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Chicagos lietuviai protestuoja dei konkordato
Smerkia Vatikano pripaži
nimą Lenkijai Vilniaus

Kol kas tam darąs kliūčių Lie
tuvos nesusitaikymas su Len
kija dėl Vilniaus

RYGA, Latvija, geg 9. ;Chi
cago 'Tribūne korespondentą:
Specialiu tiau
[Donald Dny]
kiniu Rygon atvyko Estijos res
i
. •
1
. •
•
v*
Kimu
publikosi prezidentas,( Juri Jaakson, užsienių reikalų m misterio
Pūstos ir kitų aukštų valdiniu
kų lydimas.
pasiryžimą
Stoty jį pasitiko Latvijos pre
Vakar. gegužės 10 dieną, Chi vo nesulaužomą
toliaus
žmo- .zidentas, Janis Čakste, ir vistu
..... .Lietuvos
.......... . ......
cagos Lietuvių Auditorijoj įvy remti ir U/
taipjau Jungtinių
ko skaitmenįngas, Vilniaus Va niy kovą dėl Vilniaus atvadavi-1įkabinėtas,
davimo Komiteto sušauktas, mi mo nuo imperialistinio lenkų Valstijų ministeris, Fr. Coletingas protestuoti dėl Vatikano jungo ir prieš lenkų pasikėsini- man. Minios žmonių buvo rnpadarytojo su Lenkija konk r- mą išplėšti joga, su popiežiaus 'spitusios šaligatvius nuo stoties
dato, kuriuo Romos papa Lie pritarimu, tautines teises lietu--iki pat prezidento rūmų.
tuvos sostinę Vilnių atiduoda viams ir gudams Vilniaus kraš-j Pabrėždami vienybės reikalą
te; pagaliau, tebūnie NITĄ R- tarp tųdviejų kraštų, kalbėtolenkams.
jai nuolatos minėjo Estijos ir
Didelė Auditorijos salė prisi TA:
Kad šis masinis
rinko pilna žmonių ir jie triuk
mitingas, Latvijos karinę ir ekonominę

Ragina Lietuvos Valdžią nu
traukti diplomatinius rysius
su Vatikanu

šmingais plojimais reiškė savo pritardamas Lietuvos Vyriausy- sąjungą

pritarimo kalbėtojams, kurie
smerkė konkordatą ir kvietė vi
sus lietuvius protestuoti prieš
tokią neteisybę.
Po kalbų, — kalbėtojais Tnivo
I)r. A. K. Rutkauskas ir Naujienų Redaktorius P. Grigaitis,
mitingo sekretoriui M. Vaidyku pasiūlius, buvo priimta
vienbalsiai sekama rezoliucija:

“Revoliucijos laikas Mek Žalimienė pasmerkta 14
sikoj jau praėjo"
mėty kalėjimo

Siekias kurti Jungtines
Pabaltijo Valstybes

Vatikano baltijo

žemės ūkio nninisteris, įspėja
CHICAGO, geg. 10.
Berkomdnistus nuo gundymo val nice žalimienė, po tėvais Marstiečių imti žemę smurtu
tykoniutė, 25 metų amžiaus, va
AIEKS1KOS MIESTAS, geg. kar vakare liko jury’ės pripa
10. — Del Meksikos bolševiku žinta kalta ir pasmerkta ketu
išleisto atsišaukimo. kur jie riolikai metų sunkiųjų darbų
ragina valstiečius, kuriems rei kalėjimo.
žalimienė buvo kaltinama dėl
kią žemės, patiems jos« pasiim
ti smurtu, agrikultūros minis nunuodijimo savo vyro. Diuniteris, Lecyi, išleido įspėjimą, niko Žalimo, mirusio nuo arse
niko praeitų metų lapkričio 18
kuriame jis sako:
“Komunistų užimtoji pozici dieną, vos penkiems mėnesiams
ja, kad valstiečiai turį patys praslinkus nuo jųdviejų vestu
savo ranka pasiimti žemės, kad vių.
jiems reikią, nėra pateisinama.
Krašto įstatymai duoda jiems
teisės žemei, ir valdžia tą ista- ■
tymą vykdys, aprūpindama že-i
me, kurie jos reikalingi.”
Meksikos gi Darbo Federaci
FA IR BANKS, Alaska, geg.
PLAKIKO STULPAS AMERIKOJ. — Dela ra re valstijoj vis jos ’generalis sekretorius, Mo10. — Aviatorius Noel Wein,
; Delavvare neda. prie to dar pareiškia:
dar tebėra vartojamas viešas nusikaltėlių plal
“Valštietis reikalingas pamo kurs praeitą trečiadiemf išskri
valstijos
,
ijos ilcgi$laturon
buvo įneštas sumanymas panaikinti šiuos

Trys prapuolusieji avia
toriai atsirado

kaipo
jungtinių Pa- visai Amerikai
Ameri
gėdą darančius plakimo stulpus
valstybių
branduoli,
n imąi ;paduota tik vieną balsą. Daugiausia teisia

minėtojo konkordato pasirašy- nors tarp Lietuvos ir Lenkijos

dęs j žiemius su dviem pasažiebet už panaiki- kymo ir organizacijos, reikalin
] iais, buvo prapuolęs, vakar te- •
\ plakimui ma- gas pragumu išsivystyti ir pri
lefonu iš Nenano pranešė, kad

žesniuosius
Toj valsti- tikti, visuomenei, kurios jis yra jie visi yra sveiki. Audra pri
tuosius vagilius ir tuos, kurie muša savoj pačias.
p
Socialių pobūdžio revoyra nemažai ir lietuvių, ypač VVilmington dalis.
Įiucijai laikas Meksikoj jau pra- vertus juos nusileisti žemėn dykynuose, ir jie tris dienas ir
ėjo.”
Lietuva niekados neatsižadėtris naktis pėsti keliavę, ligi
‘
• • ■'"T
reikalavimui atšaukti nediausianti Vilniaus
pasiekę Nenaną.
gingą Lietuvai popiežiaus įgaYMCA gavo iš Fordo $750,000 i
Zecchini, — podraug; Nesenai lankęsis Rygoj Lieliotinį
WEMBLEY PARODA
DETROIT, Mich., geg. 10. —
skatina Lietuvos Vyriausybe tuvos užsienių reikalų ministeATIDARYTA
tuojaus nutraukti visus djplo- Tis [Čarneckis] sakė latviams,
Mokyklos mokytojas atiduoda Automobilių fabrininkas, henry
matinius ryšius su Vatikanu, kad Lietuva niekados neatsižamas į grand jury už dėstymą Ford, paaukojo Young Men’s
mokiniams evoliucijos mokslo Chriatian Aasociation 750 tūk LONDONAS? geg. 10. — KaREZOLIUCIJA DEL KONKOR 'kaipo su iniperialistirnų gro- dėsianti savo teisių. s Vilniui.
BERLINAS,
gegDATO TARP VATIKANO IR buonių priet<*liu, ir kartą ant(Tuo tarpu lenkai,' nors pripa- 10. — Nežiūrėdama socialdemo
stančių dolerių. ’Ta brganizaci- ralius Jurgis ♦šiandie atidarė
.visados padaryti galą Vatikano žindami, kad Vilnius pirmiau kratų protesto, valstybės įlinki DAYTONAS, Tenn., geg. 10. ja nori sukelti 5 milijonų do- Antrą Britų Imperijos paroda
LENKIJOS
pastangoms per valstybės įstai-(buvęs lietuvių miestas, tvirtina, mų komisija vakar pripažino — Kai Amerikos spauda kit lerių fondą septynioms savo į- Wembley.
Atidarymas Įvyko
pastatyti įvairiose griežiant 1.200 muzikantų or
Kadangi 1925 m. vasario mėn. gas kištis i Lietuvos liaudies kad dabar lietuvių Vilniuj te- išrinkimą Hindenburgo Vokie kart rašydama apie kurį nors staigoms
są tiek, kad vargiai begu pri tijos prezidentu galiojančiu.
kestrams ir artilerijai šaudant.
10 d. Romos popiežiaus diplo- reikalus,
įvykį Rusijoj mėgdavo, ne be miesto dalyse.
*i rezoliucija, nutarta pa- pildytų “strytkarį.”
pamato, žymėti, kad tai įvykę
matai — Vatikanas — pasirašė
Tribūne
korespondentui
nese

konkordatą (sutartį) su Lenki- skelbti lietuvių spaudoje ir po
“tamsiausioj Rusijoj”
in
GROVELAND, Fla., geg. 10. darkest Rugsia
ja, kuriuo einant Katalikų Baž-*v’en^ J°s kopiją pasiųsti:: Lie- nai lankantis Vilniuj ėmė tris
tai Amerikoj
Kilęs praeitą naktį gaisras ir šiandie'rasi apsireiškimų, ku
nyčia Vilniaus krašte yra su. tuvos Pasiuntiniui Amerikos dienas, ligi (pavyko surasti lie
jungiama į vieną vienetą lsu„ 'Jungtinėse Valstijose, Lietuvos’ tuvis ar lenku zlotai kliudė?}? sunaikino visai Ray Amo'ld rių bet kultūringa šalis gėdy
medžių fabriką. tus.
Pinsko Bažnyčių- Respublikos Prezidentui, Minis Didžiuma gyventojų tai žydai, kompanijos
l/omžos h
Nuostoliai siekia apie 1 milijo Kuri, pavyzdžiui, kultūringa
Pirmininkui, Užsienio paskui lenkai ir baltgudžiai.
mis ir padaroma Lenkijos Baž teri u i
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia deĮ Reikalų Ministeriui, Seimo PirLietuviai guodžias, kad jie ną dolerių.
nyčios dalim;
•
šalis šiandie norėtų save pasau
sėtkus tūkstančių,dolerių savo giminėms Lietu
Kadangi to konkordato sąly- mininkui ir kiekvienai Seimo įiaža terandą simpatijos Lat
lio pajuokimui statytis, užgin
von ir į kitas dalis svieto ir pataria kitiems nau
viuose ir Estuose, kurie neofici
gomis nustatoma, jogei vysku- frakcijai.]
dama dėstyti evoliucijos moks
dotis Naujieną patarnavimu dėlto, kad:
nnie
Izilvnr, a io Vilm
onc Iz.vnn
aliame kare tarp Lietuvos ir
pais ,»ir Izklebonais
Vilniaus
kraš '
lą savo mokyklose, universite
Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto
Lenkijos pasilieka neitralųs.
te tegalės būt skiriami tiktai iš-J
tuose ? .
perlaidomis ir draftais. 'Telegrafinės Naujienų
tikimi Lenkijos valdžiai asmens, i
O Amerikos Tennessee vals
Trukdo Baltijos biznį
perlaidos yra išmokamos visuose "Lietuvos Pašto
kuriems, be to| dar bus užde- |
tybė taip padarė. Jos legislaskyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per
Tasai karas daro daug truk Oficialis oro biuras šiai die tura nesenai priėmė įstatymą,
dama pareiga po priesaika sau- (
^operacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
dymų Baltijos biznio sferoms, nai pranašauja:
goti įlenki jos valstybės reika
įėjusį galion šių metų kovo 2T1
Nenu dieną, kuriuo “evoliucijos mok
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
kadangi Lietuva atsisako turė Chicago ir apielinkė
lus ir pranešinėti valdžiai apie
sistojęs
oras;
truputį
vėsiau;
ka savo korespondentais.
kiekvieną neištikimybės pasi- j.aikraščio
slo dėstymas užginama visuose
pranešimu, ti pašto,ir telegraro susisieki vidutinis mainąsis vėjus.
Laiškai iš
reiškimą gyventojuose — sta lenkų generolas Sikorskis, slap mų su Lenkija.
universitetuose, kolegijose, juo
TELEGRAMOS PO 50 CENTŲVakare
temperatūra
viduti

čiai, sakant, būti šnipais Lenki ta pravažiuodamas pro Paryžių Kauno i Varšuvą, ir atbulai,
kytojų seminarijose ir visose
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai
jos valdžiai; ir taip pat nusta “Matin” korespondentui pareiš turi eiti pirma į Rygą ar Dan niai siekė 63r F.
kitose viešose mokyklose, lai
Šiandie
saulė
teka
5:35,
lei

nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre-'
toma, kad apie kalbų vartoji kęs, jog jis gerai žinąs, kad vo cigą, kur jie peradresuojami,
komose pilnai ar dalijai vals
džiasi
7
:58
valandą.
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo-'
mą pamaldose Vilniaus krašto kiečių valdžia tikrai įsakiusi aprūpinami naujais pašto ženk
tybės mokyklų fondo pinigais.”
lietuvių ir gudų bažnyčiose Karaliaučiuje ir Dancige pasi- lais, ir tik tada jau pristatomi
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.
Einant įstatymu “dėstyti teori
i vieną ar antrą kraštą.
spręs lenkų vyskupai;
jas, kurios atmeta Biblijos mo
Naujienos duoda pilną garantiją už visus
'ruošti padėti Vokietijai, jei
PINIGŲ
KURSAS
Baltijos diplomatai
tikisi,
Kadangi Vilnius yra istorinė pultų Lenkiją.
kslą, skelbiantį, jogei Dievą;
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai
kad
viešas
Estų
ir
Latvių
drau

šeštadienį, gegužės 9, užsienio pi sutvėrė žmogų, o vietoj to skel
Lietuvos sostinė ir Vilniaus
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adreLenkija galinti tuojau sumo
ne mažiau kaip už $26,000 <lonigų
kraštas — Lietuvos teritorijos bilizuoti 4 milijonus vyrų. .Ii gingumo demonstravimas paro ledų bankų
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums
buvo skaitoma Amerikos bti, kad žmpgus yra kilęs iš
dalis, kurią lenkų imperialistai turinti 40 kaft) dirbtuvių, pa dysiąs Lietuvai, kad ji savo po pinigais šitaip:
žemesnių gyvūnų,” yra nusi
žinia ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir
.
$4.84
Anglijos,
l
sv.
sterlingų
litikoj
klysta,
ir
padėsiąs
įvy
yra pasigrobę smurto keliu, ruošusių jau pusę tai armijai
ieškojimo.
$5.08 kaltimas, baudžiamas nuo 100
Belgijos, 100 frankų .
kinti
jos
susitaikymą
su
Lenki

sulaužydami tarptautini teisin reikalingos medžiagos.
iki
500
dolerių
pabaudos!
$18.84.
Danijos,\ 100 kronų ,..
šiais
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
$5.22
Tuo budu busią įkurtos Francijos, 100 frankų ....
gumą ir pasirašytąsias su Lie metais Lenki jos karo biudže ja.
Dayton
mieste
dabar
patrau

ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
$4.09
Italijos, 100 lirų ...........
tuva sutartis, — tai tebūnie tas siekiąs 750 mijijonų zlotų “jungtinės Pabaltijo valsty Lenkijos, 100 zlotų ........
$19.22 kta tieson vietos vidurinės mo
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus
$16.85 kyklos mokytojas, J. T. Scopes,
Norvegijos,
100
kronų
bės,
”
kurios
patapsią
jėga
ir
NUTARTA:
[(apie 150 milijonų dolerių).
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar
$40.20
Olandijos, 100 florinų
$2.54 už dėstymą evoliucijos mokslo.
Kad šis, Vilniaus Vadavimo Creta 300,000 nuolatinės a.iTni- galėsią sulaikyti bolševikų pro Suomijos, 100 markių ....
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
pagandos
antplūdį.
$26.80 Jis atiduodamas j grand jury.
Švedijos, 100 kronų ......
Komiteto
sušauktas, gausus i°s turima specialių raitelių
ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu
Šveicarijos, 100 frankų ...
$19.87
$23.81 į' Scopes yra gamtininkas, ir
Chicagos lietuvių masinis mi korpusą rytų sienoms ginti ir
Vokietijos, 100 markių ...
laiku ir su mažiausia sugaiščia.
tingis, Chicagos Lietuvių Au- ^0 batalijony pėstininkų, stosavo pamokas dėstė vaduodaIš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų,
Lietuvos
Pinigų
Kursas
mos tam tikru vadovėliu. Juo
ditorijoj’, 1925 m. gegužės mėn v>n^’V prieš Lietuvą. ,
o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba
tasai
va
kingiausia
čia
tai,
kad
10 d., pareiškia, jogei jisai lai-‘
Siunčiant pinigus Lietuvon per
į bile vieną sekamų skyrių:
PALENGVINIMAI LATVIJOS
Naujienas Lietuvos litų kursas skai dovėlis su “baisiomis herezijo
ko tą Vatikano konkordatą su
PILIEČIAMS LIETUVOJ
tant Amerikos doleriais yra skaito
mis” prieš biblijos mokslą,’
Lenkija didžiai
nedraugingu
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
mas šitaip
$5.50
biologyf
pavardytas “A civic
50 litų .
Lietuvai aktu, skaudžiu lietu- >
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St.
RYGA, bal. 20 [E!. — Lat PEKINAS, Kinai, geg. 10.
10.50
100
litų
buvo
Valstybės
švietimo
komi

viy katalikų visuomenės jaus-1
20.75
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 West 47 St.
vijos užsienfų reikalų ministe Kinų užsienių reikalų ministeri 200 litų .
sijos (statė board of education)
31.00
mų įžeidimu ir žiauriu tarptau
300 litų .
rija pasiūlė finansų ministeri ja kreipėsi j visas svetinių vals 400 “litų
41.25 leistas vidurinėms mokykloms
tinės teisės bei doros principų
51.50 S
litų
paniekinimu; ir toliaus, tebūnie jai ir ateity įsileisti be muito tybių pasiuntinybes prašyttemą, 500
61.75 vartoti!
litų
kad neduotų svetimų kraštų pi 600
tų
piliečių
turtą,
kurie
gyvena
72.00
litų
700
NUTARTA:
liečiams
paspartų
keliauti
.
į
82.?5
litų
800
J^uxokų’.,yra optavę Latvi92.80
900
litų
Nėra kito šaltinio,
per ištisą mėnesį 1000 litų
Kad šis masinis lietuvių hu- jos pilietybę.
Atatinkamos Mongoliją
.............
........ :Itp.TR
tingus kelia griežtą protestą konvencijos su Lietuvą galio- kur dabar valdžia daranti pa Prie šitos sumos reikin pridėti 25 iš kurio plauktų
1739 So. Halsted St
Chicago, III.
prieš begėdiško lenkų smurto jimas pasibaigs šių metų gegu- stangų apvalyti kraštą nuo ban centai pašto irtaidų už kiekvienų tiek naudingų žinių,
siuntini. Norint pašiurti telegramų
kaip Naujienos.
ditų siautimo.
sankcionavimą ir pareiškia sa- žes 20 dieną.
- dar 50 centų daugiau.
mą, ir pritardamas jos sustab iki šiol tebėra karo padėtis dėl
joj tarp i
dymui derybų su Vatikanu dėl Vilniaus.
mieste.
konkordato su Lietuva bei jos

Pripažino

Tamsiausioj Amerikoj

Kodėl Per Naujienas

ORĄ

30 batalijony lenku
prieš Lietuvy

------- n.--... i

Kinai uždraudė svetimša
liams keliauti
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Chicagos lietuviai protestuoja dėl konkordato
K

Smerkia Vatikano pripaži
nimą Lenkijai Vilniaus

»

Ragina Lietuvos Valdžią nu
traukti diplomatinius ryšius
su Vatikanu

Siekias kurti Jungtines
Pabaltijo Valstybes

Revoliucijos laikas Mek Žalimienė pasmerkta 14
mėty kalėjimo
sikoj jau praėjo"

Kol kas tam darąs kliūčių Lie
tuvos nesusitaikymas su Len
kija dėl Vilniaus

Žemės ūkio iministeris„ įspėja
CHICAGO, geg. 10.
Bcrkomunistus nuo gundymo val nice žalimienė, po tėvais Marstiečių imti žemę smurtu
tykoniutė, 25 metų amžiaus, va
kar
vakare liko jury’ės pripa
MEKSIKOS M1 ESTAS, geg.
10. — Del Meksikos boįševikų žinta kalta ir pasmerkta ketu
išleisto atsišaukimo, kur jie riolikai metų sunkiųjų darbų
ragina valstiečius, kuriems rei kalėjimo.
Žalimienė buvo kaltinama dėl
kią žemės, patiems jos* pasiim
ti smurtu, agrikultūros minis- nunuodijimo savo vyro. Damiteris, Letųi, išleido įspėjimą, niko žalimo, mirusio nuo arse
niko praeitų metų lapkričio 18
kuriame jis sako:
“Komunistų užimtoji pozici dieną, vos penkiems mėnesiams
ja, kad valstiečiai turj patys praslinkus nuo jųdviejų vestu
savo ranka pasiimti žemės, kad vių.
jiems reikią, nėra pateisinama.
Krašto Įstatymai duoda jiems
teisės žemei, ir valdžia tą įsta- ,
tymą vykdys, aprūpindama že- j
me, kurie jos reikalingi.”
Meksikos gi Darbo Federac’EAIRBANKS, , Alaska, geg.
jos generalis sekretorius, Mo|1H. — Aviatorius Noel \\ein,
neda, prie to dar pareiškia:
“Valstietis reikalingas pamo kurs praeitą trečiadieni, išskri
kymo ir organizacijos, reikalin dęs į žiemius su dviem pasažiegas pragumų išsivystyti ir pri liais, buvo prapuolęs, vakar te- •
tikti visuomenei, kurios jis yra Icfonu iš Nenano pranešė, kad
dalis.
Socialio pobūdžio revo jie visi yra sveikji. Audra pri
liucijai laikas Meksiko.}*jau pra vertus juos nusileisti žemėn dykynuose, ir jie tris dienas ir
ėjo.”
, tris naktis pėsti keliavę, ligi
.
--pasiekę Nenaną.
\ M( A gavo is Fordo
$7o0,000l

cago

Tribūne

korespondentas

kiniu Rygon atvyko Estijos res
[publikos; 'prezidentas,, Juri Jaaks<m, užsienių reikalų ministerio
Pūstos ir kitu• aukštu* valdiniu

pasiryžimą
Stoty jį pasitiko Latvijos pre
Vakar, gegužės 10 dieną, Chi vo nesulaužomą
cagos Lietuvių Auditorijoj įvy remti ir toliaus Lietuvos žmo- zidentas, Janis čakste, ir visas
taipjau Jungtinių
ko skaitmeningas, Vilniaus Va nių kovą dėl \ ilniaus atvadavi- Įkabinėtas,
davimo Komiteto sušauktas, mi mo nuo imperialistinio lenkų [Valstijų ministeris, Fr. Coletingas protestuoti dėl Vatikano jungo ir prieš lenkų pasikėsini 'man. Minios žmonių buvo m4
padarytojo su Lenkija konk r- mą išplėšti joga, su popiežiaus spitusios šaligatvius nuo stoties
m
dato, kuriuo Romos papa Lie pritarimu, tautines teises lietu-'iki pat prezidento rūmų.
Pabrėždami vienybės reikalą
tuvos sostinę Vilnių atiduoda viams ir gudams Vilniaus
te; pagaliau, tebūnie NUTAR- tarp tųdviejų kraštų, kalbėto
lenkams.
l’LAKIMO STULPAS AMERIKOJ. — Delavvare valstijoj vis
jai nuolatos minėjo Estijos ir dar tebėra vartojamas viešas nusikaltėlių plakimas. l)elaware
Didelė Auditorijos salė prisi
Kad šis masinis mitingas, Latvijos karinę iir ekonominę valstijos legi^laturon buvo įneštas sumanymas panaikinti šiuos
rinko pilna žmonių ir jie triuk
šmingais plojimais reiškė savo pritardamas Lietuvos Vyriausy- sąjungą kaipo jungtinių Pa- visai Amerikai gėdą darančius plakimo stulpus, bet už panaiki
pritarimo kalbėtojams, kurie bes protestui prieš Vatikano baltijo valstybių” branduolį, nimą paduota tik vieną balsą. Daugiausia teisiama plakimui ma
smerkė konkordatą ir kvietė vi minėtojo konkordato pasirašy- nors tarp Lietuvos ir Lenkijos žesniuosius vagilius ir tuos, kurie muša savo pačias. Toj valsti
sus lietuvius protestuoti prieš mą, ir pritardamas jos sustab iki šiol tebėra karo padėtis dėl joj tarp nuplaktų yra nemažai ir lietuvių, ypač Wilmington
dymui derybų su Vatikanu dėl Vilniaus.
tokią neteisybę.
mieste.
Po kalbų, — kalbėtojais buvo konkordato su Lietuva bei jos Lietuva niekados neatsižadėDr. A. K. Rutkauskas ir Nau- reikalavimui atšaukti nedrau
sianti Vilniaus
j ienų Redąktorius P. Grigaitis, gingą Lietuvai popiežiaus įga
Zecchini, — podraug; Nesenai lankęsis Rygoj Liemitingo sekretoriui M. Vai- liotinį
dylai pasiūlius, buvo priimta skatina Lietuvos Vyriausybę ’tuvos užsienių reikalų ministevienbalsiai sekama rezoliucija: tuojaus nutraukti visus <Ųplo- ris [Čarneckis] sakė latviams,
Mokyklos mokytojas atiduoda
matinius ryšius su Vatikanu, i kad Lietuva niekados neatsižamas į grand jury už dėstymą
REZOI.IUCIJ A DEL KONKOR kaipo su imperialistinių gro- [dėsianti savo teisių x Vilniui.
mokiniams evoliucijos mokslo
BERLINAS, Vokietija, geg.
DATO TARP VATIKANO IR huonįų prieteliu, ir kartą ant,Tuo tarpu lenkai,' nors pripa- 10. — Nežiūrėdama socialdemo
LENK1JOS | visados padaryti galą Vatikano žindami, kad Vilnius pirmiau pirmiau kratų protesto, valstybės rinki DAYTONAS, Tenn., geg. 10.
----------t pastangoms per valstybės įstai-jbuvęs lietuvių miestas, tvirtina, mų komisija vakar pripažino — Kai Ameiikos spauda kit
Kadangi 1925 m. vasario mėn. Kas kištis į Lietuvos liaudies kad dabar lietuvių Vilniuj te išrinkimą Hindenburgo Vokie kart rašydama apie kurį nors
są tiek, kad vargiai begu pri tijos prezidentu galiojančiu.
10 d. Romos popiežiaus diplo- reikalus.
įvykį Rusijoj mėgdavo, ne be
pildytų
“
strytkarį.
”
^i rezoliucija, nutarta papamato, žymėti, kad tai įvykę
matai — Vatikanas — pasirašė
x_____„„ su
_______
I'ribiino korespondentui nese
konkordatą (sutartį)
Lenki- skelbti lietuvių spaudoje ir po
“tamsiausioj Rusijoj”
in
GROVELAND, Fla., geg. 10. darkest Russia
ja. kuriuo einant Katalikų Baž- ''deną jos kopiją pasiųsti: Lie- nai lankantis Vilniuj ėmė tris
tai Amerikoj
gaisras
Kilęs
praeitą
naktį
nyčia Vilniaus krašte yra su- tuvos Pasiuntiniui Amerikos dienas, ligi pavyko surasti lie
ir šiandie' rasi apsireiškimų, ku
jungiama į vieną vienetą su Jungtinėse \ alstijose, Lietuvos’ tuvis Į ar lenkų zlotai kliudė?}r sunaikino visai Ray A mot d rių liet kultūringa šalis gėdymedžių fabriką.
Izimžos ii
Pinsko Bažnyčio- Respublikos Prezidentui, Minis- Didžiuma gyventojų tai žydai, kompanijos
Nuostoliai siekia apie 1 milijo
mis ir padaroma Ivilkijos Baž- teriui
Pirmininkui, Užsienio paskui lenkai ir baltgudžiai.
Kuri, pavyzdžiui, kultūringa
Lietuviai guodžias, kad jie ną dolerių.
nyčios dalim;
•
iReikalų Ministeriui, Seimo Piršalis šiandie norėtų save pasau
Kadangi to konkordato saly- ’uininkui ir kiekvienai Seimo ąiaža terandą simpatijos Lat
lio pajuokimui statytis, užgin
viuose ir Estuose, kurie neofici
gomis nustatoma, jogei vysku- Lrnkci.ičii. |
dama dėstyti evoliucijos moks
aliame kare tarp Lietuvos ir
pais ir klebonais Vainiaus kraš
lą savo mokyklose, universite
Lenkijos pasilieka neitralųs.
te tegalės būt skiriami tiktai iš
tuose ? .
,
tikimi Lenkijos valdžiai asmens,
i
O Amerikos Tennessee vals
Trukdo Baltijos biznį
kuriems, be tog dar bus užde
tybė taip padarė. Jos legislaOficialia
oro
biuras
šiai
die

l asai karas daro daug truk
dama pareiga po priesaika sau
tura nesenai priėmė įstatymą,
nai
pranašauja
:
dymų Baltijos biznio sferoms,
goti Lenkijos valstybės reika
įėjusį galion šių metų kovo
Chicago
ir
apielinkė
Nenu

kadangi Lietuva atsisako turė
lus ir pranešinėti valdžiai apie
dieną, kuriuo “evoliucijos mok
sistojęs
oras;
truputį
vėsiau;
slo dėstymas užginama visuose
kiekvieną neištikimybės pasi- Laikraščio Aido” pranešimu, ti pašto,ir telegrafo susisieki
vidutinis
mainąsis
vejas.
Laiškai iš
reiškimą gyventojuose — sta lenkų generolas Sikorskis, slap mų su Lenkija.
universitetuose, kolegijose, mo
Vakai^
temperatūra
viduti

čiai sakant, būti šnipais Lenki ta pravažiuodamas pro Paryžių Kauno i Varšuvą, ir atbulai,
kytojų seminarijose ir visose
niai
siekė
63°
F.
jos valdžiai; ir taip pat nusta “Matin" korespondentui pareiš turi eiti pirma į Rygą ar Dan
kitose viešose mokyklose, lai
šiandie
saulė
teka
5:35,
lei

toma, kad apie kalbų vartoji kęs, jog jis gerai žinąs, kad vo cigą, 'kur jie peradresuojami,
komose pilnai ar dalijai vals
džiasi
7
:58
valandą.
aprūpinami
naujais
pašto
ženk

mą pamaldose Vilniaus krašto kiečių valdžia tikrai įsakiusi
tybės mokyklų fondo pinigais.”
lietuvių ir gudų bažnyčiose Karaliaučiuje ir Dancige
Einant įstatymu “dėstyti teori
___
pasi- lais, ir tik tada jau pristatomi
spręs lenkų vyskupai;
'ruošti padėti Vokietijai, jei šf į vieną ar antrą kraštą.
•PINIGU KURSAS jas, kurios atmeta Biblijos mo
Baltijos diplomatai
tikisi,
/ Kadangi Vilnius yra istorinė pultų Lenkiją.
kslą, skelbiantį, jogei Dievą",
I.ietilvos
sostinė
ir
Vilniaus
d
rau

_
.
užsienio
pi

SeStadienj,
gefružSs
9,
sutvėrė žmogų, o vietoj to skel
Lenkija galinti tuojau sumo
nigų
ne mažiau
'
'kaij>
‘_ už $26,000 dokraštas — Lietuvos teritorijos bilizuoti 4 milijonus vyrų. Ji gingumo demonstravimas po ro- lerių
bankų buvo skaitoma Amerikos bti, kad žmpgus yra kilęs iš
dalis, kurią lenkų imperialistai turinti 40 karo dirbtuvių, pa dysiąs Lietuvai, kad ji savo po pinigais šitaip:
žemesnių gyvjinų,” yra nusi
. $4.84
yra pasigrobę smurto keliu, ruošusių jau pusę tai armijai litikoj klysta, ir padėsiąs įvy Anglijos, t sv. sterlingų
$5.08 kaltimas, baudžiamas nuo 100
Belgijos, HMI frankų .
sulaužydami tarptautinį teisin reikalingos medžiagos.
$18.8-1 iki 500 dolerių pabaudos!
šiais kinti jos susitaikymą su Lenki Danijos,^ 100 kronų ,..
$5.22
Tuo budu busią įkurtos Francijos, 100 frankų ....
gumą ir pasirašytąsias su Lie metais Lenkijos karo biudže ja.
Dayton mieste dabar patrau
$4.09
Italijos, 100 lirų ...........
tuva sutartis, — tai tebūnie tas siekią^ 750 milijonų zlotų “jungtinės Pabaltijo valsty Lenkijos, 100 zlotų ........
$19.22 kta tieson vietos vidurinės mo
$16.85
Norvegijos,
100
kronų
bės,
”
kurios
patapsią
jėga
ir
NUTARTA:
kyklos mokytojas, J. 'I'. Scopes,
; (apie 150 milijonų dolerių).
Olandijos,
100
floriną
$40.20
galėsią
sulaikyti
bolševikų
pro

$2.54 už dėstymą evoliucijos mokslo.
Suomijos, 100 markių ....
Kad šis, Vilniaus Vadavimo Greta 300,000 nuolatinės armi pagandos antplūdi.
Švedijos,
100
kronų
.....
$26.80
Jis atiduodamas į grand jury.
Komiteto
sušauktas, gausus jos turima specialių raiteliu
Šveicarijos, 100 frankų ..
$19.37
$23.81 ■
Vokietijos, 100 markių ...
Scopes yra gamtininkas, ir
Chicagos lietuvių .masinis ini korpusą rytų sienoms ginti ir
tingis, Chicagos Lietuvių Au- ’^() hatalijonų pėstininkų, stosavo pamokas dėstė vaduodaLietuvos
Pinigų
Kursas
ditorijoj*, 1925 m. gegužės mėn vin(*ių prieš Lietuvą. .
mos tam tikru vadovėliu. Juo
10 d., pareiškia, jogei jisai lai-’
Siunčiant pinigus Lietuvon per kingiausia Čia tai, kad tasai va
PALENGVINIMAI LATVIJOS
Naujienas Lietuvos litų kursas skai dovėlis su “baisiomis h erezijų
ko tą Vatikano konkordatą su
PILIEČIAMS LIETUVOJ
tant Amerikos doleriais yra skaito
Lenkija didžiai
nedraugingu
mis” prieš biblijos mokslą,’
mas šitaip:
biology,'
$5.50 pavardytas “A civic
50 litų
Lietuvai aktu, skaudžiu lietu- >
RYGA, bat. 20 [iE[. — Lat PEKINAS, Kinai, geg. 10.
10.50 buvo Valstybės švietimo komi
106
litų
vių katalikų visuomenės jaus-1
20.75
vijos užsienių reikalų ministe Kinų užsienių reikalų ministeri 200 litų
mų įžeidimu ir žiauriu tarptau rija pasiūlė finansų ministeri ja kreipėsi į visas svetimų vals 300 litų
81.00 sijos (statė board of education)
<1.25 leistas vidurinėms
400 litų
mokykloms
tinės teisės bei doros principų
51.50, V
litų
tybių
pasiuntinybes
prašydamą,
500
jai
ir
ateity
įsileisti
be
muito
paniekinimu; ir toliaus, tebūnie
61.75 vartoti!
600 litų
kad neduotų svetimų kraštų pi 700
i
tij
piliečių
turtą,
kurie
gyvena
72.00
litų
NUTARTA:
liečiams
paspirtų
keliauti
,
į
82.^5
litų
800
tavę Latvi- Mongoliją
Kad šis masinis lietuvių Au^os’^p^ehSję.’ °P
Atatinkamos
92.80 Nėra kito šaltinio,
900 litų
per ištisą mėnesį 1000
pmetynę.
___
litų ......................... .......... 102.75
tingus kelia griežtą protestą konvencijos su Lietuvą galio- kur dabar valdžia daranti pa- Prie šitos sumos reikia pridėti 25 iš kurio plauktų .
prieš begėdiško lenkų smurto jimas pasibaigs šių metų gegu- stangų apvalyti kraštą nuo ban- centai pa5to išlaidą už kiekvieną tiek naudingų žinių
siuntini. Norint pasiųsti telegramų
sankcionavimą ir pareiškia sa- žės 20 dieną.
ditų siautimo.
kaip Naujienos.
- dar 50 centų daugiau.
**
•:>

Pripažino Hindenburgo iš
rinkimą galiotu

4
i

m

WEMBLEY PARODA
DETROIT, Mich., geg. 10. —
ATIDARYTA
Automobilių fabrininkas, ilenry
Ford, paaukojo Youpg Mcifs;
Chrifttian .Association 750 tuk-Į LONDONAS, geg. 10. -— Kastartčių dolerių.
lerių. Ta Organizaci„___ .... ralius Jurgis •šiandie aatidarė
ja nori sukelti 5 milijonų do- Antrą Britų Imperijos parodą
lerių fondą septynioms savo į- \\’cmbley.
Atidarymas įvyko
staigoms
pastatyti įvairiose griežiant 1.200 muzikantų or
kestrams ir artilerijai šaudant.
miesto dalyse.

Kodėl Per Naujienas
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia desėtkus tūkstančių,dolerių savo giminėms Lietu
von iy į kitas dalis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujieną patarnavimu dėlto, kad:
Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais.

ORR!

30 balalijony lenku
prieš Lietuvą

Kinai uždraudė svetimša
liams keliauti

Li

Tamsiausioj Amerikoj

Trys prapuolusieji avia
toriai atsirado

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.

/

Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai
nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adrcsoSlgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo-'
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.
Naujienos duoda pilną garantiją už visus
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai
ypatai arba grąžinti siuntėjui.
Nesuradęs adresanto Koperacijos Bankas tuojau duoda mums

žiniaA ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir
ieškojimo.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu
laiku ir su mažiausia sugaiščia.
Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų,
o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę 'arba
į bile vieną sekamų skyrių:

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

1739 So. Halsted St

Chicago, III

Pirmadienis, Geg. 11, 1925
»*rrwa——ii —'i otri ***** c

Kruvina tragedija cirke
Thi įvyko nesenai Paryžiaus
priemiesty,).* C’h gastroliavo

skrajojantis cirkas, kuris buvo
labai publikos mėgiamas. Vie

$100.00

nas gražus vakaras buvo pas

kirtas benefisui liūtą nuodyto
jai. gražuolei Martai Hagbard.
Visi bilietai buvo išparduoti.
Tūkstantinė žmonių minia. Iro
kštanti stipriu sujaudinimui
Paskirta išmokėjimui už pa pripildė cirką.
Liūtų ramdytojo
sižymėjimus žaidimuose ir
Marta llaghard buvo ne tik
naturalėmis ypatybėmis
publikos mėgiama, bet taipgi

NAUJIENŲ

Piknike
Gegužio 24 d
CALUMET GROVE
BIuc Island, III.

Visokių įvairybių,
Visokių žaidimų,
Programo kokybe,

Didelių linksmybių,
Ir retai, teužtinkamų
Vaišių ir pasismaginimų.

Taigi mes prašome: ‘
Susi taisyk it

Čeverykus ir kepuraites,
Kad žaidimai*
Ir šokiai
Ir lenktynės,

Dainavimai/
Imt v nes
Ir visi kitokie
Ir pasižymėjimui
Geriau ir tinkamiau
Atlikti pasisektų

Dešimkė o ne vienata
Iš paskirtosios šimtinės
Už pasižymėjimą tektų.

Atidengimas paski
Kodėl buvo paleistas tas tra

tankose

Jis tuoj tinkamai įkainavo
jaunos ^neigailės gražumą ir
m paprastą jėgą, kuri spindu
liavo iš jos akiu. Jis nutarė
padaryti iš jos šaltinį savo
iplaifkoms. Apsivedęs su ja. jis
pi įkalbino
Martą pasidaryti
Hutu ramdytoja. Po kelių me
tu sunkaus darbo Mųrta pasi
daro liūtą ramdytoja. N uo to i
laiko prasideda jos gaibė ir
kentėjimai. Vyras atvirai nau
dojo ją. atimdamas iš jos už
darbį. Bet tai darydamas, jis
pats kasė sau duobę. Martai
įpratusi ramdyti liul
darė valdinga
ir m
kęsti jokiu pančiu, \ ieną gFIIžu reta, kai vvras bandė ištu-’
štinti kišenes, ji p
tagą ir išvijo niekšą lauk. Jam
buvo leista tik retkarčiais užei
ti ir atsiimti duotį.

Benefisas.
bent Tise Marta buvo
slačiog žavėjanli. .los pasirody
mas arenoje sukėlė audringą)
ovaciją. Ant galo, išvelkama
arenon didelis
gurbas, kuri
ianda?i keli liūtai, l’rzgdamil
ir primerkdami akis ji
nė ja po gurbą.
Štai
durą pasirodo Marta,
soda mos įeina i gurbą,
tai. jai liepiant, jlaro visokias)
šlakas. O
ploja.

šūvis
Seansas ėjo *pi
vakarą Maita
labai ž’auriai
apsiėjo su savo
keturkojais
'ergais. Atrodė, jog ji gali su
jais daryti, ką nori.
Ik t kas tai? Prie gurbo pri
ėjo koki tai juodais drabužiais
Automobilius gerai,
pasirėddžiusi moteris. Praėjo
Kad kartais bevažiuojant
kelios sekundos
ir pasigirdo
Nors ir bule varais gražias, suvis,
Gražuolė ramdytoja pri
Ratlankis nesusiplotų
spaudė ranką prie širdies ir
Ir kartais dėl menkniekio sugniužo.
Pamatę kraują, liū
Kaip svečius, taip šoferi
tai ėmė artintis prie savo mir
Nesupykintų - nesunervuo- štančios valdovės. Publika ap
tų.
mirė nuo baimės. Bet dar mo
mentas, ir į gurbą įėjo cirko
drutuolis Eugenijus šapu. Jis
taipgi buvo publikos mėgia
mas už savo vikrumą ir jėgą.

Valgio ir gėrimų nesistorokit *—
galėjo .veikti gArbe? .lis neuž
(Nes ten ne bado šalis)
darė nė durą, ir liūtai galejc
Komitetas prirengs - pritai- ištrukti kas sekundą. Publiko

je kilo panika, visi ėm© bėgli.

Visokių gerybių ir maisto
Išnešė mylimos moters
Pakankamai dėl kiekvieno
Ir visi, kai vienas šeimynos
Kaip tai atsitiko, niekas pasnariai
* .
kui negalėjo paaiškinti, Bet
Bendari svečiuotis galės^
šąpu akymirksnyje pa
Marios kūną ir išbėgo iš gur
bo uždarydamas duris. Tai įvy
ko taip greit, jog nei liūtai
pagauti jo. šapu pa
Šekit Naujienų pranešimus nesuspėjo
guldė Martą prie pat gurbo,
pačiupinėjo pulsą, ir suprato,
Kad Naujienų piknikas
jog viskas
buvo
Marta buvo negyva.
įvyksta Gegužio 24-tą.
Marios vyras Praneliu puolė
juodai pasirėdžiusią s moterį su
tvirta
kinžalu, bet ristikas
ir Ino
ranka sulaikė |
pačiu išgelbėjo savo i:l n mins
gyvastį.

NAUDINGI KREPŠIAI

giškas šūvis? 'Tai visi neužilgo

sužinojo. Ristikas šapu mylė
jo Martą. Ar ji mylėjo risti ką
ar tik erzino jį kaip ir savo
liūtus
lai nežinoma. Tų pa
slaptį nusinešė su savim Mar
ta. Bet ristiko pati žinojo apie
savo vyro aistrą, ją kankino
pavydas, ir ji svajojo apie
kerštų.
Marios benefiso dienų ji pa
sirinko kaipo geriausią dieni
krislui. Tą dieną ji pasiryžo
atkeršyti lai, kuri pavogė nuo
jos meilę.

ir visos trupės. Jauna, graži su
Sekamas vakaras.
vaidingu žvilgsniu, kuris pri
versdavo išlavintus liūtus dre Sekamą vakarą nauja žmebėti., ji ne vienam vyrui suardė į nių minia pripildė cirką, (i im
gyvenimų.
Kadaise ji buvo našiai ir kiminai
darė sit vo
kukli šešiolikos melų merga i- šlukas, buvo ir liūtai, lik Mar
tė, kuriai turtingas
tos vietą užėmė buvusi jos pa
cirko gyvenimas nė sapnuoti' dėjėja. O šiaip viskas ėjo panesisapnavo. .los tėvai, papras prašia tvarka.
ti kaimiečiai, rengė jai ramų
Gyvinimo liaujas lapas klagyvenimą. Tuo laiku ji susipa
žino t>i jaunu vyru, kuris bu jojančio cirko atsivertė
panašios
vo kaltininkas jos naujo gyve kitos tokios arba
— A. R.
nimo ir daugelio kentėjimu. tragedijos.
Tai buvo jaunas nuotykių ieš
kotojas Augustinas l’Tansua. ’
Eksploatatoriaus

PUBLIŠKA KLINIKA

(Shoping Baga)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po ’
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus
susidėjimui pirkinių:
Jie yra sulenkami ;
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkiniu. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

Del sergančių žmonių
Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO
UZSiSENŪJUSIŲ LIGŲ
Specialistai kraujo ligų
Kraujo n>šlapiimo erzami naci j a
tiktai $1.
Ligoniai moka tiktai už serumus,
Čepus ir gyduoles
Musų Klimkoje yra vartojama vė
liausios marios instrumentai
moksliniu bildu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numų, nervingumų, reumatizmą ir
visas chroniškas ligas.
Kalbamo lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.1
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

°

KELLOGG’S

TASTELESS CASTOR 011

W. 471 h St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

PAS MUS.

TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

L FABIONAS CO

809'Tel.W.Be Jevard
351h SI.,
Chicago i
0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus Ir
Parduodam Laivakortes. •

ADVOKATAS

Chieapo, III.

Šviesą ir pajėgą suvedame | senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Ca«h arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TUK BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. J n i
A. BARTKUS, Pren

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I
NYTI VISADOS KREIPKITfiS $

K. GUGIS

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted Si

NORĖDAMI!

Labai geras castor oil pa
darytas dėl njedikulio var
tojimo. Be skonio. Stipru
ma* ir grynumas nesimaino. Prašykite Kellogg’s
butelukuose ir su lakeliais.
Pas visus aptiekorius.

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1K
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-A
i
Gyvenimo vieta:
>323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. palsled St.
Vakarais nū d' 6 iki 8 vai.
NedėRoms nuo 10 ryto iki 12
Yards ,0141
Bylos’ visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgišiams.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd Si.', arti Learitt SL
Telephone Canal 2562
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abatraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

A. A. O LIS,
ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room (20U1
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062
7—9 v. v. apart I’anedėlio ir
Pitnyčios.

J. P. WAITGHES
Advokatas
Tel. Pullman 6377

Roseiand, 111.

10717 Indiana Avė.,
.

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys *1420
Telefonas Dearborn 601)6

SPECIALISTAS egzaminavojime abstraktų h* nejudinamo tur
to ^isėse. Taipgrveda visokius, su
dus.

John Bagdziuiias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310
Telephone Dearborn 8946
Vakarais: 2151 West 2t Street
Telephone Hoosevelt 9090

Nainy Telefonas Republie 9600

V. W. RUTKAUSKAS
. Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Cbicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 911
Tel. Central 6290
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgoporto Seredoj ąuo
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v. ▼.
3236 S. Halsted St. T. Ho«I. 6787

Tai. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofuan vldurmiestyj.
Room 17B6
ChllCA(K) TEMPLE BLDG.
77 W. Wa skili g ton SI
Clark
Cor. VVHhhington

' NAUJIENOS, Chicago, III

Pirmadienis, Geg. 11, 1925

tegul pastovi.
Nusunk sunką
nuo pineapple, dapilk vandens,
kad padaryti l’/a puoduko sun
kas. Užstatyk pineapple su si
. ............. .
.. ........... y. ■■■■—■■■ Veda
Dora Vilkienė......... -— ■■■■— " rupu ant ugnies ir.kaitink iki
beveik užvirs; užpilk ant gėlabaltymus. Išlengvo sudėk mil tino. Maišyk pakol gelatina bus
pridėk cukrų,
tus persijotus su druska (per visai ištirpus,
sijok 3 sykius) ir kiaušinio druską ir vėl maišyk. Pridėk
baltymus:
Išlengvo maišyk. citrinos sunką-. Apdengk ir pa
Virta jautieną (Pot Roast)
Kepk neperkarštame pečiuje. dėk j šaltą vietą pakol mišinys
ne pradės daryties tirštas. Tuo
2}/2 svaro jautienos (chuck Atšaldyk ir valgyk.
met išlengvo sudėk pine applc
arba ruinp)
Mock Biskvitinis Pyragas
arba kokius kitus vaisius ir sal
t
l šaukštas tauku arba svies
džią plaktą grietinę.
3 kiaušinių tryniai
to
.k t saldi n k ir paduok į stalą
j i puoduko cukraus
1 ar du babkavu lapų.
uždėjus ant bile kokio pyrago,
*/> kvortos verdančio vandens 2 puoduku persijotų miltų
geriausia ant biskvitinio pyra
•/» šaukštuko druskos
1 šaukštas miltu
2 šaukštu baking powdėrio. go.
i svogūnas,
su pjaustytas,
| Jeigu norį kremą
supilti į
3 kiaušinių baltymai.
druskos ir pipirų.
formas ir paduoti į stalą atskyPasiūlyk mėsą ir apibarstyk -Sumaišyk viską kaip ir dėl rai, pirdėk pusę tiek gelatinos
miltais. Pakepk svogūnus tau Biskvitinio pyrago, tik kuomet daugiau, t. y. 11/į šaukšto. Ga
kuose, sudėk mėsą, ir pakepink suplaksi trynius tuosyk pridėk lima paduodant į stalą apkai
mėsą gerai ištisų pusių. Už vandenį ir citrinų sunką, o pas šyti uogomis.
pilk karštą vandenį, sudėk la kui viską kitą lengvai ir atypus rr virk ant mažos ugnies džiait maišydama,
2Uj valandų, pakol mėsa išvirs.
Saulės spindulių pyragas
Gali dapilti
truputėlį karšto
7 kiaušinių baltymai
vandens, idant mėsa neprisvi.Plėtmus iš mėlyno vilnonio
5 kiaušiniu trvniai.
tų. Gali uždėti ant nufsos 14
I | šaukštuko “cream of tar materijolo lengvai ir pasekmin
valandos prieš tai kaip išvirs 2
gai galima išitmi pamirkius šetai”.
tomatės, tomates priduos geres
jpetį i stiprios arbatos esenciją
I puoduką cukraus
ni skoni mėsai. Patiršti. k <lair tuo šepečiu patrynus plėt1 šauKstuka va n i los
žala miltais. Paduok i stalą su
nuis:
2 3 puoduko miltų
bulvėmis.
1 K šaukštuko druskos
Jeigu nori, kad peilis kuriuo
Arba piirengk tą pačią mėsą
Sumaišyk taip pat ir pakepk
sekamai:
tokiu pat bildu kaip Ir biskvi* piaustei svogūnus nebeatsiduoAtsimink, kad tų svogūnais; papiaustyk tuo
3 svarai jatienos, 2 morkvos, tinį pyragą.
peiliu žalią morkvą arba sele1 riekutė juodos
duonos % reikia persijoti miltus, cream rus., ir kvapas prapuls.
puoduko virtų tomatų, 1 puo of tadar irdruską.
dukas karšto vandens, 1 šaukš
Bavariškas Kremas
Keletą lašų acto suminkštins
tukas miltų, 1 smulkiai supiaus% šaukšto sumalto želatino sukietėjusį klijų.
tytas svogūnas, druskos,, pipiru,
1/į puoduko šalto vandens
salerų, petruškų. Sudėk taukus
1 puodukas supiaustytų pine
į puoduką, kuris bus gerai >kaitęs. Sudėk mėsą ir pake apple arba 1 puoduką sumaišy
pink gerai iš visų pusių. Išimk tų braškių (strawberrie).
Wennersten’s
1
*4
puoduko
sunkos
iš
vai

mėsą, sudėk svogūnus, petrušBohemian Blend
kas, selerus. morkvas, pakepink sių sumaišytų su vandeniu. 1/4
viską gerai. Supilk vandenį ir puoduko cukraus, truputį drus-1
tomates. Virk keletą minutų. kos,

'

j

j

i>no<lą,

už-

dengk tampriai ir virk išleng-

puoduką

cl.iiigiau

34/0 svaro jautienos
Druskos pipirų
6 Svogūnai
2 šaukštai riebalų (tauki; ai
svieto)
1 kvortą virtų tomatų
' 1/2 puoduko cukraus.
Pakepink smulkiai supjausty
tus svogūnus ir padėk į šalį.
Apipilk mėsą druska ir pipirais
ir pakepink iš visų pusių, pri
dėk lapų. Uždengk puodą tamp
riai. Supilk tomates, keptus
svogūnus, cukrų. Pridėk citrinų
sunkos, jeigu mėsa ne bus pa
kankamai rūgšti. Virk ant ma
žos ugnies, pakol Dažalas be
veik bus išviręs ir mėsa gata
va.

Virk dvigubame puodo.

Biskvitinis Pyragas
6 kiaušinių baltymai

6 kiaušinių tryniai
1/4 šaukštuko druskos
1 puoduką cukraus
3 šaukštukus citrinų sunkos
2 šaukštuku sutarkuotų citri
nų luobų.
1 puoduką “pastry” miltų.
Plak kiaušinių trynius pakoi
pasidarys tiršti ir beveik bal
tus. Išlengvo plak ir sudėk pu
sę cukraus. Sudėk citrinų sun
ką ir luobas. Suplak kiaušinio

arti W«.Urn A»«.
CHICAGO. ILL

Tel. Yarda 1119
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanijos
Hgonbučiuose, Sąžiningai
patarnauja, visokiose ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.
.............. —■

e

,

.../

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

VIENYBE

DR. M. J. SHERMAN *

Liaudies Universitetas

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

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

VIENYBE,
|

Brooklyn, N. Y.

’ 93 Grand St.,

■

Specialistas moterų ligą
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bi«e

A.tydai

Island. Ofiso valandos nuo 2 ild Ą
po pietį} ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912

Naktinis Tel. Fairfax 6353

Lietuvių
Vienuolyno arba Marųuetfe Parko ir Brighton Parko
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra’ išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tęl. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

t

/—1

.. .....

■ /

■

.. ........ -

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. DrexeJ 9191

Dr. A. *A. Roth
Resaa Gydytojas ir Chirvrrae
Specialistas Moterišką, Vyrišką
Vaiką ir visų chronišką ligą.
Ofisam 3103 So. Halsted St., Ckfcage
arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. ne
daliomis iŠ šventadieniais 10—11 dlen
Jei abejoji akimis, pasitelraek

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boelevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pi
pietų ir 6 iki 8 vakare

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist
Boulevard 6487
S. Ashland Ava.
Kampas 47-tcs aat I
2 lubą
«
bseemHHeMMaHMmsBMSBeBWMMBMaBessaasMBMBMMMaBmeMMiaMWWii^

-

Telefonas Boulevard 1989

Kaimas.................................................... Valsčius ......... J..........................................

........................ Apskritis.........
* ♦
i..... turi gaut Lietuvoj litais ........................ '(jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų,

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:38 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.
Chicago, Ilk
V'
...-----■ —7

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 3150 W. 63 St.
Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:80 vakare.

r“------- - --------------------

«.

A. L DAVIDŪNIS, M. D.' Prancūziškas Daktaras

v.......................

Specialistas kraujo, odos,
chroniškų ir slaptų ligų

r

Siuntėjo parašas..................................

Adresas ......................................................................

'

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
, Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

.

V.

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”
Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

r

'

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 MHwaukee Ave„ Room 209
kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.

,

Tel. Bronswick 4988

Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So; Ashland Avė.
• t

ant viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Naujienų: - Patiem Dept., 1789 So.
Halsted St., Chicago, III.

Dr.A. K. Rutkauskas

NAUJIENOS Pattern Dept.

Dr. J. W. Beaudette

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 16 centų ir prašau at

4442 So. Western Avė.

siųsti man pavyzdį/No,

Mieros

Telefonas Midway 2880

4631 So. Ashland Ava.

Vardas ir pavardė................................................................. .....................................

Laiškus reikia adresuoti:

Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa
Chicago, Illinois

DR. MADRIDE KAHN

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

arba krasos ženkleliais kartu su už

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

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

- TO ĮSTAIGOSE l 6 IKI 10 DIENŲ

sakymu.

3235 S. Halsted St.

Telephone Yards 0994

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU

<

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo ■staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų (pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas >r Labaratorija: 1025 W.
181 h St., netoli Morgan St.*
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal
.
J
3110. Naktį
Telefonais: <
Drexel 0950
\ Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ-

Norint gauti vieną ar daugiau virš
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mjerą ir
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centų.
Galima prisiųsti pinigus

—IŠ RUSIJOS—

>

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c.

No. 2393 Paprasta ir patogi na
mie dėvėti suknelė. Pigi ir lengvai
pasiuvama.
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38,
10 ir 42 colių per krutinę. 36 mie
tai reikia 3 yardus 36 colių materi
jos ir "4 yardo skirtingos materi
jos.

^DR. HERZMAN-^

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

universiteto prof. pagelba.

Pinigų prisiunčiu $

c

AKUŠERKA

pas amerikonus “Fivft Foot Book Shelf” išleistą Harvardo

Paštas ..................

M

3101 So. Halsted St., kampan 31 gat.

Tas, kuris turi 37 metų “VienybSš” komplektus, turi
namuose turtą, kurio kultūrine verte atstoja pagarsėjusią

2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO e

E

MIS. MIGHNIEVICZ - VIOIKIENE

Henning Wennerstek Inc.

Sūrio fondue

1/? svaro
sutarkuoto sūrio
P šaukštas sviesto
f šaukštas komų krakmolo
arba 1 kiaušinis, išlengvo
suplaktas.
x
1Z šaukštuko druskos.
IZ šaukštuko mušt ardos.
1/2 puoduko miltų arba sal
džios gritienės.
Ištarpyk sviestą, nuimk nuo
ugnies, sudėk krakmolą arba
kiaušinius,
druską ir pipirus,
maišyk pakol viskas bus gerai
sumaišytas, paskui supilk grie
tinę ir virk- £ minutas. Sudėk
sūrį ir maišyk pakol suris iš
tirps.
Paduok ant krekersų.

2346 West 69th S^rieėt
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VVennersten’s yra išdirbėjai pagal
musų patentuotą procesą. Yra labai
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome mūsų išdirhystėje.

Tą pačią mėsą prirengti galima
prirengti rugštų-budu.
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vo 1 valandą. Sudėk juodos plaktos saldžios grietinės. 1 Su-'
su vandeniu i
duonos trupinius ir virk keletą maišyk galutina■
1
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valandų ant mažos ugnies pakol
mėsa išvirs. Paduok į stalą su
MADOS
virtais makaronais su suriu ar
ba valgyk su bulvėmis.

Registruolas Aptlefynrlus
ir Savininkas

Phone Republic 5877- 5831

2 šaukštu citrinų sunkos.
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Tel BJvd. 3138
M. WoitkiewiczBANIS
AKUAEKKA
Punekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdym o , patarimai
lykai moterims
ir merginoms.
3113 South
Halsted St.

g
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| Marquette Pharmacy Č

MUSŲ MOTERIMS
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Tel. Lafayette 4148
per krutinę

(Vardas ir pavardė)
(Adresas)
(Miestas ir vaisi.)

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

Chicago, Illinois

r

DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Te). Boulevard
7820. Res., 6641 S. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1938.
Ofiso valan^dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.^

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Ncdčldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet

rgAūJlffiNOS, CETago, m

Pirmadienis, Gop*. 11, 1925

Neapgaudinėk? Dažnai tėvai kaitės ir atsako į jų klausimus,
klaidingai perstatys ar meluos sėja dirva, kurioje vaikai vy
The Lilliuuniaja Daily News
vien tik kad vaiką nutyldinti ar stosi, ir labai daug priduoda
Published
Daily
Except Sunday
įgyti reikalingas pasekmes. prie to, prie ko|tas vystymas
by Che JLithuaruau Nevra Pub. Co. Ine.
Greitai tėvai pamato/ kad vai prieis. Nuo tėvų priklauso ko
Editor P. GRIGAITIS
kas teisybės negerbia, ir stebi kioje atmosferoje vaikas turės
si kodėl taip yra.
gyventi
apmaudosr barnių,
Chica^o, III.
Nedaryk gąsdinimų, kurie ne apgavystes, ir neapykantos ar
Telephone Roo—velt 8600
nomos fašistų organizaci
turi reikšmės. “Buk geras, o jei ten, kur viešpatauja linksmu
SubdCription Ra tesi
jos, “Oberland’o”, narys!
$8.00 per year in Canada.
ne, tai gydytojas tau liežuvį iš mas, nuoširdumas ir meilė.
Greta su šituo fašistu,
$7.00 per year outside of Chicago.
pjaus,” arba “Buk tykus, o ne,
[FLIS]
$8.$0 per year in Chicago.
Vokietijos
komunistų
“
rau

tai mušiu” ir kiti tokie pasa
8c. per copy.
kymai padaro daug negerumo: >
Entered as Second Class Matter donajai armijai” vadovavo^
Harch L7th, 1914, at the Post Office kaip rašo E. Boese, “(įaugymėginti kontroliuoti vaiką tero-1
of Chicago, Iii., under the act oi
i rų, bus blėdin£a, nes vaikai pra- •
tfarch 2nd 1879.
bė atsiųstų iš sovietų Rusi
dės negerbti tėvų, kurie grąsiJie tai ir
Naujienos eina Kasdien, išskiriant jos karininkų”.
irimų neišpildo.
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben turėjo vesti į mirties nasriis
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Nekalbėk apie vaikus ir nesi
Maskoliunaitė,
Agota,
(11. — Telefonas: Roosevelt 85t0.
suklaidintus Vokietijos dar
juok iš jų, nes tas veda prie prieš karą gyvenusi 306 E. 57th
Užsimokėjimo kainai
bininkus!
sarmatlyvumo.
New Yorke,
vėliau pas
Chicagoje — paštui
Nebūk šaltas ir neprieinamas. Gladstone Garfield Place & 9th
^Pinigai nevaidino jokios
Metams.............................
$8.00
Daržovių sunkos liuosuotojas, toks kaip.Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin pilnai Tėvas, kuris neturi laiko su vai-(Avė., Brooklyn., N. Y.
Pusei metų ...».............
4,00
Bet tai dar buvo menkniekis patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun
Trims mėnesiams _____
2.00 rolės”, rašo brošiūros auto
kais užsiimti, neturės laiko iri 2) Tamošaitis Jonas, tūlą laiDviem mėnesiams __________ 1.50 rius:" “vadai sėmėsi jų kiek
nemandagumas, kurį dali kume vaikams įsiūlyti.
Vienam mėnesiui____________ .75
ką gyvenęs 681 Rivcrside St.,
motinos jau senai suprato vertę Dr. Cąldwell’s Syrup Pepsin, nes su jų tikromis problemomis.
tinkami iš dolerių fondo, nai galima pateisinti gal tuo, Patyrusios
Chicagoje per nešiotojus)
šios gyduolės stovį ant marketo per
Viena kopija ..............
3c
kad ta korespondencija tilpo suvirš
trisdešimts metų. Jos laiko šias
Savaitei ___
18c kurį buvo patiekusi sovietų skyriuje, kuriam siunčia žinias
turi savo užmanymus, kurių už 3) Liubavičius, Petras.
gyduoles
savo stubose, žinodamos, kad
KUPONAS VIENOS BONKOS
Mėnesiui .................
75c valdžia revoliucijos organi
arba kas apie
IŠBANDYMUI DYKAI
pašaliniai žmonės. Vienok ne- tai yra geriausias liuosuotojas, kuris
augusieji nevisuomet paiisJ. Jei1. 1 ieškomieji
prašalina
galvos
skaudėjimą,
raugčio

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, zavimui Vokietijoje.”
Yra daug žmonių, kurie visuomet reikia į juos įsimaišyti, tai tu- ižinantis, prašoma atsiliepužilgio po to "Vienybėje” pasi jimą, drebulį, šalti ir kitokius nesma norėtų
paštu:
pirmiau išbandyti, negu
Metams -------------------------- $7.00
rodė jau visiškai nešvarus ra gumus, kurie paeina nuo vidurių už pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, ri būti daroma su aprokavimu. į t i šiuo antrašu:
Pusei metų____ __
3.50
kietėjimo, kas gamina nuodus žarno prisega savo vardą ir adresą ir pa
Lithuanian Consulate,
šinys
apie
tasipačias
prakalbas
Nereikia turėti jokių nesuti
se
ir
skrandyje.
Trims mėnesiams___________1.75
siunčia
j
Vienok, nežiūrint pinigų — paties Sirvydo straipsnis,
Dviem mėnesiam_____________ 1.25
kimų apie discipliną prie vaikų. 38 Park Row, New York, N. Y.
PEPSIN
SYRUP
COMPANY
Pirkit
bonką
jūsų
aptiekoj
šiandien.
Vienam mėnesiui_ ___
- .. .75 gausumo ir milžiniškų išlai (klitori a tas.
Monticello, III.
Duokit bile vienam jūsų šeimynos na
Tą reikia atlikti kuomet jų nė- *
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
dų ginklams, nelaimin Tame rašinyje šitaip kalba riui, nepaisiant senas ar jaunas. Jei o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- ra.
SKAUDVILE (Tauragės ap(Atpiginta)
gu nepagelbės, kaip mes sakome, jū vvell’s Syrup Pepsin paštu. Stampa
Dr. Thoįrf sako: “Vaikams tė- skrj. _ Socialdemokratai bū
Metams ...................... —_____ $8.00 giems, apgautiems darbi ma apie “Naujienų” redaktorių, sų pinigai bus sugrąžinti atgal. Tai nereikalinga. Visiškai dykai.
Pusei metų ...........
4.00
su kuriuo p. Sirvydas nesenai tokia musų neabejotina garantija.
vąs arba motina turi būti drau-, Vo ųutarę padaryti viešą biedTrims mėnesiams........ .........
2.90 ninkams teko atlikti “karo buvo kalbėjęs nuo vienų pa
gas ir patarėjas. Tėvų protinė nuomonei rinkliavą. Bet vir.šiPinigus reikia siųsti pašto Money žygius”
tuščiomis ranko grindų :
Grigaitis
važinėja, lyno tautlhinkų šulą. Neperse- rinėjimo protinės higienos dir jėga, vaiko jausmų kontrolė, ninkas rinkliavos neleido; girOrderiu kartu su užsakymu.
mis: visi komunistų štabo stengdamasis atgaivinti “išsigi nai mes matėme Chicagoje vi voje.
tižsiintereasvimas vaikų ambici- di, tas nesą pažymėta social
pranešimai
apie
nupirktus
musius
socialistų
kuopas
”
;
kal

sai
panašų
atsitikimų.
Vilniaus,
Rimti žmonės. Lietuvoje
Labai sunku perbranginti iomis — parodys, ką vaikas ga- demokratų statute. Na, ir ‘‘iš
bėdamas
rubsiuviams, jisai Vadavimo Komitetas
ginklus
buvo
melagingi,
o
rengė svarbumą jausmų vaiko gyveni les padaryti su gamtos dovano- mintingumas” to musų viršitikrina, kad šiandie yra ne
“
prisipažino,
kad'
dar
ne
labai
prakalbas, kuriose dalyvavo
Nekurie tėvai, kurie vai- ninko. Pralenkia ir caro ochgalima pasakyti, kur baigia jeigu ir buvę įsigyta kokie senai gyvenęs viename abaze įvairių srovių atstovai, lygiai me ir, vėliau užaugusio pasise mis,
kams paskaito, sako jiems paša- ra: ros žandarus. —Papartis.
si Lietuvos komunistų par ginklai, tai jie hepasiekė su komunistais” (!!); kitąsyk kaip ir nepartiniai veikėjai. Po kimą. Dr. Thom sako:
turi ‘ protinį gyveni
tija ir kur prasideda val “rauodonosios ’ armijos”. jisai išvien su savo buvusiais prakalbų gi “tautiškuose” laik mą“Vaikas
daug švelnesnį ir painesnį
PADEGĖLIS KASMATĖ
džios žvalgyba. Yra - neuž Komunistiniai ir fašistiniai draugais vedė “aštrių ir smur raščiuose pasipylė plūdimai so negu jo kūnas, daug sunkiau
tingą” kovų prieš tautininkus
ginčijamas faktas, kad daug tarpininkai varė begėdiš liberalus; komunistai tai jo cialistų adresu; o kai “Naujie tvarkomą ir greičiau iš vagos iš
nos” užprotestavo prieš tai,
vadinamųjų
“komunistų” kiausią spekuliaciją dole “mokiniai”, ir dabartinis 'ko- tai “tautiečių” ot’icialė organi metamą. Vaikas gyvena tikrai
tarnauja žvalgyboje ir daug riais, kurie buvo skiriami monizmas pas lietuvius, tai jo zacija parašė rezoliucijų, rem- protinį gyvenimą, pilną vilčių,
“žiaurios” agitacijos vaisius. dama šmeižikų pusę ir dar be ambicijų, abejojimų, baimių,
žvalgybininkų yra “komu- ginklų pirkimui!
(Tęsinys)
Fašistų karininkas von Po šitų “komplimentų” Grigai gėdiškiau, niekindama socialis linksmybių, nemalonumų, ir pa
sistengimų kurie yra užganėdi Tokie dalykai darės po to, kai kūpąs Valančius, savo “žemai
.“Vienybės” redaktorius da tų kalbėtoją!
faktą
pačių
komunistų Hentig dalyvabo slaptuose čiui
ro tokią propozicijų:
Išrodo, kad lai yra lyg kokia nami ar paniekinami lygiai tai- popiežius tenai 500 metų apaš čių Vyskupystėje”
sako, kad
spauda pripažįsta, nes ji komunistų vadų posėdžiuo
pat
trečiuose
metuose,
kaip
ir
talavo! Tasai pat Lucas David jėzuitams XVII šimtmetį, 1614
“Socialistams geriausiai at liga, gana plačiai praplitusi
nuolatos skelbia, kad tas ir se, ir jam priklauso planas
trisdešimtuose.
Namai
tai
dirb-1
pasakoja, kad 1583 metais Prū metais, verčiant žemaičius į ka
sistoti ant labiau tautiško musų “tautiškoje” partijoje.
vesti
beginklių
darbininkų
tuve,
kur
būdas
ir
ypatiškumas
tas airtnuo, atsimetęs nuo
programų, kokiu yra Sanda “Naujienos” niekuomet nesa mažo vaiko yra papročių infor sų kunigaikštis Albrechtas nu talikybę, teko sodžiaus ^Itorius
burius
“
užkariauti
”
Berlijų partijos, esąs žvalgybos
siuntęs jį patį drauge su kokia —stambeldiškus •— nuvartolioti
ros. Gal išdidumas neleis? kė ir nesako, kad “<|el tautos
ną.
p
mavimu
sudaromi
į
žmogų,
ku

tai komisija ištirii
kokią tai ir griauti, naikinti lietuvių kul
tarnautojas. Jeigu nebūtų
Mes nematom svarbu m da labo” ar kilo kurio tikslo ta ar
ris
jis
turės
vėliau
tapti.
ba
kita
partija
privalanti
atsi

prūsų bajorų ir žemaičių bylą, tūros paminklus, — nes tų albar žiūrėti savo tradicijų,
artimo ryšio tarpe žvalgy
žadėt
savo
pozicijos
ir
paliauti
kunigai-vaideliotai buvo
bininkų ir komunistų, tai ši “Kas nuostabaus tame,” šiandien Sandara yra pažan kritikavusi savo oponentus. Bet Kaipo pavyzdį, Dr. Thom ap 'išklausius abi pusi pasirodė, kad torių
žemaičių ūkininkai nežinoję, ar išsislapstę-pabėgo nuo iezuitų
tokie staigus persimetimai klausia Boese, “kad prie ši gi liberaline srovė...” (“Vien.” reikia neužmiršti, kad visam sako apie atsitikimą vieno žmo yra Dievas, apie krikštą jie vi persekiojamos rankos... XVII
gaus, dabar kolegijos profeso
tokių aplinkybių Vokietijos • bal. 21 d. 1925 m.) •
kam turi būt laikas' ir saikasnebūtų galimi.
riaus, kuris per daug savaičių sai nieko nebuvo girdėję, jokią besibaigiant 169Š metais Mat.
Vadinasi,
išpeizojęs
Grigaitį,
kompartija
yra
visiškai
iš

Kas niekina žmones, su kuriais
maldų nemokėję ir į bažnyčią Praetorius savo veikale “DelicNemažesnė tečiaus ko
kentėjo
"
“
dėlto,
kad
kažkas
jam
p. Sirvydas siūlo jam ir jo jisai tik-ką dalyvavo bendra
rupcija yra apėmus ir kitų tvirkusi? Kas mano, kad vienininčiams eiti į “plačiąją” me dariie, tas njekina pats sa pasakė, jei jis valgys duoną su nevaikščioję. Tokių pat davinių iae prussorae” liudija, kad ir
paduoda ir tų laikų italų keliau jo laikais buVo gyvos įvairios
sirupu
jam
ragai
kaktoje
išdygs.
šalių Kominterno sekcijas. su fašistiniais oficieriais tautininkų Sandarų!
ve!
ninkas Guoganinim. Tų laikų stabmeldžių apeigos... Tai buvo
galima
organizuot
proleta

Imkite Vokietiją.
Ir keista, kad lai taip dažnai I(Jis, tuojaus sustojo valgęs, nie- metraštininkas
vaisiai popiežiaus darbo, nusi
rinę klasinę kovą ir kad be Nėra čionai reikalo leistis į pasitdiko srovei, kuri amžinai!I ko niekam nesakydamas, bijo sako, kad nekartą Stryjl<owskis,
yra matęs tęsusios ilgus amžius! Mes iš
ginkles minias galima sta ilgą polemikų su “Vien.” redak deklamuoja apie “tautos vie- damas, kad iš jo nesijuoktų. Ta Dievo žemininko šventės apei savo pusės galime pridurti, kad
da jam pradėjo rodytis, kad
Nesenai iš^jo iš spaudos lyti prieš kulkosvydžių ug torium dėl ttų priekaištų, ku
gas Kurše, Žemaitijoj, ir Lietu ir nūdien dar tebėra gyvos Lie
riuos jisai daro socialistams,
kaktoje jaučia guzas, išsigandęs
buvusiojo stambaus Vok’:- nį, tas neturi nei politinės,
voj—apie Abelius, Subatninką, tuvoje senobės pagonybės dog
nes visi žino, kad tie priekaiš
bėgo
pas
motiną
klausti
ajr
ji
tijos komunistų darbuotojo, nei moralinės teisės vadin tai yra melas ir šmeižtas. Gri
Pasvalį. Ten jisai prisižiūrėjęs mos: tiktai atskiri šventieji už
mato ragus jo kaktoje, ir mo
pagonų burtams, nes tuose kraš ėmė senobės Dievų vietą.
Ernesto Boese, brošiūra: tis darbininkų reikalų gynė- gaitis nė vienos dienos nebuvo
tina, manydama, kad jis kokį
tuose iki šiol (iki 1582 m.) apie Pavyzdžiui,, šventas
Andre
“Prie Komunizmo Kapo”. • • »
viename abaze su komunistais;
naują žaislą žaidžia atsakė,
Tos brošiūros autorius bu Prie to lieka pridurti tik-, o kai dėl praeities kovų tarpe Motinos paprastai žino, ką “Taip4 jau matosi”. Tas žmo- Dievą maža kas ir maža ką te jus paveržė graikų Veneros, lie
tuvių Mildos duonų, — jisai ir
socialistų ir tautininkų, tai reikia daryti, kuomet jų vaikai ,gus ir užatigęs negali pamiršti, žino.
vo politinis (vyriausias) tai tiek:
Saksonijoje jr kiekvienas, kuris atsimena tuos
Simanas Grunau 1526 metais šiandie Lietuvoj tebėra mergų
turi šalčius ir skaudančias gerk- to nemalonaus jausmo.
komunistų organo, “Tribū Thueringine, kur nuo senai laikus,
savo kronikoje rašo, kad buvo užtarytojas, kad jos gautų jaupripažins, kad žiauru les.
nos”, redaktorius Magde buvo galingai išbujojęs dar mu, demagogija
Baimė, pavydas, ir piktis yra užtikęs stabmeldiškas prūsų ap- nikį, — taip sakant kavalierišir smurtu tuo
kiek tėvų žino, ką dary
burge ir Anhalto seimo na bininkų judėjimas (dar Bo met pasižymėjo tautininkai la ti, Bet
ūkininko troboje, kas šventasai... šv. Ajrota gina
kuomet jų Jonukas ar Mary jausmai, kuriuos reikia atsar eigas vieno
rys. Pasitraukęs iš parti belio laikuose būdavo sa biau net, negu tie žmonės, ku tė įgauna ūpo išsiveržimą? Pa giai studijuoti ir protingai gy Vaidila esą papjovė ožį, su tani nuo ugnies, šventas Antanas pa
jos, jisai aprašo Vokietijos koma: “Raudonoji Saksoni rie vėliaus išvirto komunistais. vydo ūpą? Tamsos, svetimų dyti kūdikystėje, sulig 1h’. tikromis apeigomis išvirė kati-[deda surasti pamestus daiktus,
Kitos problemos, kurios le, paskui kartu su susirinku- ir globoja... kiaules!
kiaulės!
šventa
komunistų veikimą “prole jai”), šiandie, po komunis Kris buvo sufabrikavęs begė žmonių ir aplinkybių baimę? Thom.
tėvams yra painios ir kurios siafe valgė mėsą ir kėlė puotą. Apolionija savo žinioje turi dandišką “Konkolauskijados” isto
tariato labui” ir paduoda be tinių “putšų”, siaučia žiauri riją? Kas socialistus vadino Nenorą valgyti reikalingus vai- reikalauja atydos, tai valgis ir Martynas Mažvydis, vienas tų skaudėjimą, kitaip sakant,
gins?
galo įdomių fafctų apie jų reakcija!
lyties išaiškinimas. Kad “išauk pirmųjų lietuvių kalbą lietuvių tai yra profesinės dantistų są
“išgamomis” ir “išperomis”?
Kiek tėvų žino, kad jų vaikų
pastangas 1923 m. gale įvy
Kas drąsino “imti už keteros” mintys ir jausliai ir papročiai lėti” vaiką gerai tėvai turi tu rašytojas, 1547 metais savo ka jungos atstovas, šventa Barbo
socialistus, “kaipo apgavikus”, yra taip-pat svarbus, kaip jų rėti supratimą visų tų proble tekizme pasakoja: “Aš žinau ir ra gina nuo mirties kare, šv.
kinti ginkluotą perversmą.
jeigu jie drįs be tautininkų ir dantys ir raumenų tvirtumas? mų ir galią panaudoti tą supra tatai drįstu čia sakyti, jog šim Katarina — globoja mokinius,
Tuo metu, kaip žinia, Vo
klerikalų leidimo rinkli aukas
timą formuojant gerus papro te žmonių vieno negalėčiau at- Kozmas ir Damijonas — gydyKiek
tėvų,
kurie
niekuomet
kietijoje buvo baisi suirutė,
rasti, kuris vieną žodį iš Dievo'tojų patronai, šventas Jurgis—
nuken tėjusiems dėl karo 'Lie
čius ir gydant blogus.
nemanytų
duoti
riciną
nuo
visų
kuomet valdžiri nutarė su
tuvos žmonėms?...
Kaip Dr. Thom sako: “Nėra prisakymų mokėtų ir poterių ‘ piemuo—bandą gano, šventa
vaikų lygy, teturi tik vieną bū
peles nuo drabužių
Apie tuos laikus p. Sirvydas
geresnio nei svarbesnio darbo bent du žodžiu atmintų”, žmo- Gertrūda
TAUTIŠKA” LIGA
stabdyti “pasyvų priešini
dą
gydyti
blogus
papročius
—
geriaus neužsimintų. Bet' koks
kaip tėvų”. Jo patarimas tė nes esą sako: “Dievo prisaky- nu varinėja, šventas jGutmonas
mąsi” franeuzams, įsilau“
nedaryk
taip?
”
yra tikslius dilyti tuos melagin
vams gali būti šiaip sutrauk mų bylos, aš niekuomet negir globoja siuvėjus, šventa Zita
žusiems į Ruhro sritį. Ko Balandžio 15 dieną Brookly- gus
Kiek
tėvų
supranta,
kad
išle

dėjau, nei straipsnių krikščio- ’pletkininkė, globoja tarnaites..
priekaištus socialistams,
buvo surengto^ lietuviams
tas.pintas
vaikas
yra
lai
protiniai
munistų Internacionalo cen ne
rubsiuviams didelės prakalbos, kalbant apie prakalbas, kurio
Nebūti perdaug rūpestingais. nių tikybos skaičiau, bažnyčioj Prie to dar tehka priskaityti vi
sergantis
vaikas?
tras reikalavo, kad Vokieti kuriose kalbėjo trijų anti-bol- se “Vienybės” redaktorius da
Vaikai gali įgyti visokių nebū nuo dešimties metų nebuvau, są eilę šventųjų, kūne “mači
Patartina
yra
visiems
tėvams
jos komunistai pasinaudotų sevikiškų laikraščių rc<lak lo lyvavo kartu su socialistais?
tų ligų vien tik, jei jų perdaug Tiktai su burtininku į burtus ja ulio Įvairių ligų, kiekviena.**
ir
motinoms
pasiskaityti
Jung

visą eilę vietos
veizdėjau.
Geriau su šventu nuo savosios;
proga ir padarytų “revoliu riai: “Vienybės” - ši rvydas, Ar Įiustarieji tose prakalbose tinių Valstybių Darbo Departa klausimas ar kas neskauda.
burtininku gaidį valgyti, negu patronų,, kuriam “užtaria” tik
ciją” pirmiausia Saksonijo "Garso” — šimulis, ir “Nau- buvo užkabinę jį arba jo parti mento Vaikų Biuro vėliausiai Nelepinti vaikų perdaug. Vai bažnyčioj šaukimo klausyti!’*
tai savo parapijos žmones, —
Grigaitis. Tikslais bu- ją? Ne.’ Taigi šlykštus jo užsi
kas,
kuris
yra
perdaug
pririš

je ir Thueringene, o paskui jienų
1573 metais nežinomo auto- reiškia, vietos parapijonai pat
vo |Aaskatinti lietuvius/rubsiu- puolimas ant socialistų yra vi išleistą buletiną.
tas
prie
motinos,
negauna
pro

Šis buletinas užvardintas
iš tenai trauktų ant Berli- vius, kurie nesenai apvalė savo sai be pamato.
rio “Postilėje”
aakoma, kad riotai...
gos išmokti gyventi su kitais.
“
Vaikų
Valdymas
”
ir
jį
parašė
Kristaus mokslas todėl yra taip
Kaip, kokiu bildu pateisinti
no. Kad planas geriaus pa unųų nuo komimistų diktatū Tarp kultūringų žmonių ši
sisektų, jiems buvo patarta ros, darbuotis sutartinai, kad taip nesielgiama. Tiktai mū Dr. D. A. Thom, kuris yra pro Neduoti vaikams visko, kol jie menkai išsiplatinęs, nes vyriau popiežius, kuris per savo gau
tinės higienos autoritetas. Dr. reikalauja. Vaikas, dar mažytis sybė ir kunigai tuo nesirūpina, siai apmokamus budelius taip
įstoti į Saksonijos ir Thue- visiškai išgydžius savo organi siškiai himpen-proletarai a la Thom
sutvėrė “papročių klini būdamas, turi išmokti, kad vis “patys Epicureorum. sziwatv žiauriai per ilgus
šimtmečius
zacijų nuo bolševikiškos “in- Bimba kariais taip padaro: su
ringeno valdžias.
sieina su kilų srovių žmonėmis kas”'vaikams Bostone ir turi feo kas negali būti j6, vien tik kad yvęsdainjj”, —reiškia' patys pa lietu viii kraują liejo,, kad galų
llucnzos”.
gale įskiepijus kvailausio pagoleistuvaudami...
Rengimas pavyko visais at- calbėti bendrose prakalbose, o savo užveizda aštUoi)iąs tojkitis jis jų n^ri.
kliiiikas Massachušjetts^ Valsty
Nemėgink papirkti. Dažnai
159( metais Bretkūnas savo nizmo formą!? Nes šventuosius
Kominterno sekcija Vo žvilagiis kuo puikiausiai. Žnio- paskui juosius, kaip kokie pie
girdime, “Jonuk, buk geras1 vai “Postilėje” šaukia: “Pamesk gi, skii styti sulyg
bėj.
profesijų gali
nių prakalbose Miivo apie 600, mens, išdergia!
kietijoje, pildydama Mask  pritarimas
“Vaikų Valdymas” yra pirma kąs, užtai gausi centą”. Neužil miela Lietuva,
melstis Kau- tiktai jėzuitai, kuriems visa šia
Reikia pastebėti, deja, kad
kalbėtojams labai
vos instrukcijas, skubiai su-| didelis, ir Maskvos komisarai
tokia knyga Vaikų Biuro išlei go Jonukas pradės nepąsitenkin- kams, Aitvarams, žemaitėms ir’ me pasauly leista, kaip ir popie
darė ‘‘raudonąją armiją ir
1,1 dar niekuomet nebuvo gavę proletariškos “kultūros” reiš sta. Ta knyga aiškiai išdėsto te ti vienu centu, bet reikaląus kitokioms deivėms”... esą geriau žiui!..
vienam Dievui melskis! Vys(Galas)
pasirengė veikti. Ką gi jie Brooklync tokius pirties, kaip kiasi ne vien tiktai pas Brook-’vams pasekmes moderninio ty dviejų ar trijų.

NAUJIENOS

pastatė tos “armijos” vadu?
Buvusis komunistų ; šulas
savo brošiūroje sako, kad
tos “raudonosios armijos”
vadu buvo paskirtas kari
ninkas Hans von Hentig, ži

tame susirinkime. Rodos, ir
prakalbų rengėjams, ir kalbė
tojams reikėjo
tiktai pasidžiaugti savo darbo pasiseki*
nui.
Dabokit juos atsargiai. Jus
Tiesa, tasai pasitenkinimas
galit nukreipt svarbią ligą
ir buvo pareikštas visoje bolše
su šaukštu Dr. Caldweirs
vikams priešingoje spaudoje
Syrup Pepsin.
tuoj po prakalbų. Bet praėjo
uomet pastebit, jogei vaikas
diena-ikita, ir viename laikraš
yra nežvalus, šalinasi nuo drautyje, kurio redaktorius kalbė
gų ir žaidimų, pažiūrėkit j jo
liežuvi,
o pamatysit, kad jis aptrauk
jo Amalgaincitų unijos svetai
tas — tai tikras ženklas vidurių už
nėje, jau pasigirdo kitoks bal kietėjimo.
sas. Antroje korespondencijoje
Tuojaus duokit arbatinį šaukštukų
apie prakalbas Brooklyno “Vie Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin. Jis pra
nybė” ėmė girtis, kad iš trijų dės veikti ir pasekmės bus i porą va
landų, o tuomet vaikas bus ir vėl
kalbėtojų tiktai p. Sirvydas mo smagus. Jeigu vaikas turi lengvą
kėjęs duoti gerą patarimą lie karštį, snargliuoja ar čiausti, duok
šaukštuką ant nakties, kad už
tuviams rubsiuviams! Tai jai kitą
tikrinus, jogei pavojaus nebus.
buvo nedailu: girti save, o ki
Visiškai nereikalinga duoti jūsų kūdikiams smarkių liuosuotojų, nes jų sistus asmenis niekinti.
tema vėliaus prie to pripras ir tnofnet bus sunku atpratinti.

JŪSŲ VAIKAI SERGA, JEIGU JIE
' NENORI ŽAISTI.

K

Paieškoma

Popiežius ir Lietuva.

Vaiku valdymas
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šlaičių išeitų geri ir naudingi
Lietuvos piliečiai, •Bet nuožnrieji okupantai ir pačius naškričius visaip puola ir persėki oja: uždarinėja mokyklas ir net
prieglaudas, išmesdami bejiegius našlaičius gatvėn, visaip
juos kankina, o vyresnius net
ir į kalėjimus sodiną.
Į Sunkus .yra našlaičių/likimas
ir prie geriausių aplinkybių.
Bet prie tokios padėties, gyve
nimas jiems darosi stačiai ne
pakenčiamas. Tiesa, jais rūpi
nasi Vilniaus lietuviai, bet ir
jų išteklius yra labai menkas.
Jiems prisieina nuolatos kovoti
su lenkais, savomis lėšomis už
laikyti skaitlingas mokyklas
visoje Vilnijoje, leisti laikraš
čius, žadinti Vilnijos lietuvių
tautinę sąmonę dirbti to krašto
atvadavimui nuo nuožmių oku
pantų. Jie patys yra reikalin
gi dideliausių aukų ir tik jomis
gyvena. O čia dar reikia užlai
kyti kelias prieglaudas, maitin
ti ir rėdyti našlaičius.

CHICAGOS
ŽINIOS
Smulkios Žinios
Buvęs Rusijos
generalinis
konsulas
Chicagoje, baronas
Volkov, j ieškosi sau darbo —
už vyrėjo pagelbininką.
Paul VValker, 37 m., pataisos
namų kalinys, liko užmuštas,
akmeniui nukritus kaliniui dir
bant gilioj akmenų laužykloj.

Barzdaskutyklų darbininkų u
nija~ paskelbė, kad jie nerems
barzdaskutyklų savininkų už
pakėlimą kainot5 už skutimą ir
Niek ut ie saplaukų kirpimą
vininkai irgi paskelbė, kad jie
kainų nekelsiu.

Koncertas našlaičiu naudai

Į.

Balaban and Katz, kurie turi
penkis didžiausius teatrus ir
dar budavojasi tris naujus, at
pirko pusę šėrų Lubiner and
Trintz teatrų. Pastaroji kom
panija turi 19 teatrų
irius dar budavojasi.

VV

Kenčia Vilniaus lietuviai, ken
čia ir našlaičiai. Ką<į nors kiek
pagelbėjus tiems vargšams naš
laičiams, Vilniaus
Vadavimo
Komitetas, kuris -ir rūpinasi
teikimu pašelpos persekioja
miems Vilniaus lietuviams, su
ų našlaičių
manė surengti
naudai koncertą, Koncertas įvyks sekmadieny gegužės 17
Kiek i ve nas, kuris aplankys d., Lietuvių Auditorijoje
parodą, išsineš lą įspūdi, tarsi,
Koncertas bus puikus
jis pats buvo liudytojas visų
karo , ,revoliucijos bolševizmo Tas V. V. Komiteto sumany
ir antibolševizmo įvykių
mas
rado karšto pritarimo
Aiškumas
pas visus lietuvius artistus, nuo
ypatybė.
kurių pritarimo ir tegalima
Medžiaga surinkta Įvairiausi buvo tikėtis koncerto pasiseki
kas suteiks parodai nešališ mo. Visi artistai mielai suti
ko dalyvauti tame koncerte be
kumą.
. ....
.jokio atlyginimų, kad tįk sušelgalo, kiekvienas pu rodą. ,
«... .
..
‘ pus Vilniaus našlaičius. Kars
tai atsiliepė net ir svetimieji,
kaip Įvyko. Tai Iri rėš didelės
bet gamini ugi mums dvasia, ar
reikšmės įvertinime paskuti
tistai — baltgudžiai ir didelis
niųjų Įvykių Kusi joje.
jų choras,, choras, kuris susi
deda išimtinai iš operų ir šiaip
dainininkų, dalyTaigi chicagiečiai turės progą žymiausiųjų
Jis at
dar sykį užgirkti “Birutę,” pa vaus šiame koncerte.
siklausyti jos puikiųjų dainų ir vyks su savo dekoracijomis ir
tada atsisveikinti si kilniąja labai plačiu programų. Reikia
“Birute” iki rudeniui kada ji dar pasakyti, kad koncerte ma
loniai sutiko dalyvauti ir musų
vėl mus linksmins.
l ik visi rengkimės į šią put Birute,” kuri visuomet noriai
kią ir paskutinę šį pasavari dai-'prisideda prie kiekvieno visuonų puotą, kokia bus Vilniaus ‘meninio
darbo. Apie kitus
našlaičių naudai koncertas.. Tai ♦ koncerto dalyvius bus paskelbta
bus dainos šventė.
Padaryki vėliaus.
*
Visa tai užtikrina, kad konnie jį ir visos Chicagos lietuvių
V.’certas bus tokis, kokių labai nešvente
Įdaug tebūna. Po koncerto gi
bus labai smagus šokiai prie
geros orkestros.
t ( ■
V
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Mrs. Irene Wild pasimirė
Evanstono ligoninėj, Ją perei
tą sekmadienį laikę si rtavimo
Pirm visko tai 3-10 melų
orgijos baisiai sumušė jos vy
le.ikotnrpio istorinis paminklas,
ras Thomas J \Vild, chemiką
Surinkti šiek liek medžialų fabrikantas, kuris ir dabar
gos nesunku bet bandykite išnėra -Unkamui išsipagiriosatigol; j kuomet šalyje siquč'ii anarchija , kuomet kasdieną
e rta mūšiai, kyla gaisrai, daroIš milijonieriaus Charles VV.
ma kratos... Bolstvikai šaudo,
Babcock, 515 Barry Avė., Židi
jeigu surund a baltosios armikai išviliojo $25,000, parduoda
Baltoji armija
jos medžiagą
mi jam neturinčias vertės alie statė prie sienos už bolševiki
jaus akcijas.
šką medžiagą, (i(ii ukrainiečiai
Kiti žulikai išviliojo iš Ohio Šaudė ir viename ir kitame at
farmerio $15,000,%. parduodami vejyje. O visgi medžiaga bu
valdžios dirbtuvę Chicagoje.
vo išsaugota ir į užsienį išvež-

-v.

Gubernatorius vetaavo birių,
kuriuo norima pakelti taksus
Chicagos sanitarinio distrikto
naudai.
Vienas inžinierių pa
davė įrodymus, kad sanitarinia
me distrikte yra labai daug
grafto, kuris kasmet siekia milioųus dolerių ir kad tik delei
to ir pasidairo deficitas.
Esą
nenorėdami sumažinti grafto,
to distrikto globėjai ir pareika ‘♦Birute” dainuos koncerte atei
nantį sekmadienį
lavo pakelti taksus dėl sanitari
nio distrikto.
Ateinantį sekmadienį bus di
delis ir puikus koncertas Vil
niaus lietuvių našlaičių naudai.
Bus jame ir didysis “Birutės”
Choras.
Gal daugelis manė, kad, “Bi
rutė” išvažiavus jos mokytoju:
p. A. Vanagaičiui, paliaus laiki
v
\
clų švente
nai dainavusi ir pasiims pilnai
Nežiūrint viso šio koncerto
užpelnytas atostogas. Bet “Bi Koncertas bus gegužes 17 d
Lietuviu Auditorijoj
rutė” visuomet pirmutinė sto
diduma įžanga bus visiems priRūbai laikosi ilgiau ir visuo
einama — 50c, 75‘c ir $1, kad
ja prie kiekvieno viešo darbo,
met išrodo kaip nauji, jeigu
užlaikomi švariai ir prosinupirmutinė pasiryžusi paremti Vilniuje yra keli šimtai lietu- kiekvienas Chicagos lietuvis gu
iui; prašalina riebumus ir ne
kiekvieną gerą darbą.
Ir to vių našlaičių, pasilikusių ten lėtų ateiti i jj ir netik sušelpti
švarumus, panaikina kandis ir
ligų perus, pagrąžina spalvą ir
dėl ji karštai atsiliepė į Vil dar nuo baisiųjų didžiojo karo Vilniaus našlaičius, bet ir’už
sugrąžina šviežumų audeklo.
Ir
niaus Vadavimo Komiteto pa laiką. Jų tėvai yra arba žu-'girsti gerinusį koncertą.
Duokite savo rubus 'išvalyti ir
kvietimą papuošti savo puikio vę kare, arba prapuolę be ži- reikia tikėtis, kad chicagiečiai
nudažyti musų patirtu moksli
niu budu.
Jais, kaip Įmanydami, įvertins rengėjų ir artistų pa
mis dainomis Vilniaus našlaičių irios.
Mes paimam ir dastatom dykai.
naudai rengiamą koncertą. Ji, globoja Vilniaus lietuviai, patys stangas ir užpildys musų Audivisaip persekioja-1 tori ją.
Tebūnie šis Vilniaus
nors ir laikinai netekusi savo
mokytojo,
greitai pasikvietė nu nuožmių ir plėšrių okupan- našlaičių koncertas visų ChicąBukime
naują mokytoją, seną birutieti tų — lenkų, Jie užlaiko tiems gos lietuvių šventė!
3511 S. Halsted St.
Tel, Yanls 0024 — 043«
P. Sarpalių, laiko dabar spęcia- našlaičiams prieglaudas, stei-.visi iki vienam geg. 17 d., Lieles repeticijas ir visomis jėgo- gia mokyklas, mokina amatų, tuvių Auditorijoje.
įsteigta 1898.
Mes neturime skyrių
mis rengiasi prie šio koncerto. J žodžiu, rūpinasi , kad IS tų na I

Rengia puiku koncertą
Vilniaus našlaičiu naudaiiTeb^e^.kTeTschkagie

RUBy EKONOMIJA

Michigau Cleaners

Mr. 1. Knovvitt

virs. Knowit Gertalnly Is an cxtravagant woman

miestelio
Pūliniam,

darbininkai
l>oltone,

fan-

inaliavinėje. Sumažėjus
darbams, daug darbininkų li
ko be darbo. Kadangi ir kitur
bedarbių yra prie dirbtuvių,
lai netekusiems (Turbo darbi
ninkams amžinas ' vargas ir
skurdas. Kol dirbo darbininkai
mažai uždirbo, lodei negalėjo
sutaupinti pinigu juodai die
nai, o antra, kad ir uždarbio

negalima sutaupyti gyvenant
munšainerių sostinėje. Vargas
ir skurdas dabar tiems darbi
ninkams, kurie neteko darbo.
O kol jie dirbo, tai savo uždai*
biu ' pri vaisė munšainerių, ku
rie dabar didžiuojasi, kad turį
gerus katilus
į vičuė naktį
galionų
galį padaryti daug
munšaino
lik bėda ir
jiemSrf kad bedarbei užėjus su
simažino geriančių mųpšainą.
Munšainįeriai
sugadino savo

DR. VAITU8H, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

Palengvins akly įtempimų, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, nkiy aptemimo, nervuotumo, skaudama akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toliregystę. Prirenka teisingai akinius.
Visuose atsilikimuose egzaminavi
mas dnromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai neo $4.00 ir augUian.
Vali 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. *

1545 West 47th St.
Pbone R'olevard 75M

Pranešimas
ADVOKATAS

Lietuviy Dentistas patar
naus geriau.

Praneša, jog jis persikėlė j nauj$ ir
clitįesnj ofisą. Jo naujas ofisas yra,
127 N. Dearborn Street,
ruihųis 1420,,ant 14-tų lubų, Telefo
nas Dearborn 6096.

Traukimai uantų b« skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su mosi
pleitom galima valgyti Vešiausią truristą\ Garantuojąnia visą savo darbą, ir
žemas musų kulnas. ScrgČkiU Baro
dantis, kad nekenktų juaų ^valkatai.

Namų ofisas:,
10717 Indiana Avenue, Roseland
Chicago, Illinois.
Telefonas Pullman 6377

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedrie 8902

3514-16 Rooseyelt Rd

Arti St. Louis Avė.

1545 West 47th Street
Aakdand A«<.

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl
kurių matymas reikalauja pagelbos Gal būt, kad jums reikia akiPasitarkite su manim šian
dien. —| Pritaikau taipgi akinius
prie likusių čielų akinių stiklų.
Nedėlioj nup 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

CHICAGO, ILL.

AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avc.
Kampas 18 gatves, 3-čias aug&tas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabų
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

1323-1923
Istorijos apžvalgą paraše
$
K. Binkis ir P. Tarulis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengAi ir kiekvienam
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis
‘pušimis ir gaudė eg^ių ^ankumynais, o tų girių pavėsy
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.’’

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos,
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu rrfedutį darė.
-*

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
lis turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus/
Vilnius mUsų buvo, musy bus!
Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Parduoda
Kaina su prisiuntimu $4.00.

NAUJIENOS
1739 Sę. Halsted Str.,
Chicago, III

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu uali t^ip
padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas
dąlikas gali neleisti jums
pirmin.
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus
dantis yra nešvarus, tai jus uo
loms ar nenoronis turėsite ta
kaipo užmetimą tam žmogui. O
tuo tarpu gal-bilt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.
Liiterine, dantų tepalas, valo
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustat*
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emales —»tas sun
kus uždarinis pagalios tapo isriitas.

Didelė tūba Listcrinc dantų
tepalo kainuoja tik 25 centai;
gausite per savo aptiekoriu.
Lambert Pharmacal Co., Saint
Louis, U. S. A.

By Thornton Fisher
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NAUJIENOS, Chicago, III.
gijas bei kliubus
suvienyti.
Vakarėlio gaspadoriai pranešė,
kad vakarėlis įvyko ir jis buvo sėkmingas. Komisija, kuri
(Tąsa nuo 5 pusi.)
peržiurėjo, vakarėlio bitas, Pr«j
sveikatą nninšainu. dirbti ne mšč*, kad padarė gražaus pelkuriu nebegali, o jų planas bu no vaki rėly. Ligonių lankyto
vo gauti pusę i tuzino burdin- jai prat ęsė, kad vienas narys
gicrių, kurie nuolat dirbtą o serga jau keletas
mėnesių;
vakarais munšainą gertų, irgi Korespondentas pranešė para
nuėjo niekais. Štai vienas ntsi- šęs keturias korespondencijas.
tikimas. Pas viena!*■ ižvmu inunKliubni labai sekasi su pa
šainieri gyveno
rengimais. Jo parengti vaka
metą burdingierius, kuris mė rai kimšti prikemša svetainę
gdavo išsigerti. Jis ;
darbininkais. Nuo parengimo
nevien namie, hcl ir kitur. lieka jam visada pelno. Jo su
Į Kuomet munšainieris si
sirinkimuose yra tvarka gera,
kad jis geria kitur nuinš'iinu, Jis šioji* kolionijoje neturi ne
tai pradėjo jam( išmetinėtii. Jis priešų, kuomi I kilos kuopos
t pernai n e 'negalinčios apsiginti nuo prieni'apšikęsdmnas
munšainierį, lai yra pas kitą šų, taip ruso įų koresponden-.
žmonių teko
munšainierį nusimufavo, kuo- tai. Iš daugelio
met rriunšainierkos nebuvo na- man nugirsti, kad su
tokiu
mie. Atlikęs tą sunkųjį dar- Kliubu nėra ko bijotis vieny
bą, sugryžo atsiimti bucernes tis, lodei, kad jis neblogai sto
knygutę. Kuomet jis atėjo prie vi finansiniai ir jis pats susi
jų, munšainieris SU savo IUO- deda iš rimtų darbininkų. Jei
teria susimokė pavai.šinti j j : gu taip šnekale, lai darbnokimunšainieris laikė duris, o jo lės savo draugijose, kad suvie
moti ris pradėjo vAišinti svetį nijus šioje apielinkėje draugi
pantapliu. Netik jį mušė kiek jas bei kliubus. Kliubo visų
| triukšmo kėlė už i.šsimul’avimi nariu nuomonė yra, kad turejai nežinant. Tuo tarpu ėjo .pro Ii vieną pašelpinę draugiją šio
šalį detektyvai, užgirdo triuk je kotionijojr. Turint vieną pašmą ir pradėjo duris belstis. šalpinę draugiją, butų galima
Kada nenorėta duris atidaryti, sutaupyti daug bereikalingų i.š-

Lietuvių Rateliuose.

ANTANAS KUNDROTAS‘

Mirė nedėlioj, gegužes 10,
1925, 8 vai. ryto. Paėjo iš Lie
tuvos Girkalnių parapijos. Tu
rėjo amžiaus 30 metus. Vedęs.
Paliko moterį Kazimierą, sūnų
Ferdinandą, 8 metų. Seserį Bar
borą Amerikoj. Lietuvoj moti
ną, brolį ir 3 seseris.
Kūnas
pašarvotas randasi,. 1810 So
Halsted St. Laidotuvės . įvyks
e rėdoj, gegužės 13 dieną, iš
namu 2 vai. po pietų j Tautiš
kas kapines.
Visui gimines,
draugus ir pažįstamus kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliudusi
Simus.

Moteris ir

a+a

ANDREJUS PI PLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 9
d. gegužės, 1925, 9 vai. ryto.
Kilo iš Kauno rėd., Telšių ap
skričio, Kartonų parap., kaimo
Kontauėių, sulaukęs 12 metų
amžiaus. 20 metų išgyveno AmPaliko
dideliame nuliūdime
moterį Zofiją ir sūnų Audrių,
dukterį Heleną. Lietuvoj moti
ną ir tris seseris: Aurelę, Ka
zimierą, Valeriją ir brolį Anta
ną.
Kūnas
pašarvotas po nr.
2214 W. 23 f t. Chicago, III. Lai
dotuvės atsibus antradieny, 12
gegužės, 1925 m. iš namų 9 vai.
ryto į Aušros Vartų parap. ba
žnyčią, kur bus atlaikytos ge
dulingos pamaldos; po pamaldų
bus palaidotas A v, Kazimiero
kapinėse. Meldžiame dalyvau
ti laidotuvėse .visus • giminės,
draugus ir pažįstataus ir ati
duoti paskutinį patarnavimą.
Lieka nuliūdę: Moteris ir
vaikai ir švogerka Emilija.
Laidotuvėse patarnauja grafe.
S. Lachowicze.
. Tel. Lafayette 4223

tai jie jas. išlaužė. įėję apžiurė kn.ščių. o labinusiai hutų ga
jo stubą ir surado koletų bač- lima sutaupyti ir daug laiko.

kų smalos ir katilus, kuriais
dąžnai girdavosi. , šiaip taip
juos pagadijo, o tam burdingieriui liepė daugiau nesugryšti. Tai atsitiko paš tokį mun
šainierį, kuris nuolat niekina
visus progresyvius. Jis, pasi
gėręs nuolat duoda kiliems in
strukcijas, ir Tirpia j ii kiaušyti jo patarirftu žinoma, kurie
dumbsni, tie i\ klauso.
)

»

i
Kaipo lietuvis, lietuviams visados ,
patamaujv kuo geru n.«!al.

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

M. Yuška,

3228 W. 38tb St„

Roselaiid

Chicago, Iii

Užmokėsit po išgydymo

Labai daug sergančių žinąnių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j
daktarus ir nenori daugiau turėti iŠ
laidų.
—.
Mes todėl pasiryžome gydyti visa)
dykai kiekvieną sergantį kurie pas
mus atsilankys laikė šešių savaičių
nuo šios dienos iki pat užganė<linančių pasekmių.
Kad užtikrinus gerų gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba
naujausių ir geriausių Europinių i>
Amerikoniškų metodų kuriuos me?
turime pas save.
Musų X-Ray aparatas yra vienas
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. 0
musų prirengimas dėl išinieravimo ir
spaudimo kraujo niekuonlte neapvilia
Egzaminacija kraujo įr šlapumo atsi
būna jums ddr ten būnant.

■

Gegužio 5 d„ Aušros kambariuose, įvyko Lietuvių Improvemenfe ir Benefil Kliubo
susirinkimas. Priėmus proto
kolą, sekė komisijų raportai.
Iš jų svarbiausia tai, kad ko
misija stropiai darbuojasi vie
nijimui draugijų. Ji dalyvavo
Lietuvių Didžioje Kunigaikščio
Vytauto draugijos susirinkime,
kuriame išdėstė Kliubo užbrėž
tąjį tikslą. Po to Vytauto drau
gija išrinko komisiją, kuri iš
dirbs planus. Kliubo komisija
pasižadėjo aplankyti
visas
draugijas šioje
apielinkėje.
Kuomet tos draugijos išrinks
komisijas, tada jos išdirbs pla
nus kokiomis sąlygomis drau-

Metinės Sukaktuvės
DOMININKO VILAVRčIAt’S

REIKIA DARBININKŲ

PAIEŠKAI! dėl savęs liuksmaus
budo meilužės merginos arba naš
les, kuri suliktų įeiti j stonų mote
rystės. Neieškau nei aukso, nei
prrftj, žemčiūgų nei Imlų didžiau
sių. Nepaisau, kad neturėtų nei
drapanų, norint ir varguole birdniausi, kad lik huhj dora ir pfotin
ga ir namų šeimininkČ-galva. Nesenesnft, nuo 20 iki 30 metų. Bet
mylėčiau, kad mokėtų lietuviškos
rašybos, gerai ir skaityti. Su pir
mu laišku lai suteikia savo pavei
kslų ir aš savo
savu taipgi jau ir
su
plačia informacija apie save
mmm padėjimų.
.1. J. .1.
5625 So. 33-rd Avė,
So, Omaha, Nebr,

VYRŲ

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam.
Užlaibom malevą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS Prez.
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NAUJIENŲ
PIKNIKAS

a

VYRU

Inžinierių, $40 į snviiite. Moldcrių, $1 į vtdandą. Darbininkų, 50c.
į valandų, Pcčki:rių, $70 i mėnesį,
valgis ir kambarys. Karpentcrių
į dirbtuves, 80c. j valandų. Elek
troj išvadžiotoją, 75c. į valandą.
Stcmfilerių, 90c. i valandų. Janltorių, $25 j savaitę. Vyrų į ship-,
ping kambarius,
00c. į valandų.
Mes taipgi turime daug ir kitokių
darbų.
South Purk Ijnployment Agencv,
llfll So Halsted SI. 2 aukštas

apie jūsų plumbingą ir namų ap
PEOPLES

PLUMBING

&

HEATING SU PPL Y CO.
490 Milwauke Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Hayjnarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

3804 So. Kedzie Avenue
V

CHICAGO.
.......... . —.1 ■■ .....
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KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI

Baigiama budavoti 4 kamba
rių mūrinė* bungalow.
Lotas
30x125. Randasi 3 blokai nuo
Marųuette Parko $1000 įmokė-

J. SINKUS & Co.
. S0<> W. 69 St.
SAVININKAS parduoda 4-5
kambarių muriiiiį namą, slate
stogas, garažas.
L. C. Pekar,
,

PARSIDUODA arini išsimaino 4
pagyvenimų po 4 kambarius, ma
Pardavimui Barber Shop 4- rinis namas. Mainysiu į bite kokį
bučernę, grosemę ir, tt.
ri ų krėslų u p to date —iš prie biznį,
Atsišaukite
Era nk Birgela
žasties turėjimo
2-jų biznių.
1051
So.
Rockvvell Ser.
Kaina prieinama.
Tel. iaifayette 5351

PARDAVIMUI' GROSERNR
PARDUODU PIGIAI
ATSIGAUKIT
3336 So. Lowe Avė.

Del grosernių, bučernių, delikatesen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Speciąlis prirengi
mas Sostheim’s labai tvirta dėl
keptuvės, pigiai. Pinigais ar^a iš
PARDAVIMUI auksinių daiktų
mokėjimu.
krautuvė,
biznis išdirbtas per 12
1912 SO. STATE STREET
metų.
Geroj
virtoj — tarpe mai
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO. šytų tautų. Pardavimo
priežastis—
. . ...
, į y,. ,
-- nesveikata, dėl kurios turiu ap
leisti Chicago. ĄtsjŠaukit J Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Box 522

isreniIavojimui

BENIX)N «' šviesus kamba PARDAVIMUI,
riai, garu dildomi, šalę Lietu GROSERNfi IR BUČERNR
vių Auditorijos.
1
SU 2 ARBA 4 LOTAJS
K reipkitės:
, Box 633
Berwyn, III.
DEL RENDOS 6 ruimų ;n>artPARDAVIMUI btičornė ir
mentas, su forničidis ir visais parankumais, elektra, gesas, pirmas grosernėfloras, namas nutrinis,- arti (Tali*
Atsišaukite:
lomia. Avė.
Nedėlioj visų dienų
panedčlv, 6.30 vak. Anthonv Widro
3001 So. Wallace St.
2746 W. Park Avė.
Seely 9625
Phone Boulevard 6571

lŪLYMTKAMBARTy’

PARDAVIMUI saliunas ir lunch
room, duodame valgyti tiktai per
pietus, geras biznis. Randasi prie
KAMBARYS ant rendos ap pat gclžkeho, E. J. E. kur dirba
darbininkų. Pardavimo priešildomas, elektros šviesa, Ma- ( 3500
žastis, važiuoju į Europių ',
tyti galima vakarais.
101 Ridge\vood Avė.

1718 So. Halsted St.
2 fl.

BUNGAL0W Už $5000

PARDAVIMUI

NAMU STATYTOJAI

JOLIET, 1LL.

PAHSIDl’ODA
kendžių ir ięe
creiun .storas prie didelės mokyk
las —r lligh school, Užlaikoin taba
ko, cigarus, mokyklos reikmenis ir
liinchus. Ruimai prie storo. Ren3 metų lisas.
da $45. į mėnesį.
du
Pardavimo priežastis—turiu
bizniu.
657 W. 17 Str.

mainyti namus,
farmas, lotus,
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

PARDAVIMUI barbernė yra 3 bal
ti krėslai. Pubuimio stalas, cigarų,
tabako ir apsvaiginamų gėrimų. Pir
mas flatas gyvenimo. Važiuoju
j
Europą.
62.W1 67 Str.
Tel. l"irfax 2836

5321 So. Ilermitage Avė.

320 E. 14 Str.
Chicago Ileights, III.

ROBIN BROS

raną, už ‘pirmą pasiūlymą.
Atsišaukite tuojau.
85 N. ,Halsted Str.

NAMAI-2EME

BAGDONAS BROS.

šildymo reikmenis.

PARDAVIMUI
-' NAMAI-ŽEME
Kas iiojui pirkti,
, PARDUODU
Extra greitai
Bargenas
parduoti, arba
puikų restnu- i

GROJIKUS PIANAS, padėtas san
(lėlyje, hus parduota.'; u^SIlO.j
Moderniški
REIKALINGAS patyręs I)U* Naujas kainavo f
koisai
ir
88
notų,
su
benčiumi.
čerys, turi mokėti anglų ir lie- rietu ir 50 rolių. Išmokėjimaiskabipo
$10 j mėnesi.
tuvių kalbas.
<1
Ist Floor
1389
Wilwaukeo
Avė
4001 S. Campbell Avė.

REIKIĄ patyrusių beileriij
prie elektrinio preso j olselio
skudurų šapą.
I>ry & Co.
JM7 N. Sheklon St.
3 blk. į rytus nuo Ashland Avė,
... ■ « ..............
-"7---MOVING, EXPRESSINQ & COAL
PIANO MOVING FXPERTS
REIKALINGA AGENTŲ
Ijong distance handMng.
dirbti j Real State Ofisą, ga
Turime daug metų patyrimą.
bus vyrai gali padaryti daug
3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res. pinigų, kreipkitės:
i
-----------------------------—i----------- C. P. SUROMSKIS & CO
3352 So. Halsted Str.
Mes parduodame olselio kainomis
visiems. Dusižinokite pas mus
Tel. Boulevard 9641.

Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
( i zil «i

-«-a^-a a.A^.a a

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pranešimai

L

Plumbing, Heating

APSIVEDIMAI

— L. I. ir B. K. Kore4p.

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, draufijų komitetų, raštininkų ir visų
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus jsitėmyti šias taisykles.
L Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi j dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai,
antra — pranešimai' apmokami.
2. Dykai talpinami pranešimai
visų organizacijų, draugijų, kuopų,
kliubų, chorų ir ratelių sekamais
reikalais: kviečiant susirinkimus,
repeticijas, komitetų susirinkimus;
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikšeiojirnus ir tokius susirinkimus, kurie
nfra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo
pačiu reikalu.
3. Apmokami pranešimai talpina-]
mi visų organizacijų,
organizacijų,* draugijų.]
kuopų, klhibift chorų, rateliųJ. PJrupijų ir C
!xl- - sektų -reikatikėjimiškų
lais ’visokių
' \ bizniškų
‘
. parengimų:
>alių, teatrų, piknikų, koncertų,
vakarėlių ir bažnytinių ar sektaniškų apeigų (išskiriant liuterijas),
r visokie pranešimai galimi tal>inti laikraštyje.
4. Už apmokamus pranešimus
reikia mokėti 70 centų už colį arja dalj vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.
5. Apie kreditą reikia tartis su
Naujienų administracija.
6. Visi pranešimai norint patal
pinti j sekamos dienos laidų turi
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.
.

Pirmadienis, Geg. 11, 1925

PARDAVIMEI
muro namas 4
pragyvenimų, 3 po I kambarius ir
1—(> kambarių.
Visi patogumai:,
elektra, maudynės ir geradžius dėl
vienos mašinos, Gražiausia lietuvių bolonija prie 33 ii’ Lovve Avė.
Parduodu ant lengvi) išmokėjimų.
Savininkas
P. Rumšas
3116 So. Auburn Avenue
Phone Boulevard 1295
PARDAVIMUI 8 kambariųi moderniškas nąmas, 1 8526 Aberdern
*uSt., kieto medžio grindys, ant ce-1
mentinių bloksų, netoli bažnyčių j
ir mokyklų, prie karų linijom, Jo-1
tas 371/>xl25.
Atsišaukite:
Tel. Stevvarl 9651

PARDUOSIU arba mainysiu
gasolino stotį, South Sidėj, Į
Chicagos prapertę; arba išrendavošiu atsakančiam žmogui
labai geras kampas didelės biz
nio gatvės. Labai geras ir pel
ningas biznis. Kas nori užsiim
ti.
Z. S. Mickeviče and Co.
2423 West 63 St.
Phone Prospect 4345

4 FLATAI Už $10,000
Kampinis mūrinis namas su
dideliu lotų, randasi prie'' 65
gatves ir Halsted St. įmokėti
reikia tik $2500.
J. SINKUS & Co.
809 W. 69 St.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate
Visuomet busit užganėdinti
3352 S, Halsted St.
Tel. Baulevard 9611
Kas nori na
mų bargenų,
pirkti,
par
duoti arba
mainyti. Na
mus ant farmų, lotus, vi
sokius biznius
mainyti ant
namų. Visuo
met kreipki
tės pas
K. VALAITIS CO.
Bu,4 teisingas patarnavimas
3104 S<». Morgan St.
Tel. Yards 1571

MORTGECIAl -PASKOLOS
.ANTRI MORGlčIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVFSTMFNT
CORPORATION

*

3804 South Kcdzie Ave^
Lafayette 6738.

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 morgičių, nebrangia kaiha.
Greitas
veikimas.

MAX COHEN
Roem 351,' 140 S. Dearborn St.
Tel. Central 1191

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dressmaking ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, Dasigning, Tailoring ir Dressmaking. Lengvais išmokėjimais. Di(Helis numažinimas kainose.
VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE
2407 W. Madison,
Chicago, III.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

ŠTAI jūsų laimė
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos,
ir kitų mokslų. Musų mokyklos
nauja sistema stebėtinai greitai
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių
įgijo mokslus, — šiandie , jie yra
laimingi! čia kiekvieną’ žmogų
kad ir silpniausio proto padaroma
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.

Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas,
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO 2 fialų mūri
nis
mimas po 5 ir 6 kambarius ir
i
•
2 flatų medinis namas po 4 kamb.
RENI)Al kambarys prie ma:
Bhie Island, III.
elektra ir vanos
parduosiu už|
os šeinlynos, švarus ir didelis,
$11.000 cash. Likusius kaip vendai yra taip svarbu mokėti kiekvie
Nedėlioj, Gegužės 24
arba mainysiu ant biznio, loto ar nam gyvenančiam šioje šalyje, jou valgiu arba be valgio. Tele
gei tie, kurie kalba gerai angliš
ba automobiliaus.
fonas yra 3 lubos iš užpakalio.
ką! visur turi pasisekimą ir pirPradžia 10 vai, ryto.
Atsišaukite
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos,
X-Ray egzaminacija ir kitos yra
833 West 33rd PI.
knygvedystės, pilietybės ir daug
visai dykai be jokios jums atsakomy
J.
Lepo,
722
W.
33
SI
r.
kitų
dalykų gali lengvai ir greitai
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame
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