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Važiuoją Amerikon Norkus 
ir Vinikas sulaikyti

Sovietai žadą daryti dide 
lių reformų

Ahmed Zogu pasiskelbęs Al 
banijos diktatorium

Klerikalai sulaikė važine 
jaučius Amerikon Nor

kų ir Viniką

Reikia būtinai gauti 
skolos užsieniuose

įtarę dėl liaudininkų propagan
dos konfiskavo Varpo .litc-

sausio 19.
Amerikon Kas 

ir M. J. Viniką 
Lietuvos klerikalų vyriausybė
sulaikė, Įtarus juos dėl liaudi
ninkų propagandos.

Važiuojančius 
tania Norkų < *

ta ir konfiskuota Varpo iitera-

,\oi4' iii ir

’rivu \merica

Sovietai planuoją daryti 
dideliu reformų

Tuo nori laimėti Amerikos pa
lankumą ir gauti užsieniuo
se paskolos.

RYGA, Latvija, sausio 17.— 
Jungtinių Valstijų sekretoriaus 
Hughes’o rezignavimas ir pre-

komunistu sferose,

kali Amerikos politika su Ru
sija nepakilosianti, jei sovietų 
valdžia atsisakysianti pildyti 
lluglies’o išdėtų sąlygų, Mask- 

kaip
gauti Rygoj pranešimai rodo, 
padarė nemažo sujudimo.

Sovietų valdžia planuoja pra
dėti plačiausių reformų savo 
vidujinėj ir užsienio politikoj. 
Del proponuojamų atmainų ry
toj žada įvykti Maskvoj svar
bi konferencija, kurioj daly
vaus taipjau Krasinas, Rakovs- 
kis, Kreslinskis ir kiti bolše
viku ambasadoriai.

Tarp kitų reformų, kurios 
numatoma vykdyti greitu lai
ku Rusijoj, yra taipjau ir par
lamentine valdžios forma, ku
ria komunistai ruošias leisti 
sudaryti Maskvoj tuojau po 
naujų rinkimų, kuriuose ir ne
partiniams asmenims busią 
lei’-ta statvli savo kandidatu-

Visa vidaus politika prade-

atst igiama, privačiam užsienio 
kapitalui leidžiama dalyvauti 
prekyboj ir pramonėj, užsienio 
kapitalistams busią pasiūlyt? 
koncesijų be jokių apribojimų

Politinis komunistų 
jes biuras savo nesenai 
lame susirinkime Maskvoj 
larė kad politikos kursas rei
kia mainyti dėl to, kad būti
nai reikią gauti užsieniuose pa
skolos ir kreditų.

Sovietai nepatenkinti tre
čiuoju internacionalu dėl to,

i evoliucijos Europos

Chicago, UI., Pirmadienis, Sausio*January 19 d., 1925

MOTINA SU DUKTERIMS NORI B.jlGTI KOLEGIJĄ, KAD IR PUSBADŽIU

parli- 
laiky- 

n u-

Sąjungos penktojo kon- 
piiimtų tarimų klausi- 

o ypatingai jų nusista- 
del tame kohgresc pri- 

ir

Bostonielcs, Ona Diveley’ienė, jos dukters, Rūta (kairėj) ir Marė (dešinėj) 
įsigeidė baigti kolegiją. Kadangi šeimyna turto nedaug teturi, lai visos trys nutarė gyventi 
labai taifpiai, misti taip, kad vieną kartą pavalgyti kiekvienai pareitų nedaugiau kaip šeši 
centai, .los apskaitė, kad tik t lip gyvendamos išteisės mokslui baigti.

krašluo-

Zogu pasiskelbęs Albani 
jos diktatorium

LONDONAS, sausio 17.
Gautomis šiandie iš Albanijos 
žiniomis, 
Ahmed nuvertė 

Fan Nuli valdžią, pa- 
Albanijos diktato

rium, nuolatinę armiją pakeis
damas milicija.

Ragina atiduot Amerikai 
Guiauą už skolas

PARYŽIUS, sausio 17 
ikrašlis (’arnet de la

maine sako, kad Franc 
riuu padarytų atidavus 
tinėnis Valstijoms, už 
Guianą (l'i-ancuzų l< 
šiaur-rytinėj Pietų Amerikos 
daly j), jeigu šiaip nieko ne
galima iš los kolonijos pada
lyti, kad ji duotų Francijai 
kokios nors naudos.

a ge- 
Jung-

Susekė naują revoiucini 
sąmokslą Brazilijoj

IRENOS 
sausio 17. 
nicmis Rio

oficierai,

, 437 No. 15

Lalvią-Estą-Suomią ir 
Lenku konferencija

Ntujas žmonių plėšinio 
būdas

AIRES, Argentina, 
Gautomis čia ži- 

de Janeiros polici- 
naują revoliucini

< są armi jos

Rakovsky apie Amerikos I 
pripažinimą sovietą

Tikis, kad laukiamą pripažini
mą bolševikai gausią šių me
tu begiu.

Senatorius nori žinot 
Paryžiaus sutartį

60,000 Penua angliakasiu 
ruošias streikuot

YVASIIINGTONAS, sausio 17.
Jungtinių Valstijų senato- 

lius IL.am Johnson (rep., Ga
bi.) Įnešė senatan rezoliuciją,

\VILKES BARBE, 
šio 17. •— Jungtinių 
Daibininkų (United Mine Wor-

šau

MASKVA, sausio 17. Skait-jkuLa jii reikalauja, kad va-1- 
meningame Rusijos provincijos stybės sekretorius Hughes pri- 
mckyklų mokytojų susirinki- statytų senatui kopiją sutar- 

’chargc ties, kuri buvo praeitą savai
tę alianlų finansų ministerių

ky, kur ką lik gtfįžn iš Eondo- padaryta Paryžiuje dol Vokie- 
no, padarė pranešimą, kuriame tijos reparacijų, sumokamų 
.ris pareiškė, kad sovietų val-Į tiilianlams einant Dawcs’o pla- 
džia tikis, jogei šių metų bč

mc Maskvoj, sovietų 
d’affaires Anglijai, p. Rakovs-

1 bendras skundų komitetas 
patvirtino pateiktą to dist rik
to angliakasių streiko planą, ir 
jei urnai nebus prieita prie su
eitai imo su kasyklų savinin
kais, streikas prasidės ateinan
tį trečiadienį.

gi u

ponijos lokio pripažinimo lau
kiama greitu laiku.

Kartu Rakovsky atkartojo, 
kad sovietų valdžia negalinti 
piiimti reikalavimo, kaipo pri
pažinimo sąlygos, kad komu
nistų internacionalas paliautų 
savo propagandą, kadangi in- 
tcrnacionalas esąs visai nepri
klausoma organizacija; taipjau 
sovietai negalį priimti privati
nės nuosavybes atsteigimo prin
cipo, kaip to reikalaujanti 
Amerikos valdžia.

Kalbėdamas 
iš Amerikos

apie laukiamą 
pripažinimą p.

nu. lų darbininku.

TEKST1LĖS DARBININKAI
GRĮŽTA DARBAN

’FALL RIVER, Mas-s., 
17. —• Du šimtai Bernard 
lės fabriko darbininkų, 
nuo praeito antradienio streika
vo, susitaikė su samdytojais dėl 
algos, ir nuo pirmadienio giąžta 
dirbti.

sausio 
teksti

lių ri e

Mussolini pakeitė savo 
rinkimu įstatymą

0RRS

Dalis, duodanti vienam 
niui daugiau nei vieną 
išbraukta.

asmc-

17.—

nes Valstijos 
veikimą Pietų 
bar įeinančios 
damos naujų 
kariavimu. A 4.
lis dalykas,

išsėmusios savo 
Amerikoj ir da- 
Europon ieško* 
komercinių už-

isai todėl iialura- 
sako Rakovsky, 

i. nori, idant sovie
tų Rusijoj butų atsteigtas pri
vatinės nuosavybės principas. 
Jos lėčiau to nesukuiksiančios, 
nes Rusija niekados nesutink-ište revoliuciją tuojau, 

respublikos prezidentas:siunti nukrypti nuo 
rdes išvyksiąs j Petropo- j munistinio programo.

Ij vakacijoms.

AMERIKIEČIAI PAAUKOJO 
TAUTŲ SĄJUNGAI $1.500

PRISIPAŽINO. PAVOGĘS 
PAŠTO VAGONO 10,000

DOLERIŲ

Iš

EVA, Šveicarija, sausio
Amerikiečių Tautų Sa17.

Ijungos Rėmėjų Draugijos ka
sininkas T. MacAdams, atsiun-

, . .... v tė Tautu Sąjungai čekį 1,500kadangi toki varžymai iki šiol ... ‘ ,, ’. . ‘... t. y , ..'doleriu. Sąjungos sekretoriusneleido svelimsahams daryti;
jokiu kapitalo investavimų Ru
sijoj.

Nutarimas pradėti naują 
litikos kursą Rusijoj tai 
riausiai Trockio pastangų-

Trockis nuolatos sto
vėjo už lai, kad reikią daryti 
reformų, bei kadangi jis nesu
tiko su Lenino pamatiniu pa
saulio revoliucijos principu,

Drummond pareiškė, kad ta 
auka busianti suvartota huma- 
nitariam darbui vaikų naudai.

NEW YORK.AS, sausio 17. — 
Vyriausybei pavyko suimti Ja
mes Cadoo, buvęs pašto tarnau
tojas, kaltinamas dėl pavogimo 
iš Long Island traukinio pašto 
vagono 10,000 dolerių, siųstų 
Bellmore banko. Suimtasis prie 
kaltes prisipažino.

zuit a ta s.

po-
MILIJONAS DOLERIŲ GAIS

RO NUOSTOLIŲ
NAUJAS FRANCUOS AMBA

SADORIUS AMERIKAI

Chicago ir apielirikė. — Apla
mai gražu; vidutinė metų laiko 
temperatūra; nedidelis, didžiu
moj vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai

šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:47 valanda. *•

PINIGU KURSAS

šeštadienį, sausio 17 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....
Belgijos 100 frankų ............
Danijos, 100 kronų ..........
i'rancijos, 100 franku ...
I (ai i jos, i 00 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų ..............
Norvegijos, 100 kronų .........
Olandijos, 100 markių ........
Suomijos, J 00 markių ........
Švedijos, 100 kronų ..........
Šveicarijos, 100 frankų ......

. $5.01 
$17.89

$5.41
S 1.08 

$19.25 
$15.29 
$40.34 

. $2.52 
$26.95 
$19.28

Lietuvos Pinigu Kursas

MARSHALL, Tcxas, sausio 
17. Kilęs praeitą naktį Texas 
and Pacific geležinkelio vago
nų šapose gaisras padarė nuo
stolių apie 1 milijoną dolerių.

PARYŽIUS, sausio 17. — 
Naujas Francijos ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms, 
Emile Daeschner, šiandie iš
plaukė iš Havro į New Yorką.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 "
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1800 litų ........   *v«.au
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto isalidų už kožn< siuntinį, 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centg daugiau. \

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.70
72.00
82.25
92.50

102.75
25

ELSINKAS, Suomija, sausio 
17.— Vakar čia prasidėjo tri
jų Pabaltijo^ valstybių ir Len
kijos užsienio reikalų ministe
rių konferencija. Latviams at
stovauja Meierovics, Estams — 
Pusta, Suomiams - Prokop ir 
Lienkams — Skrzynski.

Atidarydamas posėdžius Suo
mių užsienio ministeris Pro- 
kopas pareiškė, kad svarbiau
si klausimai, kuriuos konfe
rencija turės svarstyti ir riš-

vio susisiekimo preky- 
ir pasporlų klausimai, 

bendras Iii kraštų nusistatymas 
Tautų 
g ros o 
niais, 
tymas
imto arbitracijos, saugumo 
nusiginklavimo protokolo.

Kiek žmonėj sumoka 
valdžiai mokesniu

WASH1NGTONAS, sausio
Cenzaus biuro paskelbtomis 

žiniomis, 1922 metais Jungtinių 
Valstijų gyventojai sumokėjo 
federaliai valdžiai, atskirų vals
tijų ir kaunčių valdžioms mo
kesnių visa sumoj 6,349,120,000 
dolerių, arba 198 nuoš. daugiau 
ne 1912 metais, kuomet sumo
kėtų mokesnių suma siekė 2,- 
131,402,000 dolerių.

Į šitas sumas neįeina 
pajamos, surinktos už 
leidimus, plentus etc.

17.

valdžių

DOLE-PADOVANOJO 25,000
RIŲ NEGRŲ IŠTAIGAI

, Rokiškio apsk., Kamajų kai
mo gvventojas Antanas ščuka 

— lapkričio mėn. laiko- 
gavo nežinomo piktada- 
anonimius laiškus, kn- 
■buvo reikalaujama pi- 
Pirmame laiške buvo 

tam
padėti 1(1,00(1 
‘čia karta už

tarpy 
rio 4 
riuose 
nigų.
reikalauta paskirtą dieną 
tikrcjia vieto 
litų; antrą ir 
“reikalavimo” neišpildymą 
reikalauta 12,00(1 litų, o jau 
ketvirtą kartą gauta laiškas, 
kuriame reikalauta 15,000 li
tų. Pinigai privalėjo būti at

lti.kiškio daržinės ir 
po akmenais. Jei šis 
vimas nebusiąs išpili!) 
ka busiąs nužudytas, o jo vi

ii u ro-
dytojo vietoje padėjo popierių 
ryšulėlį, o tuo pačiu metu ar- 
!i daržines pasislėpė krimina-

Tą pačią dieną apie 6 vai. 
/ak. kažin kas atėjo prie dar
žinės ir 1 ampulėmis šviesdami 
pradėjo ieškoti padėtų “pini
gų”. Policija iš kitos pusės no- 

ieškotojus suim- 
nakties tamsoje 

rasta,

“laimės 
tačiau jiė

Iš pėdsakų 
kad tai butą 2 žmonių. Einant 
ju pėdomis rasta numestas

ROMA, Italija, sausio 
Fašistų atstovų butas šiandie 
priėmė Mussolinio pateiktą 
naujojo rinkimų įstatymo pro
jektą. Mussolini leido atstovų 
butui išbraukti iš įstatymo tą 
jo dalį, kuri (am tikrų klasių 
ir kategorijų žmonėms leido 
rinkimuose turėti daugiau nei 
viena balsą.

‘ Mussolini padarė tokį nusi
leidimą dėl to, kad tam pasi
priešino fašistų darbininkų va
dai, pareiškę, jogei į suteikimą 
dviejų ir trijų balsų piliečiams 
ne daibininkų ir valstiečių 
sluogsuio bus žiūrima kaip j

NEW YORKAS, sausio 16.— 
Mis Lelia Walker, Walker Ma- 
nufacturing kompanijos pirmi
ninkė, paaukojo negrų Hamp- 
ton-Tuskegee kultūrinėms įstai
goms 25,000 dolerių. Aukotoja 
pati yra negrė, ir ji yra pirmas 
negrų kilmės asmuo, kur vienu 
kartu aukojo tokią didelę pini
gų sumą savo rasės žmonių švie
timo reikalams.

šaunamas ginklas, padarytas 
iš rusų karo šautuvo su nami
nio darbo rankena ir 3 šovi
niais, kurių 1 buvo tūtoje. 
Reiškia, kad piktadariai buvo 
prisirengę gintis. Be to, Ka
majų laukuose rasta antras 
rusų karo šautuvas.

Gruodžio mėn. 2 d. sulaiky
ta Bronius Budzilavieius, gyv. 
Rokišky, ir Lionginas Janavi- 
čius. 'Padarius pas juos kratą 
rasta rankraščiai, atatinką ano- 
nimiems laiškams. Suimtieji 
vėliau prisipažino esą kaili ir 
pasodinti kalėjimai). [L-va]

SIOUX CITY, la., sausio 17.
Vienamie atėjusio traukinio pre
kių vagone rado negyvą nepažy
stamą žmogų. Jis buvo sušalęs.

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

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

Priėmęs naują rinkimų įs
tatymą fašistų parlamentas iš
siskirstė neapribotam laikui.

ŽMONĖS UŽMUŠTI, 11 SU
ŽEISTŲ AUTOMOBILIŲ 

NELAIMĖJ

Y., sausio 
kryžkelėj 

automobilį

ROCHESTER, N.
16. — Geležnikelio 
traukinys sudjaužė 
kuriuo važiavo du vyrai ir viena
moteriškė. Visi jie buvo užmu-

Kitoj vietoj įvyko dviejų au
tomobilių kolizija, kurioj buvo 
sužeista vienuolika asmenų, kai 
kurie jų pavojingai.

SEATTLEjWash., sausio 17.
Du banditai sulaikė Pacific 

Telephone and Telegraph kom
panijos kasininką, nešusį bankan 
padėti $8,000 pinigais ir $12,000 
čekiais, viso $20,000. Išveržę iš 
jo pinigus plėšikai pabėgo.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

, .... . ........ .. ... *

/
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iNOREDAMl
SVEIKAS. Rašo Dr. A. J. Karalius

NUDEGIMAI IR NUŠALIMAI S. L. FABIONAS GQ

vieną

$65.00

JOS. F. BUDRIK

Nušalimai

Dabar Laikas

Cor.

Hyde Pa ik 3395

NAUDINGI KREPŠIAI

Užrašyki t NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

HMHIEMOS
Chicago, UI

1739 So. Halsted St Chicago, III

$4.00
$t.75
$2.00

33B7 So. Halsted St
CHICAGO, II.U

IIIIIIIIIIIINIIMIIIIIIIIIIIIIH
Jau atėjo Kultūros No. 12. 

Galima gauti Naujienose, 
kaina tik 30 centų.
Illllllllllllllllllllllllllllllmllllll^

egzamuia- 
padarymo 

ir visokių 
sudus.

Saulės spindulių užgavitnas
Paprastai pavojingas susirgj*

Alkoholikus saulės spiiir

1-16 Roosevcit 
rti St. Louis > 
CHICAGO, II.

Dearborn 9057

NAUJIENOS 
Teisių, Skyritis 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro* 
vų Lietuvoje, j0i reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kau
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi, tokie dalykai atliekami su 
liūnų žinojimu^ stropiai, greitai* 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedb 
m ui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jieną ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon* 
deniams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria* 
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

PATOGIAUSIAS laikas užsisakyti NAU
JIENAS, tai nuo Naujų Metų. 1925 metai 
lai būna apšviestos metai. Kiekvienas lietu
vis ir lietuvė tegul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metus. Beskaitydami NAUJIE- 
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau?

NYTI VISADOS KREIPKITĖS p 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

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

IIET. TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
AMERIKOS NARIAMS

VIENYBE
Liaudies Universitetas

3301
6-8 v

ADVOKATAS
S. La SaUe St., Kuom K001
Randolph !O04-*-*VaI. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

v. apart Panedėlio ir 
Petnyčios.

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus ‘T’ivo Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1211 
Tulei. Dearborn 1013

Vakarais ir. n&kelįjs rytą: 
3335 Su.*Halsted St.

Telef. \ards 0141 ir Yards 6894 
Pancdėlio vakare: 

4601’'So.
Bylos visuose
strąktai
kola* pinigų 1 ir 2 morgičiam

Karštis paprastai apsvaigina 
silpnesnius žmones, persidirbu
sius, Įvargusius, prasto mitimo 
asmenis.

ženklai: svaigulys, alpimas, 
galvos skaudėjimas. Oda išba
lus, šalta; dažnai prakaitas iš-

'..A. E. STASULANI 
; ' ADVOKATAS '
|V77-W. WaK|iini (nu st. Kuom 911

, Tel. Centrai 6200 
į? iCiceru Ketverge' vakare 
į 4917 W 
\ Ant Bridgefjorto 
6-3‘ v,

' 3236 S. Halsted Št. T. Boul. 6737

NAUJIENOS metams..............
Lietuvon ...........

NAUJIENOS pusei metų ..... 
. Lietuvon: .......

NAUJIENOS trims mėnesiams
Lietuvon ...........

r yru suienkami
4h tinka dėl daug pirki

ir dėl mažai. J it 
kožnai šeimi 

v ninkei 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. 
mo išlaidų 5c.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd £&., arti Lcavitt St.
Telephonc Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 

Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

numery “Vienybės” kultūros turtas di- 
; unis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
ii Lietuvos.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Ii am*, 
pa. i Kitas vartotas Player Pia
nas, ,kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas i
Phon’pgrafas Console, giažus, su 
25 rekordais ........   $63.00
Elektrikinė liampa, vertės $25.00, 
už ............................................ $12.50

(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikų^ ir patogus

kuri perka
Naujienų 
Persiunti-

J. P. WAITSHES
Advokatas

Šiuo tunu gaires p 
kad sekantys “kimi 
linkus ir-Geniotis,

• f 

nieko bendra neturi.

mas: 
dūliai greičiau apsvaigina. Pa
prastai pirmiausia ligonis pa
junta greitą prakaitavimą—ge- 

‘ias ženklas apsižiūrėti? ’
X ženklai: svaigimas, skausmai 
galvoje, akys temtsa, koktu
mas. Greitai ligonis netenka 
sąmones. Veidas raudonas, al
savimas sunkus ir garsus, pul
sas smarkiai plaka, temperatū
ra pakilus.

Gydymas. Paguldyk ligonį 
vėsioj vietoj, atsagyk drabu
žius; <lek šaltus kompresus ar
ba apmazgok šaltu vandeniu; 
apdek ledais, jei galima. Duok 
kavos; karšto vandens arba deg
tinės. į Visuomet pašauk dakta
rą arija ambulans^., ..

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėtomis nuo 9 iki 12 ryto.

•.-ii visiems tikintiemsiems* brolioms ir seserims 
’’ __ pp. Žukauskas, Linkus, Mikalauskas, Za-
I.ietuviu Tautos Katalikų bažnyčia Amerikoje

skaudžiai ir gi
žiuose atsitiki- 

nu mazgol 
vandeniu1

MIESTO*-OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
telefonai Randolph 5584 ir 5585 

‘VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas4r šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 ' 
VALANDOS: Kas. dieną nuo 2 

iki 9; Subirtomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant 
vojimo abstraktų ir 
kontraktų, dokumentų 
l>opierių. Veda visokiu

į kūdikio amžių, nuo 
vidurių išpūtimo, nuo

Maži apdegimai paprastai 
greitai užgyja. Didesni apdegi
mai visuomet pavojingi, 9..jei 
apdega daugiau pusės odos; tėti 
ligonis paprastai miršta.

Apdegimąms gydyti vartoja
ma įvairus aliejuoti mišiniai: 
alyvų aliejus, .sėmenų aliejus, 
vazeliną, zinko tepalas, borinės 
rakšties tepalas ir kt. Labai ge
ri vaistai bus šitie: lygios dalys 
sėmenų aliejaus ir kalkių van
dens. Aptepk šituo mišiniu 
apdegusias vietas ir aprišk; 
pradžioje perrišk porą karti] 
per dieną, vėliaus vieną kartą. 
Apdegusius pirštus laikyk iš
tiestus, nes gali oda apaugti, 
kad paskui pirštai neišsitms. 
Neturint kitokių vaistų apdegi
ntus galima gydyti kiaušinio 
baltymu, miltais ir vandeniu 
(skysta tešla), moliu. Nesisku
bink pūsles pradurti.

I Apdegimai nuo saulės spindu
lių. Nepavojingi apdegimai. Gy
dymas: aptepk aliejum, .vazeli
ną,. burinės rakšties tepalu ar
ba kiaušinio baltymu. .

Apdegintai rakštimis. Azotiną, 
sieros, karbolinė ir kt. rakštys 
paprastai lab. 
l.iai apdegina 
niuose pirmjiausia 
apdegusias vietas 
(plauk gerai), dar gerinus sodo 
skiediniu (sodo bikarbonato 3 
šaukštukai j pusę kvortos van
dens) arba atskiestu amoni jos 
vandeniu, šitie daiktai reikia 
kuogreičiausia pavaitoti, nes 
jie stabdo rūgščių veikimą, už
gesina tolesni degimą. Paskui 
gydyk taip, kaip paprastus ap- 
degimus.

Apdegintai šarmais. Plauk 
vandeniu, paskui uksusu, bori- 
nės rakšties skiediniu, eitx-inos 
skiediniu ii- gydyk taip, kaip 

paprastus apdegintus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Paguldyk ligonį 
atsagy.k • drabu

žius; Duok juodos stiprios ka
vos. Paprastai ligonis greitu 
laiku atsipeikės. Ligonis visą 
laiką palieka sąmoningas.

Tt4u Cicero 8223 
Seredoj nuo 

Šųbatoj nuo 1-7 v. v.

MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 
KŪDIKIS

Vidurių užkietėjimas tai pa 
vojus kūdikiams. Prašalin

ki! tų pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko

Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin

ilginant kūdikiu 
pati rimo, kad 
maisto liekanų: 

turi būt tuojaus

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS 

\ (

Ofisas viduriuicolyj;
Room 17*26

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
W. VVashinglon SI. 
VVashington & Clark

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Ruoni 530 
Tol. Central 6390

V ak. 3223 S. Halsted St., Chica; 
Tel. Yards 4681

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai-)-

John Bagdziinias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashinglon SI., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Wvst 22 Street 
Tjlvplionc Rooacvdt 9099

Namų Telefonas Canal 1667

NAUJIENOS jau ir dabar turi tukstan 
ėius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no 
rime, kad jus netil 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS. > \
Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa
saulyje.
Skaitykite NAUJIENAS ir jus.

Gali apšalti rankos, kojos, 
nosis, ausis, veidas arba visas 
kūnas, sušalti, šaltis sustabdo 
kraujo cirkuliaciją,' kas visuo
met pavojinga.

Gydymas. Reikia stengtis at- 
steigti kraujo cirkuliaciją iš lė
to. Trink sušalusias vietas 
sniegu kol paraudonuos. Trink 
iš pradžių palengva, paskiri grei
čiau, kai paraudonuos galima 
trinti alkoholiu. Nevesk nuša
lusį žmogų j šiltą kambarį, nes 
tas jam gali pakenkti.

Visai sušalusį žmogų pagul
dyk šaltoj vietoj, trink (masa
žuok) kiek galėdamas, .lėti neal- 
suoja, tai stengkis alsavimą at-

i. Jei alsuoja — duok 
o vandens, kavos arba ar- 

šiek tiek atgaivintą ge- 
pklok (šiltai) ir tegul ra

miai guli.

nereikia daug 
supratus, jog 
iš kūno siste

mos turi hut tuojaus prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir dabuoja, 
kad kūdikio pilvas butų liuosas. 
Kūdikystės dienose reikalinga liusuo- 
ti vidurius du aijoą tris kartus, i 24 
valandas, o vaikystės dienose . . „
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- ĮH 
janii rečiau, negu tiek kaitų, tai ant p 
kūnelio pasirodys skauduliai, liežuvė- .
lis bus aptrauktas, kvapas atsiduos -- -
ir kūdikis bus neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pusę arbatinio šauks 
tuko Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir po kelių valandų tie apsireiškimai prasi 
šalins. z . . v c l.

'lai yra vidurių liuosuotojas labai tinkamas šeimynos reikalams, nes jis vei 
kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei nar 
kotikų. Duok pusę arba pilną šaukštuką, atsižvelgiant 
vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, ap.etito praradimo, 
peršalimo ir šalčio krėtimo. .Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var
tojimo svaiginančių vaistų.
Vartokit jį sau ir duokit užaugusiai 
šeimynai, l'uomet bus mažiau susir
gimų, mažiau išlikimų nuo darbo ir 
mokyklos. Kuomet jus patirsit, kaip 
Dr. CakKveH’s Syrup Pepsin veikia 
ant jūsų, tuomet jus mesite visas pi
lės, pauderius ir kendes. Šitokia gy
duolė. kurios parduodama suvirs 10 
milionų bonkų kas metai, privalo tu
rėt viršenybę ant kitų. Mes ją ga
rantuojame arba pinigus sugrązinam.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKŪS, Pres.

1619 VV. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

809 W. 3511) SI., Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- tf 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ?
> Parduodam Laivakortes. * £

KUPONAS VIENOS' BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yia daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų 'pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
pridega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia i

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montieello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
\vell’s i^yrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Marshfield Avė.
teismuose. — Ab

Ingaliojimai. — Pas

Drabužiams užsidegus. , Pa 
guldyk ant žemės ii4'geltai ap 
vyniok staltiese arba šiaip ko 
kili nors didolu skuduru —dxa 

...... . i"11*"”—Į buziai negales degti. Nepilk van 
dens. Užgesinus degimą, gydyi 
apdegusias vietas paprastu bu-

alsavimas sili 
pitoHa (dažnai 
ži.Miis).
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MUSŲ MOTERIMS
.   ■   Veda Dora Vilkiene■-

dą laiko. Tada išitnk ir valyk 
taip, kaip paprastai.

Kuomet valai veidrodžius, 
įdėk truputį glycerino į vande
nį. Tas apsaugos juos nuo ga-

■a®jimw», cuiarjgft, ša
T-....................................................... - • • - ---------------- ■ ---------- • • »......—...............................*'—....................................... .......................

tokius žfhones sakoma, kad pi-’truputį didesnę už ameriko- 
nigas nuo jų bėga, nes jie jo nišką sidabrinį dolerį, į kuria 
nemėgsta. Yra ir tokių, kurie galima sutaupyti $5.00 dešiin- 
rodos tik šią dieną gyvena ir tukais.
apie šaltą ir netikrą rytojų nei; Jeigu kasdien jdetumei į to- 
nemąsto; yra pagalios ir tokių, kią dėžutę 10 centų, tai per

Mes, MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERE

3101 So. Halsted SI., kampan 31 gal.

KĄ IR KAIP VIRTI
SRIUBA Iš AVIENOS

1 švara avienos
t į puoduko miežių kruopų
1 valgomą šaukštą druskos
4 bulvės
3 svogūnus
Salierų.
Supiaustyk avieną į mažus 

šmotelius ir pakepink su svogū
nais taukuose, kurie buvo nu
pjauti nuo mėsos. Tas pagelbės 
padaryti mėsą minkštą ir page
rins jos skonį. Supilk svogūnus, 
mėsą ir taukus> į puodą, ir už- 
dengk.

Pridėk dvi kvortas vandens ir 
miežinių kruopų. Virink išleng- 
vo per valandą ir pusę. Pridėk 
bulves supiaustyta.^ į ketvirta
dalius, lapelius ir druską bei pi
pirų, virink pusę valandos.

RŪGŠČIOS MORKOS

ną ir kepink iki parus. Pridėk 
tomates, pipirus ir druską. Jei 
vartoji išvirtą mėsą, pridėk prie 
pakepinto svogūno su lornatė- 
mis ir peršildyk. Ištaukuok bliu- 
dą, įdėk mišinį ir kepk pečiuje 
per l/2 valandos. Paduok į sta
lu karšta su bulvėmis.* •

DUON A Iš KORNTJ
............. ■— I ■ ...  »<■! Ii*

2 puoduku komų miltų
2 puoduku saldaus pieno
2 šaukštuku baking powder
1 šaukštuką cukraus
2 šaukštu taukų
1 šaukštuką druskos
1 kiaušinį (galima ir nevar

toti).
Sumaišyk sausus daiktus. 

Pridėk pieną, gerai išplaktą 
kiaušinį ir ištarpytus taukus. 
Gerai sumaišyk. Kepk neilgiau 
kaip 30 m i mitų.

ro ir durnų, išlaikys juos per il- 
įgą laiką.

Labai gerai yra laikas nuo 
laiko patrinti pečių su minkštu 
audeklu, ant kurio uždėta keli 
lašai terpentino.

TAUPYKIME

Rodos, nėra nieko sunkesnio, 
kaip priprasti taupyti, bet jei
gu syki pamėgintume, tai 
mums tas neišrodytų taip sun
ku ir negalimu.

Taupymas, tiesa, yra tam 
tikras talentas. Yra žmonių, 
kurie nors ir daug uždirba, bet 
niekuomet nieko neturi. Apie

kurie nors ir supranta, kad rei
kia atidėti juodai dienai, bet 
per savo silpnumą neįstengia Sa
ve prispirti. Tokie žmonės tan
kiausia save ramina, kad girdi; 
aš mažai uždirbu, man neapsi
moka padėti vieną, antrą dole
rį, juk tokiu budu visvien nie
ko nesutaupysi. Tas netiesa.

Jeigu jums kuomet nors pri-' 
siejo girdėti apie Amerikonus ir 
jų taupymo systemą, tai jus ma
tėte, kad jie ne dolerius taupo, 
bet centus — tai yra tikriau
sias ir lengviausias taupymo bū
das tiems, kurie nedaug uždir
ba.

Bankuose galima gauti tam 
tikrą, gražią patogią

metus laiko sutaupysi $36.50, 
o per du metu $73.00.

Ar toks taupyme būdas yra 
sunkus? Sunkiausia turi bū
ti bus atsiminti įdėti tą dešim
tuką, nes pačio dešimtuko var
giai kas pasigestų.

Tie, kurie gali atidėti dau
ginu, turėtų pasidalyti sąmatą 
vietią n r du syk į mėnesį ii< ga
vus algą atidėti likusius nuo iš
laidų pinigus.

žmogus, kuris nesirūpina apie 
rytojų, yra lygus tam, kuris 
audrai užėjus, — neturi pasto-

Pamėginkite taupyti — tai ne 
dėžulę, sunku!

PYK U.AS BE KIAUŠINIŲ

Tel. Yards 1119 
-Baigusi akuše» 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

TpI. Blvd. 313R
M. VVoitkeviez- 

BANIS 
A K USER K A

kmingai pa
jų mote-

s prie gimdy
ti , patarimai 

dykai.
3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.'
Lietuvis Specialistas

Nusunk ir supiaustyk į rieku
tes 6 morkas. Sudėk į puodą ir 
užpilk 2 puoduku šviežiai ver
dančio vandens. Pridėk šaukš
tuką druskos, šaukštuką cuk
raus ir 4 gvaizdikus (calves) 
virk pusę valandos.

įdėk 1 didelį šaukštą sviesto 
Į atskirą puodą ir leisk pastovė
ti ant ugnies iki parus. Tada 
pridėk nusunktas morkas. Ge
rai išmaišyk, kad morkos butų 
visos išsviestuotos. Tada pridėk 
vandeni, kuriame morkos virė 
(jo turėtų būti vienas puodu
kas). Pridek vieną šaukštuką 
uksuso ir vieną dideli šaukštą 
miltų, išmaišyk su trupučiu van
dens. Uždengk ir v i ryk. 5 ar 10 
minučių. Padėk ant stalo kol 
karšta. i

i puoduką cukraus
1 puodukų rūgštaus pieno 
iz> puoduko taukų arba svie

sto
2 puoduku miltų
1 puoduką rozinkų
1 šaukštuką baking soda
1 šaukštuką cinamonų
1 šaukštuką “cloves’’.
Gerai sumaišyk cukrų ir tau

kus. Tada įmaišyk pieną kuria- 
me bus ištarpinta soda. Išsijok 
miltus ir sutrintus cinamonus1 
arba gvaizdikus kartu ir įmai
šyk i pieną ir cukrų su taukais. 
Galutinai lengvai įmaišyk iš
plautas ir išm lituotas (besėk
les) razinkas. Sudėk Į blėtas kur 
bus įtiesta ištaukuotas popie- 
ras. Kepk vidutiniai karštame 
pečiuje gana ilgą laiką.

...  II !■■■■ I ■■■■' I..I—     I m ■ I. ■■■'■  , I I  .

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

į Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais j
1 ir nupiginta kaina grjštantiems, įvyksta t

Gegužio 23čią, 1925

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedčliomis nuo 10 iki 12 
So I SI .

Dl Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kcdzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak 
Rezidencija 3150 VV. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto. 
7 iki 8:30 vakare.

PRANCŪZIŠKA KIAUŠI
NIENĖ

Užpilk 1 puoduką karšto pie
no ant 1 puoduko baltos duo

nos trupinių. Leisk pastovėti 15 
minutę, tada plauk iki mišinys 
bus lygus. Pridėk pusę puodu-

Seimininkėms patarimai
Jeigu ne nori, kad rankos ne- 

atsiduotų svogūnais, tai patrink 
lankas druska ir nuprausk šal
tame vandenyje, pirm negu 
vartosi karštą vandenį ir mui- 
ą. Taip darant, rankos neatsi- 
luos svogūnais.

U. S. LINIJA
Laivu

,L E VI AT H A N
Jau žinomu ir pagirtu 

per Naujienų Eks
kursantus

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

1046 Milwaukce Avė., kamp. Noble St
' Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuc 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

ko sutarkuoto amerikoniško ar-; -----------
ba panašaus sūrio, 2 kiaušiniu Kad išimti rudis iš labai su- 
atskirai išplaktu ir druskos bei rujijusio peilio, įkišk jo gele-1 
pipirų pagal skonį. įžį į svogūną ir palik apie valan-

Ištarpink kaupiną šaukštą .___

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS IAB! PUSES

094 7 Afi ^eli°n® iš Chicagos
.tU Klaipedon ir Atgal

Phone Boulevard 7589

Dr. Valiam Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinarj 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga
1545 VV. 47th St., 

netoli Ashland Avė.

sviesto paliavotoj skauradoj ir 
įpilk mišinį. Kepk iki apačia pa-' 
rus, tada apversk ir nuėmus* 
mišinį nuo ugnies įdėk į vidurį 
pečiaus ir leisk kepti iki atro-į 
dys gatava. Tuoj aus padėk ant 
stalo.

MADOS.

BULVĖS IR POMIDORAI

Del 6 arba 8 ypatų reikia 
paimti 10 — 12 prinokusių po
midorų, arba vieną didelę bioti
nę pomidorų (tomatų). Nuplauk, 
juos ir virk pakol iš jų pasida-' 
rys košė — tą košę pertrink 
per koštuvą.

Atskirame puode išvirk 10 
bulvių. Tas bulves ištrink ge-( 
rai su lĄ svaro sviesto, vienu 
šaukštuku druskos, trupučiu 
pipirų. Tą košę sumaišyk su

No. 2155. Maziučiutei panelei šj 
suknia pritiks ir joje ji jausis gerai. 
Gali pasiūdinti iš paprastos materijos

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir i 
Į turėsi didžiausi smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams i 
i laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit ( 
I rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin- j 

tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei- l 
I dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti Į 
I per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus. |

I Į
į Naujienų Laivakorčių Skyrius Į
i 1739 So. Halsted St, Chicago, III. [

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

iškoštais pomidorais, pridėk 3 
kiaušinius ir gerai viską išmai
šyk. Sudėk i formą (puodą) 

aptepk sviestu ir apibarščius 
sausainiais kepk pečiuje 15 mi
nutę. Vietoj bulvių paduok į 
stalą su virtais ryžiais.

HUNGARIŠKAS PAJUS

4 puodukus virintų komų 
miltu arba ryžių.t ve

1 svogūną
2 puoduku tomačių
Uy šaukštuko pipirų
2 valgomu Šaukštuku tau

kų
1 svarą žalios mėsos supiaus- 

tytos Į mažus šmotelius į
1/2 šaukštuko druskos.
Ištarpink taukus, pridėk svo

gūną, ir jeigu vartoji žalią mė
są, pridėk prie taukų ir svogu-'

ir juodo šilko su raudonu apsiūta ar
ba atbulai.

Sukirptos mieros tik 4 metų. Rei
kia 1 '/s yardo 36 colių materijos ir 
4*2 yardo stugelių apsiuvimui.

Norint gauti vieną ar daugiau vir8 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

APYSAKOS
Visi norime gerų apysakų, kuriose at

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

Malonu yrą kiekvienam po dienos sun
kių darbų, po susinervavimų musų gyveni
me, perskaityt lengvą apysaką, nusiramint 
ir pasilsėti. Štai dabar greitu laiku tilps 
Naujienose.

Anatole Frąnce’o apysakos. Nesenai 
miręs A. France buvo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovaną už pasižymė
jimą literatūroj. Jo raštai yra nepapras
tai įdomus. s

Skaitykit Naujienas nepraleisdami nei 
vieno numerio ir patarkit užsiprenume
ruoti kitiems.

Poilsis Sielai~ 
Penas Protui— 
Gyduolės bernams

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
v - -------- >

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone i ards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avc.

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

Vii—...  .............................       J

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1843 So. 48 Avė., kampas 19 St. 
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 9 vakare.
V.....................      /

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4‘ 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

> ...... ■■■■■ ..................■■■■........... ,u /

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.— - -..— ------ J
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dn A. A. Roth
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

Tancuziškas Daktaras 
pecialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette u #

...... ....
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jais, valstiečiai priima ir jų

Edi to r P GRIGAITIS
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Chicago, III.
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Subscription Kates:
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irovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:Metams ............. .................

Pusei metų ...................
Trims mėnesiams ...... ..
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................ -........... 3c
Savaitei .............................—...— 18c
Mėnesiui .................      75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
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Metams ........................   - $8.00
Pusei metų ......      4.00
Trims mėnesiams ______ ___ _ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašte Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Nesenai buvo savivaldy- socialistines idėjas.
bių rinkiniai žemojoje Aus-', Ve delko mes matome, 
trijoje, kur pramonė yra pa- kad socializmas šiandie da- 
lyginti mažai išsiplėtojusi, ro spartų progresą ir so- 
ir didelę daugumų gyvento- džiuje.
jų sudaro sodiečiai. Tenai 
iki šiol buvo labai įsigalėjęs’ 
klerikalizmas, šiuose rinki
muose tečiaus socialdemo
kratai pasiryžo stoti, kovon, 
kad tą provinciją atkaria
vus nuo klerikąlų. Ir kokie 
buvo rezultatai? |

Ve kokie: socialdemokratai 
laimėjo 190 naujų vietų vals-1 
čių ir miestelių tarybose, o 
Krikščioniškieji “socialai” ir 
jų talkininkai prakišo 122. 
Be to, socialdemokratams 
teko dar 160 vietų, j kurias 
atstovai tapo pravesti soci
aldemokratinių smulkiųjų 
ūkininkų sąrašais.

Iš to matyt, kad jau ir 
tarpe valstiečių socializmas j

Apžva
PADEDA KLERIKALAMS.

36,000 išvarų; jeigu minimumas minėsiu/nes jis yra A. D. P. na- 
yra, tai kaina yra 56^2 cento už 
100 svarų, jeigu minimumo svo
rio nebūtų, tai kaina jau butų 
66c. už 100 svarų. Gabenant 
ką kitą, — visos skaitlinės pasi
keičia.
9. Išvados »

Lietuvos prekyba su Amerika i Vieną vakarą, gerokai Kana- 
sparčiai auga ir j 8 mėnesius dos.degtinės įsikaušęs, A. užėjo 
šiais 1924 metais pasiekė apie pas mane. Gyvenau aš tada vie 

į" vieną milioną dolerių apyvartos, 
nežiūrint i sekančias svarbiau
sias neigiamas aplinkybes. 1) 
nubednėjimas Lietuvos gyven-

tiesą. K. Liebknechtas balsavo 
ne prieš karo kreditus, bet už 
karo kreditus. (Tas balsavi
mas jvyko ne 4 d. rugsėjo, bet 4 
d. rugpiučio.)

Liebknechtas, kaip ir visa eilė 
kitų socialdemokratų atstovų, 
buvo priešingi karo kreditų rė
mimui, bet jie pasidavė daugu-1 
mos nutarimui. Rugpiučio 4 d. 
1914 m. (pačioje karo pradžio
je) už karo kreditus bals’avo vi
si atstovai reichstage, neišsky- 
,rus nė Liebknechto.

šolomskas turi tą faktą žino- tojų dėl dviejų valiutų žlugimo 
ti, nes apie tai buvo ne kartą 
rašyta lietuvių spaudoje. Apie 
j j rašė net ir bolševikų Bimba 
‘Laisvėje.” O betgi “Laisvės” 

redakcija tą Šolomsko melą da
bar talpina be jokios pastabos. 
Ko tuomet norėti, kad jie rašytų 
tiesą apie tokius dalykus, kurie 
publikai yra mažiaus žinomi?

rys ir grižo į Rusiją kokio tai 
biznio reikalais. Vėliau, aš ma
nau, turėsiu progos paskelbti 
spaudoje to žmogaus laiškus, 
kuriuos jis, pasižadėjo man iš 
Rusijos prisiųsti. Taigi kad ne- 

; pakenkus jam, aš jį vadinsiu A.

nistai vienok visuomet skeilbia, 
kad jį nužudę socialdemokratai. 

Kad labiaus^ išgarbinus jį ko
munistai daro jį ne tiktai “soci
aldemokratų auka,” bet ir pasa
koja visai nebūtus daiktus apie 
jo “didvyringumą.” “Laisvoje,” 
pav. vienas D. M. šolomskas 
(kuris kitąsyk smerkė Vidiką ir 
Stalioraitį, kam juodu sulindo j 
“surpaipę”) rašo: n

“Karolis prieš karą buvo 
vokiečių S.-D. Partijos atsto
vas parlamente. 1914 metais 
4. rugsėjo jis laike balsavimo 
karo lėšų su O. Ruhle stojo 
prieš jas ir balsavo prieš. Tai 
buvo plaukimas prieš upės te- t 
kėjimą, nes . visa vokiečių so
cialdemokratų frakcija, kuri 
susidėjo iš 110 atstovų seime, 
nuėjo su kaizerizmu.”
šolomskas čia “plaukia” prieš

šbūtyje. Su p. A. aš turėjau ge
rą pažintį: aš žinojau kas jis 
toks, o jam buvo žinomi mano

| “Dirva” rašo:
i “Vienas iš įžymiausių juod- 

rankiškų skandalų yra tai 
1913 m., nužudymas Kun. 
žebrio, kuomet socialistas 
Montvidas su savo sėbru už
puolę klebonijoje vakare nu
žudė tą seną kunigą dėl piui- 
(g'ih”
Netiesa, kad tas žmogžudys 

turėjo ką nors bendra su socia
listais. Kuomet piktadarybė į- 
vyko, tai klerikalų spauda visaip 
stengėsi suversti kaltę “socialis- 

Austrijoje pradedą imti vir- tams ir bedieviams,” bet ji nesu- 
Pra- gebėjo nė vienu faktu paremti 

tą savo žmeižtą, nors ji rinko ži
nias apie abudu piktadariu, kur 
tik galėdama — ir tarpe žmonių, 
ir pas policistus, kurie sugavo 
piktadarius, ir teisme, kur juo
du buvo tardomu.

O “Dirva” dabar ima ir ap
krikštija žebrio užmušėją “soci
alistu.” ] 
kaliniems šmeižikams?

šų ant klerikalizmo.
monės centrus gi socialistai 
tenai jau yra užkariavę.

Sodžius iki šiol ne tik Aus
trijoje, bet ir kitose šalyse 
būdavo mažai prieinamas 
socialistinei propagandai, 
Mat, sodiečiai yra labai kon- 

Estuose sercatyvus elementai. - Ka- 
komunistus, dangi jų ekonominis gyvenL

Berlino “Vorwaerts” pra
neša gavęs žinią iš savo ko
respondento Kaune, kad Lie»- 
tuvos karo teismas tuoj po 
komunistų “pučo 
teisęs penkis 
suimtus dėl platinimo pro
klamacijų, 
ma prie suKilimo. 
kaltinamieji esą p 
mirčiai, o viena 
mergina, ant kurios teismas' joje buvo priežastis to, kad 
“susimylėjęs” dėl jos jaun 
stės, esanti nuteista visam'170

mas mažai keičiasi, tai jie ir 
ne labaikuriose šaukia- naujoms idėjom

Keturi pritaria.
asmerkti Ūkininkų konservatyvu-
18 metų mas senojoje Romos imperi-

I sodžius dar ilgą laiką garbi- 
“pagoniškus” dievus, 

amžiui į sunkiųjų darbų ka- Į kuomet Roma ir kiti miestai 
Įėjimą. Jau buvo priėmę krikščiony

je! ta žinia " ■’“* x~* ■ Senųjų dievų garbinto-
- a

teisinga, tai bę.
reikia pasakyti, kad tie teisėjai, dėlto ir vadinasi “pago
nio nuosprendžiai yra bai-.r,;l’’ (arba pagonys), kad 
gnS. lotynų kalboje “paganus”

--------  j reiškia sodietis.

Bausti mirtim arba amži-j
nu Kalėjimu už proklamaci- Socializmas šiandie turi 
ją platinimą, tai yra nežmo- tą patį keblumą su sodžiaus
niškas žiaurumas!

P. žadeikis

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San 
tykių Apžvalga ir Prekybos 

Galimybės

A. pradėjo kalbėti apie praei
ties radikališkus veikėjus, revo
liucijas, etc. Ant galo, jis susto
jo ant Rusijos ir papasakojo 
apie Emma Goldman susikirti
mą su “Mother” Bloor, — kaip 

Maskvos gatvėse
už plaukų. Dalykas buvęs toks. 
Anarchiste Goldman aiškinusi 
darbininkams, jog Rusijoje nė
ra komunizmo, jog komisarai 
pertekliuje gyvena, o darbinin- 

i kai badu miršta. Tatai įvyko lai
ke bado Rusijoj. “Mother”

—rusų rublių ir vokiečių mar
kės, 2) dėl įvairių priežasčių lė
tas gamybos, žemės ūkio ir 
pramonės vystymosi, 3) lenkų 
okupacija Vilnijos. Tačiau, nėra
abejones, kad lietuvių tauta sa- jiedvi tąsėsi 
vo ištverme visas tas kliūtis 
prašalins. Ateityje musų gamy
bai kokybėje ir kiekyje stiprė
jant ir Amerikos aukšta įveža
mųjų muitų siena neišrodys per 
aukšta.

Palankios Lietuvos prekybai
su Amerika sąlygos yra šios: 1) Bloor, akla komunistė, pasiprie- 
Daugelio Lietuvos prekių pigu- šino tai kalbai. Goldman dar aš- 
mas be jokių beveik išvežamųjų
|muitų, 2) pigus tiesioginis van- tikuoti; ji nurodinėjo, jog dar- 
dens kelias įš Klaipėdos uosto į bininkai yra dar labiau persekio- 
New Yorką; 3) pastovi Lietuvos jami, negu prie caro valdžios, 
litų valiuta, auksu ir doleriais Fanatikei “Mother” Bloor tai la- 

i paremta; 4) Amerikos populeru- bai nepatiko. Ji pasitvėrė Goki- 
..................... Imas Lietuvoje; 5) virš pusės man už plaukų ir pradėjo ją tą- 

Lininiai dirbiniai, gatavi (dai- racijos, dar padėti tokį prierašą: miliono Amerikoje1 gyvenančią* syti, rėkdama, kad ' anarchiste 
lauš rašto, rankšluosčiai,, skepe- “May be opened . for (Justoms lietuvių, kurie gerai pažįsta meluoja. Goldman kvietė ją at- 
taitės, staltiesės); ♦ jų kainos purposes before delivery. to the abiejų šalių sąlygas ir turi paty- lankyti Leninienę ir pasižiūrėti, 
' ’ ’ > įvežamasai muitas Mddrėssee;” nes be to prierašo 'rimo biznyje bei prekyboje; 6) jog

iriau ėmė bolševikų valdžią kri-

(Pabaiga)

į vainos ir j
i yra 55 nuoš. vertės

(JVVHU M,JT 1.1 UOCJ <£ OVUl" 1 m . .

Kodėl j,i padeda -kieti-. importuoja daugybę dailių lim-
Amerika

VĖL “LAISVAMANIAI!”

S. Bostono “Darbininkui” vie
nas korespondentas prisiuntė iš
trauką iš anglų laikraščio iš 
Youngstown, Ohio, kur rašoma 
Apie kokį tai Schillingą, dirbusį 
banke ir pavogusį $82,000. “li
ko” korespondentas tvirtina, 
kad tas vagilius esąs lietuvis; ir 
tai jau esąs antras lietuvis, taip 
pasielgęs Youngstownc:

“Pirmasis buvo atvažiavęs 
iš Chicagos ir dirbo banke. 
Tai jis pavogęs $4,000 pabė
go, bet buvo pagautas ir už
darytas kalėjimai!. Jo pavar-

nių dirbinių iš Italijos, Airijos, 
Francijos, Madeiros, Lenkijos ir 
iš kitur. Lietuves linų audiniai, 
tyčia parinkti gražiausi ir plo
niausi, — galėtų lengvai išlaiky
ti kompeticiją. Vietoje ekspor
tuoti linų pluoštą, Lietuvos pra
moninkai turėtų suorganizuoti 
linų verpyklas ir audinyčias ir 
eksportuoti tik audeklus; už dai 
liūs lininius audeklus, dar su 
rankų darllo pagražinimais A- 
merikoje galima gauti dėkingą 
kainą.
Dailus mezginiai, šilkiniai, vil
noniai rankų darbo, — gali turė
ti gero pasisekimo Amerikoje, 
jeigu tik pasižymėtų dailumu, 
įvežamasai muitas tokioms pre- 

| kėms yra labai aukštas; 90 nuoš.
dė Vaitkunas (ar ne Vaitiekų- vertybes; betgi ir parduodamo-
nas? “N.” Red.). Jis yra že
maitis.

“Dabar kitas lietuvis J. M.
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paštas gali grąžinti1 siuntinį at-! Lietu vos skolos Amerikai sure- 
gal. Už saugojimą prekių muiti- į guliavimas; 7) įsteigimas abe- 
nėse, imama tam tikraą sande- jose šalyse konsulatų, nors da4 
linis mokesnis. Kąsi. dėl muitų ir neturime konsulinės konvenci- 
sistemos Lietuvoje, tai reikia ži- jos ir prekybos sutarties, šios 
noti,Jog 1924 metais pradėta įteigiamos sąlygos padės preky- 
muitai imti nuo prekių svorio; bos santykiams labiau išsivysty- 
Lietuvos Respublikos įsikūrimų ti ir sutvirtėti. Tik iš Lietuvos 
pradžioje buvo vartojama taip į eksportininikų ireikalinga dau- 
davinami muitai ad valorem, t.'giau pasiryžimo ir iš Amerikie-

• diktatoriaus pati gyvena, 
kaip inkstas taukuos^ kuomet 
sostines ir provincijos darbinin
kai badauja ir net badu miršta. 
Emma Goldman pusę palaiko vi
si darbininkai, išėmus vieną ki
tą koumništą. Policija per- 
kyrė besipešančias moteris ii 
norėjo Goldman areštuoti. Vie
nok didelis darbininkų būrys 
griežtai užprotestavo ir policija

•*

y. tūlas nuošimtis nuo vertybės,'čių importininkų daugiau susi- nebedrįso anarchistės kliudyti. 
Goldman norėjusi eiti pas Leni- 
nienę, ale kareiviai jos neprilei- 
dę ir prigrąsinę kalėjimai) už
daryti, jeigu ji neatsižadės savo 
užmanymo. Tąsyk Goldman pa
sakiusi, jog* visa užsienyj skel
biamą propaganda apie Rusijos 
rojų esantis begėdiškiausias me
las. Nė vienoj, girdi, kapitalis
tinėj šalyj žodžio ir spaudos lai
sve nėra taip varžoma, kaip boi-

nuo sąskaitos (invoice); jve- domčjimo. 
dant svorinę muitų sistemą va-1 
dovautasi tuom, kaip aiškina j 
Finansų MinisteriSj p.‘ V. Petruę 
lis, kad ji yra lankstesnė ir nau
dingesne tokiam žemės ūkio 
kraštui, kaip Lietuva, kad Lie
tuvos muitinių valdininkai įgijo 
daugiau prityrimo, ir kad musų 
kaimynai Latviai ir Estai taipgi 
svorinės muitų sistemos laikosi; 
pastaroji aplinkybė ypač yra 
svarbi, einant prie Balti jų Vals- j 
tybių Sąjungos. Įvežamieji mui- į 
tai nuo svorio tapo šiek tiek 
aukštesni negu pirmesnieji ad 
valorem, bet visgi esą 20 nuoš.

grynų žemesni negu Latvijos, apie 40 
nuoš. žemesni negu Estonijosir 
Rusijos, nekalbant jau apie au
kštus Amerikos Jungt. Valstijų 
muitus, kurie yra fimami ad 
valorem. Veikiančioji Lietuvos 
muitų sistema turi trejopą tik
slą: valstybės iždo įplaukų pa- 
dinimą, tautinės pramonės pro
tegavimą, litų valiutos tinkamo
jo aukštumoje išlaikymą, 
liuojant prekybos balansą,

Kas dėl Amerikos muitų, tai

Iš visos aukščiau pa tiektos
peržvalgos matėme, jog Lietu
va jau dabar gali daug dalykų 
eksportuoti Amei’ikoin, ateityje 
galės dar daugiau. Amerikos 
lietuviai, tie kurie turi patyrimo 
prekyboje, turėtų čia neatidėlio
dami imtis praktiškai už pelnin
go importo biznio. Pradžiai pa- j 
kaktų net labai kuklaus kapi- 
talo. Supirkinėjimo darbas tu-1 jyj nepU)joma jr duug dar- 

. ri būt šauniai r-------------
(Lietuvoje, pasirūpinus centrali- 
nį sandėlį Klaipėdoje. Tik tokios 
prekes butų užperkamos ir per 
okeanų gabenamos, kurioms iš 
anksto butų surasta pirkėjai 
Amerikoje. Todėl pradžioje, ko
lei bus įgytas reikalingas paty
rimas, reikalinga imtis už nea
bejotinai lengvai realizuojamų 
prekių, kaip gintaro dirbiniai, 
rankų darbo dailus mezginiai, 
lininiai audiniai, džiovinti' gry
bai, šeriai, ašutai, ir kitas kas: 
vėliau, gerai apsipažinus su 

iegu’}tam tikro sezono rinkos -kaino- 
x .1 mis, busų galima dideliomis ma

sėmis iš Lietuvos importuoti li
nus, sėmenys, odas pusžalias ir 
išdirbtas, kiaušinius, z sviestą, 
medų ir daug dar kitų'produktų.

Prie akylaus apsiskaitliavimo 
ir umaus vykdinimo — pasise
kimas užtikrintas.

—P. Žadeikis, 
Chicago, Konsulas.
1924 m. Gruodžio 27 d.

ji kaina nėra pigi; gi kaina Lie
tuvoje yra maž daug tokia: ka- 

: klaryšiaį nuo 7 iki 1C litų; juo
stos nuo 5 iki 15 litų; takeliai 
nuo 30 litų ir aukščiau; divonė- 
liai nuo 40 iki 50 litų;
vilnų dideli divonai nuo 100 iki 
300 litų. Panašių dalykų Ameri
ka daug parsitraukia iš Franci
jos, Japonijos, Rusijos, Italijos. 

| Lietuvos panašių dalykų gamin- 
korespondentas rašo toJui vislJ Pirna tu^tų pasiru 

pinti atsiųsti pavyzdžius ir kai- 
žinoma, tuo tikslu, kad nas> nes be t0 E§ra galimybė", 

parodžius, jogei tie žmonės. ku-,u^^akymų duoti.
rie priešinasi kunigams, yra ne
dori. Tai yra paprašta klerika
linė propaganda.

šilingas aprašytas iškarpoje. I g 
Jis kilęs iš Suvalkijos, Liud
vinavo parapijos. Jo dėdė bu
vo Kaune.

“Kaip Vaitkunas taip ir 
šilingas yra daleli bedieviai, 
priešai bažnyčios ir tikėjimo. 
Labai keikdavo kunigus.”
“D-ko

apie Vaitkuno ir šilingo “bedie-
odžius iš miesto, galima sa- vybę,

gyventojais, kaip ’ kitąsyk 
t irėjo krikščionybė. Bet iš
rodo, kad socializmas tą ke
blumą nugalės greičiaus.

Dalykas tame, kad šian
die yra visai kitoks santykis 
tarpe sodžiaus ir miesto, ne- 

j gu buvo senovėje. Senovėje 
t v • • •

bolševikai. Jie šaudo žn.c- 
nes da ir už menkesnius nu
sidėjimus, kaip kurstymas 
prie ginkluoto sukilimo. Bet 
kas gali iš tų barbarų imti 
pavyzdį?

Kruvini Kauno teismo
nuosprendžiai (jeigu, kaip kyt, nieko gero negaudavo, o 
sakėme, pranešimas yra tei- tiktai būdavo jo skriaudžia- 
singas) rodo, kad komunis- mas ir piešiamas.
tų mėginimas padaryti gin- gyvendavo didelių “lati- 
kluota perversmą Estuose lundijų”! (dvarų) savinin- 
pergąsdino ir Lietuvos 
džia.

Miestuo-

| Milai ir čerkesai, velti ir pre
suoti, jeigu neaukšti įvežamieji 
ihuitai (už '‘iiięaius — 0.49 už

suorganizuotas bininkų.

Teroro priežastis 1 
met esti ne tiktąi žiaurumas, 
bet ir baimė. Dar Karolis

Ar Vaitkunąs (Vaitiekūnas?) svauĮ P^us 50 nuoš. vertybės ir kaip jau girdėjome, išvežamųjų 
keikė Kunigus, ir ar šilingas bu- pusvilnonių *50 nuoš.

kai, kuriuos ūkininkai ture- vo tikėjimo priešas, mes neži^bc^ bu?ų vert\ tvo
davo šerti, šiandie gi mies
tai yra milžiniškos pramo
nes vietos, kur yra gamina-

*50 nuoš. verty-

visuo- niį jr tie daiktai, be kurių

J Spaudos gaminiai (knygos, 
jų žurnalai, etc.) įvežama be muL 

neturi ^0: kadangi knygų _ spausdini- 
Nes laisvamany- |mas Lietuvoje atsieina pigiau,

negali apseiti ūkininkas.

Marksas kitąsyk pasakė (sa- . Miestas, kaipo toks, šian- 
vo laiške Engelsu i L Kad te- die nėra ūkininko išnaudo- 
roras didžiojoje Francijos tojas.
revoliucijoje buvo “persi 
gandusių buržu'palaikių

nome. Bet aišku, kad, jeigu 
juodu iv buvo “bedieviai, 
“bedievybė” su vogimu 
nieko bendra. 1
be vogti juk nemokina. Nusi
dėjimus atlieka gana dažnai ir 
tikintys žmonės. Pažiūrėkite, 
kiek airių patenka Amerikoje į

niuitų nėra, o įvežamieji muitai 
yra labai aukšti ir tik žaliai, 
ar pusiau apdirbtai medegai 
muitai maži, arba visai jų nėra. 
Amerikos muitai yra tipingi pro 
tekcijonizmo muitai: tai ištiki
miausi Amerikos industrijos 
sargai.

| Prekių importininkui, apskai-

tat gabenimas jų Amerikon vis 
auga ir matomai dar ilgą laiką 
augs.

Kiti įvairus dalykai, kaip įdo- ’tliuojant įvairias importo biznio
kalėjimus už visokias piktadary- nius lietuviški žaislai vaikams, puses, prisieina ypač daug do-:
• ■ « > > •> — • 1 n rM J n 11* X z.1 n U « — *• • 1 • • ■ t 1 5

Tik stambusis, mies
tuose susikoncentravęs, ka
pitalas ir tam kapitalui tar
naujančios valdžios skriau
džia ūkininkus, Bet mies-

darbaa.
Visur, kur tiktai valdžia 

neturi žmonių pasitikėjimo tuose randasi ir tos jėgos, 
ir bijosi būt nuversta, tenai kurios smarkiausia kovoja 
yra vartojama giljotina, prieš šituos ūkininkų skriau-

— pramoninis 
ir jo partija,

bes, o jie beveik visi yra katali
kai.

liet jeigu tikintis žmogus pa
vagia arba užmuša, tai tokie 
laikraščiai, kaip “Darbininkas/’ 
nemini jo tikėjimo. Tik “bedie
vybę” jie visuomet stengiasi su
rišti su nusidėjimais

lošiamosios kortos!, žemėlapiai, inčs kreipti į transportą; tad Į 
albumai, dailios atvirukės, etc. čia reikia žinoti nors tiek, kad 1 
taipgi ne bepasisekimo galėtų i) vidutiniška okeaninio trans- 
buti išparduotos lietuvių kolo- porto kaina paprastaus kargo 
nijosc Amerikoje. į butų apie 20 dol.
8. Lietuvos eksporto Amerikon kad vidutine kaina už toną pei 
tūlos apyalovos. | vieną mylią yra pusė cento

Pastabos

Paskui p. A. papasakojo šį tą 
ir apie “Big” Bill Haywoodą.

Gyvenęs A. tąsyk Maskvoj. 
Jam keletą kartų tekę kalbėti su 
Bill Iloywoodu, kuris viename 
viešbutyj turėjo du mažiuku 
kambariu. Valgį jis pats gamino 

'ir tik retkarčiais eidavo į resto
raną. Dirbęs Bill kokiame tai 
fabrike už labai menką atlygini
mą. Kartą A. nuėjęs pas Ilay- 
woodą ir radęs jį pusėtinai įlin- 
ksmėjusį. Kažkokie valdininkai 
nuvedę jį į kavinę ir užfundiję 
\vyno, kad butų prielankesnis 
bolševikams.

* Budarnjas svaiginamų gėrimų 
įtakoje, Bill pradėjęs saVo liki
mą keikti, o paskui ėmęs verkti; 
girdi, šimtą kartų bučiau lai
mingesnis, jeigu nebūčiau bėgęs 
nuo Amerikos kalėjimo. Bill pa
sakojo, jog Rusijoj darbininkai 
neturi'jokios laisvės. Esą jeigu 
aš Rusijoj bučiau daręs tai, ką 
Amerikoj dariau, tai senai ma
nęs jau nebebūtų 
Kuzbos kasyklose 
stačiog tyčiojosi iš 
Užtai Bill važiavęs
manydamas, jog čia tikrai teisy
bę surasiąs. Apsiriko. Čia su 
darbininkais dar griežčiau apsi
einama.

Prie pabaigos

buvę gyvo, 
komisarai 

darbininkų.
Maskvon,

šautuvai arba kartuvės dikus, būtent, 
prieš valdžios priešus. La- proletariatas 
blausia persigandusius šian- socialistai.
die yra valdžios tose šalyse,! Juo sunkinus gula ant uki- 
kur viešpatauja diktatūra niūkų pečių stambiojo kapi- 
— Rusijoje, Italijoje, Ispani- talo jungas, juo labiaus juos 
joje ir Vengrijoje. Tenai slegia militarizmo naštą, tuo 
dėlto ir teroras yra žiau- daugiaus palinkimo atsiran-

Apie Emma Goldman, “M’other” 
Bloor, Big Bill Haywoodą ir 
bolševikišką rojų.

“Naujienų” No. 8 pastebėjau
žinią apie Bill Hoywoodą. Pasak ; Prie pabaigos Bill pridūręs, 

Kaip matėme, išvežimas pre- (amer.); 8) pakrovimo vidutinė tos žinios, buvusiam aidoblistų jog jis nepaprastai ištroškęs A- 
kių iš Lietuvos yra ląisvas 
be muito ir tik kaikurie žali 
produktai yra apdėti lengvu 
muitu Valstybės Iždo naudai; iš- 
sivežant tokius dalykus, kaip 
sidabro ir aukso dirbinius, reikia 

_ ___ dar ir Finąnsy Ministerijos lęK
jie rengia jo minties sukaktuvių djnias.M<iekviemks ųękspp.rtin|iL 
įapvaikščiojimtis ir kuone mel- kas veža prekes tiktai per muiti- 
džiasi jam.

“REVOLIUCIONISKAS 
MELAS.

Komunistams, kaip žinia, na- 
bašpinkas Karolis Liebknechtas 
yra kaip ir šventasis. Kasmet

už toną, 2)

nes ir paduoda joms teisingas
Liebknechtą užmušė Vokieti-' žinias: apie išvežamas prekes ; už 

jus olicieriai-monarchistai, kuo- neteisingas žinias baudžiama 
. . , . . met jisai buvo suimtas ginkluos triguba muito suma. Siunčiant dūkto rųšics ir jo kiekio; pavyz-

Bet, matyt, ir kai kuriose miesto darbininkais ir ben- “Spartako” organizacijos prekes iš Lietuvos paštu reikia džiui imkime bulves; mažiau^ 
deiuoki atlliese salyse u' l- .drai su jais kovui prieš Ra- (is kurios paskui pasidarė komu ant siuntimo, be'smulkios dėklą- šia,s pilno vagono svoris yra

riau. da pas ūkininkus dėtis su

ir kaina už toną išeina apie 1.15; vadui bolševikiška Rusija nepa- merikos ir tikrai butų lairrtin- 
4) atstumas tarp Amerikos ir tinkanti ir jis norįs kokiu nors gas, jeigu Washingtono valsti 
Baltijos portų, žiniomis U. S. budu Amerikon sugrįžti. į jos miškuose kartu su “lombev 
Shipping Board Emergency 
Flcet Corporation, yra tok^:

Iš Klaipėdos į Nqw Yorką 
...................... 3876 mylios jyųm, kuris

Iš Klaip. į Bostoną ' « 
............. .......... . 8694 mylios

• 5) gelžkelio transporto kainos 
įš New Yorko, Chicagos, yra 
labai įvairios ir priguli nuo pro-

Prieš porą mėnesių man teko džekiais” galėtų “biuzus” valgy- 
gyventi vakarinėse valstijose, ti.
Ten susipažinau su viepu žmo-Į Billo kambaryj A. radęs pe 

išgyveno Rusijoj maža knygų. Tik visos tos kny- 
dvejetą su viršum metų. Jis as- gos buvusios “košernos” —per 
meniškai matėsi ir kalbėjo su ėjusios per bolševikišką cenzu- 
B.-ll ilayvvoodu, o taipgi sužino- ra.
•o daug apie Limna Goldman ir Į
“Mother“ Bloor

,čia aš noriu trumpai atpasa- bėga iš Rusijos per Kaukazą ir 
koti, ką aš nuo to žmogaus gir- deda pastangų Ameriką pasiek- 
dėjau. Pavardės to žmogaus ne- ti. —P. Mailių.

Aky vaizdo j viso to, nėra nie- 
|ko nuostabaus, jeigu Bill dabar



Sausio 19, 19
/

rAlTJIENŪS, CEfeapj, nt
nm n j i > t------------- ------------------ 1 

| kvailis ir nebežino ką daro. “Aš | o paskui pasiųsti Maskvos ta-f 
buvau pasiutusiai girtas ir neži- ----------- ’w—‘ -u. u_

nojau ką dariau,” teisinosi jis.

MOS
Nušovė piktadarį

Bancevičius priima Garkaven- 
kos iššaukimą

liys piktadariai pašauti į vieną 
dieną.

Juozas Bancevičius priima ru
sų milžino Garkavenkos iššau- 

jkimą ristis, jei jis, Garkavenko, 
| sutinka paguldyti Bancevičių 

policijai i pusę valandos ir jei sutinka už- 
su

Pereitą penktadienį 
turėjo keletą susirėmimų 
piktadariais ir juos visus laimėr K. Kurpalius šaukia Kamarauską

latyti .$300 kaipo “side-bet.

šiame susirinkitne* netik Val- 
vorsčiams. Visgi butų gėda lie-'dyba, bet ir, nariai turėjo nema- 

► užduotis 
rišti visus pakeltuosius klausi
mus ir jie lai atliko kuogeriau 
šia. Naujžt konstitucija tapo ga
lutinai priimta ir bus vykinama 
gyvenimai! nuo pirmos sausio, 
1925 m. Nutarta sergantiems 
pašelpas išmokėti.. Mirusių 
(dviejų narių) po mirtinos, jų 
likusiom našlėm išmokėt. Įvai
rios bilos, sumoje apie tūkstan
tis dolerių, išmokėti. Valdybos 
ir komisijų raportai priimti, iš-

tuviams taip elgtis, nors ir tar- ža darbo. Jių buvo 
liaujantiems svetimiems ir gar
binantiems Maskvą.

— Bastūnas.

Brighton Park
Kliubo darbuotė, — Dramos 

skyrius.

Negras policistas, kuris yra 
nubaustas už baltos moters įžei
dimą, nušovė kitą negrą plėšiką, 
kuris buvo užsibarikadavęs tuš
čiuose namuose prie 16 ir Michi- 
gan gatvių, 
buv

j Chicagietis * ristjkas Karolis 
Sarpallius šaukia į ristynes at
važiuojantį iš Brooklyub Kama
rauską ir ketina gerokai jį pa- 
lamdyti, kad Kamarauskas ilgai 
atminsiąs Chicago. ,

T; ; 1 9 .

Lietuvių Keistučio Pašelpinio į_ j____ ___'L,

Kliubo metinis susirinkfmąs į- skiriant vakaro komisijos ir tt. 
vyko septintadųmy, sausio 4 d.N Be to, dar išrinkta komisija va- 
McKinley Parko svetainėj. Pir-j karui, kuris bus sekančio mene-

J. Aleksandravičiui 
susirinkimą visų pir-

už žmogžudys

bandė pastverti degtinės veži
mą gatvėje, liko pašautas ir gal 
mirtinai sužeistas, o kitas liko 
suimtas. Du kili vagiliai pabė
gu.

Du plėšikai, kurie buvo užpuo
lę Lundeen sankrovą prie 935 
Belmont Avė., liko Lundeen pa
šauti ir suimti. Pats Lundeen 
irgi yra sumuštas. * 1

en.as 
sutrag-a s 

ši nė.] ant 
biednuomenei

South Chicago kuni- 
o jauną vaikėzą atplė- 
dežutes su aukomis

Kaitinamas 
pašto dėžučių

apiplėšinėjime f

? KOI 
stas 
nes is nesuskubo] 

pakelti savo j

atsidūrė tei

DIL VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

s

r Paleugvius akių įtempimą, n.uris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nęrvuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima kata rak- 
tą< atitaiso trumparegystę ir toli- 
rėgystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas dhromas su elektra, parodnn- 
ĮČir' mažiausias klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir auginčiau 
Vult tO iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone P'»il#»vfnrt 758°

Whe Uždirbs 
delJUStJ^

Nei vienas didelis miestas negali greitai augti 
be greitoj ttalisportacijos. Štai kodėl Chica
go RHpid Transit Cornpany 7-8%, Prior Pref- 
fered Šerai pasidarė Chicagoje labiausiai po- 
puliaris investmentas. Už kiekvieną serą 
gaunami* mėnesihiai dividendai sumoje $7.80 į 
metus. Jtys galite pradėti su $10. Kiekvienas

t -Del Hmulkmenų pasikalbėkite su. bile vienu 
darbinihku arba atsiųskite kuponą dėl pil- 

,nų. informacijų. Mes taipgi atsiųsimo dy
kai knygute Chicago Rapids Transit Kompa
nijos, C'hi c a gris gatvių surašą.

UTHJTY SECURITIES COMPANY
CHICAGO.

4568 Broadway 
Milwauke

•*

šio 15 d., Meldažiosvet. Vaka
ras žada būti nepaprastlai geras, 
nes į komisiją įeina septyni as-

mininkui 
atidarius 
ma buvo priimami nauji nariai. 
Prisirašė keturi. Po to skaityta 
protokolas iš pereito susirinki
mo. Protokolą, priėmus, seno
ji valdyba (1924 m.) įteiks vi
sus, reikalingus dokumentus nau
jai valdybai ir apleido savo vie
tas. Naujoji valdyba, priešaky 
su pirmininku J. Sholtman (ęsė 
susirinkimą tolinus. Susirinki
mas buvo i skaitlingas nariais ir 
kaipo mėtinis, tai jame svarsty- 

irie langelio kur ta daugybė svarbių reikalų. O 
“Advertised 

nuo Adams

Atsiimkit laiškus iš Pašto
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei-

dow” 
vės, 
R į, kaip kad šiame 
žymėta.
t'k keturioiiką dienų nuo

(Tąsa ant O-to pust) '

ALPAMalt Eitai
Su Bohemian 
Importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
1*1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką iri mietingą 
gėrimą. Prašy
kit'- 'jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų ji dėl jūsų.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

•.<* AM'

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104 
............ ........................... ....

Edison Bldg.
Lottiąville

409 E 35t St. 
Indiana polis

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas., dąiitų, be skausmo. 
Bridge geriausio aukso,, Su musų 
pleitęm galima'valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą^savo darbą, ir 
žemas musų, kainais. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 47th Street
botoji Ashland Avė.

. ____________ • f

GAUKIT JŪSŲ KOPIJĄ 
John J. Moran, Room 1385 

75 W» MOnroje St. Ghieago.
Be jokios man atsakomybės, malonė
kite prisiųsti man pilnas informaci
jas apie Chicago Rapid Transit Com- 
pany’s 7.8% Rrior Prefered Staką ir 
complimentary kopiją komunijos iš
leistą Chicagos miesto gatvių nuro
dymą.

i ' ' iVardas ............................................L....
I 

Adresas .........................................J......

Physical Health Institute
,' DR; VELONIS, Ph.

D. C., D; O., N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir- opųrąj 
oijų, naujausiais budais. .
' 4204 Archer-Av^ Ohicago, III.

Brighton Park, 2-rų lų|ių, Kuinas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
nedėldieniai»»*huo 9 iki 12 pietų.

1 Lafayette 4543

Win- jau to dhrbo-darbo! čia' pitTni- 
gat-Įninkąs deda pastangų išlaikyti 

pasakant laiško NUME- tvarką sulig taisyklių. Proto- 
sąraše pa-'kolų raštininkas užrašinėja nu-

Laiškus paštas laiko tarimus, finansų raštininkas 
pa- skubotai užrašo narių duokles, o 

ten knygius atsidaręs didelės 
knygų šėpos duris, knisasi, j ieš
ko, kad suradus po pavardėm 
naujas nariams mokesčių knyge
les ir konstitucijas, kurias Nau
jienos gerai, pigiai ir į laiką pa
darė. O čia vėl kasierius su 
dviem pagelbiniukais skaito pi
nigus ir žiuri, kad kartais koks 
kvotęris ant žemės nenukristų, 
dešimft, dešimt, trisdešimt, še
šios dešimt, astuonios dešimt, 
šimtas ir tt. ir tt. -- Suskaitė vi
so keturis šimtus šešiasdešimt 
dolerių su centais —- vien tik 
mėnesinių ir įstojimo, 
dos, neblogiausia, 
korespondentas?
susirinkime nesimato.
sėdi ir mąsto apie vieno pono į- 
galiotinį, kuris kartą pasakė: 
‘iPasamdyisiu seną tarnaitę — 
tai ji ponui nepatiks, o pasain- 
dysiu jauną, gražią — tai, žino
ma poniutei nepatiks.” Taip ir’ 
korespondentui sunku visiems 
įtikti. Nežiūrint to, visuomet 
pasistengsiu pranešti apie tikrą 
dalykų stovį.

90!

428

Aliasinnas George 
Astravskin .J užu pas

Cerhauskene Mare joną 
Domeikie Jonas

931 Juzapaitis Feliksas 2
955 Jeciunskis Juli
956 Jodis Joni

nimąsi užpulti ant moterų.
Vienam jų, negrui, kuris užpuo-!
lė moterį pavieto ligoninėj, net į

.p™,™.,......iLjgĮyviiĮ Rateliuose
baptistų kunigą -J

savo bažnyčioje per pa j 
štriai kritikavo miesto 
ir pasakė, kad- juose

959 Kastantimii Mangrima

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

išmuš
18-ios gatves apieliukė

Tai, ro- 
O naujasis 

Čia jo darbo 
Jis tik

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

inas. Trys munici į liniai teisė- Į 
jai — Jonas, Trude ir Uamlin Į 
nutarė tą kunigą areštuoti >r pa-

Bolševikai ir Vilniaus 
gelbėjimas.

kaltinimu.''

Kaltina muušaiiią
Du žmones kriminaliniame 

teisme apkaltino’munšainą, kai-j 
po priežastį jų atsidūrimo teis
me. Vienas jų, Eddie Jackson, I 
kišenvagis, 'kuris niekad nepa-j 
kliūdavo, dabar jau antru sykiu* 
gavo aštrias kalėjimo bausmes. Į 
Jis kaltino munša'rfą. Esą nuo I 
munsaino jo rankos pradėjusios 
du būti ir apvogiami žmonės

Draugijos Meilės Lietuvių 
merikoje metinis susirinkimas 
yku sausio 10 d., G. M. čer- 
uisko svet.^ 1900 So. Union 
ve. Draugijos reikalus ap- 
■įsčius prieitą prie korespon- 
ncijų. Draugijos narys Izi- 

)rius Vedeckas įteikė valdybai 
! laišką, kuri jis gavo iš Vilniaus 
Vadavimo Komiteto. Pirm. 
Antanas Margevičius perskaitė 
laišką ir paklausė narių ką ma
no daryti su šia korespondenci
ja. 
A b

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiuneiu $

Valsčius ..

Apskritis

turi gaut Lietuvoj; litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

(jei nori

greitai jj nutveria besiknisant I nU!» buvo ’*r

Jis’buvo teikiamas hz nužudymą! 
moteries, prie kaltes prisipažino Į 
ir gavo nuo t iki gyvos galvos Į eianis, daugiau 
kalėjimo. lis nužudė Entma | Vatšava, 
Holai, jos namuose
na
jai

dus gėręs, bet pirmiau jis vis-1 
tiek žinojo ką darąs. Bet atsi-1 
radus munšainui, jis visai pa-1

Nagi kati paleido kakarines 
;vos tavorščiai, tai nors ir 

ausis susispaudęs. žino- 
narių, kurie 

stojo už prisidėjimo prie to ko- 
miteto veikimo. Bet Maskvos 
tavorščiai šukavo, kad mes nei
sime lenkų mėtyti iš Vilniaus.' 
Tat reiškia, kad Maskvos tavors- 

rupi Maskvą ir 
negu musų brolių lie- 

| I u v iii Vilniečių aimanavimas iš 
■ po nuožmių lenkų priespaudos. 
Kad jums, tavorščiai, yra malo
nesnė Maskva ir Varšava, kodėl 
nekėliau j at ten? Bet vienok 
maišotės tarp lietuvių ir laiko
tės, kad kokias aukas surinkti,

Krutinės Skaudėjimas Adresas

Prašalina skausmą lu 
bai greitai

Jus galite prašalinti krutinės 
skaudėjimą be alsinančio tryni
mo ir daug riebalų. Vartokite 
Staro’s. Jo stimuliuojantis efek
tas j cirkuliaciją atlieka darbą. 
Pagelba greita ir tikra. Nenu
dažo. Pas visus aptiekorius — 
35 centai, y

Sloaris Liniment
— prašalina skausmą!

Siuntėjo parašas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Uty kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

600 litų ....
• 700 litų ..

800 litų ..
000 litų ..

10% litų ....
5000 litų ....

(

50 
100 
200 
apo 
400 
500

litų ................
litų .................
litų .................
litų .................
litų ................
litų . .............

Paštu 
..... $5.75 ... 
..... 10.75 ... 
...  21.00 ... 
..... 31.25 ... 
..... 41.50 ... 
..... 51,75! ...

z Telegramų* 
.................... $6:25 
................... 1'1.25 
.................... 21.50 
................... 31.75 
...........:.......  42.00 
................... 52.25,

•

X

Paštu
. $62.00 
.. 72.25 
.. 82.50 
... 92,75 
. 103.00
. 514.00

Telegramu 
...... $62.51/ 
....... 72.75 
....... 83.00

103.50
514,50

T-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois.

<5
—■■—I

THE (iEEVUM...(HRUi

SVEIKATA YRA LAIMĖ 
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimų, ateikite j musų ofisą kuris 
yra n-^^ngtąįį moderniškai.

Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai jlei- 
džiant serunis tie
siai j kraują, su di
deliu pasisekimu.

Turime visada 
naujus serams — 
Profesoriaus Ehrli- 
?ho gyduoles C06 ir 
pagerintos 914, gy

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

Visai Dykai.
Maloniai priimsime kiekvieną •— 

ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų spečiA]urnas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekentėsite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells St., kainp. U'aehin^ron St.
Ofiso valandos: Panedely, ketverge 

ir petnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryta iki 1 vai. no pietų.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Maręuet- 
te Parko ir Brighton Parko' 
apielinkių* nuo šios dienos 
NAUJIENOS bus išnešioja- 
mos neguliariai kasdien 
kide vienam, skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kueip- 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Republic 4876

Babies Love It
Bei skilviu ir viduriu nrsnni- 
Kiinių iš prięžUslifM danių 
ąuginm, nieko nėra geresnio 
kaip sis SHUgus Kūdikiu 
La.vątivc. ‘ ' •

W1NSLOW’S
Syjrit
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

irionys ir didžiumoj geriausi 
Klinho darbuotojai.

Dramos Skyrius, yra Lietuvių 
Keistučio Pas. Kliubo įstaiga. Šis 
skyrius keletas metų tam atgal 
buvo suorganizuotas tikslu, kad 
Kliubo nariai, taipjau ir pašali
niai, turėtų galimybės lavintis 
dailės srity. Per keletą metu 
visas darbas sekėsi neblogiausia. 
Tik. deja, pastaruoju laiku kas 
tai atsitiko, kad Kliubo nariai 
nenorėjo Dramos Skyriuj daly
vauti ir vienas po kito Dpamos 
Skyrių apleido. Žinoma, buvo 
tam ir priežastis, bet apie jas 
dabar nekalbėsiu. Pereituose 
keliuose Dramos Skyriaus loši
muose dalyvaudavo du ar trys 
Kliubo nariai. Skyriaus vedėja 
p. M. Dundulienė porą mėnesiu 
atgal irgi rezign'avo. Ne be rei- 
kallo tūli tvirtino, kad skyaių 
jau reikės likviduoti. Bet Kliu
bo priešmetiniame susirinkimu 
gruodžio mėn. 7 d. tapo vienbal
siai nutarta skyrių pataisyti ir 
ji peorganizuoti. Tam darbui

liko paskirta komisija. Knmisi 
ja buvo sušaukus Dramos Sky
riaus susirinkimą sausio 7 d., 
McKinley Parko svet. Susirin
kime dalyvavo gana diktokas 
būrelis norinčių Dramos Skyrių 
palaikyti, šio susirinkimo pir
mininku išrinkta J. Sholtman, o 
raštininku p-lę A. Žiurauskaitę. 
Susirinkimas buvo tvarkus ir 
jame svarstyta daugelis įvairių 
klausimų Dramos Skyriaus rei
kalu. Tarp kitko liko nutarta 
pakviest J. Sankuną už režisie
rių. Sekančiam susirinkimo 
manoma išrinkti pastovią valdy
bą, ir Dramos Skyrių taip su
tvarkyti, kad jame norintys da
lyvauti turėtų sau vietos.

A n ton Jusas.

S. L. A. 208 kuopos meti
nis vakaras

\ akaras visais žvilgsniais 
pavyko.

Mes jau turime Chicagoje dvi 
moterų S. L. A. kuopas, kurios 
viena pereitą nedėldienj, o kita 
pereitą trečiadienį davė mums 
gražius pasilinksminimus ir abi
dvi pasižymėjo • skirtingumu.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Ncdėlioj nuo 9 iki 11.

Aš nesigilinsiu į moterų rei
kalus ir nejieškosiu priežasčių 
kode! mes turim Chicagoje dvi 
moterų kuopas, (lai tas ir ge
rai, bet negerai, kad tarp tų 
dviejų kuopų yra bereikalingų' 
barnių ir kad į tuos barnius vi
sai be reikalo maišosi vyrai. Vie
tos Chicagoje ir dirvos užtenka 
abiems kuopoms ir nėra reikalo 
varžytis, ypač esant vienos ir 
tos pačios organizacijos na
riams.

S. L. A. 208 moterų kuopa da
vė nuims labai malonų vakarą. 
Kaip ir visuomet, susirinko virš 
100 musų rinktinės publikos.) 
Ūpas visų buvo geras, smagu 
buvo sueiti pasikalbėti, pasišok- 

, ti. O paviešėjus ir ant ryto
jaus pamąsčius apie musų mo
terėlių 208 kuopą būtinai reikia 
pripažinti, kad jokio neveiklu
mo tenai nesimato, kad kaip 
joms užmetama ir reikia palin
kėti, kad ir daugiaus musų po
niutės tokius gražius vakarus 
duotų. Vakaras įvyko gražioj 
Masonic Temple Svet., prie 6400 
ir Green St. Komisija tos pra
mogos susidėjo iš pp. Zimontic- 
nes, Kirienės, Šatkauskienės,'

no banką. Nutaria, kad tos 
draugijos užsimokėtų vieną do
lerį už •susirinkimą, kurios neiš- 
plaus Aušros kambarių po Savo 
susirinkimų. Nutarta sekančią 
vasarą surengti keturis išvažia
vimus į Washington TTeights 
miškus. Išrinkta* komisija, kuri 
surastų i didesnius kambarius 
Aušrai. Nutarta toms redakci
joms pasiųsti padėkavonę, ku
rios siuntinėja laikraščius į Auš
ros knygyną. Delegatų buvo 
nuo 13 draugijų bei kp. Jų 
skirtingos mintis, todėl ir susi
rinkimai negali būt tokįe, kaip 
vienos draugijos, bet visigi nėra 
tokio blogi, kaip kai kurie įsi
vaizdino.

Lai tankiai delegatai atsilan
ko i. susirinkimus, tuokart pasi
darys tvarka ir supratimas ge
resnis negu buvo iki šiol.

— D. S. Sekretorius.

Lietuviy kolonijos prašo
mos atsiliepti dėl “Dzim- 

dzi-Drimdzi” vaidinimu
“Dzimdzi-Drimdzi” mielai ap

silanko ten kur yra pageidauja
mas ir remiamas. Nenorėda
mas niekam pasipiršti “Dzimd- 
zi-Drimdzi” vodevilis prašo lie
tuvių kolonijų veikėjų atsiliepti 
kur jis yra1 pageidaujamas savo 
atsilankymu. Gastrolėms bus 
vežamos dvi lengvo, bet įdomaus 
ir įvairaus turinio muzikališkos 
programos, kurios patenkina vi
sų srovių žiūrovus. Laiškus 
prašoma siųsti šiuo adresu: 
“Dzimdzi-Drimdzi”, 6612 So. 
Artesian Avė., (Tel. Republic 
8603), Chicago, III.

— “Dzimdzi”.

Joe Kazlauskas 
T jei ingis, Juoz, 
Lipčius, S tani s. 
A. Tx‘kavičius 
Krane i š k u s 1 ai koše v i č 
Stanislas Lipei us 
John Lakasevič 
M r. Longinas 
Elzbieta Moikalaitis 
Kaz. Masunas 
Zigmui Mickevičiui 
Elena Norkaitė 
M ar. Orgin 
Antanas Plonis 
Petronėlė Pocienė 
Jos. Puceta (2) 
Vincentas Pučinskas (2) 
John Peikus 
J. Rudinskas 
Juoz. SkiRšnys 
Jonas Staškus 
P. Suveizdis 
Jonas Stahla 
Stanislovui Tamošiūnas 
Martinas Trakšelis 
Baltramiejus Vembris 
Selvestras Vaškelis 
Jonas Vilkas 
Andrevv G. Warba 
Waitis, Rafael

Pranešimai
Kas, ką, kur; kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

■■■ ■■■ i || ...........

ChicagOH Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia “Bunco” Party 
Seredoj, sausio (Jan.) 21 d., 1925. 
Mildos salėj, 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 8 v. vak. Pelnas skiriamas 
sušcipimui Kauno ir Vilniaus našlai
čių. Kviečiame visuomenę atsilanky
ti ir prisidėti prie šio labdarybės dar
bo. —Komitetas.

Miežienės, Misevičienės ir Šiau-i^. Bernotas, 
lienčs. — Ten Buvęs. VaidHauskis;

Aukos Jonui Kaškeliui
Jonas Kaškelis serga džiova 

jau gerokas ląįkas. Jam re i 
kalinga pašalpa. Jis priklauso 
prie llarvcy, III. SLA 298 kp. 
Minimos kuopos susirinkime 
4 d. sausio narini aukojo se
kamai: Po $5 A. Skirmantas 
ir J. Beinoris; pc>j$2: K. Kazi- 
nauskas; $1.10 T. Macenskas; 
pc$l: P. Dilba, O. Samiene, V 
čeponknė, J. Yzbickas, J. Bal
kus, P. Medutis, A. Drobis, J. 
Maibutas, P. Milašius, B. Z.'l- 
pis, K. Skirmantas, T. Lobis,

Ciiicagos Lietuviy Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos valdybos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, sausio 
1!) d., Liuosybės svetainėj, 1822 
\Vabansia Avė., 7:30 vai. vakaro. 
Visi valdybos nariai malonėkite 
susirinkti laiku. —X. Saikus, rasi.

Amerikos Lietuvių Teatro kūrė
jų sąjungos repeticijos veikalo 
“Pakrikėliai” įvyks pirmadieny, 
sausio 19 d., 7:30 v. v., Mildos na
me, Vaičkaus Dramos Studijos sve
tainėj. Visi lošime dalyvaujamieji 
būtinai turite susirinkti, nes vei
kalas “Pakrikėliai” feikalauja daug 
lavinimosi, o laiko nedaug liko.

,it —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės akeionierių metinis su
sirinkimas įvyks panedėly, sausio 
19 d., 7:30 vai. vakare. Mildos sve
tainėj, 3112 S. Ilalsted St. Kvie
čiame visus akcionierius atsilan
kyti j susirinkimą. Bus rinkimas 
direktorių ir kitokių svarbių rei
kalų yra Auditorium reikalais.

—Valdyba

Roseland

J. Pilipas ir K.
65c. A. Ambotas: 

Varanaitienė, J. En- 
Slanislovaitienū, K. 

K. Rutkauskas, A. 
ir J. Varanaitis; po

Utarninke, Sausio 20, 1925 Rei- 
mond Chapel svet., 8 vai. vak. įvyks 
LSS. 4 kuopos metinis susirinkimas. 
Maloėsit netik patys atsilankyti, bet 
ir atsivesti po kelis naujus narius.

Kviečia organizatorius
G. M. Vainauskas.

ISRENDAVŪJIMUI REIKIA DARBININKp
PARENDAVOJIMU! fialas, 3 kam- VYRI)

barių ant antro floro; apšildomas ----------------------- -- --------------------
garu. Vaikinams, merginoms arba SALESMANŲ
nesenai vpiltisiai porai. , JiejJda salesmenų kurie gali kalbėti

'0-b S. Ai•tesian Avė. lietuviškai ir lenkiškai, pardavinėti 
luignlon lai k Kordo automobilius, duodamas geras

. ........ .............  ' 1 *■ nuošimtis ir metiniai bonai. Atsišau-

NKMRI-2EME .
WEST PLLLMANE. kaipo 

pagarsėjusio j miesto daly, dar 
atsirado 2 mediniai namai po 
6 kambarius; yra elektra, va
nos ir kiti parankamai. Ren-

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo už draiyerį tfoką, 

draivinti; esu patyręs prie duonos —— 
išvažiuojimo ir kitokio biznio. Kam ; 
reikalingas darbininkas — krelpkh-' 
lės.

T. Karnclsky
3103 S. Union Avė.

Tel. Yards 3093

) kitę tuoiaii. Pavasariniai orderiai 
■ jau prašalėjo

EVENS SCHUSTER CO.
3704 So. Westem Avė.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI aulomobilius, Ihal
so n Couch, lik 70110 myliu važinė
tas arba mainysiu j mažą Iraką. 
Kas pirks, tas gaus burgeną. Kreip
kitės vakarais po 5 vai. vak., 2 lu
bos frontas.

3300 So. Union Avė.

dos neša po $70 įmėnesį. Kiek
vienas parsiduoda po $5,800, 
$1000 įmokėti, kitus po $50 į 
mėnesį.

S. Markūnas.
635 W. 120 St.

Tol. Pullman 2856—5089

Tikras Bargenas

REIKIA
moteries dėl

RAKANDAI
prižiūrėjimo
namų
3139 Edgoivvood Avė.

REIKIA moterų 
indų plovėjų, 
nedėlioj nereikia dirbti.

4169 S. Hnlslicd St.

PARiDAVIMUI labai geri, 
nauji rakandai, vartoti tik bis- 

! kį. Pardavimo priežastis — ap- 
! leidžiu miestą.

3736 S. Ix>we Avė., 2 fl.
Tel. Yards 0351

PARDAVIMUI
PAJIEšKAU gnspadines pri

žiūrėjimui namų ir dviejų mer-, 
gaičių. Matyti galima visada. |

K. 8JMKAITIS, 
3620 So. Iloyno Avė.

I ■ , ' I

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ________

AMBITINGI VYRAI!.
FIRMA 30 METŲ PASEK

MINGO BIZNIO, DAR DADE- 
DA PRIE SAVO BIZNIO VIE
NĄ PARDAVINĖJIMO SKY

RIŲ. • ■

Mums reikia būtinai vyrų ku
rio turėtų susijungimą su fir-
ma, kur jie ras čionai labai mo- 
lonų darbą. Tie vyrai bus iš
mokinti ir pastatyti į tokią vie
tą kur jie patys imsis darbo ir 
klausys nurodymų. Didelis pel
nas yra užtikrintas.

Ar jys esate tuomi vyru?,
ŠITAS PASIŪLYMAS UŽIN-: 

TERESUOS TUOS KURIE NO
RI TURĖTI SANTIK1US SU 
ŠIA IŠTAIGA. JIEMS BUS 
TIEK MOKAMA, KIEK JIE 
YRA VERTI. '

JUS PASIRAŠYSIT PATYS j

PARDAVTMU1 
GROSERNe Ir 
BUčERNū.

3600 S. Union Avo.
Tel. Yards 0297

TURIU parduoti jūsų pačių 
kaina pirmos k lesus bučernę; 
visi nauji įrengimai. Yra ir Uo
kas.

2842 Archer Avė.

PARDAVIMUI ręstaurantas, 2 
metų j> senumo biznis. Pardavimo 
priežastis — liga ir senatvė, nes 
turiu išvažiuoti į California.

Kreipkitės:
3819 So. Ilalsted St.

PARDUOSIU elektrikinį pia
ną arba mainysiu ant automo
bilio.

Alsišaukit greitai.
560 W. 18th St.

PARDAVIMUI patalynė, 7 
patalai ir 16 padtiška (prie
galvių). Parduosiu nebrangiai. 
Matyti galima nuo 1 vai. po 
pietų. 1915 Canalporl Avo.

2 fl. front

PARSIDUODA cash registo- 
ris, baby huggie, haby lova ir 
kėdė.

2202 S. Ilalsted Si.
Tel. Roosevcilt 3277

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa. Visos mašinos geros, vieta 
išdirbta per 6 metus. Nupirksi! pi- 
f[iai, nes turiu apleisti Chicagą. 
įlenda pigi.

Kreipkitės:
3347 S. Union Avė.

Savininkas priverstas parduoti, 
nes jam būtinai reikia pinigų, 3 
augštų muro namas, su mediniu 2 
uugštų namu užpakaly, su visais 
moderniškais įtaisymais, lietuvių 
kolonijoj. Brolau, nepraleisk šios 
progos. Reikia $3500 cash. Rendos 
neša $95 į mėnesį. Kreipkis pas

S. F. Martinkus, 
3335 S. Halsted St.

Tel. Yards 6894

DIDELIS mūrinis. 2 flatų narnas 
prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. (>7 
St. Tel. Prospect 1364

SVARBl'S pranešimas tiems, ku
rie nori eiti j garadžiaus biznį. Tu
riu 100X 135 pėdų žemės tarp 66 
ir 67 gatvių ir SVestern avė. Taip 
gi galiu pasiskolinti pinigų.

Atsišaukit
Julius Welechka

6559 S. .yfnpiowoo(! Avė., Chicago

PABSIDUODA dviejų aukštų me
dinis namas po 4 kambarius su 
lotu. Namas turi cementinį pama
tą. Visi naujos mados įtaisymai. 
Parduosiu pigiai.

Jonas' Tandzegolskis,
5215 S. Fairfield Avė.

MODTGECIAI -PASKOLOS
į,,—..—.t.—..—»«—,«—<>•—.«—>»—
| Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- Į 
Į gičių, nebrangiai, greitas vei- j 
I kimus. i
Į MAX COHEN
j Room 351, '

140 So. Dearliorn St. | 
J Tel. Central 1191 i

4*1—.na—— VU—-UH—-HM*——|.U——D

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 VV. Madison, Chicago^ 111.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager^

BARBERYSTĖS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama ‘50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa-

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

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant riatt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.!

kafnba-
Sąryšio
Aušros

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryti didelj smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais tusiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 

’ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniautia 
naiinėlė su lietuviškomis raidimis 
pagaili v i« Galima ir angliikai nv 
♦vti

Gaunamas

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, IU.

vaitę.
International Barber College

651 W. Madison St.
609 XV Madison St.

672 XV. Madison St. 429 S. Clark St

NEGIRDĖTAS bargenas: bučernė 
ir gorsernė ant pardavimo; gera 
vieta, lietuvių kolonijoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Gausite 
bargenų, kas pirmas, tas laimės. 
Turi būti parduota f trumpą laiką. 

722 W. 35th St.
Phone Boulevard 3249

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, viena per du bloku, 
renda $35, su gyvenimui kam
bariais, lysas 4 metams. Par
duosiu pigiai. ,

5200 Honore St.

NAMAI-ŽEME
ŠTAI JŪSŲ PROGA!
Čia jūsų ateitis. Turiu kelioli

ka gerų farmų FLORYDOS val- 
tijoj, kurias parduosiu už cash 
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tiktai $495, visi 20 
akrų apsėti orindžiais, valdžio
mis bulvėmis ir t.t. Į 5 metus at
neš pelno nuo $3,500 iki $5,000 
į metus. Tai yra daug geriau ne- ’ 
gu dirbti dirbtuvėj. Taipgi tu-' 
riu visokių farmų jau prirengtų 
ir su budinkais, kurių kainos 
yra nuo $1,500 iki $27,000. Del 
platesnių informacijų arba dėl, 
katalogo malonėkite atsišaukti! 
arba rašyti.

McCASKILL ESTATE

SAU ČEKJ.
Kuomet išmoksite savo darbą, * 

mes suteiksime vadovavimą.

Uždaromi automobiliai šutei-(' 
kiami dėl biznio reikalu. k I

po j()c. R 
ceris, V. 
Tilvikas, 
Lcmcžis
25c. P. Stonis, M. įLaplis ir P. 
Repšiene. Surinkta $33, iš iždo 
paaukota $5. Viso $38. Pini- 

Kaškeliui. Vi- 
vardan I. 

širdinga

Sausio 13 d. Aušros 
riuose įvyko Draugijų 
delegatų, palaikančių 
knygyną, metinis susirinkimas.1 gai perduoti 
Jame buvo senieji delegatai ir sieros aukavusiems

Užregistravus Kaškelio tariame 
delegatus ir priėmus • ačių. Komisija: B.,

E. Mačsnskienė

naujai išrinkti.
abejus < 
protokolą pereito susirinkimo, 
sekė raportai senosios valdybos 
ir iš senųjų įvairių komisijų.

Pirmininkas pranešė, kad kai 
kurios draugijos jau nusiskun
džia, kad permaži yra Aušros 
kambariai susirinkimams. Iždi
ninkas pranešė, kad sąryšio ižde

LSS. Pildomo Komiteto posėdis 
Įvyks utarninke, sausio 20, 1925, Nau- 
jienų name, 8 vai. vakare. Visi P. 
K. nariai malonėkite dalyvauti šiame 
posėdi, nes reikia peržiūrėti LSS. vir
šininkų nominacijas ir užtvirtinti ap
siėmusius kandidatus.

A. žymoritas,
LSS. Sekretorius.

PAMOKOS

APSIVEDIMAI
Laiškai kurie' randasi 

Naujienose
Frank Aglickis 

yra apie penketas šimtų dolerių., Mr. Antanavicz 
Knygius pranešė, kad kai kurios' stella Baranauskienė 
draugijos jau nustojo plauti Baltas 
Aušros kambarių, ragino, kad Qeo. Borkert 
delegatai apsvarstytų šį dalyką, tj. Budzinski (2) 
Vakaro gaspadorius pranešė, m. Bercas 
kad nuo vakaro liko apie pu- Miss Constantine Bukovvski 
santro šimto dolerių. Delegatai p Bacius 
priėmė i Sąryšį Amerikos Dar-' j). Bacevicz 
bininkų Apšvietos Draugijos 21'chas. Baltos 
kp. Pabaigus raportus, naujie
ji deleg-atai išsirinko valdybą 
šiems metams. Jie susidės iš 
sekančių asmenų: pirmininkas 
K. Danyla, protokolų sekreto
rius J. Tamašauskas, finansų 
sekretorius R. Mikšys, iždinin
kas P. žylevičius, knygiais .A. 
KupreiŠis ir P. Ražanskas.

Nutarta sekretorių ingalioti ' Anna Juraitis 
parašyti korespondencijų į lai- Mary Jenulis (2) 
kraščius, jeigu matys reikalą, gam Josiwait (2) 
Išrinkta komisija peržiūrėjimui 
knygų ir tai pačiai komisijai pa- Jurgis Kirsne.
vesta peržiūrėti bilas buvusiojo Frank Katkauskis 
vakaro. Išrinkta komisija, ku- Kast. Kantavtas 
riai pavesta surengti vakarėlį. Kirsne, Jurgis 
Nutarta padėti pinigus į Pullma- Kazleitis, Wm.

IEŠKAU susipažint vaikino arba 
našlio, nesenesnio kaip 40 m., ne-j 
skiriant tautos, kad tik butų lai?- 
vas ir apsišvietęs, negeriąs svaigi-j 

■ nančių gėrimų, mylėtų gražų gyve-į 
Į nimų. Aš esu našlė, 10 m., laisva, 
mylinti gražų gyvenimą, galiu bUl 
tinkanti ir inteligentui, nes esu ap- 
sišvietus. Norinti susirašinėti, inel- 

i dzin prisiųst ir paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu.

V. B., Naujienos, 
1739 S. Ilalsted St., Box 445

> U tipo l.'S V I o, »» —

i nančiu gėrimų, mylėtų gražų gyvo-
•............ IX ................................*.|R lA Inlrtm

J IEŠKĄ U vaikino arba našlio nuo 
40 iki 45 metų apsivedimo reikale.

I Aš pati esu 39 metų amžiaus našlė. 
; Kuriems reikalinga tokia moteris lai 
atsišaukia šituo antrašu.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Ilalsted St.

Box 188

~ I

____________________________ I

Parduokite man savo liuo-| 
' są laiką

Wtn l—»||| I«!l

Mes turime labai gerą pasiū
lymą dėl žmonių kurie gali už
dirbti daug pinigų. Tas darbas 
yra malonus ir jus gausite $60 į 
savaitę, jei jus klausysite mu
sų nurodymų. Mes koperuosi- 
me su jumis ir parodysime kas 
galima yra padaryti.

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

Pilietybės 
Dailrašystes 
Gramatikos
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:80 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, Rl.
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.
■ i —■ ..■iii......................... ‘

Mrs. J. Ra.
J. Cheponis
Mikolai Daunoriui
Juozefa Dambrauskaitė
Leonas Dapšis
John Glambauskas
John Glambovsky
P. Gregot
Paul Yocius

ĮVAIRUS SKELBIMAI
• ^^»2^fc*^*W**>*«i^WW»1>WW*l**W**W****^****^^* ,“^*e*^*w*'

Wi

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG

& H1)W. CO.
Malcvojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. f

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANčlONIS, Prez..

liam Zelosky Company'
Didysis ofisas

111 W. Washington St.
Room 246 I

Skyriaus ofisas
1905 Belmont Avė.

Skyriaus ofisas 
3553 N. Westem Avė.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kai ip. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

< H .... .. ......^ ! II, , ,/

Frank Katkauskas ISRENDAVOJIMUI Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Lietuvių Departamentas 
7 So. Dearborn St., 

Room 1548, 
Chicago, III.

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

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

REIKALINGAS vaikinas į 
valgyklą, geistina, kad butų 
kiek patyręs.

Kreipkitės
2113 So. Haltsed St.

BARGENAS
2 flatų, 5 kambarių, miegojimui 

porčiai, sun parloras. naujos ma
dos, renda $90 į mėnesi, cash 
$7,500, kitus mėnesiniais išmokėji
mais.

Savininkas,' 3451 N .Tripp Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERTNG 

1507 W. Madison St.


