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Bandė išsprogdinti Lisa
bono miesto rotušę

Herrine vėl krūvinos muštynės

Čilės respublikos karininkų
valdžia nuversta
Young su savo
S. Glen Young, ku-klux sėbrais puolė. jį viešbuty.
Puolė ir
•krito, Thomaso
klano įnagis, nukautas
pkos pervertas.

USA BONAS, Portug., sausio
25.
Miesto rotušės prieangy
vakar Įvyko
baisus bombos
sprogimas, išdraskęs visų trio-1
besio priešakį ir šiaip daug
žalo;- padaręs. Du žmonės bu-j
vo pavojingai sužeisti.
s
Spėjama, kad bombų padėjo
kas nors
tarnau
ta šiuo
jaučiu d
miesto

x-x

Mergaitė metė bomba
♦

LONDONAS

sausio 25

Bot ir paisai Thomas krito, Lumpur, Malajam* pusiausaly,
Įvykusiose Herrine kautynėse | Youngo sėbro peršautas. Kihi- telegrama praneša, kad vienos
žuvo taipjau klanieČių prie-i šioj kovoj tarp abiejų I akcijų mm agi lės, tariamos kinų anar
Į Pacific and Atlantic Photoj.
šas Gra Thomas ir du kiti buvo dar du k!la n iečiai nušau- chistus, mesta bomba, sprog
asmens; penki sužeisti Ne- ti, o kili penki asmenis sužeis- dama, sužeidus du europiečiu. MOE l'URMAN’AS (dešinėj), Chicagos žydų rabino sūnus,
ramumams gesyti pasiųsta ii.
Pati mergaitė buvus taipjau kuiyi dabar tapo Ne\v Yorke areštuotas. Jis buvo Įsteigęs
kariuomenė.
pavojingai sužeista. Ji prisipa švindc'lio kompanijų “EcĮuity Finance and Service C.ompany”,
Pasiųsta kariuomenė
žinus,
kad norėjus nužudyti kuria operuodamas jis išviliojo iš žmonių, kaip jis pats sakos,
Gubernatorius Small, gavęs gubernatorių, bet jai nepavy apie 2,000,000 dolerių. Turmantas sakos, kad jis uorėųęs būt
HERRIN, 1'11., sausio
Paskilbęs IVVilliamsono kaun- žinią apie kilusius iš naujo ne kę.
finansų Napoleonais, bet nepasisis'kę.
ir kraujo liejimą
tūs mušeika, S. Glen Young, ramumus
tapo’ praeitų naktį užmuštas Herrine, tvarkai atsleigti tuokovoj su savo ir klanieČių prta-jjau pasiuntė kariuomenės komŠu, deputy šerifu Orą Thomasu. ( panijų.
Pastarasis taipjau žuvo.
Užmušti buvo dar du kili
George bįorbes ir
Nežiūrint socialdemokratų prie
asmenys,
STOCKHOLMAS,
Švedija,
B U( '.-I IA RĘSTAS, B uman i j a,
Homer Warren, abudu klaniešintai os krašto mokyklos ati sausio 24.
Vietoj Hjalmaro
Rumanija atme sausio 25.
čiai ir Glenn Youngo sėbrai.
duodamos i kunigų rankas. tė Jautų Sąjungos kvietimą’ Brantingo, kurs dėl sunkios li
Penki asmens buvo sužeisti, Jauni armijos karininkai nu
sumažinti savo ginklavimo® gos buvo pei verstais- pasitraukmirtinai.
vertė pirmesnę, jų pačių įs
MII ’NCI IENAS,
Bavarija, biudžetą 1925 ir 1926 metams, ti, nauju š vedijos ministeriu
kai kurio jų
teigtą, karininkų “juntos” sausio 21.
Nesenai padary Užsenio
reikalų
1ministeris pirmininku paskirta Rickardas
Kova eina senai
valdžią.
tas tarp Bavarijoj ir Vatikano Ducca pareiškė, kad esą nega-] San (Meras, buvęs prekybos miįvykusios dabar ' muštynės
konkordatai tapo išandie for įima priimti 'Sąjungos' ragini nisteris. Jis yra 45 metų amir
tęsimas
jau
lai buvo kaip
maliai patvirtintas. JĮ pasiya- mo, kadangi šiuo tarpu Ruma žinus vyras.
sausio
25.
Praeita
šeštadieni
šė Bavarijos premjeras- Held nija gyvenanti pavojaus laiko*nuo senai einančios \Vi1liamNauju premjeru turėjo būt
Čilėj
Įvykinta
staigus
'
pervar

šono kauntėj kovos tarp kl;L
ir papus nuncius Berline, Pa- tarpį, ji turinti rūpintis kraš paskirtas F. V. Tborsonais da
tas. Jaunų armijos karininkų celli, dalyvaujant !kabineto na
niečių ir jų priešininkų.
barti n is finansų ministeris bot
to apsauga.
kontingentas
užėmė
valdžios
riam!- ir seimo koalicijos parGlenn Young, pasižymėjęs
jis staiga susirgo ir dabar guli
centrą,
Mopedą
rūmais,
ir
ap

lljŲ lyderiams.
, ATVYKO NAUJAS T^RANCI- ligoninėj.
savo banditiškais žygiais sub
statė
J
juos
ginkluota
kariuo

Einant konkordatu, katuliJ0S AMBASADORIUS
jektas, kurs pats girdavos, kad
Brantingas pasilieka kabine
mene.
•
\
kų
mokykloms
Bavarijoj
su

jis esąs nušovęs <laugiau ne
to. Jis vis dar serga, bet gydy
Karininkai
paskelbė,
kad
jie
NEW
YORKAS,
sausio
21.
—
teikiama
pirmenybe
prieš
ki

dvidešimt žmonių, buvo ku
tojai turi vilties, kad jiis pa
pašaliną
pirmykščių
karininkų
Garlaiviu
Paris
šiandie
atplau

tokias mokyklas, ir jos pasi
klu xų ramdyti nis ir darydavo
sveiks ir galės vėl darbuotis.
“
juntos
”
valdžią
tikslu
Įsteigti
kė
naujai
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Francivyliks
tiesioginėj
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•Personalo pasikeitimas šiaip
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Valstijoms,
Emile
Daeschner,
ir
mas tariamų munšaininkų ir
dijos kabinete, susidedančiame
Socialistai, demokratai
(tarybos
valdžia)
išleido
ma

su
žmona
ir
dviem
dukterim.
vien iš socialdemokratų. Po
komunistai grieštai priešines
munšaino. (iyventojai tečiau
nifestą,
kuriame
ji
pareiškia,
skųsdavos, kad tuos “raidus”
pastarųjų rinkimų, kuriuose
tokiam konkordalulii, bet kad
kad
“
tie
patys
žnfonės,
kurie
socialdemokratai laimėjo di
visi jie sudaro mažumą (seime,
Young su savo sėbrais vartoyra
aNakomingi
dėl
įvykio
rug

Del šitų
džiumą, šis socialistinis švedų
plūšimams.
reakcininkai ir klerikalai .“pasėjo
mėmesĮ
(t.
y.
dėl
nuverti-j
kabinetas buvo socialdemokra
smurto žygių jis ir jo šešiasstatė ant savo.
mo
prezidento
Alessandria
ir
j
tų vado Brantingo sudarytas
dešimt sėbrų ’buvo galų gale
jo
valdžios),
dabar
nutarė
pa

Chicago ir apielinkė. ■ šian- praeito spalio mėnesį.
inkriminuoti,
ir
areštuoti
tuos
viršininkus,
kurie
šalinti
lie ūkanota, gal bus sniego ar
Young buvo užsistatęs viso
musų
pasitikėjimą
ir
.lietaus, sako oro pranašas; tru NUŠOVĖ DU KAREIVIU, BAN
ir apvylė
11,000 dolerių' kaucijos
nedorai nukrypo, nuo musų
puti šalčiau; vidutinis mainąDŽIUSIU APIPLĖŠTI
visa tų pinigų krūvą prarado,
programo."
i sis vėjas.
KRAtJTUVę
nes neatėjo teisman, kai jo by

Naujas pervartas Gilės
respublikos valdžioj

Bavarijos konkordatas su Rumanija atsisako mažinti Sandler naujas Sverti
Vatikanu patvirtintas
armijos biudžetą
jos ministeris pirmininkas

$112,500,000 Japonijos J
laivyno reikalams

la buvo iššaukta nagrinėti.

Sostinėj ir krašte ramu

Young buvo pasiskelbęs
Herrino diktatorium

Įvykus tokiai staigiai ir be
jokio kraujo liejimo revoliu
Praeitų metu vasario mėne cijai, sostinėj viskas ramu ir
sį Young. su savo įsebrais vėl gyvenimas teka normalia vaga,
Viena, kas kiek nepaprasta atgrįžo į Herriną. Suėmęs
išdangino vietos policijos vir- rodo, tai ši a n ir ten pastebi am i
.šininką ir visą miestelio val- nedideli
džią pasėmė Į savo rankas, Bet būreliai,

smurtu diktatoriauti jam ilgai
neteko. Illinois valstijos guber
natorius Small pasiuntė mies
telin miliciją, kuri tą banditą
nuginklavo ir Įsakė pasišalinti
iš kauntės.
j

Po kurio laiko Williamsono
kauntės kauniečiai ir jų prie
šai padarė taikos sutartį. Vie
na sutarties sąlyga buvo ta,
kad klanieciai pašalintų Youngą iš kauntės.

Degė kerštu savo priešui
Tatai buvo padaryta. Per kai
kurį laiką buvo ramu.
Bet
penkios savaitės atgal Glenn
Young vėl grįžo į Herriną, ir
nuo tos dienos vėl ėmė virti.
Glenn Young degė kerštu di
deliam klanieČių priešui, depu
ty šerifui Orą Thomasmi. Ir

kai šis vakar atvyko miestelin

Vakar temperatūra vidutinai
Japor siekė 37° F.

TOKIO, sausio 25.
nilja savo karo laivyno reika šiandie saulė teka 7:09, leilams šiems metams skiria 225 (|ŽJ-asi 4.5^ valandą,
milijonus jenų (aplamai '112V2
milijonų dolerių), kurių pusė
PINIGU KURSAS
bus suvartota naujiems karo
laivams statyti.

k ariuomene's
raitos
..z T M, A r,
gatvėmis .b.
patruliuoją
PLAKIMAS

ir daboją tvarkos, Gautomis
iš provincijų žiniomis, ramumas viešpatauja ir visame kraš
te.

Darbininkai raminami
Darbininkų komitetas išlei
do manifestą, kuriame grau
dena pramonės ir kitus daili
ninkus laikytis .ramiai, ir jau
niems armijos karininkams,
atsakomi ilgiems dėl atmainos
valdžioj, duoti progos paten
kinti darbo žmonių reikalus,
vykdant demokratini progra
mą.
ILaivyno vyriausybe laikė
Valparaisoj susirinkimą, kuria
me buvo nutarta padėti, jei bus
reikalo, išlaikyti visuomenes
tvarką.
Bankai, visos pramones ir
prekybas! įstaigos operuoja nor
maliu budu.

j
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“CIVILIZUOTOJ ” AMERIKOJ

OMAHA, Neb., sausio 24. —
Du kareiviu, Arthur Fay ir
Norman Kelley, abudu iš Fort
Omaha, bandė apiplėšti dienos
metu vienų krautuvę, Jiemdviem betgi ne tik nepavyko
plėšikų profesijos džiabas, bet
pamokėjo jį savo gyvastimi1^:

šeštadienį, sausio 24 d., užsienio pi
nigų tie
ne II.UZIUUS
n.ažiaus kaip
už $25,000 UUdo>UJ<U
Kati) U7.
Jerių bankų buvo skaitoma Amerikos abudu
buvo
krautuvininko
pinigais
šitaip:
$4.80 nušauti.
Anglijos, 1 sv. sterlingų
$5.13
Belgijos, 100 frankų .........
$17.83
Danijos, 100 kronų ............
$5.41 PALIKO MILIJONĄ DOLERIŲ
Francijos, 100 frankų .
LABDARYBEI
$4.12
Italijos, 100 lirų ...............
$19.25
Lenkijos, 100 zlotų ............
$15.29
Norvegijos, 100 kronų.......
NEW YORKAS, sausio 24.
$40.34
Olandijos, 100 markių .....
$2.52 Milionininkė Kate S. Richard.Suomijos, 100 jnarkių ......
$26.95 son’ienč,
Švedijos, 100 kronų ........
minis New Havene,
$19.28
Šveicarijos, 100 frankų ...

\VR.MINGTON, Del., sausio
24. — Horace Fox, 22 metų,1
buvo suimtas už vagystę. Teis-^
m a st pasmerkė ji viešai nu-Į
plakti ir penkerius metus sė-(
dėti kalėjime. Plakimo baus
mė buvo įvykinta. Nusikaltę-LietUVOS PinigŲ Kursai
lis buvo pririštas prie stulpo,'
ir kalėjimo Siunčiant pinigus Lietuvon per
nurengtas plikai,
.. . ,
.
. . ,
Naujienas Lietuvos litų kursas skaiAmerikos doleriais yra skaitoprievaizda ĮKirto jam avide,
j mas ĮŠitaip:
ši m t rimbų
$5.50

. 50
100
200
KUROPATKINAS MIRĖ |
300
400
MASKVA, sausio 24. •— So 500
vietų oficialu žinių agentūra 600
700
praneša, k^d šemšurione (?),' 800
Pl-kovo gubernijai, mirė ge 900
.1000

Rusijos rašytoju vargai
Neturį nė žodžio, nė minties
laisvės, nė duonos;* viena iš
eitis esanti — nusižudyti.

Du žmones sužeisti ir didelės
žalos padaryta.

K u- klux-klanieČių raideris
Young užmuštas >
%

FINANSINIŲ SUKTYBIŲ “NAPOLEONAS
IR JO ADVOKATAS
•

litų
‘
litu

litų
litų
litų
litų
litų
litų

10.50
20.75
81.00
41.25
51.5(1

Conn., sausio 18, paliko įvai
rioms įstaigoms ir labdarybės
draugijoms daugiau ne vieną
milijoną dolerių.
tAnžIRAS, saus. 23. — Mes

ta iš ispanų aeroplano bomba
vakar užmušė vieną franeuzų ka
reivį, stovėjusį sargyboj ties
Malabįto švyturiu.

VILNIUS.
Gruodžio 7 ir
8 dienomis Vilniuj įvyko dvaKALNAS, sausio 8. [|L'Ž].—( rininkų suvažiavimas, sušaukDidelė sovietų Rusijos rašyto tas vadinamosios “Pakraščių
jų ir žurnalistų grupė Įteikė Žemininkų Sąjungos.” Į suva
komisarų tarybai Maskvoj pa žiavimą buvo atvykę dvarinin
reiškimą, kuriame išdėstyta ne kų iš visų rytų vaivadijų.
pakenčiama rašytojų ir žurna Suvažiavimas priėmė visą eilę
listų padėtis materialiu ir mo rezoliucijų, kurių charakterinraliu atžvilgiais. Rašytojai sa gesnės: 1) sumažinti pricšva'lkos neturi nė žodžio nei min stybinę agitaciją nors ir garan
ties laivėj nežmoniškai perse tuotos konstitucija laisvės apkiojami cenzorių, kurie esą' di režimo kaina; 2) sustiprinti
džiausi bemoksliai, tamsuoliai. administracijos iv teismo val
Pareiškimas baigiama žo džią. suteikiant jai, reikalui
džiais, kad jeigu rašytojų ir esant, išimtinų teisių, ir 3)
žurnalistų padėtis nepagerė sustabdyti pripuolamas, val
sianti, tai jiems belickanli vie džios vedamas žemės parcelia
na išeitis — nusižudyti, ką vimas ir pavesti tvarkyti ko
lonizaciją privatinei iniciaty
daugelis jau ir padarę.
Pareiškimą pasirašė ne koki vai su kredito įstaigų pagalba.
“•b: V tgvard iečiai” bei “sociališdavikai”, bet tikri komunivtai.

Iš okupuotos Lietuvos

LENKUOJANČIŲ GUDŲ MO

Lydos ‘‘stebuklai”

KYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

VILNIUS. - - “Kurjer Poranny” paduoda žinią iš Lydos.
Paskutiniu laiku Lyda pagar
KAUNAS [Lž].
“Rzecz- sėjo savo naujomis tikybinė
pospolita” gruodžio 21 d. pra mis sektomis. Prieš kelis mė
neša, kad gruodžio 19 d. Vil nesius
“Pilsudskio” gatvėje
niui Įvykęs polonofilų gudų Įvykęs stebuklas: naktį gatvės
mokytojų suvažiavimas, kuria vidury atsirado kelių dešimčių
me dalyvavę 92 asm. iš trijų centnerių
sunkumo akmuo,
vaivadijų. Vilniaus gudų gimn. kurs kliudo gatvės judėjimą.
direkter. Ostrovski* manęs su Bet nieks nedrįsta j-o pašalinti,
važiavimą suardyti, betx nepa kadangi eina gandų, kad čia
vykus apleidęs dar su 7 drau naujai atsiradusios, panašios į
gais suvažiavimą, kuris išne mebometonus,
sektos dievų
šęs eilę nutarimų ir atsidėko stebuklas.
Akmuo laikomas
jimo telegramų Varsa vos Sei šventu ir garbinamas, neĄ kaip
mo pirm, ir min. Tuguttui už kalbama, prie naujos tikybimažumų kalbų Įstatymą. Be j nės sektos priklauso visa viereikalavimo Įsteigti gudų mo I tino policija.
kytojų seminarijoi'-', suvažiavi
mas išnešęs gana skaudžią re
zoliucijų smerkiančių buvusią j
lenkų mokyklų politiką “kre-'
suose.”
Klaipėdos krašto direktorija
priėmė centro valdžios pasiū
lymų suvienodinti Klaipėdos
VARŠUVA, įsausio 24 — Len krašto
gypenlojų surašymo
kų seimas patvirtino sutartį programą su nustatyta Didžiodėl savo
Jungtinūmsj joj Lietuvoj. Tuo budu visos
Valstijoms fundavimo. Lenki-, klintys galutinai pašalintos ir
jos skola Amerikai siekia 178 gyventojų
_ j surašymas Klaipėmilijonas dolerių.
I dos krašte Įvyks sausio 20 d.
VILNIUJ

Iš Klaipėdos.

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
paštą
Naujienų telegramos išsiųstos iš Chicagos prieš sestą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-4 dienas.
Lietuvos Koperacijos
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resatams j visas Lietuvos' dalis ir taipgi
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių
vietų. Naujienų telegramos #ra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias
pinigų siuntimo būdas.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

61.75
72.0(1
82.25

CENTRAL CITY, Ky., sausio
23. — Anksti šį rytą sudegė
102.75
nerolas JCuropaikinąs, buvęs prĮe šitos sumos reikia pridėti 25 Stringero garažas ir trejetas ki
vyriauisas Rusijos armijų vą- centai pašto iSulidų už kožną siuntinį, tų namų.
Gaisre žuvo viena
.t.
“ moteriškė.
litų
litų
litų

Dvarininkai gina savo
kailio reikalus

92.50

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

IMPERFECT IN ORIGINAL

Chicago, IIL

JUSĮI VAIKAI SERGA, JEIGU JIE
NENORI ŽAISTI.
Dabokit juos atsargiai. Jus
galit niikrei p t svarbią ligą
su šaukštu Dr. Caldwell’s
Syrup Pepsin.

NORĖDAMI

ir katalikų. Nebūtų keista, jei
kas ir priguli prie kokios nors
religinės sektos. Bet yra čia vie
Iš žiurkakiemio gyvenimo
na šeimyna tikrų lietuvių, kuri
T/” uomet pastebit, jogei vaikas
i visai lenkų kalbos nemoka, ku
yra nežvalus, šalinasi nuo drau
žiurkakiemio krašte gyvena ri betgi priklausė lenkų parapi
gų ir žaidimų, pažiūrėkit į jo
liežuvį, o pamatysit, kad jis aptrauk
daug parapųonų,
kurie, kaip jai Portage, Pa., ir tai vien tik
tas — tai tikras ženklas vidurių už
priprasta parapijonams, mėgsta dėlto, kad įtikus vienai sulenkė
kietėjimo.
\
naminėlę. Todėl čia būna visokių jusiai šeimynai. Bet taį šeimy
Tuojau* duokit arbatinį šaukštuką
sposų. kurių n ar.t jaučio skil nai išvažiavus j Ohio valstiją,
Dr. Cald'.vell’s Syrup Pepsin. Jis pra
dės veikti ir pasekmes bus į porą va
ios nesu rašysi.
tai ir musų tautiečiui atsimetė
landų, o tuomet vaikas bus ir vėl
Štai
“
ant
”
Hobardi
Avė.
gy

nuo lenkų parapijos. Bet susir
smagus. Jeigu vaikas turi lengvą
karštį, snargliuoja ar čiausti, duok
vena sena moteris. Kadh ji išsi gus vyrui kokia tai liga, prie
kitą šaukštuką ant nakties, kad už
gerta naminčlės, tai turi įprotį jų prisiplakė kdkie tai krikšČio,tikrinus, jogei pavojaus nebus.
ant ko nors užpykusi keikti ir niški salaveišiai ar kriščian sainVisiškai nereikalinga duoti jūsų kūdikiams smarkių liuosuotojų, nes jų
pakėlus sijoną rodyti savo ant tistai ir prišnekėjo tuos musų
tema vėliaus prie to pripras ii- tuomet bus sunku atpratinti.
Daržovių sunkos liuosuotojas, toks kaip Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin pilnai rąją pusę. O kad ji tai daro vi tautiečius prisidėti prie jų, nes
patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun
sur, tai juoko
būna ir praei esą tas naujas tikėjimas daug
kumo vaikams įsiūlyti.
viams.
gero padarysiąs ir visas ligas iš
Patyrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, nes
Juk
jau
senatvė.
Vertėtų
jai
šios gyduolės stovį ant marketo per
naikinsiąs. Ir štai musų liėtusuvirš trisdešimts metų. Jos laiko šias
nors prieš mirtį paliauti girta viai naujan tikėjimai! įstoję sa
gyduoles savo stubose, žinodamos, kad
KUPONAS VIENOS’ BONKOS
vus ir tokius šposus darius.
tai yra geriausias liuosuotojas, kuris
vo namuose ar kur kitur susi
IŠBANDYMUI DYKAI
prašalina galvos skaudėjimą, raugčio Yra daugižmonių, kurie visuomet
rinkę jau kelis kartus naują
jimą, drebulį, šaltį ir kitokius nesma norėtij pirmiau išbandyti, negu
Ant
C
gatvės
gyvena
graži
dievą garbina, bet liga kaip ne
gumus, kurie paeina nuo vidurių už pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą,
vyrą
ir
dailų
kietėjimo, kas gamina puodus žarno prisega savo vardą ir adresą ir pa motelis.
Turi
pranyksta, taip nepranyksta ir
se ir skrandyje.
siunčia j
pulkelį vaikučių,
Bet ji taft- dirbti vis negali Tai tamsumo
PEPSIN SYRUP COMPANY
Pirkit bonką jūsų aptiekoj šiandien.
kiai mėgsta išeiti pasivaikščio- pasekmė, nes Jeigu rimčiau pa
Monticello, III.
Duokit bile vienam jūsų šeimynos na
riui, nepulsiant senas ar jaunas. Jei o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- ti su vienu senberniu. Parlyde galvotų, tai suprastų, kad rei
gu nepagelbės, kaip mes sakome, jū vvell’s Syrup Pepsin paštu. Stampa jęs jis, kaip katinas, taikosi pa
kia kreiptis prie gero gydytojo,
sų pinigai bus sugrąžinti atgal. Tai nereikalinga. Visiškai dykai.
bučiuoti,
l.et
nenori,
kati
kiu
tokia musų neabejotina garantija.
nes. religija, negali žmogaus iš
matytų, tai nors jos rankas lai- gydyti ir nėra reikalo eiti pas
burtininkus.
• •' » 1 •
Taip ir norisi tai moterei pa
čia prasidėjo persekiojimas
Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra
sakyti:
<
? -i
timas jos nelaimių ir Vargų priežastis.
—Visi jie geri, kol tavo vyras munšainerių. Vienas lietuvis ir
pakliuvo į bėdą ir turėjo už
Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin duoną uždirbi. Bet pagyventum gi
su juo, tai ir mislyti apie jį ne simokėti apie $200 pabaudos.
dus priruošti padėsi, savo gimtinės krašto
norėtum, Visi senberniai sveti Užsimokėjo ir keletas kitų kita
tamsumą ir prietarus sklaidydamas.
mų vyrų moterims rankas bu taučių. Bet biznis ėjo kaip
Taigi, parsiųsdink savo gimtinės arti čiuoja, o kada moterį pavilioja ėjęs..
Pasaulio Vergas
miesiems
—tai jau moteris jam turi bučiuoti. Verčiau su tokiais ne
susidėti nes iš to naudos nebus.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

Defrait, Mieli.

mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės žurnalą
Su priedais—knygomis:
1 mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

4 “D A I G A r
2 V'. Boelše- žmonijos kilme, (.su paveiksi.)
3 M. Berno—Žmogaus kova su gamta, (su paveiksi.)
I “Sodžiaus kalendorių’’ 1925 metams didelį ir turiningą.
“Kultūrą’’ leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir žy
mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoja P. Būgai
liškis.
“Kultūra” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lietuvo
je 20 litų, (2 dol.), pusei—12 litų (1 dol. 20 c.),, Amerikon metams—
4 dol., pusei 2 (tol
Be to gera dovana knygynėliams “Kultūros” komplektai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais Lietuvoje 1921 m. neįrištas dol.
2, įrištai (2 tomu) dol. 2.40, 1923 metų—dol. 0.60, įrištai dol. 0.75.,
Amerikoj 1923—1921 m. komplektas neįrištas dol. 3.50, įrištas (3 to
mai) dol. 4.
Pinigai geriausiai siųsti per paštą. '

Adresas: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “Kultūros5’ B-vė

S. L fABIONAS CO
Jus galite pirkti šitą Oldsmobile
šešią-cilinderiŲ Coach Fisher
body — Duco užbaigimo — Balioniniai tajerai — tiktai už
$1075 — dėl Abelny Motorą la
bai geras išmokėjimo planas!

W. V. FAUNCE MOTOR CO.
2518 So. Michigan Avė.
Calumet 4229
Booth 24 — Coliseum

Miesto ofisai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Rusiškos
ir
Turkiškos
Vanos
12tii STREET
Tel. Kedzie 8902

ii

3514-16 lioosevelt Itd
Arti -St. Louis Avc.
CHICAGO, ILL.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš
visų pasaulio kraštų ir ietiivos

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

VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y

NAUDINGI KREPŠIAI
įįf

ik
Bį

(Shoping Bags)
šie krepšiai krautuvėse parsiduoda po
centus. Jie yra laii’ patogus
3U3i(l č i i m u i pirkinių:

(,el (lauK pirki
I'1"' " ,!l 1 1,11 "
Ih
kožnai šeiniu
ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

Naujai
Puritan
Flavored

Malt
l'lavored su tikru
Bohemai) Hoj>h
Nereikia virinti

Didelis
3 Svarų
Kianas

f? C
1} g*
VWW

127 N. Dearbom St., Room 1211
Telef. Dearbom 1013
Vakarais ir nedėlios rytą:
3335 So. Halsted St.
Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė.
Bylos., visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingalįojimai. — Pas
kola pinigų loir?2 inorgiciams

JOHN KUCHINMAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 2?hd
arti Lcavitt St
, Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. SeAėdoj 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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
U S. La Šalie St., Room U001
L Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v
apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street,

Liaudies Universitetas

šiame mažame angliakasių
kaimelyje keli metai atgal gy
veno nemažas lietuvių būrys.
Bet bedarbei užėjus daugelis
pardavė savo stubas ir išvažia
vo į kilus miestelius' ir miestus.
I»ct visgi dar pasiliko apie de
šimtį lietuvių šeimynų ir vienas
pavienis.
Iš pasilikusių kelios šeimynos
yra progresyvi žmonės, bet yra

ADVOKATAS
127 N. Dearbom St., Room 1111-1(2
Tel. Central 4411. Va), nuo 9-6
•
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki |2 ryto.

Į Kartą. žiuri u per langą j C
i gatvę. Ugi matau, kad moteris
'tempia šen be
už rankovės ii’
muša per veidą. Sustos senber
uis, imsišnypš. nusfŠluostys ii
[Vdrbcba jį tempia, ir \el iriu m
Tm'd ir hum :rė ;>;y\o afilo «'-rbernį į savo namus,
Moteries
gi plaukai nukirpti,
susivėlę,
baisu į ją ir pažiūrėti
Juk negražu taip daryti gat
vėje: palikt vaiką ir vaikytis
paskui senbernius, savo gi vyrą
išvalius iš namų.
I ką gi iš
augs vaikai?
O ir senberniams, ar nebūtų
geriau apsivesti ir padoriai gy
venti, negu kad juos dabar ant
gatvės daužo kokios gyvnašlės?
- —Visa Mačiusi.

Lietuvis perėjo i salaveišius
Naminukės persekiojimas.

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
> Parduodam Laivakortes. •

Kainos f. o. b.’ Taksai ekstra.

VIENYBE
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią
pas amerikonus “Fivo Foot Book Shelf” išleistą Harvardo
universiteto prof. pagelba.

809Tel.W.Be 351h
SI., Chicago
levard 0611 ir 0774

Dabar Laikas
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 NAUJIENOJ drau
gai.
NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kad jus netik patys skaitytumėt
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.

$7.00
NAUJIENOS metams...............
$8.00
Lietuvon ...........
$3.50
NAUJIENOS pusei metų.......
$4.00
Lietuvon ...........
$1.75
NAUJIENOS trims mėnesiams
$2.00
Lietuvon .. .........
Užrašykit NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.,
ROSELAND’O OFISAS:

10717 S. Indiana Avenue,
Telefonas Pulhnan 6377
VALANDOS:

Kas dieną nuo 2

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzamina
vojimo abstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumentų ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriuiestyj:
Room 17E6
CHICAGO TEMPLE BLDG.
W. VVashington St.
VVashington & Clark
Namų

Hyde Pa ik 3395

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washinglon St., Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 WchI 212 Street
Telephone Roosevclt 9090
Namų Telefonas ( anai 1667

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Saite St., Rooių 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Y arda. 4681

Prašykit jūsų groserniiiko

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

Tel. Lufayetle 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriausiai.

rsinkities

Naujienose

M. Yuška,
3228 W. 38tll St..

Cliicugo, UI.

ADVOKATAS
[7 77 IV. 'A'asl ingfod St. Romu 011
Tel. Central 62(><i
Į'.:.

Cicero K.eį,vt'rgoA'ak.'ii
I'.'l i V. . II M.

I < i. ( 1( (.1(

A ui Ui i<l;
I-.
c, t ■ l<. į
6 a v. v. Sūbatoj nuo i 7
'3236 S. Halsted St. T. Boul

Pirmadienis, Saus. 26, 1925

WliKMMK-<m>iirwiT

MUSŲ MOTERIMS
Veda

Dora Vilkienė

MAiJJJRNRRI, CMevgO,
~ tliMB—n'iMirniiKinKM—rtji* o.m—mfnh i ari

MMta

druską, sodą ir vėl išsijok. Su
maišyk molasses ir pieną ir išlengvo pridėk prie miltų nuolat
maišant, pakol nepasidarys lygi
tešla.

minko pyk j ir suvoliok j gumuIj. Prireikus ištepk ant skarų-,
Universal Restaurant
AKUšERKA
lio ir pašildas gerai uždėk ant
Lietuviška Valgykla
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
sutrukusios vietos; rišti nėra
Padidinta
Tel. Yards 1119
Kad
sutfjikus
goresnį ir greitesnį pa- Baigusi akuše*
reikalo. Jei perklotas šaltame

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE

datigiau la tarnavimą savo kostiimeriams, valgy
klą padidinom veik dvigubai.
Taipjęi
jaus ir vaško ar mažiaus kolo (taisėm naujus, labiau sanitariškus
gaminimo įrankius. Todėl užkviečiame
nijos.
visus atsilankyti. Savininkas
A. NORKUS,
750
West 31 st Stree,
Metinė arbata iš džiovintų ar
Te). Yards 5377.

Gerai iAtaukuok duonos blėtą laike, dėle, truput}

1 šaukštuką cinamonų
Yz šaukštuko “all-spice”
1 šaukštuką “mace”
1 šaukštuką gvazdikų
ŽUVIES RITULIAI
ll/i< puoduko vandens
1 šaukštuką vanillos.
1 puoduką supjaustytos “cod”
Išsijok sausus daiktus. Sudėk
žuvies
laukus, vandenį ir vanillą ir ge
4 mažas bulves
rai išmaišyk. Sudėk sausus daik
1 kiaušinis
tus ir vėl maišyk. Kepk trijose
šaukštuko sviesto
blėtyse po 20 minutų, o vieno
i/8 šaukštuko pipirų.
Nulupk, supjaustyk bulves ir je klėtyje 45 minutes.
virk su žuvimi ant mažos ug
nies. Kuomet bulvės išvirs nu RŪGŠTAUS PIENO IMBIE
RIAUS DUONA
pilk vandenį ir nudžiovink. Sumaigyk ir sumaišyk su likusiais
dalykais. Paskui plak ilgai. Pa Yz puoduko rūgštaus pieno
imk su šaukštu ir įdėk i karš 1/2 puoduko molasses
tus taukus. Virk giliuose tau Yz puoduko cukraus
1 šaukštuką baking sodos
kose pakol parus. Paduok į sta
1% puodukų miežių miltų (ne
lą su sūrio dažniu arba su bal
tu dažniu padarytų iš sviesto, visai.IJ/įj puodukų)
Yz puoduko komu
miltu4
pieno ir miltų.
(f Imi r, ne meal) .I šaukštuką “cloves”“SARATOGA ČIUPS”
I šaukštuką imbieriaus
1 šaukštuką druskos
6 bulvės
Yz puoduko taukų.
Y> šaukštuko druskos
Sumaišyk cukrų, molasses ir
i/B šaukštuko pipirų.
Nuplauk ir labai plonais rie- rūgštų pieną. Ištanpink sodą tru
tūliais supjaustyk bulves, pas putyje karšto vandens ir pridėk.
kui įdėk į verdantį vandenį ant Sumaišyk miltus ir “spaisus”, ir
vienos minutės, išimk, nudžio druską ir pridėk prie pirmo mi
vink švarų rankšluoščių. Sudėk šinio. Gerai sumaišyk ir tada
bulves į švarų šitą ir šitą su pridėk ištarpintus taukus. Kepk
bulvėm įdėk į gilus taukus. Kaip lėkštoje, gerai ištaukuotoje blebulvės parus išimk, apiberk toje, apie 30 minutų vidutiniai
druska ir pipirais ir paduok į karštame pečiuje.
stala.

KĄ IR KAIP VIRTI

ir sudėk mišinį. Kepk apie va
landą ir pusę. Būtinai reikia už
dengti su kita duonos blčta ar
ba taip dugnu, nes kitaip pasi
darys ant duonos labai stora
pluta.
1
’ 1v
Jeigu nori,'gali pridėti pusę
puoduko išplautų ir išmiltiiotų
razinkų pirm negu įdėti tešlą į
blefą.

ba žalių mėtų lapų su trupučiu
cukraus apstabdo supykusius
—-—-I---------- ■-------vidurius ir (pagelbsti nuo suer-*Jei nori turėt
zinto. vidurių padėjimo pas vai
nuolatinį draugą —
kus.
skaityk Naujienas.

Seimininkėms patarimai
Sutrukusioms rankoms gydy
ti paimk kolonijos sakų (rosin)
10 uncijų, avių lajaus; 2 unci
jas, vaško 1 unciją, ’lštarpink
drauge, išminkyk kaip kurpiai

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. ^Cash arba ant išmokėjimų.
'
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje.
.

IiakTKUS, Pre»,

ib!9 W. 47th si., Tel, Boulevard .7101, 1892, Chicago

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA

LIETUVON
Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais
ir nupiginta kaina grjštantiems, įvyksta

Gegužio 23čią, 1925
U. S. Ll N-I JA
'v

Laivu

LEVIATHAN
l/'iBė/il *^au žinoma ir pagirtu
per Naujienų Eks- .
kursantus
ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS Į ABI PUSES

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursiją sutaupysi 28 dolerius ir
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nėpiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, peš gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

Naujienų Laivakorčių Skyrius

KORNINĖ IMBIERIAUS
DUONA

2 puoduku kornų miltų (corn
meal)
1 puoduką miltų
2S/z puodukų verdančio van
dens
Taukų arba sviesto
2 valgomu šaukštu ūks ūso
(acto)
1 puoduką molasses
1 kiaušinį
šaukštą druskos
valgomą šaukštą sutrinta
imbieriaus
2 šaukštu sodos.
Pridėk komų miltus prie ver
dančio vandens dubeltavame
puode. Viryk Yt valandos; su
pilk į molini bliudą. Pridėk mo
lasses, aliejų, uksusą ir kiauši
nį, gerai išplaktą. Gerai išplak
mišinį. Pridėk išsijotus kartu
miltus, druską, sodą ir imbierių. Vėl gerai išmaišyk, tada su
dėk į ištaukuotas blėtas tegul
pakįla. Kaip pakils kepk pečiuje
apie 30 minutų.
AŠTRUS BE KIAUŠINIŲ
PYRAGAS

3 puodukus smulkių miltų
1’ puoduką cukraus
3 šaukštukus baking powder
Yž puoduko ištarpytų taukų
arba sviesto

dykai.

3113 South
Halsted

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 Sf. Halsted St. j

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

3235 S. Halsted St.

rarDR. HERZMAN-®
—L š

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

DR. SERNER, G. D.

Boulevard 4136

Turėk švarias, sveikas akis

3235 S. Halsted St.

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

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Spėriai: Nedėliomis ofisas uždary
tas.
Jeigu reikalinga dėl namų,
šaukite
Boulevard 4136 arba
J)rexel 0950.

Akini'ai $5 ir augšeiau
Valandos nuo I iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12

No. 2061. Jeigu Tamsta mėgsti
gražią suknelę, tai ši suknia Tamstai
būtinai patiks.
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38,
40 colių per krutinę.
36 mierai reikia 2% yardo 40 co
lių materijos.
Norint gauti vieną ar daugiau virš
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, 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.
NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III
čia j dedu ib centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No-----------

Mleros.......... . .............. per krutinę
(Vardas ir pavardė)
(Adresas)

(Miestas ir vaht.)

Visi norime gerų apysakų, kuriose at
vaizduojama musų gyvenimas, mes patys,
mums nežinomų žmonių gyvenimas, —
Meilė, laimė, vargai, baimė ir viskas, kas
esti, ar gali būt ant žemės.
Malonu yra kiekvienam po dienos sun
kių darbų/ po susinervavimų musų gyveni
me, perskaityt lengvų apysakų, nusiramint
ir pasilsėti, štai dabar greitu laiku tilps
Naujienose.

Anatole France’o apysakos. Nesenai
miręs A. France buvo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. . Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovanų už pasižymėjimą literatūroj. Jo raštai yra nepaprastai įdomus.
. Skaitykit Naujienas nepraleisdami nei
vieno numerio ir patarkit užsiprenume
ruoti kitiems.

■

■
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DR. CHARLES SEGAL

Dr. Benedict Aron

Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois

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

Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir
plaučių. Gydo gerai Šlapumo ligas.
1046 Milwaukee Avė., kam p. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage
3995. Res. Keystone 4130.

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

Telefonas Midway 2880
h...... .
—................... .— z
/■.......... .....................................

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

„Tamstos vaistai yra kaip
tik tokie kaip jus sakot yra
ir verti daug daugiau negu
jus prašot“.
James Pearson,
Box 192.

Drummond, Wi«.

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki
12 dieną.

k .........
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PE-RU-NA

Phone Cicero 8459

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip
per Penkiasdešimts metu.

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

S DR. SHERMAN
Valandos nuo J iki 3 po pietų ir
nuo 6:30 iki 9 vakare.

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

DR. M. J. SHERMAN ’

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas
V

LIETUVIŲ DAKTARAI

Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue
lalanti. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietį} ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. l)rexei 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

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

Poilsis Sielai —
Penas Protui—
Gyduolės Nervams

, II

3333
So. Halsted St.
I

DR. A. J. BERTASH

2061

u.........

kl

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

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

APYSAKOS

RUSI J O S—

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ip nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal
8110. Naktj
Telefonai:
Drexel 0950

Chicago, III

1739 So. Halsted St.,

St.

PRANEŠIMAS

Dr. J. ivi. Cnrzan

DO A 7 4 (1 Kelione iš Chicagos
Klaipedon ir Atgal

C) bananai
kiaušinis
šaukštus pieno
Duonos trupinių.
Nulupk bananus. Sumaišyk
kiaušinį su pašildytu pienu,
[mirkyk bananą į pieną ir kiau
šinio mišinį ir apiberk duonos
trupiniais. Kepk ištarpytuose
taukose 3 minutas.

rijos
kolegiją;
ilgai
praktika
vusi
Pennsylvanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligos# prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

Lietuvis Specialistas

I

KEITI BANANAI

Pasekmingai pa
tarnauju
mote
rims prie gimdym o,
prit arimai

-uh—•hm—nn«—h i«— iiii*-H’

KEPTOS SALDŽIOS
BULVĖS

• 1

Woitkewicz«
BAN1S
AKUŠEREA

M.

TIK BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I - r.

BKOWN RREAI)

puoduką “corn meal”
puoduką rugių miltų (rye)
1 puoduką “graham” miltų
6 bulvės
šaukštuku druskos
i/> šaukštuko druskos
% valgomo šaukšto sodos
i/8 šaukštuko pipirų.
2 puoduku tiršto rūgštaus
Nuplauk, nulupk ir supjau pieno (arba *4 valgomo šauk
styk į ketvirtainius šmotukus što sodos ir 2 puoduku saldaus
ir virk karštame vandenyj 8 mi- pieno.
nutas. Nudžiovink, apibarstyk
% puoduko molasses
druska ir pipirais ir virk giliuo
Išsijok visus miltus pirm ne
se taukuose apie 14 minutų. gu mieruoji. Pamieravus pridėk
Bulvės bus gražesnios jeigu pa
virsi kokias 10 minutų, paskui
nuimsi nuo ugnies ir vėl atgal

Tel. Blvd. 3138

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.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

K

Dr. 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
dėlioki s iš šventadieniais 10—12 dien

Chicago, III.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr.A.R. BLUMENTHAL

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Optometrist

Boulevard 6487

J^M^Sh^4649 S. Ashland Avė.

Kampas 47-tos ant
2 lubų

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

4—
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Francuziškas Daktaras

Dr. A. J. KARALIUS

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydytojas ir Chirurgas

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

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 C HIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

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

Pirmadienis, Saus. 26,, 1926

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«
Published Daily Except Sunday
by The Lithuanian News Pub. Co. Ine.
Editor p.

Grigaitis

1789 South Halsted Street
Chicago, III.
Telephone Rooeevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00
3c.

Subscription Ra te si
per year in Canada.
per year outside of Chicago.
per year in Chicago.
per copy.

Entered as Second Class Matter
March 17ih, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
March 2nd 1879. , t.
Naujienos eina kasdien, išskiriant
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:
Metams ................................ - $8.00
Pusei metų ......................... «... 4.00
Trims mėnesiams ...... -.......... ~ 2.00
Dviem mėnesiams.... ...........
1.50
Vienam mėnesiui ______ __ — .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ......................
3c
• Savaitei................................. — 18c
Mėnesiui .................................—. 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:
Metams ............
$7.00
Pusei metų
............. —:—— 8.50
Trims mėnesiams —1.75
Dviem mėesiam
---------------1.25
Vienam mėnesiui---------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
i (Atpiginta)
Metams
..... ........
$8.00
Pusei metų
--------------- 4.00
Trims mėnesiams^ ----------------- 2»00
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

• deli, panagės prisivelusios. Jiprie gyvuojančiojo valstybių tikoj vasalai-valdonai turi pilSatyra ir Juoką 1 sai turi brangią Watermano
susivienymo.
/ dyti Indijos, vicedcaraliaus valią.
■ firmos plunksną, gražių čekių,
Vienok ir tose šalyse, ku Tačiau jiems suteikiamą daug
INTELIGENTAS
bet jo parašas lietuviškas, nors
garbės, juos pasitinkant šaudo
rios dar iki šiol nepriklauso ma iš armdtų, etc. '■.
jisai moika savo pavardę ir per
[
Fal
j
etonpalailkis]
Tautų Sąjungai, pastaruoju Bet vidaus reikaluose magąkeisti.
laiku vis labiaus stiprėja radži yra nepri^ųlmįn^as ir ga
Lengva atpasakoti biografiją Darwino teoriją jus tikėkite
li
valdyti
kaip
tinkamas.
į
vals

mintis, kad reikia į ją stoti.,
tokio žmogaus, kurį arti pažįs- ar ne tikėkite —■ tai jūsų reika
lai. Vienok čionais nekalbu apie Jas. Vienok Inteligento evoliuVokietija jau yra principia- tybę jie žiuri kaip į savo nuosa
vybę,
o
į
valdinius,
kaip
į
bau

Vieną asmenf, bet apie visą veis- ei ja jums tur būt aiški be giles
liai nutarusi padaryti tą
džiauninkus.
Visas valstybės kiekvienas žmogus 1924 me lę tų lietuviškų dvikojų, kurie nių įrodymų, nes jus patys sa
žingsnį. Jungtinės gi Ame turtas eina į magaradži iždą. tus atsimins ilgai, minės gal už
paskutiniais laikais,
sekdami vomis akimis galėjote pamatytį,
rikos Valstijos yra oficialiai Valdonas baudžia pagal savo dešimties, o gal už dvidešimties tur būt europiečių mados, pra jei
žiūrėjote kur reikėjo žiūrė
pareiškusios savo norą da- nuožiūrą, ir tik tąsyk, kai ma- mttų. Taip visi pamename 1922- dėjo vadintis “inteligentais”.
ti. Kitaip sakant, aš užbaigiu,
19-17
ir
kitus
metus,
bet
tokių
lyvauti Nuolatiniam Tarp- garadži visai į žvėrį išvirsta— kaip praėjusieji gal niekas ne 1 Kiekvienas daiktas šiame palikdamas jums spręsti. Jei
tautiniam Teisme, kuris gy 'įsimaišo baltas “radža,” tai yra pamename — štai delko jie mi sviete turi savo praeities istori spręsti nenorite arba nemokate,
ją, turi savo tam tikrą evoliuci tai jūsų dalykas ir reikalas. Aš
vuoja po Tautų Sąjungos britų valdžia.
nėtini.
Laike
Kalėdų
ir
Naujų
“Ponas A”, t. y. radža, t. y.
ją, mUsų naujosios kalbos žo pasakiau ką galėjau.—Padauža.
Metų
švenčių,
uodus
krikščionys
globa (Haagoje).
Sir Hari Singh — atletiško su
džiais sakant, yra iš ko nors iš

Kuo minėtini se
nieji metai
Lietuvoj

dėjimo jaunas
žmogus, kuris
Kad dabartinė Tautų Są Indijoj mokėsi specialiniame
junga turi stambių ydų, tai kunigaikščių korpuse ir todėl
visi žino. Bet; ydų turi ir angliškai kalba kuopuikiausia.
kiekviena atskira valstybė, Viskame' kitame jis rytų valdo
o betgi mes nesakome, jogei nas. Jo šalies gyventojai ski
riasi nuo braminų tik ritualu.
valstybės turi būt išnaikin Kai buvo daromas surašinėji
tos. Mes stengiamės jų ydas mas, pirmoje vietoje buvo klau
pašalinti.
siama ar priklauso sichų sektai
Taip pat yra ir su Tautų ir “ar pripažįsti barzdaskutį ir
Sąjunga. Ji darysis juo to tabaką”? Sichai neskuta nei
bulesnė, juo geresni darysis galvos, nei barzdos ir smerkia
“žolę, kuri hugą ant nusidėjėlio
atskiri josios narįai, juo tin- kapo.” Sulig sichų patvarkymo,
kamesnius atstovus siųs be britvos ir tabako, griežtai
kiekviena valstybė į Tautų yra draudžiama turėti susinešiSąjungos kongresus ir kon- mų sul kitokio tikėjimo moteri
Gaila, kad iki šiol Ameri

traukdavo bažnyčion, arklius į
rogutes pasikinkę, šiemet prisi sirutuliojęs. Tai-gi, ir “inteli
ėjo eiti pėstiems ar su ratais gentas” nevisuomet tokiu buvo.
| Inteligentas atvyko i Ameri
dardėti. Sniego nė matyt nebu
vo ir nėra. Laukai sukaustyti ką. žandarai jo Lietuvoje ne
šalčio pančiais, bet sniego min gaudė: jisai atvažiavo dolerių
prisirinkti. Dirbtuvėje tų dole
kštam patalui nėra visai. Meteo
rių neperdaugiausia prisirinksi:
rologai — mokslo vyrai, tirią at
Inteligentas pradeda jų kitur
mosferos reiškinius, spėją orą,
ieškoti. Jisai Lietuvoje dvi žie
privalėtų daug domės į praėju
sius metus kreipti. Gal ženklai mį pradžios mokykloje sėdėjo,
prieš didelius
karščius, o . gal skvo pavardę gaili • rusų raidė
mis pasirašyti, Jisai paima glė
ledų gadynė artinasi, kas žino?
Bet aš tuo klausimu mažai nu- bį Sapnininkų- ir pardavinėja,
sijaučiu ir dėlto nieko apie\tai žmonės mėgsta kaziruoti: Inte
ligentas pardavinėja kazyras.
nerašysiu. Tik tiek man rūpi,
kad seniau kai aš mažutėlis bu žpionės mėgsta štukas, velnius
vau, pamenu, sniegu per Kalė ir šventųjų gyvenimus: Inteli
pardavinėja šituos daik
das ir Naujus Metus neišbris- gentas
tus. žmones serga ir nori vais

mis. Tatai lengvai išaiškina tą davau, o dabar
ir
išgąsti, kuris apėmė “poną A”, baltumomis negali.

pasigėrėti

tą: Inteligentas pats "dirba “lie-

. A

Standard Oil Co. nuo vakar
pakėlė gasolino kainą po 1c ant
galiono. Dabar už gasoliną bus
mokama po 17c už galioną. Ki
tos kompanijos turbut irgi tą
patį padarys.

Edward Gay, 21 m., 5765
Wentworth Avė., iškrito per tre
čio augšto langą. Atbėgo polici
ja jį gelbėti, bet jis jai tik tiek
pasakė: “Eikit šalin, leiskit man
miegot”. Vienok visgi tapo nu
gabentas ligoninėn, nes turėjo
nulaužtą koją. Jis buvo girtas.

!!!!•

Politinė Ekonomija:
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis

*
KAIP MUSU VISUOMENĖS GYVENIMAS YRA IR KAIP TURI
BŪTI SUTVARKYTAS.

Įžanga.

Jei vieną valandėlę užmiršime
savo vargus ir rūpesčius ir atydžiai įsižiūrėsime į tą tvarką, ku
ri šiandien viešpatauja musų
visuomenės gyvenimui, tai koki
stebuklinga

ir

sakysim, eiti į miestą sau lai
mės ieškoti, pasiekei tuo tikslu
gal būti Ameriką, ar kitą kuri
tolimą kraštą, kame daugiau įvairių fabrikų. Patekai, saky
sim, audžiamoj on dirbtuvėm

Keista tąu bu V o, kada tave pa
nesuprantama statė prie mašinos.
Pradžioj

pradžioj ji mums pasirodysi Vi sunku tau buvo ją valdyti, čia
sur pasirodys matytį nesupran bus verpalas sugadintas, čia,
tamas prieštaravimas; • Vieni žiūrėk, vos ranka i mašinos ra
dirba apsipildami kruvinu pra tų^ nepateko ir tt. Pamažu bet
kaitu, kiti dikadddpiauja; vieni gi t apsipratai; išbuvai 2—3 me
badauja ir kaip musys miršta Į- tus, gerai išsimiklinai tam dar
vairiomis ligomis, kiti gyvena bui ir šiaip taip verties. Visą
gražiausiuose rumUose, valgo ir amžių turi audėjas būti, tik
geria ką tik išmanė; vieni de staiga fabriko savininkas parei
juoja ir kenčia, kiti džiaugiasi ir škia, kad pusę darbininkų jis
linksminasi.
<Galvojant
_______ taip, turi atleisti, nes audinių maža
kaip Dievas įsakė, turėtų gerai kas teperka ir todėl jis neturi
vykti gyventi tam, kas darbin- kur dėti net tai, kas jau išausta.
gas ir taupingas. Jis ir gražiuo- Štai atsidūrė vėl gatvėj be dar
se rūmuose gyvena ir valgo bei bo. Bėgi tu su kitais savo drau
geria, ko nori, žodžiu, tokiam gais į kitą audžiamąją dirbtuvę,
žmogui visa klojasi, tarytum bu bet ten jums atsako: “Atsipra
tų sviestu patepta. Gi tas, kurs šome, meldžiamieji! Mes vos atnieko nedirba, yra priverstas sikratėm nuo savųjų, net polici
griaudžiai verkti, nes, jei tu nie jos teko šauktis.”
ko nenori dirbti, esi tinginys ar
Kas tau daryti? Valgyti vis
girtuoklis — kaltink pats save: tik nori. Reik ieškoti darbo ki
kęsk visa ką, nes pats esi kaltas. tame fabrike. Kartais tai nėra
Taip, rodos, turėtų būti einant labai sunku, bet atsitinka, kąd
Dievo ir žmonių įstatymais. Bet ir kituose fabrikuose nėra dar
kur čia tau taip bus. Badauja bo. Taip dabar yra, pav., Ame
lingu paraku.
Tobulėjo gink Inteligentas turi
automobilių, ir šaltį kenčia, miršta kaip mu rikoj. Leiskime, kad tu esi dar
lai, tobulėjo ir protas žmogaus. grąžius namus ir daug kitokių sys, brenda gilų vargą kaip tik laimingas, kad tau pavyko gauti
tai tie, kurie dirba kruvinai pra darbo geležies fabrike, yienas
Ateidavo,
matyt, į galvą ne patogumų.
kaituodami. Gi tiems, kurie Dievas težino, kiek tau reikėjo
Inteligentas turi pinigų. Da-jkaituodaini.
vienam’ mintis, kad per tankiai
liejasi nekaltas kraujas. Bet tai bar su juo nesusikalbėti. Jisai nieko nedirba, čia ne gyvenimas,! vargti ir kęsti, kol įpratai į naubuvo tik laikinoji svajonė. Am viską žino: profesionalai arba(bet rojus. Kits tik ir temoka jįjį darbą. Vos tu apsipratai
žiams slenkant pradėta galvoti, šiaip apšviestesni žmonės jau ne pinigus saujomis berti. Kokia naujoj vietoj, žiūrėk tave ir iš
šaukti susivažiavimai kad dary draugai: jisai pinigų turi. Jisai čia teisybė? Jei tu negimai tur- čia varo. Taip ir daužaisi visą
(čiaus sunumi, tai tau ir lemta savo amželį, nežinai, kur eini,
ti taiką. ' Neminint vietų ir lai gali čekiui rašyti.
Inteligentas dabar jau save visą amželę- vargti. Tu žemele nežinai, iš kurios pusės tave neko, kur ir kada tokios mintys
keliama buvo, bet žinom, kad inteligentu vadina ir jį visi ger- tebešliauži, o vargas jau tyko ta- laimė užklups.
po kiekvienos tokios konferenci biar Inteligentų rately ir pir- ve įpagauti.... pagaus ir mėtysi Apsidairai aplinkui — skaujos buvo barškinami ginklai —- mas ir paskutinis. Ką tu padu- po platų pasauli. Pavyzdžiui, gi- du tau pasidaro dėl savęs ir kiatnaujinamas karas — Neaplei- rysi — jisai tave kai bematant mei tu Lietuvos gritelninko su- tų. Juk tu žmogumi vadinies,
džiant kitų kraštų, kultūringoji nupirks arba parduos. Jisai jau rūkusioj bakūžėj. Nesukako tau esi sukurtas Dievo paveikslu, gi
Europa su pertraukomis, pasil ir angliškai pramoko, jisai ir penki meteliai, o tu jau jauti savo "valios tavy tik tiek,
’ ’
’ ’
kiek
sėdama, kad ne vienur, tai ki Lietuvoje yra buvęs, ir pietus ant savo silpnų petelių jungą. bet kurioj skiedroj, kurią neša ir
tur iki šių metų
skerdė stip su aukštais valdininkais Metro- Tu nori bėgioti ir žaisti, bet tau meto didelė banga. Taip ir tarinsiąs jaunuolių eiles, lyg ne poly valgęs, jam ir militarine duoda vytį ir pristato žąsis ga- ve į visas puses, drasko ir laugalėdama jų išpenėti ar kitaip. paroda buvo surengta/Ką tu pa- nyti. Dar paaugėjai — gauni žo piktas likimas, ir galutinai
---------1
artinais!
valanda,
darysi: jisai doleriais tave ap- kitą ciną: tau liepia kiaules ga- tavo jėgas pakirtęs išmeta kur
kada “Tautų
Sąjunga” spręs mes ir jų jam dar liks.
'nyti, paskui galvijus ir tt. Ir nors patvorio. Kiutok čia, svei
taikos klausimą. Ką išspręs, ką Jisai dabar musų amerikiečių vis tai ne namie, bet svetur. kas !
nutars matysim, o kaip reali draugijoje vadinasi gerbiamas Anksti keli, vėlai guli, suplyšęs : Kas .gi vyra tas
________
likimas,,___
kas gi
zuos gyveniman — ateitis paro arba didžiai gerbiamas. Jisai sa- nudriskęs, dažnai ir menkai pa- yra ta nežinoma jėga, kuri taip
dys. Jei bus tik laikinoji gink vo atvaizdą į 'laikraščius įside- valgęs, visų stumdomas, visų u- nemidįaširdingai žmones rikiuolų taika, tai šių dienų istorijos da, o tavo, paprastas pilieti, j amas,—tai tavo pirmosios jau- ja, jais kaip skiedromis žaidžia,
lapai musų ainiams, bus malo burnos niekas nepaiso. Jisai di- nystės dienelės, žiemą norėtu- atima iš jų valią? Galinga yra
nus juokų žiupsnelis. Iipštikro, delis žmogus. Jisai
pasitinka mi tu molkyklą lankyti, bet kur ta jėga! štai ką pasakė apie ją
kaip nesijuokti, kaip nesistebėt, visokius
svečius iš Lietuvos, čia! Namie dalntų daug, o vai- žinomas rusų liaudies dainius
kad gamtos
protingi sutvėri kurie paskui jį tinkamai išgar- gyti nėra ko, todėl tėveliai ru Nekrasovas: “Pasauly yra Vieš
mai—žmonės, kariauja baisiai, biną: jisai dolerių turi. Jisai, jei pinasi tave kuogreičiausia vėl ki- patis, kuris nieko nesigaili; jo
nė menko proto gyvuliai.
nori, išsirenka save į preziden- tur tarnauti išleisti. Jei netoli vardas — badas.”
Musų atstovams į Taikos, kon tą kokios nors
įtakingesnės miestas ar dvaras, jei ten yra Štai toji jėga! Badas žmones
ferenciją, reik
palinkėti, kad draugijos —- tai jau jo reikalas, fabrikų, tave ten vedu. Patekai, valdo. Bet tas badas nebūtų
per atėjusius 1925-us metus iš- Jisai pasisamdė
redaktorių ir sakysim, degtukų ar odų dirbtu- toks baisus, jei jam neteiktų tospręstų klausimą
tinkamai n savo laikraštį leidžia — tai vėl veg; dirbti reik 12—14 valandų kios didelės jėgos biauri žmonių
kad gyvenimas ivykdintų. Dąr- jo reikalas. Redaktorius rašo (jei tai, sakysim, buvo prieš pa- sukul toji tvarka. Visas —
varbo žmonių klasė karų senai nė ką jisai liepia — jau čia tai'tik- saulinį karą), o moka grašga- gas kyla iš tos tvarkos, Delko
norėjo, nenori ir nenorės. Nes rai jo reikalas. Jisai savo vai liūs; sieros, fosforo ir įvairių ki- vieniems gera, kitiems prasta,
istorijoj ^užfiksuoti
karai, tai kus angliškai kalbina —- tai jo tų rakščių ir dtflkių pilnas oras dclko vieni prabangoj gyvena, o
tik gynimas kapitalistų reikalų reikalas, —nors jisai dažnai va džiovina tavo jaunus plaučius, kiti punta dėl bado?...
ii’ įskerdynės darbo žmonių mi- dinusi
tautininku ir Lietuvos Tavo tėveliui gaila savo vaiko,1 Daug kentėjo žmogaus siela,
nios.
patriotu. Jisai sau ii' savo šei bet nieko nepadarysi —kitos iš- kol išsprendė šituos klausimus,
GSda britų juristams — poli- mynai gydyti
kol susekė, kas yra teisinga ir
pasišaukia kokį eities nėra.
žmonių
sukurtoj
tikąms, kad nugalėtu ’sutitub^y- norsL “profesorių”, lietuviai gy- Jei kuine tavęs neapleis, jei itateisinga
ti karų. .Gėd-i.'1A tų^la^o^nio- (lįtbjąij.janirii^g'eri
čia?žino- tave mažą liganepasmaugs -ar tvarkoj.
nių renkamiems parlamentams, ma, jo reikalas.
j fabriko mašinaSsprando neriu-Apie lųusų šių dienų visuomeInteligentaš dįdelis žmogus, suks ir tu susilauksi 18 ni^tų, nes tvarkos gerybes ir blogybes
kurie šimtais
sėdėdami tautų
sargyboj,' negalėtų- atskleisti tiktai viena su juo bėda: jo fi- tai gausi tada pats pagalvoti a-meš toliau ir kalbėsime.Jei visa
naujų “meilės” lygybė;, broly zionomija lietuviška, jo pasielgi- pie savo likimą. , Kur tau eiti ? tai mums bus aišku,tada gal
mai tikrai mužikiški. Jis vis dar Bernauti ar į fabriką.stoti. Ki- geriau mokėsime i su savo varbės” horizontų.
kopūstus vallgo. Jo pirštai di- tur nėra kur dėtis, Nusprendei, gaiš kovoti. .
—Paulius.
(Bus daugiau)

karstas” savo namuose ir pats
Nežiūrint to, kad naujasis
kai jis buvo užkluptas Paryžiaus
kos socialistai į tą tarptauti viešbutyj su p-ia. Robitysoh.
I( Praėję metai minėtini ir dėl pąrdavinėja “nuo visokių ligų”.
Vokietijos kabinetas viešai nę organizaciją žiurėjo arba
Kaip visi magaradži, Kašmi to, kad visas kultūrinis pasaulis Jisai žmones veda pas žydelį
pasižadėjo laikytis kdnstitu-*
:
taiką, o diktatą ir nuo kiekvieno ligoindiferentiškai arba visai ro valdytojas žiuri į šalį, kaip į svajoja apie ramybę,
cijos (t. y. neiti prieš respu
savo nuosavybę. Visos įplaukos apsigręžę, tie patys
ižmonės,'nies gauna' komisą. Jis ir pats
neigiamai.
bliką), už jį balsavo tik
(
eina į magaradži iždą. Prieš denuodingas dujas gami- gydo...
tai 246 reichstago nariai.
Inteligentas pasisamdo stu
šimtį metų Kašmirė buvo suras na.
Reichstagas susideda iš 493 U
M ta minerališki* turtai, kurie pa-' žvilgterėjus žmonijos praei- dentėlį, kuris jam kataliogą pa
vesta anglams. Pelnas eina ma- tin (istorijos lapuosna), su nu- rašo. Inteligentas nededa savo
atstovų, taigi valdžia nega
garadži. štai kodėl Kašmiro ma- sistebėjimu, tenka sakyti, kad vardą, nes tame katalioge jisai
vo nė pusės atstovų pritari
garadži yra
neįmanomai tur- buvo karui, žudynės, pertraukos prižada ir tai, ko dar nė pats
mo.
(Iš Dioneo)
•taika, vėl karai, dar smarkes- j velnias nėra padaręs. Biznis eiDaugelis atstovų susilai
Prieš 45 metus padėtis Kaš- ni.. Taip, žmonijai lemta buvo na.
*
‘
kė nuo balsavimo. Kai ku
įskilbusi Robinsono byla, mirė buvo toki: magaradži ap- perkęsti daug vargo, ‘skurdo ir
Inteligentas atidaro savo ofirie katalikų Centro nariai užvesta prieš Midland banką, pa krovė neįmanomai dideliais rno- bado. ’ Daug žmonių jaunam są: pardavinėja namus ir lotus,
žemdirbiams amžy, be laiko į kapus nuvary- Kdtalfoginis biznis susmuko: ta
balsavo prieš valdžią, nors gimdė kitą bylą, kuri žada būti kesniais viską.
labiau sensacinga. Sąmoks buvo palikta tik gyvastis. Jų ti buvo, vis dėlto karo. Kalbant prakeikta valdžia pradėjo prie
keletas jų partijos žmonių dar
lininkai,
išgavę iš misteriško padėtis buvo blogesnė neg ver- lekoniškai, reik pasakyti, kad
ieškoti. Inteligentas da
dalyvauja valdžioje. Iš to “pono A” 150 tūkstančių svarų gų, nes pastaruosius visgi mai- pradedant žila senove, mums kabių
bar maino namus, perka ir par
aišku, kad Lutherio kabine sterlingų, traukiami dabar atsa tina. Britų valdžia ilgai kentė žinomu istorijoj 9-ju amžių, t. duoda miesto ir farmų prapertas stovi, kaip ant vištos ko komybėn už prigavystę. šį kartą tą begėdišką eksploataciją, bet y. 900-siais metais ir baigiąnt tes, inšurina ir kitokius darbus
jos. Nepraeis gal nė metai, bus nuimtos kaukės, kurios fi ant galo, pritruko kantrybės. 20-ju amžių, T. y. 1924 metais, dirba. Jisai jau prasideda ant
kaip Vokietijoje turės įvykti gūravo pirmoje byloje, Jų ten Į899 m. įsimaišė valdžia. Maga- žmonės plėšė gaujomis vieni ki- lango savo tikrą vardą ir pavar
buvo dvi: “Adjutantas” ir “po radži (“pono A” tėvas) buvo su tus. Išsyk mušasi kumščiomis, dę ir turi kelis agentus.
nauji rinkimai.
medžių lazdomis, tik vėliau ga Biznis eina gerai ir smarkiai.
nas A”. Pirmasai tapo areštuo

valdytas. Jam buvo leista už
tas Paryžiuje ir dabar eina de imti valdžią tik tada,
kai jis
rybos dėl jo išdavimo. Tai —
savo rųšies konstituciją.
Sausio 10 d. šiemet suka Charles Arthur, anglų kapitonas, išleido
Valdžia dabar randasi tarybos
ko penkeri metai nuo Tautų kilęs iš senovės Airijos karalių rankose, kur viena svarbiausių
Sąjungos įsikūrimo. Pasau- giminės. Matyti, Arthur turi rolių lošia anglų valdininkas.
lio nuomonės apie šitą tarp- nepaprastą talentą pinigams aik- Sunku surasti kitą tokią šalį,
tautinę organizaciją da ir voti. Jis paveldėjo plotą žemės, kur pavaldiniai rodytų tiek ma
šiandie yra labai ne vieno kuri davė jam 7,000 svarų ster žai simpatijos savo karaliams,
lingų pelno kas metą. Nuo to kaip Kašmire. Pavaldinių ne
dos, bet dabar jau vargiai paveldėjimo ,rau beveik nieko draugingas
nusistatymas, žino
galima abejot, kad jai yra nebeliko, nors Arthur {ebėra ma, akstino “poną A” užglosty
lemta pasilikti gyvai.
dar jaunas ir neilgai šeiminin ti savo Paryžiaus meiliškus prie
Per penkerius metus sa kavo. 1920 m., kai buvo dalina tikius. Bet britų teismo princi
vo amžiaus Tautų Sąjunga| ma gauti iš “pono A” pinigai, pas paėmė viršų ant politiškų
parodė nemažai gyvybės pa Arthuro daliai išpuolė 44 tūks išrokavimų. Buvo viešai paskelb
tančiai svarų sterlingų.
Iš tų
jėgų. Kasmet ji laikė dide pinigų nieko nebeliko: Paryžiuj ta ne lik “pono A” pilnas var
das, bet taipgi pareikalauta, kad
lius tarptautinius kongre į vieną naktį jis juos pralošė jis stotų liudyti apie savo 1919
sus, ir dažnai josios Taryba kortomis.
m. prietikius Europoje.
darė konferencijas; Sąjun “Misteriškas ponas A” bus genas magaradža nenorėjo
gos Tarybos konferencijų pašauktas liudyti. Tai— radža, tąsyk leisti savo sūnėną, bijo
per tą laiką buvo 33. Be to, Sir Hari Singh, pasenusio maga damas, kad tasai nejpultų’į pa
Tautų Sąjungos iniciatyva radži l^žamnu ir Kašmiro įpėdi gundą. Bet jaunas radža nuta
nis. Skaitytojai, manau, žino, rė, kad atėjo laikas ir žmonių
buvo surengta visa eilė tarp jog Indijoj yra be anglų valdo pamatyti ir save parodyti. Rad
tautinių pasitarimų įvai mų provincijų ir, taip vadinamų, ža tąsyk iškeliavo Europon su
riems - specialiems klausi vietinių valstybių, bet daugelis dideliu tarnų buriu. Kelionė bu
mams išspręsti, pav. kova tur būt, neturi tikro supratimo vo šauniausi. Bėgiu penkių mė
su “baltąja vergija”, susisie apie tų valstybių padėtį. Apiė nesių buvo išleista 500 tukst.
juos aš noriu trumpai pakalbė
kimo ir tranzito reikalai, ti, kad butų suprantama, iš kur sterlingų. Į tą sumą neįeina 150
tukst. svarų sterlingų, kurių pa
prekyba opiumu ir 1.1.
pas “poną A” atsirado toks mil galba radža norėjo užgesinti
žiniškas turtas.
Paryžiaus skandalą. Matyti, tos
Visos vasališkos Indijos vals- milžiniškos išlaidos nė kiek neat
šitoks ' 1'autų S ą.j i > i tgos i ty bes,
kartu paimtos, sudaro
veiklumas liudija, kad dirva’ 686 tuksiančius ketvirtainių ųiy- siliepė į radža turtą. Kalbama,
kad radža turįs sudėjęs į banjosios veikimui, yra plati. lių (tas plotas yra du kurt di kus 40 milionų svarų sterlingų,
Jeigu Tautų Sąjunga butų desnis už Vokietiją prieš karą) Byla įdomi iš daugelio atžvilpanaikinta, tai kas gi josios su 62Ua miliono gyventojų. To gių. Pirmoj vietoj, prieš mus
darbą atliktų? Pirmiaus, kių valstybių yra labai daug, herojus iš “1001 nakties”, perapie 700. Radža tokios neštas į šių dienų apystovas;
buvo kalbama apie tai, kad| regis
valstybės yra savo rųšies “Kauatsidengia visas pasaulis
vietoje dabartines Tautų’kaz(> ktlnigaikšlis.> senovės Ru- paskui
prigavikų, kurie tik tyko pagauSąjungos turi būt įsteigta sijoj- Tai'p vasalų vienok yra ti į savo kilpas turtingą auką.
kokia nors kita organizaci-| valdonai, turintys didelės įtakos. Ant galor iues matome nę^ąli^ką
ja. Bet šiandie tos kalbos Pavyzdžiui, Heiderabada, kurio teišnią,1'kuris athičta į -šalį net
jau yra nutilusios; jokių su valstybė turi 83 tukst. ketvįjftįi- valstybės išrakavimus.
manymų, kurie atstotų Tau mų mylių ir 11 milionų gitvėiitojų. Sekama didžiausi valsty
tų Sąjungą, dabar negirdėt. be yra Kašmir, kuri turi 80 tu- Siuskitį Naujienas
Jei eina ginčai, tai tįktai de- I kst. ketvirtainių mylių ir 3' mi- Lietuvon — tau bua
Hai to, ar debs, ar nesidėt bonus gyventojų,’ Užsienio poli- brangi dovana.
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Chicagiečiai taip ir ne
matė saulės užtemimo
Debesys paslėpė saulę ir neparo
dė jos iki vidurdienio.

Pereitą šeštadieni buvo veik
visuotinas saules užtemimas.
Chicago tokio didelio saulės už
temimo, kada turėjo užtemti 95
nuoš. saulės, nematė* nuo 1806
metų ir todėl visi rengėsi jį pa
matyti. Ypač kad sekamą sau
lės užtemimą Chicago matys tik
1945 metais, o visuotino užtemi
mo nematys net per visą šimt
metį. Bet chicagiečių rengi
masis prie šio nepaprasto gam
tos apsireiškimo, kada mėnulis
atsistoja tarp saulės ir žemės ir
uždengia nuo žemės saulės spin
dulius, nuėjo niekais. • Užtemi
mas turėjo prasidėti saulei te
kant. Saulė tekėdama kiek pa
sirodė ir kurie tuo laiku saulę
dabojo, matė kaip viršutinė sau
lės dalis yra lig nukąsta. Tai
buvo pradžia užtemimo. Bet už
valandėlės saulė pasislėpė už
aukštai esančio, bet tiršto debe
sio ir daugiau nepasirodė net iki
po vidurdienio. ,. Nesant saulės
nesimatė \h* paties užtemimo,
nors jis ten buvo (o galėjo ir ne
būti —► chicagiečiai to butų ne
pastebėję). Tik prieš pat 8 vai.,
didžiausio aptekimo laiku, buvo
pasidarę tampu, boti-paskui ir
vėl pamaži pradėjo švysti. Tai
viskas ką chicagiečiai matė iš
saulės užtemimo. Bet ir tai jų
nedomino, nes prie tamsos jie yra pripratę. Pereitą savaitę tu
rėjome net tris tokius užtemi
mus, kad visur reikėjo vėlai ry
te deginti žiburius. Bet tai bu
vo netikrasis saulės užtemimas,
o darytas Chicagoje,
pagelba
miglos ir durnų.

• Bet rytinės valstijos gerai ma
tė saulės užtemimą, nes ten bu
vo giedra.

Dar vienas automobilistas
nuteistas kalėjimai)
t

Pereitą savaitę du automobi
listai liko nuteisti kalėjimam Jau
buvo rašyta apie nuteisimą milionieriaus Joseph F. Kyle, kuris
girtas važiuodamas iš kabaretų
užmušė farmerį.
Pereitą penktadieni teisėjo EIler teisme tapo rastas kaltu užmušėjistėj dar vienas automobi
listas, John Glasebrook, 2254 S.
Avers Avė. Važiuodamas ne ta
puse gatvės jis užmušė John
Brennan, 70 m. Užmušęs žmo
gų jis pabėgo, bet tapo susektas
iš laisnio numerio. Jam gręsia
nuo 1 metų iki gyvos galvos kaįėjimo.

Priėmė miesto biudžetą
Miestas šiemet turės $185,629,653 išlaidų.

Mr. I. Knowitt
’

—— ■l—l——— » ■ I"

Matutis Alex
Milašius Petras
Ogentas J
Secuikaitis Frank
Petrošius Tedausas
Pocus Fistant
Poslunas Josefa
Rargis Roba
Romkaicini J
Ruibiux Leonardui
Saubaą J
j
Saputene Petronei!
Stiklius Mrs M
Talockai Ladislavui
Trupine M Ed ,
Valaitis J
Vaicvilaite Jedviga
VVianskis Jonas
Zileviciene Barbora
Zdanavičiui Y

da ten bust'pradėta laikyti susi- dalyke ypač pasižymėjo p. Petrinkimus. Taipgi buvo perskai ronis, apskričio sekretorius, ku
tyti vardai tų narių, kurie turi ris visaip bandė tą savo žygį pa
už dešimtį metų išbuvimo Drau teisinti. Tečiaus jie visgi tuos
gystėj nesirgus gauti dovanas, savo šmeižtus buvo priversti iš
tai yra, garbės žiedus, Ant raporto išbraukti; net ir j’ų tagalo sekė raportai nuo ligonių, vorščiai nedtyso kiek karščiau
juos ginti.
tuo susirinkimas užsibaigė.
Manau neprošalj bus pastebė- i Iš valdybos raporto paaiškėjo,
jus, kad tūli trys draugai, ma- kJd prie Apskričio prjklauso 18
tomai perdaug matę “namine-.
5 ižde yra $156.94.
,
Apart įšklausimo valdybos ir
lės,” visai bereikalingai sukėlė
triukšmą, kas žinoma draugys kuopų raportų, svarbesnių nuta
tei garbės nedaro. Bet tikiuo rimų nepadaryta.
si, kad ateity draugai mokės pa Buvo įnešta paaukoti iš Ap
gerbti ne tiktai Draugystę, bet skričio iždo $25; Vilniau^ vadavi
ir patys save, nes Draugystė y- mui. < Bolševikai tuoj prikibo
ra prog’resyvišflca, visada ir visur prie žodžio “vadavimas” ir vi
prisideda lietuvių progresyviŠ- saip čmė tyčiotis iš opaus Viikam veikime, reikalui esant ir niaus klausimo ir lietuvių kovos
aukų neatsisako duoti. Todėl
atgavimą savo sostinės. Jie
nariai yra Tneldžiami ant susi- eSil sutiktų paaukoti Vilniaus
rinkimų visada būti blaivus, kad našlaičiamis, bet ne Vilniaus vapanašųs atsitikimai neatsikarto- davimui, nes Vilnius jau esąs
tų
jneatyaduoiama^, amžinai pateIg. Žilinskas, ras t J _____ ______ *____________ —
(T$sa ant Orto ’pusl.)

Miesto tarybos finansų komi
sija jau parūpino šiems metams
miesto biudžetą, ir tas biudže
tas jau1 tapo priimtas miesto ta
rybos. Biudžetas yra nepapras
tai didelis, pirmas Chicagos is
torijoj savo didumu. Paprastai
jis būdavo priimamas paskuti 152
153
nėj valandoj —apie kovo 31 d.
šiemet gi jį priimta virš dvie-^ 157
jų mėnesių prieš išsibaigimą pa 158
skirto laiko.
166
Biudžetas numato šiems me 174
lams $185,629,653 išlaidų. Per 176
nai išlaidos siekė $170,951,013.
Padidėjimas išlaidų įvyko delei
padidinimo paskirifno pinigų mo
kykloms, daugiausia naujų mo
kyklų budavojimui.
Išimtinai miesto reikalams
(policijai, ugniagesiams, gatvių
taisymui ir t. p. išlaidoms) ski
riama yra virš $47,000,000. MoDraugystės Palaimiintos Liekykloms skiriama $75,000,000.
. tuvos veikimo.
Pereitą sek,madienį, BūrnsiKitos išlaidos eina atmokėjimui
niekurių skolų, pensijoms, van Draugyste Palaimintos Lietu- dėj, įvyko SLA. 2-ro Apskričio
deniui ($13,360,634), knygynui vos laikė metinį susirinkimą. konferencija. Konferencija bu
dalyvavo
($2,000,000), džiovininkų sana- sekmadieny, sausio 11 d:, Juod- vo gana skaitlingh,
torijai ($3,155,000) ir t. t.
vaikio (Rashinslkio)
salėj, i. 733 apie 100 delegatų nuo 17 kuo___
.‘j,. <.
Bindžętą priimta be didelių West 18th gat. PirTnihinkul atl1- pų. Dar dvi kuopos įstojo i Ap
darius' susirinkimą, buvo skaityskaity skritį.
susikirtimu.
t
Atidarant konferenciją kalbetas ir priimtas protokolas. Į
XX—
•Draugystę įstojo du,nauji nariai. j<> keli kalbėtojai, jų tarpe ir p.
Priėmus naujus narius, knygų M. J. Damijonaitis, .kuris ragino
ANNA PAVLOVĄ
peržiūrėjimo komisija išdavė vengti frakcinių! kivirčių, bet
CHICAGOJE
metinio knygų peržiūrėjimo rru- visiems dirbti išvien dėl
į Chicago atvyko garsioji ru portą, iš kurio paaiškėjo, kad lubo- Tvarkos vedėju buvo M.
su šdkikė Auna PavUova ir jos Draugystes turtas siekia $8,- Bacevičius.
I Nors bolševikai 'bažijasi, kad
didelis baletas. šiandie Audi 420.48.
jie nekėlią frakcinių kivirčių, o
torium teatre bus jos pirmas paNaujai valdybai užėmus vie tik nuoširdžiai dirbą dėl SLA.
sirodimas. Jos baletas tęsis čia tą, skaityta laiškas nuo Vilniaus
dvi savaites. Po to ji išvažiuos Vadavimo Komiteto, kuriame vienok jau valdybos raporte bu
bolševikų
gas tu oliuoti po visą pasaulį ir užprašo ant vasario 16 d. j vo galima įžiūrėti
frakcijos pastangas paniekinti
Amerikon greitai nebegryš.
“mass-miting” dėl išnešimo niekurius darbuotojus. Tame
Ji duos čia visai naują veika protesto prieš lenkų užgriebimą
lą “Don Quixoti,” kurio kompo Lietuvos sostinės Vilniaus. Ko
zitorium yra vienmetis Ludovvig respondencija priimta Ir išrink
? linkus, dekoracijos gi rusų dai ti delegatais Kaz. Kazlauskas ir
lininko Korovin.
Ant Yocius. Dar buvo skaityAuna Pavlovą ir jos baletas taV laiškas nuo Draugystes šv.
Jurgio, kuriame užprašo į Mildos
yra geriausi pasauly.
įšalę ant baliaus vasario 1 d. Po
to seka rinkimas kotm dėl suren
gimo maskaradinio baliaus M.
Meldažio salėj, vasario 21 d. Ba
lių nutarta po tris sykius gar
Šie laiškai yra atėję iš Eu sinti laikraščiuose Naujienose ir
Taipgi liko nutarta ropos. Kam jie priklauso, tegul Drauge.
Draugystės Palaimintos Lietu
nueina į vyriausjjį paštą (Clark
vos susirinkimus perkelti į Chiir Adams gatvių) atsiimti. Rei
cagos Lietuvių Auditoriją taip
kia klaust prie langelio kur
greitai, kaip tik susirinkimams
padėta iškaba “Advertised Winsalė bus gatava. Todėl draugų 1
dow” lobėj nuo Adams gat meldžiu tčmyti “Naujienų” pra
ves, pasakant laiško NUME nešimus, kur bus pranešta, kaRĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

Lietuvių Rateliuose
18 gatvės apielinke

WWtir

Jūsų buvęs senas

IŠNIRIMAS

Prietelis Patarėjas

‘I
į
r

Greitas, tikras būdas
prašalinimui jo

H. LEIBOWITZ

Vartokite biskį Sloan’s. Ne
trinkite. Jis palengvins tuo
jau. Sloans pradeda gydyti,
atgauna kraujo cirkuliaciją
išnarinimo vietoje, prašali
na skausmą ir atbudavoja su
žeistas vietas. Nusipirkite
buteli šiandien Pas visus
aptiekorius — 35 centai

Persikėlė į naują vietą
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vakare,
kasdien, o Nedaliomis nuo 10 ryto
iki 2 vai. po piet.

1617 S» Kedzie Avė.
Kampas Ogden Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų
drabužius.

— Prašalina skausmą!

Physical Health Institute

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

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

SLA. 2 ap. konferencijos
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DOMININKAS
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1 Abramaitis D
Adomaitis Dominikos
Arlovskui Anton
10 Baltaduonini Stanislavui
Belskas P '
Galmauskia Frank
10 eJurena Clasi$
Gercas Juzapas
Griksas Simonas
Jonciene Mary
Kleyinskas A
67 Kreųcius Kuzis 3
69 Krovelienei Mortai
86 Liberene Joana
91 Manus A

JONAS KOVJERA
Persiskyrė su šiuo pi
pėtnyčioj, 23 d, sausio, 1925 m.
7 vai. iš ryto. Kūnas pašalno
tas, 3424 W. 63 St. Laidotuves
atsibus utarninkc, 8 vai. iš ryto
iš vietos j Mclroso I’ark, Mount
Carinei bažnyčią 10 vai. iš ryto,
o po pamaldų j Mount Carinei
kapines.
Kviečių visus gimines, drau
gus ir pažystamus dalyvauti lai
dotuvėse.
Lieka,
Duktė Ona ir Antanieta
llupsh, sešerys ir duktė.

Pei’šjskyrč su šiuo pasauliu
seredoj, sausio 21, 1925, 5 va
landą ryto. Turėjo anjžiups
'69 ■irtCtus.Vfurfjo aptifeką per
38 metus. Paėjo iš Lietuvos
Šilalės parapijos; Baseinui
apskričio, Balsių kaimui.
Buvo vedęSj palikę .moterį.
Marijoną, du/ suhuš: Keistutį-#*
20 metu ir Stanislova1,13 nr.
Tris dukteris: Birulę; Genė-'
vaite ir Aldoną. Lietuvoj pa
liko dvi seseris: Petronėlę ir
/Uršulę* Amerikoje paliko dvi
^>usseseres: Jonan ųa- Beržjnaitė ir Uržulė TurauskaitĄ
Laidotuvės įvyks panedėly,
sausio 26, 8 vai. ryto iš na
mų 2335 S. Leavitt SI. į Auš
ros Vartų bažnyčią, po pa
maldų į Sv. Kazimiero ka
pines. Gimines, draugus ir
pažystamus kviečiame daly
vauti laiddtuvėse.
Nuliudusi moteris

.

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

* Paien^vins akių įtempimų, kuru
esti priežastimi galvos skaudėjimo
svaigimo, akių aptemimo, nervuo
tumo, skaudamą akių karštį, atl
įtaiso kreivas akis, nuima katarak
. tą, atitaiso trumparegystę ir toli
rėsystę. Prirenka teisingai akinius
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda : atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.09 ir ausčiau
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St

Du metai sueina Sausio 29 dieną kaip persiskyrė su

Kazimiera Norviliene ir du broliu Amerikoj: Ludomirą ir

Ignacų.
...
Paminėjimui ’2 metą sukaktuvių pamaldos atsibus »
Sausio 29 <1., 1925 m. Apveizdos Dievo Bažnyčioj, 18tn
gatve ir Union Avė., 7:45 iš. ryto, o po pamaldų širdingai
kviečiu atsilankyti į mano namus.

Visus gimines, draugus ir pažystamus kviečiamo da
lyvauti.
Nuliūdus moteris
Teodora Paplauskienė-Bakaitū, 716 W. 22 SI.,

Si

Telephone Lafayettę 4543
.................. ........

Phone Boulevard 7589

,

Dr,
William
Blanchard
į(^jpu3au . , bųvrs extra-ordinary
\ prbfėhųrfvąj'bfitalogijo8 Be r lino
'■
/ Universiteto)

Thone Enulevard 7589

3 SPECIALISTAS

Marijona Gečiene.

šiuo pasauliu, palikdamas dideliame, nuliudime savo mo
terį Teodorą, po levais Bakaitę ir tris seseris, Amerikoje:
Stanislavą Bud ginime, o Lietuvoj Alcksanra Kryžinio ir

Brighton Park, 2-rų lubų, Kūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.1
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare,
nedėldkmiais nuo 9 iki 12 pietų.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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 W. 47th SU
netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki
8 valandai vakare.

Traukimas dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su ' musų SVEIKATA YRA LAIMĖ
pleitom galima valgyti kiečiausią mai Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir vinimą, ateikite į inusų ofisą kuris
žemas musų kainas. Sergėkite savo yra prirengtas moderniškai.
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
1545 West 47th Street
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu
Netoli Ashland Are.
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai (lei
džiant serums tie
siai j kraują, su di
Ar turit silpnas akis?
deliu pasisekimu.
Turime
visada
Skauda jums galvą?
naujus serums —Profesoriaus Ehrlicho gyduoles 606 įr
pagerintos 914, gy
dome ęerai ir be skausmo.
Patarimai ir X-Ray Egzaminacija
Visai Dykai.
Maloniai priimsime kiekvieną —
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
Tai yra paprasti simptomai, dėl komybės.
Ligos kraujo, reumatizmo, nervų,
kurių matymas reikalauja pagel skilvio ligas, odos, krutinės, šonų,
tos. Gal būt, kad jums reikia aki kraujo nubčgimo, plaučių, kepenų,
nių? Pasitarkite su manim šian pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
specialurnas per 28 metus, visuo
dien. — Pritaikau taipgi akinius sų
met gausite geras pasekmes.
prie likusių čielų akinių stiklų.
Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
Medėlioj nuo 9 iki 11. 1
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ncbekentesite, jums tai nieko nekainuos.
The Pėoples Health Institute
DR. GILL, Specialistas

John J. Smetana
AKINIU EKSPERTAS

10 N. NVells St., kainp. VVashinęzon St.

'

1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3--čias uugšlas
. Kambariai 14, 15, 16 ir 17
Ant Platl’s Aptiekus
Pastebėkite mano iškabą
Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Ofiso valandos: Panedėly, ketverge
ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Utarninkc, ketverge ir sukatoj nuo 9
ryto iki 8 vakare. Nedalioj iv Šventi
nis nuo i b ryto iki I vai. po pietų.

Jau atėjo Kultūros No. 12.
Galima gauti Naujienose,
kaina tik 30 centų.
Iffllillllllllllllllllllllllllllllll^

Patmlstry doesn’t tnean anything In Ippy’s young Hfel
----------------

4201 Archer Avė., Chicago, III. •

Laidotuvėse patarnauja gra
bo.rius Lckavičia.

CEZARO PAPLAUSKO

broliai ir sesuo.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

GEČAS

Atsiimkit laiškus iš Pašto

lavo naujo bylos nagrinėjimo ir
..dėl to reikalavimo teisėjas dar
nespėjo išnešt savo nuospren
džio.
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Pirmadienis, Saus, 26, 1925
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Lietuvaitė atidaro baleto ĮVAIRUS SKELBIMAI
| šokilį .Studiją
BRIDGEPORT PATNTTNG

AUTOMOBILIAI

FORD — 1 tono trekas, (’anopy
kad pravesti daugiau savųjų, de Jau buvau rašęs Naujienose,
Tel. Yards 7282
body,
mechaniškai geras, 90 dienų
(Tąsa nuo 5-to pusi.)
legatu būti neapsiėmė — vis kad Lietuvių Keistučio Paš.
garantuotas, $290. .Parduosime už
& HDW. CO.
cash arba lengvais išmokėjimais, Ątkęs lenkams ir be ginklo negali- 'mat vieną balsą daugiau laimi); Kliubo Dramos Skyrius susirin
Malcvnjam ir popieriiojam.
Už- daru kas vakaras ir nekėlioj.
laikom malcvą, popierą,
nia busią atgauti.
BolšeVikai nors paskui ta pati kuopa buvo kime sausio 7 d. nutarė pakvies
Atsišaukite
Kaip jau buvo paskelbia, i>-lo
stiklus ir t. t.
ti
J.
Šaukimą
už
režisorių.
Bet
3109 W. 22 St.
čia pasirodė esą labai dideli mili- nutarusi neleisti ne delegatui
Aldona Narmonta atidarys sa
3149 So Halsted St.
dabar
dėl
tam
tikrų
priežasčių
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez..
taristai, nes jie tik ginklą mato eiti valdybon, bet tą nutarimą
vo studiją vasario 7 d. Kadan
tas nutarimas liko atmainytas,
ir be ginklo nieko nesitiki nu bolševikams pasiekė nutrinti.
gi Lietuvių Auditorija dar nė
Dar buvo Įnešta, kad SLA. ir režisierium pakviesta J. Uk- ra pabaigta, pamokos laikinai
veikti. O vienas jų vadas (MiPARDAVIMUI 5 kambarių rakan
zara) net atvirai pasakė, kad jei kuopos bandytų steigti vakari-j^verl- Trečiadieny, sausio 21 d bus laikomos Mildos svetainėj,
dai,
kaip nauji, parloro setas, valgy
tie pinigai butą skiriami pirki- nes lietuvių kalbos mokyklas Mclyinley Parko svetainėj, Įvy 2-ros lubos, P-lė Aldona yra
mui kambario setas, miegojimo kam
antra iš / eilės repeticija linkatoia
mųi ginklų karui su lenkais, tai vaikams ir suaugusiems. Bet ir *<o
setas, kaurai, grojiklis pianas,
mųkytoja, nes ji pati RENDON 6 kambarių flatae karš bario
Victrola,
parduosiu,pigiai, visus arha
linksmos
keturių
veiksnių
komejie “šiur” (tą žodį jis net pa- tą įnešimą bolševikai taip per
mok
inosi
v
i
rš
dalimis.
tu
vandenin
šildomas
gerame
padėji

i “Ponas Daugnoris,” Vado
briežė) pritartų, bet ne diplomą dirbo, kad išėjo taip, jog Apskriir mokylojniija virš me, $65. Tame pačiame name, 4 i Atsišaukite
vaujant
,1.
Uktveriui.
Nogė

kambarių fialas, karštu • vandenin
6601 So, Winchesler Avė.
Ii jai. Veltui buvo nurodinėja- 'lis kuopas ragina remti bolševi
Jau
ketvirtas
metas
1 -V ■------- L. r-.-L
šildomas
$50.
Gražioj
apielinkėj.
ma, kad nemanoma Vilniaus kų partijos Ateities žiedą, o ku čiau nors puse lupų pasakyti, kaip ji mokina viešose mokyk
6530 So. Robey St.
tų bolševikų vaikų draugijėlių kad mes, dramječiai, neapsiri lose kaipo speciale mAkylojn
Tel. Prospect 3926
pinigai eis vien tik našlaičių šel nėra, tai jas kurti, pagelba ŠI A. kom pasikviesdami J. Uktverj už vien lik d
klasiškų šokių,1
pimui, palai k imu i lietuvių mo kuopų. Tuo aiškiai norima į- i režisorių, nes yra gabus teatra gimnai'itikos ir surengia progkyklų VilnijojJr abelnai žadini velti SLA. kuopas į bolševikiškas las ir geras mokytojas.
didelis Storas, kampas
ramus užbaigusicms klases.1 35 RENDON
PARDAVIMUI kavos ir groserio
Viršminėta
komedija
bus
stair
Einerald
Avė. Seniausia apmui tautinio Vilnijos lietuvių partines, draugijėles, kad jas pa-1
Tose
mokyklose
ji
mokina
tarp
gyventa
‘ i vieta (Ihicagoj, tinkama krautuvė, stakas didelis, jai pirkėjui
SLA,........
autori-, ^oma vasario 15 d., Meldažio
susipratimo. Bet militaristin-, laikius
i ;: nepartinio CL_\.
dėl restauranto arba dėl kilokio butų perdaug stako, tai dalį galima
—Anton Jusas, 350 150 vaikučių ir mergai biznio.
atimti. Geras biznis, bet savininkas
gieji bolševikai tą įnešimą atme-Į tetų, nes šiaip žmonės jau ne. svetainėje.
čių kasdie. Kiekvienai klasei
Chas J. Bagdziunas,
turi du bizniu, tai neapsidirba. Par
to (bolševikai konferencijoje tu- (benori, kad bolševikiški tavorš736
West
35th
Street,
duosiu
už prieinamą, kainą. Krautu
yra duodama tik viena lekcija
Tel. Boulevard 1)012
vės įtaisymas pirmos klesos, su vi
rėjo didžiumą), — mat ta auka čiai su tavorškomis jų vaikus |
į savaitę. Vaikai nuo 6 iki 16
sais naujais' fixures ir parankumais.
tikėjo eiti ne ginklams; o kad globotų.
metų amžiaus priklauso prie
Kreipkitės
butų ginklams, tai, anot M iža Tuo konferencija ir užsibaigė
Draugiška
vakarienė.
—
1903 W. 51 St.
šių
klasių.
ANT
RENDOS
storas
su
mi

ms, jie butų
šiur”
įnešima
—Praeivis
priėmę.
P-lė Aldona yra baigusi ('hi- mais. Geroj vietoj bile kokiam
bizniui.
Pigi •renčia. Randasi
Kad nebutu jokio užmetimo,
rago
Normai
Schooi
of
PhysiSausio 17 d. Draugystė Sūnų
VVostmi /Yvo. ir 68 St.
kad bolševikai nesirūpina lietuPARSIDUODA
smulkmenų
ir Dukterų Lietuvos buvo suren- cal Educalion. Apart to, ji mo
A Įsišauki t:
vių reikalais, jie ant tų pėdų Įne
kinosi
pas
Mme
llazlitt.
Taip

krautuvė. Užlaikome soda, salgusi šeiininišką va karionę. Kaip
3129 So. Union Avė.
ša paskirti $25 našlių ir našlai
gi
isppcialių
rusu
baloto
šokių
dainius, cigarus ir schooi supply.
Dar žodis p. T. Januliui.
; paprastai tokie parengimai niečių londsm.
Niekas tam nesi
mokinosi
pas
Alelis
KoslolT,
Parduosiu pigiai, nes turiu sku
i kur nėra viešai garsinanh, taip
priešina. Nesipriešina ir bolše “Naujienų num. 18 p. T. Janu-j ir ši vakarienė
biai apleisti miestą.
nebuvo- viešai kuris Rusijoj įlalyvavo caro
vikai, nes tą įnešė jų vadas Mi- lis savo atsakyme p. A. Z. B. sa-[garsinta. Bet svečių visgi alsi - balele. Kilų skyrių šokių mo
1707 So. Halsted St.
žara (jei no jie butų įnešę, tai
H
EI
KALINGAS
kambarys
dėl
kinosi
pas
Miss
Jordan,
Kiaus
. . v.
ko kad jis netiesą rašąs apie jį. Jankė daug — apie 150 žmonių,
vieno vaikino su valgiu ar be val
gal veikiausia butu pasipi lesinę į
Janulis ir gi tiesos ! neskaitant vaikų. Reiškia, Mei- ir kilus.
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šoka, mokina ir išdirba naujas
niaus našlaičiams,
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! išrinktas ir p. P. Indrelė i tą j reikalus prieita ir prie naujų su- kiniai dalyvauja. Ji išplanuoja
daržovių krautuvė. Sena iš
tyti, kad jie tai aukai neprita
patį komitetą ir 'visas darbas manimų. Vienas narių padavė kostiumus ir pamokina moki REIDAI kambarys
dirbta vieta. Gausit bargeną.
ria, bet nebesumano ką daryti,
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Šaukit:
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PARSIDUODA Lunch ruimis
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Arti Paulina gatvės
eitį ir auką Vilniaus našlaičiams
IMė Aldona stengsis patar nimui.
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15
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jei
visos
atmetė.
tarpe komiteto narių yra kokie'draugijos tam pritartų, nueitų nauti Chicagos lietuvių vaiku Kreipkitės:
PARSIDUODA Victrola $175.Apsidirbus su bolševikams ne tai nesusipratimai, susirinkimas 1 anglų politikierių susirinkimus čiams kuogeriąusla. Tėvai ir
6551 So. Talmąn Avė.
vertės už $50.00 vienų metų
maloniais įnešimais, einama dai- pririnko du nauju nariu
'ir pasikui praneštų savo draugi- molinos, kreipei te atidos j šią
1-mos lubos
senumo su visais rekordais.
prie rinkimo Apskričio valdybos J. M. Locaitį ir Pr. Simonaitį joms, kokie kandidatai yra sta mokyklą.
P-lė Aldona sako:
Kreipkitės:
Į pirmininkus M. Bacevičių? kad darbas butų tęsiamas to- tomi i miestelio valdžią ir kokius “Geras lavinimas klasiškuose
Mrs. Kurtz,
daugiau nebekandidatuoja. Kan liaus. Bet kiek man yra žino lietuviai piliečiai privalo balsuo šokiuose išplėtoja įgimtą gra IŠPURENDAVO J A kambarys
1628 W. 34th St.
didatūrą stato buvęs sekretorius ma tai ir tas komitetas suside ti (mat ateinantį pavasarį, bal. žybę kūno, pagerina kimo gravienam vaikinui. Kambarys van
P. Petronis. Prieš jį kandida dantis iš “Big Four” ir gi netu- 4 d., bus renkama visa miestelio
deniu šildomas, maudynė ir elek PARDAVIMUI Automobilio
tuoja Grisius, žinoma, P. Pet į rėjo susirinkimo, kuriame butų administracija). <
mo, dol švarumo, de*l didesnės tra.
Garagius ir Repair Shop, Soutn
ronis lieka išrinktas. Įsckreto- |dalyvavę visi nariai.
Girdėtis, kad ir keli lietuviai gražybės, de'l geresnės sveika
6515
S.
Talman
Avė.
Sidėj. Labai pigiai, priimsime
rius kandidatuoja buvęs pirmi- Į Kas link nedėlklieny (saus. 25 ketina statyti savo kandidatu- tos,
šok ! Mano metode mo
Prospect 10210
mainas.
ninkas M. Bacevičius ir M. Vai- I dieną) buvusio susirinkimo, į as i įvairias valdvietes, todėl liną ti savo vaikučiais sykiu
.
John F. Novvcas,
dyla.
Išrenkama Bacevičius.
pasitobulini! patogume,
kurį p. T. Janulis kvietė, tai man lietuviai ir pradeda bruzdėti, kad
736 W. 35th St. Bouleverd 0012
Kiti valdybos nariai pasilieka se- • neišpuola dalyvaut. Jeigu bu
ū
sekėjai yra poptdiari

RAKANDAI

ISRENŪAVOJIMUI

PARDAVIMUI

Melrose Park

Bridgeportas

JIESKO KAMBARIŲ

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

nieji.

Kodėl Petronis ir Bacevi-

ir visur reikalaujami.

čiau dalyjvavęs, tai tamstos ma vuosius.

čius apsikeitė vietomis, — tai
ne už kišimų nosies ne į savo rei
jau bolševikiška paslaptis. Pet kalus būtumėt pavadinę “noitais yra arogantiškeslnis už
sium.”
—A. Z. B.
Bacevičių (tą jis parodė ir kon
ferencijoj) ir todėl mažiau tin
ka pirmininko vietai, bet gal būt
už tai bolševikai ir pastatė pir
mininku. Kad Bacevičius norė
Gedimino dr-jos vakaras
jo patekti valdybon, tai tą liū

Roseland

Įnešimas liko

Užmo

priimtas ir iš kestis šokėjams yra stebėtinai

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

rinkta komitetą, į kurį įėjo J. didelis.”

REIKALINGI vyras ir moteris
dirbti
daržininkų ant farmos.
Aldonos mokykloj bus įs-| Darbasprie
prasidės nuo 1 kovo — 1925.
teigta klasiškų šokių skyrius Pastovus darbas geram darbininkui.
Kreipkitės laišku
—A. vaikučiams' nuo 3 metų am
. .
Naujienos,
žiaus iki 16 metų; skyrius mer
1739 So. Halsted St.
Box 450
,
ginoms virš 16 metų amžiaus;

Dargis, P. Kiurus ir A1. Plėkštis.
Taigi Melrose Park lietuviai ir
politikoje pradeda veikti.

Kas bus vasario 1 d.

REIKIA DARBININKįl

Pranešimai

Atydai
Lietuvių

ŠTAI JŪSŲ PROGA!
čia jūsų ateitis. Turiu kelioli
ka gerų farmų KLORYDOS val
tį joj, kurias parduosiu už cash
arba išmokėjimais, 21) 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 prirengti)
ir su budinkais, kurių kainos
yra nuo $1,500 iki $27,000. Del
platesnių informacijų arba dėl
katalogo malonėkite atsišaukti
arba rašyti.
McCAfcKILL ESTATE
Lietuvių Departamentas
7 So. Dearborn St.,

Room 1548,
Chicago, III.
PARDAVIMUI prie Marųuetto Ma
nos ir Washtenaw Avė 6113, gražus
2 failų namas, 5-6 kambarių, garu
šidomas, suų parloras, stikliniai porčiai, varia, savininkas New Yorke,
bargenas.
6338 Western Avė.,
Tel. Republir 9094
MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes
parduodam ir mainom: namus, lotus,
farmas ir visokios rųšies biznius. Su
reikalais, kreipkitės pas
A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 4899

MORTGECltl -PASKOLOS
*

Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 morgičių, nebrangiai, greitas vei
kimas.
MAX COHEN
Room 351,
140 So. Dearborn St.
Tel. Central 1191

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes
taipgi perkame padarytus morgičius.
International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė.,
Lafayette 6738

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dressmaking ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, Designing, Tailoring ir Dressmaking. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINĘ DRESSMAKING
COLLĘGE
2407 W. Madison,
Chicago, III.
Phone Seeley 1643
M. K. HUTFir.Z, Manager

PAMOKOS

Anglų Kalbos
Pilietybės
Lietuvių Kalbos
Dailra.šystes
Aritmetikos
Gramatikos
Knygvedystės
Retorikos <
Literatūros
Stenografijos
Mašinėle Rašymo Etimalogijos
Prekybos Teisių
Oratorystės
Laiškų Rašymo
Logikos
S. Vai. Istorijos
Ekonomijos
Abelnos Istorijos
Fizikos
Geografijos
Sociologijos
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

PARSIDUODA
pigiai
kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7
kambarių, 2 katu garadžius
ir vištininkas. Lotas 60x125.
Su visais gražiais rakandais
specialės klasės motinoms, is>pearba be jų. Savininkas
ciales klases drūtesnėms mo
A. J. BERŽINSKAS
terims ir merginoms, kurios
6159 So. Artesian St.
noiri buti laibesnės, ir skyrius
VYRŲ
Amerikos Lietuvių Mokykla
1 flatas
dėl1 paprastų, tai yra balių šo
3106 So. Halsted St., Chicago, 11).
TIKRA ATEITIS
Tel. Prospect 6674
kiu, klasės dėl vyrų, moterų ir'
P. S. Musų mokykloje merginas
Del smarkių ir abitingų jaunų
ir moteris mokiname dykai.
Nuo
ryto
iki
10
vai.
gali

merginų.
salesmemj.
..
t
via
ntjpupiubvu piuyęu.
čia yia
yra nepaprasta
proga turėti ma matyti.

Draugija D. L. K. Gedimino
Sausio 18 d., Strumilo svet., su
“B irutė” užtrauks naują gierengė gan šaunų vakarą. Lietu smę....
vių Scenos Mylėtojų Ratelis su Susidarė sąjunga, —- sąjunga
vaidino “Consillium Facultatis’. iš “Birutes” ir Dzimdzi-DrimSu
Bohemian Vaidinimas išėjo gana gerai, nes
dzi. Ir ta sąjunga rengiasi va
importuotais aluicvi
šokimas yra graži loima nUolatinius santikius su didele ir atpiniais ir gela- beveik visi Ratelio senieji na- sario 1 d. nustebinti chicagietina, 1 setas .riai turėjo roles, išskiriant p-ią
lavinimus, Visi šusiinteresąvę sakominga firma Chicagoje, kuri yra
čius.
$1.00. 1 tuz. se
biznyje per 30 pasekmingų metų.
bite kokiu šokimo skyrių turė Mes dadedame lietuvių skyrių prie
tų, $10.50. Pa Arbačauskienę, kuri pirmą sykį
Tikrai taip.
bandykit šį svei vaidino prie Ratelio. Ji turėjo
skyriaus. Del vyrų
Chicagiečiai išgirs tai, ko jie tų susipažinti si! Balleto šo- pardavinėjimo
ką ir mistingą
kurie
atsišauks
patys ir seks musų
gėrimą. Prašy Onutės rolę, ir tai rolei labai niekuomet negirdėjo, pamatys... kių Studija, kurią atidarys Al nurodymus, didelis pelnas yra užtik
kit jūsų groser- tiko; be to ji netiktai buvo ge visai naujų dalykų.
rintas.
dona Narmonta.
ninko, kad gau
Yra vieta dėl DVIEJŲ pilną laiką
gryna tiesa.
tų jį dėl jusnj. rai išsimokinusi savo rolę, bet
salesmėnų su PEP ir ENERGIJA ir
L. Narmontaitė.
dėl dviejų daliem laiko salesmenų.
Mes dastatome j visas pasaulio ji buvo išsimokinusi atmintinai) Vasario 1 d., Midway Masonic
Darbas kaipo dalino laiko salesmeno
dalis
,ir visą veikalą, todėl jai leng-( Temple salėj (0115 Cottage Grogalima atlikti turint ir kitą darbą.
buvo ir vaidinti, ir jinai sa- Ve Avė.) įvyks
Birutės” ir
Patyręs pasekmingas manageris pri
Alpa Malt Extract Co. jVa
žiūri tą skyrių, jis uždirbs $60 į sa
vo rolę atliko labai gerai. Abel- Dzimdzi-Drimdzi”
koncertas.
2428 W. 47 St.
vaitę dirbdamas dalį savo laiko ir jis
nai publika lošimu buvo paten- Ne, “koncertų koncertas. n
parodys jums kaip tai galima pa
Phone Lafayette 1104
daryti.
kinta.
j “Birutė” dainuos visai naujas
Jis pamokys pradinius ir išmokys
Kadangi tą patį veikalą L. M. dainas — skambias, ipelodingas Kas, ką, kur, kaip ir visą skyrių atsakančioje linkmėje.
kada rengia, veikia Mes suteiksime visas informacijas ir
D. Aido Choras savo sukaktu- dainas. Tai komp. Vanagaičio
duosime reikalingus dalykus dėl šio
ar kviečia.
vėms 15 metų gyvavimo rengia- (dzimdzininko) dainos. “Birudarbo ir prižiūrėsime, kad butų pasi
si statyti 1 d. vasario, Strumi- tei” diriguos A. Vanagaitis. Dasekimas. Pradėti su mumis, reiškia,
SOCIALDEMOKRATŲ kad justi pasisekimas yra užtikrintas.
lo svetainėj, tai ir Aidiečių lykas, vadinas, labai paprastas: LIETUVOS
RĖMĖJŲ FONDO
Asmeniškas pasikalbėjimas pertikrins
daug buvo atėję pasižiūrėti. Rei “Birutė” pasirodys naujoje švie Susirinkimas įvyks antradienį, sausio jumis. Atsišaukite nuo 9 ryta iki 9
d., 8 valandą vakare Naujienų na vakare.
kia neužmiršti kad L. M. D. Ai
(bus sudaryta Įvairus švie 27
me. — Visi draugai rėmėjai, ir kurie WILLIAM ZELOSKY COMPANY
Vienuolyno arba Marųuet-' do Choras tą veikalą vaidins soje
sų efektai).
tam darbui pritaria, kviečiami atvyk
111 W. Washington St„
te Parko ir Brighton Parko1 operetės formoj. Atvaidinimas Na, o ką dzimdzininkai veiks, ti. Yra svarbių reikalų apsvarstyti.
3553 N. Westem Avė.,
Kuopos
Valdyba,
1905 Belmont Avė.,
apielinkių nuo šios djenos gi veikalo kalboje ir atvaidini- — tai pats Dievulis težino. Vie
2940 Milwdukee Avenue.
NAUJIENOS bus išnešioja- mas dainoje yra labai skirtin- nok ką jie darys, ką nedarys, Bridgeport. — Sųsievienijimo Liemos reguliariai kasdien gas. Be to dar Aidas yra pasi- bet publikai bus juoko iki ašarų tuviij Draugijų ant Bridgeporto meti REIKIA real estate agentų dėl par
susirinkimas įvyks antradieny, davimo 52 naujus namus kuriuos da
kiekvienam skaitytojui.
kvietęs 'ir iš artisto Vaiekaius (o gal ji pirma verks, o paskui, nis
Sausio 27 d., 1925 m., 8 vai. vakare, bar mes statome. Jie bus parduoti
Norintieji užsisakyt kreip grupės nekurias ypatas, už tai juoksis?).
Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted St. lengvais išmokėjimais. Dabar yra
Visi
delegatai
kviečiami
kitės pas
galima tikėtis, kad Ąidos vaka Tai tokiu dalyku rengiama va-,
.... esate nes
. . daly
.  laikas pradėti ir uždirbti didelius pi
1
"
Įvauti
vauti susirinkime,
randasi
daug
nigus. Ateikite dėl pasikalbėjimo.
S. A. VASILIAUSKĄ
ras bus geras ir roselandiečiai sariO 1 d.
1 svarbių
reikalų
aptarti,
taipgi
bus
reikąlų
Ofisas
atdaras iki 9 vai. vakare.
» "| •
*
iii
v*
Ir tegul nė vienas to neužmir- rinkimas naujos valdybos šiems 1925
Ę, W. BAKS & CO.,
neturėtų jo užmiršti.
3434 W. 65 Street,
metams.
3301 S. Halsted St„
— Darbininkas.
šta.
Repuhlic 4876
Kviečia rast. A. J. Lazauskas.
Phone Boulevard 6775

ALPAMaltExlract

NAMAI-2EME

NAMAI-ŽEME

7 FLATAI
Sun parlorai, ugniavietės, Įmi
gtoms šėpos ir tt. Kevvanee boi
leris. Puikioj vietoj ant Green
St. arti 70 gat. Rendos į metus
$6,120.00. Apie $12,000 cash.
Prekė žema greitam pardavimui.
Priimsiu mažą namą į mainus.
Englewood Realty Co.,
7054 So. Halsted St.
Tel. Stewart 4018
DIDELIS mūrinis, 2 tiątų namas
prie Marųuette Bulvaro ir Maplewoo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kitę prie James Kral, 2444 W. 67
St. Tek Prospect 1364

REIKALINGAS mūrinis bizniavas namas tarpe Halsted ir
Kedzie, 50 ir 70-tos gatvės. Tu
rinti tokį namą meldžiu praneš
ti. J. KAULINAS, 4601 South
Richmond St., Lafayette 8331.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS
BARBERYSTĖS
Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais.
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite *kol mokinatės.
MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jogei tie, kurie kalba gdrai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pirmybę. Anglų kalbos, aritmetikos,
knygvedystės, pilietybės ir daug
kitų dalykų gali lengvai ir greitai
išmokti pagal naujų 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.
(kar.ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
PARDUOSIU naują mūrinį rengę pradėti. Pagal musų naują
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą
namą su keptuve; arba mainy t Ji,.-.
jus išmoksite
kelias
iomvn.o.vv
|į
n.c.icio savaites, kaip
siu ant mūrinio namo. Kreip- atlikti didelius darbus. Darbas kol
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai
kites: NAUJIENAS,
dar geresnis.
Dienomis ir vakarais klesos.
1739 So. Halsted St.
FEDERAL
AUTO ENGINEERTNG
Rox 448
1507 W. Madison St.

