kaip
Vyrų naktiniui pasiūti
marškiniai
visokių

iš gero materiolo, flanelini..!
mierų, verti $1.50

jj jjg

penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

SCOTISIMULSION

Tai yra maistas-gyduolės, gerai pritaikintos ir tūk
stančiai vartuoja nuolat savęs apsaugojimui prieš papra
stas ligas žiemą.
•PEčlŠcltinkiC
SElvo
žiemos
baimę
vtirtoja.nt
ScotVs Emulsion. Nieko nėra geresnio dėl jūsų ir
jūsų kūdikių. t x

$1.45

” 1

1

r

šilkinės ir vilnones, juodos ir spalvuotos, visu
mierų, vertos po $1,
porai

41c

Pasiūtos iš percales, parinktų spalvų ir mėlyno
chambray, mieros 8 iki 16,
vertos $1, po

1 . ........

1

....

97c

22' ”C

i’'0111'’ šviežiai ištaisyti,

-

127 N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 51G
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.
ROSELAND’O OFISAS:

10717 S. Indiana Avenuc,
Telefonas Pullmun 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
iki 9; Subatomis visą dienų; šven
tėmis iki pietų.
SPEGI AEIS'l'AS ant
vojjmo abstraktų
ir
kontraktų, dokumentų
popierių. Veda visokius

egzaminapadarymo
ir visokių
sudus.

ADVOKATAS

Ofisas vidurmieslyj;
Room 17526
CltlUAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashinglon Si.
Cor. VVashington & Clark

Maudynių
• ankshiosciai

Višėiuklii

MIESTO OFISAS:

A. A. SUKIS

PYKAI

iO

v

Vaikų
kelnaitės

Advokatas

'Jei. Dearborn 9057

Nauji Tru-Fit Akiniai
Išbandimui

Ullion

Vyrų
Pančiakos

i_____ ,

Scolt it Bowne, Elumnlidii, N.

Dcpl. 6
M°lcrų Fleecrd Dutch apykaklė, iki alkūnių ran. kovės, iki keliu ilgumo, micros 36 iki 11,
verti $2. specialiai

-...

J. P. WAfTCHES

Galbūt jus jaučiate žiemos drebulius labiau negu
kitką? Jei jus užsilaikysite sąve nuo kosėjimo ir slogų,
žiūrėkite, kad būtumėt gerai maitinamas su

"7/1#*
« 4C

11 S. La Šalie St., Room 12091
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

S— ■'

ŽIEMOS LIGOS

damusk efek

Nertiniai šilkiniai, 60 colių ilgumo,
visokių spalvų

Naujas pasirinkimas

žSEbord^

35c

Aliejinis materiolos •’lhx50 ooliii, dailų arba
. j
to, su giažiu molinu
<*U Stalų
išmargini™

ADVOKATAS

7127 N. Deafbom St., Room 1211
Telef. Dearborn 1013
Vakarais ir nedėlios rytą:
3335 So. Halsted St.
Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas-}
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.'

JOHN KUCHINSKAŠ

Uty U s pal (M

Pienas

K. JURGELIONIS

-

LIETUVIU TAUTIŠKOS KAPINES
GERBIAMIEJI
Lotų savininkai ir draugijų atstovai esat kvie
čiami į metinį susirinkimą, kuris įvyks Nedėlioj,
Sausio-January 18 d., 1925 lm., Mildos svetainėje,
3142 So. Halsted gat.,z 12:30 po pietų. Jūsų atsilan
kymas būtinai reikalingas, nes bus rinkimas penkių
naujų trustistų, kas y ra sva rbiausias dalykas visiems
lotų savininkams, ir taipgi bus daugiau kitų svar-

Roll sterkas, svarui......

12 ^c

KABINIIJ VALDYBA.
tw*

\ irš minėti tavorai dvi Subatos tiktai, nuo 9 ryto iki <3 po pietų.

ELEKTRA
Svfiesn ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje,

'J [HE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
\ BARTKUS Prus.

161 > W. 17th SI., Tel. Boulevard 7101. 1892, Chicago

Namij Tek: Hyde Park 3395
NESIŲSKITE

Puikus Shell
rėmai pagražiną
veidą.

—1

Nesiųskite nei cento nė užsitiltiu jutus

vrsn.sK it u kuponą

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310
Telephone Dearborn 8916
Vakarais: 2151 W<'sl 2^2 Street
Telephbite Rvoscvelt 9090

Namų Telefonas ( anai 1667

6jandikn

,!<- <
|»epl. i', i.. .'Oi
IJUIlohlz !4pr
1162 <il 66 W
Matbson SI.. Chicaijo. III
•m
poni akiniu
Hel
DYKAI
LbANQYMUJ.
paliko ar užmokėsiu
J<’i man
ne. hm i ngi Ųžiutiiii Juos
»«.9«
nieko nereikės mokėti.
. ...................... Amįius...... V ardas
PaAtu Ofisas
numeris
Gatv

,lri po (IcvėjiniOi
iiz.uaiiėdiii! a* J**’.akiniviHS
____
kur kilni

10 dienų u

jų

h>i-ile

manysite, kad .ii1? yra lygus
lunkams $H>, atsiųskite tik
uz Ihi r.cicrtHs
?l! 93. arba > ugiaž.inkit“ juc«
Jie S1UNmokėti. Pabandykite juosi DABAR
Ji>06 H* (•ibiu <lieni|
CIAMl DYKAI.
Išbandyk i
Atsiųskite kupomano Rizikų ir mimo IškiiHciuiM____
ponų tuojau. Nesiųskite pinigui

..... R F

Valkus uold

Rusiškos ii Turkiškos Vanos

filled

nutilusiai tienižeis lubiuusiui

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys

12th STREET
Tcl. Kvdzie 8902
U46 KooHeYelt K
Arti St. I.miis Avė
CHICAGO, 1LL.

77

PINIGŲ

Aš nepriimsiu nei viefJ
no cento kol Jus nebusite
užganėdintas.
Aš garantuoju tikra pritaikymą ar
ba nerokuosiu jums nieko.
Aš
pertikrinau
daugiau
kaip 200.000 vyrų ir mo'
, . . .
lerų. kad mano dideli “True Vision akiniai, su
gražiais sbell rėmais, yra puikiausi ir stipriausi
akiniai kokius galima gauti. .Jie apsaugo* jusu
akis, prašalins akių puovargj ir galvos skaudėji
mų. Aš tik reikalauju atsiųsti savu vardą, adre
są ir amžių.

IrouRttS.,

MurisoCb. Dot- H. S-,') L'. Ohio St., Chiurgo

Tai yra puikiausias turiug
Mūrine yra išvalantis, stimiukštinantis, atšviežinantis ir
nekenkiantis,
luias patiks jisai
hny-gutč ‘'Eye Care” arha “Ly<
Beauty”.
Dykai pareikalavus

VKVJOHMMI, CbWgt», tl

Penktadienis. Sausio 16, ’2-5

Pranešimas lietuviui
spaudai

OnMMfcM* tf«ii

■1,1. ,.■»>!*.OM>aTr^«lWfT-.Clr.T**t.4M*UŪ—fjMt

IMU

4*V

Tel. Blvd. 3138
M. WoitkewirzBANIS
AK1IAFRKA
kmingai painauju
mote
rims prie gimdyo,
patarimai
dykai.

MIS. MIOHNIEVICZ -VIDIKIENE1

2- a Notari (Notary Public)
savo antspaudą turi taip padė
ti, kad jos dalis patektų ant pri
segtos fol ograf i j os.
3- ą Nutari (Notary Public)
turi išpildyti atskirą priesaiką,
kad paso aplikantas asmeniškai
prie jo pasirašė po aplikacija ir
ant savo fotografijos, prisegtos
prie paso aplikacijos.
Tos atskiros priesaikos tek
stas šitoksai:

AKUšERKA
3101 So. Halsted St„ kampas 31 gat.
|Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laiko
gimdymo ir po
gimdymo.

Geriausia
.sausio
menesio

Pastaruoju laiku Amerikos
spaudoje pasirodė žinių, kad su
sekta nelegalia emigrantų gabe
nimas i Jungtines Amerikos Val
stybes.
Ištyrus tą dalyką, pasirodė,
kad esanti ištisa sistema, rišan
I
...............
a
ti Kauno agentus su. kai kurio
mis Amerikos lietuviu agentū Notary Public i n and for the
.... /.........................
romis. Tam tikrais budais, iš State of
laikius visus musu Įstatu reika do hereby solemrdy swear that
is
laujamus formalumus, klastin
gai buvo išgaunami pasai ir lei the šame person vvhose photodimai iš Lietuvos Pasiuntinybės graph is attached to the appliVašingtone, kurie buvo siunčia cation for a Lithuanian passmi Amerikoje negyvenantiems port hereto annexed and 1 swear
asmenims, kad juos nelegaliai that ...................................................
personaily appeared before me
Įvežti Amerikon.
Tiesioginiai šiame atvėjuje la and i n m y presence signed the
biausia nukentės nieku nekalti application and photograph to
žmonės, kurie Įvairių agentų su vvhich m y seal i s affixed.
klaidinti ir sumokėję po kelius
Stvorn by me and given
šimtus doleriu, vis tiek savo tik under my hand and seal Ihis
slo nepasieks.
. day o f ...
Lietuvos Respublikos Pasiun 192
tinybė, kad apsaugoti gerą Lie
tuvos vardą ir Lietuvos pilie
čius nuo išnaudojimo yra pri
Notary Public
versta dar griežčiau laikytis pa
šitoji priesaika turi būti pri
su ir leidimu išdavimo kontro
segta prie paso aplikacijos.
lės. Tam tikslui visų už intere
I Jas i u n t i n y bė, a tspauzd i misi
suotu agentūrų ir notarų žiniai,
Pasiuntinybė praneša, kad bus naujas pasų aplikacijas, praneš
apie tai užinteresuotų asmenų
reikalaujama:
žiniai.
1-a prie pasų ir leidimų apli
LIETUVOS RESPUBLIKOS
kacijų turi būti prisegtos apliPASIUNTINYBĖ.
kantų fotografijos.

in vest nientas

m th&

at the factoty

*

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
lok iuo.se reika
luos? moterims
ir
merginoms,
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Atsiųskite

Mes specializuojamos muzikoje ir galime jums
suteikti nepaprastą patarnavimą padėdami iš
sirinkti jums tinkamą muziką ir atvežant jums
į na muk Gubransen Registruojant) Pianą, to
kiomis lengvomis sąlygomis, kad jus nepasige
site savo pinigą.

man Gulbransen Bany

eut-out su 1925 kalendoriumi

Boulevard 4136

Turėk švarias, sveikas akis

3235 S. Halsted SI.

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

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo I iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12

3333 So. Halsted St
Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luhos
Chicago, Illinois

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

Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.
1046 Milwaukee Avė., kam p. Noble St.
Valandos nuo 1(1 iki 4 po pietų ir nuo
6:30 iki 9:3(1 vakare. Tel. Armitage
3995. lies. Keystono 4 130.

Didelis Fabrikantas ant Slenksčio Pražūties
k

v.

3ANKRUT0

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

Box 192.

Parduodame pigiau negu kainuoja sukirpimas,

OVERKAUTAI-

LIETUVIŲ
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankuiną šios
Įlankos.

pasiuvimas
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Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3303 So. Morgan St.
Telephone

Netoli 18 Gatves
- -

-

,||

Chicago

Boulevard 2160
Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.
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Garsinkitės NAUJIENOSE
___ 4___________ _

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Melvin A. Traylor, Prezidentas.
‘

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.

Dr. A. A. Roth

A. L DAVIDONIS, M. D.

Atdara kas vakaras iki 8 vai. Nedėlioj iki 4 po pietų.

' 1 ■

1707 W. 47th St.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Netoli 46th St.

Pinigus noriai grąžiname jei nebus toks tavoras, kokį garsiname

—

DR., MARYA
D0WIAT—SASS

*

4608 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
.... —.................
..... ✓

$12.75

Pirkite overkautą jei jums jo ir nereikia ir padėkite sekamai žiemai,
nes tai yra pelningas biznis.

1809 S. State St.,

Tel. Boulevard 0537

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE
«

f"—

Specialintas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279
v
, ■ —
I
I m z

DR. S. A. BRENZA

DIDELIS-TIKRAS DALYKAS-DIDELE VERTE

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

DR. M. J. SHERMAN ’

Telefonas Boulevard. 1939

Turi būti išparduoti tuojaus

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

■■■ /

________

t

J

aupymo

k

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

ir trimas

$30 iki $35
$40 iki $45

Paprasta
Verte

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH

Tiesiai išjnusų dirbtuvės i jūsų namus. Vilnonis materiolas, su puse arba aplink diržais.

i

1843 So. 48 Avė., kampas 19 St.
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir
nuo 6:30 iki 9 vakare.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

OVERKAUTAI

Virš 160,000 taupymo
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena dauginus kaip
per Penkiasdešimts metu.

DR. SHERMAN

Daktarai kurių vardai čia
padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Negeistinas oras ir sumažėjęs biznis yra priežastis tokio didelio atpigini
mo. Mes turime paversti savo kautus į PINIGUS į keletą dienų, kad sukė
lus pinigų KREDITORIAMS arba turėsime BANKRUTYTI.

Kampas Ashland Avė., prie 47th St.

—

PE-RU-NA

LIETUVIŲ DAKTARAI

Šis yra teisingas išpardavimas teisingiems darbininkams—nėra humbugas

DEPOSITORS
------------ ------ STATE BANK

i........ .....

Phone Cicero 8459

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas

DABAR ARBA NIEKAD. NESIVĖLINKIT. ATEIKIT TUOJAU

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

i

Drummond, Wi«.

Gydo kosulį, šalti, katara,
viduriu ir žarnų pagedima ir
kitoniškus katarinius sto
vius.

PROGA VISAM
GYVENIMUI
•

.i

James Pearson,

OverKautai

KREDITORIAI REIKA
LAUJA PINIGŲ

Telefonas Midway 2880
......................................

„Tamstos vaistai yra kaip
tik tokie kaip jus sakot yrą
ir verti daug daugiau negu
jus prašot“.

PRIVERSTAS YRA SUKELT PINIGUS KAD IŠVENGUS

Dearbom, Monroe
ir Clark Streets,

■ ■

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
J8(h St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Ganai
, 8110. Naktį
Telefonai:
l>rexel 0950

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.

Jei jus jau turite sutaupę daugiau
negu reikia dėl būtinų reikalų. Pa
dėti pinigai i morgičius ir bonus
padidins jūsų įplaukas.

Randasi ant
žemutinio f I o r o

I

Pranešame, kad llr. Herzman per
sikėlė nuo 3110 So. Halsjed St. j

Dr. Benedict Aron

i

Saugumas dėl

!■■■■ ■

DR CHARLES SEG AL

TAUPYK IR INVESTUOK

j

■

PRANEŠIMAS

Dr. J. M. Chrzan

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

I

—I S R U S I .1 O S—

Lietuvis Specialistas

JOS. F. BUDRIK I

I

^DR. HERZMAN^

DR. SERNER, 0. D.'

Gulhanson yra parinktinis ir geria tįsis muzikalis instrumentas ant kurio jus galite groti su
savo “tnmh” ant kiekvienos notos. Pahan-

"

3235 S. Halsted St.

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

Visi tinkanti muzikos numeriai randasi muzi
kos voleliuose kuriuos jus galite groti ant Gulbransen Registruojančio Piano.

3113 South
Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tol. Lafayette 4146

/

Penktadienis, SfltiHo I6; ’25

1T8ŪIO15S, CEfcMga, IH.

kus. Dėtis su Pabaltės vai-j; Nacionalistinė ' Rusijos ra’ tuojau prirašė nebūtų ltuotų” jį, idant išrodytų, kad P. Žadeikis
parlamentas nėlra vienų fašis
dalykų.”
stybėmis
pavojinga,
nes
jos
valdžia
sugebėtų
labai
greit
The Lithuanian Daily New»
tų sueiga.
< , ' Published
Daily
Except
Sunday draugauja su Lenkija. Tai padaryti
santaiką ir su Gal būt taip, gal būt ne. Tokį patarnavimą Mussoliby The ijithuunian News Pub. Co. Ine.
kame gi Lietuva turi ieško- Francija, ir su Anglija ir su Mes tose prakalbose nebuvo niui atlieka dešinieji liberalai,
Editor P. GRIGAITIS
ti pagelbos prieš Lenkiją, Amerika, šios' vargiai* truk- me. Bet ve ką mes galime pa kurie atsisakė prisidėt t prie
p. K. P. liudijimas ne opozicijos. Bet jų ctelyvUVintias
1739 South Halsted Street
turiančią tiek daug draugų dytų jai “atsteigti senasiafi sakyti:
Chicago, III.
turi mažiausios vertės. Jisai
Telephone Roosevelt 8500
pasaulyje?
Rusijos ribas”. Kaip tuo yra nevertas nė sudilusio dvy parlamente mažai pataiso da
lyką, nes* jie yra žinpml, kak
Subscription Ra tęs:
met Lietuvai butų lengvinus lekio. Ir tai, dietl tos papras po artimi fašimtui elementai,
$8.00 per year in Canadft.
atsilaikyti — ar esant są tos priežasties, kad p. K. p. kurie per dvejetą su viršum
$7.00 per year outside of Chicago.
Nuomanu,
kad
tautiškos
savo straipsnyje1 parodo, jogei metų dalyvavo net Mussolinio
$8.00 per year in Chicago.
jungoje
su
Pabaltės
valsty

3c. per copy.
pažangos organas lyg ir no
(TęeinTa)
jisai neturi jokios nuovokos kabinete. Taigi paremti smun
bėmis,
ar
priklausant
nuo
Entered as Second Class Matter rėtų patarti Lietuvai orijenapie tai, kas yra tiesa ir pa kantį fašizmą, ateina ir komu
tfarch 17th, 1914, at the Post Office
1923 metai.
šomosios, škailliavimos ir ki
Rusijos malonės?
dorumas.
J nistai.
of Chicago, II!., under the act of tuotis į Rusijos ir Vokieti
’
Srnulkių davinių iš šio laiko tos raštinių mašinos, krutamųMarch 2nd 1879.
jos pusę; norėtų patarti, bet Mums rodosi, kad ketu Taip begėdiškai išbiauroti Jie talkininkauja Mussoli- tarpio, Amerikos Komercijos jų paveikslų filmos ir apara
žmone^ niui tečiaus ne tiktai tuo, kad
Pabaltės valstybės priešingų pažvaftgų
Naujienos eina kasdien, išskiriant neturi pakankamai drąsos rios
gesytoms ang
sekmadienius. Leidžia Naujienų Behkaip jisai savo rašinyje iŠ: lanko posėdžius kartu su fa Departamentas dar nesuspėjo tai, krosniai
įstengtų
bendromis
pastan

drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, savo mintį aiškiai išreikšti.
paskelbti. Bendrai
imant, lims, plieno medžiaga, žemdir
biaurojo asmenis, su kuriais šistais, bet ir tuo, kad
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
savo rezultatai yra žymiai didesni bystės mašinos, akėčios, trak
gomis
atsiginti
nuo
Rusijos.
Rusiją, mat, valdo bolševi
bylinėjasi kun. Garmus, gali kalbomis duoda jam naudingu
Užsimokėjimo kainai
Bet
tokia
tų
keturių
valsty

kiekiu, bet mažai
tesiskiria toriai, elektros šviesos prietai
tiktai aidas fanatikas. FanatL argumentų.
kai. Piršti bolševikus į tal
Chicago je — paštu:
įvairumu.
sai, radio aparatai, ir jų da
Metams .................................... $8.00 kininkus Lietuvai yra nepa bių — Suomijos, Estonijos, kui, a,čiu jo aklumui, gali iš
Italijos
diktatorius,
kaip
ži

Pusei metų .............................. 4.00
lys; trąšos, kerosinas, gasoliTrims mėnesiams .................. - 2.00 togu laikraščiui, kuris net Latvijos ir Lietuvos — są rėdyti, kad ta kalba, kurią pa nia, daug kartų mėgino gąs Pirmas pusmetis 1924 metų.
ir biologijos
sakė kun. Garmus, yra rimtu dinti. visuomenę tufo, kad* jei Daviniai- paimti
iš 47 Nrr nas, farmacijos
Dviem mėnesiams ................... 1.50
junga
tegali
būt
įvykinta
Vienam mėnesiui ...........
75 “buožiškoje” Lietuvos že
mo iC (gražumo pavyzdys, bet gu jisai busiąs nuverstas, tai “Commerce Reports” 11)24 nt. preparatai, sirupas, kukurūzai
tiktai
demokratinių
sluoks

mės reformoje mato MbolšcChicagoje per nešiotojus:
tai v.isai nereiškia, kad taip valdžia pateksianti į komunis ir Statistikos biuletenio Nr. 8. (corn) ir’ kiti. (Lietuvos pirk
Viena kopija .............................. 3c
nių pastangomis. Lietuvos yra ištiesų.
liai ir pramonininkai neparodo
Savaitei ....................................... 18c vizmą” ir nuolatos apie tai
tų
rankas.
Tai,
žinoma,
yra
liaudis gali rasti užuojautos Jeigu Garmus taip kalbėjo,
rimtesnio susidomėjimo Ame
Mėnesiui .................................. — 75c kalba.
Lietuvos eksportas į
demagogiškas bliofas, nes ko
rikos rinka.
Publicistas Vy
tiktai Suomių, Estų ir Lat kaip p. K. P. rašo, tai skųs munistai Italijoje yra silpniau
Ameriką.
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
Bet
Smetonos
laikraštis
gandas š. m.
“Lietuvos” Nr.
paštu:
tis, kad jį kas ten “apšmeižęs”,
sia Už visas partija. Bet šitam
(Lietuvos Statist. Biuro
Metams ................................ - $7.00 vis gi mėgina įtikinti visuo vių darbo žmonyse — o ne
212, rašydamas, kad “Ameri
jisai neturi jokios
moralės
Pusei metų ...................... —— 3.50
buržuazijoje,
kuri
linksta
bliofui
komunistai
dabar
sten

žiniomis)
kos rinka labai
svyruoja ir
teises. P-o K. P. pasipiktini
Trims mėnesiams ........ —..... - 1.7o menę, kad Rusijos bolševiz
giasi
priduoti
svarbos,
kuomet
Lenkų
“
šliachtos
”
pusėn.
Dviem mėesiam ..............
1.25 mas Lietuvai esąs “nepavo
mas yra visai ne vietoje
dol. sunku ką iš jos daug tikėtis”
Vienam mėnesiui
.........75
jų oratorius
parlamente pa
Nuo
lenkiško
vilko
bėgti
— t u ubu t išreiškė
Lietuvos
Žalia ir pus. apdirbta
jingas”. Rūpinkimės, girdi,
IJetuvon ir kitur užsieniuose:
reiškė, kad, “kaip
tik grius
prekybininkų^
nuomonę.
Vos
rusiškai
meškai
į
glėbį
Lie

(Atpiginta)
tiktai, kad pačioje Lietuvo
KOMUNISTAI
MLJSSOLIMO į fašizmas”, tai Italijoje įvyks medžiagų, kaip lentos,
kelios Lietuvos firmos tesikrei
Metams ............................... - $8.00
odos, šeriai, kailiai ir
tuvai nėra jokios prasmės.
bolšdvikiška
“
revoliucija
“
!
PADĖJĖJŲ
ROLĖJE
je
nebūtų
dirvos
bolševiz

Pusei metų ........................... — 4.00
kiti, . ........................... 353.840 pė su paklausimais į čionykš
Trims mėnesiams .......... -.......... 2.00 mui; veskime “sveiką eko
Dabar juodmarskinių Vadas
čius iLietuvos' oficiales įstai
Manufaktūra, gintarai, '
mulkinti
Pinigus reikia siųsti palto Money nominę politiką” (t. y. neju
Vakar “Naujienose”
buvo galės dar drąsiau
vaistai, knygos ir kiti, 17,970 gas, “Spirito Varytojų Sąjun
Orderiu kartu su užsakymu.
paduota ištrauka iš vieno ko žmonės ir bubnyt: “Ar aš ne
ga,” akc. Bendrovė “Vaistija”
dinkime dvarininkų žemės!)
respondento, Isaac Don Levi tiesą sakiau, kad Italijai gra
Viso, ................. 371.810 iš Kauno, “Pirmoji Lietuvoje
ne, telegramos
(iš Milano), sina 'bolševikiškos revoliucijos
Elsinke, Suomijoje, šian — tuomet mums nebus pa
Juostų’. Dirbtuve” Skapiškyje^
Sulig Amerikos Konsulato
bijoti
bolševizmo.
mato
pavojus?
Palys
komunistai
kur
sakoma,
kad,
Italijos
ko

die prasideda Lenkų-LatviųRckiškĮo Apskr., ir dar* viena,
viešai prisipažino, kad jie tuo Kaune pranešimo:
munistai
nedalyvauja
opozici

Nuo
šitokių
aiškinimu
iki
Lietuvos
Estų-Suomių konferencija.
,<loi. smulkesnių' firmų.
KAS PIKTINASI?
ju
us
padarys
revoliuciją,
kaip
jos
boikote,
parlamento,
bet
Konsulutai i' Amerikdj e per iš
Veršių odos,
Lietuva atsisakė joje daly tiesioginio patarimo, kad
lik mano valdžia* bus nuvers
laiko
posėdžius
kartu
su
fa

300,779 svarų t........ 312,427 tisą metą .nesusilaukė Lietuvos
vauti, kadangi- ‘ji dar nėra Lietuva ieškotų artimesnių “Drauge” p. K. P. išreiškia šistais. Tos telegramos teisin ta!”
gamybds pavyzdžių, kas taip
*/
santykių su bolševikiška Ru didelį pasipiktinimą, • kad “lai gumą patvirtina kitas praneši /Komunistų oratorius Itali Kailiai,
susitaikiusi su Lenkija.
(ašutai ir kiti)
' • yra svarbu Amerikos imporsvamaniai”
einą prieš kun. mas iš Italijos.
sija
atsigynimui
nuo
Lenkų,
jos
parlamente
davė
da
ir
ki

Ta trijų Pabaltės valsty
42,060 sv.
'15,3a8 lininkams. Amerikos lietuviai
Garmų, kuris apskundė neva
tą
patogų
argumentą
fašis

yra
tik
vienas
žingsnis.
JĮ
atsiuntė
iš
Romos
Asso-!
ir kaikurios amerikoniškos fir
bių ir Lenkijos konferenci
Gintaras ir jo-dirbiniai *
dėl šmeižimo S. Bostono laik ciated Press.
štai kas jame! tams; Jisai' pareiškė:
180 svarų ............ 4.106 mos parodė daug daugiau užja yra dalinai pavojinga Lie
raštį “Sandarą”. Jisai1 juos už sakoma:
siinteresavimo prekybos gali
“Kitos opozicijos
grupes
Skarmalai popieriui
tuvai, kadangi ji duoda pro Mums šitoks klausimo ri lai stengiasi visaip išniekinti:
priešinasi. fašistams dėlto,
“Atstovų buto
posėdin
1,66 ton.
............. 556 mybėmis su Lietuva, negu pa
gos Lenkijai sustiprinti sa šimas neišrodo labai įtiki vadina -juos Jūdomis, veidmai šiandie
tys Liet, lietuviai. Taip bent
atsilankė didelė mi kad jos sako, jogei fašistai
Degtukai,
niais, farisiejais, nedorėliais,
vo įtaką Baltike kraštuose nančiu. Pirmiausia, jeigu persimetėliais ir I. t. Dides nja žiūrėtojų, sus'iintcrcsa- ■esą paprasti kriminalistai.
10,200 gross .......... 5,777 atrodo dalybai Chicagą pasie
ir pakreipti juos prieš Lie kalbėti apie “bolševizmo pa niam “laisvamanių” pasmerki vusių iuo, kad. į atstovų bu Mes gi priešinamos jiems Nevalyti šeriai,
kusiomis žiniomis.
Ateinan
1,397 svarų ......... 1.813 čiais metais, bealx'jo, bus dau
tuvą.
vojų” Lietuvai, tai reikia tu mui jisai pasakoja net štai tą sugrįžo nedidelė kuopelė dėlto, kad jie yra buržuazi
giau gyvumo.
jos reikalų gynėjai.”
komunistų, pasitraukusių iš
Jeigu Lenkijai pavyktų rėti omenėje ne jo ekonomi ką:
Avenlinc opozicijos,”
Viso,
........... 316,667
sueiti į pastovią sąjungą su nę ar kitokią vidaus tvarką,
Všdinasi, fašistai nėra kri
“Sugyvulčję kaikurie lais
7. Lietuvos eksporto Ameri
Latviais, Estais ir Suomiais, bet — istorinę jo politiką. vamaniai net šventose vie šis pranešimas daro klaidą, minaliai nusidėjėliai! Tas fak Lietuvos 5 mėn. importas iš
kon galimybės ateityje.
Amerikos
tas,
kad
fašistai
nugalabijo
liktai
tame,
kad
jisai
sakoj
tai Lietuvos padėtis pasida Vargiai bent vienas rimtas lose pasielgia pikčiau valka
Faktinai visas tas
prekes,
tos - šunelio, kaip tai dar jogei komunistų frakcija l‘pa- ai si ovą Matteotti, kad jie už
Atatinkamos
rytų visai nepavydėtina.
žmogus mano, kad Lietuvo nesenai viens iš Amerikos sitraukč” iš opozicijos, iš tie puldinėjo kitus savo priešus, Prekių pa
kurias Lietuva eksportuoja į
prekės viso
užsienius, tokias pat prekes,
visuomenės vadinimai importo
je žmonės gali užsimanyti grįžęs laisvamanijos apašta sų gi, jie prie opozicijos riebu-j kad • .jie degino
lik, žinoma, dang dar įvaires
Kaip tečiaus su tuo pavo tokios tvarkos, kokia gyvuo las, pasinaudodamas vakaro vo prisidėję. Kuomet opozici veikėjų triebas, plėšė darbi
vertybės ‘c
nes ir daug didesniame kieky
jum kovoti?
ja dabartinėje Rusijoje. Ta prietamsiu, gyvuliškai pri ja nutarė boikoluol parlamen-1 ninkų ir opozicijų partijų kliu Maisto produktai bendrai. c/( je,
Amerika importuoja sau iš
Vakar mes citavome A. tvarka yra per daug save teršė švęstą vandenį vienoje lo posėdžius (kol nepasiliaus bus) draskė laikraščių spaus
Cukraus, .............
' svetimų kraštų. Tat teoretiškai
teroras), tai Maskvos1 tuves, kad jie nuolatos savo
Smetonos straipsnį, tilpusį diskreditavusi. Iš šitos pu Lietuvos bažnyčioje. Kitigi fašistų
Druskų, ......................... 3 imant, Lietuvos eksportui Aatstovai pasiliko: spaudoje skelbia kruviną ker
laisvų pažiūrų ‘misionieriai’ garbintojų
savaitraštyje “Lietuvoje”, sės Lietuvai jokio pavojaus užsiima ten ‘švaresniu’ dar parlamente ir, nors neregu-; štą atskiriems asmenims ir or Kavos, ......................... 61 merikon nėra jokių rybų. Ta
apie Vilniaus klausimą. Te r era.
Miltai, .........................
93 čiau šį klausimą imant prak
ybų: naikinimu medinių kry •lianai, dalyvavo posėdžiuose. , ganizacijoms, - - visa lai yra
tiškai, čia atsiveria platus lau
nai kalbama ir apie Lietu Kas kita sovietų Rusijos žių, tų giliai prasmingų se Taip buvo jau pereitą ru “niekis”! Fašistai yra ne kri- Ryžiai, '.........................
vos santykius su Pabaltės užsienių politika. Ji yra novės paminklų. Na, kaip delį, kai prasidėjo parlamen-1 mirialislai, o tiktai — “buržu- Kruopos visokios, .... 30 kas tyrinėjimams, bandymams
Džiovinti vaisiai, .......... 12 ir gyvam bizniui, čia sustosi
valstybėmis. Pažangininkų aiškiai, imperialistinė. So gi šitokio ‘išsilavinimo’ vy to boikotas. Dabar parlamen- , azijos reikalų gynėjai ” Jie Žali vaisiai, ................. 22 me
prie lokių Lietuvos ekspor
tas vėl susirinko po keleto sa-j nėra mė kiek blogesni už tas
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vadas bara Lietuvos vald vietų Rusija nesidrovėjo už
Pricskonftii, . ..............
51 to prekių, kurios gali būti įdo
kurios
mu ir pabaudomis? Juk są valčių pertraukos, ir komuni-1 opozicijos partijas,
žią, kam ji traukianti Lietu pulti ir pavergti Gruziją. Ji žinė pas juos neveikia.”
žalia medžiaga bendrai .. 9 mios Amerikos
importini nštai vėl ėmė lankyli posėdžius.) prieš juos kovojai'
Gyvulių produktai, .... 38 kams. Del geresnio sulygini
vą į “Pabaltės valstybių iš mėgino okupuoti Suomiją,
(eres n į advokatą, kaip tas
Aukščiaus minėtame Asso
Po šitos “introdukcijos” p.
svajotą sąjungą, Lenkijos Estoniją, Latviją ir Lietu K. P. rašo apie kun. Garmaus ciated Press pranešime aprašo komunistų oratorius, Mussoli- Kemikalai, ..................... 28 mo, Lietuvos kainos paimta iš
žibalas (pelrol.) .......... 42 rugsėjo mėnesio davinifj, o Ama komunistų atstovo, Grieco, l n i nebūtų galėjęs nū už pinitalkininkę”, ir sako:
ir apie prakalba. Jisai,
vą. Ji nė valandėlę neabejo bylą su “Sandara”
Manufaktūra bendrai .... 1 merikos urmo kainos paimta
esą, karštai: gi iš pasisamdyti.
menesių
“Kam ta sąjunga mums tų, jeigu jai pasitaikytų pro tuos žmones, kurie šilojo bylo “kritikavęs” iMųssotirnio .pub Matant tokį komunistą sėb- Automobiliai, ............. 40 iš spalių-lapkričio
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”
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žemės ūkio mašinos, .... 1 kainų, nupirkta preke Lietuvo
ir fašistus ir grasinęs ravimą su fašizmu, norom-sreikalinga? Kad ji reika ga vėl užpulti bet kurią šių na, kad šitie žmonės esą tokie liką
♦ Iš paminėtų skail’linių, ma- je tegali būti 'par<luotą varto
linga Lenkijai rytų sie Pabaltės respublikų. Dabar pal be doros ir sąžines stilvė jiem$> “revoliucija’*. Jisai pro-' neijoroms eatcina į galvą min lome,
kad (Lietuvos eksportas tojui Amerikoje tik- į mėnesio
tis, ar lik
jie nebus padarę
noms ginti, tai aišku. O klausimas: ar Lietuvos susi riniui, kaip ir tie gaivalai, ku testavęs prieš valdžios suma slaptą
sutartį su Mussoliniu. Amerikon yra Iuo tarpu ne ar dviejų mėnesių laiką. Pirknymą panaikinti visuotiną 'bal
mums kam? Sako, bolše artinimas su Rusija padidin rie ‘priteršė švęstą vandenį” savimų
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lenką kiosios prekybos kainos Ame
šl$ęs, kad darbininkai ir tiki- praiieša Associakd Press, se jau minėta, Amerikai
Prieš bolševizmą geriau progos galimybę?
Tai juk yra purviniausias ir niukai luojaus paimsią valdžią dėjo labai ramiai, tik relkar- tik 3% musų eksporto; ta rikoj yra daug aukštesnės,
sias vaistas sveika ekono
begėdiškiausias šmeižtas.
“kaip lik grius fašizmas.”
čia s darė ironiškas pastabas čiau musų eksportas i šią ša- negu urmo kainos.
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Kame nes, pasitaiko žemos- doros Pastebėtinas dalykas, kad opozicijos adresu. Tai panašu jlį, nežiūrint į Amerikos įveža 1) Gyviai.
nebus, tai jokia sąjunga, Antras dalykas.
visgi
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kaip pasitaiko jų
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{Lietuvon, tai jis, nors yra įvai (15-lt.), žąsų (10 lt.), vištų
“Lietuvio” redaktorius to Bolševizmo užsienių poli sus lam tikros sroves šalinin visai nepalankias valdžiai ži-'
Visas Pasaulis žino
Irus, bet dėl bainų aukštumo, (5 lt.), ančių (6 11.); jų išve
tika, kaip sakėme, yra im
nhrs cenzūra sulaiko. Bet kiek-:
lia us rašo:
kus. P-as K. P. žino gerai, kad
perialistine. Jos agresingu- ne vienas katalikas yra atlikęs vienam, kuris bent truputį pa-| Jau beveik visas pasaulis' žino, kad nevisada išlaiko konkurenci- žimas yra be muilo; Amerikos
butų už
“Pabaltės sąjunga m< mą tečiaus paraližiuoja ta vagies, apgaviko arba žmog, gMvos apie tai, bus aišku, ko- ą . G. Gulbranson yra didžiausius pi* Ijos su Anglijos, Skandinavi- įvežamasis muilas
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Registruojančius Pianus. Kas jgoini produktai ir 'neskaitlinga svarą; kalakuto
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porls*’, “A Weekly Survey of Kaipo lietuvis, lietuviams visados
“Jis kalbėjo lik apie mo ga fašistinė diktatūra. Musso-1
patarnauju kuogenausiai.
Susilaukti paramos iš metusias nuo Rusijos tautas kytų žmonių įnikai i ilgumą; indui yra be galo svajbu, kad 50 centą už pinigines
|f*'orėfen Trade”. Tenai randa
M. Yuška,
me paminėtas tokias Amerikos 1
Santarvės nėra vilties, ka varyti atgal į senąjį gardą moksleivijos' vargus ir rei bent kas nors iš opozicijos telegramas be skiriamo
IV. 38tl» St.,
Chtcagv, UI.
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CHICAGOS
ŽINIOS
Lietuvis kaltinamas
žmogžudystėj
John Brazauskas, 50 m. amžiaus, 3139 Emerald Avė., liko
atiduotas grand jury, kaipo kal
tinamas nužudyme savo pačios
Liudvi!|os.4 47 m., kurią rasta
negyvą gruodžio 28 d., neva buk
sušalusią. Jos kūnas buvo su
daužytas, o galva perskelta.
Pats Brazauskas buvo visiškai
girtas. Bet prie žmogžudystės
jis neprisipažysta.

kurie treniruosis kumščtiavime.
O už savaitės jie kumščiuosią
Kliube su svetimtaučiais.
Kliubas rengia biliardo kontesta.6
gaus dovačempionas.
Norintieji konteste dalyvauti
užsirašykite kliube. Užsirašy
ti galima nuo 12 vai. iki 10 vai.
vakaro.

KAS ATSITIKS?
Sporto mėgėjai susidomėjo
Garkavenkos su Bancevičium
susikirtimu.
Kai kurie sako,
jog kuomet Garkavenko užguls
dzūkų, tai iš pastarojo beliks- tik
suplotas blynas.
—K,

gyvas neįstengs visų jų per
Pirmą kartą pasirodys chiskaityti. Sutrumpino moksiu cagiečiams nauja pianistė p-Ič
kuri
ninkai iki 1500 knygų ir tai Į Marijona Zimmerman,
buvo perdaug; sutrumpino iki palink sm i ns ats ilan k i usius.
—Reporteris.
500 lomų, bet karalius jau
buvo visiškai senas, ir prašė,
kad dar labiau sutrbmpintų.
Mokslininkas, kuris jau buvo
vienas likęs ir labai pasenęs
surašę visą istoriją į vieną to
Iš metinio Vytauto dr-jos
mą. Bet kadangi karalius jau
> susirinkimo.
ant mirties patalo gulėjo,' tai
mokslininkas išreiškė pasaulio Metinis. DLK. Vytauto drau
istoriją trims žodžiais: “Žmo gijos No. 2 susirinkimas įvyko
nės gimė, kentėjo ir mirė.”
sausio 4 d., Strumiilo beismente.
Pasaka “Marškiniai” teikia Kadangi draugija turi beveik du
labai žingeidų pamokinimą. Ji šimtus narių, tai prisirinko pil

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną. .

Namų svininkas užganėdintas ’
Visi linksmi!
I
Tūla lenkų šeimyna New Yorke
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo
iš*namų. Principialiais liudininkais
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi,
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino,,, kad jie negali net naktimis
miegoti delei to kūdikių verksmo ir
todėl prašę namų-savininko išvaryti
•

Roseland

parodo,

kad

šią lenkų šeimyną is tų namų.
Teisėjas išklausęs verkiančių kū

dikių motinos pasiteisinimo, kad ji
negalinti verkiančių vaikų nutildinti,
nes jie verkia kankinami mėšlungio,

mąstantis žmogus nutėlis. beismantas abiejų lyčių

paeinančio nuo vidurių dieglio ir

negali būti visiškai laimingas. narių; daugelis narių turėjo sto užkietėjimo ir ji nežinanti kaip
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
Kunigas pasigyrė, kad jis yra vėti, nes nebeteko vietos.
jas jsakė jai tuojaus nueiti į aptieką,
jis Iš eiles prieita prie valdybos nusipirkti už 35c. bonką BAMBIGEST AUTAS NESIBIJO RIS kilmingas, bet nevisai
Valkata yra laimin- raportų — kas buvo nuveikta NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet
TIS SU POŽĖLA
užeis tie skausmingi simptomai.
žmogus: linksminasi, 1924 m. Pirmiausia pirminin tik
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o
Goštautas sako, jog jis visuo dainuoja, n i t‘ko nepaiso, bet kas Petronis išdidžiai paaiškina, motina padarė viską kaip buvo iša
met pra pasirengęs ristis su Po negali padaryti kilus laimin- kad jis neturys prirengto rapor kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau
kaimynai yra užganėdinti,
duoti savo to (reiškia, pirmininkas apie neverkia,
žėla, kuomet tik pastarasis no- gaiš, nes negali
namų savininkas ištraukė bylą ir
marškinius, kurių jis neturi, draugijos stovį nieko nežino), visi sau linksmai gyvena.
rės.
BAMBINO yra kūdikių geriausiu
“Tegul man surengia risty- Ir Anatole Francu sakyte sa esą yra išrinkta komisija peržiū
CĮhailles Smakas (lietuvis?), nes,” sako jis, “o aš visuomet ko, jog laimingas ga Ii būti rėti draugijos knygas ir iš tos draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net
prašo daugiaus!
86 m., 2131 \Vesley Avė., Evan- gatavas ristis su Požėla.”
• tik pusprotis valkata.
komisijos raporto, esą sužinosi(Paskelbimas)
ston, sausio 6 d. važiuodamas
Anatole France
su Emile j te draugijos stovį. Vice-pirmivežimu Evanstone netikėtai nu
Zola pasidarbavo išgelbėjime pinkas, paaiškina, kad tūlą lab r
krito nuo vežimo ir tiek sunkiai
nekalto žmogaus Divytuso, ku |<ą sirgęs ir raporto neturys.
AMERIKOS LAIVAI
susižeidė, kad pagulėjęs kelias
rį Franci jos valdžia buvo nu- Protokolų raštininkas paaiškina
. Pasiteirauki
dienas pavieto ligoninėj pasimi
te
apie pato
teisus visam
amžiui kalėti, tą patį, ką ir pirmyiinkas. Figumus
kelia
rė nuo žaizdų.
Tatai sujudino visą Franciją nansų raštininkas pasisako, kad
vimo ant J. V.
Valdžios laivų.
ir kitas valstybes.
Anatole iš jo vedamų knygų komisija
Jie turi šva
France parašė labai juokingą turės išduoti rapolrtą, todėl ir
rius, patogius
kambarius
dėl
2,
4
arba
6 žmonių.
komediją:
Vyras, kuris apsi- jo raportas turi sutikti >su kny
Puikus
įvairus
valgis,
mandagus
Yugustinavičiaus paskaita.
vedė, su nebyle pačia”.
gų peržiūrėjimo komisijos rapor patarnavimas, didelės dėnys, beno
r aldermanai melsis. Ikišioi
Suaugęs kavalierius apsive tu, todėl atskiro raporto ir ne koncertai ir visokios rųšies geru
m t sto tarybos susirinkimai buSekmadiėny, sausio
dę su labai gražia
ir puikia rašęs. Iždininkas irgi pasisako, mai ir patogumai.
Rehgk, kad jūsų gimines butų
pradedami be jokių maldų, Raymond Chapely ■ Mokslo mergaite, bet ji negali kalbėti kad jokio raporto neturi priren
parkviest!
j Ameriką
____
, ____________
, ant J. V.
Kastas
bet kunigams prašant, dabar ai- !)i augų prelegentas
nebylė. Jis ją lu
gęs. čia iždininką paklausiama, Valdžios laivų Jungtinių Valsty
dęrmanai nutarė, kad atidarant Augustinavičius laikė paskai- malonumo neturi,
ar jis negalėtų paaiškinti drau bių Linijų._______________ K..
susirinkimus butų laikomos pa tą. Jo tema buvo
Anatole su ja
randa gijai kad ir be raporto,
apie
Matykit jūsų vietini laivų agen
tą
arba
maldos, turbūt, kad dievas ap France, jo gyvenimas, raštai ir daktarą, kiri’is padaro operaci- draugijos stovį ir kiek pas ižšviestų kartais gana tamsokų
UNITED STATES LINESV
ą ir jo mylimoji
prakalba, dininką ant rankų randasi pini45
Bfoadway,
New./York City
Anatole France yra pagarsė
pirmieji žodžiai yra: “’At- oų. Nelaukęs nė kol iždininkas
110
So.
Dearborn
St.,
Chicago, III.
s pasaulyje rašytojas. Jis
veidrodi. Tu senas pan-' atsakys į klausimą, pirmininkas
Managing Operators for
Vieta ūkio produktų marke- \ ra žinomas netik visom lau
United States Shipping Board
n u pirk Ii man Petronis pašokęs rėkia, kad čia
tui jau nupirkta, — tarp Racine
kei ir kiekvienam skaimano gimimo dienai.” jau daroma kokie tai užsipuoli
I’inčiam laikraščius
žmogui.
mai ant* valdybos.
Susirinki
kinys tapo padarytas
Anatole France nėra jo tik- vo kaulo su savo pačia kalbe mas pirmininką nutūldo ir iždi- ^xxxxxxx«xxxxxxxxxxxxxxxx
SVEIKATA — TIKRIAUSIAS
minute, kada jau bailis ir jis prašo, kad L
[ ninkas pasisako, kad jis turi
TURTAS
j.y varde. lik rasis jo vardas .aras vėl jai
atimtų
MOKSLAS
—
TIKRIAUSIA VILTIS
sutikti su kvitomis, kurios paJo >aktaras padaryti
to pabudavojimas kainjuos $17,- buvo Jacąues Th i bau lt.
to
■ rodo kiek pinigų įplaukė ir kiek
000,000, is kuriu $9,090,()()() duos tėvas iki 27 metų nemokėjo jei, kad jam padarius laimiu- išmokėta,
ifatys pe4kupčiai, o $8,000,000 skaityti nė rašyti. Išmoko ra gesnį gyvenimą padaro jį kur Prieita ir prie knygų peržiūrė Didžiausias sveikatos ir mokslo žurlietuvių kalboje.
sukelti apsiėmė didelė bonu par šyti ir skaityti lik kariuome čiu.
jimo komisijos raporto. Kąpi- nalas
“Gydytoją
” leidžia Amerikos LieJis buvo labai tikintis
davinėjimo ^kompanija S. W. nėj.
Karo laike A. France, kaipo sija, perskaičiusi raportą paste tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja
S t raus & Co.
(religinis) žmogus. Motina la patriotas, norėjo į kariuome bi, kad knygose yra ir klaidų; Dr.
J. Karalius ir Dr. S. Biežis.
“
Gydytojas
mokina kaip apsisau
kai tankiai skaitydavo Gyveni nę įstoti, bet
kadangi buvo be to pusmečio komisija turi goti nuo ligų,” duoda
tinkamų patari
mą šventųjų, o sūnūs, Anatole, 70 metų amžiaus, tad jo nepri- pažymėjusi, kad banke yra $1,- mų sveikatos dalykuose ir suteikia
klausėsi. Būdamas 5—6 me ėmė. Pabaigoį karo nuomones 100.30, o turėjo būti *$1,110.30. tinkamai prirengtų mokslinių straips
niu.
lu amžiaus, jis norėjo tapti jo pasikeitė ir jis tapo komu- 0 betgi tai yra įrašyta į proto “Gydytojas” talpina gražių paveiks
šventuojli. Jis badavo, kad bū nistas, bet vėliau
protestavo kolą ir po protokolu yra pasira lų.
VISIEMS
METAMS
ti Šv; ntuoju. Sekė Šv. Simoną prieš bolševikų
žiaurumus’, šęs pirmininkas. Bet gi pas UŽSIRAŠYK
Amerikoje
ir
j
Lietuvą
kaina du
HAKBORE
Iupėjo ant pečiaus. Jis kaip 1921 m. už raštus tapo apdo- pirmininką yra banko knygutė ir doleriai metatns. Pavienis numeris 20
Mikalojus, surinktus pini- vanotas Nobclio dovana, 1922 galėjo matyti, kad raportas yra centu.
oj vakare Karolis L'ozela
“GYDYTOJAS”
įsmetc pro langą. Apie tai m. popiežius jo raštus įtraukė klaidingas.
Vienok
pirmininkas
risis Indiana Ilarbore.
Taigi
2201 W. 22nd Str.
įasakoja vienoj savo knyviso to nematė ir pMs pasirašė
CHICAGO, ILLINOIS
vii os lietuviai turės progos pau Mokinosi jis šv. Stanislo- mas juos katalikams skaityti. po protokolu.
JCKXXXXXXXXZZXXXXXXXXXXXXXX
matyti šaunias i istynes, nes Po(jėzuitų) kolegijoj iki 17 Anatole France du kartu lede. Bet ir puikų raštininką mes
žėlos vikrumas visuomet užžavėmetų. France pats prisipažįs Paskutinį kartą apsivedė 1920 turime.
štai numiršta pirmi
ta, jog kolegijoj mažai mok m. su savo prižiūrėtoja — ninko giminaitis. Sekamame su
slo gavo. Jis skaitė
įvairias slauge, Mirė 80 melu senumo sirinkime pirmininkas išbarė
et
kuris užvakar Coloseuknygas, bet ypač jį interesa
2 d. 1921 m.
draugijos narius už nebuvimą
IIU
ildė bėgiu 7 minutų du vo senovės raštai. Jis tapo Jau spalių
į prie mirusiojo ir klausia ką rei
nų Rašytojų Draugijos nariu,
škia daryti. Susirinkimas nutaRistynės Įvyks 3450 Guthric
lašinėjo ir .lapo redaktorium. Sekmadieny, sausio 18
’ ria bausti sulig konstitucijos
Bet France stambesnį veikalą Raynioml Chapely,
(816 W.
Vienuolyno arba Marąuetparašė, kaip jaut jau buvo 37
(Tąsa ant 6-to pusi.)
Draugų prolete Parko ir Brighton Parko
KAS VEIKIAMA UN1VERSAL
gimtu bus Dr. Montvidas. To
apielinkiu nuo šios dienos,
ATLETŲ KLIUBE,
• . . .•
Augusi i nav irius a įpasakojo nia — Kraujo
cirkuliaciją,
NAUJIENOS bus išnešioja-!
r take
i orinį kelių jo parašytų viciikamuilo: kraujas
mos
reguliariai
kasdien
lų ir trumpesnių apysakų, štai teka kaip vanduo žemėjo, ant
kiekvienam skaitytojui.
° KELLOGG’S
ui ravimos prasidės nuo 5 vai. po
pasaka apie tversi jos karalių žemėms ir po žeme. Ką reiškia
Žemint. Karalius Zemiras su kraujas dėl žmogaus, kokis TASTELESS CASTOR OIL Ritės pas
daug susirenka ristikų,
manė sužinoti pasaulio istori jis turi būti, kas reikia dary
Labai geras castor oil pa
S. A. VASILIAUSKĄ
nori ant matraso pasitam- ją, Jis paliepė mokslininkams
li, idant turėti lyrą kraują ir
darytas dėl medikalio var
3434 W. 65 Street,
Ateina tokie
ristikai,
tojimo. Be skonio. Stipru
atrašyti
visą
pasaulio
istoriją.
visada
būti
sveiku?
mas ir grynumas nesimaiRepublic 4876
kaip Sherry, Ragacki, Evko,
Po 20 metų jie surašė visą is
Dr. Montvidas pateiks pasno.
Prašykite
Kellogg
’
s
Rocco. , etc.
butelukuose ir su labeliais.
toriją į 6,000 knygų. Karalius kaita sekmadieny, 10:30 val.
Naujieną Spaustuve
e, nedėlioj pasirodys du liepė sutrumpinti, nes kol jis
Pas višus aptiekorius.
yra Unijinė Spaustuvė.
liai boksininkai (lietuviai),

Užsimušė

Lietuvių Rateliuose

Smulkios Žinios

Anatole France

“GYDYTOJAS”

Atydai
Lietuvių

-

THE GEEVUM GIRLS
TMAN* V3U $0
MUCH.

aerr at au-.lady!

;

PtreMIT ME,- MY GARDI

Š-’—'

—— ...................

■
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A. F. CZESNA

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

MAUDYNES

Palengvins akių Įtempimą, Kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
Turkiškos, sulfurinčs va svaigimo, akių aptemimo, nervuoskaudamą akių karštį, ati
nos ir elektrinis gydymas tumo,
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toliDabar naujai išradome minera- regystę. Prirenka teisingai akinius.
linesl sferines vanas, kurios yra ge Visuose atsitikimuose egzaminavi
ros nuo visokių ligų: reumatizmo,, mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali?
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
atyda atkreipiama į mokyklos vai
Masažinis braukymas, elektriniu
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aug&čiau.
ir švedišku budu. Su musų pilnu Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p
1545 West 47th St.
setu instrumentų mes galime su
Phone PnuJpvnrd 7589
teikti 25 skirtinius treatmentus.
Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų.
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdaru dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St.,

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

J

ALPAMaltExtract
Su
Bohemiąn
importuotais apiniais ir gelatina, •■ l'- netas
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką iy nustingą
gerintą. Prašyj kit jįjsų groser-

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avc.

6822 mirčių nuo whooping kosulio

SPECIALISTU

Whooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir
Įviena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota (>822 mirčių j vienus melus
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos.
Nėra gyduolių nuo yviiooping ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius,
bet pagelbą galima suteikti ir ligų
galima sutrumpinti.
Keletą lašų
s Glessco greitai praša
tins nors li' didžiausį kosėjimą ir
jeigu duosite
'*'• reguliariai' sutrumpins ligos atakns ir jjagreilins pa
gijimų. .:jos yra \rekomenduojamos
daktarų jr(fpaiAluodamios aptiekorių su pilna garantija užganėdinimo — 50c. butelis
THE GLESSNER CO.,
Findlay, Ohio.

Įstaiga 27 met.
prie State St.

Pliysical Health Institute

Mes dastatome j visas,
dalis
;

pasaulio

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.
Phone Lafayette 1104

Pasitarkite su

i/aug atsitikimų apakimo —
daug atstiikimų menko regėjimo
— daug atsitikimų skaudančių
akių — daug atsitikimų silpnų
akių y ra, priežastis vidurinių ligų
nuo kurių pats ligonis negali pa
sveikti.
Gydant katarą, sinus trubelius,
galvos skaudėjimą, anemišką asthma, inkstų trubelius, didelj spau
dimą kraujo. Kuomet jus ateisi
te čionai jus rasite privatj dakta
rą, jus pasimatysisite su pačiu Dr.
Carteriu.
Saugumas ir užtikrinimas gludi
pasitarime su akių daktaru, kuris
turi patyrimą ir reputaciją.
Per 27 metus prie State gatves
aš esu išegzaminavęs ir išgydęs
tūkstančius žmonių. - kai kurios
ligos lengvos, kitos ,sunkesnes ki

DR. VELONIS, Ph.
Gyduii įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Avc., Chicago, Iii.
Brighton Purk, 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 Lafayette 4543
i

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite į m ūmu ofisą kuris
yra prirengtas moderniškai.
y Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose lirosc su labai mažu

tos labai komplikuotos.
Aš išgy;
džiau daug tokių žmonių kur kiti

daktarai, mažiau patyrę, buvo pri
pažinę neišgydomais. Todėl, aš
pasiūlau jums pasitikėjimą, nežiū
rint kokiame stovyje jūsų akių
sveikata yra
Kuomet jus ateisite j mano ofi
są, jus visuomet galite susitikti su
manim. Asmeniškai išegzaminuosiu jūsų akis, jūsų kraują, jūsų
tonsilus, jūsų inkstus.
Labai tankiai užkrėtimas kraujo paeiną iš tonsilų tūba iš nosic.s
ligų ir nieko neturi bendro su Iigomis pri vačio pobūdžio,
tiesa gludi geroje egzaminacijoje
ir teisingas pažinimas ligos, 'lai
yra mano laimėjimas. Todėl a.š
pasiūlau ir jums tą brang... be.
Galvos skaudėjimas, uuvat; ’isios akys, nervingumas, ab
nusilpnėjimas — tas viskas
paeiti nuo akių trubelių arba kita
liga arti surišta su akimis
Neatidėliokit. * Ateikite ir leiskitę jumis išegzaminuoti

1>R. F. O. CARTER,
27 metai prie State Street
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLĖS
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vakare.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

120 So. State St.,

dome gerai
Patarimai

i§6mimu, yra gydo
mos atsakančiai įleidžiaiit serums tie
siai j kraują, su di
deliu pasisekimu.
Turime ’ visada
naujus serums —
Profesoriaus Ehrlicho gyduoles 606 ir
pagerintos 914, gyir be skausmo,
ir X-Ray Egzaminacija
Visai Dykai,
priimsime kiekvieną —
to neturėsite jokios atsa-

Maloniai
ateikite, dcl
komy bes.
Ligos kraujo, reumatizmo, nervų,
skilvio ligas, < los, krutinąs, šonų,
krdujo nubėgimo,, plaučių, kepenų,
pūslės, visas slaptinga^ Ii
yru mū
sų speoialunia , per 28 metu, vi suomet gausite geras pasekmes.
Pagclbejom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ncbekentūsite, jums tai nieko nekainuos.
The Peoples Health Inktitute
DR. GILL, Specialistas
40 N. Wells St., kamp. Washinston St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge
ir pčtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare.
.Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Chicago.

Town of
Lake
Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.

Priima paskelbimus Nau

jienoms ir atlieka kitokius
reikalus surištus su Nauj ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

1616 W. 47th Street

6

........... . .i,....—Jh
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auliu
m., 9
turėdamas vos 23
manu

sti Bažnytinėms apeigoms Šv.
Alponso Kapinėse, Ballimoie,
M d.

P. Karalius.

, 37 metu amno Amerikoj
ziaus.
u vos paėjo Dau
metų
gių kaimo, WFžų ap. Paliko di
deliame nubudime pusbrolius A.
I.umaną ir Juozą Dievaitį ir
dėdę Amerikoj. O Lietuvoj tė
vus, brolius ir seseris. Laidotu
vės atsibus panedčly sausio 19,
1:30 po pietų į Tautiškas Kapi
nes iš namų 4020 So Artesian
Avė. Malonėkit visi giminės,
draugai ir pažystami dalyvauti
laidotuvėse. Lieka nuliūdę
Pusbroliai.
Lai<lotuvėse patarnauja S. J.
Dvokas, Tel. Boulevard .‘>305.

I92;> m. (.ounty ligoninėj persi

skyrė su šiuom pasauliu, buvo
18 metų amžiaus.
Amerikoj
pragyveno 16 metu.
Paėjo iš
Lietuvos Raseinių apskr., Kra
žių parapijos, l’abutkalnio kai
mo.
Paliko nubudime moterį
Zofiją, sūnų Antaną — 19, My
kolą 20 metų, dukterį Kazimie
rą — 26 metų ir broli Mykolą
ir dvi seseris Uršulę ir Rozali
ją.
Lietuvoj du broliai Kazi
mieras ir Juozapas .
Laidotuvės įvyks paneilėly,
Sausio 19, 1925 m., 8:30 vai. iš
ryto iš namų 4533 Hermitage
Avė. į šv. Kryžiaus Bažnyčia, o
iš ten po pamaldų i šv. Kazimiero Kapines.
Kviečiame visus <

dotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, vaikai ir brolis.

Sustvres Sprandas

tuos, kurie buvo paskirti prie
numirusio.
Šokamą siisirinkš
nią skaitoma protokole, kad nu
bausti už nebuvimą prie miru
siojo, sulig konstitucijos. Vie
nas juokdarys ir paklausė kas
tokio liko nubausti. Raštinin-

draugijos veikimo istorija

Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
Lietuviška Teatrališku Dr-ste šv.
Martino metinis susirinkimas įvyks
šeštadieny sausio 17 d., 7:30 vai. vak.
šv. Jurgio parapijos svet. 32 PI. ir
Auburn Avė.
Nariai privalo skait
lingai susirinkti nes bus daug svar
bių reikalų aptarti.'
T. Janulis pirm., I*. Kilevičia nut. rašt.

LSS. VIII Rajono'knygų peržiiirėjimo komisija malonėkit susirinkt saiii
šio 18 d., 1925 m. Naujieną name, 1
vai. po pietų.
Bus ppržiurojirnas finansų knygų
ir kad prirengus atskaitą busiančiai
LSS. VIII Rajono konfrencijai.
Taipgi dalyvauki! Rajono finansų
sekretorius ir kasici'ius.
A. Viis, LSS. VIII Raj. sekret....

name draugijos susirinkime bū
davo nubaudžiami ligonių lan
kytojai už nelankimą ligonių ir
nedavimą raportų. Bet gale me Brtghton Park Keistučio Kliuho
Skyriaus susirinkimas įvyks
tų pasirodė, kad tik vienas yra Dramos
Pėtnyčioj, sausio 16, 1925, McKinley
užsimokėjęs savo bausmę. Pa Park svet, Pradžia 7:30 vai. vak.
malonėkite visi susirinkti
klaustas finansų raštininkas Gerbiamieji
nes bus reikalinga pradėti lavintis dėl
kaip yra su kitais nubaustai* Keistučio vakaro. Visi užinteresuoti
dramos skyrių meldžiam atsilan
nes šiuo
■siais, kad nieko nežinąs,
kyti.
— Komisija.
kiek jam pridavęs protokolų raš
tininkas, tiek ir turys. BildaMoteriškė šėtonas, trijų aklų tra
gedija;
vaidina Simono Ddukanlo
vo ir tokių atsitikimų,
Tealr. Jaunuomenės Kliubas nodeninkas vienam pasiunčia atviru lioL sausio 18 d.. 7:30 vai. vak., C.
tę su Įsakymu lankyti ligonį, o S. P. S., 1126-30 W, 18 St. Po teat
sekamame susirinkime iššaukia rui šokiai. Kviečia Komitetas.
visai kita žmogų išduoti rapor Chicagos moksleivių 2 kuopos
tą. Turbūt tokio raštininko jo sporto skyrius rengia čiužinėjimą,
\Vashinglon Parke, sekmadieny, sau
kia kita draugija neturi.
sio 18, 2 vai. po pietų. Kviečiame
‘ '
Kada komisija pasakė, kad li visus atsilankyti.
—Sporto Komisija.
gonių knyga yra netinkamai ve
dama, tai ir pats raštininkas tą
Iš Kensingtono draugijos I). L.
K.
Gelemino nariai, kurie esate ap
pripažino. Tai kodėl jis netinka
siėmę prie darbo ant baliaus sau
mai ją veda? Juk pirmininkas sio 18 d., Strumilos svetainėj, ateL
ir abu raštininkai gauna iš drau eito 6 vai. vakare, nes programas
kaip 7 valandą.
gijos algas tai kodėl jie neat prasidės —
P. Grigula, nut.. rašt.
lieka savo darbo? Jie nežino
draugijos stovio ir laukia kol Dr-jos Lietuvos Ūkininko metinis
susirinkimas įvyks sekmadieny, sau
komisija tai paaiškins; tyli, ka sio
18 d., M. Meldažio svetainėje,
da komisija išduoda neteisingą 2242 W. 23rd PI., lygiai 1 vai. po
lietų. Visi nariai kviečiami atsilanraportą (ir tai pasitaiko jau ne <yti
ir taipgi norintieji prisirašyti.
pirmas sykus).

Valdyba yni at-

ji privalo juo rūpintis, nes gau
na už tą atlyginimą, bet neturi
atidėti, kad dirbtų tie, kurio jo
kio atlyginimo negauna ir jieši kotų valdybos klaidas.
—Jaunas Narys.

Tautiški] kapiniu reikalu

—Valdyba.
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Sloaris Liniment

APSIVEDIMAI

nauji

BRI DGEPORT PATNTTNG
A HDW. CO.

PARDAVIMUI
iv

I >• M •

anglių

Už-

PARIUVIMin
bn.'prnS.
HuriiĮ i£<Url>y st? ilnranti

NAMAI-2EMĖ

Apgyventa vieta ihiiig’iaiisia Jie

nį.

tiivifliš.

ii pigiai, nes išvažiuojame.

AI sišank ii o

K. Valančius,
2929 \V. 10 Si., 2 Inbos.

Bos I87
3210 So. Halsted St.

3149 So Halsted St.

PARSIDUODA anglių kiemas
PARSIDUODA dviejų kam ; arba Coal Yard, su dviem dumKRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI barių furničiai. Gali ii kam
i puojamais Irokais, arba mai
Del grosernių, bučernių, delijcatesen,
restauracijų, saldainių krautuvių, kep barius pasisamdyti.
nysiu ant Chicagos prapertės,
tuvių. Specialis prirongimas Soslh1946 S. Slring Si.
kur be skolos arba visai ma
eim’s labai tvirta dėl keptuvės,
Ist
‘
fl.
roar
house
gini. Pinigais arba išmokėjimu.
žai skolos. Vieta yra tarp lie1912 SO. STATE ŠTREE'I’
visokių tautų,
11 u viii
A LH AMBRA STORE TIKTU R E? C'O.
Priežastis pardavimo — savininkas eina j kitą bizni, Atsišai i k i t į N ąi i j ienas,
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

ISRENDAVOJIMUI

PASIRENDAVOJA 4 kamba
rių flatas anglim šildomas. Na
mas naujas su naujos mados
įtaisymais. Atsišaukite dienos
laiku.
4518 S. Mozart St.
RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame] pačiame name, 4
kambarių flatas, karštu vandeniu
Šildomas $50. Gražioj apielinkej.
6530 So! ZRobey St.
Tel. Protfriėct 3926

IšRENDAVOJIMUI du švie
sus fialai no 4 kambarius. (la
žas ir eleklrika. Atsišaukit
tuojau.

GROSERNR Ir
BUCERNĖ.

3600 S. Union Avė.
Tel. Yards 0297

PARSIDUODA kriaučių ša-i
nešantis
pa. I.šdiirbtas biznis ir i._
gerų pelną. Pardavimo priež-aslj patirsi! ant vielos.
1911 Cana'lporl Avė.

PAP.DAVIMU1 2 geri meiliniai na
mai ant kampinio loto; 2 fintai po
4 kambarius ir vienas 5 kambariai.
Visi fialai su elektra ir maudynė
mis; remtos neša virš $90 į mėnesį.
Savininkas yra priverstas parduoti
pigiai; kaina $8,000, reikia įmokėti
$3.000, kitus rendos išmokės.
PARDAVIMUI naujai pabudavota
PARSIDUODA pirmos klesos pia- 6 kambarių mūrinė bungalosv; arnas. Parduosiu
pigiai, nes turiu žaioIo išbaigimas pagal naujos ma
urnai apleisti Chicagą.
dos; kaina $7,500, reikia įmokėti
Kreipkitės:
apie $2.500, kitus išmokėjimais kaip
W. KAČENAUSKAS,
rendą.
'1613 String St.,
Norėdami pamatyti minėtus tik
1 fl. rear house
rus bargenus atsilankykite dieną
ar vakarais pas
r
BRIGHTON REALTY COMPANY
4031 Archer Avė., prie Califomia
Ofisas atdaras visą dieną
ncdėliornis.

NAMAI-2EME

441
Naujienos
1739 So. Halsted St.

6 kambarius; yra elektra, va
2 augštų me nos ir kiti parankamai. Ren
storu naujos dos neša po $70 įmėnesj. Kiek
vienas parsiduoda po $5,800,
$1000 įmokėti, kitus po $59 į
mėnesį.
4535 So. Marshfield A ve.
S. Markūnas,
635 W. 120 St.
NORINTI pirkti,
parduoti arba
Tel. Pullman 2856—5089
mainyti namus, lotus, biznius, tu

Phore Boulevard 4435

rim bargenų, namų, lotų aplink
vienuolyną Marquetle parke. Maty
ki! J. Namon. 2418 W. Marųuėtte
Rd., arti \Veslcrn Avc. Tel. ProPARSIDUODA už pusę kainos
spect 8678. Ofisas adaras lig 8 v., bizniavus kampinis lotas 83X125,
nedėliomis iki 3 po pietų.
prie 69 ir \Vesterh avė. Kaina tik
85000 arba mainysiu į automobilių.

Proga Farmeriams

PARDAVIMUI

groserne iri
vaisių kratiluvč, turi but par-i

IŠSIMAINO
bizniavus namas su
bizniu, namas randasi lietuvių
apie-

Naujienos,
lalsted SI., Box 412

PARDAVIMUI muzikališkų
instrumentų’krautuvė, turi būt
greit parduota dėl kilų reikalų, pas
laibai'pigiai, fįerą vieta ir pigi'
renda, sykiu galima ir gyventi.

RUIMAS randai de.lęi laisvaus ir
blaivaus vaikino, bei merginos pas
našlės moteries.
Liusil Stanish,
4926 So. Wood SI. žirtgeidaujanti
apsilankyti, meldžiu pašaukti tele
fonu
Republic 3405

ĮIEŠKO DARBO

MOTERŲ
KEIKIA moterų' operatorkų
prie spėka siuvamų masinu.
Kreipkitės:
Englander Spring Bed Co.
3963 Loave Avė.

4191 So. Halsted St.

REIKIA
moteries dėl

prižiūrėjimo
namų
3139 Edgewood Ave.

SVARbL’S pranešimas tiems, ku
rie nori eiti j garadžinus biznį. Tu
riu 100yt35 pėilų žemės tarp 66
ir 67 gatvių ir \Vestern avė. Taip
gi galiu pasiskolinti pinigų.
Atsišaukit
Julius Welechka
6559 S. Maplcwood Avc., Chicago

PARDUOSIU ar mainysiu 2 lo
tus po 25xhr>6 vienoj vietoj, ant
kokio nors biznio. Lotai randasi
ant Park Blvd.. 20 mylių nuo Chi
cagos, Glen Ellyn miestelis. Prie
ant vietos.
PARSIDUODA naujas mūrinis Liz- žastį patirsi!
Tede
Stoikus,
niavas namas yra buČemė ir groser2233 W 23rd Place. Chicago
nė yra išdirbtas plcisas geram ir ne
tinginių! žmogui tai yra aukso mai
nos. Gulima pirkti viana namą arba
vieną biznį, namas randasi Brighton
Parke. Atsišaukit po šituo antrašu:
930 W. 35 PI. Tel. Boulevard 0989.

MORTGECIAI -PASKOLOS

Į Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor
?
gičių, nebrangiai, greitas vei
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
DIDELIS BARGENAS
Į
kimas.
namas,
PARDAVIMUI ladįes ir gent’s fur- 3 augštų mūrinis kampinis
MAX COHEN
krautuvė ir moderniškas flatas. Ge-

PARSIDUODA už pusę kainos
vaistinyčia,
mukioje vietoje
ant1
nilvaro. Lietuviais ir kitataučiais;
apgyventa. Kuris nori turėti pel
ningą vietą, lai tuojau atsišaukia.

ra vieta dėl lunch arba saliuno, prie
VVestern Avė., į vakarus nuo 42 st.,;
kairia^ $9000.00.
Taipgi pardavimui kitos geros fa rmos1 ir biznio namai. ,
TUPONICH & SIMAN,
1344 West 18th Street,

Room 351,
140 So. Dearbom St
Tel.. Central 1191

MOKYKLOS

IN MARQUETTE Manor,
naujas namas 2 fintų, 5—6 Specialiai Kursai Dresskambarių, garu šildomas, mo
making ir Millinery
derniškas,
netoli mokyklos,
Reguliariai kursai Drafting, Dedidelis bargenas.
signing, Tailoring ir Dressmak6113 S. Washtena^v Avė.
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
.

Tel. Repu'blic 9094

PARDUOSIU ar mainysiu ant farA. J. Sutkus,
mos
arba mažos prapertes, biznio na
1007 — 8th St., Waukegan, 111.
mą
2
fl. po 4 ruimus, 1-6 rūmų, buPhonc 1408 M
eernė ir grosernė. Moderniškai Įreng
tas namas H. W. H. verčios $30,000.
TURIU parduoti jūsų pačių Parduosiu tik už $25,000; labai gera
kaina pirmos klesos bučernę; vieta dėl biznio, parduosiu su mažu
v™ tr. Km
Pardavimo
priežastis lavisi nauji•• ^engimai.
\raįmokėjinni.
ir trosvJarbi

REIKIA moterų virėjų, $36 ir $35
kas.
j savaitę.
Indų plovėjų, $18 į saavitę.
• 2842 Archer Avc.
Lovų taisytojų, $60 kambarys ir
valgis.
i
Janitorkų, trumpos valandos, $75 į
PARSIDUODA nebranjgiiai bu- ‘
mėnesį.
Į dirbtuvę merginų, $18 j savaitę. čsirnė ir groserne geroj apielinMoterų į kafetečiją, $17 į savaitę. kcj. Renda nedidelė.
Taipgi turime daug kitų vietų.
SOUTH PARK EMPLOYMENT
1906 W. 63r<l St.
i
AGENCY

F. G. Lucas & 00.

PARDAVIMUI bučernė ir
PARDAVIMUI 2 augštų mugroserne, randasi geroje vielo i rinis namas, 6 f Ja ta i po 4 kam
je, parduosiu už gerą pasiūly barius, rendos $90 Į mėnesi,
mą; priežastis pardavimo — parduosiu už $6800 už casb.
1625 S. Jefferson St.
5758 So. Bohey S t.

nishings krautuvė irgi vieta dėl
criaučio biznio.
Savininkas eina į•
kitą biznį.
Atsišaukite
IEŠKAU darbo už draiyerį troką
'
3810 So. Halsted St.
draivinti; esu pątyręs prie duonos
i
išvažiuojimo ir kitokio biznio. Kani
reikalingas darbininkas — kreipki
PARDAVIMUI krautuvė prie 4127.
tės.
Archer
Avė., netoli Francisco Avė.,
T. Kamei sk y
geroje vietoje, galima uždirbti daug
3403 S. Union Avė.
lirtigų, gera priežastis pardavimo. At
Tel. Yards 3093
sišaukite prie savininko.
4335 So. Whipple St.
netoli 43 St.

REIKIA DARBININKU

Jos. Augaitis,
1608 S. 50th Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 3352

Tel. Boulevard 9265

4108 Archer Avė.
Phone Lafayettc 5107

JŪSŲ geriausia proga. Pardavi
mui saldainių išdirbystė su retail
krautuve, daromas geras biznis, prie
geriausio N. W. kampo, išmokinsime
<aip daryti saldainius dykai.
Savi
ninkas išvažiuoja j vakarus.
,
A. VUK.Y,
1938 W. North Avė.

Kreipkitės pas

linkėj, parduosiu pigiai arba mainy
PARDUOSIU arba mainysiu mu
siu ant farmos nepaisant valstijos,
rini
namą, 4 pagyvenimų, norėčiau
atsišaukit tuojaus, nes savininkas pri
gaili
nedidelę farmą ar lotus ne
verstas eiti ant farmos.
toli Chicagos ar ant biznio. Savi
ninkas gyvena ant antrų lubų iš už
REIKALINGA BUČERNfi
J. Balehunas.
IŠSIMAINO 5-ių kamabrių muro pakalio.
3200
lx>we Avė.
bungalosy ant bučernės, kreipkitės

3752 (ifand Blvd.
RENDON kambarys dėl vyrų ar
ba moterų. Katrie uesportųs, plas
ti darbininkai ir kas myli šiltai
gulėti. Kambariai pigus. Su valgiu
ai’ be valgio, arba galėsite palys
pasigaminti. Ant antrų lubų iš prie
kio.
. 703 \V. 21 Place, Chicago,; ‘

BRIGHTON PARK
■BARGENAI

ra viela. Per* 5 blokus nėra kito to
kio biznio. Biznis dirbtuvių tarpe ir
PARSIDUODA
prie geležinkelio stoties.
Skaitlin
gas būrys kostumeriu. Ypatinga prie- dinis namas su
žastis pardavimo.
Parduodu gana
pigiai už $3000.00, arba mainysiu ant mados įrengimai.
gero loto arba automohiliaus.
Atsišaukite

ANT RENDOS storas ir 4 kam
bariai. Gera viela dėl bučernės ar
ba kriaučiąus ne biznio Storo. Hon
PARDAVIMUI restaurantas, gero
da $60. Viela 6938 S. WVntworth je išdirbtoje vietoj, visokių tautų apAvė. Kreipkitės pas J. Balehunas
gyventoje. Nupirksiu pigiai, nes tu3200 Lovve Avė.
riU 2 panašius biznius.
Tel. Boulevard 9265
Šaukit

DUOSIU dykai kambarius
vidutinio amžiaus žmonėms,
prie rooming house. Vyras ga
lės padirbėti Htiosti laiku. Dar-

Si. Kaina $16,599, arba mainomas
ant 2 atik.šlij namo Madinei te Manor, Si. Marliniais, savininkes.
Tel. Boulevard 7215

i i)IDELIS mūrinis, 2 flatų namas
prie Marųuette Bulvaro ir MaplePARDAVIMUI R ESTĄ U R A N A S
WEST PULLMANE, kaipo
woo Avė., garu šildomas, tilo va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau pagarsejusioj miesto daly, dar
Kasdieninio biznio įplaukos yra kitę prie James Kral, 2444 VV. 6?
atsirado 2 mediniai namai po
apie $65—75 — Randa labai pigi. Ge St. Tel. Prospect 1364

Atsišaukit

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

:>u L ŠI r.
n> IIs» 11 1 r* i m a ss
mm,
pferoje

blz

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

ANT RENDOS
dviem me r gino ins a rba ved u šiai pora i. Savininkė .yra mergina.
Tel. Yards 4837
3119 So. Morgan St.
3rd fl. front

Lietuvių Tautiškos Kapinės. Lotų
savininkai ir draugijų atstovai esate
cvieciami į metinį susirinkimą, kuris
vyks nedėlioj, Sausio-January 18 d.,
925 m., Mildos svetainėj, 3142 So.
laistei! gat. 12:30 po pietų.
Jūsų
atsilankymas būtinai reikalingas, nes
>us rinkimas penkių naujų trustisų,
tas yra svarbiausias dalykas visiems
otų savininkams. Ir taipgi bus dau
giau kitų svarbių reikalų.
—Kapinių Valdyba.

Pereitais metais Chicagos bol
ševikai buvo griežtai užsispirę
i priversti Lietuvių Tautiškų Ki
lpinių valdybą, kad jiems butų
leista specialiai pusę valandos
i melstis ir atiduoti garbe savo
1
’
.
J viešpačiui Leninui laike kapinių
: puošimo apvaikščiojirno gegužės
Gaukit palengvin i m ą
,30 d. Tam komunistų sumany
mui, teisingiau pasakius užsiKad prašalinus sustyrimą i
tratėjimo sprando — vartokit
spirimui, kapinių valdyba pasi šeštadienį, Sausio 17 d., 7:30 vai.
vakaro, Raymond Chapel, 816 W. 31
kia trinti!
Gepriešino.
Labiausia
komunis

St.
įvyks susirinkimas L. M. S. A. 2ros pasekmes linimento pačios
os
kuopos..
Bus svarstomi svarbus rei
atlieka darbą dėt jūsų. Jos
tams. priešinosi dabartinis pir
kalai.
Meldžiu
atsilankyti.
siunčia šviežų, naują kraują į
mininkas,
nurodinėdamas,
kad
J. Urbonas, Rašt.
skaudamus raumenis ir tas pra
kapinėse negalima jokių invo
šalina sustyrimą — prašalina
skausmą. Pas visus aptiekorius
liucijų kelti ir sau nepatinka Leb.-Gvardija Didž. L.,K. Vytauto
— 35 centai.
laikys metinįj susirinkimą,
mus žmones niekinti, kaip kad draugija
nedėlioj, sausio 18 d., 1-mą valandą
bolševikai yra pripratę daryti. po pietų, švento Jurgio parapijos sve
tainėj, 32nd PI. ir Auburn Avė. Vi
; Girdėtis, kad komunistai, nie si
— prašalina skausmą!
nariai malonėkite laiku pribūti, nes
ko nepešę pereitais metais, ren bus daug svarbių dalykų aptarti.
S. Kunevičia, Nut. Rašt.
giasi sumobilizuoti visas savo
jėgas ir visuotiname Lietuvių
L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
Tautiškų Kapinių lotų savinin mas
įvyks penktadieny, sausio 16 d.,
kų susirinkime, kuris
įvyks 8 vai. vak. Raymond Chapel (816 W.
St.). Visi nariai malonėkite atsi
sausio 18 d., pravesti kiek gali 31
lankyti ir savo draugus atsivesti.
— Apšvietos Kom.
ma daugiausia savo sekėjų į Ka
pinių valdybą (trustisus). Ta
Northside. — Vaikų draugijėlė Bi
da jie jau be jokios baimės jūnėlis
nuo dabar kas šešadienis kaip
netik Maskvos Leniną garbinti, 2 vai. po piet turės dar vieną svarbų
pamokų skyrių tai hygienos, kurį dė
bet ir patį kapinių vardą pakei styti
pasižadėjo daktaras Antanas
sti ir iš lietuvių kapinių pada Montvidas. Lietuvių kalbos pamokos
Pirm negu pirksi pianą, pamatyk
šitą Players Pianą; gražaus rie ryti jas kokiomis nors Lenino ar ryto, mokytojas daktaras A. Mantšuto medžio dailiai padarytas, kai
vidas. Ir. dainų pamokos kas sekma
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- kurio kito savo viešpačių kapi dienio nuo 11 vai. ryto mokytojas p.
pa.
Kitas valiotas Piayer Pia nėmis.
O ir jų laikraščiai, jei P. Sarpalius. Visos pamokos atsibunas, kaina $145.00, Upright Pia
na Liuosybės svetainėje, 1822 Wabantaip
juos
galima
pavadinti,
galenas, geras kaip naujas ........ $65.00
sia Avė Todėl Bijūnėlio nariai, arba
norinti tapti “B.” nariais malonėkite
tų gauti ir skanių sanvičių.
Phonografas Console, giažus, su
susirinkti
ant pamokų virš nurodytu
Tautiškų Kapinių lotų savinin laiku.
25 rekordais .......................... $63.00
Komitetas.
kai
turėtų
nemiegoti,
bet
apsi

Elektrikinė liampa, vertės $25.00,
už ............................................... $12.50 žiūrėti ir nepraleisti ateinančio
metinio susirinkimo, kad dėl pa
JOS. F. BUDRIK
čių lotų savininkų apsileidimo,
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos
bolševikai nesusisuktų sau Ka arba moters. Prašau atsišaukei ir iš
33127 So. Halsted St.
pinėse perdaug didelį lizdą. Jau toliau, aš vaikinas 30 metų, gražiai
CHICAGO, ILU
aukštas, negeriu svaiginanir dabar tik keliems bolševi atrodau,
čių gėrimų, nerūkau, dirbu automobi
kams esant valdyboje, o mėne- lių šapoj ir galiu užimti biznį, Lietu
! ainiuose susirinkimuose vien voj turiu 2 namus.' J. Ravka, 66 N.
Main St., Kenosha, Wis.
tik niekinamas, viskas, kas tik
yra lietuviška, šmeižiama laik
IEŠKAU susipažint vaikino arba
Gaminame gerus, skanius, tikrus raščiuose ir visą inteligentiją, ir
našlio,
nesenesnio kaip 40 m., ne
lietuviškus valgius,
Visi valgiai abelnai visus, kas tik nelenkia
skiriant
tautos, kad tik butų lais
švieži.
Patarnavimas mandagus. gaivos prieš bolševikus.
vas
ir
apsišvietęs,
negeriąs svaigi
Švari ir graži vieta.
nančių
gėrimų,
mylėtu
gražų gyve
Todėl visi lotij; savininkai bu
Maloniai kviečiame visus atsinimą. Aš esu našlė, 40 m., laisva,
lankyti, busite pilnai užganėdinti kite kapinių susirinkime sausio mylinti gražų gyvenimą, galiu būt
musų
sveikais valgiais. 18 d. ir apvalykite savo kapines tinkanti ir inteligentui, nes esu apNorinti susirašinėti, mel
Lietuviai savininkai ir patamaunuo svetimų ir nedraugingų gai sišvietus.
džiu prisiųst ir paveikslų, kurį ant
tojai.
pareikalavimo sugrąžinsiu.
valų.c
V. B., Naujienos,
1811 So. Halsted St
—Lietuvis.
1739’S. Halsted St., Box 445

RAKANDAI

Tel. Yards 72R2

Malevojnm ir popieruojam.
laikom inalevą, popiną,
stiklui ir t. t.
■

’25

MaM

-

Vionas kambarys
„ ? su visais fo rnišiais,

S. L. A. 2 Apskričio kuopų delegatų
metinis suvažiavimas įvyks 18 d. sau
sio (Jan.) 1925 m., Patgurnio svet.,
200 E. 93- čia gatvė, Buinside, III.
Suvažiavimas prasidės lygai 12 vai.
dieną. Visų kuopų išrinkit delegatai
esate prašomi nevėluoti. Važiuodami <
iš Chicagos imkit Cottage Grove No>
4 gatvekarius ir važiuokite iki 93-čios.'
Čia imkit 93-čios gatvekarius ir va-Į
žiuokit į rytus iki pasieksite No 1200,
ten rasite svetainę.
—P. J. Petronis,
S. L. A. 2 Apskr. Sek r.

National Restaurant

■

Lietuviu Rateliuose Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI

raštininkas nū nesiunU
mirusiojo sargų. ° tik apinėja
draugiją ir teršta
Mirė pavieto ligonbuty,
verge, <ausio 15, 1925, 8:

Penktadienis- Šausiu

N AUJIENOS, Chicago, UI.
----------

Atsišaukite į
Jewelry Stora
2256 W. 22nd Št.
DIDELIS BAHGENAS

delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE

2407 W. Madison,

Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
BARBERYSTfiS MOKYKLA

Del vyrų ir moterų, dienomis ir
vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 i sa
vaitę.
Internationa) Barber College

651 W. Madison St.
Parsiduoda medinė 5 kambarių
609 w Madison St.
cottage, pečiu šildoma, cementuo G72 W. Madison St. 429 S. Clark St
tas beismentas, 2 karų garažas, renda $55 i mėnesį prekė $5,000, pini
gais reik $2500; randas pražioj vie
Tol. Prospcct 1998 arba 4628 toj.
Mokintas būdamas lengviau nešio
įGERAS mūrinis namas, 2 fintai si gyvenimo naštą; nereikalausi
PARDAVIMUI groserne ir po 6 kambarius, vienas 3 kamba dirbti tokio darbo kad kūnas tirp
riai, pečiu, šildomas, elektra ir va-t
visokių smulkmenų krautuvė. nos. Prekė $6600, pinigais reikia tų iš nuovargio. Mokytam žmo
gui yisuomt ir visur lengva kovo
Vieta išdirbta. Ruimai gyveni $2000 Atsišaukit pas
ti tiek už politiką, tiek už laisvę,
AUG. SALDUKAS,
tiek už darbininkų ekonominius
mui. Pigi renda. Kreipkitės:
4400 S. Campbell Avė.
reikalus. Skriaudžia ir išnaudoja

4107 S. MaploNvood Avė.

EIK Į MOKYKLĄ

tiktai nemokytus žmones.

NAUJAS mūrinis 2 flatų na-,
AMERIKOS LIETUVIŲ
REIKIA merginos, kuri kalPARDUOSIU arba mainysiu mas', 6x6 moderniškas 3 karų
MOKYKLA
bti lietuviškai, angliškai ir len- ant namo bučernę ir grosernę. garadžius, su mažu flatu ant J. P, OLEKAS, Mokyklos vedėjas
So» Halsted St., Chicago, III.
Jeigu atsirastų geras vyras, pri viršaus; bargenas greitam par- 3106
kiškai.
P. S.
Musų mokykloje mergi
imčiau už pusininkų.
Naujienos,
davimui.
nos ir moterys pah’ubsuotos nuo
mokesčio
6023 S. Troy St.
5044 S. Wieinthvorth Avė.
1739 S. Halsted St., Box 445

