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Finansinis skandalas
Vokietijoj

įėjimas j urvą, kur randas gyvas palaidotas Floyd’as Collins

Ekscesai Portugalijoj Atmeta konstitucijos pa
įtaikė denionstracijos
mesta taisę dėl vaiky darbo
bomba; kareiviai šovė minion;
4 užmušta .

Finansinis skandalas Vo- Graikai su Jugoslavais
kietijos valdžioj
darysi? sąjungą

Franpija nori gaut dar
$50,000,000 paskolos

$15,000,000 pašto pinigų išeikvo
ATĖNAI, Graikija, vas. 7. —
ta; buvęs minif**teris imamas Atėnuose tuojau prasidės konnagan
\
v .
ferencija naujai Graikų su Ju-

Kaltina industrialistus

Berliner Tageblatt kaltina i n-dustrialistus, kad laike pasingo
Ruhro priešinimos,. kai kandęrium buvo Cuno, jie’veržte iš
veržę iš bejėgių Vokietijos vals
tybės lyderių 500 milijonų do
lerių. Valdžios atstovai betgi
sako, kad Ruhro kovos laikais
industrialistai gavę iŠ valdžios
tik paskolų, kurios siekiančios
nedaugau kaip 10 miljonų mar
kų, arba 21/, mljono dolerių, ir
tų paskolų dalis buvus grąžinta.

goslavais sąjungai
padaryti,
Graikijos ambasadorius Londonu i,, p. Kaklamanos, kurs vakai
pairvyko Į Atėnus, yra nominuo
tas graikų delegacijos pirminin
ku.
Graikų-Turkų ginčas

Ministeris pirmininkas Mihadakopulos pasikalbėjime su Bri
tų ambasadorium pareiškė, kad
Graikija nenorinti jokių kivir
čų, ji trokštanti taikos, bet, to
nežiūrint, ji turiųti reikalauti,
kad Turkija pildytų Lausannos
sutartį. Nors Turkija ir atsisa
kius arbitruoti, Graikija vis vie
na kreipsiantis į taprtautinį Haagos tribunolą ir prašysianti,
kad jis padalytų savo sprendi
mą dėl išvijimo graikų katalikų
patriarko iš Konstantinopolio.

Sprogimas krutamyjy
paveiksi?
dirbtuvėj
I —*--------'

PARYŽIUS, vas. 7. — Finan
sų miniąteris Clementel,, kalbė
damas vakar tarpparlamentinia
me susirinkime Quai d’Orsay,
SAND GAVĘ OLOS ŽIOTIS, TIES GAVĘ CITY, KENTUCKY, kur taurame urve 60 pėdų kame jis dėstė rekonstrukcijos
po žeme ir 150 pėdų nuo urvo žioties-, guli, uolos prislėgtas, Floyd’as Collins. Guli jis ten programą
karo sunaikintoms
nuo užpraeitos savaitės penktadienio, taigi jam vienuolika dienų. Visi bandymai išimti jį iš sritims, išsitarė, kad 1925 me
ten nepavyko. Iš pradžių gelbėtojai (galėjo siąuru urvu prišliaužti prie jo ir bent paduoti tais Francija tikintis gauti Ame
jam maisto, bet praeitą trečiadieni urvas vknoj vietoj užgriuvo, ir nuo tos dienos gelbėto rikoj dar 1 bilijoną frankų (apie
jai visai nebegali prie Col'linsio prisigirebti ir maisto jam paduoti. Ar jis dar gyvas yra — 50 milijonų dolerių) paskolos.
niekas nežino. .IĮ gyvą ar nęgyvą išimti praeitą ketvirtadienį pradėta kasti iš viršaus šulinys.
Kasimui vartojama tam tikros mašinos, tečiau prakasti šulinys 60 pėdų gilumo
nelengva. MOROKOS BANDITŲ VADAS
Buvo manoma, kad per dvejetą trejetą dienų bus galimą tatai padaryti, bet per keturias
RUISULIS MIRĘS
dienas darbas vos Įpusėjęs, o juo giliau, tuo kasimas daros sunkesnis ir pavojingesnis. In
žinierius, kurs veda kasimo darbą, sako dabar, kad užgriūtas Collins vargiai begu bus pa t MADRIDAS, Ispanija, vas. 6
Direktoriato pirmininkas P.risiektas ankščiau, kaip apieateinantj penktadienį, ar dagi,šeštadienį, Tat jei nelaiminga
sis ir butų dar gyvas dabar, ligi tam laikui, fiziniai nukankintas, be maisto ir vandens jis mo de Rivera gavęs pranešimą,
kad garsus Morokos banditų va
vargiai begalėtų išgyventi.
• •
TRYLIKA COLLINSO GELBĖTOJŲ SUŽEISTA. — Praeito šeštaideno> naktį, bekašant das Raisuli miręs. Rifiečių ne
šulinį ties’ vieta,' kur guli prislėgtas požeminiame urve Floyd’as Collins, įdubo vienoj vie senai sugautas Tazarute, jis da
toj šulinio siena ir krintančios žemyn žemės ir uolos bemaž nepalaidojo dirbančių šulinio bar buvo gabenamas į Chechuaną, ir kelionėj miręs, žinia tedugno žmonių. Trylika jų buvo sužeista, bet nepavojingai.
[Pacific and Atlantic Photo)
čiaus dar nepatvirtinta.

Reichstagas padeda prokurorui
Reichstagas ir Prūsijos land
tagas (seimas) organizavo speciales komisijas tiems finansi
niams
skandalams
tirinėti.
Justicijos ministeris tečiau pra
šė, kad kol kas* butų susilaiky
ta nuo viešų tardymų, idant
vyriausybė galėtų pa mat ingai
dalykus
išnagrinėti
tylomis,
neduodant progos švindleriams

TOKIO, Japonija, vas. 8. —
Japonų vyriausybė įsakė rusų
“baltųjų” štabui, kurs iki šiol
laikė užėmęs Rusijos ambasadą
Tokioj, tuojau iš tų rūmų išsi
kraustyti. Ambasadą painia sa
vo globon Japonų vyriausybė,
idant perdavus ją Rusijos sovie
tų valdžiai.

PRAHA, čecho-Slovakija, vas.
6. — Marijai Hanikienei mir
ties bausmfę čecho-Slovakijos
prezidentas Masarykas pakeitė
penkiolikos metų kalėjimu. Hanikienė buvo pasmerkta dėl nu
žudymo-savo vyro.

I

KOPENHAGA, Danija, vas 8.
—Extrabladet gatomis žiniomis,
TOKIO, Japoniją, vas. 8.
Sovietų komisarų taryba nutarė
šiais metais mokėti ištremtajam Tik dabar paskelbta, kad sausio
Trockiui algos po 500 dolerių 18 dieną Nittagungumos provin
cijoj buvo Įvykus didelė kova
kaš mėlnesis.
Trockini leista pasiimti su sa tarp valstiečių ir beteisių Eta or
(iraikai darosi nuolaidesni
vim j Kaukazą visą savo turtų, ganizacijos narių. Toje kovoj
VIENNA, Austrija, vas/7.'— tečiau visi jo politiniai raštai bu dalyvavo daugiau nę tpkstantis
Telegramos iš Atėnų praneša, vo politinio biuro konfiskuoti.
žmonių, apsiginklavusių vėzdais,
kad Graikų ir Prancūzų ambasa
bambukinėmis jėtimis, kardais
doriams pavykę prikalbinti Grai
etc. Keletas žmonių buvo už
kijos valdžią pakeisti savo nusi
mušta ir daug sužeista.
statymą dėl išvijimo patriarcho
Riaušėms, gesyti atvyko iš aKonstantinoso iš Konstantinopo
pygardos didelės jėgos policijos.
lio.
Graikijos kabinetas šian
Patrempus riaušes policija suėdie nutaręs nebesikreipti dėl pa Chicago ir apielinkf. — šian- mS !,Pie du šimtu riaušininkų
galbos į tarptautinį Haagos tri die nevienodas oras, galima lau kuriM septyniasdeSimt buvo dabunolą, bet tik pasiųsti Tautų kti lietaus ar niego; šalčiau; sti- l,Rr Pasmerkta.
Sąjungai notą ir prašyti, kad prokas mainąsis vėjas.
’ Valdžia, bijodama, kad ir kibutų duota tarptautinių garan Vakar temperatūra vidutinei tose v'etose nekiltų
panašių
tijų busimiems patriarchams siekė 53°F
riaušių, žinių apię tų įvyk) neKonstantinopoly.
šiandie šaulė teka 6:55, lei- Iei<l° laikraščiams skelbti, ir tik
džiasi 5:14 valandą.
dabar, įvykus riaušininkų paI smerkimui, paskelbė, dėl ko jie
[buvo pasmerkti.
PINIGU KURSAS ’ Eta, tai Japonijos beteisių arjg-anizacija, turinti visame krašte
šeštadieny, vasario 7 d . užsienio pi- apje 1,000,,000 narių. Pastaruokompromitavęs
skandale

finansiniame pinigais šitaip:

BERLINAS, vas. 7. — Buvęs
Vokietijos kanclerius Gustavas
Bauer’as, stipriai susikompromi
tavęs tuose finansiniuose skan
daluose, kurie dabar sujudino
visą Vokietiją, šiandie buvo
priverstas
rezignuoti
kaipo
reichstago atstovas. Jį priverto
tatai padaryti socialdemokratų
partija, kuriosjišbuvo narys.
Skandalan įveliamas ir užsie
nio reikalų ministeris Stresemannas. Jį kaltina, kad jis,
būdamas kancleriui^, davęs pa
ramos švindelio firmai/

pasislėpti arba sunaikinti do BALTIMORE, Md., vas 7. —
kumentus. Jau dabar, pasak New Yorko bankininkas J. P.
justicijos ministerioy kai ku- Morganas paaukojo 100,000 do-

rie kaltininkai
rę.

BOISE,. Idaho, vas. 7. —
tdalio valstijos legislaturos atStcvų butas' šiandie 38 balsais
prieš 18 atsisakė patvirtini i fe
deralės konstitucijos amendnientą dėl vaikų darbo kontro
lės.
VOKIEČIŲ “KRAUGERIO”
SĖBRO APELIACIJA
ATMESTA
•

HANOVERAS, Vokietija, vaš.
6. — Apeliacijų teismas atmetė
Hanso Granso apeliaciją. Grans’as buvo sėbras paskilbusio bai
sūno, Fridricho Uaapnano, kurs
savo dantimis yra papjovęs dvi
dešimt šešis žmones. Patsai
Haarmanas pasmerktas nužudy
ti.
INFLUENZOS SIAUTIMAS
ANGLIJOJ

letas žmonių užmušta ir daug tuoti Amerikos baptistų misio
name tik Ivondono mieste ta li
sužeista
nierių, kunigą Danielių Hurlev,

Vokietijos ex-kanclerius
Kasyklų savininkai gavo iš val Rūsy sovietai gaus cary
prašalinta iš reichstago
džios $175,000,000
mgų ne mažiaus kaip už $25,000 do- i,
e
,,
...
ambasadą
Tokioj
lerių
bankų
buvo
skaitoma
Amerikos
i
ju
laiku
jie
pradėjo
stiprią
kovą
Valdžia prisipažįsta, kad ji su
Gustavas Bauer esąs labai susi

mokėjus kasyklų baronams 800
milijonų markių (175 milijonus
dolerių) už jų pristatytas aliantams anglis. Didelė tų anglių
dalis buvo darbininkų iškasta
viršlaikio valandomis, už kurias
jie negavo jokio mokesnio. Val
džia sako, kad kasyklų savinin
kai turėję teisės gauti tuos pi
nigus, kadangi jie savo anglis
pristatę aliantams kaipo repara
cijas.

Idaho taipjau atmeta

AVASRlNGTONAiS, vas. 6. —
Graikai koncentruoją ka- Sovietai mokėsią Trockini Neramumai Japonijoj Rumunijos
legacija gavo žinią,
• LONDONAS, vas. 8.
Per
kad jo atstovaujama valdžia at
riuomeną Trakijoj
praeitą savaitę Anglijoj mirė
$500 algos mėnesiui Beteisių kovoj su valstiečiais ke mainius savo nuosprendį depor influenzos
liga 202 žmonės. Vie

LONDONAS, vas. 7. — Tek
grama iš Konstantinopolio skel
bia, kad ten gauta žinių, jogei
žmogus užmušta, 20 sužeis Graikai koncentruoją savo ka
ta; 2 milijonai/dolerių nuo riuomenę demilitarizuotoj Tra
stolių.
kijos zonoj.

rimt r, LEE, N. J., vas. 7.
Evans Film krutamu jų pa
veikslų dirbtuvėj šiandie ■ įvy
Darbininkai dirbo dykai
ko baisi amoni jos tanko eksp
Tuose karštuose ginčuose aik liozija, kuri beveik visai su
štėn aiškių aiškiausiai iškyla ardė didelę, dviejų aukštų ir
kone visą bloką užimančią, įs
vienas faktas, būtent, kad visų taigų.
Griūvančių triobesio sie
klasių Vokietijos darbininkai
buvo kasyklų baronų aukos. Iš nų vienas darbininkas, SalVa6,000,000 darbininkų Ruhro kra tore Joy, buvo užmuštas’, du
šte ir centralinėj
Vokietijoj mirtinai, o aštuoniolika ne taip
kiekvienas jų turėjo dirbti kas pavojingai sužeisti.
Po ekspliozijos tuojau kilo
dien vieną valandą dykai, idant
padėjus vesti pasingo priešini gaisras, sunaikinęs didelį jau
padarytų filmų sandėlį. Mate
mos okupantams kovą. Tuo
tarpu industrialistai šaltai pri- rialiai nuostoliai siekia apie 2
milijonu dolerių.
duodavo valdžiai savo išlaidų są
skaitas, ir valdžia tas jų išlai
das padengdavo.

HELENA, Montana, vas. 7.
— Montanos valstijos senatas
vakar 29 balsais pri^š 21 at
sisaką
ratifikuoti
federalės
konstitucijos amendmentą dėl
vail<ų darbo kontroliavimo.. Se
nato rezoliuciją atstovų butas
patvirtino; priešingų balsų čia
buvo tik vienuolika.

LISABONAS, Portugalija, v.
8. —, Praeitą penktadienį ties
ministerijų įstaigomis įvyko de
monstracija, suruošta valdžiai
pritariančių piliečių. Tos de
monstracijos metu miesto val
dybos duryse sprogo kažin kie
no mesta bomba, išdraskydama
visą triobesio priešakį. Sargy South Dakota prieš pataisą
bos kareiviai šovė į minią, už
PII'RRL:, s. D., vas. 7.
mušdami keturis žmones.
Atstovų butas1 78 balsais prieš
26 atmetė konstitucijos patai
sa vaiku d'arbnį kontroliuoti.
Valstijos sonata^ ją atmetė jau
kiek laiko ankščiau.
%

Ekspliozija sudraskė krutamųjų paveikslų įstaigą

Apskaičiuojama, kad MarxoStresemanno valdžios laiku žlu
gę 60 milijonų markių, arba 15
milijoną dolerių, Vokietijos paš
to fondų, čia įeina sumos Hoefle’s skolintos savo draugams,
kurie airba su tais pinigais išdū
mė, arba sugrąžino poperinėmis
markėmis tada, kai tos markės
nebeturėjo jokios vertės.

No. 33

*^^8^437

Graikai su Jugoslavais
daro sąjungą .

BERLIINAS, vas. 7. — Buv^k
Vokietijos generalis pašto virši
ninkas Anton Hoefle taip stip
riai susikompromitavęs finansi
niuose skandaluose, kad genera
lis prokuroras pareikaalvo reich
stago leisti, jam pradėti prieš i į
kriminalę bylą.
.
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Bei gijos, 100 frankų .,
Danijos, 100 kronų ........
Franci jos, 100 frahkų ...
Italijos, 100 lirų ..........

Lenkijos, 100 zlotų

•
dėl savo teisių. Valdžia įtaria.
. $5.17 kad juos suagitavę komunistai.

žįVagyspadarė vizitą Fraugijos atstovui Maskvoj

Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 florinų ,...
Suomijos, 100 markių ...

$40.301

Šveicarijos, 100 farnkų .

$19.30

švedijcs, 100 kronų ....

______________

$17.89
.. $5.39

. .

a*

•

■■

i

•

i_________

Lietuvos
daugfranc
bangių
daiktų
sietuvos Pinigu
i migy Kursas
ivursas lšsijr*ahen0
gerjausiia
uziĮ vynų
.
J--------------

/

Siunčiant pinigus Lietuvon pei
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:
$5.50
50 litų
10*50
100 litų
200 litų
20.75
31.00
800 litų
4L25
41,25
400 litų
51’50
500 litų
600 litų
72 OO
700 litų
82^25
800 Utų
900 litų
"”102 7®
Prie šitos sumos reikia pridėti 25
centai pašto išalidų už kožną siuntinį,
Norint pasiųsti telegramų — dar

yra tatai pada-’ lerių fondui įsteigti Wilmero įni
stitutui akių ligoms tirinėti.
centų daugiau.

i

I

PARYŽIUS, vas. 8.
gauta žinių, kad naujam Francijos ambašadoriui Maskvai, p.
Jean Herbertui, pirmutiniai vizitą padarė.... plėšikai, kurie nakt*es metu ištikę į ambasadą išsinešę daug brangių daiktų —
aukso,, sidabro, brangių kilimų
ir kailių. Plėšikai neaplenkę nė
rūsio, kuriame buvęs geras sandėl y s pukiausių, iš Francuzijos
atgabentu, vynų, ir keletą dėžių
•' y
issinesę.

ir leisianti jam pasilikti ir to ga serga dabar 25,100 žmonių.
liau gyventi Rumunijpj.

HAMMOND, Ind., vas. 6. —
Victor Photo kompanijos įstai
goj, Griffithe, vakar įvyko eks
pliozija. Visa Įstaiga sudrasky
ta. Pavojingai sužeista du žmo
nės. Nuostoliai siekia apie 15,000 dolerių.

KARDljlOiLiAS MUNDELEI' NAS ĮPLAUKĖ ROMON

NEW YOBKAS, vas. 8. —
Chicaigos kardinolas Mundeleinas su savo svita šiandie lai
vu Berengaria išplalikė į Ro
mą.

5is. Kartus Greičiau
už 50 centu
Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis
šu nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums visvien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą
pasta
’ ,
Naujiėnų telegramos išsiųstos iš Chicagos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau> nan ji 3-1 dienas.
Lietuvos Koperacijos
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu
greitumai ir atyda išsiuntinėja pinigus adresantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių
1 vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias^ ir saugiausias
pinigų siuntimo būdas.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

N A UI H
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III

Pirmadienis, Vasario 9, 1925
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Atsargios Motinos Gali Apsaugoti Kūdikius
Nuo Didžiumos Pavojingų Ligų x

Lietuvos Eltono
mine Padėtis

Gera kūdikio sveikata dau
giau priklauso nuo
gero prižiūrėjimo
valgio.
JAUNA motina privalo dabot, kuris
maistas kūdikiui geriausia tinka
ir kuris maistas ir jo kiekybė kūdikiui
kenkia.
Nepaisant jūsų atsargumo,
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo
skaudėjimą įr simptomus liemens ėdimo.
Jieškokit pagalbos greitai. Duokit pusę
arbatinio šaukštuko Dr. Caldvvell’s Sy
rup Pepsin ir potam taisykit maistą.

Svrup Pepsin yra liuosuotojaptis ir la-

.

.

nuo

bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visisk
kenksmiiigų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.

Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidęliosit, jusu kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas privelia pue
pavojingų, ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų.
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo
KUPONAS VIENOS HONKOS
lių,kaip tik Dr. Caldwell’s Syrup
IŠBANDYMUI DYKAI
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Yra daug žmonių, kurie visuomet
norėtų pirmiau išbandyti, negu
Nei viena turinti kūdikius šeimyna pirkti. Lai jie iškerpa Šį kuponą,
negali apsieiti be šios puikios namų prisega savo vardą ir adresą ir pa
gyduolės. Ji vartojama milionuose siunčia į
namų per trisdešimts metų pasirodė
yra geriausia iš visų, naudingiausia
PEPS1N S Y RUP COMPANY
ir saugiausia kūdikiams visokio am
Monticello, III.
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems.
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau o aplaikys dykai bonką Di. Calduž visas kitas gyduoles. Virš dešimts wcll’s Syrup Pepsin paštu. Štampu
milionų bonkų parduodama kas metas. nereikalinga. Visiškai dykai.
Kiekvienas aptiekorius jas parduoda.

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios* Akys

■ —^3

■ W

Murino čo., Dpt. H. S., 9 E. OhioSt., Chkago

Tai yra puikiausias turtas
Murinę yra išvalantis,' suminkš
tinantis, atšviežinantis ir
, » / nekenkiantis.
s Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arha “Eye
Beauty”.
Dykai pareikalavus.

VIENYBE v
Tas, kii^rijį stu^ri 37 metu “Vienybės” komplektus, turi
namuose turtą, kurio kultūrine vertė atstoja pagarsėjusią
pas amerikonus “Fiv« Foot Book Shelf” išleistą Harvardo
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš
visų pasaulio kraštų ir Idetuvos.
Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

193 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

KAIP1 GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ KNYGŲ?
Tokių įdomių knygų, kurias šįmet duoda sa
vo prenumeratos rinkėjams laikraštis “Soci
aldemokratas”, dar iki šiol netik Lietuvoj, bet
ir Amerikoj lietuvių kalba nebuvo.
I. KAS SURINKS* 8 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba 16 pusmetinių), neprenumeravusius “Socialdemokrato” paskuti
niais (1924) metais ir prisius už juos pinigus, gaus dovanų-: garsaus
anglų rašytojo Ueiso knygą “PASAULIO ISTORIJA” (pirmąjį to
mą) 400 pusi., su paveikslais.
'
Ši knyga yra labai graži ir įdomi savo turiniu ir todėl dabar yra
verčiama j visas pasaulio kalbas. Perkant ji kainuos 12 — 15 litų, o
mes savo laikraščio platintojams duosime ją vaitui.
II. KAS SURINKS 6 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba 16 pusmetinių), gaus dovanai dvi puikias knygas: 1) “Iš TAM
SIOS PRAEITIES | ŠVIESIĄ ATEITI” ir 2) “STEBUKLAI IR
PASLAPTYS”.
Abi knygos parašytos garsaus rusų rašytojo — liaudies draugo
— RUBAK1NO. Pirmoji knyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gy
venimas nuo pat seniausių laikų iki dabar. Ji parašyta labai gražiai
ir įdomiai. Antroji knyga (“Steb. ir pasl.”) aprašo, kaip atsiranda
stebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimą
ir t. t. šiedvi knygos perkant kainuoja, pirmoji 4 litus, o antroji 5 lit.
III. KAS SURINKS 5 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba)1 l'O pusmetinių), gaus dovanai vieną minėtųjų RUBAKIN6 KNY
GŲ ir dar knygą “ŽEMĖS ISTORIJA” (Lunkevičiaus), kaino perkant
2 litu 80c. «
Joje aprašyta, kaip žemė atsirado, kaip ji keitėsi ir koks jos lau
kia likimas.
Kas norės, vieton šių dviejų knygų gaus metams “Socialdemo
kratą”.
\
»
IV. KAS SURINKS 3 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (arbai 6 pusmetinius), gdus 2 knygas: 1) “BOLŠEVIZMAS* IR SOCIAL
DEMOKRATIJA” (O Bauerio), kaina 1 litas 50c. ir 2) “KRAUJO
LAŠO KELIONĖ” (kaina 2 litu 50c.).
Šioj knygoj, sekdami kraujo lašo kelionę, pamažu susipažįstame
ir su viso > žmogaus kūno surėdymu.
J
<
Kas norės, vieton šių dviejų knygų, gaus pusei metų “Socialde
mokratą”.
V. Už surinktus trumpesniam bei įvairiam laikui naujus skai
tytojus (ne mažiau kaip 3) duodama dovanos,nuo prisiųstos pinigų
sumos 10% knygomis arba 20% laikraščiu.
Pavyzdžiui: kas prisius nuo įvairiam laikui užsisakiusiu skai
tytojų bendrai 60 litų, tas gaus dovanai knygų 6 litų vertės arba
visiems metams “Socialdemokratą” (12 litų vertės). Ir taip toliau
iki mažiausiai sumai.
Dovanas platintojams siusime tik tuomet, kai busime iš jų gavę
surinktos prenumeratos pinigus.

Laikraštis skolon niekanu nesiuntinėjainas.

“žiežirbos” platintojai
gaus premijas laikraščių arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo
mis, kaip viršuj V-me punkte nurodyta “Soųialdemokrato” platin
tojams.
,

“Socialdemokrato” kaina:
LIETUVOJ: metams 12 litų, pusei metų 6 lit., 3-ms mėn. 3 lit.
UŽSIENIUOSE — dvigubai.

“žiežirbos” kaina:
LIETUVOJ: metamo 3 lit., pusei metų 1 lit. 60c.
UŽSIENIUOSE — dyigubąi.
--------- -------.t
(
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Lithuania Kaunas, Kęstučio g,4.0* K 1.
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čiomis” kaltę

Įpirkti,

parduoti ar m ai-j
B NYTI VISADOS KREIPKITfiS f
I PAS MUS. TAS JUMS BUS^
|
ANT NAUDOS.
[

S. L. FABIONAS C Ii

809 W. 351h St, Chicagoj

Te!. Be levard 0611 ir 0774
į
PADAROM PIRKIMO IR PAR- jį
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir *
• Parduodam Laivakortes. • jį

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

nepastebėdamas

............ ».

1

r

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
3335 So. Halsted St.
%<>.•" TMėnos laiku Yards 6894
Vakarais Telef. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimąi. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHItyS^AS
LIETUVIS ADVOKATAS’

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.

Telephope Čanal 2552
Valandos^9 ryto iki 9 vakare. SePėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-€
Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pčtnyčios.
>—■ i t.

.

Advokatas

pasakysiu tik

tiek: jei ūkininkas nedirba, tai

iš neganėtinai apmokamo darbi
ninko negal reikalaut daugiau
darbo, negu jis pats dirba...)1,
Užtai reikia skleist per paskai
tas, per mokyklas, per bažnyčias
dirbkime,
dirbkime,
dirbkime”! Be tokios agitacijos
reiktų organizuot ir darbo armi
ją. Vieton kad imt daugelį jau
nuolių į kariumenę ir laikyt be
darbo, ar ne būt geriau dalį jų
organizuot j darbo armiją. Ar ji
apsimokėtų, ar ne tai klausimas,
bet Bulgarijoj panašus bandy
mus davęs gerų vaikių. Ten prie
lėšų stokos, Stambulskio suor
ganizuota armija davusi labai
gerus rezultatus: Įsteigta mo
kyklų, pataisyta keliaiur plentai.
Stambulskio
pėdomis einąs ir
Gan kovas.
Prie darbingumo didelės rei
kšmes turi sveikatos stovis, tik
dėl mažo sveikatos reikalų sptvarkymo pas mus galinčių dirbt
tesą 47% — kitur tas nuošim
tis didesnis. Del
sanitarijos
stokos išmiršta daug vaikų jų
nuošimtis pas mus 18, kitur ligi
28%. 1918, 19 ir^O-ais metais
prieaugliaus beveik nebuvo. Pa
skutiniais melais urieauglius di
dėja ir jei nuolat kovosim su li
gomis ir kreipsim j vaikus do-^
inę, tai tinhamo gyventojų są
stato tesulauksim tik apie 1940luosius metus.

žemės nikio produktingumas
labai žemas, toks koks pas Da
nus buvo prieš 1870 metus. Ka
dangi Danijoj ūkio sąlygos labai
panašios į musų, tai eidami jų
pėdomis galime per 50 metų pa
maža domės, ž. U. Ministerija
J.92& metus biudžete stovi net
4-oj vietoj.

Be to, nesame tik-

■

J. P. WAITCHES

Chicago, III.

socializmui, daug

MIESTO OFISAS:

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

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

10717 S. Indiana Avenue,
Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
iki 9; Sukatomis visą dieną; šverž
lėmis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminavojimd akstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumentų ir visokių
popierių. Veda visokius sudus. ..

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

Vardas ir pavardė
Kaimas

Valsčius

Paštas

Apskritis

Pinigų prisiuheiu $.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. VVashinglon St., Room 1310
Tclephone Dearborn 8946

(jei nori

turi gaut Lietuvoj litais -

Vakarais: 2151 VVest 22 Street
Tclephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas (Janai 1667

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas
29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago

Adresas

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
77 W. VVashinglon St. Room 911
Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant • Bridgeporto Seredoj nuo
6-8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T. Bnul. 6737

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

r

50
100
200
300
400
500

litų
litų
litų
litų
litų
litų

Paštu
...... ............ $5.75
...... ............. 10.75
....... .......... 21.00
....... ............. 31.25
....... ............ 41.50
....... ............. 51.75

Telegramų
...... .............. $6.25
..... ................. 11.25
..... ............... 21.50
...... ................ ^1.75
...... .............. 42.00
...... ............... 52.25

600
700
800
900

Telegramų
Paštu
litųx.
........ ..... $62.00 ..............
......
$62.50
72.75
......... 72,25 ..............
.....
litų .....
lity ..... .............. 82.50 ...... ................>3.00
litų ..... .............. 92.75 ...... .............. 93.25
103.00 ...... .............. J 03.50
J0“0 litų .............
......
5000 litų .....
.......v...... 514.00 ...... .............. 514.50
............................ ;

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 cenfus prie kožnos dešimties dderių.
} Visuose* ;rėikaluose
1

k. k. SLAKIS
t.

. /
!

*

’
♦'

.

ADVOKATAS'

Ofisas vidul-nųeslyj:.
' ''• -

l !■' '

■ '

| ‘ ■ * '• » Room 1726
Sį ,
% CHICAGO TEMPLE BLDG.

siekt panašių rezultatų.
Tuo
taiąju į žemės ūkį,
kreipiama

ABIEJŲ LAIKRAŠČIŲ ADRESAS:

■

NORĖDAMI;

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

• Liaudies Universitetas

VIENYBĖ,

rai nusistatę ir kokią kryptį že Taip-pat valdžia neturi tvirto Bet pas lietuvius nėra vienybės,
mės ūky palaikyti: ar grudų, ar nusistatymo ar -geležinkelius nėra to labai geistino “žydišku
gyvulių. Eksporte geriausia sto tiest, ai’ pirma pataisyt vieške mo”. Trumpai sutraukus išeina,
vi tik kiaušiniai.
Apvaliai lius ir plentus. Tie, kurie nori, kad norint pagerinti musų eko
imant išeina, kad už kiek mais kad būt tiesiami geležinkeliai, nominę padėtį reikia: protęguot
to produktų išvežame, tai beveik nurodinėja, jog juos apmokėsią žemės ūkį, kreipt domę į dar
už tiek jr įvežame (cukraus, ka einančios iš Rusijos prekės. Ki bingumą, mokslingumą ir psi
vos, silkių etc.). Nesam ištyrę ti gi sako, jog pataisius vieške chologinį (nusistatymą. Tai to
kuri* gal karvių
ir kiaulių veislė lius ir plentus ūkininkai mažiau kios buvusio Ministerių Pirmi
kj • •
*
,
Sausio 11 d.• š. iii*
m. Dot. ž. U.
ninko mintys, apie Lietuves
” Burelįb murns gei’iau tinka,, dėlto nėra sulaužys padarų, mažiau kan
Akademijoj, “KuUurps
i
ekonominę padėtį)
vardu kviečiamas
Grinius ir pastovaus plano tame darbe. kins gyvulius ir turėdami grei fi
tesnį susisiekimą gaus daug pi
laike viršminėta tema paskaitą. Paprastai sakoma, kad mes; tur
giau pasiekiamą frelną,’ nekaip
Čion gerb. skaitytojarils ir pa tingi, bet sulig Jono AįeĮĮc^s
pastatytą gelž- Bendrai imant tos mintys lar
tiekiu svarbiausias prelegento tyrinėjimu išeina visai pnešiib iš, su paskola,.
įbai pesimistinės. Be gerų min
gai. Kad galėjus šis tas dirbti kelio,
mintis, ' ,
čių pasitaiko ir daug buržuazi
Nesugebam mes ir organi nio nusistatymo. Daug domės
Apskaitliavus ir įkąinavųs dir žemos Ūkio kėlimo srity reiktų
bamą Lietuvos žemę (vieną ha. gaut paskolos, bet ją sunku zuotis. Organizuotis tepradė- kreipiama i tą, kaip darbininkai
vidutiniai 500 litų, ners varžyti gaut. Turėjom kelias vidaus pa- jom tilo> penkiolikti maž-daug dirba, bet nenorima net pažiū
nėsTduo
’da 7r
> skoJas’ turėjo1^
nuo ^0" mietai, kitų valstybių piliečiai rėti, kaip jie gyvena, nepaste
nėse duoda
ir Hgi
ligi’ 1000)
1000), ^idėpri
jus prie jos miško (820,000 ha) .k*e^1^
nul. mai iu, gin ų organizuojasi jau koks šimtas bima, kad be žmoniško aprūpi
ir vandens ploto vertę gausime &avom
užsienio mąz- metų. Organizacija mums neat- nimo, be žmoniško valgio ir po
ų J daug už 4 mil. dolerių, skolon, is į)Uįįna> nes smulkus ūkiai gali ilsio negali kitaip dirbt. Jei val
viso maždaug 8 milijardus 'lįįų,
arba 4000 litų kiekvienam: su Amerikos irgi Ąpie,4t H)įl-;i dole- nųg-aiėt stambų kapitalą tik ben- džia kareivio išlaikymui turi
jėgomis — per kooperaaugusiam! ir mažam, Lietuvos rių. Inž. Naruševičiaus 0 ^ųtartą
kasmet pridėti 2,000 litų, tai bedel
gelžkelių
Anglijos
paskola
ciją
Bet
tas
darbas
irgi
trukpiliečiui. Si> ta suma tik gud
abejo jau kaip galima! pigiau
atmosta.
Prie
geros
vidujinės
(j
arnaa
,
piliečiai
skirstomi
į
sias užlaikymas, o ar darbinin
rus spekuliantas - galėtų pragyr
politikos
būt
galima
gaut
ir
pas
žydus,
pirotestonus,
katalikus
ir
vent per metus,- tuo tarpu kai
kas gali tiek uždirbti, ar ne
Amerikos
lietuvius
daugokai
bedievius,
ekonominiuos
reikame ta suma teduotų tik 400 litų
siaučia bedarbė, ir koks po alkio
skolos,
prie
geros
taktikos
gal
luos
to
neturėtų
būt.
Be
to,
pa

pelno —toli gražu lyg pragyve
gali būt darbas? Antra vertus,
nimui reikalingos sumos. Kad prie* to prisidėtų ir išeįviai žy žangai daug trukdo ir pavydas
ar daug geriau dirba ūkinin
pramitus reikia įdėt darbo, tuo dai. O Amerikos lietuviai pini — jei vienas turi įsitaisęs ką
tarpu pas mus darbingumą^ la gų turi, jei jie gali apie 8 mil. geresnio, kiti stengiasi kenkt. kai?
bai mažas (80%)-. Kitur gi.— dolerių sukišt Ponzei ir kitiems,
pav. Danijoj, darbingumas (dar jei Čikagos lietuviai turi dau
bo našumas)
didesnis net 10 giau autotno'bilių negu visą Lie
tuva... Be to, Emisijos Bankas
kartų. Pas mus mažesnis deltoj
vedamas nevykusiai, nes atsidū
pajiegą suvedame į sęnus ir naujus Lamus, taipgi dirbkad ųemokani kaip dirbt. Maži*
Šviesą
rė į privačių bankų ; Tanias, į'
tuvės.
Cash
arba
ant išmokėjimų.
nos vartojamos mažai, maža jų
Pirmutinė
Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
rantiems privačiams bankams
turim., Anglijoj naujai gimuTIIL 3RJDGEP0RT ELECTRIC ■CO., I r.
siarh piliečiui,į-kaipo krikšto do (Vailokaičio “Ūkio Bankui” ir
bnitTKUS, Brėš.
Pr.
ir
Pramonės
Bankui)
pasko

vana, išeina 3-ys garo arkliai,
1019 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago
lino
kelis
milionus
litų,
tuo
tar

Lietuvoj vargu bau gimusiam
piliečiui išeitų bent vienas pa pu tos skolos tik dalis padengta,
prastas arklys.
Dirbama pas taigi jei privačiai bankai smukEmisijos
mus irgi kitaip negu kitur. Dar tų ir neatsilygintų
bininkas per dieną pas mus te- Bankui, tai smuktų ir lito vertė.
elgėsi ir
sukrauna tik 460 plytų, tuo tar Estijoj irgi panašiai
(Shoping Bags)
pu Čekijoj (kaip Griniui sakęs buvp priėję krizi. Ten jie rėmė
manydami,
Šie krepšiai krautu
kokios statymo bendrovės inži stambią pramonę,
kad jos išdirbinius galės eksporvėse parsiduoda po
nierius) nepriima darban, jei
75 centus. Jie yra la
darbininkas per dieną nesukrau tuot Rusijon ir kitur. Į tas įmo
nes
sudėję
ir
gautą
iš
Rusijos
bai puikus ir patogus
na 1500 plytų, sulig to mato
auksą.
Pasirodė
gi,
kad
pas
es

susidėjimui pirkinių: z
mas aiškus skirtumas,
Bęto
Jie yra guienkami;
matosi, kad ta£ pats lietuvis tus pagaminti produktai ir pre
kės
kainuoja
brangiau
negu
An

tinka dėl daug pirki
pas mus dirba vienaip, Amerinių ir dėl mažai. Jie
koj dad£ intensyviau. Išvada: glijoj ar kur kitur, tuo budu jų
niekas
nenorėjo
Estuos
pirkt.
Pa
tinka kožnai šeimi
pas mus visi vienas į kitą nusi
ninkei, kurį perka
žiūrėję vos-nevos juda. Aiškin našiai yra ir Lietuvos tekstilinėj
pramonėj
—
joj
yra
4-ios
įdaug ar mažai pirkinių. Gaunani Naujienų
damas-dėl ko taip yra Dr. Gri
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c . Persiuntinius nuvedė, kad tai iš skirsty monės, bet jų gaminama ir ka
mo išlaidų 5c.
mo į buržujus ir proletarus, ant riuomenei teikiama gelumbė kai
nuoja kas 1 metras 6-iais litais
ra gi ir prieš karą ūki
NAUJIENOS,
ninkai
skųsdavęsi darbinin- brangiau, negu iš užsienio ir dari
kais (čion prel. užmeta “nety su muitu įvežta....
1739 So. Halsted SI.,
JEurotas

r

1739 So. Halsted St

Chicago, Illinois

r>

■ A1'1 . ' ■
'■
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77 ’W. VVasliington St.

. Cor., VVashington & Clark
r '’ * ,
’
-Namų
Teh: Hyde Pa ik 339t’
K
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VALSTIJOS SEKRETORĖ

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE

MUSŲ MOTERIMS
ų IR KAIP VIRTI

4 puoduko citrinų sunkos ir
trintos luobos nuo 2 citrinų
2 šaukštu sviesto.

KAIP DARYTI GERUS
PAJUS?

Orandžio krėmo pajus

Taip pat sudaryk mišinį kaip
Reikia buti kantriam, netingėti dėl citrinos pajaus, tik vartok
ir atydžiai sekti instrukcijas. sunką iš 2 orandžių ir luobą nuo
vieno orandžio,
Pamėgink sekamus pajus
Mrs. W. W. Mabargjš Plain/
Banano krėmo pajus
Pajams tešlą prirengti reikia
view, Tex., buvusi mokytoja ir
3 bananus
sekamu bildu:
kelių vaikų motina, kurią Texas
% puoduko cukraus
gubernatorė “Ma” Ferguson par
puoduko paprastų baltų
(Ingaliojimai)
2 šaukštu komų miltų
»>
skirė
valstijos
sekretore.
miltų, nereikia vartoti “pastry
2 šaukštu paprastų miltų
miltų, nes tešla bus perdaug
Taipgi kiti Reikalai ir
14 šaukštuko druskos
ko.
Jeigu
pečius
bus
labai
kar

trupi.
1 puoduką verdančio vandens
Provos Lietuvoje '
štas kiaušiniai susitrauks.
% šaukštuko druskos
2 trynius
4 šaukštuko baking powder
Jeigu kam reikia padaryti do1 šaukštą sviesto
Butterscotch pajus
4 puoduko taukų arba 4 iki
1 puoduką virto pieno
14 šaukštuko vanillos ir
viernastis vedimui reikalų ir prd4 puoduko
•’4 šaukšto citrinų sunkos.
4 puoduko šalto vandens **
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti
4 iki 6 šaukštus šalto vanBananus reikia nuvalyti, su 4 puoduko Kornų miltų
dens.
pirkimo ir pardavimo aktus kaspjaustyti ir sudėti ant tešlos ir
I puoduko’rusvaus cukraus
1 šaukštuką druskos
link nuosavybės Lietuvoje, ar
Sumaišyk visus sausus pri apdėti mišiniu.
2 kiaušinio trynius
dečkus. Su dviejais peiliais ma ikokius kitus dokumentus, tegul
Pineapple krėmo pajus
2 šaukštu sviesto
syk taukus su sausais pridečkreipiasi j Naujienų ofisą, kur
Vietoj bananų vartok tairka4 šaukštuko vanillos.
kais, pjaustyk taukus ir trink
visi tokie dalykai atliekami su
su miltais. Nevartok šaukšto, volus pineapple, sunka iš pine- Sudėk cukrų j pieną ir mai
tik tuos du peiliu kūrins minė apples, vartok vietoj vandens. šyk ant ugnies pakol cukrus iš
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
tirps.
Sumaišyk
kornų
miltus
su
jau. Kaip taukiai gerai susimai
Kiaušinio baltymas, kuris už
ir už pigiausią kainą.
šys su miltais, tešla Išrodys kaip dedamas ant viršaus krėmo mi šaltu pienu, paskui užpilk kar-j
Taip-jau jeigu kas turi vedi
ir smėlis, paskui paimk ir po šinio ir kuris vadinamas “Me- šią pieną su cukrum vis maišy
truputį pilk vandenį. Maišyk su ringue” daromas sekamu budu: dama. Paskui vėl padėk ant ug
mui provų arba bylų Lietuvos
peiliais taip ilgai, pakol tešla su 2 arba trįs kiaušinio balty nies ir virk pakol sutirštes —
teismuose, tegul keripiasi į Nau
silies į didelią ritulį, kurį leng mai, žiūrint kiek baltymu liko apie 20 minutų. Nuimk nuo ug
jienų ofisą, nes iš čia pavedame
vai galėsi išimti ir padėti ant nuo pajaus.
nies, sudėk kiaušinio trynius ir
vanillą. Toliaus elgkis kaip su
išmiltuotos lentos.
Lietuvos bylas savo korespon
4 — 6 šaukštus cukraus (la*
visais krėmo pajais.
Perskirk tešlą j dvi dalis, ne bai smulkaus).
dentams advokatams Lietuvoje,
liesk tešlos daug su rankomis,
14 šaukštuko vanillos arba
A beinąs būdas darymui
kiekviename atsitikime paskiria
nes ji pasidarys kieta. Paimk citrinų sunkos, , žiūrint pagal
kremo pajų
me bylas gerinusiems savo daly
kočėlą ir išlengvo kočiok, pade- skonies.
Sumaišyk cukrų, miltus, dru-!
' dama iš vidurio link kraštų, pa Sudėk kiaušinio baltymus į
ko žinovams.
ską pakol viską gerai sumaišy
kol tešla pasidarys >/« colio sto puodą, geriau paimk molinį bliu- si. Išlengvo pilk mišinį į karštą1
rio.
dą, pridėk cukrų ir plak su tam pieną, maišydama, kad nepasi-:
NAUJIENOS
Sulenk tešlą per vidurį ir pa tikru prietaisu, pakol kiaušinio
darytų kunkulai. Virk ant leng
Teisių Skyrius
kėlus uždėk ant tam tikros pa baltymai pasidarys tvirtus ir vos ugnies pakol pasidarys tir-j
jams kepti blokinės torieliaus. balti kaip sniegas. Uždek ant
1739 So. Halsted St.
šta. Nuimk nuo ugnies; pridėk
Prispausk tešlą prie bleties, krėmo mišinio ir padėk Į nekar
Chicago. III.
spaudžiant iš vidurio kraštų štų pečių 8 — 10 minutėm lai- kiaušinio trinius, vaisių sunkas
arba
šokoliadą.
Tegul
mišinys
■
link, žiūrėk, kad nepaliktų bur
atšala, o tik paskui dėk ant pa
bulų pilnų oro. Apipjauk kraš
jaus tešlos. Uždek Meringue vir-j
tus, pašlapink ir aplipink kraš
šui kremo ir pakepink pečiuje. <
tus su likusia tešla ne stores
niais ir ne platesniais šmotu
kais kaip 14 colio.
Kaip pripildysi tešlą su kokiu
nors mišiniu uždėk viršui tokią
pat tešlą kaip ir apačioj. Išba
dyk viršutinę didį tešlos su
šakute, žiūrėk, kad tešla ne ka
bėtų per kraštus.
Kepk karštame pečiuje. Jeigu
per keletą minutų viršus pra
dės kilti, reiškia pajuje yra oro
ir vėl su šakute padaryk skylu
Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais
tes. Jeigu gi kepsi vieną že
miau paduotų pajų, tai dėl tų
ir nupiginta kaina grjštantiems, įvyksta
pajų nereikia viršutinės plutos;
reikalinga tik apatinė pluta kep
ti, o paskui pridėti sekamais mi
šiniais :
•

.

DOVIERNASTIS

•

hh<

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA

LIETUVON

užio 2-trą, 1925

Krėmo mišinys:

U. S. LINIJA

14 puoduko virto pieno
4 puoduko labai smulkaus
cukraus
2 šaukštu miltų
2 šaukštu kornų miltų
% šaukštuko druskos
2 arba 3 kiaušinio trynius
1 šaukštuką vanillos.

LEVIATHAN

2150

// Jau žinomu ir pagirtu
per Naujienų Eks
kursantus

Mišinys toks pat kaip dėl kre No. 2150. Kiekvienai moterei sunku
apsieiti be šios suknelės, Ją galima
mo pajaus.
dėvėti namie, ant gatvės ir ofise.
Kaip mišinys bus išvirtas pri Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38,
puoduko

cocoamut, ir 40 ir 42 colių per krutinę..

apiberk juo pajų, kaip pripildy- 36 mierai reikia 3% yardo 36 colių
materijos.
si.

šokoliado kremo pajus
14 puoduko virto pieno
3/į puoduko cukraus
3 šaukštukus kornų miltų
>4 šaukštuko druskos
2 uncijas šokoliado, tirpyto
arba trinto
2 trynius
1 šaukštuką sviesto
1/2 šaukštuko vanillos.
Gali pridėti kapotų migdolų
arba cocoa-nut.
Citrinos krėmo pajus

11/2 puoduko cukraus
1 puoduką miltų
v
14 puoduko korno miltų
2 puoduku verdančio vandens
3 kiaušinio trynius

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akute*
rijos
kolegiją;
1 ",
ilgai praktikavu si
Pennsylvanijos
ligonbučiuose, Sąžiningai
patar, nauja, visokiose 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.

Norint gauti vienų ar daugiau virš
nurodytų pavyzdžių, prašome-iškirpti
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierų ir
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centų. Galima prisiųsti pinigus
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.

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

siųsti man pavyzdi No....._____
Mieros--- ---------------- per krutinę
(Vardas ir pavardė)
(Adresas)

1

'

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir pq 8 vai. vak.
Speciali Nedaliomis ofisas uždary
tas.
Jeigu reikalinga def namų,
šaukite
Boulevard 4136 arba
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL

Ar turit silpnas akis?

(Miestas Ir vali t.)

......... -................ -----........ ‘

•

-

-------

I

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. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880
Tai yra paprasti simptomai, dėl
kurių matymas reikalauja paži
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius
prie likusių čielų akinių stiklų.
Nedėlioj nuo 9 iki 11.

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

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.
k
z

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

Pbone 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,

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.
z

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

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

Te). Boulevard 0537

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių 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 pa
pietų ir 6 iki 8 vakare
X

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
,

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

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
I

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.
v-...... ......... ............. ■ ■

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir vi^ų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Nedčliomis iš šventadieniais 10—12 dien

4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St.

Chicago, III.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47-toa ant
2 lubų

Prancūziškas Daktaras

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų 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 ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

Chicago, III

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

Skauda jums galvą?

0 0 A 7 A A Kelionė iš Chicagos
■■ «tU Klaipedon ir Atgal

1739 So. Halsted St

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

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

/

Naujienų Laivakorčių Skyrius

PRANEŠIMAS

MR. HERZMAN-®*

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS IĄBI PUSES
L

Hi

3235 S. Halsted St.

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

Laivu

Cocda-nut kremo mišinys

dėk l/į,

Tel. Bivd. 3138
M. WoitkewiczBANIS
AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauju
mote
rims prie gimdy
tu o,
patarimai
dykai
moterims
ir merginoms.
• 3113 South
Halsted Si.

AKUŠERKA

Veda Dora Vilkienė —.......... .... ........

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

S

anam

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant
yiršaus Ashland State Banko
y
Telefonas Canal 0464

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

/Valandos 2:00 iki 4:30 Ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:3t iki 4:30 po piet;
Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.
/i
N. nuo 12 |ki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30

4442 So. Westem Avė.

Telefonas Lafayette 3878-7716

Tel. Lafayette 4146

Dr. J. W. Beaudette

I

NAUJIENOS
The Litkuanian Daily New«
Publiahed
Daily Except Sunday
by The Lithuanian News Pub. Ce. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 Suuth HaJsted Straet
Chicago, 111.
Telephone Rooaevelt 8500

18.00
$7.00
$8.00
Sc.

Subscription Ra tęs:
per year in Canada.
per year outside of Chicago.
per year in Chicago.
per copy.

Entured as Second Class Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
March 2nd 1879._______ _______ ■

Naujienos eina kasdien, išskiriant
sekmadienius. JLeidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
UI. — Telefonas: Roosevelt 8600.
Užsimokėjimo kainai
Chicago jo — paštu:
Metams ................ ~... -.......... - $8.00
Pusei metų
...... a.......... ....... 4.00
Trims mėnesiams ______________
Dviem mėnesiams _____________

Vienam mėnesiui ............

Chicagoje per nešiotojus:

2.00
1.50

75

KABJIBITOB,

' i

gas 25%. Reikalavimas bu-’
vo svarstytas bendram spau
stuvių savininkų atstovų ir
spaustuvių darbininkų at
stovų posėdyje, kuriam pir
mininkavo Darbo Inspekto
rius. Pasėdžio nutarimas
skamba taip:

AMERIKOS FAŠISTE

Tarom, > I ■ / ;

•
|

Amerikos importas iš Lie
į
tuvos 1923 metais :

(Skaitlinės paimtos iš “Foreign Commcrce and Navigation of the U. S. 1923“).
Po to kai pasirodo čia aukš
čiau minėtas leidinys, yra ga
“Visi Kauno miesto
limybes papildyti tą vietą ma
spaustuvių savininkai nuo
no istudijos apie “Lietuvos —
1924 metų gruodžio 'mė
Amerikos Prekybinių’ Santykių
nesio 15 d. visiems darbi
Apžvalgą ir Prekybos Galimy
ninkams pakelia (padidi
bės“, kur kalbama apie Ameri
na) algas 20% (dvidešimt
kos importą iš Lietuvos 1923
metais.
nuošimčių). ,
• i'
“Posėdyje principe nu Mrs. John Adi6ms Drake, iš 1. Imant prekių grupėmis, im
tarta * pasirašyti tarp sa New YOrko, kurią Italijos1 pre
portas iš Uotu vos:
mjeras
Mussolini
“
paskirė
”
pir

vininkų ir darbininkų at
,,a) Gyvuliai ir. gyvulių pro
stovų (sąjungos) kolekty- ma Amerikos fašiste, nes ji nc- duktui (be vilnų) .. $119.404
vę sutartį. Sutartis pri galėjo atsigerėti Italijos dikta b) Augalų maisto pročUilb-’ •'
torių.
*■
lai, sėklos, alipjus, gčraląV ,i
valo Iputi aptarta iki 1925
............’.... .............. / * 938
metų vasario m. 1 d.”
kad “Draugas” senai yra “pa c) Kitų augalų produktai
Nors dabar Lietuvoje ne klydęs.” Nes jo obalsis yra ne (be linų ir medžio) .... 4.918
darbas, bet spaustuvių dar artimo meilė, o neapykanta ki d) Audiniai ........... 23.936
bininkai, kaip matome, lai taip manantiems žmonėms. Nie e) Medis . ir popiera ., . 1.408
kas nėra tiek;šmeižęs laisvama f) Nemetaliniai minorai. 3.055
mėjo 20% algų pakėlimo. nių, kaip jisai.

igj Rudys, Metalai ir jų
dirbiniai (be mašinų)
462
Ii) Mašinos ir vežimai .. ■+>—
i) Chemikalai, ............. ——
j) Įvairų® dalykUi ....'6.728

»

m

w,,.

..——

Pirmadienis, Vasarrn 9. ’925
i. .. ■■ .i nt n.
n, — n ' n

—

Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.
y.— .!»

U

'

.

Kksporlas

buyo:

.----------------------------------------------

Lenkijos . ..

...... L.... .

3.632.895

11

M

M
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W

■

M
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(Tęrinyt)

Kitą kartų
pasižiūrėsime,
kaip kapitalistai naudojasi to
Bendrai, .... 160.849 dol. mis “darbo rankomis,” kurios
Palyginus su kitais kraštais, jų naguosna • pateko, kaip jie
čiulpia iš darbininkų prakaitą.
turime:
1
Eksportas iš (Latvijos
VIRšVERTĖ 1
huvok.......... /.. .. 3.7,14.207
Kiekvienas kapitalistas, dė
Eksportas iš Eslonijos
buvo: .... f.. 492.076 damas savo kapitalą bet kurion
įimonėn, teturi. vieną tikslą —
Eksportas iš Suomijos
gauti pelno. Jeigu ne šitas pel
buvo:
.......... 10.252.934
Eksportas iš Danijon ;; , i nas, tai nė vienas kapitalistas
buvo:
0.629.770 nevestų jokių “gešeftų.” ✓Ka
■

■

1

Į

kas.” Ka tai reiškia? Tai reiš
kia, kad jis perka iš darbinin
kų jų darbo jėgą tam tikram
laikui: dienai, menesiui ir t.l.
Kiek gi kapitalistas moka tai
darbo jėgai?
Kadangi darini jėga parsi
duoda prekyvietėje ir vadinasi,
yra prekė, tai jos vertė, kaip ir
kiekvienos kitos prekės vertė,
yra matuojama ta darbo kie
kybė, kuri yra reikalinga jai
pagaminti. Darbo joga, priešin

dangi mes matome, jog kapi gai visoms kitoms
talistinės
Įmonės dygsta kaip gaminama pačiame

prekėms,
žmogaus

grybai po lietaus, tai reiškia, kūne. Kad žmogus galėtų turė
Savaitei .................
18c
2. Imant atskiromis prekėmis, kapitalas duoda įgero pelno. Iš ti darbo jėgos, jis turi gerti,
Mėnesiui ___ _________ ____ — 76c
tą Lietuvos eksportą Ameri kur atsiranda ta.s kapitalo pel valgyti, apsirėdyti, turėti pas
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
nas ?
togę. Visam tam ' įgyti reik
kon sudarė:
paštu:
Paprastai sakoma, kad tai darbo.
Vadinasi,
žmogaus
Metams .... i.... ............
— $7.00,
Pusei metų ..............
_ 3.60
j skait. •
svoris
kaina atsiranda iš maino. Kapitalis darbo jėga matuojama tuo
Trims mėnesiams__________ 1.76
Dviem meesiam
_______ — 1.25
svbfais
dol. tai perka pigiai ir, brangiai par darbu, kurį reik įdėti gami
duoda. Pažiūrėkime, ar tai tei nant reikalingus dailininkui
Vienam menesiui____________ .75 Mat, jie pusėtinai gerai su
54 sybė. Sakyksiim, gelumbės fab gyventi dalykus, šitą vertę dar
336
Žalios galvijų odos (sudytos)
9
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
siorganizavę.
(Atpiginta)
4.692 riko savininkui reikalinga pirk frininkas gauna darbo mokes
3.025
Jauniklių odos (sausos)
TĖVIŠKA GLOBA”
Metami .............. w........ ............. $8.00
64.007 ti garu varomosios staldčs. Jis čio pavidale. Vadinasi, kapita
177.IMM)
Veršių odos (sausos) .............. i 50.393
BIZNIERIAMS.
Pusei metų ......
4.00
33.370 veža prekyvieten gęlumbės, ku listas* turi užmokėti darbinin
Trims mėnesiams_______ ___ 2.00
Viaršių odos (žalios sudytos) .. 27.162
Pinigus reikia siųsti palto Mouey
rion yra įdėta 500 .dienų (į^r- kams, kiek yra verta jų darbo
Kun. F. Kemėšis rašo S. Bos Arklių ir kifų gyvulių odos
Orderiu kartu su užsakymu.
8.193 bo ir kurios tikroji kaina, pav. jėga. Kągi jis gauna už tai iš
1.393
(žalios sūdytos) .................
tono “Darbininke,” kodėl, ameri
17
9 1000 auksinų.
darbininkų?
kiečiams dažniausia nesiseka ve Avikailiai J(sa!ils£)r .......... .. 12 . ‘
Lietuvoje pradeda įsigy
61
• * 62
Fabrikantas ■ gelumbę par
Fabrikantas surinkęs darbi
sti biznį Lietuvoje. Straipsnis Oškų ir ožių kaįliai (sausi) 1,.. L.. 50
“
DRAUGAS
”
—
NEKATALI

venti kolektyvių sutarčių
569 duoda. Kyla , klausimas, , ar at ninkų buri, veda juos į fabri
. !
()()5 t
užvaldytas: “Kodėl jie bankfii- Zuikių kailiai ........ J.. .;..
KIŠKAS LAIKRAŠTIS.
i ; 288 siranda tame maine nauja ver-r ką j r liteliu jiems- dirbti. Pra
būdas darbo sąlygoms tvar
ti jo?” Autoriaus nuomone, ame Kiaunių kailiai ........... ............. L ..16 1 ' .
*' t '
409 lybė. Ne. I?abrikantas turėjo sideda gaipyba, musų paimta
rikiečių bizniai ‘Lietuvoje ban- Overų kailiukai, .........1..... Į i.065
kyti pramonėje.
Marijonų zokono leidžiamas
'H
1.885 1000 auk. vertės firekių, o pir jame pavyzdy geluml>čs audi
.. 188
.\
Kol samdytojas, tariasi su Chicagoje laikraštis “Draugas,” krutija dėlto, kad tain kaltos Lapių kailiai
6.427 kėjas lygios vertes pinigų. Įvy mas. .Fabrikantas turi, vadi
Į 5.493
ypatingos sąlygos ir kąlti žmo Neišdirbti kailiukai,
kiekvienu darbininku sky - - nekatalikiškas!
40 kus mainui ta vertė nopersi- nami V ' iiž’rrūjkeii darbininkams
■ HM)
Įvairių plunksnų, ..................... • • •
nes, kurie tuos biznius veda.
Tąip'pasakė
apie
jį
vienintelis
rium, tol darbo sąlygos rieis893 mainė, visas skirtumas tame, jų tam .tikro laiko darim jėgos
3.085
Kaipo pavyzdį nepasisekusio Grybai, .........................................
vengiamai turi būti blogos!}letu^ prelatas. . Amerikoje, biznio, rašytojas ima Amerikos Saldainių (candy) .............
46 kad dabar fabrikantas tih-į vertę ir už tai gauna jų tokio
317
KT
...
(kum Krušas. Apie tai mes pati2 1000 auk. pinigais, o pirkėjas pat laiko darbo vaisinis.
(i
pastaramjam. Nes atskiras,.^ .. patiė. ..Draug(),. redak. Prekybos Bendrovę su jos pre VaiisHžolių ..................................
300 gelumbės 1000 auk. vertės.
11.000
Mes jau žinome, kad darbo
darbininkas yra ekonomi- cjnį0 straipsnio, pasirodžiusio zidentu, p. J.' Romanu. Ta ben Vikiai ir kitokios sėklos ........
♦
4.616 Vadinasi, pats mainas nepakei suskirstymas padaro jį našes
drovė, girdi, Lietuvoje mėgino Neišvardytos augalijos prod.
niai daug silpnesnis UŽ sam-'pereitą šeštadienį. Tam straip- vesti
29 23.636 tė daiktų vertės. Iš kur gi tada nį, I. y. kiekvienas darbinin
biznį “amerikoniškai:” no Linų šukuotų, tonų, ...............
dytoją. Darbininkas be, dar-snyje skaitome: •
300 atsiiranda tas fabrikanto ' pel kas pagamina, pav., per dieną
rėjusi perdaug aprėpti, samdžiu Juosiu ir divonelių, ............... ... 115
68 nas ?
bo negali gyventi; badas
daugiau negu jam reikalinga 1
' ,
“Vienintelis musų pralotas si perdaug ' žmonių, mokėjusi Krepšių pintų, ........................... . .. 40
•
Leiskime, kad minėtas fab dienai išgyventi.
1.340
Kitafis žo
2.794
Knygų, ............................. \ . .. .
priverčia jį priimti tokias vienintelį lietuvių katalikų peraukštas algas ir t. t. z
rikantas parduoda savo prekę džiais, darbininkas pagamina
Brangiųjų akmenų pamegdžiosąlygas, kokias samdytojas dienraštį Amerikoje ‘Draugą’
“To viso pasekmės,” sako
618 virš jos tikrosios vertes, pav. per dieną daugiau verlyibių ne
jimai, .................................... • • •
pasiūlo. Jęigu vienas darbi-' tris kartus paskelbė sakyklo F. Kemėšis, “tos, kad bendro
2.437 ne už 1000, bet 1200 auks., tai gii kainuoja jo tos dienos dar
je. Sakė, kad ‘Draugas’ esąs
Palaidus brang, akmens, ........
vė
vos
kvėpuoja,
kad
šėrininninkas nepriima samdytojo ‘nekatalikiškas.’ Buvo mini
3.273 ir šituo atsitikimu mainas ne- bo jėga. Jei, sakysim, maistui,
Brang, papuošalai, .................... • • •
kai
jau
kelinti
metai
negali
pasiūlymo, tikėdamas kitoje mi nepalankiai ir ‘Bumšiukas’
naujos
vertybes. drabužiams ir tt. įsigyti darbi
204 pagimdo
sulaukti nuošimčių už savo DevocijoK daiktai ir panašus, . .. • • •
918 Kiek joisi buvo pirm maino ninkas turi dirbti kasdien
6
vietoje rasti geresnes sąly ir kun. Kemėšis.”
Pypkės ir rūkymo prietaisai,...
įdėtus pinigus.”
f
5.573 (1200 auk.), liek pasiliko ir vai., tai šitas 6 valandų darbas
/
3.582
šeriai šeriuoti, ........................
gas, tai samdytojas gali pa Atsimokėdamas prelatui Kru31 po maino. Tik šiuo atsitikimu vadinasi būtinas darbas.
še
laukti arba susiieškoti kitą,Į§ui už toki priekaištą, “Drau- Bet Romano bendrovei Lietu Namų reikmens, .. . ..................
va (t. y. Valdžia) parodžiusi daug
Visos tos aukščiau minėtos prekes atgabenta iš Lietu- fabrikantas dabar turi 1200 šias valandas turi darbininkas
gas” lygina jį prie farisėjų ir
pigesnį darbininką.
auk., o pirkėjas 1000 auk. Ver .dirbti, kad jis galėtų išsimai
geros širdies. “Darb.” bendra vos Amerikon:
Darbininkai yra konku- pasakoja jam štai ką:
uždirbta savo darbo
tybių nepadaugėjo, tiktai fab tinti,
darbis rašo:
Per
paštą
už
...........
.2.188
dolerių
Jei darbininkas
rikantas gavo viršaus 200 auk. jėgos vertę.
rentai kits kitam. Šita kon
“Farisėjai anuomet sakė
“Kada jos (bendrovės) ban
Amerikos laivais už.... 13.062 ”
Gal tie 200 auk. jr yra fabri priverstas yra dirbti virš 6 v.,
kurencija neišnyksta, kol Jėzui: ‘Velnią turi.’ Bet pri
kas atsidūrė ant pražūties
įBritų laivais už .............. 3.047
kanto pelnas?’ Toli gražu ne. tai šitais virš 6 vai. darbas va
darbininkai nesusitaria tarp rodymų nudavė. Jėzus jiems kranto, tuomet Emisijos ban
Danų
laivais
už
......
90.973
darbas.
Jei kiekvienas fabrikantas par dinasi pridedamasis
savęs laikytis išvien. Kuo-1 ramiai atsakė: ‘Aš velnio ne- kas paėmė jį savo tėviškon
Vokiečių laivais už.... 53i579
apima ne
davinėtų savo prekes virš jų Taigi, darbo diena
turiu,\ bet mano Tėvo valią
globon,
suvaržė
jį
ir
ėmė-jį
met jie susitaria, tai darbda darau.’ Kun. pralotui neda
Sulyginus tų prekių kiiekį, sąstatą ir kainą su daviniais tikrosios vertės, tai galų gale tiki būtinąjį, bet ir pridedamą
remti,
versdamas
žydelius
viui tenka derėtis jau ne su vus savo kaltinimams jokių
iš 1922 metų, aiškiai matyti žymus progresas kiekyje ir kai jie nieko nelaimėtų. Ištikrųjų! jį darbą.
diskontuoti
tame
banke
savo
kiekvienu skyrium, bet su į l odymų, mes ir gi ramiai at vekselius (įdomus j faktas! noje; ypatingos alydos užsipelnė linų pluošto > importo pra Msuj fabrikantas gavo, pav. Musų gelumbės fabrikantas
visais tos pramonės šakos sakome: ‘Velnio neturime, o “N.” Red.). Prekybos Ben- džia už 24 t ūks t. dolerių; žymiai taipgi padidėjo odų,' kai už savo gelumbę 1200 auk., ku irgi samdo darbininkus ir turi
rios tikroji vert/ė tėra 1000
Dievo valią pildyti norime.’ ”
darbininkais.
jų
egzekutyvis per- lių, šerių ir -gintarų importas. Kaip -jau iš dalies matėme, auk. Jis nori pirkfi stakles, užmokėti kiekvieną dieną
<1 rovės
•
i
Lietuvos eksportas Amerikon 1924 metais dar labiau išsi
darbo jėgos vertę, t. y. jis už
ameriSantykiai tarp Marijonų laik sonalas
atsivežė
kurių tikroji vertė yra HMM) moka tiktai už būtinąjį dar
plėtojo
ir
pamažu
įgija
pastovumo.
raščio (t. y. “Bumšiuko” parti kūnišką
m|a štabą,
bet
—P. žadeikis. auk., Jk;1 šis fabrikantas taip bą (6 vai.) Bet jei darbininkai
Samdytojai tečiaus prade jos) ir kun. Krušo pasigadino neturėjo lietuviškos praktikos Chicago. 15/1—25.
gi turi gauti už savo stakles tedirbtų 6 vai., lai jie paga
da susitarti tarp
savęs dar (ta
taip acivęo
da ir
ir dėl
dėl to,
to, kad
kad pastarasis neir kol ją įgijo, tai prisiėjo
jų tikrosios vertes, t. y. ne mintų tik tiek, kiek reikalinga
anksčiaus, inegu darbinin-1 senai pareikalavo,, kad “Drau mažne ir kojas užversti; gerai gelbėti nuo bankruto. Ar ne ševikiško terorizmo šalininku, virš
1000, bet 1200 auk. Vadinasi, jiems apmokėti, ir kapitalistui
į
bet
kaip
tik
pakritikavo
leniniz

gas
”
”
sugrąžintų
jam
paskolą,
dar,
kad
tie
patys
niekinamie

vertėtų
Lietuvos
Seimo
nariams
kai. Susitarti juos priver
musų falbl’ikantas, gavęs 200 ne'beliktų jokio |M‘lno. Todėl
$4,500.
Apie
tai
“
Draugas
”
jau
mą,
ta
j
kaip
bematant
jo
raštai
ji
lietuviai
nutvėrė
už
ausų
ir
padaryti
šituo
klausiniu
tyrinė

čia reikalas nustatyti vieno
auk. daugiau «įž savo gelumbę, jis verčia darbininkus dirbti,
konfiskuota,
ir
pats
Trockis
ga

minėjo
su
dideliu
sarkazištempė
iš
balos.
Ir
bankas,,
jimą?
Faktai,
apie
kuriuos
mes
1,1
turėjo juos sumokėti pirkda
das kailius savo prekėms,^"
j
Dabar jisai vėl tatai pri
ir bendrovė gal nebebankru- čia kalbame, yra paskelbti S. vo “kiką” j užpakalį iš valdžios. mas stakles. Taigi, mes mato sakysime, 8, 10 arba net 12 v.
apginti savo biznio intere mena:
tys, bet tai ne dėl amerikoniš Bostono “Darbininko” vasario 5 Lenino karalystėj, mat, yra to me, kad iš maino nekyla nau ir lokiu budu jis gauna vel
tui 2 arba net 6 vak darbą, t.
sus prieš valdžią, pagaliau
kia tvarka: ką Leninas pasakė,
ko maštabo, o dėl brangiai į- d. 1925 In. laidoje.
jų vertybių, kad ne iš maino y. pridedamąjį darbą, už kurį
“Praskolintą, arti bankruto
— ir atsilaikyti prieš darbi ‘Draugą’ mes gavome. Sunkiu gyto lietuviško patyrimo.”
Lietuvos Emisijos banką val į tai turi būt šventai tikima; nes gauna kapitalistas pelno.
darbininkui nieko
ninkus, kurie streikais sten darbu teko išmokėti daug sve Kun. F. Kemėšis tuo budu ai do kun. Jurgutis. Dabair bus Leninas, tai buvo bolševikų ' Ištik rų jų fabrikantas gauna kapitalistas
nemoka. Kasdien darbininkai
“neklaidingas” popiežius. 0 Tro
giasi iškovoti didesnį atlygi timų skolų. Pačiam gerb. škiai pasako, kad p. Romano aišku, kodėl klerikalai stengiasi ckis, mat, pradėjęs apie tai abe pelną savo prekes parduoda per pirmąsias 6 vai. (būtinas
kunigus ne tiktai į Sei
mas, bet ne iš paties pardavi darbas) pagamina liek, kiek
nimą už darbą ir trumpes pralotu i grąžinta $4,500.00, bendrovę gelbsti (ir gal išgel pravesti
joti...
mą
ir
į
ministerių
vietas,
bet
ir
nors ne mes buvome iš jo sko bės) nuo bankruto Lietuvos
mo. Vadinasi, pelnas turi atsi jie gauna iš darbdavio darbo
nes darbo valandas.
• -------- :o:--------į
valstybinio
banko
valdytojus.
linę. Mes, dabartini ‘Drau Emisijos bankas. Jeigu ne Emi
rasti jau prieš mainą, prieš užmokesčio pavydale, o liku
I Visaip buvo spėliojama, kokiu
Samdytojų susitarimas vie go’ vedėjai, Dievas mato (kur sijos
banko “tėviška: globa,” tai
tai kai prekė parduodama. Ka sias 6 vai. darbininkai gamina
tikslu Genių Dėdė nusikraustė
noje pusėje, darbininkų su tau nematys! “N.” Red.), pel Romano Tarptautinis Bankas ir
dangi iš dangaus 'nekrinta i viršvertę, už kurią fabrikantas
prie
bolševikų
“
Laisvės
”
.
Bet
sitarimas antroje veda prie no nekramtame ir duonos už kiti , j o bizniai butų, paskendę bakapitalisto rankas jokia nauja nieko nemoka, šita viršverlč ir
dabar
paaiškėjo,
kad,
jis
ten
nu

dyką nevalgome. Sunkų jun- loję.
vertybe, tai lieka tik viena ga yra kapitalisto pelnas.
to, kad sutartis dėl darbo
sikraustė
tik
ieškodamas
žemiš

Komunistų organai, o ypač
limybe: pelnas atsiranda pa
sąlygų ima daryti jau nebe , gą nešame,, iš visų pusių ko- Emisijos bankas tečiąus yra “Laisvė
(Bus daugiau)
ko
abrako...
”
”, turi labai didelį “ape
iiojami...”
valstybės bankas. Taigii valsty
čiu
prekės
gamybos
metu.
Pre

vienas dirbtuvės savininkas
--------- :o:---------bės bankas Lietuvoje rūpinasi titą” girlis: “aš darbininkų laik
kes gi gamina darbininkai. Va
su savo darbininkais, bet vi Taigi “Draugas” nori pasiro tuo, kad išgelbėjus nuo bankru raštis”; ‘darbininkų dienraštis” Man rodos, kad po visų “dis dinasi, tik šių bedalių pūslė
si tos pačios pramonės šakos dyti, jogei jisai su pasišventimu to privatinius biznius. Ir ko — “Laisvė” kartoja kaip papū kusijų” apie “Darbininkų Parti tus rankos sukrauna kapitalis Kelmė. Nesenai įsikūrusį L.
tarnaująs katalikybei. Tuo tar
jos” “tezius”, tai dabar visus tų pelną. Kaip tai atsitinka? S. D. P. organizacija paskutiniu
kias priemones jisai tuo tikslu ga.
samdytojai su visais'tos ša pu
vienintelis tarpe Amerikos
laiku reiškia gana didelį gyvu
tezius”, reikia pasiųsti į Ru
kos darbininkais. Tai ir yra1 lietuvių kunigų prelatas sako, vartoja? O-gi, pasak Kemėšio, čia reikia pasakyti, kad, jeigu “siją
Sakysim, kapitalistas nui i mą. Įsirašė 39 draugai. Pirmiau
/Ikomjinternui” nusprę^tiį
“Laisvė’ nemeluotų, bet kalbė
jisai
“
verčia
žydelius
”
diskon

kolektyve sutartis.
kad “Bumšiukas” ir kiti susituoti privatiniam banke savo tų teisybę, tai ji savo skaityto kurie “teziai” geriausi, ir užtvir įkurti audžiamąją fabriką, .lis galingos federacijos pamatai iš
spietusieji
apie
Marijonų
laik

Šitokios rųšies sutartį,
jams pasakytų, kad, jos tikrasis tinti— tai bus “šiur”! Kalvis. stato trobesius, perka reika judinti ir darbininkai apleidžia
vekselius!
lingų mašinų, medžiagos ir lt. jos eiles. Įvykęs pereitą sekmakaip praneša “Socialdemo raštį asmens tik kerštus kelia žodis “žydelius” čia, žinoma, vardas yra darbininkų mulktarpe irz elgiasi, kaip
Bet to negana: jam svarbiau .dienį. soči ai demokratų mitįngąs
:
J ;
yra tiktai dėl padailinimo. Nes raštis.
kratas”, nesenai nutarė pa katalikų
“paklydęs Liuteriš.”
:
Pasvalys. G/’podŽio? 8 d.( Pa sia’ re įkali n gos “darbo rankos”, turėjo didžiausi pasisękimą. Fevekselius' diskontuoti (kleisti pi r ' ~T' ■ -y ‘ i ;
daryti Kauno -$paustuvnin*
Mes i-Įerantai visiškai nepasirodė.
svalyj e) .rjAįuy e 5 buvo socialde i'eik-^lingi . darbininkai.
kai ir spaustuvių darbinin Ne musų biznis, yra spręsti, nigais) tenka ne tiktai žydams, Kad Rusijoj»’’n|ra jokios kri mokratų mitingas, kalbėjo drau jau žinome, kad tas dal’bo ran Dai’bininkų ūpas kyla ir su
tikos, o tik vien turi būt tikėji
kas iš jų yira geresnis katalikas bet iii"'kitiems žmonėms.
kai.
oficialiu žvilgsniu.
Bet 1 jeigu ; Vadinasi, valstybinė įstaiga mas į Lenino karalystę, tai tą gai Žukauskas ir Daukšys. Kal kas kapitalistas turi pirkti pre sipratimas auga. Tik daugiau,
katalikybe yra tas, kuo ji saiko- vartoja savo galią tam, kad pri dabar ir pats Trockis galės 'Pa bėtojams buvo gyvas pritari kyvietėj kaip ir visas kitas draugai, darbo ir pasirįžimo ii
Kauno spaustuvių darbi- |Si esanti, būtent'—artimo mei- veltus žmones “duoti bizni” pri liudyti. Trockis buvo vienas di mas. Klerikalai už kerčių slėpė- prekčis. Taigi, jis >kuba preky- Kelmė bus musų rankose!
vietčn ir samdo “darbo ran
Kelmės Proletaras.
ninkai reikalavo pakelti ai- lės skelbėja, tąi reikia pasakyti, vatinei įstaigai, kurią ji nori iš- džiausių bolševikų šulų, ir bol
Viena kopija -........ —....... -.......... 3c
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Pirmadienis, Vasario 9,19?

BAUJIENUS, CHcagO, M.
M

CHICAGOS
ŽINIOS

Įstojo Freimontas; Sarpalius pa- •
guldė į 8 m. ir 42 sekundas. Liko ’
tik 17 m. ir 8 s.
Ir čia išėjo
Juozas Bancevičius, kurį Karo
lis Sarpalius irgi norėjo kartu
prie tų vyrų paguldyti, bet kaip
■ visi žino, kad Juozas Bancevi

Chicagos Lietuvių Draugija
Savi tarpinės!
Pašelpos todęl
naujų narių gavimui skelbia
-kontestą nuo vasario 6 dienos
iki rugpjūčio 8 d., 5 vai. vaka
ro, 1925 metų. Konteste priva
lo dalyvauti visi draugijos na

Dalyvaus Vasario 16 d. šventėj

čius nėra kokis niekniekis, tai ii
i jis tatai'parodė šiose ristynėse:

MANIAKAS PAŠOVĖ

riai,

■ Sarpalius ne tik, kad nepaguldė
Juozo Bancevičiaus, bet net pat^
Pereito šeštadienio naktį ne- Sarpalius buvęs kirtingame pa
žinomas beprotis South Chicago- dėjime. I>r čia Juozas Bancevije pašovė du žmones. Nori po čius pasirodė, kad jis yra getas
licija stengėsi jį sugauti, bet dė ir dar ims užtektinai, laiko ir.dat
lei miglos jam pasisekė pabėgti. gero žmogaus, kuris jį, BanceviPirma auka krdo Stafford čių, paguldytų. Reiškia, SąrpaMcCarthy, 9320 Eberhart Avė. lius pralošė.
Einant 91 gatve jį sustabdė ma- j Dar klausimas ar Karolis Sarniakas, nusivedė į elę ir nieko palius galėtų Bancevičių paristi
nesakęs jį pašovė, paskui nuvil- ,j dvi valandas?
v
ko overkota ir pabėgo, nė ne-.
..
,
. ...
.bandė imti
. .. pinigų.
. •_ * T> Paskui
.
1
Ką
sako
nstikai?
tas
*
pats maniakas įėjo i Joseph Buc- Karolis Požėla ų
kovich bučernę, 9002 Buffalo “Geštautas — tai vienas iš
Avė. ir irgi nė žodžio nesakęs drūtųjų vyrų; kurį aš kada nors
peršovė Buckovichių ir pabėgo, sutikau. Jis labai gerai buvo
Buckovįch pasveiks, bet McCar- išsitreniravęs.
Matyt, jau jis
thy veikiausia mirs.
senai rengėsi ant mano galvos.
L
Aš duodu jam didžiąusį kreditą.
NESUSITAIKĖ DEL VESTU Aš j į paguldžiau, bęt aš irgi j]
VIŲ DIENOS — PERSIŠOVĖ gerbiu.” ' '
■■
*'/ 1 ■
I .
*( 7’z • ; •
m
! Juozas Geštautas?
’
Richard Baudė, 19- m., 1851
“Aš dariau geriausiai, ką gst,
Seward St., norėjo, kad vestuves1
butų kovo 6 d., o jo mylimoji, įėjau. Aš buvau geroje tvarko^su goras
Loretta. Petlow. 1836 Mohawkijeyeikatoj®> bet
St., nor.•ėjo kad butų kovo 14 d. Instlkas S^kų-romanų stiliumi
Visą vakarą jiedu barėsi dėl ves- i aciu kuriam as pralaimėjau. JeiV.’^igu butų ristynės amerikonišku
tuvių dienos, o eidama^ namo;jis
gatvėje bandė nusišauti, T€_'Stilium, aš pilnai tikras,, kad aš
Karolį Požėlą bučiau turėjęs po,
čiaus jis pasveiks.
savim ant matraso trumpame!
Karolius Sarpalius:
“Aš padariau klaidą, kad aš
nepasiėmiau J. Bancevičiaus
pirmutinį, jis nian matos bus
vienas iš pasiučiausių iristikų,
neveltui jį vadina “drapiežnu
dzuku.” Bancevičius yra vienas
iš geriausių Amerikoje lietuvių
lengvos vogos risti k ų, Ame
rikonų stiliumi. Jeigu butų dau
giau laiko, aš tikras esu, kad
aš bučiau paritęs Bancevičių.”

Apie 6,8(į0 Chicagos šoferių ir
vežėjų laimėjo algos pakėlimą
po $2 i savaitę. “Alga pakėlė nuo
Warner. Algų pakėlimo šoferiai
ir vežėjai neturėjo jau nuo 1922
metų.

Juozas Bancevičius:
- “Aš dar nė vieno nesu išsiJ gaudęs, ir nei vieno neišsigąsiu.

KAROLIS POŽĖLA PARITO
JUOZĄ GEŠTAUTĄ.

Tuvbut, tai buvo vienos iš žin
geidžiausių ristynių, kokių dai
chicagiečiai nėra matę, Ristynės buvo tikromis ristynėmis,
nes čia buvo tumamentas sura
dimui lietuvių čempiono. Pasek
mės ristynių buvo šitokios:

Kas mane šauks ristis aš eisiu.

Aš esu dzūkas ir nesisarmatinu
juomj būti. Aš lietuvis, mane
dar niekas nepaguklę, kas tik
nešaukė ir nepaguldys tol, kol
mano gislose lietuviškas kraujas
tekės. Nors K. Sarpalips yra
geras ristikas, bet aš jo nebijau
Adomu Widzes; dešimts minu nei kelioms valandoms.”
čių. Dudinskas laimėjo su “headlock.’*'
Antra: Karolis Požėla su Juo
zu Goštautu. Jie ritosi “grekoromenų stilium. Vienas kriti
mas nulėmė čempionatą. Rito
si, gyvai. Publika visą laiką bu
vo ant kojų ir riksmui nebuvo
galo, nekurie net užkimo, berėk Jau gyvuoja čia Lyros Mišrus
Chojras.
dami. Jie išsirito 86 min. ir1 52
sekundas. Laimėjo Karolis Po
Jau buvo Naujienose rašyta,
žėla su “flying mare” '— meti
kad čia yra tveriamas choras.
mas per galvą.
Juozas Šimkus, buvęs senas Dabar tas choras jau susitvėrė
ir laikinai sau vardą pasirinkęs
Bet
pirmą kartą su “lx)dy hold” ir Luisvas Mišrus Choras.
“arm lock” į D’/L minutės. Ant mokytojui p. žiūronui pasiūlius,
rų, su “stop hold,” į 4 minutes. tas vardas tapo pakeistas į Ly^
Karolis Sarpalius, kuris buvo įfos Mišrus Choras. Pastarasis
apsiėmęs paristi 3 ristikus į pusę vardas bus jau pastovus ir nuo
valandos. Pirmiausiai išėjo V. dabar visuomet taip šis choras
(Lazauskas; Sarpalius paguldė vadinsis. Vardas tapo pakeis
su “body hold” i 4 m. 49 sekun tas, kad chorą padarius visiškai
das. Vieton garsinto Juzėno, nepriklausomu netik esmėje,

P4LĖ VIOLA LIUTKIUTĖ
Jauna, gabi ir daug žadanti klasinių šokių šokėja. Ji da
lyvaus Nepriklausomybės šventės, vasario 16 d., apvaikščiojime, kur kiekvienam bus proga pamatyti šią jauną, gabią lie
tuvaitę išpildant keletą gražių klasinių šokių.

bet ir iš vardo. Visi nariai nau
juoju choro vaizdu yra labai pa
tenkinti ir po “krikštynų” visi
nariai linksimai išsiskirstė namo.
Matyt, kad choras ciceriečiams
buvo jau senai reikalingas ir
kad čia jis ras didelio pritarimo,
nes vos spėjo choras susitverti,
o jau turi apie 50 narių ir jame
yra getrų dainininkų, kaip vy
rų, taip ir merginų ir moterų.
Svarbu ir tai, kad visi nariai
noriai lankosi į pamokas'ir jau
gana gerai sudainuoja keletą
dainelių.
Tikimės, kad visi ciceriečiai
chorą pasitiks nuoširdžiai, o cho
ras iš savo pusės taipjau steng
sis visame kame ciceriečiams pa
tarnauti kiek tik jo pajėgos neš.

Čia yra devyni tuksiančiai
gyventojų ar kiek daugiau.
Lietuviai čia turi septynis šim
tus balsų. Da kiek prisideda
prie to lenkų bei rusų. O visų
balsuotojų
yra virš dviejų
t liksiančių, tai reiškia, kad lie
tuviai gal i-M uis vert i rinkimus ir
pakreipti juos sau geidžiamon
pusėn.
Italų yra gana daug,
daugiau negu lietuvių, bet bal-

sų mažiau — daugumas jų
yra n/cpi liečia i. Kili gi — v o
k iečiai ir kitų tautų žmonės,
šiemet lietuviai labiau interesuojasi rinkimais begu kitais
melais ir jau tuo tikslu laiko
susirinkimus ir šiaip veikia.
—Tautos Gynėjas.

Lietuvių Rateliuose

* i-------Mr. L -Knowitt

Kentusias

Matrose Park

Plečia rybas

Lietuviai rūpinasi pravesti sa
vuosius miestelio valdybon.

čia lietuviai nesnaudžia; jie
laukia
ateinančių pavasario
rinkimų šio miiėšlelio preziden
to ir board of trustees ir kilų
viršininkų.
Lietuviai
tariasi
išvien veikti. Visos draugijos
išrinko atstovus ir mus i tarė iš
vien veikiant pravesti daugiau
lietuvių j miestelio valdžią,
kad jici užtartų lietuvių reika
lus. Ikišiol yra lik lietuvis at
stovas
trustee F. K. Strzyncckis, laimėjęs du terminu
po du nueitu.

d) Už 15' naujų narių dova
na Už $20: kišeninis 'laikrodė
lis, wrist watch, auksinis žie
das ar gintaro garoliai.
c) Už 10 naujų narių ►—
$15: auksinis žiedas, wrisl
walcn, gintaro karoliai, ar j
auksinė špilka.
f) Už'5 naujus narius dovar
na Vertės $5: auksinė pluiikisfna, auksinė špilka, gintaro cigarnyčia, auksiniai culT links,
ar žiedas.
Draugija dovanas užtikrina
pinigais; kuris nenorėtų imli
daiktais, tas gaus jos verte pi
nigais.^
Draugija praneša savo kontestanitams, kad nors po apli
kacija turi pasirašyti du na
riai, (bet konteste bus kredi
tuojamas tik pirmas parašas;
antras liudininkas nebus skai
tomas kaipo gavęs naują narį.
Kontestantams bus leistina
dalyvauti draugijos valdybos
susirinkime ir duoti tinkamus
paaiškinimus apie savo aplL
kantus. Gautų narių skaičius
skaitytis nuo skaičiaus priim
tu i draugiją, o ne nuo perstaiyt'-.j ,
Bendradarbiavimas nors ir
draugijos- nariams
keliems
gavime narių draugijai yra
leistinas kon testo komisijos,
bet -konlesto komisija priduotą
jai aplinkai!tą kredituos tam,
kurio parašas rastis pirmas po
gauto nario aplikacija.
Priė išlaimčtų dovanų-prizų
pirkinio dalyvauja kariu ir
prizemenų komisija, (bet kurie
vieloję grasnų ima grynais pi
nigais, tie nitilirri balsio komi
sijoje.

akių savo vaiko kurį begailistinga mirtis išplėšia iš tėvų
glėbio, šita žmonių gyvybės
giltinė — mirtis pasišaukė pas
savę ir Bropislavą Jankauskai
tę, dukterį žinoma Bridgeporto
lietuviams darbštaus veikėjo
Augusto ir Marcijono Jankaus
kų. Bronislava buvo tik 5 metų
ir 3 menesių amžiaus, bet savo
vikrumu ir meilumu buvo giliai
užkariavusi tėvų širdis. Todelgi, visi musų gentis, visi musų
patinstami ir draugai esate šir
dingai kviečiami atsilankyti ir
atiduoti paskutinį patarnavimą
tai užgesusiai gyvybės šviesai
— BRONISLAVA T.
Laidotu
vės įvyks panedėlyje, VasarioFebruary 9 dieną iš namų 3232
So. Emerald Avė. — Bus išly
dėta į Šv. Jurgio Bažnyčią 9
vai. ryto, o iš Banyčios į šven
to Kazimiero Kapines.

Liekamės giliai nuliūdę:

Tėvai Augustas ir Marcijona, taipgi sesute Elena —
Jankauskai.

NUPIRK
Typcwriterj arba
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuomi p.Jdaryal dhfolj Hmagųrn*
pats sau, savo giinnnėms ir drau
gams »u kuriais ausi rali ji ii
greičiau galėsi parašyti U.»kt ar
ką kitą, negu su ranka. (Jeiiau
lia, parankiausia ir dalikatniauid*
malinti* »u lietuviškomis nddimia
pasaulyfe. Galima ir an^Bikaf r.v
lyti.
Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Hateted Str
Chicago, UL

Funny how foiks get Into thę wrong roonv

Hess Foe. w Room
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abelnas

Chicagos iLietuvių Draugija
Savitarpines Pašei pos (gyvuoja
sumanė praplėsti
savo rybas. Jie nepasitenkina
savo dideliu skaičium ųarių ir
turtu, kuri draugija turi. Ji
sužinojo, kad ran
dasi dar, daugybė žmonių, ku
rie nepriguli prieŲokios drau
gijos. .Ii numato, kad tiems
žmonėms
neprigulmingiems
bus sunkus laikai jų nelaimė
Duodama dovanos tiktai už
je: jiems -bus sunkus gyveni
mas senatvėje, ligoje, o numi sekamus skaičius prilkalbinlų
rus nebus kam rūpintis jų pa naujų narių draugijai: 50, 35,
25a 15, 10 ir 5. Jei prizemenai
laidojimu ir pagerbimu.

looks

ov

i ueFr this room
dj Good ouoeuuiKUJ i
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1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Av^. i f
*,lm
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-Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T. ;
Gydau įvairias ligas, o ypatingą!
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Avė., Chicago, III.;

Brighton Park, 2-rų lubų, Rumaa 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12’pietų.

Vakare nuo 6 iki ąAjal. vakare,
nedėldieniais nzue 9'lla 12 pietų.
• Telephone ' Lafayette 4543 -

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite j musą ofisą kuris
yra prirengtas moderniškai.

Naujausi

moksli

niai išradimai ir pa

tyrimas visokiose li
gose su labai mažu

išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai įlei-

džiant serums tie
siai į kraują, su di
deliu pasisekimu. /
Turime
visada
naujus serums —

Profesoriaus Ehrlicho gyduoles 606 ir
pagerintos 914, gydome gerai ir be skausmo.
Patarimai ir X-Ray Egzaminacija
Visai Dykai.

Maloniai priimsime kiekvieną <—
ateikite, dėl to neturėsite jokios Atsa
komybės.
Ligos kraujo, reumatizmo, nervų,
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų,
kraujo nubosimo, plaučių, kepenų,
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialumajr per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.
Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau nebekentčsite, jums tai nieko nekainuos.
The Peopks Health Institute
DR. GILL, Specialistas
10 N. Wells St., kamp. Washiugton St.
Ofiso- valandos: Panedėly, ketverge
ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Ųtarniuke, ketverge ir subatoj nuo 9
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir švento
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. no piėtų.

Atrask pats savo laimę
Skaityk

B U R T ĮNINKĄ
‘Burtininkas*’ einamas mėnuo, nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola!
‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių
laimės išhurtuvas ir nelaimės pranešluvas; “Burtininko” kaina metui $1.
Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS
3106 So. Halsted St.»
Chicago, III.

50 centų už pinigines
telegramas be skirtumo
sumos ir adreso ilgumo.

į DOUV KNCCd WKOS
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PaieuKvmN akiu įtempimą, kurią
esti priežastimi galvos skaudčjiino,
svaigimo, akiu aptemimo, nervuot u m o, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toliregystę. Prirenka teisingai akinius.
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas'* su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičiau.
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p, p

By Thornton Fisher
i Tusr

to

rupi

(Tąsa aut O-to 'pusi.)

draugijos augimas ir jos švie
si ateitis.
Kiekvienas draugijos narys,
K AZ IMlEIi AS .11!()ZA 11'1 S
kuri’i tiktai prikalbins iiiornaMu.sų mylimas brolis persi
ii /kai penkius narius drau
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 50 metų amžiaus, Vasario 7
gijai, liksis “prižmenu” ir gaus
dieną,
7 vai. ryte. Paėjo iš Leidovanas sudig gauto narių skai
puškio kaimo, Panevėžio valsč.
čiaus. Kiekvięhas draugijos na ' Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime
rys, kuris prikalbins nors vie
seserį Monika Amerikoj, o Lie
ną draugijai narį šitame kontuvoje tris seseris: Mortą, Ve
roniką ir Barborą. Kūnas pa
leste, skaitysis kontestantu, o
šarvotas randasi, 730 W. 17 St.,
kaip greit l<on les tanias gauna
Chicago, III. Laidotuvės įvyks
seredoj, Vasaido 11 d., .1925’m.
nemažiau penkis narius, tada
9 vai. iš ryto iš namų 730 West
liekasi prizmanas ir gauna do
17 St., j Apveizdos Dievo Pąravaną! (
f piją, o iš ten bus nulydėtas j
Šv..,.Kazimiero .^kapines.
Už prikalbintus draugijai na
VistjR gimines, draugus ir pa
rius bus duodamos sekamos
žįstamus nuoširdžiai Jęviečiame
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
dovanos:
ti mirusiamjam paskutinį pa
a) Už mažiausia 50 naujų
tarnavimą.
Nuliūdę ir pilni gilios sielvarnarių dovana vertes $1(X): auk
tos liekame,
sinis laikrodėlis, deimantinis
Sesuo ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja gražiedas ar perliniai
kaix>liai
borius J. Kadžius, Tel. Canal
(liuosam laimėjusio pasirinki
6174.
mui):
b) Už 35 naujus: narius bus
dovana ^)5: ąuiksinis- la ik rodė*
lis, t^imahtiiiįš žiiėdas. ąr perįLaroiiai — kurią pano
BKONISLAVA
rės.
,
f
JANKAUSKAITĖ
c) Už 25 naujus nanus
•J —
Mirtis, tai giltinė žmonių gyvy- j
’ 'auksinis ;Jaik rodėsi is,
bes, tai skausmo svečias, tai
wrist watch, ar deimantinis
graudos priežastis tekėjimui
v
t
*
'
1
'
■
■
gailių
ašarų iš mylinčių t$vų
žiedais.
'

DU ŽMONES.

LAIMĖJO algos pakėlimą

kuriems

gauna narių daugiau čia pažy DR. VAITUŠH, O. D.
mėtos skaitlines, — eina nau LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
dai draugijos.
Priėmimas naujų narių drau
gi jon eina sulig draugijos' kon-

\

hm

t
! \
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NAUJIENOS, Chlago, UI
............ >—1»'I

Esu dėkinga daktarui Šimaičiui už
išgydymą Juozuko, mano 10 metų, sū
naus, kuris turėjo didelius ir sugedu
sius tonsilus, adenoidus nosyje, per
augą, buvo sunykęs ir išbalęs, mažai
valgydavo. Daktaras gydė Naprapa
lijus budu. Tonsilai ir adenoidai pa
sveiko he operacijos, be skausmo,
jokio pavojaus sveikatai.
Dabar vaikas svėikas ir diktas. Pa
tariu savo draugams ir visuomenei
kreiptis prie Dr. P. Šimaitis, 4652 So.
Ashland Avė., Chicago, III.
O ne
klausykit tų kurie Naprapatus peikia;
nesąmones kalba ir rašo prieš juos.
Sophia Beleckis, 4532 S.Hermitage av.

M------

n i jų buvo suspenduoti, kiti
patys išjėjo, ir sutvėrė, savo
‘Darbininkų Meno Batelį.” Ik t Town of Lake narni) savininkų ii;
VYRiJ
PARSIDUODA
pigiai
tą jų ratelį baigia skurdas pa Am. Pil. Kliubas laikys susirinkimą,
(Tąsa nne 5 pusi.)
kampinis puikus mūrinis na
---- s------------------ —
vergti. Rimtesni bolševikų ra- paneedėlio vakare, Vasario 9, 8 v. y.
Sv.
Kryžiaus
par.
svet.
Ateikit
vi

sfitucijos. Dfraiigijon priimami tdlio nariai nori ^riddėli prie
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7
REIKALINGAS
si, yra svarbių dalykų tarimui;
nuo 18 iki 10 melų amžiaus*.
kambarių, 2 karų garadžius
— A. Vinckevičius, sekr.
Scenos Mylėtojų, kaipo ne po
BARBERTS
Kontestantams' vra teikiamos1 litinio, o vien, dailės meno rair vistininkas. luotas 60x125.
Atsišaukite
Birutės Choro dainų praktika atsi
reikalingos infomiacijos
Su visais gražiais rakandais
icijos PC1’ telio,
kuriam priklauso skir- bus antradienio vakare 8 vai., Vasario
3825 Arcehr Avė.*
d., Raymond Chapel, 816 W. 31 SI.
kontesto komisiją.
arba be jų. Savininkas
^kynpi-1 tingų politinių pažvalgų lietu 10
Visi
dainininkai
bukit
laiku
ir
Nauna aplikacijomis, antrašais ir j v jaĮ, jr viai labai draugingai, ji dąinininkai galit dabar prisidėti
•
A. J. BERŽINSKAS
visa tuo, kas būtinai reikalin-, |)r(>Ji^kai
’— Valdyba.. |
6159 So. Artesian St.
sugyvena irstato prie Birutės.
1 flatas * /
ga sėkmingam darbo vedimui, lietuviams įvairius dramatiniiiįs Chicagos Lietuvių Tarybos regulia-. ”
.
....
,T ,
ris
mėnesinis
susirinkirias
atsibus
1
PARDAVIMUI
automobilius,
HudKontestantas, neturintys lino- veikalus.
Tel. Prospect 6674
• • t
,
Vasario
10
d.,
8
vai.
vak.
Raymond
Couch,
tik
7000
mylių
važinėtas,
so laiko atnešti naujo nario
Nuo ryto iki 10 vai. gali
—šapos Darbininkas.’ Chapely, 816 W. 31 St.
. I a!'b“ mainysiu j mažą troką. Kas.
aplikaciją susirink imam ypatišMeldžiami gerb. atstovų nesivėluoti pn'ks, tas gaus bargeną. Kreipkitės ma matyti.
- paskirton vieton.
vakarais po 5 vai. vak. 2 lubos fron
ir pribūti laikų
ikai, galės įduoti savo draugui
Kviečia; Ųh, Liet. Tarybos Valdyba* tas. i
arba pr imlius t i laišku ir kartu
MUSŲ DARBAS
3300 So. Union Avė.
Cicero.
Ly^os
Mišrus
Choras
Cice
Tikrai
jumis užganėdins . Mes
_
U.....
•
_
_
i
_________
viifūią dolerį draugijos rašlininparduodam
ir mainom: namus, lotus,
ro,'III. laikys savo repeticiją Vasario
NORIU PIRKTI naudotą automobi farmas ir visokios njšies biznius, Su
Vieno lietuvio prietikiai.
10 d., 1925 m., 1500 So. 49 Avė. Iaik lių Coddilock firmoj 1912, 19L3uarba
reikalais, kreipkitės pas
(’.hicagos Lietuvių } Draugištes svet., kaip 7:45 vai. vak. Malo 1914 metų.
' ■ * ' ? ’ ’•'*
A. GRIGAS,
nėkite visi nariai susirinkti ir naujų
Kreipkitės
•, , ,
1
j .
jos Savitarpinės Pašelpoš kon- Kaip visur, taip, ir /šioj nau atsivesti.
3114
So. Halsted St.,
— Rašt. J. Levenas.
KAZIMIERAS KUDIRKA, v ,
joj.
lietuvių
kolonijoj,
prie
šv.
Phone
Boulevard 4899
testo vediniui kopiisija suside
3428 So. Halsteil St.
V
da: Julius Mickevičiins, pirmi Kazimiero kapinių, naminėlės
-—------- --------------------------PASARGA
PARDAVIMUI
medinis na
netrūksta, o delei jos būna ir vi
ninkas; Xavieras šaikus,
mas, 2 augštų, krautuvė, tinka
sokių prietikių, o kai kam ir varninkas, ir Antanas Vilis,
tfESIGARSINA NTIEM8
bile kokiam bizniui. Yra viso
'ffo.
ninku pa geibi n inkais.
PARDAVIMUI rakandai. Pri 3 flatai ir garadžius dėl 2 karų.
Draugija suprato, kad pasi- (štai viejią sekmadienį vienas Klaidos padarytos paskelbime, turi
verstas parduoti tuoj ir torui
923 West 20 St.
dai buvusiems savo nariams lietuvis, gyvenantis prie 107 ir būt atitaisytos į 24 vai.
.
.....
.......
.... ... ..... i.,
.
reikia ką nors suteikti. Dau Kedzie gatvių, gerai prisitrau Jokie apskelbimai ii streiko apim parnuosiu pigiai.
REIKALINGAS LOTAS
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
gelis narių dilba ir dirba per kęs narni neles, pasijuto labai nų
Pirksiu tiž pinigus drba mainysiu
draugai prašomi pranešti Naujie
1315 S.*String SI.
ant gero uždaromo automobiliaus. Bi
melų melus. Jie išaugino drau smarkus vyras esąs ir sugryžęs nų ofisan apie einančius streikus,
tai turi būti Brighton Parke arba
giją savais kušlais, auikodami namo manė visus išvaikyti: pra <dant Naujienų darbininkai geriaus
South Sido, Kas turite tokius lotus
galėtų
žinoti,
kaip
elgtis
su
priduoda

savo darbu ir laika. Dabar na dėjo krėslus daužyti ir po kam mais apskelbimai*.
rašykit.
J. VILIMAS,
barius
su
peiliu
lakstyti.
Savo
riams duodama dovanos, kad
Pardavimai savasčių, biznių, auto
4457
S. Talman A ve.
dar energingiau darbas eitų, moterį jis tai išvijo, bet toji pa mobilių, rakandų, kambarių jieškojiPARDAVMUI pigiai piilruim ai, apsivedimai, asmenų jieakoji- mis ir tabako krautuvė, puse
Nariai pasitarnaus savo drau- sišaukė pagelbon policiją, kuri mai
PARDAVIMUI 6 kambarių cottage,
ir t.t. turi būt iŠ kaino apmoka
atvykusi
tą
smarkuolį
tuoj
nu

gijai ir u p 1 a ik y s n i ž i n i rš linas
arba visą biznį; gera phogn gerame stovyje, 2 kari) garadžius, gami.
sinis pečius, icę baksis, randasi Marmalšino
ii
r
nusigabeno
su
savim
dovanas <> jų. vardai ir darbai
Jeigu kurie apskelbimai pasirodo padaryti pinigų. Alsišaukit.
quctte Manor, kaina $7,300, pinigais,

Lietuvių Rateliuose.

VIEŠA PADĖKA DR. ŠIMAIČIUI

Pirmadienis, Vasario 9,1925
—,^i,iii I ■ « I ........ .

mnriiMFM

J REIKIA DARBININKįl

PRANEŠIMAI

■ AUTOMOBILIAI

'l

‘

)

I

I

Mt. Greenwood

RAKANDAI

Rankų Skausmas

PARDAVIMUI

Suteikia
greitai malonumą

pasiliks

draugijos

knygose už- šaltojon

galutinai

atsivėdinti,

Tel. Pullman 6323

*bejotini, Naujienų administracija pa

MOKYKLOS

NAMAI-ŽEME

$3,500.

PAMOKOS

Anglų Kalbos
Pilietybės
Lietuvių Kalbos
Dailrašystės
Aritmetikos
Gramatikos
Knygvedystės
Retorikos
Stenografijos
I .iteratu ros
Mašinėle Rašymo Etimalogijos
Prekybos Teisių
Oratorystės
Laiški) Rašymo
1 .ogikos
S. Vai. Istorijos
Ekonomijos
Abelnos Istorijos
Fizikos
Geografijos
Sociologijos
MOKSLO LAIKAS:
Nito 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. Mpsų mokykloje merginas
ir moteris mokiname dykai.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
I

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS
Vyriausybės antrašai: Pirmininkas
Thomas Janulis, 3430 So. Morgan
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia,
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt.
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams
St., Phone Columbus 5270; Nut.
Rašt. A. J. Kaspar, 6912 So. Green
St.; Kasierius S. F. Martinkus, 3237
Aubum Avė.
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ąut 1925 metų: Prezidentas,
S. Mažeika, 3149 So. Halsted St.;
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South
VVallace St.; Nutar.-Rašt., D. Gul
binas, 314-4 So. VVallace St.; Finan.
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. VVelIs
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas,
3328 Auburn Avė.; Iždininkas, J.
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue;
Maršalka, VV. Shulčius, 3422 South
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Stasulani\, 3236 So. Halsted St.

6430 So. Mozart St.
nieka teisę jų netaipinti, kol neiirašyti.
—Rep. šaltojoj jam teko ir nakvoti ir tirs
Tel. Republic 4886
jų teisingumo, ir grąžinti pini
tik ant rytojaus už j j kauciją gus, jeigu apskelbimo turinys neat
LIETUVIŠKA/ TEAT. DRAUGYSTĖ
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.:
užstatė
jo
diraugai.
sakys etikos reikalavimam*.
PARDAViMUI saldainių, tabako
Prašalina skaudant; sustyrimą
pirm.
A. Sabaitis, 1947 So. String
ir notion, drabužių, tutšių ir vi
Išeidamas iš šaltosios jis pri- Norintieji pasigardnt | sekamos die sokių
nuo persidirbusių raumenų tuo
St.,
pirm.
pag. K. Doveika, 6451 S.
smulkiu
daiktu
krautuvė.
jau.
Tik uždėk biskį Sloan’s.
aos Naujienas, turi priduot savo pa Biznis išdirbtas, pigi renda, 4
siegavojo
policijai,
kad
jis
dau

May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas,
Netrink.
Jo stimuliuojančios
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va kambariai gyvenimui. Priežastis —
4440 So. VVhipple St., fin. rašt. J.
giau
nebegersiąs: “no more karo.
sudėtinės atsiunčia šviežų krauRazmėnas, 1840 So. Halsted St.,
turiu savo namą su tuščiu štoru.
Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 morLietuvių Scenos Mylėtoju Ra drink, mr. police.” Tą patį jis
i ją j skaudamą vietą — ir grei
kasos,
rašt. F. Aušra, 2158 West
Atsišauki!
giČių, nebrangiai, greitas veįtai prašalina nuodijančias dalis
Hasting
St., kasos globėjai P. Mar114
E.
107
St.
telio sudrinkimas.
prisiegavojo ir teisėjui. Bet tei
kimas.
ir sustabdo skausmą. Pas vi
tinkienė,
2844 W. 38 St., kasierius
Tel. Pullman 1030
MAX COHEN
sus aptiekorius — 35 centai.
sėjas nepanorėjo jam tikėti, neg
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
Room 351,
į Antradieny,
vasario 3 li jau ketvirtą kartą prieš tą patį
šalka F. Danta, pag. V. “BiuŠas.
140 So. Dearborn St.
Sloan’s 1Liniment Strumilo svetainėj įvyko Lie- teisėją stoja ir nubaudė jį $25 Tel. Yards 7282
Tel. Central 1191
PABDAVIMUI barbcr shop, ge
— Prašalina skausmą! | tuvių Scenos Mylėtojų Batelio ir dar kaštų $5. Bet kad savo
DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
BRIDGEPORT PAINTING
roje biznio vietoje. Parduosiu už
TI! V1Ų TAUTOS vyrų ir moterų
& HDW. CO.
gana prieinamą kainų; biznis iš
mėnesinis »sus i rinkimas. 'Narių prisaiką ištesėtų, tai teisėjas Malevojam ir popieruojam. Už dirbtas
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungviper daugelį metų. Parda
nas, 3356 S. Ix>we Avė., padėjėjas
laikėm malevą, popierą,
I šį kartą atsilank|6 skaitlingas prigrūmojo, kad jei dar.s vieną
vimo reikalą sužinosite vietoje.
ANTRI
MORGIČIAI
M.
Juršus, 2612 W. 47th St., nut.
stiklus ir t. t.
John Andrukaitis,
Jj būrelis. Susirinkimą atidarė kartą atsidurs (teismie, tąi bus
Skoliname
ant
6%
palūkanų.
Mes
rašt.
A. Malinske, 561 W Dekoven
3149 So Halsted St.
1807' W. North Avė., Chicago, III.
taipgi
perkame
padarytus
morgiSt.,
fin.
rašt. M. CeplinsKas, 3533 S.
J. S. RAMANČIONIS, Prez..
11 ratelio pirmininkas J. Pučko- 60 dienų kalėjimai! ir $100 pa
Wallace St., kontrolės rašt. J. Mike
čius.
I rius*. Buvo skaityti pereito su- baudos.
PARDAVIMUI bučernė ir
International Investment Corp.
lis, 3533 S. VVallace St. ir A. Joc3804 So. Kedzie Avė.,
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos
Isirinkimo tarimai ir likosi pri- Ar jis iškentės nėjęs belan- Ofiso Phone Yards 3408. Rezidencija, grosernę, arba mainysiu į na
Lafayette 6738.
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. .Halsted
| imti. Tolinus sekė komisijų gėn — labai sunku pasakyti, nes 3836 So. Halsted St., 2 fl. Telefonas mą. Randasi geroje vietoje.
St. ir durų sargai A. Frajonis ir
Boulevard 1969. Dieną ir nakt. mo-,
I raportai. Mat Šį vasario mėne jam visi užkliūna ir kada išsi- toru
Jonas
Burtašis.
Parduosiu pigiai.
patarnavimas^
$2,000
PIRMI
morgičiai
dėl
gero
BAGDONAS BROS.
sį Scenos Mylėtojų Ratelis sa gerią, tai ir savo kaiminus grū
\ Mike (irobank,
2 aukštų mūrinio namo. Palūkanos
Moving,
Expressing
X
Coal.
Piano
vo nariams, rėmėjams ir sim- moja sumušti. Gail jis tai ir moving experts.
6%
baigiasi j 3 metus. Pirkite muši) GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
V655
West
43r<l
St.
Dastatome ir to
RŲ ir MOTERŲ PAš. KLIUBO
paskolas ir bukite saugus. Mes ga
patizatoriams rengia draugiš padarytų, jei nebūtų per jaunas liau. Turim daug metų patyrimą.
valdymą
ant 1925 m.: pirm. Napaminame pirmus morgičius. (Pasim'a3406
So.
Halsted
St.,
Chicafco.
lijonas
Vilimaitis,
pirm. pag. Jonas
ką vakarėlį su užkandžiais, — jam “tik” 65 metai amžiaus.
tykit su Mr. F. Brogni).
GRVJIKLIS PIANAS
Gabrėnas,
raštininkė
Marijona MaBROGN1 i BROGNI, INC.
Į programų, muzika ir šokiais. O gal kai užaugs tai ateis J pro
Paliktas sandely. Turi būt parduo
dalinskas,
fin.
rašt.
Kris Klibas,
4403 W. Harrison St.
Pamatyk Pianus pas Budriką,
tas už $125, su benčiumi, kabinetu ir
kasos globėjai, Teofilija Saltienė,
tą
?
—
Radiu.
Tai
tos
vakarienės
rengimo
Gulbrausen Pianą arba kitą geros
132 muzikos roleliai, pirmos klesos
Petras Petronis ir J. Petrulis, kaišdirbystes, kainos daug mažesnės I komisija pranešė, kad vakarė
padėty, 88 notų, turit pamatyti, kad
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe.
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia lis jau ruošiamas ir jis įvyks
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
RENDON 6 kambarių flatas karš įvertinus. , Priimkime išmokėjimais
nų.
Bargenai. Churchili riešuto
dis. Susirinkimus laiko kas antrą
tu
vandeniu šildomas gerame padėji po $10 j menesį nuo atsakomingų
vasario 14 d., Strumilo sivetaimedžio Player,
ne<jėldienj, John Engels svetainėj,
me, $65. Tame pačiame name, 4 žmonių.
$245 I nėję. Batelio turto užveizda
Pianas
3720 W. Harrison St.
kambarių flatas, karštu vandeniu šil
3323 Lincoln Avė.
Seabor Electric
domas
$50<
Gražioj
apielinkėj.
Kas,
ką,
kur,
kaip
ir
Specialiai Kursai Dress1 floras, klauskite M r. Kunz
$165 Į pranešė, kad rulbų šėpą reikia
Player Pianas
. 653(1 So. Robey St.
DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA AM.
Upright Hovvard
įtaisyti. Susirinkimas jam Re
kada
rengia,
veikia
making ir Millinery
Tel. Prospect 3926
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z.
$150 ipe pataisyti ir už savo darbą
Pianas
PARDAVIMUI kukninis pe
Motuzas,
4306 S. Wood St.; Pad.
ar kviečia.
Upright Oak
Reguliariai kursai Drafting, Dečius
visai
kaip
naujas,
labai
pa

A.
Deivienė,
5648 S. Bishop St.;
PA SI I LENDI JOJ A 3 kamba
$65 priduoti bil'ą. Naujuose roiikasigning, Tailoring ir DressmakPianas
nut.
rašt.
F.
Motuzas,
2811 W. 63
PRANEŠIMU TAISYKLĖS
rankus, geras virimui ir apšil ing. Lengvais išmokėjimais. Di
riai
su
visais
reikalingais
daik

I
luose
ratelis
nutarė
statyti
sce

St.,
Phone
Prospect
8752;
fin. rašt.
JOS. F. BUDRIK
dymui, gausit bargeną. Kreipki delis numažinimas kainose.
S. Stankus, 12417 S. Carpėnter St.,
tais*
gali
būt
ženoli
arba
pa

noje
veikalą.
Veikalų
parinki

Meldžiame visų darbuotojų, drau
3343 So. Halsted St.
West Pullman; kasos glob. D. Mo
VALENTINE DRESSMAKING
mo komisija pranešė, kad jie gijų komitetų, raštininkų Ir visų vieniai. Renda labai prieinama. tės 2 lubos frontas.
3327 So. Halsted St.
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
COLLEGE
tų, kurie duodate Naujienoms pra Klauskit krautuvėj
3001 So. Union Avė.
CHICAGO, ILL.
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.;
I buvo susirinkę ir penžiurineję nešimus
įsitėmyti šias taisykles:
kasierius
A. Cesna, 4501 S. Pau
2407
W.
Madison,
Chicago,
Iii.
710 W. 14th St.
veikalus. Tinkamiausid veika 1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
lina St.; maršalka P. Tiškeviče,
1643
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
PARDAVIMUI grosernė, ge Phone Seeley
4612 S. Francisco Avė.; ligonių
lu jie surado M. Dundulienės na
Tel. Lafayette 422$
;
M. E. HUTFILZ,-Manager
— pranešimai talpinami dykai,
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St.
Z'*'1** * < " * <*' , f ‘i ' ' '
roje vietoje, prie gatvekarių li v
. .
..... z ir
parašytą veikalą “Dvi seserys”. antra — pranešimai apmokami.
J. Grudienė, 3218 S. Wallace St.
Plumbing, Heating
2. Dykai talpinami pranešimai
nijos,
senai
įsteigta
krautuvė,
Kadangi
tas
veikalas
dar
RoseVYRAI
IŠMOKITE
MODERNINĖS
Susirinkimai
laikomi kiekvieno mė
visų organizacijų, draugijų, kuopų,
Kaipo lietuvis, lietuviams ,yisKdps
BARBERYSTĖS
nesio
antrą
sekmadienį,
1 vai. po
renda $45 ir gyvenimui kamba Viena geriausia apmokami] profesi pietų, Davis Sųuare parko
lande nėra loštas, tai susirin kliubų, chorų ir ratelių sekamais
patarnauju kuogeriauM‘ai. , š-'
RENDON
kambarys
su
visais
svet.,
kviečiant susirinkimus,
riai
iš
užpakalio,
ilgas
lysas.
Tel.
kimas ir užtvirtino tą veika reikalais:
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais.
prie 45 ir So. Paulina gatvių.
repeticijas, komitetų susirinkimus; parankuimais, yra telefonas kam
M. Yuška,
Darbas
laukia
su
gera
alga.
Uždirb

lą. Jis bus statomas kovo 29 rengiant paskaitas, prakalbas, ma barys švariai užlaikomas, dėl ge Lafayette 6455, 2862 W. 38 St.
3228 VV. 38th St.,
.Chicago, UI.
kite kol mokinatės.
sinius susirinkimus ir apvaikščiojiDRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
dieną, Strumilo svetainėj.
MOLER BARBER COLLEGE
mus ir tokius susirinkimus, kurie ni vaikinų, su valgiu, lmos lubos
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met.
105, So. Wells St.
. iLietuvių Darbininkų Namo nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
pirm.
Antanas MargeviČia, pagelb.
1638 N. Robey St.,
nešimai talpinami lik du kartu tuo
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt.
Bendrovėj ratelio šėrą atsto pačiu
reikalu.
Tel. Humboldt 2868
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas
vauti delegatu išrinktas A. Grc- 3. Apmokami pranešimai talpina
Daujotis, 1955 Canalpora Avė.,
visų organizacijų, draugijų,
DIDELIS mūrinis, 2 tlątų namas
I belisu Nutarta ratelio sceneri- mi
Centralinis rašt. Franas Baksinckis,
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
prie
Marguette
Bulvaro
ir
Mapleyra
taip
svarbu
mokėti
kiekvie

•
kasos
globėjas Juozapas Jusčus,
jas ir dekleracijas naujai per rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
woo
Avė.,
garu
šildomas,
tile
va

nam
gyvenančiam
šioje
šalyje,
jokasos apiekunas Vincentas Greitlais visokių bizniŠkų parengimų;
nos, beržiniai triipingai. Atsišau
piešti. Tą darbą atlikti apsie- balių,
gei tie, kurie kalba gerai angliš
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
teatrų, piknikų, koncertų,
kitę prie James Kral, 2444 \V. 6)
kai visur turi pasisekimą ir pir1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
Šim- vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
Į mė patys rateliečiai
MOTERŲ
iSt.
Tel. Prospect 1364
mybę.- Anglų kalbos, aritmetikos,
2 maršalka Izidorius JusČus, ligonių
tiškų apeigų (išskiriant linterijas),
knygvedystės, pilietybės ir daug
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas
Vienuolyno arba Marąuet- kus, Liutkev.iėia, Daugėla, Puč- ir visokie pranešimai galimi tal REIKIA trijų augštos rųšies
kitų
dalykų
gali
lengvai
ir
greitai
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsipinti
laikraštyje.
te Parko ir Brighton Parko korius ir Grabelis. Nutarta pa 4. Už * apmokamus pranešimus moterų pardavinėtojų. Malonus
išmokti pagal naują būdą mokini
buna kas antra subatą kas mėnesi
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union
apielinkių nuo dabar NAU kviesti “Dramatiško Ratelio” reikia mokėti 70 centų už colį ar darbas, galimai uždirbti į savai MĖS TURIME gerai įrengtą mo Leveskio Mokykloje klesoąe h
per
laiškus
(correspondence).
Pla

’
Avė.
lošėjus į Scenos* Mylėtojų Ra ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
farmą norime rendtioti arba par
JIENOS yra išnešiojamos telio vakarėlį be jokios įžan nų ir colių neaprubežiuojamas.
paaiškinimų klausk asme
tę,
$20
—
$50.
duoti arba mainyti j miesto na- tesnių
5. Apie kreditą reikia tartis su
niškai
arba laišku.
reguliariai kasdien kiekvie gos, nes tuodvi meno įstaigos, Naujienų administracija.
HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ
Room 602
LEVESKIO MOKYKLA,
Adresuokite savininkui.
mą.
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.:
6.
Visi
pranešimai
norint
patalPrirengiamoji ir Prekybos
109 N. Dearborn St.
nam skaitytojui.
judviejų nariai, vieni antriems inti į sekamos dienos laidą turi
P. O. Box 644,
Pirm.
C. Kairis, 3233 Cortis Str.;
3301 S. Halsted St., Chicago, III.
Vice
Pirm.
A. Žilis, 3327 Lemoyne
Svintos
ut priduoti ne vėliau kaip iki de
Chicago
Norintieji užsisakyt kreip bendradarbiauja lošimuose.
(karip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
St.;
Nut.
Rašt.
A. Walskis, 3341
vai. vakaro.
Reikia} pasakyti, kad Lietu
kitės pas .
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. BuPraktiškos Automobilių
neckis, 3312 Wabansia Avė.; KaPARSIDUODA 2 aukštų kamoi»
vių Scenos Mylėtojų Ratelis Bridgeporto lietuviams žinotina.
S. A. VASILIAUSKĄ
Instrukcijos
sierius F. I^enkartas, 3310 Ever
medinis
namas,
su
dvejais
lonis
norinti gauti “Naujienas” kas
1 Roselandie gyvuoja jau nuo la Visi
3434 W. 65 Street,
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
Yra svarbu dėl automobilių me
tais ir valgykla. Gera viela ir gedien anksti iš ryto savo namuose
VYRŲ
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai
bai senai. Bet keli metai atgal, — apie tai malonėkite pranešti
ras biznis. Turiu ūmai parduoti, chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
Rcpuhlie 4876
laiku vyksiu j Europą. rengę pradėti. Pagal musų naują
susirinkimai j vyksta paskutinę pėtaš pamenu, bolševikai norėjo “Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted
REIKIA lebęrių prie dirbtu nes greitu
2310
S.
Halsted
St.
nyčią
kožno mėnesio.
sistemą
ir
asmenišką
prižiūrėjimą
St. Tel. Boulevard 9663’, Taipgi jei
Scenos Mylėtojų Ratelį paimti tamsta nori, kad apart “Naujienų” vės ir lauko darbų tolia u s iš
jus išmoksite į kelias savaites, kaip
da
gauti
ir
kitą
laikraštį,
praneš

atlikti didelius darbus. Darbas kol TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
miesto,
44
iki
50
centų
į
valanį savo nagus. Mat ratelio ižde kite irgi mums *— mes aprūpinsi
PARDAVIMUI , per savinin jus
mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
buvo keli šimtai dolerių pini me bile lietuviškais laikraščiais.
ką 2 augštų namas ir kampine dar geresnis.
SERŲ Valdyba 1925Į m.: Pirm, Sta
Musų žmogus patyręs tame darbe,
Dienomis ir vakarais klesos.
gais,
scenerijii,
šviesų,
rūbų
30
S.
Canal
St.
gTOsernie.
Atsišaukite
Į
kraunislovas
Barzdys, 311 E. KensingDel skilvio ir vidurių nesma
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap

MORTGECIAI -PASKOLOS

Roseland

ĮVAIRUS SKELBIMAI

r

c

Pirm Negu Pirksi

ISRENDAVOJIMUI

MOKYKLOS

Pranešimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

NAMAI-ŽEME

Atydai
Lietuvių

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

JBabies Love It
gumų

iŠ

priežasties

dantų

auginio, nieko nėra geresnio
kaip šis
saugus Kūdikių
Laxative.
x

MRS. WlNSLOWtS
Syrup

FEDERAL AUTO ENGINEERING
1507 W. Madison St.

bravalskis, 338 E. Kensiiyęton Avė.;

REIKIA patyrusio bučerio,
IŠMOKITE MURININKYSTĖS
gera alga, trumpos darbo va- PARSIDUODA 5 kambarių mūri Klesos dienomis ir vakarais.
nė cėttage pečium kūrenamas. Mau
landos. ,
dyne, elektra ir gazas. Kaina .$4000, Lengvi savaitiniai išmokėjimai,
.$1000 cash, kiti ant mortgage.
$8 į savaitę.
Atsišaukite
Chicago Brick Laying School
717 Maxwell St.,
Atsišaukite
2331 So. Wahash Avė.
Phone Canal 1728
2950 Emerald Avė.

Prot. Rašt. John Valonelius, South
Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 105200 So. State St.;
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno
mėnesio vak.*, F. Shedvilo svet., 341
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir motery4 nuo
18 iki 40 metų.

lošimui. O juk

bolševikai yra rūpinti savo kostumerfus “Naujie
lygintojai; jie ir norėjo noms”. —Aušros Knygynas.

svieto
visą ratej i o turtą sau pasiimti.
Bet senesni rateliečiai greitai
suprato tuos bolševikų ■* skymus ir buvo numušti bolševi
kams pagai. Taip 'jiems rate>lio ir nepasisekė užgriebti. Vie-

2 aukštas

6801 S. Artesian Ave».

Roseland. — Vasario 10 d., 8 vai.
vakare Aušros kambariuose įvyks
Draugijų Sąryšio delegatų palaikan
čių Aušros knygyno mėnesinis susi
rinkimas.
Delegatai malonėkite at
silankyti paskirtu laiku, nes yra daug
svarbių reikalų, kurie turi būti ap
svarstyti. — J. Tamašauskas, sekr.
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