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SAND CAVE URVE ŽUVUSIO FLOYDO COLLINSO TĖVAI

New Yorke kilo
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siuvėjų streikas

Šteino kasyklą nelaimės Rezoliucija
136 aukos palaidota DEL SEPTYNIŲ METŲ LIE
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Laidotuvėse dalyvavo 30,000
žmonnių; užsienio. darbininkai
atsiuntė savo delegacijas

TUVOS NEPRIKLAUSOMYBeS sukaktuvių

1918 metų vasario mėnesio 16
DORTMUNDAS,
Vokietija, dieną Lietuvos Taryba paskelbė
vas. 17. —, šiandie įvyko liūd atstatanti
nepriklausomą de
niausios ceremonijos,
laidotu mokratiniais pamatais sutvarky
vės 136 Angliakasių, žuvusių tą Lietuvos valstybę su sostine
praeitą'savaitę Šteino kasyklose. Vilniuje. Sunkiu darbu ir ne
Laidotuvėse dalyvavo apie apsakomomis aukomis Lietuvos
30,000 žmonių. Lydint į kapus, .liaudžiai pavyko per šiuos sepabipus gatves stovėjo be kepu-1 tynoi ius metus sukurti savo respili minios žmonių, graudžiai publiką ii- apginti ją nuo išorinių
skambėjo visų bažnyčių varpai. priešų. Bet Lietuva neteko Vil
Įdtinnu paskui vežimus su žuvu niaus ir daugiau kaip trečdalio
siųjų kubais sekė užsienių ka- savo teritorijos!

Floydo Collinso kūnas
nebebus išimtas
B®

Lenkai žada parodyti Europai
‘lenkų kentėjimus Lietuvoj
New Yorke kilo didelis “Lietuviai prieš Jauty Są
rudu siuvėju streikas.
jungos tribunolą”

beną.ią Lietuvos sostinę smur
gacijos.
Didžiuma miesto na
mų,
biznio įstaigų ir privati tu pasigrobė lenkai, sulaužyda
nių, — buvo apkaišyti gedėjimo mi padarytąją Suvalkuose sutar
tį su Liptų va, ir iki šiol jie tebe
ženklais.
Darbą mete apie 25.000 orga Lenki ja ištiesianti Europai len
laiko ją savo rankose. Brutalę
kų kentėjimų Lietuvoje kro
nizuotų moteriškų rūbų siu
jėga okupantai stengiasi tenai
niką.
vėjų.
nuslopinti visokį lietuvių judėji
mą, uždarinėja lietuvių mokyk
Tekiomis antraštėmis chicalas, persekioja įaikiaščius. dešiandie metė darbą apie 25 c iškis lenkų dienraštis DzienĮportuoja arba meta į kalėjimą
v
įdčjo
rūbų nik Z\viazko\vv
tuksiančiai moteriškų
>
•
Turkai atsisako tą incidentą dis- visuomenes darbuotojus.
siuvėjų. priklausančių Ladics nedaluota žinia i' Varšuvos.
kusuoti su Tautą Sąjunga.
» Mes, Chicagos lietuviai, Vil
Garmcnt Workers organizaci- kuri šiaip skamba:
niaus Vadavimo Komiteto kvie
“Artimiausioj Tautų Sąjun
jai. Apie 95 nuošimtis sustrei
KONSTANTINOPOLIS, vas.
<
[Pacific and«■ Atlantic PhotoJ
kavusiųjų yra moterys ir mer- gos Tarybos sesijoj, kuri įvyks
16. —-Tuikija atsisakė diskusuo- timu susirinkę šiandie į masinius
kovo mėnesį, bus peržiūrėta Seni Floydo Collinso tėvai, kurie didžiausiu susikrimtimu per septyniolika dienų laukė išgelbė ti su Tautų Sąjunga Graikų-ka- mitingus School Hali, 48 ir Do
Streikininkai reikalauja 20, byla d'?l tautinė.- lenkų mažu jimo sunaus iš požeminio urvo. Bet kai pagaliau prisikasta prie jo tuneliu, Floydas, rasta ne tulikų patriarko Konstantinoso nore Str., ir šv. Jurgio par. sve
nuoš. algos priedo, keturių de-‘| mos persekiojimų kauniškei begyvas.
/
išvijimą iš Konstantinopolio. Sa tainėj, Bridgeporte, septintoms
šimčių valandų darbo savaitėj Lietuvoj.
vo notoj Tautų Sąjungai Turki metinėms Lietuvos nepriklauso
rr-j
“Lietuvos
valdžia pateikė
ir pripažinimo siuvėjų unijos
ja pareiškia, kad išvijimas esąs I mybės sukaktuvėms paminėti,
tuo dalyku paaiškinimų, bet
visose šapose.
vidujinis Turkų klausimas, į k u- ’■esame tvirtai įsitikinę, kad Lie
Dabar unijinėse siuvyklos^ Tautų Sąjungos Taryba pripa
ri maišytis svetimoms valsty tuvos žmonės nenuleis rankų
tol, ko) ta Lietuvai padaryta
savaitinė algos norma yra ^5 žino juos nepakankamais. Tuo
bėms Turkija neleisianti.
skriauda nebus atitaisyta ir Vil
doleriai, ir dirbama keturias lai pu persekiojimas lenkų gai
niaus kraštas nebus paliuosuovalo'Liptuvoj ne lik nepasiliodešimt valandų savhltėje.
Kepėjams,
,
išputuaiems
kainas
REIKJAVIKAS, Islandija, vas. iDerybas dėl konkordato vedata« nuo okupantų.
ve, bet atpenčf žyw:y * padidčduonai, gręsia sunkiųjų darbų! 17. — šią salą atlankė baisios s mos dideliu įtempimu ir ait
joGriežtai prątestuodami prieš
’sniego audros. Viena moteriškė
rumu.
“Tuo dalyku Lenkija turi kalėjimas
lenkų smurtą Vilniuje, mes nu
----------ir
vaikai sušalo mirtinai. Laipakankamai gausios medžiatariame išreikšti savo užuojautą
BUENOS AIRES, Argentina, ke audros jūrėse paskendo mo V1ENNA, Austrija, vas. 17.—
HALIFA.X, N. S., vas. 16. — kovojantiems tenai lietuvių dar
vas'. 17. — Agrikultūros minis I toriais botas, ir šeši jo įgulos Lenkų ir Lietuvos atstovai vis
;eris Lebreton pradėjo tardymus žmonės.
Keleto žvejų valčių dar nesusitaria dėl konkordato Praeitą naktį jūrėse ties Caix buotojams ir paremti aukomis
Bus ramybėje paliktas tame
Sable paskendo škuneris Repu- našlaičius ir len'kų persekioja
dėl staigaus ir didelio duonos pa pasigendama.
su Vatikanu. Derybos buvo ve
kape, kur jis buvo gyvas pa
blic, susimušęs su kitų škuneriu. mus lietuvių moksleivius. Mes
brangimo.
Buenos Airėse ke
damos dideliu įtempimu ir aitru
laidotas.
pėjai kainas duonai pakėlė 100 J. V. SUTARTIS SU SUOMIJA' mu dėl kai kurių politikos klau Dvylika šku nerio įgulos žmonių reikalaujame tečiaus, kad ir pa
išgelbėta ir atgabenta į Cape čioje Lietuvoje butų pilnai Įgy
nuošimčių, teisindamies tuo, kad
simų.
PATVIRTINTA
TY, Ky., vas. 17.
Sable, kapitono gi ir šešių kitų vendinti tie demokratybės prin
kviečiai pabrangę. Agrikultūros
Lenkija reikalauja tam tikro įgulos narių pasigendama.
urve žuvusio Floy- WASIIINGTON, vas. 16. —
cipai, kurie buvo prieš septyne
ministeris pasiuntė į visas kepy VVASIIINGONAS, vas. 17.
skaičiaus kardinolų lenkų kilmės,
<lo Collinso k linas, prie kurio
Paskendusis škuneris priklau rius metus paskelbti laetuvos
Senatas šiandie priėmė bilių klas inspektorius peržiūrėti jų Senatas patvirtino padarytą su ir kad visi jie priklausytų nuo
pavojum
buvo
prisu dideliu
sė Gorton Pew Fisheries kompa neprijdauson^ybės
pareiškime,
pašto tarnautojams algas padi
bažnyčios galvos Varšuvoj. Va
pėdų gilumo lunc- dinti ir pašto siuntiniams kainas knygas, sąskaitas, kiek turi pri- Suomija ek.stradicijos sutartį.
nijai, Gloucester, Mass. Laivas, kadangi tiktai laisvos Lietuvos
sivertę miltų sandėliuose ir mil
tikanas su tuo nesutinka.
bu, nebebus bandoma išimi i pabranginti:
kurs paskandino škunerį lieptib- liaudies pastangomis tegal būti
tų
kainas.
Vienas
kivirčų
dalykas
tai
kuriame
jis
prieš
iš to kapo,
lic, nežinomas.
atvaduotas Vilniaus kraštas.
Priėmė bilių, kuriuo pratęsia M inisteri j os
i
nstrukci
j
omis,
Vilniaus
miestas',
buvęs
Lietuvos
aštuoniolika dienų tapo gyvas ma laikas gyvuliams iš Meksikos
ederalis teismas įsakė padaryti
sostinė ir svarbus iRomos-katali-'
palaidotas.
įgabenti be muito.
kratą centralinėj kepyklų savi
Į kti istorijoj., Dabar Vilnių laiko ’
Pasirodė, kad išimti jis
Priėmė bilių autorizuęjantj Li
sunkesnis ir pavojingesnis dar mai įsteigti pašto susisiekimą ninkų asociacijos valdyboj ir su .Chicago ir apie linkę. - Ofi užėmę lenkai, kurie nori kontro-,
imti jos knygas. Jei iš knygų
liuoti jo religinį irpolitinį gyve- ’
bas, ne kad bu vo darbas iš- Alaskoj,
cialus
oro
biuras
šiai
dienai
i
n imą. Vatikanas spiriasi pats
kasti į jį tunelį. Del to, jo se Priėmė rezoliuciją paskirti pasirodys, kad kainos buvo nepa pranašauja:
Dalinai
apsi

teisinamai išpustos, kaltininkai
palaikyti religinę kontrolę, ir ne
niems tėvams-, broliams ir
100,000 dolerių kovai su karbun-' bus patraukti atsakomybėn ir niaukę; šaltoka; vidutinis, di sutinka su lenkų tokiu klausimo (
tiems giminėms sutinkant, ntidžiumoj šiaurvakarių vėjas.
kulu (anthrax).
pasiųsti katorgos kalėjimam
išrišimu, laikydamas jį pavojin
tarta kūnas nebejudinti, bet
Vakar temperai ura vidų linai gu.
Finansų komisija priėmė bilių
Po tokios kratos
daugelis
palikti ramiai taip, kaip jis kad
padidinti kongreso nariams al smulkesnių kepyklų saviniękų siekė 200 F.
yra. 'lame savo kape jis bus
šiandie saulė teka 6:43, lei
gas iki 10,000 dolerių metams tuojau paskelbė, kad jie savo
palaidotas, užkastas žemėmis.
Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis
džiasi 5:25 valandą.
(dabar kongreso nariai gauna duonai kainas žymiai atpiginą.
Urvas i tą vietą bus užverstas,
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis• i
7,500 dolerių).
<> paskui bus vėl užbertas ir
viėn yra geriau siųst per Naujienas telegra
Del smarkaus duonos pabran
» Patvirtino paskyrimą Franko
lasai iškastas gilusis tunelis,
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
PINIGŲ KURSAS
B. Keloggo valstybės sekreto gimo, daug beturčių šeimynų
kuriuo Fiordas Collins buvo
praeitą savaitę buvo priverstos
’I
nigus penkis kartus greičiau už paprastą
rium.
i.
Laikraščiai
kaltinami
dėl
sklei

pasiektas, bet jau pervėlai.
sumažinti duonos varfo- Vakar, vasario 17 d., užsienio pi
paštą
nigų
ne
mažiaus
kaip
už
$25,000
<loj
dimo
iš
oro
pagautų
alarminATSTOVŲ BUTAS.
įima.
šiandie ties tunelio žiotim '
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
Naujienų telegramos išsiųstos iš Chicagų gandų.
pinigais šitaip:
i
buvo atlaikyta šermenų apei
Priėmė senato bilių pailginti
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
. $4.77 [
Anglijos, 1 sv. sterlingų .
gos
. 85.05!
laiką, kuriuo laivyno radio sto
Ęelgijos, 100 frankų .j........
nan į 3-4 dienas.
Lietuvos Koperacijos
BUENOS AIRES, Argentiną
$17.81
Danijos,
100
kronų
..........
tys gali priiminėti persiuntimui
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu
Laikraščio La Nacion
’ $5.26 vas. 17.
Francijos, 100 frankų ....
spaudos žinias.
$4.11 korespondentas praneša iš San
Italijos, 100 lirų .............
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad$19.25
Lenkijos, 1OO žiotų .............
Priėmė bilių proponuojamų
tjago,
Čilės,
kad
tos
respublikos
resanta.ms- f visas Lietuvos dalis ir taipgj
Norvegijos, 100 kronų ....
$15.29
nacionalių parkų riboms nusta
$40.18 vyriausybė įvedus cenzūrą laik
Olandijos, 100 florinų ......
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių
Suomijos,
100
markių
.....
$2.53
r
tyti.
Laikraštis EI Diario
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
$26.95 raščiams.
NEW YORKAS,'vas. 17.
švedijc
100 kronų .i.....
Priėmė bilių suteikti dovanų
^9.25 Illustrado ,kurs atsisakė pasi
Šveicarijoj 100 frankų ..
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias
New
Yorko
moralistai
pradėjo
armijos
lakūnams,
padariusiems
duoti cenzūrai, tapęs konfiskuo
pinigų siuntimo būdas.
Nematąs, kad Hughesui pasivajų prieš nepadorius žaislus, ro
kelionę
aplink
pasaulį.
traukus Jungtinės Valstijos
Lietuvos Pinigu Kursas tas ir jo įstaiga- valdžios jėgų
domus vietos teatruose.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
užimta.
atmainytų savo nusistatymą
Moralistai nusiskundžia, kati
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
sovietanjs.
pasmerktas mirti elek- kai kuriuose teatruose vaidina Siunčiant pinigus Lietuvon per Vyriausybė įvedus cenzūrą
\ raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
Naujienas Lietuvos litų kursus skai
TRIKINĖJ KĖDĖJ, PASIKORĖ mi veikalai, kurie savo nemora- tant Amerikos doleriais yra skaito rengdamos tuo, kad kai kurie lai
/ •
kraščiai
ėmę
spaudinti
iiš
piršto
mas
Šitaip
:
YVASIUNGTONAS, vas. 17.
(lumu ir ciniškumu doresnei puAUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
. $5.50 išlaužtus alarmingus gandus.
litų
60 .....
■" '
Prezidentas Coolidge sako, OSSONING, N. Y., vas. 17.— ‘ blikai sukelia pasipiktinimo ir 100
10.50
litų
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
kad jis nenumatąs, idant Jung- Sing Sing kalėjime nusižudė-, pū pasišlykštėjimo jausmą. Tarp 200 litų
aioo
MASSACHUSETTS
SENATAS
i i tų
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
linių Valstijų valdžia pripažin- sikardamas, William S. Ford’us, tokių, žaislų esąs ir rodomas vie too
400 litų
41.25! ATMETE VAIKŲ DARBO
tų sovietų Rusiją. Jis sako, kurs turėjo būt nužudytas elek- piame teatre veikalas “A good 500 litų
AMENDMENTĄ
kad pasitraukimas valstybės trinėj kėdėj. > Mirties bausmei bad woman” (“Gera bloga mote 600 litų
72J10 . >
——•—
700 litų
Pretoriaus Ilughes’o, kurs Ford’as buvo pasmerktas už pa riškė”),, kuris, moralistų įsitiki 800
82.25 BOSTON, Mass., vas. 16.
•
litų
buvo griežtai priešingas pripa- degimą Brooklyne, praeito spa- nimu, turįs būt griežtai uždrau 900 litų
-inoŽ? Massachusetts valstijos senatas
žinimui, dar nelemiąs atmai- lio mėnesį namų, kuriuose dėl stas vaidinti. Moralistai reika Prie šitos sumos reikia pridėti 25 šiandie 33 balsuis prieš 1 atrruetAJ
nos ;Ymerikos nusistatyme soJtos priežasties sudegė šeši as lauja, kad butų įsteigta tam tik centai pašto iŽalidų už kožnų siuntinį. (federalės konstitucijos pataisą
1739 So. Halsted St.,
Chicago, IIL
Norint
pasiųsti
telegrama — dar 5CI
vietams.
menys.
t
ra teatrams cenzūra.
dėl vaikų darbo kontrolės, t
centų daugiau.

Patriarkoišvijimas-Turku
naminis reikalas

Argentina ima nagan Smarkios sniego audros Lenkija uegal susitarti su
duonos spekuliantus
Islandijoj
Vatikanu

Paskendo škuneris; pasi
gendama 7 įgulos žmonių

Floydo Collinso kūnas ne
bus išimtas iš urvo

Kongreso darbai

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

Giles respublikoj įvesta
laikraščią cenzūra

Coolidge apie Rūsy sovietų
pripažinimą

Nori išvalyti teatrus nuo
nepadorią žaislu

NAUJIEN
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NAUJIENOS, Clilcago, UI.

DRAUGIJA “UETUVOS ŪKININKAS”

Kas Dedasi
Lietuvoj

Stato Keturių Veiksmų Dramos Vaizdeli

"VALKATį”
Nedalioj, Vasario 22 lt., 1925

NORĖDAMI,
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-fi
NYTI VISADOS KREIPKITfiS |
PAfr MUS. TAS JUMS BUS»
ANT NAUDOS.
|

KUNIGUS MUŠA

M. MELDAŽIO SVET.,
2244 W. 23rd PI.
Durys atsidarys 6 vai.
Pradžia 6:30 vai.
Vaidins Artistai Teatrališko Kliubo “Lietuva”
Kviečia Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas”.

Skaudus, sutinęs čiurnis

Sloan’s gretai nueina prie trubelio
Jus gausite greitą ir tikrą pa-/
lengvinimą nuo sutinusių ir
skaudamų kojų čiumų su
Sloan’s. Nereikia vartoti alsi
nančio trinimo: pačios gyduoles
atlieka darbą.
Jos turi savyje nekurias gy* luoles kurios labai gerai stirnų,- ■

liuoja cirkuliaciją, kaip tik jas
uždedat, šviežus ir grynas krau
jas tuojau plaukia į skaudamą
vietą. Ir tas turtingas kraujas
prašalina .su.Ųnipią j,r skausmą
ir suteikia normali stovį greit.
Nusipirk it ’ tą palengvinimą *
šiandien. Pas visus. • aptiekorius —* 35 centai.

Sloan’s Liniment tom!

Į Oškabaliai. — Kadeinai, kad
Įnepražiopsojus nė vienos progos,
veda visose galimose sąlygose,
savo partijos propagandą. Taip,
pavydžiai, 1925. I 2 kalėdojant
kun. Barčaičiui Kumečių dvare,
jis ėjo ne kunigo pareigas, bet
grynai pildė krikščionių demo
kratų vadų, įsakymus. Kiekvieną
pažangesni žmogų . koliodayo
taip pav. pas kelis jaunimo drau
gijos “Spindulys’’ narius atimi
nėjo knygas priešingos pakrai
pos. kitur grąsino
kumščio ii
kalėjimu, jei neišstotų iš Spinduliečių. Visiems viršminėtos
draugijos nariams nepaliko kor
telių manydamas tuo pribausti.
Vėliau kalbėdamas Oškabalių
kaime vėl panašius ekscesus ma
nė pakartoti,
bet Čia žmonių
gudresnių butų ir nutarta ku
nigėlį pamokyti, kad kur nereik
nosį nekištų ir pavakare jį ve
žant namo, seniai su kriukiais
aptaisė kunigėliui šonus. Nors
rodė ir kryžių, bet nei tas nie
ko negelbėjo.
Taip pas mus
nori viešpatautai “Rymo apaš
talai”, bet kartais ir jiems ne
pavyksta. Matyt, žmonėms pa
bodo kunigų diktatūrą ir nori
taip kaip per “cicilistmetį” laz
dom ir kitu kuo išsivaduot iš po
kunigų jungo.
—Vilkas.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

i. L. FONAS Cb

809Tel.W.Be 351h
St., Chicago į
levard 0611 ir 0774 (
PADAROM PIRKIMO IR PAR- fi

DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir |
*

Abi knygos parašytos garsaus rusų rašytojo
liaudies draugo
— KUDAKINO. Pirmoji knyga aprašo, kaip vystai imogąuti i^y\enimas nuo pat seniausių laiku iki dabar. Ji parašytą labui gražiai
ir Įdomiai. Antroji knyga (“Steb. ir pusi.“) uprąžo, kaip utsirantlu
stebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimą
ir t. L siędvi knygos perkant kainuoja, pirmoji 4 litus, o antroji 5 lit.

III. h SS SURINKS 5 NAUJUS METIMUS SKAITYTOJUS (ar

ba) U) pusmetinių), gaus dovąnui vieną minėtųjų RUBAK1NO KNY(iV 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 (ar
ba 6 pusmetinius), gaus 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 susipažįstamo
jr su viso'žmogaus kūno surėdymu.
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) duodamu dovanos nuo prisiųstos pinigų
sumos, 10% knygomis arba 20% laikraščiu.
Pavyzdžiui: kas prisius nuo jvujriatu laikui užsisakiusiu skait.vtojų bendrai 60 litų, tas gaus dovanai knygų 6 litų vertes arba
visiem^. metams “Socialdemokratą” (12 litų vertes). Ir taip toliau
iki mažiausiai sumai.
Dovanas platintojams siusime tik tuomet, kai busime iš jų gavę
surinktos prenumeratos pinigus. •
'
•
\
Laikraštis skolon niekam nedaulinėjaiuat.

“žiežirbos” platintojai

gaus premijas laikraščių arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo
mis, kaip viršujV-me punkte nurodyta “Sonialdemokrato” platin
tojams.
z
.
. .&
.
■ .

“Socialdemokrato” kaina:
LIETUVOJ: metams 12 litų, pašei metų 6 lit., 3-tns men. 3 lit.
„
UŽSIENIUOSE — dvigubai.

“žiežirbos” kaina:

LIETUNOJ: metams 3 lit., pusei metų l lit. 60c.
UŽSIENIUOSE — dvigubai.
ABIEJŲ LAIKRAŠČIŲ ADRESAS:

Litiniam a Kaunas, Kęstučio g. 40, b. 1.
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ADVOKATAS
3335 So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894
Vakarais Telef. Yards 0141
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New York
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Advokatas
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516
Telefonai Rando) ph 5584 ir 5586
VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.
ROSELAND’O OFISAS:

10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2.
iki 9; Subatomis visą dieną; šven
temis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminą

vojimo abstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumentų ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Wa8hington St., Room 1310
Telephone Dearborn 8946
Vakarais: 2151 West 212 Street
I Telephone Roosevelt 9090

29 So. La Šalie SL, Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted Stn Chicago
Tel. Yards 4631

Pradžia 7. vai. vak,

77 W. VVąshington St. Room 911
Tel. Central 6200
Cicero Ketvergi) vakare
4917 W. 14 St. TeL Cicero 8223
Ali t Bridgeporto Seredo j uuo
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v.
3236 S. Hulated St. T. Boul. 6737

\

'

’

’

*
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Koncerto programa^ bus žingeidus ir puikus. Koncerte
dalyvaujanti artistai bus paskelbti vėliau. Pradėkite
visi iš anksto rengtis, nusipirkite tikietus iš anksto, kad

Garsinkitės NAUJIENOSE
V ; <’■

r V W. RUTKAUSKAS
Advokatas

A. E. STASULANI

X

\

,

3231-3-S So. Halsted St.

Pluiubing, Heating

'.■t

J. P. WAITGHES

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

Tel, Lafayetto 4223

Chicugu, III.

A. ADVOKATAS
A. OLIS

Namų Telefonus Canal 1667

• 616 VVest 31st Street,
Phoiie BouJevard 7351

3228 W. 38111 St,

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd £>t.,.arrti LeaVitt St.
Tąlephph'e lianai 2552
Valandos? 9 ryto iki 9 vakare. Se. rėdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

u. s

;

Salote Drug & Chemical Co.

M. Yuška,

JOHN KUCHINSKAS

Tel. Randolph 1034—-Vai. nuo 9-6
Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pčtnyčios.

. • ,• fj

Kaipo Lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriau&iąi.

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

UNSWEETENE°

THE BORDEN COMPANY

Salote Bitter Išdirhyste •
ši.s pagarsėjęs pilvui gydyti biteris
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.
Jis yra kuo gerinusias nuo dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio
ncmalimo, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetito.
Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių,
medžių žievių, šaknų ir tyrų Californijos vynuogių. Biterų kiekybės ge
rumą niekas negali viršyti. Aptiekorius-chenlikas užžiuri jo išdirbimą
užtikrindamas jo nuopelnus.
j Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus
• organizmus yra užnuodintas, ir tada
inkstui nustoju dirbę ir baisus ne
smagumus ir nuovargis yru jaučiu
mus.Kad vartosite kuip nurodytu ši pil
vo gyvino biteri ir iStįrsHc jo uąu
dingumą, nebusite be jo.
įsigyk bonkelę į savo namus. Reikaįauk nuo savo aptiekoriaus “Salote
Stomueh Bittefs”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

5

K. JURGELIONIS

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruodintu
Pienu, išpildyk kuponą, paženklinant kurių receptų
nori, ir mes prisiusime visai dykai.

II. KAS SURINKS 6 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
bu 16 pusmetinių), gaus dovanai dvi puikius knygas: I) “Iš TAM
IR

•

•J*1'**

Borden’s Išgaruodint&s Pienas yPa du "syk riebesnis
negu paprastas pienas. Jei nori vartoti kaip paprastą
pieną, tai turi imti pusę Borden’s Išgaruodinto pieno
ir pusę vandens.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIU KNYGŲ?

“STEBUKLAI

,
Miesto ofisai
127 N. Dearbofn St., Room 1111-1B
Tel. Central 4411. Vai. nup 9-6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

/

z-

/

“

ADVOKATAS

Lietuvių šeimyna Amerikoje, suprantama, trok
šta savo krajavų valgių, ir tas yrą teisėta ir pri
prasta. Taipgi pagirtina kad senos tėvynės val
gymų tradicijos palaikomos gyvos šioje šalyje,
kadangi daugelis brangių ypatybių, kurias turi
Amerikbnai Lietuvių kilmės galima davesti iki’
tų gerų, nepainių ir sveikų valgių, senai garbi
namų gimtose šalyse kur jie atsirado. Bet šioje
šaly daugelis tų valgių turi būti gaminami
medžiagų, kurios prieinamiausios, ir dažnai Lie
tuvė gaspadinė turi galvosūkio, ką pasirinkti.
•’

Parduodam Laivakorteą. •

K. GUGIS

Jums, Moters-Lietuvės,
Kurios esat Gaspadinės

Vilkaviškis. —š. m. sausio 12
dieną
musu
apielinkėje
(Shopihg Bags)
padaryta daug kratų pas pažan
Šie krepšiai krautu
gųjį jaunimą ir jo vadus. Areš
vėse parsiduoda po
tuota viso apie 50 žmonių Vil
75 centus. Jie yra la
kaviškio ir Mariampolės apielinbai puikus ir patogus
kėse. Tarp jų yra ir senas Žisusidėjimui pirkinių:
K laplaukis senukas S. Matulaitis.
Jie yra suienkami;
Nors pas jį rasta tik ąpie 200
tinka dėl daug pirki
“Šviesos” bendrovės knygelių,
nių ir dėl mažai. Jie
kurios dabar Lietuvoj platinti
tinka kožnai šeimi
uždrausta. Tačiau su kitais sė
di kalėjime ir jis. Laike*tardy
ninkei, kuri perka
mo buvo įvairiai kankinami net
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
su elektros
įtaisyta kede (ir
ofise, priduodant s j skelbimu ir 40c. Persiunti
prie civilizacijos prisidėjimas),
mo išlaidų 5c.
kurioj ilgai kratomas žmogus
NAUJIENOS,
paliekamas vos gyvas. Ant jos
pateko sėdėti ir visai su žvalgy
1739 So. llalsted St.,
Chicago, III. .
bos ieškomais bolševikais nieko
bendra neturinčių. .Jų
tarpe
~— daugiausiai
darbininkai; šiek
tiek apsišvietę. Bet po savaitės
kankinimo didžiuma
paleista,
nes nieko ppkaltinančio nerasta.
Tokių įdomių knygų, kurias šįmet duoda sa Sužinojus apie tokį žmonių kan
kinimąA- Seimo atstovas Plečkaivo prenumeratos rinkėjams laikraštis “Soci tis
sudarė konąisiją, kuri ap
aldemokratas”, dar iki šiol netik Lietuvoj, bet
žiurėjo kalinių žaizdas, žvalgy
ir Amerikoj lietuvių kalba nebuvo.
ba, kad pašalinus toki didelį
. smurtą vieną moterį iš vakaro
I. KAS SURINKS 8 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba 16 pusmetinių), neprenumeravusius “Socialdemokrato” paskuti
išvežė Kaurian vos gyvą.
niais (1924) metais ir prisius už juos pinigus, gaus dovanų: garsaus
‘ Nors Konstitucijoj įrašyta ap
anglų rašytojo Uelso knygą “PASAULIO ISTORIJA” (pirmąjį to
mą) 400 pusi., su paveikslais.
saugojimas žmogiškumo teisių
Ši knyga yra labai graži ir įdomi savo turiniu ir todėl dabar yra
“šventojoj
Lietuvoj” išimtys
verčiama j visas pasaulio kalbus. Perkant ji kainuos 12 — 15 litų, o
mes savo laikraščio platintojams duosime ja vaitui.
galimos^—Vilkas.
SIOS PRAEITIES l ŠVIESIĄ ATEITI” ir 2)
PASLAPTYS”.

Trečiadienis, Vas. 18, 1925

ADVOKATAS

%el. Dearborn 9657

A. A. SLAKIS,
J ADVOKATAS
.
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Trečiadienis, Vas. 18, 1925

————7—

Tavo Pareiga Jais Rūpintis
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti I Kuomet jų vidu
riai užkietėja, jie nežino kaa jierna kenkia. Tai yra reikalai jįjs,
motinos! Priiiurėklt juos rupeetingal. Pridaboki!, kad Ji) viduriai
veiktų kiekviena dieni). Ir Jei apsireikšti) norą mažiausia viduriu
užkietėjimas, duokite jiems Rambi no—Kūdikių Geriau*) Draugą.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net praSo daugiauA. Jis veikla greitai, lenR-vai. tikrai. Bonka 3Cc. aptiekose ar tiesiai ii laboratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street
Brooklyn, N. Y.

Šis
žmogus B?ca nuopajdit,
r,ių
’J’S ,Bear
Balsam„
►
,o1||,
os spinduliu
. .
.....

“Limmentu Karalius
' Tnkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk
stančiai sako — kad pagelba yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO,
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.
Paskiau nebūna jokio negero efekto — nebūna fcnprdėjimo.
NEPADARO PŪSLIŲ! VISUOMET GATAVAS DEL VARTOJIMO
VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
35 centai butelis. Nusipiikite butelį tuojau nuo Jūsų aptiekoriaus
arba atsiųskite 40c/ nuims, o mes tuojau prisiusime jums butelį.

Central Drug Company, Dept. N., Shenandhah, Pa.

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

TUL BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I nt,
A. BakTKUS, J’res. z

*

io!9 W. 47th bi., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Te). Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILU

Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra
timas jos nelaimių.ir vargu priežastis.
Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin-.

dus priruošti padėsi, savo gimtinės krašto
tamsumą ir prietarus sklaidydamas.

Taigi, parsjųsdink savo gimtinės arti
miesiems
i
ži
mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės žurnalą
Su priedais—knygomis:
1 mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu
U TA A

T n

A

T”

2 V. Boelše—žmonijos kilme, (su paveiksi.)
M. Berno—žmogaus kova su gamta, (su paveiksi.)
4 “Sodžiaus kalendorių*’ 1925 metams didelį ir turiningą.
“Kultūrą leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir žymieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai, Redaguoja P. Bugailiškis.
“Kultūra” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lietuvo
je 20 litų, (2 dol.), pusei—12 litų (1 dol. 20 c.)/Amerikon metams—
4 dol., pusei—2 dol.
' \
Be to gera dovana knygynėliams “Kultūros” komplektai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais Lietuvoje 1924 m. neįrištas dol.
2, įrištai (2 tomu) dol. 2.40, 1923 metų—dol. 0.60, įrištai dol. 0.75.,
Amerikoj 1923—1924 m. komplektas peirištas dol. 3.50, įrištas (3 to
mai) dol. 4.
•
Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “Kultūros” B-vė

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. • Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.
REGISTRUOKITĖS DABARI

Ž

. x.

'įCi

Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas
gausite atlyginimą komiso keliuM\nelauk ilgai!
Registruotas dabar
pei laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lęngviaus ir
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.

Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą ne
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfedencijaliai platesnių informacijų.
Registruotas dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei
kompetuoti su įvairių koliomjų Kontestininkais.
Musų antrašas:

327 E. Street

So. Boston, Mass

NAUJIENOS, Chicago, UI.

IkorespondencijosI | br,d™s
i
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--------------------------------

Racine, Wis.
Tėvynainiai veikia ir jiems sekas

TMD. 121 kuopa sausio 25 d.
“Turner” svetainėj buvo suruo
šus parengimą su programų ir
šokiais. 3:15 va)., po' pietų pra
dėta pildyti sekamą programą.
Suvaidinta komediją trijų ak
tų “Balon kritęs sausas nekelsi”.
Vaid.vlomis buvo šio asmenys:
Dauderio rolėj M. Kasparaitis,
Onutės — Polkerija Petkiutė,
Vaisoniuko — Juozas Rusis, Radzinos — Pranas Kupė, Radzvilienės — Juzė
Dabašinskaitė,
Lapieniaųs — Andrius Tiltonas,
Magdės — Brunė Klapatauskaitė, Jono—Tadas Berenis. Po pir
mo akto deklamavo Ona Medživiutė “Lietuvos Vėliavą”.
Po
antro akto sakė eiles “Pakaruo
klis” — Antanas Tyllio. Ant už
baigos programo, po vadovyste
p-lės* Frences Grimalitės, jaunų
lietuvaičių būrelis/ susidedantis
iš šių: Zosyke ir Brunė Venslovaitės, Valerija ir Aleksandra
Nunovaitės, Lelija Dzendzelaitė,
Jozapavičiutė, - Juzė Gehimbauskailė, Ona žilevičiutė, •—
šoko iš pirmo šokį Jevužė”, o
paskui dainavo dvi daineles “Ka
da noriu verkiu“ ir “Du broliu
kai kunigai”. V. Nunovaitė šoko
klesinj šokį “Valcą”.
P-lės L.
Dzendzelaitė ir A.
Nunovaitė
skambino pianu. Programas užJagtas 5 ;45 v. v. Atėmus sėdy
nes prasidėjo šokiai ir tęsėsi iki
11 vai. nakties. Publikos dalyva
vo į porą šimtų, visą laiką užsi
laikė prideramai, pilnai paten
kinta programų ir šokiais.
TMD. 121 kuopa taria širdin
gą ačiū valdytoms, * darbinin
kams ir visai publikai už skait
lingą atsilankymą. Įplaukų buvo
$177>27 ,išlaidų $116.95; gryno
pelno liko $60.3^MD. 121 kp.
narių ūpas pakilęs pas visus ir
yra noras ruošti ir daugiau va
karėlių, o vasarą sulaukus —
piknikų.
—Sausio 18 d. “Turner” sve
tainėj L. D. Kliubas buvo suruošęs “Driskių” balių”.
Tiek
prisirinko driskių, kad daugiai!
ir nereikėjo. Kaipo juokdariai
figūravo šie: M. Vijūnas, T.
Berenis, M. Petkiutė, M. Pon
čas. Teisėjais — Andrius Til
tonas, M. Matkus.policmonas —
J. Rusis, J. Vijūnas. Vakarėlis
buvo gyvas ir juokų pakanka
mai.

Sausio 11 d., Union Hali, A.
LT. Sandaros 35 kuopa buvo su
ruošus prakalbas. Nadas Raste
nis pasakė gerą prakalbą; klau
sytojams ji patiko.
Aukų su
rinkta Sandaros reikalams $11.
Po prakalbos tęsėsi lietuviš
kos vakaruškos; jaunimui jos
netiko, bet augusieji labai likos
patenkinti ir pageidauja dau
giau tokių “vakaruškų”.
Turiu su džiaugsmu pranešti
vietos ir apielinkių lietuviams
linksmą žinią, kad vasario 22 d.
2 vai. po pietų, “Turner” sve
tainėj , kampas Hubbard ir Lin
coln gatvių, Racine, Wis, yra
ruošiamas bendrai dviejų kolo-

-

)

piju pnrengimas su dideliu pro
gramų ir šokiais. Kenosha Dai
lės Ratelis išpildys koncertinę
dalį programo. Programų daly?
vaus stambios spėkos.. Stygų
orkestras iš 25 ypatų ir Dailės
Chorus, vedamas gorb. Stasio
Vaitelio, su dO dainininkų. Racino Lietuvių
Dramos ' Kliubasdalyvaus programo su vaidini
mu ir dainuos koletą dainų. Kaip
vietos, taip ir apielinkių kolonijų
lietuviai kviečiami vasario 22 d.
sueiti-suvažiuoti j Turner svetai
nę, pamatyti, išgirsti , gražų įvairu programą. Dvi kolonijos
tai ne viena. Tokie parengimai,
sakau, .retenybė. Reiktų jų nė
vielom nepraleisti, o visiems
dalanti. Kviečiame ne dėlto,
kad mus parėmus, bet dėlto, kad
davus tau, broli ir sesute, progą
išgirsti gražių lietuviškų daine
lių,' pažinti tikrą lietuvių dailę.
—M. Kasparaitis

Ten ir atgal tikietas
nužeminta kaina

I

Tel. Yards 1546
lies. 11061 So.

Irving Avė.

Tel. Beverly 2300
W. .1. Stankūnas

FOTOGRAFAS
3315'So. Halsted
Št. prieš 33 PI.
Chicago, III.

A bDll ORIUM
:CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus
patarnavimas.
Geriausia muzika
visada. Vieta dėl Šokių visada.
Uzkviečia savininkai:
PALIULIS SAVININKAS
3B02 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.
' Priimame užsakymus dėl bankietų ir šeimyniškų vakarų.

PRANEŠAME

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue •
CHICAGO.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pejinsylvanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo- ir po
gimdymo.
Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims
ir
merginoms,
kreipkitės o ra
site pagclbą.
Valandos nuo
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki
9 vai,, vakare.

OR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

BRIDGEPORT STUDIO
J. J. STANKUS

Akiniai $5 ir ąugščiau

3202 So. Halsted Str
Tel. Boulevard 3302

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 1.0 iki 1.

Res. Phone Rockwell 0268
Phone Canal (1084
Europinis gydytojas ir chirurgas

2026 So. Halsted St.
Valandos nuo 6 iki 8 vak. Nedėlioj
nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

Tel. Victory 6529 , •

JOINT SERVicT:

HENRY ŠIUOKART

hapAG
Iš New Yorko iki Kauno COfiO
ir atrfal
Plūs II. S. Revonue taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį / nužemintomis tre
čios kle'sos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš
Hamburgo yra vežami specialiu
traukiniu prie jų namų ir tas yra
pavesta patyrusioms kondukto
riams.
Svetimšaliai grįžtanti atgal į
metus laiko nėra priskaitomi
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.
Del pehnito
informacijų
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

Hardware, Pečiai, Maleva ir
Rakandai

2511-2519 Archer Avė.
Vienas blokas j vakarus nuo
Halsted St.

Grigorius Burba Cloak
Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai
daromi ant orderio
3214 So. Halsted St..
Chicago. III.

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

Pliene Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir
dastatynias į visas dalis miesto.
1706 West 47th Street,
CHICAGO, ILI

192.

Drutnmond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ttmiose negerovęse kasdiena dauginus kaip

LAIVAS

“LITUANIA”

17

DEIMANTAI
LAIKRODĖLIAI

KOVO

I Klaipėdą visu keliu vandeniu
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50
| Klaipądą ir agal — $181
Užčėdysit $44.50 apsimokant abi pusi
Visada atsiminkit, kad B. A. L. nuvež jumis didžiuoju laivu tiesiog į
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir lau
kimo toliau gražiu laivu keliausi ir į
pusparį Klaipėdon atvyksit.
Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie Str.,
Chicago, III.
ar prie savo agentų.

3235 S. Halsted St.

«-0l HERZMAN^*
Gerai lieti riams žinomas per 15
metų kaipo jatyręs 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 pietą
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
i Dinomis: Canal
8110. Nakti
Telefonai:
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai
Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 luboti
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
1 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai
■akavo. Nedaliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet

Telefonas Midway 2880
Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN

JEWELRY,
CASH ARBA

ANT

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

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

KREDITO
HENRY RHEIN’S
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemueller, Savininkas
1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa
tarnavimas laikrodėliais.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue

(sland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

per Penkiasdešimts metu.

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimai iš New Yorko:
LAIVAS “ESTGNIA” 24 VASARIO

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

James Pearson,
Bok

T0WN OF LAKE

LIE

PRANEŠIMAS

4631 So. Ashland Avė.

177 N. Michigan Avė., Chicago, III.

PALANKIAUSIAS
KELIAS

SID’S
Naujas išradimas prašalins
REUMATIZMĄ
iš jūsų sistemos
Tikrai garantuotas,'arba jus
KIKOf'
pinigai grąžinami. Klauskit
jūsų aptiekoriaus.
•’tffėEr
Pardavinėtojai:
FULLfcR MORRISSON CO.
HUMLSTON KEELINA & CO.
PETER VANSCHAACK & SONS
PHILIP. A. BORN CO.

Telefonas Boulevard 2469

United American Lines

S'

Tel. Rlvd. .3138
M. Woitkewic>
BANIS
AKUŠERKA
Pasekmingai pa
arnauju
mote
•ims prie gimdyno,
patai imat
Į tykai
moterims
merginoms.
3113* South
Halsted St.

3333 So. Halsted St.

DR. I. TREIGER
IK

I

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi Akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai dykai.

Savininkas

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOW1AT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, auo
6 iki 8 vai. vak. Nedėtomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų
Ofiso tel Boulevard 9698
Rezidencijos tel. DrexeJ 9191

Dr. A. A. Roti
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
■
arti Slst Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak Ne
įeitomis iš šventadieniais 10—12 dien

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pjetų ir 6 iki 8 vakaro
Telefonas Boulevard 1939

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

DR. S. A. BRENZA

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.,
Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite ' gauti
-patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisęme muzikališkus
instrumentus
pigiai.
Nepamirškite
musų
adreso.

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

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

Tel. Lafayette 5153-6438

LIETUVIAMS

iMrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE'

Kad atidarėme naują fotųgrafijij
; studiją su modprništaauslnis Įren
gimais.
'
I

Kuomet Krupas Ateina
• Naktį
Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri
ateina be persergėjimo. Negalima
urnai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minutė yra skaitoma. Motina
davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco
ir pagelba buvo beveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’s Glessco yra var
tojamas per 35 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, whooping
kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerklės
ligų.
Klauskite jūsų daktaro arba
aptiekoriaus ką jie žino apie jas.
Parduodamos už 50c. — vertos $50.00.
THE GLESSNER CO.,
Findlay, Ohio.
....................... ................. .......

a

/

-

Kampas 18 gatvės, 8~čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą
Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

WEST SIDE
LIETUVIŲ APTIEKA
.

Ant West Sidės
2059 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 7587—7588
Išpildome receptus teisingai
J. Žilinskas, R. Ph.
A. Wassel . Manager
4

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto,
kad pačios Naujienos
yra naudingo*.

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, III.

A. L DA VIOONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligą

G)do su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So Ashland A ve, ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir o Uo 10.
Nedėlioj nuo 2 30
4 0 po piet;
Oi

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.
V . nuo 12 iki 1 30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefoną.H Lafayett

w

387^--7716

1 udette

Trečiadienis,

NAUJIENOS
fbe Lithuanian Daily N e ir#
r'ubliuhcd
Daily
Eacvpt
Suaria)
•F Tha IJthuMūiaB Newg Pub. Ca. Iac

Bet linksmybė.tęsėsi neil-j Jeigu panašus dalykai imai kšdami savo įsitikinimą, kad Žmonės sutveria savo laišvu
gai. Atėjo atsakymas iŠ Ro- vis dažniaus ir dažninus įvyk- Lietuva gal būt nutars visiš valios pareiškimu, savo apsi
mos, kad žinia apie Musso-1'' ir kl<'rikal1! valdomoje Lie- kai nutraukti ryšiusi su Rusi sprendimu, beį kurią kas nors

M—*

Politinė Ekonomija

. • jtuvoje, klerikalizmus
tai tatai juk/ stengiami
reiškia, ja ir pasiskelbti nepriklauso duoda kraštui, gali pilnai reikš
inimą netei-j^^
ma. Toje
rezoliucijoje taip ti ir vokišką karaliuką ir š^mEditor P GRIGAITIS
smga. šviesos užgęso, vėlia-\pasekti bolševizmo pavyzdžiu. pat. buvo pabrėžta tie demo- tasį žino ką. Jeigui sąlygos bu
Iš rūsy kalbos laisvai verte J. Sondeckis.
178V South H ai«tad Scvaat
tų
taip
susidėjusios,
kad
“
nevos išnyko.
Na/ar tai bloga?
kratybės ilrihcipai, kuriais so
Chicago, III.
Telephone RooMvelt 8600
Pasakykite, ar šitame at Musų, socialistų ir visų pa cialistai /norėtų matyt Lietu priklai|somyl)ę’’ 'Lietuvai butų
galėjęs pažadėti Rusijos caras,
žangiųjų žmonių stuprlatimu, vą sutvarkytąSubscription Ra tęs«
sitikime
“
laikraštinė
antis
”
18.00 per year in Canada.
tai Lietuvos klerikalai butų su
tai yra labai bloga. Bet tai ne|7.00 per year outside of Chicago.
TaiatinĮinkai ĮBirooklyno sei tikę palikti Lietuvą Rusijos
nebuvo šimtą kartų vertes gali
Imkime Rusų — Japonų ka Iš vargo žmogus gali visa ką
būt bloga kdmunistų at
«M.OO per year in Chicago
nė už ilgiausias telegramas žvilgiu. Sies bolševizmas jiems me už tą socialistų rezoliuciją provincija su kokiu nors rusiš rą. Kas jį pagimdė? Ar ne ru padaryti, šiandien yra žinoma,
<c pe» copy.
balsavo, bct matyt, tiktai iš ku kunigaikščiu ant Lietuvos sų kapitalistų norės pagrobti kad bado metais vro kur kas
Eifteied as Second Clasa Matte. apie Italiją, kurias oficialės yra idealas. Iš to, kad 'Lietu
bėdos, nes tuojaus po seimo
i
surasti naujų daugiau nusikaltimų. Didžido4arch I7th. 1914, at the Post Office agentūros diena iš dienos vos klerikalai prie
to idealo jie padare atskirą konferenci sosto; jeigu ‘•nepriklausomybę“| nauJ^
>f Chicago, 111.. undar ths act of
žiemą šimtai
Lietuvai butų turėję progos prekyviečių. Ta pati priežastis se miestuose
artinasi, komunistai
turėtų
ilarch 2nd 1879
teikia spaudai?
ją ir paniekino seipio rezoliu pasiūlyti lenkai, tai musų kle buvo ir nesenai pasibaigusio žmonių tyčia ką nors
bloga
tiktai
džiaugtis.
O
tuo
tarpu
Naujienos eina kasdien, išskiriant
ciją, nutardami įrašyt j savo rikalai butų sakę, kad ir po pasaulinio karo. Anglų kapita daro visiems matant bile tik
jie pyksta ir keikia’
.ekmadienius. Leidžia Naujienų BenTas nežinia iš kur atskri Tuo butlu dabar kyla klausi programą .“Lietuvos autono lenkų globa lietuviai busią listai viešpatavo beveik visa kalėjimai! patekus,
Arclianirovė, 1789 So. Halstąd St., Chicago,
fU. — Telefonas: Roosevelt 8500.
me pasauly, bet
štai jiems gels ko mieste pačioj
(Rusų
dęs į Reggio Calabria mas: ar komunistai geidžia, mijos“ reikalavimą.
“laisvi“.
Klerikalų seime, Chicagoje,
dažnai nusikal
_ pav.,
r
Užsimokgjimo kainai
Visas dalykas yra tame, ar prieš stojo išaugusis vokiečių Šiaurėj)
paukštpalaikis, lyg žaibas, kad jų idealas -butų įvykintas
Jhicagoje —- paštu:
fabri tėliai patys ateina policijon ir
buvo dar prieš tai nutarta sto žmonės sprendžia savo likimą, kapitailizmas, vokiečių
Metams ................................... r $8.00 nušvietė tikrąją padėtį Mu- Lietuvoje, ar ne? Jeigu faip,
Pusei metų ---- ----------------- ... 4.00
'ar už a juosi isprend’žia kas nors kantai pradėjo siųsti savo pre praneša apie savo nusikalti
tai jie turi girti JflerikaTus ti už Lietuvos autonomiją.
ssolinijoje.
\
Trims mėnesiams ..J.... .......
2.00
už bolševikų pamėgdžiojimą. O • Keletu melų vėliaus, kuomet kitas.' Amerikos tautininkai .ši kes ten, kame anksčiau, tesi mus, vien tik tuo tikslu, kad
Oviem mėnesiams ..............
1.50
Užsienio laikraščių kores jeigu ne, tai kam jie humbu- Lietuva jau buvo po vokiečių to paprasto dalyko niekuomet matė vien anglų gaminiai. Kilo juos suimtų ir pasodintų į
vienam mėnesiui' ______ __ — .75
varžytines, kurias ėmėsi gink tuos “šiltus ir sočius“ namus
pondentai nuolatos siuntinė- gtis varinėja, garbindami bol- okupacija, klerikalai ‘ ir
neįstengia suprasi.
tucagoje per nešiotojus;
lu spręsti. Ton maišatūn buvo t. y. i kalėjimą. Gi kartą “su.
jpkui juos tautininkai-san
Viena kopija ........
T
Mja į viso pasaulio kraštus ševizmą ?
!
Savaitei ......................
įtrauktos ir kitos valstybės— griešijęs“, pasėdėjęs kalėjime,
čiai pakeitė
“autononffją”
76c pasikalbėjimus su Italijos
Mėnesiui __ __________
vienos ^tojo savo noru tikėda įpratęs’lengvam tinginio gyve
“nepriklausomybe“. O socialis
suvienytose valstijose, n» Chicagoje.l diktatorium ir kitais vald- APSISPRENDIMO
mos pasipelnyti,
kitos buvo nimui, žmogus
antrą kartą
TEISĖ IR tai vis tebesilaikė savo obalsių
Metams8**.“.:.____________
»7.w ži°s atstovais, įrodinėdami,
priverstos galingesnių kaimy dar lengviau ir greičiau papil
NEPRIKLAUSOMYBĖ
laisves, demokratybės ir apsi
Pusei metų .......... v--------------- kad fašistinė diktatūra “išnų. Ne kas kita skatina šian dys ir didesnį nusikaltimą. Tai
sprendimo teises. Ir dėlto, kad
Trims mėnesi am f> , .... ............ 1.75
...
“
Naujienų
“
Redakcijai
rašo

die Lenkus užimti Lietuvą — iš vienos pusės. Iš antros pu
Dviem mėesiam .......
t.25Įgelbejusi Italiją nuo anar- Paskutiniame “Tėvynės*’ nu socialistai skelbė šituos- obal- ma:
Vienam menesiui __________ ’ .75 chijos, kad po diktatūros' meryje vienoje korespondenci- sius, tai' klerikalai
vėl tas pats lenkų kapitalistų sės, daug nusikaltimų ir gal
su tauti
Mes,
Šiaulių
miesto
ii
’
apielinnoras laisvai
\ šeimininkauti dar biauresnių kyla dėl bega
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
socialistus.
sparnu “atsigavę” Italijos i°jc randame įdomią vietą. Te ninkais! vadino
(Atpiginta)
kės
darbininkai,
turime
įsteigę
musų krašte.
' z linio turtingumo, veltėdžiaviMetams ________
18.00 ūkininkai, “ramybę” ir “pa nai pasakojama, kad Lietuvos ‘ Lietuvos priešais“!
Šiauliuose
Socialdemokratinį
Pusėj metų _____________ _ — 4.00
liaudininkų atstovas, nesenai
Dabar gi mes patiname iš I Darbininkų Klubą. Klubas jau j Kadangi šiandien visur vald mo ir lt. žodžiu, kapitalizmas,
ridm» mėnesiams
.. ....... 2.0<( sitenkinimą” suradę darbi
ji
žios tebėra kapitklistų ran kad ir viena ar kita puse
atvykęs Amerikon, laikė kal- Lietuvos liaudininkų atstovo,
Pinigus '-eikia niųoti
Mona\
veikia
nuo
26
d.
liepos
1924
m.
ninkai, ir t. t. O tuo tarpu bą S? Bostone;, ir po to jam kad ta pozicija, kurios čia,
kose, todėl vyriausybė
su suksi, vis viena veda į ištvir
-dedu kartu tu užsakvmn
Prie klubo yr^i organizuota dra savo kariuomenės ir valdinin kimą, nusikaltimą, mirtį... Vy
pasirodo, jogei viena tiktai. vienas klausytojas davė klau- Amerikoje, laikėsi taulininkai- mos sekcija, kuri perstato ant
Iš visų paukščių mažiau žinia apie Mussolinio vald- simą, koks buvo► liaudininkij sandai iečiai, buvo tokia pat, scenos atatinkamo, turinio vei kų gaujomis stengiasi aprūpin rų dauguma kalėjimuose sėdi,
ti ir apginti savųjų'kaptialistų moterų ten mažiau, bet vargas
lie kaip Lietuvos klerikalų. Su ta
sia gerbiamas yra tąs, ku žios puolimą iššaukia Itali- nusistat5’^!aS : \• Petrogrado
tuvių seime ILietuvos. nepri poziciją tenai nesutiko social kalus maždaug į mėnesį du kar reikalus. Visa tai reikalauja jas veja gatvėn, į paleistuvau
ris vadinasi — “laikraštinei jos miesto gyventojuose to klausomybės klausimu, štai ką
tu. švietimo komisija rengia kas
jos žūsta
demokratai ir liaudininkai, o sekmadienis’paskaitas, įsteigta daug lėšų, kurias turi sudėti ja m neši us/ barnus/
antis”.
/ kį džiaugsmą, kad jie kuone tasai liaudininkas atsakė;
Amerikoje su ja nesutiko so- vakariniai kursai, suaugusiems darbo klasė. Kariuomenė laiko miestuose savo kūną parduo
Tai yra ne koks nors gy iš proto kraustosi!
ma kapitalistų reikalams ginįii damos. Vienoj Maskvoj, pav.,
“ ‘čia mano maišely (tur cialistair /
darbininkams bendro lavinimo gi išlaiko ją ne
kapitaliętai, prieš karą buvo virš 20,000 pa
vas sutvėrimas1 su sparnais, Europos .spauda, minėda būt norėta pasakyt: portfe 1 ‘ Nepr i k'la i <som yb^š1’ ’ reika si. Kursus lanko 180 darbinin
bet — neteisinga, kieno nors ma tą atsitikimą, pažymi, ly, nes mes nemanome, kad lavimas," pasirodo, buvo atža kų. Mokytojauja 8 mokytojai bet darbo žmonės, mokėdami leistuvių, kurios buvo polici
didelius jos žinioj, o kiek dar buvo to
įvairftis
negu
demo pašyęsdami darbo valandas vel tuo tiksliu įvairiais
prasimanyta žinia, paleista kad Italijos laikraščiams bu geri), svečias vaikščiotų
į garei viškesnls,
mokesčius ir tl. Tatai dar la- kių, kurios policijoj nebuvo
į
spaudon. Kartais tokias “an vo aštriausia uždrausta ra pi i tingus, maišelį ant pečių kratinio apsisprendimo reika tui.
biau (pasunkina
ir taip jau surašytos! Tas pats reginys'ir
užsidėjęs. “N.” Red.) yra lavimas. Ir yra nesunku su- I Organizuojama partijos na- sunkų' jų gyvenimą.
tis** Išperi
repov- šyti jxr>ie jį.
kituose miestuose, net musų
prasti,
taij?.
'’Cvo, Icnvio
1tlienų
tis,
kame
Ruiv«ici. KloiriRžA.teriai, bet dažniausia esti
nedidelė j
j
sostinėj
liet
kiį
čiu.
iSsk-aiCiivoei
telpa Petrogrado Seimo re reikalavo “nepriklausomybes”, line valdžia musų, kad ir švieti
Kaune
tokių
paleishivaii'jančių
tvarkos
sunku ir pasakyti, iš kur jos Kažin kad taip vieną gra zoliucijos’. Ii* p. Makaus norėjo pbsiekli Lietuvos pa- mo darbo, neparėmė, prisieina sae iš kapitalistinės
moterų pilna. Juk ne smagužią dieną “laimingieji” Rusi kas išsitraukęs laikraštį įš liuosavimo iš viršaus; o tie, patiems darbininkams atitrauk paeinančias blogybes! Nėra to nas, laimingas, sotus gyveni
atsiranda.
kios bėdos pasauly, kuri neim
Kaip medžiotojui, slankio jos dai*bininkai ir ūkininkai maišelio (? “N.” Red.) per kurie ^(ojo už “demokratinį ti taip menko uždarbio centus lų tiesioginiai kapitalizmo pa mas stumia tas jaunas mergai
apsisprendimą”, sieke /Lietuvos nuo valgio- drabužio ir išlaikyti
tės tokiu šlykščių Jr sunkiu
jančiam su šautuvu rankose išgirstą, jogei susmuko dik- skaito vieną ir antrą rezo
paliuesavinio iš apačios, t. y. kursai. Klubo buto išlaikymas gimdyta arba bent jo padidin
liucijas
ir
nepasako,
kuri
iš
aplink pelkes, kartais neti-'tatura Maskvoje: koks jau jų liaudininkų, o kuri krikš Lietuvos liaudies pastangomis.
ta. Išimtį
sudgro gal tiktai darbu verstis?! Jos yra vargo
mėnesiui kainuoja 300 litų kas viena .mirtis, kuri pačios gam aukos^ o ištvirt
turčiai jas
kėtai kuone iš po kojų iš- smas tuomet pas juos išsi- čionių demokratų, Taip vie- “Nefniklaūsomybės“
obalsio Lietuvoje sudaro labai didelę su
tos kiekvienam yra skirta.. Bet gaudo ir žudo...
kyia antis į orą ir išnyksta, veržtų?....
na, kaip ir antra rezoliuci- šalininkai lauke, kad Lietuvai mą ir darbininkams dabartinėse savo keliu mes žinome, kad
Tūkstančiai pamestų kūdi
pirma negu jisai suspėja iš-|
atstatymą kas nors duotų nepriklausom y* apystovose veik nepajėgiama. vargšų darbininkų gyvenamoje
jos' kalba apie
kių kasmet patenka į auklėja
Lietuvos' vienodu tonu. Tik bę; o “demokratinio apsbpren Lietuvoje didžiausia bedarbė vietose mirtis yra kur kak da muosius namus, bet ar daug jų
šauti, — taip pasitaiko, ir O*
žodį ‘Nepriklausomybę’ pa dimo“ šalininkai laikėsi los tiktai vienam Šiaulių * mieste
laikraščiuose, kad staiga pa
rnesnis svočias, darbininkus ji ten gyvų išlieka ar daug ge
keičia žodžiais ‘laisve, pilie nuomonės, kad Lieluvos pasi- priskaitoma apie 1000 darbininlabiau mėgsta lankyli
negu rais žmonėmis išauga? Kas čia
sirodo žinia, kuri visus nu
čių apsisprendimu per de liuosavimas turi būt pačių kų bedarbių, ekonominė darbi turčius; ypač, ji skerdžia dar
stebina; pasirodo, sukelia
mokratiniai išrinktą Steigia žmonių Iškovotas.
ninkų padėtis nebepakenčiama. bininkų vąikujš. iNeilurėdami
mas.
triukšmą ir dingsta.
I Šiauliai pirma vieta po Kau
mąjį
Seimą.
Makauskas
Žmones,
iškovoję
laisvę
sa

KOMUNISTAI IR JŲ IDE
dėl tėvų neturto geros priežiū Kur gi Čia išsities'ir plėto
no
:
čionai
didelis
centras
darbi

klausia
publikos:
'Kuri
re

Paprastai nieko daugiaus
vo kraštui,
žinoma, įsteigs
ALAS.
ros gero valgio, drabužio var sis žmogaus prigimtis, jei koninkų.
Stipriausia
Šiauliuos
zoliucija
tinkamiau
užtaria
iš tokių “ančių” nebūna,
laisvę ir krašto viduje.
Bet
gšų vaikai miršta kaip musės. vivdėl-buvio atima iš jo pas
organizacija
—
tai
Socialdemo

Lietuvos
laisvę
ir
nepriklau

kaip tiktai nervų suerzini Komunistai yra papratę me
Visokios ligos, ypač apkrečia kutines 'kūno ir dvasios jėgas!
jeigu krašto nepriklausomybė
kratų
Partijos.
Rudenį
19
ir
20
somybę?
’
'Daugelis
atsilie

tatai visi žino. Jie šio
mosios, susuka sau lizdą tirš Tik apsidairykite aplinkui ir
yęa kieno nors duota “iš auk
mas publikai. Todėl jų ir - luot,
d
rugsėjo
1924
m.
rinkimuos
į
pia,
kad
toji
rezoliucija
atamis dienomis išleido, atsišauki
što“, tai kraštas! gali pasilikti miesto tarybą pravedėme musų čiau gyvenamose miestų daly tuoj pamatysite, kad visoj vi
tinkamesne,
kuri
vietoje
žo

mą deltai Lietuvos nepriklau
viduje toks pat nelaisvas, kaip draugų Socialdemokratų iš 40 se, ten, kame neturčia i gyvena suomenėj, nuo pat josi viršū
‘
nepriklausomybe
’
vafdžio
ir prieš nepriklausomybės ga tarybos narių 18. Krikščionims požėmfi u tose, sulupusiuose n<v- nės iki apačios, eina nuolati
Bet butų klaida manyti, somybės sukaktuvių ir sako
‘
įlaisvę
ir
apsisprendimuose, susikimšę kaip silkės
tame atsišaukime, xkad Lietu
kova, kova
Kad tas “paukštis” esąs ab vos socialdemokratai padedą mą demok ratiniais pama- vimą. Šituos dalykus, rodos, tai buvo didžiausias smūgis, jie stalinėse. Apskritai mirtis ir nė baisi žmonių
“visų prieš visus“, kova dėl
soliučiai niekam netikęs. žvalgybai areštuoti profesinių tais’. Prelegentas atsako, yra taip lengva suprasti kiek- būdami didžiumoje rinkimų ko- ligos puotauja dideliuose mie turtų, dėl valdžios, dėl garbės,
Mes Žemiaus papasakosime .sąjungą narius. Jie savo spau- kad toji rezotliucija ir esan vienam logiškai protaujančiam misijoj, rinkimus panaikino ir stuose/ tose bado
auksinėse
socialistai dabar Šiaulių darbininkams pri- sostinėse, jų tamsiuose ir drč- bet daugiausia .dėl juodos duo
ti
liaudininkų — antroji žmogui, bet kiek
atsitikimą, kur “ laikraštinė doje skelbia taip pat, kad A*
demokratiĮ^’
juos neaiškino (. tautininkams, seina antra rinkimų kova pakel- gmiosM požemiuose, karpose nos kąsnio. Sodžiuje kariauja
kr
ikščioni
ii
požėmiuoiH*,
tarp savęs valstiečiai dėl tų
antis0 suvaidino labai ir la- nujriko^ ličiuvia i socialistai
ti. 24 ir 25 <1. sausio įvyksta
pastarieji
niekų
budu
nenorė

minių minios gabalėlių žemės kuriuos jiems
džiaugiasi •Lietuvos klerikalą Įdomus paaiškinimas, ar ne?
yra susikimšę
bai naudingą rolę.
nauji rinkimai. .
jo
pritart
L
Demokratinis
ap

vargšų žmonių, kuriuose darbo
darbais.
Mes palaitunie Idekvienam ADraugams turbūt žinoma iš žmonės gyvena be šviesos ir paliko valdžia ir dvarininkai
Tai buvo viename Italijos ( Į. šituos besmageniškub pra- meiikos lietuvių
sisprendimas
jiems
buvo
“
ne

tautininkų
“Socialdemokrato“
kokia pas oro, purvuose ir drėgnumoj. ir mėtosi, kaip musė vora f iiimieste, Reggio Calabria. Šių yi
aiškus
”
,
arba
net
dar
bloges

simanymus neapsimoka nė at- veikėjui, o ypač
tautininkų
klėj, kurį jiems nupynė įvairus
mus rinkimų laisvė, musų mi- Ten, tuose dideliuose
nis
dalykas!
jie
sakydavo,
fabri sodžiaus vorątinkliai ir savi
metų sausio 3 dieną, kai tik sukinėti. Bet jeigu komunistai redaktoriams, atidžiai parakai*
tingus
apšaudo
kariuomenė
iš

buvo prasidėję atstovų buto ir neįstengią žingsnio žengti tyli jį ir prigalvoti. Nes kaip kad po tuo obalsiu socialistai vaiko išardo vien dėl to, kad kuose ir dirbtuvėse', kuriuose broliai — buožėš. Miestuose
posėdžiai Romoje, tame to-melo, tai vistik, rodos, jie tik šituo klausimu tarpe tų norį paslėpti savo priešingu minia nepritaria krikščionims ir darbininkas moka duoklę ba darbinipkui vieni kitiems nu
dui paskutiniu savo gyslų syvų
mą Lietuvos pasiliuusavimui!
turėtu laikvtis bent šiokio-tolimam provincijos užkampy kio nuosaku m o savo “pozicijo veikėjų iš vienos pusės ir so Bei iš tiesų, tai kaip lik y erčia nuo tribūnos jų kalbė lašeliu, — ten tatai yra atima muša uždarbį, už viens kitų
cialistų iš antros
pusės ėjo
parduoda darbdaviui savo jė
vienas laikraštis gavo iš ka je“. Melagis irgi privalo .būt smarkus ginčai pe.’ keletą me “ncprikl^1 įsomybęs“ obah'is tojus. Štai 11 d. sausio įvyko ma paskutine darbininko joga, gas; kuris, matydamas
žin kur žinią, kad — Musso- nuosakus, jeigu jisai nori pa tų. Retkarčiais da ir dabar tie geriaus tiko 'būti priedanga socialdemokratų mitingas ir ten genda jų plaučiai, ten jie ninko vargą, nesivaržo ir ne
kuomet tiktai
buvo paminėta
Jeigu gi ginčai atsikartoja.
lini rezignavęs! Visas laik siekti savo tikslo.
Lietuvos pasiliuosavimo prie žodis kunigas, tuoj policija iš* apanka, ten ne laiku pakerta sąžiningai jį išnaudoja, vieno
raščio štabas puola darban jisai vieną syki meluoja vic- Liaudininkų atstovas, kaip šams. Tą nurodė savo kalbo ardė mitingą, areštavo Seimo ma gyvybę darbininkui ii* jo amato amalninkai kad galėtu
išvargintai šeimynai. Vadinasi,
ir skubiai spausdina extra i naip, kitą sykį kitaip, tai jisai matėme, sako, jogei reikalavi je ir liaudininkų atstovas mi. narį, drg. Markelį ir kitus drau net pačios prigimties skiriu* viens kitą vandens šaukšte pa
. pasirodo avingalviu, su kuriuo mas laisvės ir apsisprendimo nėtame So. Bostono reitinge.
skandini i, Bile lik nusikračius
gus
nutempė
į
policiją
i?
klausi

mos nelaimės, kaip mirtis, se konkurento (prieš varžos). Tą
demokratiniais pamatais lai
I nė vienas nebores skaitytis;.
gatves, kaip bites iš avilio,
Komunistai daibur
smerkia buvo liaudininkų nusistatymas Štai ką jisai pasakė:
nėjo delko buvo paliesta kuni* natvė ir silpnumas iki tani Iik pat daro smulkus krautuvnin“...Nors krikščionys de- gas. Bet vėliaus areštuotus pa* aro Laipsnio yra kapitalistines ą.ai dėl pirkėją? Amtftniukiri ir
ir godžiai graibo laikraščio areštus
Lietuvoje,
smerkia (pridursime, kad
toka buvo
3 ūdos persekiojimą, smerkia masislatyinas ir socialdemokra s mokratai Pfttrogrado Seime leido. Dabai' Lietuvoje policija tva rkoš l aidi d ina mos.
krautu vnįnkui gresia šiandien
numerius. Kaip.bematant vi
pradėjo
eiti
klebonijos
davatkų
pravedė rezoliuciją už Lie
si narnai tampa apkaišyti
smerkia
terorą, tų); tuo Itfbpu' Jclerikalų vuApie kitas nelaimes, kurios stambių fabrikantų ir pirklių
apkaišyti (. žudymus,
reikalauti
- smerkta diktatūrą. O tuo tar. sistatymris buvo
tuvos nei>riklausomybę, bet pareigas, pirmiuus davatkos mi* kyla iš pačių žmonių darbų, varžytines, kurios kasmet pri
spalvuotomis šviesomis ir | pu, kai užeina kalba apie Ru nepriklausomybės.
greit po -seimui tą nutarimą, tinguog triukšmą kaldavo, kai nėra ko ir kalbeli: jos visos verčia daugybę šiol i papras
vėliavomis. Džiaugsmas ne siją, tai jie visa tatai giria!
Kiekvienas gali atsiminti,
kaslink . nepriklausomybės, kunigas būdavo► paminimas, o dygsta iš vienos šaknkis, iš tais pardavėjais,
samdomais
skirtumas
apsakomas! Piliečiai ant į aickuc
neseni
'
Niekur nesėdi tiek žmonių kad visai panašus
net paprastais
kapitalistinės tvarkos, iš to, meistrais ar
sulaužė. Mat, su Vokietija dabai’ policija pasiėmė tą rolę.
Rusijoje. buvo pasireiškęs ir Amerigreitųjų sudaro komitetą, kalėjimuosio, kaipi
pačias
padarė sutartį, kuria einant'I Šiaulių miesto Socialdemokra- kad turčius viešpatauja netur- darbininkais pas tas
’
tų
organizacija
dėjo
visas
pa

kos
lietuvių
visuomenėje.
Tik
kuris eina pas prefektą (vir-Į Niekur, nėra taip lengva žmočiui, stiprusis silpnajam. Tik akinas, kurios atėmė iš jų gaLietuva buvo patekus vokie
šininką) išreikšti viso mie- ?.ul užlral^ti ant
vald- reikia pasakyti, kad čia Lietu čiams, kaipo autonominė ka stangas kovos vedimo delei iš keliais pavyzdžiais tai ptiai- llim ybę. sa vi įranki ai jgyvcnf.i.
, . *
' ~
, .
. žios peniekiojimą, kaip Rusi. vos likimo IdaUaimas buvo iš
leido laikraštį “Darbininkų Bal škihsime.
(Bus daugiau)
ralystė
su
vokišku
karalim
sto jausmus. Prefektas susi-jjoje.
oje Niekur
nėra
tokios
—
Niekur nėra
tokios keltas anksčiau s, negu Pctrosas’-. (Jau pradėjo eiti. Red).
Kokią valstybę paimsime, vi
maišęs; jisai dar negavo jo-r žiaurios žvalgybos, tokių bar- grado lietuviuose. Jau pačioje
' PR/lNESiMAS
'• ' •
Mes šiauliečiai tikime, , kad Kur tūkstančiai \\ žmonių sėdi J
Na, matote: ' iš “nepnklau musų draugai Amerikoje užjau kalėjimuose už įvairiausius nu Visų sūinteresuotų asmenį) ir
kio primestinio apie'atmainą bariškų teismų, tokios daugy didžiojo karo pradžioje Ame
vokiškas čiate musų vedamai kovai.
nuosprendžių ir rikos lietuviai darė seimus ir somybes“ išsivystė
sika.lt imus. Iš kur tokia daugy agentūrų žiniai pranešama, kad
valdžioje ir, mikčiodamas, bes mirties
rezoliucijas. Jau Brook- karaliukas! Ar manote, kad tai Baigdamas šį laišką, prašy be šitų nelaimingųjų? Badas naujai atspauzdintų pasų in lei
sako, kad jisai, kaipo valdi bausmių, kaip Rusijoje. Kai rašė seime.
1911 metais sočia. I
dėl spaudos laisvės, žodžio lai- lyno
prieštaravimas?
Ne. čiu draugii aukoti musų knygy- — štai kasėjuos ten- nuvedu. dimų aplikacijų
blankai jau
ninkas, tarnaująs tiktai mie : svės, organizacijų laisvės, tai lislai pasiūlė ir pravedė rezo- buvo
Prieštaravimas tiktai
pavdr- nu i knygų. Labai trūksta mu- Nėra darbo vieną dieną, nėra gaunami Pasiuntinybėje.
stui, o ne tam arba, kitam Rusijoje, šitos laisves vra visi- liuciją, reikalaujančią ; Lietu- šium, -bet te esmėje.
c__
Nepri- jsų dramos sekcijai
•įtinkamų antrą, gulų gale žmogus cinu
Lietuvos Pasiuntinybe
;abi lietuiMeai panaikinto,.
vai apsisprendimo teisės, isrei- fklatisodiiybė, kurią ' ne . patys1 veikalų.
ir imasi nusikalstamo darbu.
Amerikoje,

• ° ,c J31? d
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Kalbėjo ir p. P. Grigaitis.r še “Keistučio Kliubo Dramos “J. B.” mokinasi. Vaikai sako,
Kalba trumpa ir aiški. “Daugiau , skyrius.” Nors dramos skyrius kad jieriis smagu yra mokytis,
demokratybės Lietuvai” — buvo pergyveno niekučių perversmų nes jie išsimokina gerų dalykų
jo svarbiausioji mintis.
į savo tarpe, kurie gana paken- ir apart to turi daug “fonių” —
FELIKSAS SIMONAS
•, , ' ,
Buvo dar ir kitų kalbėtojų: V. kė Skyriui, ir nors laiko 'prisi- žaismių.
Ramutis.
Stulpinas, J. Liūtas (iš New Yor- rengimui buvo tik pora savaičių,
Persiskyrė su šiuo pasauliu
sulaukęs
64 metų amžiaus, Va
ko), S. Valančius ir Dr. A. Grai- bet sulošė neblogai. Lošime
sario 17, 1925 m., 12:27 vai.
.ugnoris — p. PaKiekvienas jų pasakė dalyvavo: Daugnoris
naktį. Paėjo iš Nadogų kaimo,
Visos iškilmės buvo pasekmin čiunas.
Žvingių
parapijos.
Tauragės
barška, jo vaikai Zygmantas —
publikai šį tą įdomaus.
gos
nežiūrint
į
blogą
orą.
SUĖMĖ FORDU VAGILIUS
apskr. Amerikoj išgyveno 33 m.
Iškilmės užsitęsė gana ilgai, p. Dambrauskas, Ona — DaniPaliko dideliame nuliudime
moterį Oną, sūnų St. Simoną, 3
net
iki
12
vai.
nakties.
Svečiai
brauskienė,
tai
’
naite
—
p-lė
Ad.
Lietuvos
Nepriklausomybės
Policija suėmė saiką vagilių,
dukteris, visos vedusios. Rozali
.skirstėsi linkėdami Lietuvai ii- žuriutė, tetulė — p-ia Dambraują
ir Antaną Mikailočius, Benkurie, policijos nuomone, pa šventę Chicagos lietuviai sutiko
giausių
metų,
o
Vilniui
greito
skienė,
jos
augintinė
—
p-lė
(paton
Harbor, Mich., Oną ir P.
staruoju laiku yra pavogę apie ir palidėjo labai gražiai. Iškil
Rindoką,
Marijoną ir Liudviką
pasiliuosavimo
iš
svetimos
ver-įvardę
pamiršau),
tarnaitė
pa. Kregovskius, seserį Marijoną
500 Fordų ir juos pardavę. mės buvo rengiamos Sohool
”
’
starošios
sesutė,
Teisutis
—
p.
g-ljos.
—
Pašalinis.
Paukštiene, Chicago, III., Vincą,
Trys žmonės jau areštuoti ir Hali, 48 ir Honore St. ir šv Jur
Antaną ir Simona. Kūnas pa
A. Yusas, žydas — N. N. Rc- Penktadieny, vasario 13 d., li
par. svet,, Bridgeporte.
vienas jų jau prisipažino pats gio
šarvotas 2111 Broa(lway, Ind.
žisieravo
J.
K.
Uktveris.
Beje
nijos
svetainėj,
1564
North
RoHarbor, Ind.
Visus gimines,
vienas pavogęs apie 50 kordų Imant omeny, kad visą dieną pu
draugus
ir
pažystamus
nuošir
buvo dar “spyčius” ‘tavoriščio bey St., jvyko rubsiuvių Aimalstė sniegas ir trukdė susisieki
ir juos pardavęs po $100.
džiai kviečiame dalyvauti laido
Jukelio.
gameitų Unijos lietuvių 269 sky-'
tuvėse ir suteikti mirusiam pa
Pirmiausia
lapo suimtas mą, dalyvavusių skaičius yra
skutinį
patarnavimą.
riaus narių susirinikmas. Susi
Fred Raguth, 5628 So. \Vood gana žymus — apie 700 žmonių. Vogė “Naujienas” — pagautas.
Pakrikėliai.
.Nuliūdę ir pilni gilios sielvarrinkimą atidarė skyriaus pirmiSt., bevažiuojant vogtu Fordu. Taigi Vilniaus Vadavimo Ko
tos lieka
Moteris, sūnūs, dukterys ir
Bridgeporto skyrius (Naujie Su šiuo veikalu atidaro Meno niiikas brolis J. Bočiunas. Skyjis prisipažino, kad jis vežęs mitetas gali sveikinti save su išžentai, sesuo ir broliai.
Kūrėjų Sąjunga savo nuolatinį.rialus raštininkas brolis A. KadFordą palaikių automobilių kilmių pasisekimu, ypatingai nų) vis turėdavo (nemalonumų
pardavėjui Floyd ()verby^5904 kuomet, padengus visas išlaidas su spvo “kostumeriais” dėl teatrą; ateinantį šeštadienį Lie- Seį perskaitė, iš pereito skyriaus
ir Pildomosios Tarybos laikytų
laikytu
S. Ashland Avė., kuris taipjau liks dar nemažai ir Vilniaus ‘Naujienų,” nes beveik kasdie tuvių Auditorijoj. Verta vi- įr
būti.
siems
susirinkimų tarimus ir buvo duodaugeliui
žmonių pristatytos
tapo suimtas. Raguth išdavė ir krašto lietuvių reikalams.
ta^ paremtas įnešimas, kad ta
Rendon kambariai.
kitą vagilių, llalph M. ScliAva- Apie Vasario 16 d. programą “Naujienos” žlugdavę. Kur jos
rimai abiejų susirinkimų butų
ba, 4127 EI lis Avė., kuris ir reikėtų dapg kalbėti, kad atpa- žlugdavo — niekas nežinodavo,
‘ Musu mylimas brolis per
■Porą mėnesių atgal buvo suii- priimti,. Bet čia štai išlindo vie
prisipažino prie pavogimo 50 šakojus ją smulkmeniškai. Svar- žmonės vis kaltindavo “Naujie ku gauti kur nors kambarį gyve
siskyrė su šiuo pasauliu su
nas
komunistas
su
pataisymu,
laukęs 52 m. amžiaus, vasa
automobilių ir jų pardavimo biausi dalyviai buvo “Birutės” nų” Skyrių, kad šis buk nepri- nimui, bei prekybai,
rio ihčh. 16 d. 1925, 10:10 v.
Dabar kad tą paragrafą, kur sakoma,
choras, su A. Vanagaičiu prie statąs. Bet aną dieną prieita kadą užėjo “geri
minėtam Overby
ryte. Paėjo iš Vekoniu kai
laikai, tai liekasi nutarta, atsimesti nuo
mo. Joniškiu, parap., .šmulių
šaky, “Dzimdzi Drimdzi,” poni prie tikrojo dalyko. Mat sky
apskr. Amerikoj išgyveno 23
kambarių yra užtektinai visur komtmistų
sutverto “politinių
•melus. Paliko dideliame nu
GRASINO PAČIAI — PATS S. Krasauckiene, p-lė A. Berec- rius visų savo žmonių prašė ir kur. Klausimas, kur tie žmbkalinių fondo” atmest taip kąd
budime du brolius, Kazimie
kaitė, didelis p. J. Grušos Jau- prašo, kad ant kiek yra galimyNUSIŠOVĖ
rą ir Juozapą, brolienę Jievą.
nės
pasidėjo?
lietuvių
iokola
s
Vėl
prigulėtų
nuolių orkestras, jauna šo*kėja bes, žmonės padabotų tuos mieisLietuvoj paliko moliną Ma
prie
komunistų
fondo.
'
Bet
pir

rijoną
po levais Mažeikaitė,
Joseph Nocar, 2320 S. Chf- V. Liutkiutė ir kiti. • Jie visi at- trus, kurie pasiima svetimą laik-1
2
broliu
Liudviką ir Ignacą
Kornetų
kvartetas.
mininkas pastebėjo, kad jeigu
ir 3 seseris, Teklę, Jhdęną ii»
ton Park Avė., grūmojo nu liko savo iižduočius puikiai, ne- raštį. Ir štai vieną dailų rytine- ■
Marijoną. Kūnas pašarvotas
‘Jaunosios Birutės” apart raštininkas netaip užrašė, kaip
šauti rengiančią vakarienę sa žiūrint, jog kaikurięms teko da-.tį p. Stanislovas Dimavičia, gy- I
randasi 9821 Avė. L, East
buvo narįų nutarta, tai butų ga
Side.
vo pačią. Ji nusigandusi pabė lyvauti net dvejose sMėsę. '-m- (, J yrantis prie 3355 S. Union Av., choro, orchestro, dramos skylimą tik pataisyt, bet1 atmest to
Laidotuvės įvyks, .ketverge,
go iš namų. Kada ji sugryžo, “Dzimdzi Drimdzi; ir “feiru-'ėn'iė ir padabojo, nes jo tankiai |*iaus dar susitvėrė ir Kornetų
vasario
19 d., 8 viii, ryto iš
negalimą; kuomet taip užrašyta,
naimj-9824 Avė. L j šv. Juorado savo vyią jau nebegyvą tės” chorą tektų įrašyti į bendrą Naujienos dingdavo. Jis beda- kvartetas iš Bložiuko,,; dviejų kaip buvb tarta, tai
naujuose
ziipo • pal’ap. haž.nyęlą,' kurioj
—i nusišovusį. Jo pačios pasa iškilmių istoriją, jei toki butų bodamas pamatė, kad tūlas lie- broliukų Paurazų ir Zaveckučio.
įvyks gėdujingos piltnaldos už
ęeikalause galima tą klausimą
tuvis
vaikėzas,
13
—
14
metų,
gyJie
apsiima
visur,
kur
pakvies,
rašoma.
Savo
artistinių
pajėgų
velionio sięlą, o ųj ten bus
kojimu, jos vyras pastaruoju
pakelti.
Tai
matydami
mask

nulydėtus
. [ šv. ’Kakimiero
venantis
prie
33
ir
Auburn
Avė.,
dalyvauti programe.
laiku nedirbo ir labai girtavo. turtingumu, jie žymiai pakėlė
kapines.
' a
Vasario 16 d. reikšmę Chicagos kuris nešioja “Draugą,” paliko Dramos skyrius, kuris laiko viečiai daugiaus nė nelennavo ir
j Visus ginjinerf, draugus ir
pažįstamus nuoširdžiai kvie
vieną “Draugą” ir pasiėmė dvi savo praktikas kas sekmadienis protokolai buvo priimti. To
lietuvių, tarpe.
čiame dalyvauti laidotuvėse
Poni S. Krasauckiene ir p-lė “Naujienas.” [ tuos namus buvo ryte 10:30 Mark'Wh i te Sąuare linus sekė skyriaus pereitų metų
ir suteikti mirusiamjam pa
i
viršininkams
maskviečiams
ąlgų
skutinį patarnavimą.
atnešama,
vienas
egzempliorius
Bereckaitė buvo nepriklausoparko didžiulėj svetainėj, ren
Nuliudy ir pilni gilios sielGARKAVENKO RISIS SU
šventės žvaigždės. Publi “Draugo” ir du egzemplioriai giasi prie veikalo “Geroji Ony išmokėjimas, .ir komisijų* ir val
vartos liekame,
RAUDONA KAUKE”
Jungtines
Broliai, brolienė
ka nekantriai laukė jų pasiro “Naujienų.” Pagautasis pasisa tė.” Lošimui laikas dar nepa dybos > pranešimai.
ir giminės.
'bendrosios tarybos delegatas A.
dant ir džiaugėsi, kuomet jos pa kė, kad jis tai darąs dėl uždar skirtas.
Laidotuvėse patąr.nauja graDalykas su tuo vaikėzu
borius Eudcikis, Tol. Yards
galiau pasirodė scenoj ir sudai bio.
(Tąsa ant b-to pusi.)
i Draugijėlė “Jaunosios Biru
1711.
navo, Gaila tik, kad labai ma- dar nėra pabaigtas.
tės” rengiasi prie savo puotos
žai. Kitę syk lauksim iš Tams- Scscrys
kratas
jieško kovo 15 dieną, Mildos svet. Bitų daugiau!
Naujienų
t lėtai jau paruošti ir pardavinė
Jaunuolių; orkestras p. J. Gru
jami komitetų ir “J. B.” narių.
Bridgeporto bažnytinėse mošo vedamas, yra puikiai išlavin
mokytojos” Balandžio 19 — tlraugijėlė duos
tas savo gabaus mokytojo. Tai kyklose seserys
Kokiii Chicagos lietuviai dar nėra turėję
dailų koncertą, , taipgi Mildos
daug žadanti pajėga. Jaunuo- draudžia vaikams pardavinėti
RISIS
svet. Tų tėvų Vaikai, kurie dar
lių orkestrui nepriklausomybės gatvėse “Naujienas” liuosu nuo
šventėj teko atlikti ilga progra- mokyklos laiku. Bet visai už- nepriklauso prie clraugijėlės ga
li prisirašyti bile ketvirtadienį,
mo dalis. Ir jis ją atliko tinka- drausti neguli, nes vaikai pašlap
šeštadienį, sekmadienį parko
inai.
čiomis tai daro. Vaikas kada
svetainėse,, nes tomis dienomis
ANT BRIDGEPORTO
Vasario 21 d., t. y. subatoje.
Bet ką galima pasakyti apie perka “Naujienas” būna priverrusų milžinas Garkavenko susi iaunas, gražias vaidilutes prie stas paslėpti ir slepia, taip kad
kibs su labai tvirtu priešu, ku prabočių aukuro? Jos tai buvo sesuo nesurastų. Tūla sesuo,
Tai bus ristynės dviejų lietuvių
ris slepiasi po raudona kauke. Ziaujenybė Vasario 16 d. šven- matyt jau gerai kratose patyrus,
kalalių-ristikų. Komaras, geriau.4s
rytinių valstijų ristikas kuris atvyko
Tas “Raudona Kaukė” jau kelis Itej. Vaidilutės ir amžinaugnis apkraustė tūlą vaikutį, pas ku
Chicagą
su mieriu išrišti Chicagos lie
kartus ritosi ir parodė, kad jis^ tai musų minčių ir svajonių ne- ii rado 5 “Naujienas,” kurios
tuvius ristikus ir atimti » chicagiečii
turi nemažai vėjo ir yra pirmos šiotojai iš dabartinių laikų į po- buvo drūčiai priveržtos prie kugaj’bės karūnų, kurių J. Bancevičiu;
turi nuo 1912 metų valdonas.
klasės ristikas. Manoma, kad ctingą lietuvių senovę, Tomis nelio su diržu —prie jausminio
Komaras, jaunas ristikas, apie 3
Garkavenkai šj kartą gali būti vaidilutėmis buvo p-lės: Julė Seserys tokią kontrobandą tuomotai, bet turi didelį, patyrimų ristyniu srytije ir turKSamsono spėkų
riestai. Tą pati vakarą risis ir Griniūtė, Ksavera Naglevičiutė jaus konfiskuoja ir baudžia.
Chicagiečiai matė Komarų ritantie
St. Zbyszko.
(abi naujienietės). Aldona Gru Vaikai nors ir pagauti, nenusto
vasario 4, Šv. Jurgio salėj ir vasario
12J 7 Regiment Armory. Kas matė,
Ristynės įvyks West Side Au šaitė ir Aldona Trainiutė.
ja to darbo — paidavinėjimo |
tų
ristynių niekas neužmirš.
ditorijoje, Taylor ir Racine.
Tai maždaug visi dainininkai “Naujienų,” nes jie sako, kad
Dabar Drapiežnų Dzūkų, Juozų Bancevičių, Komaras apsiima paguldyti
—X. ir artistai, kuriuos man teko ma jiems, kada jie Naujienas par2
kartus į vienų valandą ir penkioli
tyt nepriklausomybės sukaktu- davinėja,, tai užtenka pinigų reiĮ
Merginos—Jusu
kai minutų. Abiejų karalių karūnos
RANCEVICIUS SMARKAUJA vėse. Norėčiau tarti dar šį tą kalingiausicms daiktams —- česudėtos ir po $300 ir katras išeis
1 Rūpesčiai Užsibaigė!
pergalėtoju, tam teks garbe.
apie “Dzimdzi Drimdzi” “Biru vcrykams, apredalui bei kam
j
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo
Kalbant apie Bancevičių kurio nie
I
ktut yra plefakanoa ir kaip nuo jų
Dzūkas Bancevįčius yra nepa tės” chorą ir kitus, bet mano nors kitam, nes yra keletas parkas nėra paritę i$ lietuvių Ameriko
| atsikratyti. šiandien yra viaiSkai panišku styliumi. Jis turi lietuvių
praeitai drąsus vyras: jis šoka į plųnksna vįstiek nesugebėtų tin- davinėtoj ų našlaičių, bei visai
praatu dalyku užlaikyti garo pjau»
Chicagos rlstikij karūnų* ir jis jos nie
|
kua ir galvoti odą frvarioją ir tsveiakį visiems. Nesibijo nei dide karnai nubrėžti jų pilnos verty- biednų šeimynų vaikučiai. Juos
kada,
neatiduos už jokius turtus. Ga
j
koja padėtyje.
li
ją
tiktai atimtį per kraujų, o ap
lių nei mažų.
Nor» Komaras bes, Tik vieną pasakysiu -^jit galima matyti pardavinėjant
galėti JJancevičių sunku, nes tai buk
yra nepalyginamai sunkesnis ii yra dideli artistai, dainininkai, “Naujiou&s” kasdie ir kas vaka
liausias lietuvis rlstikaą pasaulyje,
atikas, vienok dzūkas nesibijo ir muzikai ir geri lietuviai!
ras ant kampinių gatvių Brid^ckuris
moka ristynių goimj taip, kaip
1
ištepant fdvą ItM vaitoja fldąaqt
i
karės lauke geriausia generolas, kuris
| per Ųgvįlte ar dežinUj dieną, minaijo. “Visvįen nenuguls jis ma Vasario 16 d. šventėj buvo ir porte.
sumuša savo priešų.
I
kiną pleiskanų ir paraginę jum*
nęs.”
kalbėtoją.
Kalbėjo Lietuvos
' .Tai dabar bus ristynių kare Ko^j plaukų augimu. Po to naudokite
“Ponas Dauganoris.”
maro su Bancevičium.
Kuris iš jų
• Jluffk'3 tik retkarčiais aulig reikalo
Taigi vasario 23 d. Šv. Jurgio konsulas Chicagoj p. P. žadeikis.
| ir daugiau neturėsite jokių neemagulaimės lietuvių čampiono karūnų?
par. svetainėj pamatysime, ar .lis rimtai nupasakojo Lietuvos
Pereitą sekmadienį Keistučio . j inų su pleiskanomis.
Jaipgi risis ukrainas čampionas,
•
Bonka 65c. aptiekose, arba už 7ūo.
Garkavenko, 310 svarų, risis su Sam
Komaras privarys dzūką prie padėtį, jos kovą už nepriklauso-7 Pašelpinis Kliubas surengė vaį prlslunčiame stačiai ii dirbtuvės.
sonu, 280 svarų, K. Sarpalius, studen
“pakaros” ar ne?
mybę ir Vilniaus atvadavimo karą p. Meldažio svetainėj. Pubį
F. AD. RICHTER & CO.
tas su B. Žukausku, D. Dudinskas su
jį Gužausku, J. Goštautas su S. B. Glazausku.
Visi risis iki galutinos
Tą vakarį risis taipgi K. Šai klausimą.
Jis taipgi sveikino likos susirinko pilna svetainė.
I 104.114 So. 4thSt., Brooklji, N. T
pergalės.
pai ius ir rusų milžinas AL Gar- Chicagos lietuvius vardan visos Lošta juokinga keturių aktų koTikietai galima gauti “Naujienose”, “Aušros” Knygyne ir Benošiaus
mediją “Ponas Dauganoris.” Lo-j
kavenko.
—N. inusą tautos.

Lietuviii Rateliuose.1

□R. VAITUSH, O. DJ

LIETUVIS ĄKIU SPECIALISTAS

Vasario 16 d. Šventė

Rubsitiviy Unijos Lietuviu
269 Skyriaus Susi*
rinkimas

PaieuMvins akių įtempuut), kuHi
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuolumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir tolireį,ystę. Prirenka teisingai akinius
Visliose atsitikimuose tgzaminavi
mas daromas sa elektra. Darodan
čia mažiausias klaidas. SpeciaN
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1 1545 West 47th St

Iš Visu Pakampiy

,

#

1

)

<

Phone Bntilevard 7689

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.
Traukimas
dantų be
skausmo.
Bridge geriausio aukso. Sv musų
pleitom galima’valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

t

SERGANČIU ŽMONIŲ
Dykai Klinika '

Nereikia daktarui mokėti
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų
užsisenčjusių ligų ?
(j į
Specialistai dcl privačių -lirų Tik
tai.
<»?'r
Ligoniai moka tiktai už Čepus, se
rumus ir gyduoles.
KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street,
‘ Room 1421

\

Milžiniškos Ristynės

J. Komaras su J, Bancevičium
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE
Pauedūly, Vasario 23, vakare

aptiekoje.

Tikietų kainos nuo $75c. iki $3.00.

II

PUT ries THERE.SlS*
YČU CtRTAINLV HAVe
A GKC.AT HEAJ) f
ON yOu’

I
I
I
I
I
l

I
1

Physica! Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Avė., Chicago, III.

Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas* 1
i balandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare
odpldieniais nuo 9 iki 12 pietų.
Telephone Lafayette 1543
X

CMIROPRACTIC
Del šlubu

j 55

teikiamos

specialės

kainos

Dr. Paul Baumann
?■

X-Ray specialė egzaminacija.
3462 So. Halsted St.

Atydai
Lietuvių
Vienuolyno arba Marąuette Parko ir Brighton Parko
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos
reguliariaiJ kasdien kiekyie-

.tf AF

J

N ošintieji užsisakyt kreip
kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
3434 W. 65 Street,
Repuhlic 4376

I

Trečiadienis; Vas. 18, 1925

NAUJIENOS, ChicagB, UI.

A*

Lietuvių Rateliuose

knd
atidarymas Auditorijos
Įvyks vasario 14 d. < u apvaik
ščiojimu, o imi rytojaus bus Brighlou Parį.. — Keistučio Klinbo
gražu; koncertas; raportas pri Dramos skyriaus susirinkimas įvyks
18 d. Vasario (Feb.), 1925,
imtas. Markų baliaus rengimo seredoje
McKinley Park svet., Pradžia 7:30 y.

PRANEŠIMAI

(Tijsa nuo 5 pusi.)
Čepaitis oficijalaus pranešimo iš

vak.

Vj.si malonėkite atsilankyti kaip

REIKIA DARBININKU
•^'***^>**^»*^*’ *' ••*•****>*»»*■

MOTERŲ
REIKIA jaunos merginos pridabojimui kūdikio, gera šeimyna

lošėjai, taip Ir jo sirnpatizatoriai.
Bendrosios tarybos posėdžiavi
šalinus darbi. v
— Ivondtelas.
mų nodfive, kadangi posėdžių n\3255 W. Vivision St.
įvyko, ( nes .genera^s manadže- ri- įvyks vasario 21
Sllb'lUirules choro dainų praktika atsi
bus po vadovyste A. Vanagaičio ketTel. Spaulding 89pl
ris buvo unijos reikalais išvažia los vakare, Muldažh)
į. Šie• virtadienyj, 8 vai. vak. Vasario 19 d.
vę į Nevv Yorką. Biznio agen darbininkai! ne tikini
Mark White svet., 30 St. ir So. HalDaininkai ir daininkes pri
tas K. Kairis pranešė, kad da kiusius svečius mokės manda sted St.
valote būti laiku ir nauji nariai dabar
bar pas rubsiuvius darbininkus giai priimi), bet ii? pilnai už- Kali įstoti, j “Birutę”. — Valdyba.
siaučia bedarbė ir j ieškančių
; ; ' ■ "—' r;
VYKO
Naujas gvaranluolas \Val- darbo ir užsiregistravusių be zanėdins. Todėl tikimės skait- ; - nul medžio, su 50 rolių.
REIKI \ lęberių prie dirbtu
darbių kriaučių yra 'Chicagoj o
virš keturių tūkstančių. Bet gi garbes žiedų lioms nariams, I PA.TIEšKAU Antano Daunoro, Pa vės ir lauko darbų tolinus iš
darbai pne specialių orderių pra kurie dyaiigy-lej išbuvo dešim- nevėžio apskrities, Nausudės kaimo. inipsto, Ii iki 50 cerių į vnlandeda biskį gėrėt, daugintis, bet lį melų nesiigę. Nularla lai Prašau tuojaus atsišaukti, nes turiu
svarbu dalyką pranešti Tamstai. Ant
prie “ready madė” tai daug ma kant pirmą susirinkimą Audi šio antrašo:
JOS. F. BUDRIK
JUOZAS MIKALAJŪNAS
2 aukštas
žų šapukių užsidarė visai, Bo- torijoj naujus narius priimti
3059 W. 28 St.,
Chicago, III.
sai unijai aiškinasi, kad jie iš už dyką, tai yra be įstojimo
3327 S. Halsted St.
einą iš t6 biznio visai, todėl ir mokėsiics, o paskiau per šešius PAIEŠKAI! Barboros žėrolailės ItEIKIA jauno vytu, labai gera
CHICAGO, ILL.
po vyru Kasdienės, paeinu iš Bub
uždaro rubsiuvystės šapas.
proga dėl jauno lietuvio amerikiečio,
mėnesius naujus narius iki 35 lių kaimo, Vilkmergės apskrl Gir kuris
nori mokintis teisių; pageidau
dėjau
kad
gyveno
Philadelphia,
Pa.
Brolio Auksoriaus nusiskundi melu priimti tiktai už vieną
jama,
kuris kalba lenkiškai; gera al
Prašau jos arba kas apie ją žino
mas, kad rankovių įsiuvinėtojai doleri įstojimo.
'rodei visi praneši i, neš ra labai svarbus ga. Adresuokite:
David Snyder,
nieko negali uždirbti, nes darbu Naujienų skaitytojai (Uiieagoj, reikalas.
1002 Ashland Block/155 N. Clark St.
Jonas žerolis,
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
padarė daugiau, o mokestis ta kurie dar neprigulit prie Drau8131 Vincenes Avė., Chicago
ATŠAUKIMAS
pati; kitas gi brolis Grigaitis gystes Pa laimia los Lieluvos,
KEIKIA pardavinėtojų auto
husiskundė, kad jis likosi su pasinaudokit
.šia nepaprasta
mobilių, tiktai patyrusių vyrų—
Prakalbę-’, kurips turėjo j- spenduotas bosų iš darbo ir da
proga; taipgi patarkit iv savo
Fordo karų pardavinėtojų. Su
vykti Ckero, Ilk,
bar jau penkios savaitės kaip be draugams. Todėl meldžiu visų
REIKALINGAS PARTNERIS
salėj vasario 18 d., serodoj, tai darbo, todėl jeigu jam skyrius norinčių j įas i n a i id o t i v i rs m i ne- Gera proga su mažai pinigų įeiti į teigiame visus nui’odymus.
aštuonių motų išdirbta ch'Ugstorio
nejvyks.
EVANS SCHUSTER CO.
nepagelbės darbą gaut, tai jis ta proga temyti
i
Naujienų pra- biznį.
3701 So. VVestern Avė.
prakalbos laikomos pėtnyčioj. eisiąs kad ir Į skebinę šapą dirb nešimus.
Klauskite platesnių paaiškinimų po
vasario 27 d., 1925 m.
ti. šis jo pareiškimas iššaukė
vienas naujas narys šiuo adresu: 809 W. 69 Si.
REIKIA VVRŲ
daug diskusijų ir narių užsikar- Ant galo rėk a raportai nuo IiUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
ščiaviinų. Pagalinus,, tuo reika go n i ą Tuomi susirinkimas i:
$75 j savaitę liuosame laike.
Prie Jungtinių Valstijų valdžios ir
lu rūpintis palikta pildomąjai užsibaigė, Draugyste
turtas
Henry Ford.
SVEIKATA YRA LAIMĖ tarybai.
Mes pasiūlome geriausią progą už
siekia
$.8,930,02.
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
dirbimui
pinigų Amerikoje.
Patyri
Buvo pakeltas klausimas, kad
vinimą, ateikite į musų ofisą kuris
rast.
Tel. Yards 7282
mas nereikalingas.
nuo vieno nario nuimti bolševi
yra n*22*nvfas moderniškai.
BRIDGEPORT PAINTING
Atsišaukite Room 500
Naujausi moksli kų čekos du metai atgal, pradė
& HDW. CO.
720 N. Michigan Avc.
niai išradimai ir pa
Malevojam ir popieruojam.
1
Pčtnyčioj,
vasario 20 atdara iki
tyrimas visokiose li tą ir pernai uždėtą pabaudą. Bet
laikom malevą, popierą,
8 vai. vakare.
gose su labai mažu Butvilas pašoko ir sako, kad čia
stiklus ir t. t.
.
išėmimu, yra gydo
3149 So Halsted St.
RĖIKTA 25 darbininkų į gele
mos atsakančiai gei esąs ]x>iitiškas dalykas; mes jį,
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez..
džiant serums tie girdi, nubaudėm, kam jis raši
žies atkarpų jardą. Nuolat dar
siai į kraują, su di
nėjo
korespondencijas
į
laikraš

bas, gera mokestis.
deliu pasisekimu;
čius,
dabar
gi
mes
tą
dalyką
paTurime
visada
Naujienų Matinė ekskur MOV1NG, EKPRESSING & COAt Atsišaukite
•aųjus serums JT
■ dėkime ant tolinus, o svarstyki
JACOB LANSKY
’rofesoriaUs Ehrlisija
jau
artinasi,
ir
kurie
no

PIAN0
MOV1NG
EXPERTS
me
unijos
reikalus.
Kažkas
da

ho gyduoles 606 ir
3647 Homan Avė.
Long distance handling.
pagerintos 914, gy- vė įnešamą, uždaryti susirinki ri vąžiuoti Lietuvon geriau
Turime daug metų patyrimą.
dome gerai ir be skausmo,
sia padarys keliavę su kitais
Patarimai ir X-Ray Egzaminuoja mą, kas ir buvo padaryta. t
3406 So. Halsted St.,
REIKIA patyrusių vyrų prie
naujieniečiais,
kurių
šiais
Dar turiu pasakyti,, kafl nau
Visai Dykai,
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res. elektrinio beiling preso, j skudu
Maloniai priimsime kiekvieną — joji lokalo valdyba iš visų a
lt_. metais žada būt didelis bū
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsarų verauzę, nuolat darbas.
žvilgių yra gera.
Raštininkas ry*
komybės.
West Side Metai Refining Co.
Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, tarimus
Su Naujienų Ekskursija
užrašė
tvarkingai
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų,
2917 S. La Šalie St.
taigi tai tik da gali keliauti nevien chica-i
kraujo nubėgiino, plaučių, kepenų, ir detaliai,
Tel. Victory 0600 ,
o-ieeiai bot
ui n jau
i-in ir
ir iš
RADOT
pūsles, visas slaptingas ligas yra mu bar, šiemet lokalus gali pasi gieciai,
oet ttaip
is 1<L!
ki .((ėliKAS
^s ryte
> tai pRAKČIUKUS
),ašau meUinffainedėsuši] specialumas per 28 metus, visuo
'
j gražinti po šituo numeriu
džiaugt turėdamas pilnai gra- tu miestu.
met gausite geras pasekmes.

REIKIA DARBININKU

PLAYER PIANAS

asmenų jieskojimai

$295.00

ĮIEŠKO partneriu

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

BAGDADAS BROS.

RASTA-PAMESTA

Fagelbejom tūkstančiams kenčian
čių.
Ateikite pas mus ir daugiau ne-

Neturintiems
pilietybės'
šiame susirinkime popierų reikia tuojaus kreip

matną, lietuvių ir anglų kalbose

sekretorių.,
bekentėsite, jums tai nieko nekainuoi.
narių dalyvavo apie du šimtu. tis dėl leidimų sugryšti ir,
l'he Peoples Health institute
DR. GILL. Specialistas
Broliai ir seesris, neužmirškite, dėl užsienio paso. Kas ne
40 N. Wellg St., kamp. Washington St.
Ofiso valandos. Panedėly, ketverg kad olkalo susirinkimai įvyksta turi gimimo metrikų, ar ki
ir pelnyčio] nuo 9 ryto iki 6 vakare

I’tarninke. ketverge ir subatoj nuo 9
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventemis nūn 10 rytn iki 1

vai

pn pietų

NUPIRK
»’vpew riterj arba
rašoma mašinėle

Kaina $60

kiekvieno menesio antrame pen tokių lietuviškų dokumentų,

TOS W. 17 Pi.

DOMINUS RADVILE,

2 lubos
Gaus $2.00 dovanų

IŠRENOAVOJIMUI

ktadienį, Unijos svetainėj.
tuojaus turi rašyt Lietuvon REN'DAI fintas, I ruimų, nedideliar šeimynai. Renda $16.50
—Grupė Tikrų Unijistų. ir gauti juos.
i meneitj. Kreipkitės pas
Frank Sclemonavičia
gaut Amerikos užsienio pa

Town sf Lake '

504 W. 33 St.
są ir Lietuvos konsulo vizą.
Kiekvienam patartina pri PARENDUOJU VISA 2 AUKŠTŲ
sirengti išanksto ir, geriau namą 1121 Milvvaukee Avė. iš užpa
Dzimdzi-Drimdzi vodevilis
kalio, su apšildymu arba be. Tinka
potam palaukti.
mas yra dėl sekančių biznių: kriau
Naujienų
Eksktfrsija
šiais
čių,
dailydėj, matra'sų arba spring
Lietuvos artistai atveža kupi
šapomš.
Atsišaukite par
ną troką juokų ir ašarų i Town metais bus dar ir tuo įdomi,
Telefoną Hehnont 9811
Residence Kildare 6303
of Lake, Vasario 18 d., trečia kad duos progos keliaunin-l
dieny, School Hali salėj, prie kams aplankyt garsųjį vanREIKALINGAS
rendaunindenpuolj,
Niagara
Falls.
Vi

48-tos ir Donore g-vių.
kas ant mažos vaisių farmos;
Pirmą ir gal paskutinį sykį si keliauninkai keliaujantis renda pigi, geram žmogui geroje
duos Dzimdzi-drimdzišką ir jo- iš Chicago ar iš kitų mieste vietoje. Klauskit laišku.
lių į vakarus nuo Buffalo ir
vališką koncertuką.
C. PALATIS,
Nepraleiskit tik, gerbiamieji netoli Erie gelžkelio' turės
Eau Claire, Mich.
šios progos, nes, kaip girdėti, teisią aplankyti tą garsiąją
Dzimdzi-Drimdzi padės visas vietą pakeliui į New Yorką
savo pajiegas dėl Tovvn of La- be jokio ekstra mokesnio.
kiečių, taip, kad “fonių” ir aša Taigi visi bukit prisiren
RENDON KAMBARIAI
rų tiesiog bus devynios galy gę iki balandžio 29-tos.
i Šviesus, garu šildomi; pavieni, dvi-

AUTOMOBILIAI

FORDO BARGENAI
SPECTALTS IŠPARDAVIMAS
VASARIO MfiNESY
TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI
VISI MODELIAI ANT RANKŲ
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50
LENGVAI S 1ŠM OKĖ JIM AI S
VISI KARAI GARANTUOTI
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ '

Charles J. Dempsey, Ine.
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai
2300 W. Madison St.
Atdara nedėlioj ir vakarais

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, senas išdirbtas bizųis, 5 ruimai
gyvenimui, renda $55 arba mainysiu
ant namo. Pasiskubinkit, gausit bargeną.
Kreipkitės:
3651 Wallace St.

B’ačci’nė ir groserne parsiduoda
į (ruinpą laiką. Biznis geras ir pigini nupirksi!; yrai 4 ruimai gyvekitą
ninrui. Savininkas išeina
biznį.
F. Niprikas,
. 3800 Emerald Avė.
i gubi ir dėl light housekeeping. PaTel. Boulevard 7635
, tarnaujame iš kitur atvažiavusiems.
Netoli miesto ir parko.
Kainos PiPARSIDUODA grosemč ir
gios, patarnayimas geras.

SIŪLYMAI KAMBARIU

win. padarysi didelę dmagum«
aam sau. savo ginrAuima ir dr«u
<amB tfu kuriais ausiraiinijl Ir
creičiau galėti parašyti laiika
ką kitą, ne^u su ranka. Ganau
ia, parankiausia Ir dalikatniauabfc
•aimžltf tfu J ia tu vilkėmis raidiraiu
>ttb»ulyja Galima ir angliikai r»*
ivti

bės.

— M. D. C.

18 gatvės apielinke
Iš Draugystės Palaimintos
Lietuvos veikimo

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str
Chicago, III,

Pranešimai

MILŽINIŠKAS MASINIS
MITINGAS
Socialistu Partija rengia didelį;
masinį mitinga, kuris įvyks nedėlio.į, vasario 22
Ashland BouleAshland Blvd. ir
Vau Buren SI. Durys ytsidarsy 1 ;
vai., o programas prasidės 2 vai.
po pietų. Bus gražus muzikalis
programas.
Kalbėtojai:
Debsas,,
Hilkpiitas, Maurer’is, Vladek’as ir
kiti. |ž;mga 50c. Visi darbininkai
nueikite į šias prakalbas, nes to- ,
kin prakalbu labai retai kuomet
pasitaiko.
J'ikietus galite gauti
Naujienose, — nusipirkite iš anks-į

Savininkai

J. MOCKUS IR J. AMBROZ
114 Sheldon St.,
Arti Ashland ir Madison
T<d. Haymarket 5223

bučernė, 'lietuvių apgyventoj
apielinkėj. Biznis išdirbtas ir
neįša gerą pelną, Pardavimo
priežastis —Alga. Box 464
1739 S. Halsted St.

Tik ką atėjo naujas Kul
tūros No. 1 už 1925 metus.
Galima gauti
Naujienose
1739 S. Halsted St., Chicago
Kaina 30 centų

Tu r būt Chicagoj nė viena
į TUBIU parduot savo gražų, $275
(ffaugysle nėra tokia atvira,
evį-tės C’onsole Victrolą, su radio
—
ann, vartotą tik 3 mėnepius, yra
kaip Draugyste. Palaimintos
daug rekordų, — deimantinė adaMOTERŲ
iLietuvos. Ji nosisarmatija vie
ta $65.
;
2502 W. Division St.
šai paskelbti savo nuveiktus
REIKIA merginų
i
2nd floor
darbus, beveik kas menesį, ne;
Tel.
Armitagc
1981
dirbtuvės darbui.
žiurint ar geri ar blogj daly
Atsišaukite
iPARSIDUODA 2 kėdžių barvii. štai kad irJ0i
kai yra nuveikti
Goldenrod Ice Cream Co.
(Ra-I p
■
- balių rengia Dr-stė
, ber shop darantis gerą biznį,
8 d. vasario , Juodvalkio
.
Maskaradų
937 W. 21st St.
vasario
Parduosiu pigiai, nes turiu du
sbinskio) salėj, 733 W. 18 gt., 22 d., Mildos svėt., 31 12 S. Halsted
buvo laiko'mas mėnesinis r"
Sl1" St. Pradžia 7 vąl. vak. įžanga 50c.
PAJIEŠKAU moteries ar mergai bizniu.
sirinkimas ir kas tenai liko ypatai. Bus dalinamos dovanas pi tės dėl vaikų ir namų dabojimo. Trys Atsišaukite
nigais ir kitokių dovanų geriausiai vaikučiai, jauniausias 2 metų. Mokė
nuveikta nors trumpai pami pasirengusiems. Kviečia visus at- siu gerą algą gerai moteriai ar mer
1707 W. 45 St.
silankyti
Komitetas.
gaitei. Atsišaukit ant fiio antrašo.
nėsiu. Pirmininkui Fr. BaceT
.
,
KATKUS,
vičei atidarius susirinkimą, bu Cicero. — Lietuvių 11L,u<).s;y:?čs 12032 S. JOSEPH
Turiu parduoti tuojau
Halsted St.,
Chicago, III.
GROJIKLI PIANĄ
vo skaitytas ir priimtas proto- Namo Bendrovės dalininkų visuo
Del geros priežasties turiu parduo
tinas metinis susirinkimas įvyks
kolas. » Po to* pirrn. pranešė, sederoj, vasario 18 d., kai 7:30 v. JIĖŠKAU senyvos moteries pri ti $800 vertes grojiklį pianą prieš
kad iš spūlkos už pusę metų vakare, savoj svetainėj. 1401 South žiūrėti du mažus kudykius, 2 ir 4 me- vasario 21, su benčiumi, kabinetu ir
Duosiu valgį, guolį ir 150 rolelių už $110. Paimsiu po $10
49th Court, Ciiero, III. Visi dali- <tų amžiaus,
yra gauta 40 dol. nuošimčiu, ninkai kviečiami atsilankyti ir i.š- $5.00 į savaitę,
J mėnesį nuo atsakančių žmonių.
girsti
pilną
raportą
už
1924
m.
Yra
Atsišaukite
1389 Milwaukee Avė.,
raportai.
Paskiau seka kom.

IINIIIIIIIIIIIIIIimilffllIilIlimimilllim

Auditorijos

Atrask pats savo laimę
Skaityk
‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola!
“Burtininkas” yra vienintelis žmonių
laimės išburtuvas ir nelaimės praneštuvas; “Burtininko” kaina metui $1.
Pinigus siųsdamas adresuok:
• LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS
3106 So. Halsted St.,
Chicago, III.
~

■

•

i

..

....

atstovas praneš,'

REIKIA DARBININKU

ANNIE VAVIS,
656 W. 18 St.

Pirmas augštas;
Klauskite Mrs. Sanders’ piano.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir groser
KAS TURIT $1000.00
nė, randasi prie Arrbrr Avė., StųnDOLERIŲ CASII.
mit, Ui. Isrendiiosime krautuvę su Tai galit nupirkti .> ji:.gyveninių mū
plfrui įrengimu hučernės ir groser- rinį narna, heismanlas, elektra, garanės l‘ixlun>s.
Sinkus verias
anie <lžius . vienui niaMnni.
Namas randa
$2000, kraiiluvč, 6 kambarių flatas si ant In ldgeporto,
ma ant _
greito
ir garadžius, rrndns už viską $8(1. pardavimo lik $8000, dėl informaci
Vipnatinirti agentai.
jų matykit
arui
Kiigic.vvood
J. NAMON,
Reali v
241S W. Marųuette Rd.,

arti Wostern Avė.
Phone Prospect 8678

ant angšto.

JAI NORI PIRKTI, PERSKAITYK
PARDAVIMUI namas su lotais,
š| APGARSINIMĄ
53x125,
1 1 flatų ir 2 krautuves ant
Parduodu bučernės ir grdsemės fixkampo
25 ir Princeton, piet-rytinis
tures ir staką, turi būt išmufuoti į kė
i
i
kampas,
$22,000, $6000 ar dau
lės dienas, savininkas deda kitą biznį, giau cashkaina
greitam
pardavimui, ron
todėl \ parduosiu už pusę kainos, da
do#
$300
j
menesį.
bar yra tuščių Storų ir jei nori eiti Į
269 W. 25 St.
biznį, tai pasiskubink, gausi bargeną
kokį dar nebuvai gavęs. Atvažiuok į
hučernę. po numeriu: 3331 S. Ifalsted
BUČERNĖ IR GROSERNE mainy
St. Savininkas bučernėj nuo ryto iki
siu
ant namo bizniavo ar firasto, kas
valui ra.
turite namą, o norite mainyti atsi
šaukite pas
G. ZAKSO,
PARDAVIMUI bučernė ir gro3325 So. Ix>we Avė.
šerne. Turi būti greitai parduo
Tel. Boulevard 8032

ta, tai ir gausit tikrą brageną.
Kreipkitės:
746 W. 31st St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

NAMAI-ZEME

Skoliname ant 6% palūkanų. Mes
taipgi perkame padalytus morgiJius.
International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė.,
Lafayette 6738

PARSIDUODA
pigiai
kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7
kambarių, 2 karų garadžius
ir vištininkas. Lotas 60x125. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Su visais gražiais rakandais
Pinigai
arba be jų. Savininkas
paskolon
A. J. BERŽINSKAS
ant antrų
6159 So. Artesian St.
morgičių
1 flatas •
ant 6% ir
Tel. Prospect 6674
patogaus
Nuo ryto iki 10 vai. gali
komiso
ma matyti.

BR1DGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas
3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
DIDELIS mūrinis, 2 tintų nama>
Rezidencija Lowndale 7960
prie Marųuette Bulvaro ir Maple
woo Avc„ garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kitę prie .James Kral, 2144 \V. 6#
St. Tel. Prospect 1364

MOKYKLOS

Specialiai Kursai Dressmaking ir Millinery

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins .* Mes
parduodam ir mainom: namus, lotus,
farmas ir visokios rųšies biznius, Su
reikalais, kreipkitės pas
A. GRIGAS,
3114 So. Halsfed St.,
Phone BouldVard 4899

Reguliariai kursai Drafting, Designing, Tailoring ir Dressmaking. I/Ongvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.
VALENTINE DRE&MAKING
COLLEGE

PABUDAVOSIU garadžiu 99x135
su. sales ruimu. Visa darba atliksiu

2407 W. Madison,
Phone Seeley 1643

už $00,000.
Cash tik $25,000, kitus
palauksiu be komišino. Žeme randasi
tarpe 66 ir 67 We?tem Avę.

PAMOKOS

6550 So. Maplewood Avė.

NORINTI pirkti, parduoti arba
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, ^plink
vienuolyną
Marųuette Parke, '
J. NAMON,
2418 W. Marąuette Rd., arti Western
Avė. Tel. Prospect 8678
Ofisas atdaras lig 9 v. ir nedaliomis

PARSIDUODA lotas gražioj apielinkėj ant 53 ir So. Francisco Avė.
30x125, išpiltos gatvės ir šalygatviai,
arba mainysiu ant mažo namuko, kad
butų storas, arba ant mažos farmos,
Illinois arba Michigan valstijoj.
.
JOE BELIACKAS
23^7 Eastwood Avė.,
Chicago, 111.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 augštų, po 4 karnb. flatai.
Yra maudynės, elektra ir gasas.
arba mainysiu į bučemę arba į
pereitų metų gerą automobilių:
4618 So. Talman Avė.
SAVININKAS NAMO NORI BUČERNES ARBA KITO KOKIO BIZNIO.

Mainyti 4 flatų mūrinį namą, pri
ims biznį kaipo pirmo įmokėjimo, o
kitus paliks morgičius lengvais išmo
kėjimais, <lel platesnių žinių matyki t
J. NAMON
2418 W. Marąuette Rd.
arti Westem Avė.
Phone Prospect 8678

MUSŲ geriausi bargenai šian
dien, 5 kambe cottage, $750 įfnoketi ir $30 į mėnesį, lotas 50x125
kaina $2950, veikite greitai.
J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.
SAVININKAS IŠVAŽIUOJA l
CALIFORNUĄ
Nužemino kainą dėl 2 augštų medi
nio namo, krautuvės ir 4 kambarių iš
užpakalio ir 8 kambarių su vana <nt
antro augšto, pečium šildoma, gašas
ir elektra, prie State ir 60 St., netoli
nuo augančio dirbtuvių distrikto, dabar įplaukų $1300, kaina $6000, pirmas morgičius $3000.
H. J. COLEMAN AND CO.
5857 So. State St.
Tel. Wentworth 5702

*

M. E. HUTFILZ, Manager

Kreipkitės

Turiu tuojau parduoti gražų,
ųŲUiją modernišką, 2 fialų, 6 i r 6
kambarių namą ir 3 karų mūrinį
garadžiu su 3 kambariais ant viršaus,
6023 S. Troy SI.

Chicago, III.

Anglų Kalbos
Pilietybės
Lietuvių Kalbos
DailraŠystės
Aritmetikos
Gramatikos
KnygvedystSs
Retorikos
1literatūros
Stenografijos
Mašinėle Rašymo Etimalogijos
Prekybos Teisių
Oratorystės
Laiškų Rašymo
Logikos
S. Vai. Istorijos
Ekonomijos
Fizikos
Abelnos istorijos
Geografijos
Sociologijos
z MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III.
P. S. Musų mokykloje merginas
f ir moteris mokiname dykai.

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

Anglu Kalba
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pirmybę. Anglų kalbos, aritmetikos,
knygvedystės, pilietybės ir daug
kitų dalykų gali lengvai ir greitai
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.
LEVESKIO MOKYKLA.
Prirengiamoji ir Prekybos
3301 S. Halsted St., Chicago, UI.
(kaup.
33-čios
gatv.,
2-ros
lubos) ■/
V
I
I Į
I
....... ■■■
................................. ........

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą
jus išmoksite i kelias savaites, kaip
atlikti didelius darbus. Darbas kol
jus mokinsites, o kaip užbaigsite, tai
dar geresnis.
Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL A17TO ENGINEERING
1507 W. Madison St.

*

Muzikos Mylėtojams
Mokinu ant Šių instrumentų:
Beno Instrumentai:
E. Klarinet
Kornet
B. Klarinet
Trombone
Picelo
Bass.
Parūpinu muziką visokiems reika
lams. Rašykite arba ateikite.

P. Gražulis,
3416 So. A ubu m Avė.
Tel. Boulevard 1295

