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Graikai Grūmoja 
Turkams Karu

Leningrade Bedar 
biai Kelia Riaušes

Socialistų Kongresmanas Ber 
ger pošiepia progresistus

Graikai įtūžę ant Turky; Alkanu darbininku riaušės 
grūmoja karu Leningrade

Išvijimas patriarko iš Konstan
tinopolio sukėlė visus graikus

Susirėmime su raudonąja milici
ja keletas bedarbių sužeista; 
vadai areštuota j

ATĖNAI, Graigija, vasario 1. 
— Del išvijimo iš Konstantino
polio graikų-katalikų bažnyčios 
patriarko, Koflsjtantinoso, grai
kai labai pasipiktinę turkais. 
Padėtis atrpdį> gana rimta. Gir
dėt* kad Graikijos valdžia ruo
šiantis skųstis: Haagos tribuno
lui, o jei Turkija neklausysianti 
nė tribunolo, tuomet atšauksian
ti iš Angoros savo diplomatinį 
atstovą.

Sako, kad valdžia jau eSanti 
pasiuntus A/ngoros vyriausybei Juos vaiyL- 
aštrų protestą, nurodydama, 
kad tasai išvijimas patrinko tai 
esąs Turkijos sutarties sąlygų 
laužymas ir pedraujrinjras žings
nis prieš Graikiją.

Premjeras sako, kad visų di
džiausias Graikijos troškimas 
esųs išlaikyti taiką, bet ji vis 
dėlto negalėsianti pakęsti sutar
čių laužymo.

Buvęs karo ministeris Panga- 
los pareiškė,, kad jeigu nebusią 
gauta satisfakcijos taikos keliu, 
tuomet neliksią nieko kita, kaip 
pamokinti Turkiją ginklo jėga.
Tiesa turkų pusėj, sako Tautų 

Sąjungos komisija
ŽENEVA, Šveicarija, vas. 1. 

— Pasak Tautų Sąjungos valdi
ninkų, mišrioji komisija, kuri 
prižiūrėjo Graikijos ir Turkijos 
gyventojų apsikeitimo, esanti 
pripažinus, kad patriarkas Kons- 
tantinos priklausąs apsikeičia- 
mųjų graikų kategorijai, kadan
gi į Konstantinopolį jis atvyko 
gyventi jau po karo paliaubų.

Demonstracijos ties Turkijos į 
konsulatu Salonikuose

BERLINAS, vasario 1. —Pra
eitą penktadienį Leningrade įvy
ko alkanų, darbo neturinčių, dar
bininkų demonstracijos ir susi
rėmimas su. raudonąją milicija.

Minia bedarbių, demonstruo
dama, ėjo miesto centru, kame 
randas valdžios įstaigos, skųstis, 
kad jie negauną pakankamai pa - 

j šalpos ir kad su jais nežmoniškai 
elgiamos. Demonstrantus pasi
tiko raudonoji milicija ir ėmė

Įvyko muštynės, 
kuriose keletas bedarbių buvo 
sužeista. įtariami kaipo j de
monstracijos vadai tapo areštuo
ti.
Kerenskis sako, kad jis nesitai- 

kysiąs $u bolševikais
BERLINAS, vas. L — Kadan

gi Europos laikraščiuose vėl pa
sirodė paskalų, kad buvęs laiki
nosios Rusijos valdžios ministe- 
ris pirmininkas Kerenskis pada
ręs taiką su bolševikais ir grįžtąs 
atgal Rusijon, Kerenskis išspau- 
dino berliniškiame rusų laikra
šty Dni laišką, kuriame jis pa
reiškia, kad visi tie Europos laik
raščių leidžiami gandai esą gry
niausias melas. Kerenskis sako, 
kad niekočios savo gyvenime jis 
nedarysiąs jokios taikos su bol
ševikais* kadangi jie esą Rusijos 
valstybės išdavikai.

SALONIKAI, vasario 1. — 
Graikų pabėgėliai suruošė de
monstraciją ties Turkų konsula
tu ir kėsinosi nudaigoti Turkijos 
konsulą, bet nepavyko.

Nutarė išvaryti dar tris graikų 
arkivyskupus

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
1. —Angoroj oficialiai paskelb
ta, kad Turkijos vyriausybė nu
tarus ištremti dar tris graikų 
arkivyskupus. Turkai sako., kad 
graikų bažnyčios klausimo trak
tavimas esąs grynai naminis 
Turkijos dalykas, o todėl jie ne- 
sileisią, kad Atėnų valdžia j yĮ 
maišytus.

- t

Kaip žiuri Londonas
LONDONAS.
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ilS. MllilAMAS FERGUSONIENfiS INAUGURACIJA

Paveikslėly parodyta Texaso valstijos giubernatorium išrinktos Mrs. Miriamos Ferguson’ienės prisaikinimo ceremonija 
valstijos sostinėj, Austine, atstovų bule. Poni Fergui on’ienė paveikslėly matoma centre, po nukišta valstijos vėliava. Inau
guracijos metu atstovų buto salės galerijos buvo kimšlinai prisikimšusios žmonių, kurie pirmam savo valstijos guberna- 
teriui-moteriškei kėlė dideliausiu ovacijų.

Brooklyiiiečiai iššlavė ko 
munistus iš komiteto

Lietuvių Amalgamėtai rubsiuviat 
pasekė chicagiečių pavyzdžiu

BROOKLYN, N. Y., sausio 28. 
[Specialė Naujienų koresp.j — 
Šiandie įvyko lietuvių Amalga- 
metų rubsiuvių 54 skyriaus me
tinis susirinkimas Šitame su
sirinkime užėmė savo vietas nau
ja valdyba, kuri buvo išrinkta 
gruodžio mėnesio pabaigoj.

Perskaičius to susirinkimo 
protokolą pasirodė, kad tame su
sirinkimo tedalyvavo vos 50 na-

Bergeris pašiepia repubii- Bischoff bes greitai par
kony progresistus gabentas Ghicagon

Sovietu užsienio komisaras Paskendo brity laivas;
Čičerinas serga 90 žm. išgelbėta

Prasidėjo diskusijos klausimu, 
ar legaliai toji valdyba buvo iš
rinkta.’ Po diskusijų nubalsuo
ta., kad nelegaliai ir nutariama 
rinkti valdybą iš nauja. Pri
pažintoj nelegaliai išrinktoj val
dyboje buvo įėję visi komunistai. 
Perrinkus iš naujo vaidybon 
nebeišrinkta nė vieno komunis
to.

54 skyriaus pirmininku 1925 
metams išrinkta d. J. Glaveckas, 
Pildom. Tarybon d. V. Michel- 
sonas.

Taipgi rinkta nariai į Joint 
Board ir i Board of Directors, ir 
visi nekomunistai. Dagi kores
pondentu vietoj komunisto išrin
kta kitas — katalikas.

Šitą komunistų pralaimėjimą 
vadina “komunistų saulės užte
mimu.”

Apie visą susirinkimą vėliau 
parašysiu daugiau.

LOS ANGELES, Cal., vasario 
1. — Vakar Čia atvyko iš Chica- 

kalbėdąmas vakaruos valstijos prokuroro asisten- 
atstovų bute, aitriai pašiepė tuos tas Gorman ir detektivų seržan- 
republikonų progresistus, kurie tas Homer tikslu paimti iš vietos 
praeitą rinkimų kampaniją karš- vyriausybės rankų ir Chicagon 
tai rėmė progresistų ir socialis-' pargabenti pasižymėjusį “spe- 

šelninką” Raymond .T. Rischof- 
fų, kurs anuomet “spešelais” iš- 
vyliojo iš neišmanėliu žmonių, pesiams į franeuzų Riviera, Jei į

WASHINGTONAS, vasario 1 
— Socialistų kongresmanaa Vic 
tor Berger,

dabar vėl nori dėtis gerais i^epu-

nu partijos komitetuose. Jis 
pasakė jiems pasaką apie šikš
nosparnį, kurs kare keturkojų 
su paukščiais dėjos tai keturko
jų, tai vėl paukščiu, žiūrėdamas, 
katra pusė ima viršų. “Bet kai 
dalykas išėjo į aikštę, šikšno
sparnio ėmė vengti kaip ketur
kojai, taip ir paukščiai.“

“Pereita vasara, kai mažiau 
daugiau socialistinė La Follėte’o 
kampanija politiniame horizonte 
lyg žadėjo didelių laimėjimų,” 
sakė Bergeras, “tai ir mano ko- 
elga iš Wisconsino, kongresma
nas TTear, dėjos dideliu La Fol- 
lette’o šalininku. Bet žiūrėkite 
dabar: ponas Frear užvakar nu- 
lankiai bučiavo Hagą — ne,’ jis 
bučiavo dramblio uodegą 
maldavo, kad leistu jam lįsti i 
skylę ir toj skylėj užsiraukti.

“Kiekvienas, kurs sakosi esąs 
progresistus, kurs sakosi stojas 
už reformas, neturėtų bijoti pa- 
simokėti kainos. Jei jis to bijo, 
jis yra šiaudadušis. Ypač šiuo 
atveju netekti vietos republi- 

nusikaltęs, nenurodoma. Į.konų komitetuose yhi tokia men-
• Reverendą Hurley'apie metai ka kaina, kad ųtik juoktis reikia. 

’ ’ ~ ‘ ' * Republikonai turi teisės savo or-
ga n i zaci j ą k on t rol i u oti.

daugiausia lietuvių, milijonus 
doleriui

Pirmadienio (šiandie) rytą 
valdininkai su Bischtffu išvyks 
atgal į Chicagą. )

Rumanija veja laukan 
Amerikos misionierių

BUCIIARESTAS, vas. 1.
Rumunijos vyriausybė įsakė A- 
merikos misionieriui, reverendui 
Danieliui Hurley, per penkiolika 
dienų išsikraustyti iš Rumunijos 
sienų. Kuo jis yra Rumunijai 
nusikaltęs, nenurodoma.

laiko atgal į Buchareštą atsiun
tė iš Jungtinių Valstijų Baptis
tų misiją, kad jis čia mokyto
jautų Amerikos baptistų įsteig- 
toj seminarijoj.

Misionierius atsišaukė į Jung
tinių Valstijų konsulą clel užta
rimo, ir pastarasis kreipėsi į Ru
munijos vyriausybę, prašyda
mas,, kad ji atšauktų savo įsaky
mą, v

Ahmedas Zogu išrinkta 
Albanijos prezidentu

INFLUENZOS ^EPIDEMIJA 
ANGLIJOJ

vas. 1. — lyon , LONDONAS, vasario 1. . — 
dono oficialiuose rateliuose ma- Anglijoj sįaučir influenzos epi*
n omu, kad dėl išvijimo iš Turki- demija. Keliuose svarbiausiuo- 
jos graikų patriarko Konstanta- se miestuose pereitą savaitę ta 
noso gal būt teksią, galų gale, liga mirė apie 200 žmonių. Dau- 
aliarftų valdžioms įsimaišyti. gelis mokyklų uždaryta.

ROMA., Italija, vasario 1. — 
Telegrama iš Albanijos sostines 
Tiranos praneša, kad Albanijos 
steigiamasis susirinkimas respu
blikos prezidentu išrinkęs Ah- 
medą Zogų. Prezidentas išrink
ta septyneriems metams.

Ahmedas Zogu vadovavo pa
starajam albanų sukilimui, ku
ris nuvertė vyskupo Fan Noli 
valdžią.

RYGA, vas. 1. — Sovietų už
sienio reikalų komisaras čičeri- 
nas sarga. Jo liga pareinanti 
nuo 
darbu. ‘_ _ ___  ___ X,T., ..
ziškai. Be to į jo sveikatą atsi- lflNo išgelbėti, 
liepęs .ir nepaprastai šaltas Kau-[ .  
kazQ oras. <5ižerino draujrai ua- I 
taria jam išvažiuoti keliems meL aFRIAI NENORI DIVORSŲ

RANtMX)N,Indija, vas. i. ----- 
Indijos vadenyne paskendo bri- 

perdidelio nusivarginimo tų laivas FJphinstone. Devynias- 
Esąs visai nusilpęs f i- dešimt įgulos žmonių tapo kito

jMIRTIS Vę^EČIAMS

Belgai pasmerkė du vokiečių ka
rininku už jų piktadarybes 
karo metais

—L-—
BRIUSELIS, vas. 1. — Belgi

joj nesiliauja smerl<imai alciii 
Vokiečių karininkių už karo me- 
tais papildytas jų piktadarybes 
belgams. TIainbaut’e karo teis-

* Ohicago ir apielinkė. — Pir
madieniui oficialia oro biuras 
pranašauja: Nevienodas oras; 
galima laukti sniego; šalčiau; 
vidutinis mainąsis vėjas. ,

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 31°F.

šiandie saulė teka 7:02, lei
džiasi 5:06 valandą.

jis išvažiuotų, jo vietoj užsienio Į
komisaro pareigas eitų Maxim. LONDONAS, vasario I. --'inas už akių pasmerkė tu Vokie- 
Litvmovas. (Pranešimų iš Dublino, Airių lai-jtijos karininku mirties bausmei,
Rusai žudosi norėdami išvengti svoji valstybė ruošiantis išleisti kitu du — sunkiųjų darbų kalė- 

kanibalizmo ’ įstatymų, kuriuo einant bet koki I jimui iki gyvos galvos, o dar vie-
šeimynų išsiskyrimai (divorsai) ną — penkeriems metams kator- 

BERL1NAS, vasario 1. Is Airijoj butų uždrausta. gos.
bado ištiktųi Rusijos sričių atei- * 1
na pranešimų, kad kai kur rusų ( 
šeimynos pačios žudosi, norėda-j 
mos tuo budu išvengti kanibaliz
mo (žmogienos valgymo).

Buvę atsitikimų, kur šeimos, 
nenorėdamos mirti palengva ba
do mirčia, užsidariusios vidų į > 
padegė savo medinius namus ir 
žuvo ugny.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

PINIGU KURSAS
Setadienj, .sausio 31 d., užsienio pi-

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <lo-
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip: l

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.30 |
Belgijos, 100 frankų . ........ $5.171
Danijos, 100 kronų ....... .......  $17.89
b'rancijos. 100 frankų .... .*5.41
Italijos, 100 lirų ......... ........ $4.17
Lenkijos, 100 zlotų ........ ....... $19.25
Noivegijos, 100 kronų ... ....... $15.33
Olandijos, 100 markių .. ....... $40.34
Suomijos, 100 markių . ........ $2.53
Švedijos, 100 kronų .... ...... $26.95
Šveicarijos, 100 farnkų .. $19.30'1

_____

Marokos banditas Raisuli 
patekęs nelaisvėn

MADRIDAS, Ispanija, vas. 1. 
Paskelbtas oficialis praneši? 

ma^ sako, kad rifiečių jėgos 
Morokoj pačmusios Tazarutą ir 
kad paskilbęs bandjtų vadas 
Raisulis esąs Belaisvis savo na
muose, ties kuriais pastatyta ri- 
fiečių kareivij sargyba.

Pranešimas sako, kad Raisulio 
pozicija stipriai pablogėjus, o to
dėl manoma,, kad jis buvęs pri
verstas pats pasiduoti.

Lietuvos Pinigy Kursas; ---- —-----
NEPAVYKO NUŽUDYT JfRA- 

P«u SINAS, BANDfi EINŠTEINĄ 
doleriais yra sk/ito- , 

.......................... $5.50

Siunčiant pinigus Lietuvon 
Naujienas Lietuvos litų kursas 
tant Amerikos < 
masj Šitaip:

50 *
100 
200
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1000 litų
Prie Šitos Sumos reikia pridėti

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

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

BERLINAS, vasario 1. — Ma- 
Jo.50 r*e Dickson,, jauna moteriškė, 

/20.75 kuri nesenai bandė Paryžiuj nu- 
žudyt sovietų ambasadorių

51.50 (siną ir dėl to buvo išguita iŠ 
72’00 tFrancijos. dabar Berline bandė 
82^251 įsiveržti į namus garsaus moks- 

102 75 ^^ko, profesoriaus Alberto 
gti 25 Einšteino, kuriam ji jau pirmiau 

centai pafitn iSalhlų už kožną siuntini, gmniojo atimti gyvastį., Ji ta- 
Norint nai»iqsti telegramų — dar 50

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

po areštuota.

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

1739 So. Halsted St., - Chicago, IIL
centu daugiau.
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Pirmadienis, Vasario 2,1925[KOR ESPONDĖNCIJOS
Brooklyii, N. Y

ŠALIN BOLŠEVIKŲ DIKTA
TŪRA! — DARBININKAMS 

VIENYBES REIKIA

. žodis Rubsiuvių Unijos 54 
Skyriaus Nariams ir 

Narėms
ĮBROLIAI IR SESERS: —
I Prabėgo jau apie 30 metų nuo 
‘susikūrimo musų unijos. Atme
name kiek daug vargo turėjo 

^pirmieji unijos nariai, kuriems 
labai sunkiose apystovose teko 
ugdyti unijizmo dvasią ir ginti 

'unijos teises; jiems teko laiky
ti susirinkimus skiepuose, ,pa- 

tslapčiomis; jiems teko sunkiai 
J dirbti ir daug nukentėti — kol 
'išąugino unijos galybę ir kol pri
vertė jos priešus prie kompro- 
{mišo. Tamsta, beabejo, atmeni 
;kiek daug reikėjo pergyventi be
darbių, streikų, lokautų per įne

rtų didelę eilę, o mokestys buvo 
;• visai mažos — unijos reikalams
* nariai vos galėdavo sumokėti po
* 25 centus į mėnesį.

Vienok neatsižvelgiant tų vi
sų sunkenybių, '.kurias pirmieji 
unijos nariai turėjo pergyventi 

’ ir neatsižvelgiant kiek mažai 
; mokesnių unijos reikalams na

riai tegalėdavo sumokėti — bu-
* vo padaryta labai daug šiame 

svarbiame darbininkų susiorga- 
nizavimo reikale. Ir su ta ma
ža mokestimi, 1912-1913 metais, 
sugebėta išvesti generalį streiką 
iki laimėjimo, kuris laimėjimas 
sutrumpino 4 darbo valandas, I. 
y. po steikui 4 darbo valandos 
buvo panaikintos, nenumažinant 
savaitinės mokesties. Be to strei
kuojantiems buvo suteikiama 
pašalpos — ir dar nuo tų laikų 
atliko apie $16,000 ižde. Reiškia 
su mažais mokesniais daug di
delių, gražių ir Visiems kriau- 
čiams naudingų darbų atlikta ii |

. dar iždas paauginta. Del ko? 
:.J)el to, kad 1 J* bariai skaitini-1 

gai lankydavosi i susirinkimus;, 
2) nariuose buvo vienybė; 3) 
narių vienybės nedrįso ardyti 
patys nariai dėl politinių pažiū
rų skirtumo; 4) narių mokes
niu i buvo taupomi ir nemčtomi 
pašalinių politikų reikalams. Ši
tos gražios ypatybės ir davė pro
gos kriaučių unijai išaugti, su- 

, stiprėti ir laimėti geresnes dar
bo sąlygas ir geresnį užmokes- 
nj.

Bet kaip dabar yra?
Dabar musų unijos padėtis 

nėra aiški. Kodėl? Todėl, kad 
narių tarpe nėra vienybės; kad 
tą vienybę išardė įsigalėję bol-v

paėmę Unijos 54 skyriaus rei

galybę suardydami narių viDiiy 
bę. O kad jiems geriau sektųs 

sįvykdhiti komunistų užmačias 
jie susitverė kokią tai “Darbt 
unijų apšvietus Lygą”. &M>j 

**‘Lyga” (kaikurie vadina: Inga) 
vyra tikslus bolševikiškos propa 
gandos padaras, kuriuomi 

f kiama užsibriežto tikslo. O 
’ munistų tikslu yra Uniją 
veisti į bolševikų tarybą, 
atsiekimui jie, komunistai, 
savo Lyga vartoja įvairias 
todas, kaip tai: a) savo susirin
kimuose prirengia įvairius pla-

• nūs ir juos atsineša į Unijos su
sirinkimus: b) prirengia agita-

: tonus tų planų įkalbėjimui; c) 
į iš kabio nuskina į valdvietes 
; kandidatus ir suplanuotomis pa* 

stangomis juos pasistengiu pra
varyti į atsakomingas vie4"*" 
nežiūrint ar tas asmuo yra ko 
jnpetentiškas ar ne, bile tik 
tikimas komunistas; d) išgalvo 
ja/visokius šmeižtus prieš L 
Rių įsitikinimų žmonesj tinku 
inus užimti valdvietes, kad tuo 
budu guriau sektųsi prava

• savuosius rinkimų laike. O kada 
kuinunL 'užima vietas va

*•

*

boję ir pradeda “gaspadoriau- 
ti”, tai jie jau žino kaip apsi
eiti su komunistais ir kaip su 
nekomunistais. Tąsyk jau ko
munistai lieka viešpačiais, o ne 
komunistai turi pasėdėti be dar
bo, arba nusilenkti prieš Troc
kio pasiutą raudoną kepurę, t. 
y. atsižadėti savo įsitikinimų ir 
tapti bolševikų aklu vergu. O 
jeigu nori būt tikru unijistu, o 
ne aklu komunistu, tai dejuok 
sau sveikas, nes Unijos Skyrių 
valdo komunistai, kuriems ne 
tavo vargai ir ne unijizmas, bet 
bolševizmas rupi. Kuriems šitie 
dalykai dar nėvisai aišku, tai 
ateikite į nesenai susikūrusios 
Lietuvių Rubsiuvių Apsigyni
mo Sąjungos susirinkimus, ku
riuose teks progos išgirsti gyvų 
faktų, kuriuos atidengia buvu
sieji komunistų darbų liudinin
kais — dalyvavusieji komunis
tų susirinkimuose ir su jais vei
kusieji per tūlą laiką). Tačiaus 
mes visi kriaučiai gerai žinome, 
jog komunistam musų skyrių 
bevaldant, bedarbių armijos pas 
mus su kiekviena diena didėja; 
dirbtuvių padėties reikalais nė
ra kam rūpintis, nes mus komu
nistinis unijos komitetas užim
tas savo politinių priešų šmei
žimu ir tt.

Lietuvių Rubsiuvių Apsigy-

Matant, kad įsigalėjęs komu
nistinis gaivalas veda musų uni
ją prie visiško išgvėrimo, kad 
unijos narių tarpe vieriybės 
dvasia nyksta ir kad unijos au
toritetas, stiprybė ir iždas tirp
sta, — nebuvo galima ilgiau ty
lėti ir laukti kol komunistai vi
siškai musų uniją nustums į 
Rusijos “rojaus” gelmes — į 
Lenino karalystę. Reikėjo ieško
ti būdų, kuriais išgelbėjus uni- 

|ją nuo bolševizmo pavojingos li- 
Igos, kuri neša darbininkams di- 
* (lėlius ir skaudžius nuostolius. 
ITa

J 
nimo Sąjungą’’* buvęs Waukegano prokuroras,

Sąjungos tikslas, trumpai'ta- pasakė graudulingą prakalbą, 
riant, šitoks: 1) gražinti Uni-Ant kapinių adv. Waltch irgi 
jon lygias teises visiems unijos, kalbėjo. Ant jos kapo tapo są
nariams, nežiūrint partijos ar 
įsitikinimo skirtumų; 2) panai
kinti Unijoj partijines politikas, 
nes Unijos pridera įvairių įsiti
kinimų ir įvairių partijų žmo
nių, kuriems jokia partija nega
li arba neturi teisės.primesti sa
vo pažiūrų diktatūros; 3) prida
boti, kad narių sumokėti ar su
aukoti pinigai nebūtų aikvoja- 
mi politinei komunistų propa
gandai, kuri kaipo tokia nieko 
bendro neturi sįi unijos reika
lais; 4) išreikalauti, kad unijis- 
tams butų išduodamos aiškios jr 
teisingos finansinės atskaitoj 
ypač renkamų arba-, jau surink
tų aukų; 5) ugdyti narių taįpe 
vienybę ir unijos uždavinių pa
žinimą, etc.

Taigi, kurie pritariate šiems 
musų pasiryžimams — prisidė
kite prie šio darbo unijos ir sa
vo pačių gerovės deliai. Neaplei
skite Unijos susirinkimų ir ne
siduokite komunistams už nosies 
vedžioti, nes matote prie ko jie 
privedė su savo aklomis dikta
tūromis. Kiekvieno nario yra 
vyriausias uždavinys daboti uni
jos garbę ir saugoti narių vie
nybę, nes kur nėr vienybės, ten 
nėr galybės; o kur nėra galy
bės, ten nėr laimėjimų. Užtai
gi — šalin komunistų partijines 
užmačios iš unijos tarpo — 

i mums vienybės reikia!

nimo Sąjunga’’*

Waukegan, III.
Mirė jauna lietuve

, čia 
Sta

Sekmadieny, sausio 11‘ d 
pasimirė Marė Cirulaitė, — 
saitienė, palikdama 3 mėnesių 
sūnų Edvardą ir savo vyrą An
taną. Velionė buvo tiktai 30 me
tų amžiaus, paėjo iš Biržų vals., 
Medeikių kaimo, reformatų ti
kėjimo, bet kad buvo plačiau su 
pasauliu susipažinus, tai buvo 
laisva nuo tikybinių prietarų. 
Ir prieš mirtį, gulėdama ligoųi- 

Tad mąstantjs darbininkai,; ku- nėj, atsisakė priimti kųpigą, tai 
riems rupi unijos galybės augi- ir laidotuvės buvo be kunigų pa
inus, gražus vardas ir narių vie- tarnavimo, pideliam burini wau- 
nybė, — suėjo pasitarė ir suku- -keganiečių su dideliu gailesčiu 
rė “Lietuvių Rubsiuvių Apsigy- išlydint iš namų, adv. Waltch,

—<Motersi akys, kaip X-spin- —Viename moters buėkyj 
dūliai, - kaip pažiuręs į jus, kariais randasi daugiau nuodų, 
tuoj patirs, kiek jūsų kišenėje negu dešimtyj' aptiekų.
pinigų randasi. , , ■—Bad' Boy

a'

dėta daug vainikų nuo jos gi
minių ir draugų.

Reikia pasakyti, kad wauke- 
ganiečiai yra labai draugingi 
žmonės, atjaučiantys kitų nelai
mę ir stengiasi vieni kitiems pa
gelbėti. Vieni sūnelį priglaudė, 
kiti stengėsi duoti kitokią pa- 
geibą ir Visaip raminti liuliudu- 
sį vyrą. Garbė, ptogtesyvei vi
suomenei, kad taip gražiai mo
ka savo reikalus atlikti, daug 
gražiau, negu bažnytininkai.

Varde savo švogei'io A. Sta
šaičio tariu visiems širdingą 
ačiū.

v TABAKO PRODUKCIJA.
Jugtinėse Valstybėse- tabako 

produkcija šiais metais 'buvo 
mažesnė už 1923 m. Iš viso 
produkuota 1,243,000,000 svarų 
sulyginus su 192'3 m. 1,515,000,- 
000 svarų. Cigarams tabakas su
mažėjo 24,000,000 svarų ir kram 
tomos, rūkomos ir uostomos ta- 
bakos 248,000,000 svarų. Prie
žastis yra sumažintas pasodini- 
mas. [FLIS]

Satyra ir Juokai
Vyrai apie moteris

......  . . v 2*; f ’»

Bru ns wick - Radiola
Pagarsėjęs’pasaulyje Phonografas ir Radio krūvoje

Nuo $30 iki

Nuo $30, su 1 tūbomis,

— J. Bardauskas.
Nuo 
vų išmokėjimų

$35, didesnis ant leng. $245

Lengva užstatyti, garsiai groja* negenda.

3343 So. Halsted Street

uose moteris

kurių nū vyras 
neužsitarnauja

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. -TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. fS. L FABIONAS Cft
$170

$200

Chicago, III.

IR PAR-

nuo

JOHN KUCHINSKAS ’
LIETUVIS ADVOKATAS

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

12^ N. Dearborn St., Room 1211 
Telef. Dearborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
* Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Are.

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

graduališkai ' bus mažinama, ir

809 W. 35th St, Chicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROMI PIRKIMO
DAVIMO RAŠTUS.' 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
W Parduodam Laivakortes. •

i ■■■■u —- ■■ ■ WK. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 44IR Vai. nuo 9-6
Gyveninio vieta: 

3323 So. Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomįs nuo 9 iki 12 ryto.

MAŽESNES MOTERĮ! LIGOS PAEINA 
NUO VIENOS PRIEŽASTIES

Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plėga jų gyvas
ties, bpt tūkstančiai jų užsi
laiko Šveikai naudojant Dr.

CąMweH’s Syrup Pepsin
‘terįs taip tankiai kenčia nuo vi

jimo, kad pastato 
save didelin pavojun. Tas yraMoteris taip tanKi 
durių užkieteji 
save (Hrlnlin m 

todėl,- kad daugelis moterų labiau rū
pinasi 
ko su 
apie 
ties s 
'Pripr; 
nėra

sy rup 
to nes
Jus p r 
žiausj 
ėdimų 
odų, š 
pasiro

J.
Colo., 
Pepsin 
tiku i]

Jeigu moteris savo vyrą an
gelu skaito, tai save' būtinai 
už dievajlę laiko

•Mei
pradeda perdaug vėlai ir bai
gia pci daug vėlai.

Jeigu jūsų pati alpsta, tai 
pašaukite ką jiorš iš... skrybė
lių krautuvės.

Mergina, 
nėra bučiavęs 
bučkio.

(i.raiįi moteris, Įprilegtam. 
protinga ir išmintinga, labui 
pavojingas sutvėrimas. Laimei,- 
lokių nėra.

—Užgesink šviesą ir tu pa
stebėsi, jog 'visos moterys vie
nodos.

—-Kiekvieną moteris mano, 
jog vyro prakilniausias užsiė-į kas, pi 
mimas yra - praleisti laika

—Sunkiausi vyrui našta, 
tai jo pačios lengValikyslč

Pinigai 
1

7

i

padailint savo išvaizdą iš lau- 
pagalba įvairių kosmetikų, negu 
irašalinimą tikros ligų priežas- 
i geru vidurių liuosuotoju..
tinias prie pilių, suprantama, 
rekomendotinas, bet kiekviena 
s gali vaitot nekenksmingą 
įtoją tokį, kaip Dr. Caldvvell’s 
-hepsin, su užtikrinimu, kad doza 
jsilpnčs sistema. >
ivalotc imti dožą Dr. Cahvell’s Syrup Pepsin, kuomet jus pajunta! ma- 
simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimą, raugčiojimą, riemens 
sumažintą apetitą, nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išbertą 

alčio krėtimą ir persišaldymą. Daug .žmonių nelaukia šių simptomų 
lant, bet ima Syrup l’ersin reguliariškai sykį savaitėje. Ponia Mary, 
White, 122 Cedar Avė., Camden, N. J. ir ponia L. H. Edvvavds, Palisade, 
sako, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Caldwell’.s Syrup 
, Kiti šeimynos nariai taipgi jį vartoja, nes jis yra liuosas nuo narko- 
• kitokiiy svaigalų, todėl yra geras kūdikiams.

euvitt St.
2552

Valandos: 9 fryio iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PŽtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na .Pinigus ant. pirmo morgičiaus

Daugu 
vvell’s 
metai, 
mas toj 
esate j: 

i 
I dės”, k 

Sl1 los va 
j pataria 

, I suoto jų 
~ ( ti grei 

' nusipir 
Vienu 
vienas

iu kai milionas bonkų Dr„ Cald-' 
Syrup Pepsin parduodama kas 
tai yra ‘didžiausias pardayi- 

kių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
n’ipratę vartoti aštrias katariš- 
es, druskas, “katariškas ken- 
urios turi savyje anglinės sma
ilinamos phenalphthalein. mes 
m vartoti šitų nekenkiantį liuo- 
. Jūsų viduriai bus palinosuo- 
Hau ir be jokio skausmo. Galit 
kti bonkų bile vienoj aptiekoj. 
doza nekainuoja daugiau kai 
centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponų, 
prisega savo vardų ir adresų ir pa
siunčia i

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonkų Dr. Cakl- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa' 
nereikalinga. Visiškai dykai. 3. WAITGHES

Advokatas

Telegramu 5 Oc

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

*1 į ■

Iškirpk šių aplikacijų ir išpildęs yri siusk jų mums su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimas

Apskritis

* varyti komunistu partijos pro

šie' 
ko
pa

i toi\

Pinigų pnsiuneiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vietop litų.

Siuntoj

Adresas

50
100
200
800
400
500

(jei nori

y Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
TI VARDU “NAUJIENOS”

/

Pinigus reikia
REIKIA

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu 
$5.75 
10.75

31.25 
41,50
51.75

egrainu 
... $6.25 
... 11.25 
.. 21.50

81.75 
... 42.00 
... 52.25

X

600 
700 
800 
900 

!0“0 
5000

litų
litų .. .

litų .....
litų .....

litų .......
litų .......

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

Paštu 
.... $62.00 .... 
.... 72.25 
..... 82.50 
....  92.75 

108.00 
.... 514.00

103.50
514.50

1 elegramu 
...... $62.50 

72.75 
83.00

idėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

, Doleriais siunčiant reikia pr

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Rando! ph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dienų, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

įOSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullihan 6377
VALANDOS: Kas dienų nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dienų; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzainina- 
vojiino abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washiugton SL, Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas ( anai 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. CentrAl 639Q

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681.— ------------- -—— .. y

■bbbmhhbhhmmmbbi*

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. AVashington St. Kooni 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgcporto Seiedoj nuo 
5-8 v. v. Subatbj nuo 1-7 v. v. H 
3236 S. Halsted St. T. Bnul. 6737 Į

Dearborn 9057

A, A. SLAK1S
ADVOKATAS 6

Ofisas vidurmieįtyj: 
.Kuom I7|26

CldlCAGO TEMPLK BLDG.
77 W. Uabūuigton St.

Cor. Washį*iglou & Clark

• Nhnių Tel..: įlydė 1‘ark 3395
« ■ - -

k
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MUSŲ MOTERIMS
... i.,, ... Veda Dotfr Vilkienė    -

SALDAINIAI TS BULVIŲ

Kį IR KAIP VIRTI
AMERIKONIŠKAS PILAFAS

Paimk 1 svaro bile kokios 
mėsos užpilk 3 puodukus šalto 
vandens % Šaukštuko paprikos, 
1 šaukštuką druskos ir truputį 
kvepiančių pipirų ir tegul vis
kas užverda. Nugrėbk putas ir 
tegul verda ant mažos ugnies 
11/2 valandos. Nupilk sriubą 
nuo mėsos supilk į dvigubą puo
dą, sudėk V2 puoduko gerai nu
plautų nubaltintų ryžių ir virk 
pakol ryžiai .pasidarys minkšti. 
Pridėk 4 šaukštus sviesto. Pake- 
.pink mėsą ant skaurados. Sudek 
mėsą ant torielės, apdėk ryžiais 
ir apiįerk petruškom. •

Atidaryk/ blėtą ^gatavos toma- 
čių sriubos (Cambell’s arba Sny-| 
der’s lomato soup) — po 10c už 
blėtą (yra’ geriausios ypač 
Cambell’s). Leisk sriubai užvir-. 
ti; pridėjus Vieną puoduką ver
dančio vandens. Įmaišyk ma
karonus j sriubą ir leisk pavirti 
kabas minutas, nuolat maišant. 
Galima pridėti taukų arba svies
toj < . .

r * ,1 '
11/0 puoduko cukraus
1 šaukštuką citrinų sunkos

1 puoduką “kornflakes”
1 puoduką supiaustytų pea- 

nuts ir truputį druskos.
Išlengvo maišyk bulves su 

cukrum ir sudek likusius daik-* 
tus. Suspausk ir ištaukuotą 

", | blėlą—tegul pastovi 24 valan
das. Supiaustyk į šmotukus.

saulės, kad iždžiutų.
(Nuo šokoliado: Įmerk į šaltą 

, o paskui 
pąsielgk taip, kaip su plėtmais 
nito kaVos ir vaisių.

tempk nibą su plėtmu ant puo
do arba viedro ir pilk iš augšto 
su karštu verdančiu vandeniu vandenį su boraksu, 
fiakol plėtmas .prapuls. Jeigu 
plėtmas neprapuls, pakabink ant

TURKIŠKAS PILAFAS

Paimk du česnaku ir 2 šaukš
tu taukų ir pakepink. Sudėk t 
puoduką gerai paplautų nebal
tintų ryžių, 1 šaukštuką ryžiu, 
2 puoduku verdančio vandens, 
2 puodukus perkoštos Romučių 
sunkos, vieną svarą ne riebios 
jautienos arba avienos, papH- 
kos ir virk atidengtame puode 
pakol ryžiai bus minkšti. Jeigu 
ne nori dėti mėsos, nereikia, ga
li apsieiti ‘ir be jos. • Kaip ry
žiai išvirs, gali sudėti į blėtą, 
apipilti tarkuotu suriu, įdėti į 
pečių ir pakepinti kokias 15 mi
nutų.

VIRTI RYŽIAI
Nuplauk vieną puoduką 

baltintų ryžių (unpolished rice) 
bent keliuose vandeniuose. Su
dėk ryžius į puodą į kurį įpilk 
4 kvortas verdančio druskuoto 
vandens i;* tegul verda ant grei
tos ugnies nuo 20—30 miliutų, 
pakol ryžiai bus minkšti. Pain\k 
Vieną grūdą ir pamėgink, su 
pirštais. Kaip ryžiai bus min
kšti, nusunk vandenį, sudėk ry
žius ant šito, apdengk ir padek 
ant puodo su karštu vandeniu. 
Kaip reiks paduok i stalą. Svei
ka dėl vaikų su pienu, o suau
gusiems prie mėsos.

ŠUTINTA AVIENA
avienos, .4 svarus 

kvortas); 1 didelis
2 svarus 

bulvių (2 
svogūnas, druskos ir pipirų pa
gal skoni. Nulupk ir supiaus- 
tik bulves į riekutes. Suka
pok svogūną ir supiaustyk mė
są į mažus šmotelius. Ataušink 
apačią puodu, ir uždėk eilę 
bulvių, truputį svogūnų ir eilę 
mėsos. Apiberk trupučiu drus
kos ir pipirų. Tada vėl uždėk 
eilę bulvių, mėsos ir taip toliau 
iki viskas bus šudėta. Galutinai 
užpilk 2 puoduku šilto vandens. 
Uždėk puodą ir virk apie 2 va
landas.

OBUOLIŲ PRIESKONIS
Paimk 10 žalių obuolių
5 kiaušinių trynius
•% puoduko cukraus 

. 25 sukapotus migdolus
i/l, puoduko razinkų
1 šaukštuką vanilos
’/u šaukštuko cinamonų
5 suplaktus baltymus 

kiaušinių.
Supiaustyk plonai obuolius. 

Suplak trynius su cukrum, o 
baltymus skyrium, sudėk plonai 
siaustytus obuolius į trynius, 
sudėk likusius daiktus, o ant ga
lo suplaktus baltymuą.

Sudėk į lengvą formą —bloki
nę pakol obuoliai ir visas mišinis 
bus gatavas, paduok i stalą su 
saldžia grietine.

AVIES INKSTAI SU RYŽIAIS

Nuplauk, nuvalyk 3 avies in
kstus, sudėk j pasodintą verdan
tį vandenį ir virk 10 minutų. Su
piaustyk į mažus šmotelius, pri
dėk šaukštuką druskos, 14, šau
kštuko paprikos, 1 plonai su
piaustyk svogūną, 4 šaukštus 
sviesto arba taukų nuo lašiniukų 
ir virk pakol parus—' vis mai
šydama. Sudėk inkstus į puodą, 
pridėk dar vieną svogūną ir 2 
puoduku nebaltintą virtų ryžių. 
Supilk šaukštą miltų ant skau-, 
rados, užpilk 1 puoduką van
dens ir pavirk 7 min. ir šiuo mi
šiniu užpilk inkstus ir ryžius.

mitų. Paduok į stalą su žaliom 
petruškom.

JAUTIENA KIMŠTA SU 
RYŽIAIS

Paimk 2 svaru plonai supjau
styto flank steak ir prikimšk 
sekamu mišiniu: '

Virk 1 smulkiai supiaustytą 
svogūną ir vieną šaukštą taukų 
iki svogūnai paras, pridėk šau
kštą miltų ir gerai sumaišyk, 
pripilk buljono arba kokio nors 
dažalo, druskos ir pipirų pagal 
skonies. Virk pakol sutirštės. 
Sudėk vieną puoduką gerai iš
virtų nebaltintų ryžių, 1 šaukš
tukų sukapotų petruškų, jeigu 
norėsi. Sudėk visą j mišinį ant 
flank steako, aprišk siulu arba 
susegk pagaliukais, kepk pečiui 
je apie l'/o. valandos. Paduok į 
stabą karštą.

MAKARONAI
Išvirk vieną puoduką sulaužy

tų makaronų. Sulaužyk maka
ronus į mažus šmotelius iki tu
rėsi pilną puoduką. Nuplauk 
ir sudėk į pasodintą vandenį 
dubeltame puode. Viryk iki ma
karonai bus minkšti. '

a
MVtRMI

nikele nuo

J&35

IMrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE BB Tel. BlvdL 8138 
M. Woitkewicz« 

BANIS 
AKUšERKA 

Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted Si.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą. 
1 ' • ■

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

Šlubas?

z

adresas

fbr BiLiOUSNESS

DR. SERNERi 0. D.
Lietuvis Specialistas

akuše- 
kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Dr. J. m. vnrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4 L30.

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jejgu akys 
nuvargę, Silpnos, skaudžios arba 
ašaroja,* tumaus ateik pasKaiti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

nuo

Tel, Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams viftados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago, UI.

Prašalina sustyrimą ir 
skausmą
Po didelio mankštymos uždėkite 
biskj Sloan’s. Nereikia trinti — 
pats linimentas pradės cirkuliuoti 
šviežių kraują po skaudamas rau
menis—sustyrimas pranyks, skau
dėjimas apsistos! Pas visus ap- 
tiekorius — 35 centai.

Slogute liniment
— Prašalina skausmą!

, IT.y. ■ .......... ■ q i

Seimininkėms patarimai
Kaip išimti visokiu* plėtmus:
Kraujo plėtmus: Plauk ruba 

šaltame vandenyj pakol plėtmas 
nepasidarys rusvas, paskui įmui- 
link su naphta muilu ir mazgok 
šiltame vandenyj.

Nuo misingio arba vaųio.
Trink plėtmą sui taukais arba 

alyva, paskui mazgok su šiltu 
vandeniu.

Vaisių ir kavos plėtmai. Už-

Dividendai
dėl

Rėmėjų

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per» 

3410 So. Halsted St. j 

S. Halsted St.

«®-DR. HERZMAN-^
JUS ir tūkstančiai kitų rėmėjų, dadeda 
prie savo turto uždarbių iš “L”. Dabar 
tegul “L” dar daugiau padidina jūsų už
darbius. Gaukit) dividendų čekį kiekvie
ną mėnesį — 7.8% už jūsų sutaupymus 

.— investuojantį i Chicagos Rapid) Transit 
Company Prior Preferred Serus. Kaina 
$100 kiekvieno arba $10 j mėnesį, 7% 
duodame už įmokėtus pinigus.
Del smulkmeną pasikalbėkite su bile vie
nu “L” darhininkir arba atsiųskite kupo
ną dėl pilną informaciją. Mes taipgi at- 
siąsime dykai knygutę Chicago Rapid 
Transit Co. Chicagos gatvių surašą.

ITTIMfY SECUR1TIES 
COMPANY 

CHICAGO.
72 West Adams Street, 4568 Broadivay, 

.109 Eust 35th S'treet.
Lotiisville Milvaukee Indianapolts

Geęai 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., nefoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 'pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Bouleyard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

........ ..u i ■ .............. . i/

Telefonai:

GAVC1T JŪSŲ KOPIJĄ
John J. Morgan, R. 1325 
75 VV.' Monroe St. 
Chicago. #
Bo jokios man atsakomy
bės, malonėkite prisiųsti 
maų pilnas informacijas 
apie Chicago Rapid 
Transit Company’s 7.8% 
Prior Preferred Staką ir 
coinplimentary kopiją iš
leistą , Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.
Vardas

DR. CHARLES SEGAL
1 Praktikuoja 17 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė? 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THL BRJDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. 

?_ hAKTKUSJ Prtt. <
iol9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
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.
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U. S. LINIJA
Laivu

, I

Gegužio 2-trą, 1925

2142

No. 2142. Tamstai sunku buk ap
sieiti be šios suknios, nes ši suknia 
tinka visus ir visada. Ji smagi, leng
va ir pigi.

Sukirptos mieros 16 ‘metų, 36; 38, 
40 ir 42 colių per krūtinį. 36 mierai 
reikia 3 yardų 40 colių 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 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Raiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
lalsted St., Chicago, III.

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

' ■ * . ■ *4 ■ .

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

BEECHAMS 
PULS

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.
........ .... i. ... . „/

LEVIATHAN
Jau žinomu ir pagirtu 
I per Naujienų Eks

kursantus »

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN 
r TIEMS Į ABI PUSES

.t?47 4(1 iž ęhic.a8°8 «rU Klaipedon ir Atgal
Važiuodamas i? grįždamas su . Naujieną Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams 
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit
rengtis tuojaus įr bukit gatavi, kai atei^ laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėneąius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus. .

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St ' Chicago, HL

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurią vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 
pietų ir G iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. 1. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

Tel. Lafayette 4146

“Birutės’i Koncerty - Kon 
certas ir “Ozimdzi -

Drimdzi” “funes”

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

, Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS .

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

8 iki 2 vai. po pietų.
V . ——-.......... „ i

r r ‘ __
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 

2 lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii* 

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Ava.

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

Dr. J. W. Beaudette
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James Oneal, “The New 
LeadeF - redaktorius, aiški
na, kodėl Amerikoje nėra 
sutikimo tarpe darbininkų 
unijų ir socialistinio judėji
mo, kuomet višur kitur uni
jos ir socialistai darbuojasi 
• v • / i
išvien.
'• Jisai nurodo, kad Ameri
koje santykiai tarpe profe-

f I .. 'I
Aš pasakysiu jums, partijos diktatūrą Rusijoje, Ma- skelbė “karą karui” ir šaukė Ru- meldžiasi. Bet jeigu kuris gali
ngai ir delegatai, kad rda Spiridonova pradėjo su jais sijos darbininkus bei valstiečius na tą 53-čią abrozėllį, tas dau- 

sustabdo karo. Kerenskis ir kiti džiausią auką. 
Laikinosios.. Revoliucinės Vai- starąjį vądina 
džios nariai buvo žmogžudžiai,” amerikoi 
“revoliucijos išdavikai,” ‘“irnpe- i 
rialistų šunyčiai,” “skerdikai”— ir prie visų prisitaiko.
dęlto, kad jie sake, jogei i’eikia sektos slapstosi kaip senos Ry- 
ginti kraštą ir nepadėti ginklų mo katalikiškos '^sektus kata- 
toį, kol priešas nesutiks taikytis ‘kombose. Kitose sektose duoda 
demokratinės taikos sąlygomis, -aukauja Dievui yiši, o sios sek

tos savo tarpe pasidalina.
štai nesenai, porą mėnesių 

______________ _ ____  _ atgal, Chicagoje susitvėrė porą 
dangi, būdamas Rusijoje, kaipo patiems patapti Rusijos valdo- sektų. Geriausį pasiseki

mą turėjo Abrozėlių Sekta”, 
žinoma, kad nesužinotų sektan
tų pačios bei kiti neištikimi 
sektai žmonės, jie slapstėsi po 
katakombas. Bet kacja kata
kombos buvo savininko paran- 
davotos laitam reikalui, jie įli
ejo į aukštybes, susikraustė į 
pastogę ir didelėmis spynomis 
užsirakindavo duris iš kiekvieno1 
išėjimo ir įėjimo vietos. Ir jau 
buvo čia susfdarę net 12 gerų 
ištikimų maldininkų. VJisi, ro
dos, zgadoj gyvendavo iy kada 
jie jau susėsdavo prie maldos, 
—pas juos ėjo kuogeriausia 
tvarka ir dar jų tryliktas mo
kytojas jiems pranašaudavo, 
kad *nėra pavojaus jų sektai. 
Nei policija, nei moters nesuži
nos kame jie randasi. Ir iš tik
rųjų kiek ten nesimelsta, nie
kas jų nekliudė ir niekąs %iei‘ 
negalvojo, nedasiprotčjo, Įiada 
juos įrauks pas savė augš- 
čiausias. Bet vieną 1 dieną jau 
vakarop visi dailiai susėdę apie 
stalą su abrozėliais rankose karš 
tai pradėjo meflstis. Malda plau
kia viršum, tarytum, Abelio 
aukos dum?ai, ,bet vieno iš mal
dininkų malda nekylą viršun, 
bet ot čia pat sukinėjasi ir jam 
ta malda nesiseka, čia mokyto
jas nužiūrėjo, kad kas nors ne
gero, tai jis pradėjo kitokią 
maldą: jįs turi tokią skrynią, iš 
kurios muzika ir daina plaukia. 
Jis ją užsisukęs pradėjo su ta 
skrynia melstis, o maldininkai 
visą laiką tik su abrozėliais 
karštai meldžiasi, bet vis dar jų 
malcLi neišklausyta. Atėjo ir 
dvylikta Valanda nakties, —nie
ko ; ir pirma, antra vis dar nie 
kp. Niekurie jau pradėjoxap- 

Dievą garbina. Vieni ant smui- leisti abrozėlių maldą ir šliejosi 
kų, ant cimbolų, kitį šoka, tre- prie mokytojaus.
|i gieda; mes lietuviai irgi ne- 

visaip 
mes

kurta knĮtintu kovoti. Tuomet ji tapo apšauk- sukilti prieš vyriausybę, kuri ne- giausia 
® ’ - „ . . *- ta “kontr-revoliucioniere” ir at- sustabdo karo. Kerenskis ir kiti džiausi:

mane, kad as esu socialis- 8idurė tenai( kur atsiduria viąi
tų priešas, tiesiog nežino, bolševtikų priešė (Rusijoje, 
kas yrą Sam Gompers. Aš kalėjime, 
čia sakau viešai ir atvirai, 
kad. nėra tokios prakilnios 
vilties,, kurią turi socialis-j 
tai, kad aš nelaikyčiau jos 
mano idealu. Kiekvienas1 
aukštas siekimas, prie ku- sadoul bylą.

VADAI BE DOROS IR 
PRINCIPO

Jau Amerikos spaudoj^ buvo 
pranešta apie franeuzų kapitonę Bolševikų vadai ėjo prieš ka

Jisai buvo apkal- rą tiktai tol, Ijol jiems nepasisė-

meldžiasi ir deda di- 
Jie, mat. tą pa- 

Judošiumi 
amerikonąi vadina paprastai 
džiokeriu, nes jie visur prieina 

Tiedvi

Pirmadienis, Vasalo 2. 192St

rio jie eina, randa karštą tintas valstybės išdavime, ka- kė nuversti Laikinąją valdžią ir v 
atbalsį mano širdyje.” r,Q“'v; « ---- . t

A. D. Federacijos prezi
dentas nurodinėjo tiktai, Beriino “Vorwaerts” paduoda principą” metė į šalį ir rengėsi 
kad geležinkelių brolijos ir apie tą bylą daugiau smulkme- tęsti tą pačią politiką, prieš ku- 
kitos konseryatyvės unijos 
atsisakytų /dėtis prie ‘___
racijos, jeigu centralinėse 
įstąigose turėtų astovybę so
cialistai. Jisai ragino todėl 
Šocialist Labor partiją pasi- 
darbuot, kad tos unijos pri
sidėtų prie A. D. Federaci
jos, pirma negu bus užmegs- 
ti artimesni ryšiai tarpe Fe
deracijos ir partijos.

franeuzų karihes misijos narys, vais. kaip tik jie savo tikslo pa- 
jisai perėjo į bolševikų pusę. !siekė, tai jie tą “revoliucinį

_J nlb Orleans’o karo teisme kap. rią jie pirma kovojo.
Fede- Sadoul «yn$)ai teisino kaltina-1- Mes žinome, kadi panašiai, ir 

mąjj tuo, kad juridiškai jo elgė- net dar aršiau, jie apgavo Rusi- 
sys negalįs būt laikomas valsty- jos liaudį ir daugybėje kitų klau- 
bės išdavinių, nes Francija ne- simų. Bolševikai kaikė Keren- 
buvov formaliai paskelbusi karą skio valdžią už tai, kad ji nesi- 
sovietų Rusijai. Šitie ir kiti a<į- skubino sušaukti Steigiamąjį 
vokatų įrodinėjimai turėjo tą Seimą; bet kai valdžia pateko į 
pasekmę, kad teismas 4 balsais bolševikų rankas, tai jie ginklais 
prieš 3 nusprendė paliuosuot išvaikė St. Seimą ir visai panai- 
kap. Sadoul nuo arešto. ,

Bet tai yra ne tiek įdomu. 
Svarbesnis dalykas tos bylos ap
rašyme yra paties kapitono kal
ba teisme. “Vorwaerts” paduo
da kalbos turinį, remdamasis ne 
tik tai telegrafo agentūrų prane
šimais, bet ir Franci jos laikraš
čių žiniomis. Kaltinamasai teis
me pareiškė, kad jisai tebesąs 
komunistas ir neketinąs komu
nizmo atsižadėti (jisai yra, be 
to, sovietų atstovybės narys Pa- . . < ? . __

mo ilga laiką buvo tokie pat, 
kaip ir kitose šalyse. Ant
roje dalyje 19 šimtmečio 
daugelis revoliucionierių 
pradėjo atvažiuoti iš Euro
pos į Jungtinas Valstijas ir 
čia jie darbavosi, organizuo
dami darbininkų unijas ir'tams dvasia unijose neišny- 
dalyvaudami jų kovose. Uni- J j
jose todėl viešpatavo revo
liucinė ir socialistinė dvasiai 
Šitie santykiai tęsėsi dar il
gai po Pilietinio Karo, ir tuo 
metu, kai Amerikoje tvėrėsi 
Darbo Federacija, unijos 
nebuvo priešingos socialis
tams.

Bet senoji Socialist Labor 
partija tuomet padarė klai
dą. Ažuot atsižvelgus į 
Darbo Federacijos daugu
mos argumentus (kurie juk 
buvo labai draugingi!),, ji 
pradėjo aštrią kovą prieš 
didįjį unijų susivienijimą, ryžiujė), ir štkį'ką jisai pasakė 
Už penkių metų partija su- shvo pasiteisinimui: ‘ 
tvėrė Socialist Trades and 
Labor Alliance, kaipo kon
kurentą Darbo Federacijai. 
J socialistų užpuldinėjimus 
Federacija atsakinėdavo to-' 
kiti pat aštriu budu. Unijų 
vadai pasidarė socialistų 
priešai.

Nors vėliau dauguma so
cialistų atsimetė nuo Sočia-' 
list Labor partijos ir savo 
nusistatymą unijoms pakely 
tė, bet priešinga socialis-

kino Visuotiną balsavimą.
Kerenskio valdžią bolševikai 

vadino “kruvina” už tai, kad ji 
pritarė atsteigimui mirties baus
mės karo fronte (nė vienas mir
ties nuosprendis tečiaus nebuvo 
įvykintas); bet kai ėmė viešpa
taut bolševikai, tai mirties baus
mė pasidarė kasdienis \dalykas.

Tokiais pat veidmainiais bol
ševikai pasirodė ir žodžio ir 
spaudos laisvės klausime, orga
nizacijų laisvės klausime, ąs- 
mens neliečiamybės klausime ir

Koks* gi tuomet yra pftncipas,“Negalima sup'rhstk'kode!
Franciju dar vis nežūto, kad kurio bolševikai nuoširdžiai lai- 

u ' knei 7 rrei_x_ • . . . il __ •
Leninas ir Trockis, steigdami H0S1„ -------
sovietų vyriausybę, be palid^ Pas: Valdyt. 
v<xs prašė Francijos militaii- Pus^ žm<>nW ^skersti — bitik

kosi? Tiktai vienai “princi- 
Kad Ir reįkėtų

Bet šitaip būti visuomet 
1 negalės. Kova tarpe sočia-’ 
listų ir darbininkų unijų 
skaudžiai pakenkė abiem 
rusėm. Šiandie jau dauge
lis tatai supranta. Turės 
ateit laikas, kad profesinio 
ir politinio darbininkų ju-*

nes pagalbos atnaujinimui 
karo prieš Vokietiją. Taip, 
pav. rusų generolus, kurie da
lyvavo derybose dėl Brest-Li- 
tovsko taikos, buvo paskyręs 
musų (misijos generolas. Le
ninas spėjo, kad taikos dery
bos bus nutrauktos ir kad jam 
teks vėl pradėti karą prieš 
Vokietiją. Jisai todėl per ma
nę užklausė Franci jos mili ta
rinę misiją, ar ji sutiks paim
ti į savo rankas rusų kariuo
menės vadovybę. Ponas Nou- 
lens (Franci jos ambasado
rius. “N.” Red.) tečiaus atme
tė pasiūlymą, ir Brest-Litovs- 
ko taika tapo pasirašyta. Vy
riausia atsakomybė dėl Rrbst- 
Litovsko taikos it šimtų tūk
stančių musų kareivių gyvy
bių puola ant Clemenceau.”

Lygiai tą pat, beveik žodis žo-

turėt valdžią savo rankose!

MALDINĖKI) BĖDOS
[Feljetonėlis]

Aš sakysiu ko šiame marga
me svietelyje nėra; visko, viso
kių tikėjimų visokiausių sektų; 
visokiausiu budu tą garbingąjį

i h /r 
štai, kitam prekymečiui prine- 

dMilųuU^vlJ ’$lriyibį1 ir tvKČjo-

'k&fctfVh/ ii?
FltbkJ 

fiiila/’^irk^aiy flirte

ttj‘'Į^irfctl?'v Kiii^af: ^iriilhė.1 
<4fuprTkėjfel ėfipg-i kad
šMfldftAV įplkis* šVtfeOjfi:
W •- 'pWfck8^!

*'huityitoi

kartai ir ''tikėją, batų 
kainą, t. y. 4’ rub. “O 3 ar no
ri J Pirfcęj R0-, yYflu^ni I-
damasai, kuo ne ašarodamas i s 

kliityitfjf: įfci'to ŽirfąV, Kad
2 |uo«4 b Thth.sth
t’fe'“Mp’ tti 

palvą' pfritĄd!;: 
bet'' 'Sfefidiį' ’llftllj' jWėle;

tų’\ Ifid
namfė ^^šį'btiy n&'; ? bd" diilMW4 
sėdi ir JViV.M1 ' jėi fljf
hėAtldtrJs ’PMį b fel 
tiri, ImvrililĮ/ Wlbš’
ftPdtiOfc; tAi-’jH ^hHk^
tie dublius-1 ’įhbaifc ; Kito kįtio 
r reik MidhOT
t<. Taip ft^6icl^P’iil'tei 
kurpiai, tik tas, xkurs Ir.^jH 
užtenkamai kuo maitintis, ga
lėjo brftiri’ (itgaf (rifiiHo1 heštis. 
Kurpiai ramalč, kaj per- 
(Jąiiįj prisieta, iv jei tolpĮp 
pat jų sinti, t ui reikėt,xį||o,5 
Ly/davlnėti y 
Jei sumažinę
vienas visai mele kurpiaus ą-

• ■ v( 4 Nibi I 7

mol V'v >b
Politinė Ekoiųjjąiijja,,^

Rato mėtų visoji karibvb'šibš 
Vtdslybės turėję \lang/ tolieji 
tolų pinigų išleisti. Stipresni^ 
ditis (Ambrika, Anglija) 
tfr prekes prisirinko da^g 
titno aukso, toclel šiandien-‘.jų 
pinigai brangus. Kas kita tosė 
šalyse, kurios buvo’ nuveiktos, 
kurių ūkis stiįro,. pav., Rusija, 
Vdkietiįą. Jos turėjo karo rei
kalams daug bitoigų išlristi' — 
nblUrMartiOš Užlėktinai aU&M1, 
lėido popierinius pinigus, 
šiandie# jų yrii tiek daug, knd 
'apie j tį išnlainymą į auksini uis 
ar si<ląbrinius ir kalbom nėgat 
Ii būti. Jei rusų vyriausybė 
šiiindlch mėgintų Visus po<piėri- 
'nius pinigus keisti į metali
nius, tai ji neišgtdėtų, tur'but, 
UŽ popierinį rltfrlį nė vieno gra*- 
šio duoti. Todėl kaip nusigyve
nęs ūkininkas neturi pasitikė
jimo svetimų akjisc, taip netu
ri pasitikėjimo nusigyVeausi, 
daugybę popiėrjnių. pinigų pri- 
sispaudinusi valstybė, , todėl ir 
jos pinigai tbhi'ri, libai mažos 
vertės. *

Daugelis tai nesupranta ir 
dejuoja, kad nežjnįa delkų pre
kės pabrango. Gi ištįkrųjų ne 
prekės pabrango, bet pinigąi 
atpigo. Valdžia išleido pęrdąug 
popierinių pinigų? pasklido jie 
po 7xmoiįcs, o pankui..pgaJŠIiė- 
ja .to darbo vaisiai. ' Užsienis 
sužino,, kad tų popiergalių yra 
perdaug, beduoda už juos ma
žiau prekių, o juo. mažiaii pre
kės už tam tikrą pinigą gau
name, tuo ji darosi brangesifė;

užsicįnio prekėms, 
pradeda brangi ir valstybės Vi
duje gaminamos prekes.

'iąigi, metaliniai pinigai - - 
tai tokia preke, kuri rodo kitų 
prekių vertę, yra vertes matas 
ir maine atstoja.bet kurią ki
tą prekę, kitaip .sakant, yra 
visuotinas maino įrankis; Po
pieriniai pinigai , tai metali
nių pinigų veft&S ženklas, ku
ris tam tildei Višubmenei lais
vai ar pri^erčidrhai susitarus 
tarnauja vietoj metalinių pini
gų maino įrankiu, Tiek tai apie 
pinigu'8;,.

name, 
brangstant

•‘I 
batų

matą, kitas pradėjo daų^iąu 
kitą kokį darbą dirbti įr įtf 
Batų skaičius'4, prekyvietėje. b'U; 
mą/.ęjų. l’<> kurio ląi'ko Jįur- 
piąi, tai pastebėję Vėl ppidcj 
jo reikalauti už hątųs- daugiąu 
ne JI rub., ir pirkėjai priversti 
buvo tiek mokėti. Tokiu budu 
mes matome, kad yieną kartą 
batai buvo parduodami bran
giau jų tikrosios vertės, Kitą 
kartą gi pigiau. Bat^i yęętė 
buvo vis li\ pati (f. y. 1‘ rub., 
2’ dienų d&rba^), o rinkos arba 
parduodamoji jų kaina (t. y. 
už kic'k batiai .foijvot prekyvietėj 
arba rinkojn parduodami) kitė
jo: vif rup kartą ji (buvo* 5 r., 
kitą kartą +- 3. nuhj. Delkoi taip 
atsitiko-? O' ištąi Atiko,. Rirrntį- 
jį‘.karląi
žai batų/ u pirkėju .idąugųiba'ų 
reikalavimas buvo didelis, a jų 
mas buvo maMas. KH‘k,yiwms 
pirkė.i iw ai engę w; i^yeą^i iš
kUo mekę ir moka bran
giau < pnekėK iutiha kyki.
Kirkvienek. musų ą<)hfwiaii ini- 
nėhmi įkurjejvih, žinojo,
J^dėjikruji Jgiių 4
įklijai,i4)O|I jis Jųid. J
batus daug kas norį pi[rk,ti ir 
todėl kėlė kainų bet tik batai 
jamrpąh^' W la
bai reikalijafl^. t; Ą^trąjį kartą 
priešingai batų buvo daug, o 
pįYK0jtį t? 5*. prekių siu- 
fyhkfš1' ’d i dėl i O' j ų ‘ ‘reik apavi
mas mažas. KičkVlCflOs ’parda- 
V04 imtasi'kilriąf *n6rs

it1-* todėl riYittidša pato pre 
Uiti kYfrfhi4 žeihhtti : ^'ViTleK.

žinUnfn; lūžimi asla,
4 

JWfį|lk ■tfitfl<Kd>l .iterith

fiji Ws ’ j aUU TOi k i pttklir ’ d uonos 
Thdirt'toltų Aludei .'ir ęujju-

ijtaub&l .uoDiiziiiu u ■j. . .'.,- .

dirbli įr

, ląiko Kur-

Tik štai tre
čių valaifdą ryto ant sykio pasL 
girdo triukšmas ir, tarytum, su 
(kokia audra -vėsula tik trinkt 
ir duris atsidarė. Visos spynos 
nulakstė nuo durų in nei iš šio 
nei iš to stojosi prie£ maldinin
kus dvi dvasios .žmogaus formo-

► paliudijimus 
su kauliukais bei’su abrozėliais. iŠ vyriausiojo, kuris juos visus# 

reikalaująs pas save. Maldinin
kai išpradžių nenorėjo klausyti 
pasiuntinių v nuo vyriausiojo, 
bet kadangi pasiuntiniai parodė 
dar stipresnes pajėgas, duotas .
nuo vyriausiojo, tai maldininkai bo dydį, ktoris'yfaj-įd^fas jJs ga- 
daugiau nesipriešino ir sutiko, ......4 m.uL, .tau.:
kad juos iš tikrųjų reikalauj.il 
vyriausias.\Viisi sustojo ir nuo- 
bažnoj tylumoj pradėjo eiti tro
pais—vis po vieną žemyn ir ka
da ;prię durų, jiems buvo prista:
tyta net yežimas nelyginant Šv. dieni. ] 
Alijošiaus, tik skirtumas tame, jis turi gauti 
kad tąs vežimas buvo ne su ar
kliais
Visi vąldininkai nobažnai ir ty
lėdami; lyg mirusį savo brolį 
lydėdapii, sulipo vežiman ir tas 
net kau/kdamas nulėkė pas vy- 
riausįjį.

Kadaiigi nerasta 13-jo moky
tojaus, tai visi maldininkai dar 
nepilni tikėjimo ir nezgadni 
būti globoje vyriausiojo tapo 
paleisti atgal. O vyriausias, mat, 
geresnis— geriau prityręs mal
dininkas pamatęs tuos durnus 
ir kaip-tik pajuto audrą, kuo- 
gręičiausiai spruko laukan, taip 
kad nei m'aldirtinkai jo nepaste
bėjo. Ir tik po kėlių dienų jis 
vėl jiems pasirodė ir pasakė, 
kad jiems, maldininkams, nėra 
didelio pavojaus tik reikės tam 
tikras ceremonijas permainyti. 
Ir svarbiausiai btls reikalas pra
šalinti tą maldininką, kurio mal
da nekilo viršun...1 ’ >

Kada tai bus padaryta, tuo
met vėl1 galės maldininkai gy
vuota ir laisvai melstis. Bet dar 
keli liiąldininkai negu|žta, nors 
jau 7 dienos praslinko.

—Ragmuuą. (

mes irgr 
viešpatį;
kaip ir

pačius celi- 
garbi-

garbiname 
taip pat, 
turime tuos 
batus ir mes su muzika
name, bet dar turime dadetino, 
mes mokame viešpatį garbinti ir je ir parodę savo

y Vuržytin
Iki šiol m'es kai 

prekyvietėj iš ' ttki'u Jų prekės 
butų maigomos >t^iįi^rint į jų

Na argi ne pasakyta, kad “gar- 
į visokiais bu

dais, visokiais instrumentais”?
štai musų sektos garbinimas 

-Katalikų sekta: maldininkai 
sustoja apie stalą, k vienas 
maldininkas turi ant • apieros 
savo rankoje kiek pinigų; žino
ma, nėra tos sektos,.kuri netu
rėtų arba nevartotų 
Kiekvienas maldininkas

Kai kam gali šiandie išro- dėjimo organizacijos Ameri- din, buvo praneštosios ir Ameri- .binkite Viešpatį
JO v 1- —„ L. .'Lv... 1  X.. X., /Inic izi cjzvlri ivkos laikraščių korespondentų te

legramos, apie ką mes jau esa
me rašę, >

Taigi yra laktas, kad Leninas 
su Trockiu norėjo atnaujinti ka
rą prieš Vokietiją.

| Yra faktas,, kad juodu ne tik
tai norėjo eiti išvien su imperia
listine Franci Jom valdžia, bot ir 
siūlė tai valdžiai paimt į savo padeda pirmiausią auką 
rankas kontrolę ant Rusijos ka- tai piniginę ir pasiima 
riuonienės.

■šitie Lenino ir Trockio planai1 deda juos purty 
nei vyko tiktai dėlto, kad Cle- barška ir.ji s bepuriy damas kai- 
menceau atmetė jų pasiūlymus, ba noterius-meldžias1 

, ■*? ™alo įdomią šviesą tatai me- patie, duok man lai’i Čs. 
priimti delegatus nuo politi- nių gynimo komitetas praneša, (a anį Rusijos bolševizmo vadų. Dieve, padėk man.

Centrą- kad prieš naujus metus ji pa- juk jįe yra išsireklamavę, kaipo duok man laimės,
skelbė bado streiką ir sausio 9 “i ‘ A .    L '
dieną ji buvo išbadavusi jau be- imperialistinių karų! Visi Mas- tikru pinigu, % bet suteik man
veik dvi savaiti. Sovietų vai- kVos agentai garbina bolševizmo laimės, kad ta auka sugrįžtų

. Juk ir šventame 
sos suardyti imperialistinį karą rašte pasakyta, kad duok aukų 

' —tau Dievas atmokės šimterio- 
rįi.ijų social-revoliucionierių par- gi tarpu pasirodo, KJd Leninas pai”.

Kai bolševikai pa- su Trockiu; paėtofę valdžią į sa- Ir taip meldžiasi (per kiauras 
prieš Laikinąją vo rankas, norėjo dalyvauti im* naktis. •

dyti netikėtinu, tas faktas, koje ims veikti sutartinai — 
kad kitąsyk buvo socialistas kaip visam pasaulyje.
ar nabašninkas Sam Gom-j —
pers. Jisai buvo Socialist

dme, lyg

minant. Talį* turėtjj būti,-bet 
paprasta^ m<& mhtomerliad juo
kės yra’ puiiluMlaihos, tai auk
ščiau, žonįįaki, jų Vėrlės. Pa
žiūrėsimi', kaip jįį atsiįinka.

Kurpias pasiuvą bątąš per dvi 
tuoj? batus 

gaiitil jląida^rinius rub
lius, kuritibsipl taip 
tas dviejų dienųjį
neša mūšų kurpiui batų $ paĮ’- 
duoti.\ Pasitaikė taip, kad Lšį 
kartų pfeky\40tėh batų atnęsla 
buvo mažai, o pilkėjų buvo labai 
daug. Mat pro šalį ėjo karei
vių ptilkas, ir datig kareivių ’6ų- 
vo visai nuplėšę savo batus ir 
todėl ieškojo naujų pirkti. Vie
tos kurpiai; tai nųnumfeir’ 
pasiuvo'batų Viršelis toyjdfejrpa
prastai pasimlavo. .Kareiviai

Labor partijos narys. . || An’/vaitfA
Nuo 1890 metų tečiaus | * ***5

prasidėjo atmaina santy
kiuose tarpe unijų in 
stų. Tais metais Amerikos! 
Darbo Federacijos konven-. 
cijoje, Detroite, kilo klausi-' 
mas, ar cen t falinės darbi
ninkų organizacijos gali įėjime.

MARIJA SPIRIDONOVA 
KALĖJIME. .

Pagarsėjusi Rusijos revoliuci
onierė, Marija Spiridonova, jau 

y penkti metai sėdi bolševikų ka-
Rusijos politinių kali-pje g,

nių partijų, ar ne.
line Darbo Federacija New 
Yorke priimdavo delegatus 
nuo Socialist Labor Party

nuo unijų. Gompersas buvo 
priešingas tam.' Po ilgų 
ginčų Detroito konvencija 
didele dauguma balsų (1,574 
prieš 496) pritarė Gomperso 
pozicijai.

Tas ginčas konvencijoje 
dar nereiškė nieko blogo. 
Beveik visi delegatai sakė, 
kad prieš socialistus jie nie
ko neturį; • atvirkščiai, jie

ninkų judėjimui.
Gompersas kalbėjo 
inal:

pinigų, 
iš eilės 
‘— tik- 
saujon

dji į .•margintu kauliuku ir pra- 
Kauliukai

bet gasolinu varomas. l
. “O, Vieš- 

O, 
O, Dįeve, 

bet niekam 
mirtini priešai” imperialistų ir kitam. Aiš įnešu tau auką štai

džia; kaip girdėti, ketina depor- vadus už tai, kad jie turėję drą- keleriopai.
i i rr»—..i i .. «... I

, . . ■ sos SI
Marija Spiridonova buvo kai- jr paversti jį “klasių karu.” Tuo

tuol ją j Turkestaną.

tijos vadas.
darė sukilimą
Revoliucinę Valdžią (kurios perialistiniam karę ir siūlėsi tai-
priešakyje stovėjo A. Kerelis- Ron imperialistams! Ne tiktai našiai elgiasi.
kis), tai Spiridonova ėjo su jais siūlėsi eiti su jais išvien, bet ir tik jie meldžiasi iŠ 52, o kartais
išvien. Visos Rusijos Seime, prašė, kad imperialistinės vai- iš 53 abrozėlių. Maldininkai čia
kuris susirinko jau prie bolševiV džios generolai vadovautų Rusi* susėda apie stalą ir. vienas ki-
kų valdžios, bolševikai ir kairieji jos kariuomenei! 
es-erai statė ją 1
Steigiamojo Seimo pirmininkus.. Brooklyno “Laisvę
Bet ji nebuvo išrinktą, kadangi munistų šhunštus.,
bolševikų priešai, turėjo didelę nepasako savo Vstisipratusiems 
daugilnią Steigiamajam Seimo, skaitytojams.- 
Tuomet bolševikai ginkluota jė
ga išvaikė St. Seimą ir panaiki
no visuotiną balsavimą.

Vėliaus betgi, kai bolševikai
savo

Ir taip meldžiasi (per kiauras

Abrozėlių sekta taip pat pa- 
Malda sta pati.

liūs.

11

darbi-
Pats

seka-j
į ėmė vis labiau stiprinti

tiems padalina tuos abrozėlius, 
kandidatu į| ^įe humbugieriai, kurie Veda'K čia taip pat jie sudeda pini- 

....  ' f ir kitus ko- ginęs aukas ir .pradeda savo šir- 
šito dalyko dyse muldddti ■; Dievo lai> 

“ mės ir ištvermės. Jeigu jau 
maldininkas gavo kokį didesių 
“šventąjį”, pavyzdžiui, vyriškį 
su karima arba moters paveiks* 
lą bei herbą, kurį jię skaito vy
riausiu tuzu, tie daugiausia au-

Leninas su Trockiu., pagavę į 
savo nagus vMdžios vadeles, ren
gėsi kariauti prieš Vokietiją. 
Bet ką juodu skelbė, l$ol valdžia 
buvo ne Jų rankose? .Jiedu kų krauna ir daugiau ir garsiau

kia iš t ’M 
ri mokėti, bet tw laypu latfa* 
šaukia: “Pajauk, ,, 
dvigrivnį, atiduok mąjį-lįįįiįil” 
Trečias jau siūlo r-uh,, -p 
ketvirtas) kiša ku^pihf 
ir ima batus noktosel$ųaą,iiiĮ» 
nudžiugęs' kiša ki
•šenėn ir lii)ksniajs^^<Hltti 
Kur ’ čia neslidžiaugs! J 
toj 1 rublių visai netikėtai ga^

i LIF/riI¥fW-rirAšTAS L

-j: KAC’O* JiatdmOa jpa.s 
drt si Jpaidhde/M i efcnta . pė raiųs ta 
tlijohi ;3O,0OOdXMi' ųvairių) ^iunVi- 
įnabu^ų tyftHi

ka 1 rublių hi augiau.

vo penkis. Sp&hįjm apie ’ ta(i

vienay sau: UiiUfcitų porą moĮ-

reikalauj.il


Auna Pavlowos baletas

PINIGAI Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare

RoselandoKUO

Lietuvon
Roselandiečiams ir ken

NUPIRK

Roselando veri

Garsinkitės Naujienose

siugtouo siųskite 
gus Lietuvon per

pini

Nau

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

kenčian- 
au no-

dome gerai
Patarimai

Typcwriterj arba 
rašomą mašinėlę

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

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

JUOZAPAS PUIDOKAS

E B B. Naujienų si&i- 
(jl lytojo* far skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose.

43rd St., kuriuos jis api

Skaitykit ir platinki!
NAUJIENAS

CHICAGOS 
ŽINIOS

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

SUIMTAS LIETUVIS 
PLĖŠIKAS

LIETUVON- a 

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos !
Naujienas labiausia I 
mėgsta. '

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian- 

Pritaikau taipgi akinius

UniveTsal Restaurant 
Lietuviška Valgykla 

Padidinta
Kač| suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo kostumcriams, valgy
klą padidinom veik dvigubai. Taipgi 
itaisėm naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo Įrankius. Todėl užkviečiame 
visus atsilankyti. Savininkas

A. NORKUS,
750 West 31 st Stree, 

Tel. Yards 5377.

įtempimą, kuris 
i vos skaudėjimo 

>, nervuo

BLOGESNIS ČEKIS, TUO 
LENGVIAU JĮ IŠKEISTI

mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aplieka, 
233 Easl 115th St/Pi-

Sesi žmones žuvo gaisre 
dideliame apartmentinia- 

me name •

persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 30, 1925 m., 12:20 vai. 
po pietup 39 metų amziaiis. 
Kilo iš Tauragės apskričio, 
Naumiesčio parapijos, Vana- 
giu kaimo. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Marcijoną. 
Lietuvoj tėvus, 3 brolius ir 1 
seserį. Velionis priklausė 
prie Lietuvių Laisvės Kliubo. 
Kūnas pašarvotas 3364 South 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
utarninke, vasario 3 d 
mų t 
į šv. 
įvyks 
už

NAUJIENOS 
1739 S. Hslsted Str 

Chicago, UI.

Kiek yra tikrai žinoma, ma
žiausia šeši žmonės žuvo gaisre 
penktadienio-šeštadienio naktį 
dideliame apartmentiniame na
me prie 5830 Blackstone Avė., 
Chicago Universiteto distrikte. 
Daug žmonių liko sužeista, o ke
lių dar pasigendama ir galbūt 
jie irgi yra žuvę gaisre, tik dar 
nesurasta jų lavonų.

Namas yra didelis apartmenti- 
nis triobėsis., pabūdavote laike 
pasaulinės parodos Chicagoje. 
Jame gyveno apie 100 žmonių. 
Gaisras kilo, kaip spėjama, pir
mame aukšte, ar rūsy ir greitai 
apėmė visą seną namą, atkirsda- 
nias visus iš degančio namo iš
ėjimus. Niekurie dar išsigelbė
jo pabėgdami gaisro gelbėjimo 
laiptais, bet kitiems ir to ndliko. 
Kiti šoko per langus, bet kiti, 
kurie neišdryso,,. ar nesuskubo, 
žuvo liepsnose.

žinomi žuvusieji yra Anthony 
liaudie, jo pati ir jų 9 mėnesių 
mergaitė, Doa Jonės, Elizabeth 
Pryor ir jos 16 m. duktė Loret- 
la. Visi žuvusieji gyveno viršu
tiniuose aukštuose. Sužeistieji 
gi yra išgabenti į Illinois Cent
ral ligoninę; niekurie jų gal m ir- Revolveris buvo Vokietijos fir- 
tinai yra sužeisti, [mos darbo. Telegrafuota Vokie-

Kadangi putė smarkus vejas, tijon ir sužinota, kad tas revol- 
tai buvo pavojus, kad gaisras ga- ve ris buvo parduotas vienai fir- 
li persimesti ant kitų namų ir mai New Yorke.j Ta firma par
apinei visą apielinkę. Be to ne- davusi Chicagos firmai,, o iŠ ten 
toli kilo kitas gaisras, kuris pa- buvo išsiųstas į Oconto Falls, 
reikalavo daugelio gesinimo apa- \Vis., kartu su dViąm sidabrinėm 
ratų. Kad suvaldžius abu gaiš- lėkštėm, Siuntinis niekad nebvu

i Gruodžio 30 d. plėšikas įsiga
vo i Chicagos & Nort^western 
traukinio brangiųjų siuntinių 
vagoną ir bandė jį apiplėšti. Tai 
atsitiko traukiniu besiartinant 
Chicagon. Bet siutinių sargas 
R. S. Dickey pasipriešino ir ta
po nušautas. Plėšikas nieko ne
pelnęs pabėgo Winnetkoj, pas
tvėrė taksikabą ir nuvažiavo į 

jEvanstoną, kur jo laukė kitas 
automobilius, kuriuo jis Ir pabė
go. Buvo manyta, kad tik vie
nas plėšikas dalyvavo plėšime, o 
kitas laukė Evanstone.

Dabar abu plėšikai tapo suim
si. Jais yra Bernhardt Myliu, 
'g<8 ių., kuris nušovė Dickey ir 

Kelių žmonių pasigendama, keli Edward J. Smith,, 32 m., vedęs, 
.sužeisti gaisre prie 59 ir tėvas trijų vaikų, dirbąs tam 

Blackstone Avė. pačiam geležinkeliui brakmenas.
Abu jie gyvena. Mihvaukee, Wis. 
Jie abu prie kaltės jau prisipaži
no, Smith žinojo, kad traukiniu 
vežama daug pinigų, todėl jis 
prisikalbino bedarbį Mylin, ku
ris jau pirmiau už plėšimus yra 
sėdėjęs kalėjime, padaryti už
puolimą ant traukinio ir įteikė 
jam savo revolverį. Pats Smith 
irgi ^važiavo tuo pačiu traukiniu 
ir turėjo pagelbėti atidaryti sei
fą, bet užgirdęs šūvi į vagoną 
nėjo. Išlipęs Evanstone jis pa
laukė savo draugo ir abu tą pa
čią naktį sugryžo automobiliu i 
Mihvaukee.

Kaip juos susekta, Mylin nie
kad pirmiau traukinio darbinin
kai nėra matę, o Smith nė ne
pasirodė. Pabėgo jie ir policiją 
nebesitikėjo jų surasti. Bet 
kaip nė atsargus būna krimina
listai, jie vis kokius nors pėdsa
kus po savim palieka. Pamena
te, kad Nathan Leopokl, Jr., nu
žudydamas vaiką Kranks pametė 
savo akinius ir vien iš to susekta 
žmogžudžius ir pasodintą juos 
kalėjimai). Taip buvo ir čia. 
Bėgdamas iš taksikabo Mylin 
numetė savo revolvęrį. Ir tik 
pagal tai susekta žmogžudžius. 
Revolveris 
mos darbo

Du vaikai lenkučiai John Sum
inėk; 12 m. ir Willie Kozanecki, 
13 m., nuėjo į dvi sankrovas ir 
lengvai iškeitė čekius sumoje 
$90. Vėliaus jie betgi tapo su
imti. Ir dabar policija stebisf 
iš North Sidės biznierių paiku
mo, kad’jie mainė tokius čekius.

Niek Tupis, 901 N. Armitage 
Avė., išmainė čekį neva išduotą 
“Marshall Fielding Clothing 
Company/’ o John Szysimuski, 
845 N. Ashland Avė.,-iškeitė če
kį, išduotą “Kommun Wealth 
Edsun Konpany.”

j ienų Skyrių Tupikai 
gifT aptiekoje, 233 E 
U5tli St., Keusington.

Tuomi p&daryri didelį smagum* 
pats emu, savo giminėm* rr atau
gama su kuriais susiraftiuU' ir 
greičiau galėsi parašyti iaižką ar 
ką kitą, negu bu ranka. Goriau- 
ria, parankiausia ir dahkatniauaU 
maitnė’.ė au lietuviškomis raidimi* 
pasaulyje. Galima ir angį i ikrai

Paiengvins akių 
esti priežastimi gu 
svaigimo, akių aptemimo, ... ... 
tumo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima kotarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose ogzaminavi 
mas’ daromas su eit kiru, nurodau 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
etyda atkreipiama į mokyklos vai 
ku.«. Akiniai nuo S4.00 ir ausčiau 
Vai: 10. iki « v. Ned. 10 iki 1 p. p

■ 1545 West 47th St.
Phone Rnutevard 7589

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 4 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedaliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 Š.< Kedzie Avė,

Kampas Ogdfen Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

džiaugsmą, nuliūdimą, 
etc. Ačiū tam, susikūrė 
eilinė meno šaka —

LELIJA MATUCK 
(Matjukas)

Musų mylima persiskyrė su 
šiuo pasauliu sulaukus 2 metų 
ir 8 mėn. amžiaus, stibatojo, 
sausio 3 d. 1925, 2 vai po pietų. 
Paliko ciideliamo nuliudime mo
tiną ir tėvą. /

Laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 3 d. H vai. ryta iš na
mų 1212 — 148 St., Kast Chi
cago, Ind. Bus nulydėta į 'Pau
liškas kapines.,

Visus giminės, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiai paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame

Tėvai, Kaziunė ir 
Juozas Matjukai.

tas pasaulyj. '\ ;; '•
Štai kodėl šią savaitę kiek

vienas meno mėgėjas’ privalo 
atllankyti Auditoriją (Wabash 
ir Congress) ir pamatyti Pav- 
lo\vos baletą.xTai paskutine .sa
vaitė, t tad nepraleįskite progos.

iš na- 
:3() ryto, bus atlydėtas 
Jurgio bažnyčią, kurioje 

giedulingo-s pamaldos 
velionio sielą, po pamal
tais nulydėtas į Šv. Kazi

miero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Lieka nuliūdus moteris

Marcijona Puidokienė
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius Masalskis.

(jiydau įvairias ligas, o ypatingai 
UžsisenčjuBiąa, be vaistų ir opera
cijų, rigujaušiaiš. btidais.

4204 Archer Avė., Chicago, III. 
Bfightoh Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

, Telephone Lafayette 4543

Maloniai 
ateikite, dėl 
komy bes.

Ligos kraujo, rcumatia'nu, nervų 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialutnas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes. 
. Pagelbėjom tūkstančiam _ 
čių. Ateikite pas mus ir daugi 
bekpntesite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Inaiitute 
DR. GILI., Specialistas

40 N. WcIIh St., kuinp. VVashington St.
Ofiso valamlps: l'anedčly, ketverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 .ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ii fivCntA- 
miH nuo 10 rytn iki I vai. p<> pietų.

dien
prie likusių čielų akinių stiklų 

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

JUOZAPAS ly AI K AKIS
Musų mylimas vyras ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 58 metų amžiaus, sau
sio mėn. 30 dieną, 7:15 vai. va
kare. Paėjo iš Rukužių kaimo, 
Žagarės parapijos, Šiaulių apsk., 
Kauno rėdybos. Amerikoj išgy
veno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, po tėvais Na- 
dolskienę, dvi dukteris Pranciš
ką Kasparienę ir Joscphine 
Erickson ir žentus ir sūnų Juo
zapą. Kūnas pašarvotas randa
si 2330 W. 23 St. Laidotuvės 
įvyks panedėlj, vasario 2, 1925, 
8 vai. ryto iš namų 23301 W. 28 
St. į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
švento Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiajam paskutini patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar
tus liekame
, Moteris, dukters,

žentai ir suhuh.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis Tel. Yards 1741

Jūsų buvęs senas s Prietelis Patarėjas

rus buvo iššaukti gesinimo apa
ratai iš visos pietinės miesto da- vogtas kely,, 
lies.

Jau 
apie gaisro priežastį. Juos ve 
da policija, ugniagesiai ir koro
neris. Nuostoliai siekia apie jie gavę Kalėdų dovanų 
$200,000. ' • i . ;

Namas buvo senas Ir apšvie
čiamas vien gasu. Tik visai ne
senai koridoriuose įvesta elektrą.

Prieš kiek laiko vienas ž.y- Daugelis gyventojų iš koridorių 
miausių pasaulio žmonių, Ha- įsivedė elektrą ir į savo kamba- 
veloek Ellis, išleido knygą var- rias. Tie amatorių padaryti 
du “The Dance of Life.” Toje elektros pravedimai 
knygoje jis įrodinėja, jog vi- netikusiai atlikti, • 
sas musų gyvenimas yra savo daugelio neleido vartoti. Spė- 
rųšies šokis ritmiškas judeji- jaina tą, kad gaisras galėjo 
mas. • kilti nuo susikryžiavimo netiku

siai pravestų vielų. Taipjau ei- 
jaučia: na gandų, kad po laiptais buvo 
baimę apie 200 svarų popieros. Tokia- 

ir spe- me atsitikime gaisras galėjo kil- 
šoikiai. ti savaimi — savaimi užsidegti

Bet šokiai šokiams nelygu. Yra dulkės 
vulgariškų šokių, kurie ape- savininkė Elizabeth Fritz, 6418 
-Linoja i ‘žemesnius žmogaus Yale Avė.
jausmus, ir yra klasiškų šokių, -------------- —
kur pasireiškia nepaprasta gro- A v v-l «-vh- , Sugavo užmušėja plėšiką

Grožės žvilgsniu Pavlowos 
Metas neturi'. sau konkurni 
to jis vra^aeriausias bale

ANTANAS DRUKTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 30 d., 7 vai. ryte. Paėjo 
iš Paragaudos kaimo, Kvedainių 
parapijos, Raseinių apskr.,.Kau
no rėd. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 3 
sūnūs: Edvardą, ; Feleksą ir 
Vincentą ir Brolienę Elzbietą 
Druktienę, Lietuvoj seserį Oną 
Mickienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
4405 *So. Artesian Avė. Laido
tuvės įvyks Utarninke, Vasario 
3, 8 vai. iš namų 4405 S. Arte
sian Avc. į Nekalto Prasidėjimo 
Fanoles švenčiausios Bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už- velionio sielą, po pamal
dų bus nulydėtas j Šv. Kazimie
ro Kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiam jam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Simai, dukterys ir broliene.
I ,uidotuvcse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

vo pristatytas, reiškia, buvo pa- 
Brakmenu trauki- 

z ’ I ■> * r •

< nio kuriuo tas siuhtinis ėjo, bu- 
pradėta tris tyrinėjimus vo Smith. Tuojaus policija ap

silankė jo namuose ir rądo pa

Kada 
Smith atvyko į Chicago, jię ta
po suimtas ir tuojaus prie kal
tės prisipažino. Vėliau atvylio- 
ta į Waukeganą Hyliną ir suim
ta. Jis irgi prie kaltės prisipa- 
žiiio.

Kadangi žmogžudystė įvyko 
buvo taip ties Glencoe, tai jie bus teisiami 

kad miestas Bake paviete.

Užpefeitą naktį plėšikai net 
sušilę darbavosi ir daug žmonių 

Bus tardoma ir namų 1 apiplėšė, bet keli plėšikai pa
kliuvo ir į policijos nagus. Du 
plėšikai pakliuvo bandydami a- 
piplėšti Dr. Otten, 3856 Grand 
Blvd. Jie prišoko prie daktaro 
automobiliaus, kada tasis pradė
jo važiuoti nuo namų ir patyli 
įsisėdę vežėsi'jį į patogesnę vie
tą apiplėšti. Bet juos patėmijo 
policijos automobilius ir pradė
jo vytis. Lekiant 40 mylių į 
valandą greitumu, vienas poli- 
cistų šoko iš savo automobiliaus 
ir užšokęs ant daktaro automo
biliaus laiptų privertė plėšikus 
pasiduoti.

Du plėšikai tapo suimti prie 
35 ir Archer gatvių. Juos poli
cija suėmė vien kaipo nužiurėti- 
nus asmenis, bet paskui juos 
identifikavo kaipo plėšikus du 
taksikabų šoferiai. Suimtieji 
plėšikai yra Joseph Mikus, 20 
m.,' 3518 So. Ilonore St. ir Fr. 
Bozyk, 21 m., 3609 So. Hermi- 
tage Avė. Juos identifikavo 
Joseph Kaufman, 2320 So. San- 
gamon St. ir Anton Grygą, 2727 
West 
plėšė.

SVEIKATA YRA LAIMĖ 
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite į musų ofisą kuria 
yra prirengtas moderniškai.

Naujausi moksli- 
a niai išradimą! ir pa- 
n tyrimas visokiose li- 
$ gosc su labai mažu 
y išėmimu, yra gydo- 
I mos atsakančiai įlei- 
1 džiant serums tie- 
& šiai į kraują, su di- 

heliu pasisekimu.
Turime visada 

naujus serums — 
jįggĮ Profesoriaus Ehrli- 
|Q| cho gyduoles 606 ir 

pagerintos 914, gy- 
ir be skausmo, 
ir X-Ray Egzuminacija 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną ■— 
to neturėsite jokios *?tsa-

ALBINAS BUDRIKAS
Mylėjom’mes jį gyvą esant, 

nepamirškime jo ir numirusio.
Dviejų metų sukaktuvės.
Brangaus numylėto musų sū

naus ir brolio Albino, gedulin
gos pamaldos įvyks 5toj dienoj 
Vasario 1925 m., 8-tą vai. ryte, 
Šv. Jurgio Bažnyčioj, 32-nd PI. 
ir Auburn Ąye. Visi giminės, 
pažystami,/ musų prieteliai ir 
draugai meldžiame daįyvąuli 
pamaldose musų netižmii'^tąn^įo 
ir brangaus ALBINO,. Ne^ąUy 
me pamiršti jo, ne» dveji plėkai, 
praėjo 'kaip ilsisi šioje šaltoje 
žepielėje, musų širdyje žaizdą 
paliko neišgydomą ant? amžių.

Albinas gimė Chicagoj 23 d. 
Gruodžio 1901. Baigė vidurinę 
mokyklą ir tiktai pradėjo žydėti 
iiį būti dešinioji ranka musų \iž-. 
siem^ime, kaip žiaurioji mirtis, 
be pasigailėjimo ‘išskyrė jš mur 
sų tarpo, 5-toj dienoj' Vasario, 
1923'm./ L h- -

Nuliūdę tėvai:;
Jonas ir Barbora Butlrikai, ’ 
ir broliai Bronius, Benedik
tas ir Alfonsas.

3252-54 So. Morgan St., 
Chicago, III. i 

Tel. Yards 6685 <

Some day that guy’s golng to mak^ a n awfu1 btynder!

Lietuvių Dentistas patar- ; 
naus geriau. į.

i
, Traukimas dantų ‘ be skausmo.: 
Bridge geriausio aukso. Su musų' 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai-! 
stą. Garantuojame visą, savo darbą, iiį 
žemas musų kainas, Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
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NAUJIENOS, Chicago, UL

ST, ZBYSZKO

tai astorą kaklą” ir jo paveiks
lai statoma į m.uzėjus. Bet juk 
lai nieko bendra nelurii su tik
ruoju dalyku stoviu.

Sakoma, kad Koma ras sutin
ka ristis su hi'le vienu ristiku 
jo svorio. Labai gerai. Bet 
kodėl jis iki šiol nieko neatsa
kė į K. Sarpaliaus iššaukimų:? 
Komaras yra sunkiojo tsvorio 
ristikas, Sarpaliits taipgi. T/ul 
jiemdviem pirmoje vietoje ir 
reikėtų ristis.

K. Sarpalius dar kartą pra
neša, jog su Komaru jis 
pasirengęs ristis bile dieną. Bet, 
matyti, Komaras bijosi, kad su 
juo neatsitiktų tas pats, kai 
atsitiko su Brazausku.

Sporto mėgėjas.

PRANEŠIMAIvijai, kad padarius TJeiuvą ka
talikišką, nes ją bedieviai no
rį ir «up«<iinli. Bo8plan<1. _ „ (( Vnsar)n Muįra)

Dr. Pakštas Vėliau siūlė ŠIO kambariuose įvyks Lietuvių'Improve- 
minkštinti .kun. Rumšo rezo 
line i jas.

Karštu ginču sukėlė kardino- sirengimaį prie vajaus] 
. . x ‘ • y ... i reikalai. J. Taniašalo nusistatymas prieš lietuvių 
kalbą parapijose. Kaikurio no 
tik išsitarė prieš kardinoki, bet 
ir prieš patį popiežių.

Stirnas lęslėd nuo 2:15 iki
6:30. Pirmininkavo p. Masinus- yra kviečiami* atvykti’
•kas. Jis taip karščiavos, kad 
keletą .sykiu^susirėmė su Dr. . . .„ , r •„ T. . .... jų Sąjunga savo mėnesinį snslrin-

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvių Rateliuose
Lenkų čempionas ir prieš 

kiek laiko buvęs pasaulio čem
pionas rengiasi papurtyti lie
tuvį ristikų Ačų. Jųdviejų 
tvnes įvyks vasario 7 d. Pa- 
laskio svetainėj. ,—R.

“Dzimdzi-Drimdzi” 
vaidinimai

rtlSTYNIIJ TIIRNAMENTAS

Hali

<1., šv. Jurgio pa r.
Ateinantį pmkladicnj, vasa

rio 6 d.,, prasidės tarp lietuvių 
ristikų žūtbūtinė kova; prasi
dės ristynes už lietuvių čempio
natų.

Svarbiausias
vyks tarp K. Požėlos ir .1. Goš
tauto. O kad tas susikibimas 
butų iki galutinos pergalės, tai 
juodu risis pirmoje poroje.

Nemažai kalbama taipgi ir 
apie K. SarpaJių, kuris tiek įsi
smarkavo, jog žada j pusę va
landos net tris paghldyti — 
Juzėną. Glazauska ir J. Ban-
cevičių.

Tad vasario 6 d. School 
Hali svetainėje (18 ir H.onore) 
įvjks ne paprast a i svariuos ris- 
tynes. Tik i eta i i skalno galima 
gauti “Naujienose”, “Aušros” 
knygyne ir p. Benošiaus aptie- 
koje. ' —N.

Vasario 
salėje 48 
“Jovalas”.

Vasario
B ridgeport c I Tom j i era.

Vasario 8 <1.
hor, “Jovalas”

i Vakario 11 ir 12 —
ro pa r. Konosha, W 

susikibimas į-pas” ir Koneertukas.
Vasario 14 d. —• Melrosc

Park, ('.hieago, “Jovalas”.
Vasario 15 d. — Liuosvbės 

salė. Cicero, “Koncertinė pro
grama.

Vasario 16 d. — School 
Hali, ToAvn of Lake. Vilniaus 
Vadavimo reikalams.

Vasario 18 d. — School Hali 
18 St. Town oi’ 'Lake Koncer- 
lukas.

Vasario 22 ir 24 d. — Šv. 
Jurgio par. Bridgcporte, Kon- 
certukas ir nauja programa.

Tolimesnė maršruto eiga 
bus skelbiama vėliau.

Indiana I lar-

is
. Pct-
‘Jova-

“KOKS KAKLAS
b

Katalikų Seimas
Pasakojama, kad čigonas no

rėjo kaimiečiui įpiršti aklų ark
lį. Kaimietis pastebėjęs tai sa
ko:

Bet juk tas arklys yra ak-

- -Taip, taip, koks jo nepaė
stas kaklas! -— atsakė čigo-

nas.
Lygiai taip pat garsinama ir 

J. Komaras iš New Yorko. Gar
sinama, kati jis turi nepapras-

Pirm Negu Pirksi

Pamatyk Pianus pas Budriką, 
Oulbrausen Pianą arba kitą geros 
isdirbystes, kainos daug mažesnės 
kaij) kitur ant aukštos rųšies Pia
nų. Bargenai. Churchill riešuto 
mectžio Player, 
Pianas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright Hovvard 
Pianas 
Upright Oak 
Pianas r

$245 
$165 
$150 

$65
JOS. F. BUDRIK

3343 So. Halsted St. 
3327 So. HalsteiVISt. 

CHICAGO, ILL.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo a^bar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

Seimas buvo'įskųstas kardino
lui. Nematomi A. L. R. K. 
Federacijos priešai. ‘‘Kunigas 
neturi bijot nei popiežiaus.” 
Nepasitenkinimai kardinolu.

IS-

Todėl svirne buvo nu-

Vakar “visų vakarinių val
stijų katalikai” turėjo antrąjį 
iš ei]<5s seimą, kuriatne, pasak 
vieno delegatų, at lovai susi
rinko ne svarstyt, bet tik 
klausyt.

Svarbiausias seimo džiaugs
mas buvo tas, kad kardinolas 
leidęs statyti ligoninę, o di
džiausias nubudimas — kad 
vienas “aukštų žmonių“ įskun
dęs šį seimų net paėiam kardir 
nolui.
tarta, kad ateity seimo dienot
varke
bus paruoštos, 
mes arkivyskupui patvirtinti.

Dr. Pakštas savo referate 
apgailestavo, kad katalikuose 
nesą vienybes darbe, kati kata
likai su si sk aklę į parti jes, c o 
Federacijos skyrių esu maža, 
ir tie neskaitlingi. Reikia spies
tis apie Romų, vienybės centrą, 
kuris’apsejęs visų musų plane
tų gerais katalikų darbais’. Rei
kią kovot prieš anglikanizaci- 
jų, ir čia katalikų kunigas ne
turįs bijot nei ciesoriaus, nei 
karaliaus, nei popiežiaus.

Čia kun. Bumšas užprotesta
vo, sakydamas, kad kunigai tu
rį bijot popiežiaus.

Vėliau vienas dCttetgatų skun
dėsi, kad kunigai prieš valgį ir 
po valgio1* nesižegnoja. Siūlė 
taipgi neužpuldinėti sęcialistų 
ir bedievių, nes kuomet jiems 

tai jie tau

ir rezoliucijos, kurios 
butų patiekia-

atkiši vienų kumštį, 
.. du.

Kun. Bumšas 
siūlė remti geras 
jas: kazimierietes,

NAMA^lEMĖ 
PARDAVIMUI

NAMAI-1EMĖ
VYRŲ8 d. Vasario Aušros 

rnent ir Benefit Kliubo mėnesinis su
sirinkimas. Nariai atsilankykite- pa
skirtu laiku, nes bus svarstoma pri- 

ir kiti Kliubo 
uskas, sekr.

RoselancL — Lietuvi) Scenos Rate
lio susirinkimds įvyks rytoj, Vasario 
3 d., 7:30 vai. vak., Strumilos svet.

j Kadangi Vasario 14 zd. yra rengia- 
; vakarienė ir nariams duodama 

tikintai veltui tai visi nariai būtinai
— Valdyba.

U,..,..,. , ,
Amerikos Lietuvių Teatro'. Kure- 

leny, vasario 
2 d., 7:30 vai. vak., Mildos niūrio, 

| Vaičkaus Dramos Studijos svotai- 
, nėję, —Viddyba
i Roseland. —. Sekantį panedėlir Va- 
sario 2 d., 7:30 vai. vakare, K. Stru- 
milo Svetainėje, 158 E. 107 gatvės, 
kampas Indi ma Avė., įvyks Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės šėrinin- 
kų mėnesinis susirinkimas, šėrinin- 
kai ir. šėrininkės atsilankykite paskir
tu laiku, nes bus svarstoma svarbus 
bendroves reikalaiĮ

— J. Tamašauskas, Sekr.
Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 

ant North West Sidės įvyks mėnesi
nis susirinkimas, Vasario 2 d, 
m., Parapijos Svet., .L. 
Avė., L ___
lonėkite pribūti ant laiko, dėlto kad 
turime svarbių reikalų.

Valdyba.
' •»- ?- -X

Chlcagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės Direktorių ir Draugijų atsto
vų atsibus mėnesinis susirinkimas 
pirmadienį, Vasario 2 d., 1925 Jh.. 
Keistučio Spulkos name, 840 W. 33 
gatve. Malonėkite pribūti ir naujai 
išrinkti Direktoriai ir užimti Direk
torių vietas ir eiti jų pareigas 7:30 
valandą vakare. Taipgi yra svarbių 
dalyki) kaslink greito Auditorijos ati
darymo.
— A. Jankauskas, Bendrovės Sekr.

REIKIA patyrusių pointerių. 
Darbas ant visados.

Jokantas Bros. / 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

Uždirbki! $100 j savaitę

_ , i \ ? . , ... jų sąjunga savo rner
Pukštų, kini? Rumšu ir lutais urną Jaikys pirmadi 
dellogataisi. Be to, jo paties lie
tu vili l.alba labai labai š)lubuo| 
i a. —Atst ovas.

Padėkos laiškas
l'ietuvos Respublika 
svetimo Minist.
M ok y t o j ų Semi na r i j a
1925 m. mūšio m. 3 <1.

i (’hicagoa KultupJs Draugijos 
“Žemaitija” Centro Val

dybai bei nariams.
Telšių Mok’ylojii |veminaiti- 

jo i Mokyto jų Tapybos paširdy
je, įvykusiame 1924 m. gruo
džio TTiėn. 18 d., kuriamo da
lyvavo direktorius J. Gedmi
nas ir 'Mokytojų Tarybos na
riai: kun. Ramanįuiskas, L. 
Skunkis, J. Jagaudas, E. Tor- 
nau, 
dler, 
skis, 
tėvu 
nutarta: išreikšti 
Chica<K)S Kultūros 
“Žemaitija” Centro 
bei nariams už dovanai teikia-' 
mą Scmfinarijos pagrind. Mo
kytojų knygynui didžiąją en
ciklopediją 1901 m. (“The En- 
cyclopedia Britannica”) 
kalboje.

šis M. T. nutarimas 
šama Jūsų žiniai.

Antspaudu
J. Gedminas,
T. M. S. Direktorius
L. Skunkis, paštve^is. į 

Prierašas.
Atsišaukus 

Seminarijos Direktoriui p. 
Gedminui 
1923 m, į 

< rZr t rt ’

’L. Abromavičius, A. Tie- 
E. Bacevičienė, J. Mikul- 
J. Kocbais, B. Tarvidas ir 
kom. atstovas Anglickis, 

gilių padėka 
•Draugijos 

Valdybai

ančiu

2 d., 7:30 Vai. vak.

I., 1925
1644 Wabansta

8 vai. vakare. Kliubiečiai ma-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malęvą, popierą, 

stiklus ir t. t.
, 3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONLS, Prez..

Už

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš- 

i tu vandeniu šildomas gerame padėji- 
' me, $65. Tame pačiamd name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu šil
domas $50. Gražioj apielinkėi. 

6530 So,. Robey St.
' Tel. Prospect 8926 
— ----- —• —*---------

ANT RENDOS 6 ruimai,
TcUiu Mokytojuant pirmo 1 • •’ ♦ • Randa $50. Randasi

• 4151 So. Arlesian Avė.
Savininkas

465 W. 43 St. 
Tel. Boulevard 0318

prane-

karštu 
flibro.

valdylyų, ir 
p. Leopul-iesjn-

dui Apatini ]xisike'llHisi p. J. 
Gedn^no Laiškų Afn. lietuviilą^ 
laikraščiuose, i kur buvo pra
šytu T. M. S. skaityklai visose 
kalbose moksliškų knygų, o 

labiausia ‘T
Bjritanuicos”, 'atsirado (kiltos 
Lietuvos sūnūs Chicagoje adv. | 
T’. Kučinskas, kuris paaukojo1 
minėtą “E-jų”. Del stokos fi
nansų nega'lėjova laiku išsiųs- žiurėVi’* tris^vaBcus’’ nors po kelias 
ti. bet praėjusi rudenį K. D. valandas ant dienos. Baltiniai 
Ž. valdybos susirinkime liko pei. laišką arba ypatiškai, 
nutarta pradėt siuntinėta.4 Ka-j 
dangi buvo (siunčiama po vie
na tomą atskirai ir registruo- 
jama kožnas tomas, tai s4un-! 
timas užėmė daug laiko, kurio 
siuntėjui neperdaugiausia yra. “ 
Prie to dar buvo bijoma,- kad patyręs savo amatą, 
kely knygos nežutų,, nCs buvo ' darbui užmokestį. . 
gandą, kad sd imtiniai į Lietu
vą nevisuomet pasiekia adre-, 
sAntus ir t. t. Bet T.M. S 
i aštvedyS mums pranešė, kac 
esu gauti visi išsiųsti tomai 
Tad šią savaitę išsiuntėm visą 
“Eącylopedia” t. y. visus 31Į 
tomų.

Visiems, kurie prisidėjo prie 
šito kilnaus: darbo — kas au
komis, kas trusu, — ir Ame
rikos lietuvių laikraščiams
varde Kultūros Draugijos, 
“Žemaitija” tariu širdingiausi 
ačiū.

K. D. Ž. pirmininką^:
J. L. Grušas.

, ~ —• ■■

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšSIRENDAVOJA kambaris 

dėl vieno vaikino. Kambaris šil- 
„ .... tu vandeniu šildomas, elektra ir

F^'C,toP±0! maudynė. ,
6551 So. Talman Avė.

Prosp. 10210
DYKAI duosiu kambarį ir valgį 

senyvai moterėli, kuri sutiks pri-

i nc- 
atsi.šaukti

II. Juršicne, 
5222 So. Nottingham Avė.

, Chicago, 111.

JIESKO DARBO
JIEšKAU darbo už barberį, esu 

, .sutiksiu pagal 
Jei i kitąf mię.stą 

i ar priemiestį, geistina, kad butų gali- 
, ma gaut ruimą ten patrf rašykit laiška 

J. SINKAUSKAS, 
Naujienos,/Box 451

, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
’ MOTERŲ

Pranešimai
iškilmingai 
organizaci- 
pranciŠkie- 

tęs, marijonus, vyčius, gredri- 
ninkus ir kitus. Apgailestavo, 
kad prieš “Draugų” pakelta 
kova iš vidaus, ypač, paskuti
niu laiku. Rezoliucijos formoj 
pu tiekia, kad vasario 16 d., Ne- 

unkibius«imvlx*< ešventėj rink- . .......
Ii aukas katalikiškai mokslei-l<trau,!^JS,?ri^5T0-

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

REIKALINGA real estate ofisan 
mergaitė arba vaikas virš 16 me- 

mokanti lietuviškai ir angliš- 
kuri galėtų atlikti prie telefo- 
Proga mokintis ant typesvritc- 
Chas, J. Bagdžtunas & Co.

736 West 35th Street
REIKIA ——
MOTERIES
ANTROS
VIRĖJOS >

4169 So. Ilalsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

tu, 
kai, 
no. 
rio.

Reikalinga keletą gabių 
agentų dėl Real Estate par
davinėjimo. Nepatyrusius 
išmokinsime biznio.

J. Sinkus & Co.
. 809 W. 6Qth St.

vy-

TIKRAS DARBAS
Pilnam ar dalies laikui 

Del smarkių vyrų!
Mes turime gerą, vietą dėl jūsų 

rai kurie turi PEP, ENERGIJOS ir
TIKROS AMBICIJOS, pradėti parda
vinėti puikiausioj subdivizijo j namus 
iv žemę, (s p

Didelis pelnas yra užtikrintas dėl 
tų kurie atsišauks asmeniškai. Jus 
tik seksiu* musų nurodymus. Mes 
išmokinsime pradinius su pagelba 
musų patyrusio direktoriaus.

Už.......... ..........
parai 
atsišaukite. '

M INAGER,
1905 Belmont Avė.,

Nuo 9 ryto Iki 9'vakare.

Bridgeport. — Saldžiausio? S. V. 
Jėzaus mėnesinis susirinkimas jvyks 
antradienį Vasario .3 d., 1925 m., 7:30 
vai. vak. Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai esate kviečia
mi pribūti, nes randasi daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi atsiveskite

Kviečia rast. A. Bugailiškis. į

PARDUOKITE MAN SAVO 
LIUOSĄ LAIKĄ

Abelnai aš uždirbau savo liuosame 
laike $40 į savaitę. Aš nurodysiu ir 
koperuosiu su jumis ir nurodysiu 
kaip tai galima padaryti. Del smulk
menų atsišaukite.

MANAGER,
3553 N. tVestem Avė.

Nuo 9 rytol iki 9vakare.

SPECIALIAI BARGENAI;
2 fl. I» ir 6 ruimų namas, maudy

nes, elektra, gasas. Kaina $6000.(10, 
cash $1000.

Naujaš tik užbaigtas 4 pra- Jiooo.'
gyvenimų namas, VISI po 5 2 fl. 4 ir 5 ruimų mūrinis garadžius,
kambarius, aržuolo trimas, kaįn“ $2,500.
karstu vandeniu apšildomas, džius, kaina $6000, cash $2000. visi 
žodžiu, įtaisytas pagal ve- tip namajturi ^‘ku Da
liausios mados. Parduosim duotL Priftžastls 
pigiai ar mainysim ant mą- 
žesnio namo ar loto.

duoti.
ant vietos.

K. V., 
8104 So. Morgan St. 

Tel. Yards 1571

Namas 3 pagyvenimų po 
1 kambarius, maudynės, el
ektra ir visi/ parankamai, 
aukštas ir didelis beismen- 
tas. Parduosim ar mainysim. 
2541 W. 39th Place.

2 pagyvenimų beveik nau- 
I jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, 4222 South 
Rockwell St.

Tik užbaigtas budavoti 
biznio namas, 3 pagyveni
mai, štoras didelis. Tinka vi- 

lr eilkitp ‘ šokiam bizniui. ■ Parduosim rtvlnejhno šaką. Del smulkmenų ... . . , . ..

SALESMENU
Pilnam arba dalies laikui!

Mos atidarome dar vieną skyrių 
sav<\ ofiso!

The WILLIAM ZELOSKY COMPA- 
NY turi vietą dėl keleto dalies laiko 
^aiesmenų pardavinėti geriausioj sub- 
divizijoj žemę.

Yra paremta namų statymu. Ku-į 
rie atsišauks asmeniškai yba užtikrin
ta geras uždarbis. i

Pradėkite šiandie ir progresuokite 
sykiu su šituo ofisu. Mes Išmokinsi
me pradinius su pagelba musų asme
ninio prižiūrėjimo. Jūsų, asmeninis 
gabumas bus klasifikuotas ir greitai 
išdirbtas ir greitai uždirbsite didelius 
pinigus. i

M R. SEEHUUS. .
2940 Milvvaukeo Avė.,

Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

pigiai ar mainysim ant kitos 
kokios prapertės.

-----------/ / .
Pardavimui tik dar buda- 

vojamas namas 5 ir 5 kam
barių. Bus įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Graži vie
ta, 40th ir RocKwell St.

Medinis namas 2 pagyve
nimų 3 ir 4 kambariai, tik 4 
metų senumo. Raina tik 
$5200J)0. $1000.00 įmoket, o 
kitus kaip rendą.

PABDUOSTU medinę coftage, 
5 kambarių, 2 e^tra Jotai. Kas 
turi lotą priimsiu j mainus.

Savininkas Ix?.on. Paukšta 
1600 So. \Vood St.

PAiB DUODU lotų arba mai 
nysiu ant Fordo 
kitos 
$225 
m o.

i arba kokios 
mašinos, 'batai South Side 
cash, kili ant išmok ėji-

19 Court, Cicero

' T"Už $6500 nupirk si te 5 kam
barių -bangalow, karštu vande
nin šildomas, modemiškas, 2 
karų garadžius/ įmokėti $2300, 
kilus po $50 i menesi įskaitant 
nuošimčius. Tol. Bep. 6661

N. Tobecksen,
5620 S. Arlesian Avė.

MGRTGECIAl -PASKOLOS

BEIK ALINGI nevedę vy?ai 
dirbti j Douglas Bath; pasto
vus darbas.

3516 Roosevelt Rd.
Tel. Kedzie 8902

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Hud- 

soii Couch, tik 7000 mylit) 
tas arba mainysiu į mažą 
Kus piiks, tas gaus bargeną. 
Ritės vakarais po 5 vai. vak., 
bos frontas.

3300, So. Union Avė.

PARDAVIMUI

važinė- 
troką. 

Kreip- 
2 lu-

Taipgi mes budavojame 
namus ir ant kontraktų, ku
rie turit lotus, atvažiuokite 
pas mus pasitarti. Mes tu
rim visokių planų dėl pasi
rinkimo. Gal Tamstom pa
tiks mes pabudavosim ant 
Tamstų loto. Musų darbas 
ir patarnavimas garantuo
tas.

Lauksim Tamstų ateinant, 
nes pavasaris netoli. Ge
riausias laikas pradėt žiūrėt 
apie namus.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Telephone: Lafayette 7674.

Pinigai paskolai dcl 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangiai, greitas vei
kimas.

, MAX COHEN 
Roo m 351,

140 So. Dearbom St.
Tel. Central 1191

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi peikame padarytus morgi- 
čius. .

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafkyette 6738

MOKYKLOS

Bargenas
PARKAVIMUI krautuvė saldai- 

niųj tabako ir visokių smulkių 
daigių. Galima bile kokį biznį da
rytą nes yra ' kampinė krautuvė. 
Pardavimo priežastį patirsite 
vietos.

10701 S. State St.
Phone Pullman 6583

ant

PARDAVIMUI grosemė puikioj 
vietoj ir visokių tautų apgyventa, pri- 
laikom ir rūkytos mėsos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priimsiu ant 
morgičio* arba mainysiu ant loto.

Atsišaukite
'' 4422 So. Honore St.

1

Dviejų pagyvenimų mūri
nis namas 5-6 kambarių ūži 
$7,000. Tik $2,500 įmoket. Į 
Randasi netoli 63 gatvės. * |

Mes garsiname tik gerus 
bargenus.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69th St.

Specialiai, Kursai Drcss- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. I/Jngvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTF1LZ, Manager 
.... ...  ...... .......... ................... ✓

GROJIKUS PIANAS
Turiii parduoti tuojau, pirmos klesos 

, moderniški keisai, 
už

padėjime, 88 notų
1 nauja kaina / $700. Atiduosiu 
$110,

1389 Milvvaukea Avė., 
!•. floras

p- • i----- U............. . ..... ............ '-*■< ........... -

GERA PROGA PIRKTI
Pardavimui tabako, kendŽių ir. 

notibn biznis su 175 kostumerių ir' 
trukiu 1923 metų. Viskas parsiduo
da pigiai į trumpą laiką, nes (sa
vininkas tuvi kitą biznį.

3356 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 2781

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
logikos 
Ekonomijos 
Fizikos . 
Sociologijos 

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Dalbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wel!s St.

PARSIDUODA pigiai 
kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 60x125. 

i Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674 

Nuo ryto iki 10 vai. gali- 
• ma matyti.

PARSIDUODA drapanų .krautuve 3 fiatŲ su ^oru medinis na
šu namu m vien tik biznis. Biznis c . ... . . .
išdirbtas per 15 metų. Pardavimo mas, elektra ir kiti geriausi J- 
priežasti patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
2300 Lake St.

Melrose Park, 111. m ______ r___________
PADAVIMUI Pool Ruimis su ir Armitage Avė.. Prekė $3000.

4 stalais. Prilaikoma cigarų sal- Lotai yra geroj vietoj, 
dainių ir minkštų gėrimų.

Kreipkitės
618 West 123rd St.

taisimai, puikioj vietoj. Preke 
$5000.00 įmokėti $2500.00.

2 lotai 60x125 prie 80th St.

kit tuojau. Savininkas 
Lietuvon.

Atsišau- 
važiuoja

PARDAVIMUI pigiai krautu
ve, saldainių, tabako ir visokių 
smulkių daiktų, biznis išdirbtas 
tarp lietuvių. Gera proga dėl 
lietuvio. Esu svetimtautis.

251 p. 115 st;

PAB.SIDUODA maža grave
rio! krautuve. Parduosiu pigiai. 
Turiu greit parduoti.

Kreipkitės:
613 W. 14th PI.

T. Litvinas,
4810 S. Wentworth Avė.

DIDELIS. mūrinis, 2 Datų narn;<‘ 
prie Marųuette Bulvaro ir Maplc 
woo Avė., parų šildomas, tile. va 
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Krak 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halstcd St., f Chicago, III. 
(kai.ip. 33-čios gatv., 2-ro.s lubos) L- ... - - - J

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins .” Mes 

parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ii' visokios rųšies biznius, 
reikalais, kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 4899

Su

Praktiškos Automobilių 
’ Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsiu".;, o kaip užbaig? ite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.


