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Susekė Vokiečių 
bankų suktybes

Zita vis dar tikis būt 
Vengry karalienė

Prašo ambasadorių tarybos leis
ti jai su sunum grįžti Vengrijon

Spaudos persekiojimas 
Italijoj aštrėja

200 pasažierių išgelbėta nuo 
degančio laivo

Milžiniškos Vokiečiu 
banku suktybės

Areštuota daug liankininkų įvel
tų į suktybes siekiančias 10 
milijonų dolerių

Panašiai trys laikraščiai buvo 
adaikyti Milane.

Turino laikraštis Štampu, ku
rio leidėju yra buvęs Italijos 
premjeras Giolitti. formaliai siu 
lo visiems opozicijos laikraš
čiams paskelbti streiką, tai yra 
nebeleisti laikraščių tol, kol val
džia nepaliaus savo žiaurių per
sekiojimų.

Kartu su persekiojimu spau
dos nesiliauja* taipjau ir kratos 
opozicijos lyderių namuose, kaip 
komoj ir Milane ir kitur.

PARYŽIUS, sausio 3. — Bu
vusi Austrijos-Vengrijos cleso- 
rienė Zita formaliai • kreipėsi į 
ambasadorių tarybą su prašy
mu, kad jai butų leista su sunum 
Ottonu ir kitais šeimynos na
riais sugrįžti Vengrijon ir apsi
gyventi karališkame Godelio 
dvare.

Savo prašyme Zita sako, kad 
jos sūnus, kronprincas Ottonas, 
būtinai turįs būt Vengrijoj kuo
met busiąs renkamas karalius, ir 
taikos sutartis nedraudžianti 
jam grįžti.

Vengrijos monarchistai šiomis 
dienomis sušelpė Zitą įteikdami 
jai 100,000 dolerių, kuriuos ji 
depozitavus viename Ispanijos 
banke.

Frncija taraujasi su J. V. 
dėl skolų fundavimo

200 žmonių išgelbėta nuo 
degančio laivo

Prancūzai nori gauti dešimčiai 
metų moratoriumą

LEWES, Del., sausio 2. —
šiandie čia atgabenta daugiau 
nei 200 pasažierių, išgelbėtų nuo

BERLINAS, sausio 2. — Ber- 
lino policija praeitą trečiadienį 
suėmė ir kalėjimai! sukišo kelio
lika bankininkų, bankų kasinin
kų, sekretorių ir finansinių a- 
gentų, kadangi Prūsų Valstybės 
banke susekta milžiniškų sukty
bių, siekiančių apie 10 milijonų 
dolerių, o gal ir daug daugiau.

Suktybės išėjo į aikštę, kai 
pasirodė, kad Prūsų Valstybės 
banke trūksta didelių sumų pi
nigų. Pasirodė, kad vyriausiais 
tų suktybių vadais buvo keturi
Barmatų broliai, organizavę visą degančio garlaivio Mohawk. 
eilę kredito bankų Vokietijpje. 1 rp—' — 

, Tie Sarmatai karo laiku buvo 
gavę leidimą gabenti Vokietijon 
maistą, ir tuo uždirbo milžiniš
kus pinigus, kuriuos tečiau laike 
užsieniuose. Už savo milijonus 
jie įsigijo visą salą, kurioj pasi
statė puikiausį palocią ir gyve
no kai koki feodaliai baronai.

Trečiadienio naktį tą jų palo-j
čių apsiautė 30 motorinių laive- hawk gabeno $130,000 
lių su 300 milicininkų ir parei- prekių, 
kalavo, kad broliai Barmatai pa-1 
siduotų. Pastarieji bandė pa
sprukti, tečiau jiems tatai nepa
vyko ir jie buvo suimti.

Policija uždare tryliką jų ban-, 
kų ir keletą fabrikų, įveltų į tą1 
Barmatų brolių švindelį.

Barmatų Įstaigoj kurį laiką 
dirbo ir Vokietijos prezidento 
Eberto sūnūs, bet patyręs, kad 
bankas, kuriam jis tarnavo, da
ro suktą biznį, jis prieš du mė
nesiu atsisakė nuo vietos. .Jo 
suteiktomis informacijomis ir 
padaryta Barmatų ir jų sėbrų 
areštas.

Į Tasai garlaivis plaukė iš New 
Yorko į Charlestoną, ir pakeliui, 
laike smarkios audros, užpakali
nėj laivo daly kilo gaisras. At
vykusiam gelbėti pakraščių sar
gybos laivui Kickapoo pavyko 
visus pasažierius paimti nuo 
liepsnojančio garlaivio ir parga
benti juos i Ix?wes.

’>e pasažierių garlaivis Mo- 
vertės

PARYŽIUS, sausio 2. — Fran 
cijos užsienio ministerija šian
die patvirtino pranešimus, kad 
finansų ministeris Clementel 
pradėjęs tapantis su Jungtiniu 
Valstijų iždo sekretorium Mėlio 
nu dėl Franciics karo skolų fun- 
cavimo. 

I

i-avo notoj, kuri buvo pasiųs
ta Melionui praeitą trečiadienį, 
finansų minis’teris Clementel 
prisimenu apie moratorium de
šimčiai metų ir nurodo, kaip val
džia mano Francija sugebėsianti 
savo skolas mokėti.

J. V. MATROSAI IŠSODINTI 
NANKINE SVETIMŠALIAMS 

SAUGOTI

Persekiojimas Italijos lai 
kraščiy aštrėja

Kai kurie opozicijos laikraščiai 
proponuoja paskelbti spaudos 
streiką

Komunistai patys supro 
vokavę kalinių maištą

I VIENNA, Austrija, sausio 2.— 
Laikraščių žiniomis, nesenai įvy
kęs kalinių maištas Leningrade 
buvęs pačių komunistų suprovo
kuotas. Persirėdę komunistai 
maišęsi tarp priešingų bolševi
kams pažvalgų kalinių, dėdamie
si irgi bolševikų priešais, tuo 
budu kalinius provokuodami. To 
pasekmė buvus ta, kad apie pus
antro šimto kalinių buvę sušau-

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 2.
Pranešama, kad Nankine iš

sodinta kraštan visąg Jungtinių 
Valstijų laivyno kareivių būrys, 
tai padaryti tikslu apsaugot sve
timšalių gyvenamąjį distriktą 
nuo kiniečių puolimo ir plėšimų.

Dieną prieš tai bandos buvu
sio Kiangsu militarinio guber
natoriaus či šieh-Juano kareivių 
apiplėšė mieste keletą didelių šil
ko sankrovų, padarydami fir
moms *800,000 dolerių nuostolių.

Patsai generolas či yra pabė
gęs į šanghajų.

SUĖMĖ ĮTARIAMĄ ASMENĮ 
DEL $10,00,000 ŠVINDĖLIO

286,641 EX-KAREIVIV •REI
KALAVO ILLINOIS BONŲ

DAYTON, Ohio, sausio 2. — 
Policija areštavo tariamą Morto- 
ną S. Havvkinšą, kurs praeitą pa
vasarį buvo Indianapoly inkrimi
nuotas dėl suktybių, bet buvo 
nuo teismo pabėgęs.

Hawkins buvo įsteigęs kompa
niją vardu Hawkins Mortgage 
Company, su skyriais įvairiuose 
miestuose. Ji darė biznį sukty
bėmis ir esanti išvyliojus iš žmo
nių apie 10 milijonų dolerių, ligi 
pagaliau švindelis išėjo aikštėn 
ir tos sukčių kompanijos gauja 
pateko į teismo rank.es. Aštuo
niolika jų buvo pasmerkta, bet 
patsai kompanijos galva, Morton 
Ilavvkins, pasislėpė.

it i jau - ----------------
spapdon,; BOMBOS SPROGIMAS

ROMA, Italija, sausio 2. Per 
metu metus Italijoi nebuvo to

kio žiaur ius perse^ic jimo šapu- 
dos, tok’o urminio konfiskavimo 
laikraščių, koks pasireiškė pasta
romis t* imis dienh '.į. Beveik 
visa opozicinė, fašistams nepri- 
tariarr5toji spauda i<pc patrem
pta, Mussolini’o valdžiai nuta
rus “sutriuškinti opozicijos 
šmeižtu kampa r. i »ą. ’

Vakar įvairių opozicijos laik- 
laščių .ola*- njost- t aiga pasirė
dė būriai policininkų ir pareiš
kė, kad spauuai i 
laikraščiai negalį ei
vis tiek, ar juose v kas nors 
priešingo val’/isi įcėta ar ne.1 MACOMB, III., sausio 2. —
Dėlto tą d.eną 3 n oj neišėjo Praeitą naktį sprogo kažinkieno 
vienas tytmetini' ia kiaštis, du mesta miesto rotušėn bomba. Vi- 
vidurdienio ir trys vakariniai, sa užpakalinė triobesio dalis ta- 
Ijaikraščių pardavinėjamose vie- po sudraskyta ir visi lapgai išby- 
tose buvo vien tik fašistą laik- rėjo. Rotušės rūsy miegojo ke- 
raščiai, bet žmonės jų visai ne- lėtas pabastų, bet jie isl'ko nesu
pirko. žeisti.

VOKIEČIŲ LAIVYNO LIEKANOS Lietuvos žinios
Seimo narys kun. Dagilis 

patrauktas tieson 1
Nelaimė Kauno Šančiuose

Paveikslėly parodyta keli vokiečių laivai, Anglų kompanijų 
iškelti iš vandens ties Scapa Flow. Tie laivai buvo ten alian- 
tų paskandinti karo metais.

$331,131,114 Amerikos Pritaria pabranginti kai 
karo jėgoms. I nas pašto siuntiniams

WASHINGTON, sausio 2.
Įneštame šiandie atstovų butaln S padidinti algas pašto tarnau- 
karo departamento apropriacijų | 
biliuje reikalaujama paskirti 
331,131,114 dolc,”ių ateinantiems 
fisko metams Jungtinių Valstijd 
reguliarei armijai išlaikyti josį 
dabartinėj sudėty — 12,000 įvai
raus rango karininkų ir 125,000 
kareivių, neskaitant 8,000 Fili
pinų skautų, armijos oro jėgoms 
etc.

enato komisija taipjau nutarė

tojaims

20 REISINIŲ ARKLIU
SUDEGĖ

LOU1SVILLE, Ky., sausio 2. 
— Praeitą naktį sudegė Glen- 
view faimoj arklidės, priklau
sančios reisinių arklių auginto
jui Hickmanui. Tvartuose sude
gė dvidešimt reisinių arklių. 
Nuostoliai siekia apie 50,000 do
lerių.

VVASHINGTONAS, sausio 2. 
— Senato komisija pašto reika
lams šiandie patvirtino valdžios 
paduotą bilių padidinti pašto 
tarnautojams algas ir pabran
ginti kainas pašto siuntiniams.

Pašto departamento betgi 
siūlomas kainų siutimams pa- 
Sranginimas tapo komisijos mo- 

ifikuotas taip, kad antrosios 
klasės siuntiniams kainos bus 
daug mažesnės, nei originaliame 
projekte reikalauta.

Bilius turėtų įeiti galion šių 
metų balandžio 15 dieną ir baig
tis ateinančių metų vasario 15 
dieną.

Kiny valdžia paskelbė 
visuotiną amnestiją

©RHS

SPBINGFIELiD, III., sausio 2.
Service Recognition • Board 

pranešimu iki praeito trečiadie
nio, taigi iki paskutines 1924 m. j 
dienos, 286,641 Illinois ex-karei- 
vis padavė aplikacijas 
valstijos kareivių bonams gauti, pinigais šitaip:

Einant įstatynfu, visos aplika
cijos, kurios butų dar paduotos, 
bus atmetamos, kadangi termi
nas aplikacijoms paduoti 
baigė su paskutiniąja 1924 
diena, tai yra su gruodžio

Chicago ir apielinkė. šian
die dalinai apsiniaukę; maža at
mainos temperAturoj; vidutinis, 
didžiumoj pietvakaris vėjas, 

j Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 26°F.

. šiandie saulė teka 7:18, leidžia
si 4.30 valandą.

PEKINAS, Kinai, sausio 2. — 
Kiną valdžia paskelbė visuotiną 
pilietinio karo amnestiją. Iš am
nestijos išskiriama vien tiktai 
buvęs prezidentas Tsao Kun ir 
jo šalininkai.

MOTINOS PRIESAIKA

PINIGŲ KURSAS

Prisiekė paaukoti savo gyvastį 
kad sūnūs išliktų gyvas, ir 
priesaiką išpildė

KAUNAS ĮLŽ]. Valsty
bes Gynėjo parėdymu dėl Vieš
vėnų trukšmo, sulig policijos 
protokolo davinių, patraukti 
tieson taipgi ir iš kitois pusės 
trukšmininkai: kun. Dagilis ir 
Kazlauskis, kurie šaudydami 
iš revolverių sukėlė dar dides
nę suirutę. Policija kun. Dagi
liui liepiant šaudyti, atsisakė 
tai daryti. Tuomet jis su savo 
bendru iš šventoriaus ėmė piŠ-' 
kinti.

Ardant kareivinių sienas vienas 
darbininkas užmušta, du sun- r 

kiai sužeista.

KAUNAS JLŽ]. šeštadie
nį, gruodžio 6, Šančiuose atsi
liko nelaimė.

Kaip žinoma 1915 m. Šan
čiuose* sudegė visos kareivinės.

Keletas kareiviniu buvo vo- c ,

kiečių ii- lietuvių atstatyta. Ki
los gi sudegusios kareivines iki 
šiam laikui -stovėjo neatstaty
tos. Pastaruoju melu viena 
bendrovė apsiėmė jas pataisyti 
ir pasisamdė 10 darbininkų 
pradėjo darbą. Kuomet darbi
ninkai ėmė ardyti sienas, pasi
pylė plytos. Dauguma darbi
ninkų atsitraukė, bet 3 darbi
ninkai, būdami tuo metu tre
čiame aukšte, neturėjo gali
mybė •* pasitraukti ir juos už
griuvo smėlys ir plytos. Vienas 
darbininkas Nekrasovas užmuš? 
tas. Du darbininkai vos gyvi 
iš po plytų ištraukti.

Valdžios parėdymu darbas 
kad Teisėjas neteisė- Sl^tabdytas.

išlaikė po areštu šešias pa-1 Teko patirti, kad apsiėmusi 
pil. Gedvilų, nesurašęs dėl bendrovė atstatyti kareivines 
kaip reikalauja konstituci- su ’nžįneriurn patraukti alsa- 
jpkio nutarimo ir paskiau • k°ni> ^en.

pripažinęs, kad loję by-Į 
negali būti tardomąja i ■

priemonei taikinama lailątaai' 
sargyboje. Del to nutarta iš-! 
kelti prieš jį disciplinaris per> 
sekiojimas, perduodant jo b)/ 
lą Vyr. 'f'rLbtinoIiii. \

TELŠIŲ TARDYTOJAS PET
KEVIČIUS TRAUKIAMAS 

ATSAKOMYBĖN

Šiaulių 
svarstėapygardos Teismas 

skundas ant . einančio pareigas1 
Teisių nuovados Taikos Teise-j 
jo Petkevičiaus dėl jo šališku
mo Viešvėnų trūkimo bylos 
dalyvių (Gedvilos ir kit.). Pa-Į 
aiškėjo, 
tai 
ras 
to, 
ja, 
patsai

SPROGIMAS IŠGĄSDINO 
KAUNIEČIUS

VEDIMO AMŽIUS 
LIETUVOJ

- Statis
tą rp vy- 

15 it daugiau metų ne
yra 46,2%, vedusių 

našlių --- 3,9%, persise- 
2,5% ir nežinomos

tjkos biuro žiniomis 
rų nuo 
vedusių 
48,7%, 
kyrusių
šeimos padėties — 9,7%.

Tarp moterų' lo paties am
KAUNAS [iU], - (■.ru0.lži<>'ž.il,,1ls..net<>kfi’l'!« -vra
<1. 2i/> vai. smarkus trenks- 1’!e_ ’ nfl'

14,7%, persiskyrusių 0,7% 
ii* nežinomos šeimos padėties

9 
mas vėl buvo sujudinęs Kau
no gyventojus’. Pasklydo gan
dų, busią sprogęs Fredoj sprog-Į 
s taniosios medžiagos sandėlis.

Pasirodė

Didesnė, pusė nevedusių vy
rų yra tarpe turinčių ligi 30 

betgi, kad gandai metų; didesnė pusė netekėju- 
buvo be pamato. Fredoj buvo j šių moterų yra tarpe turinčių 
tik sprogdinamos netinkamos. ligi 25 metų. Tuo budu vedimo 
minos. Likusios minos bus su-'amžius Lietuvoj yra gana nukš- 
naikintos šiomis dienomis. j tas.

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą

KaiMADRIDAS, Ispanija.
ancĮais jaunas kareivis Grau grį
žo sveikas iš Afrikos karo į sa
vo namus Teruelyj, tnotina pasi
tikę jį su neapsakomu džiaugs
mu, bet vakare eidama gulti ir 
sakydama jam “labą naktį” ji 
pridūrė: '

“Dabar turiu išpildyti tau kad 
žadėjau Panelei švenčiausiai.”

Sunūs į tokį motinos pasaky
mą - 11 ---
tojai 
žudę, 
Jos

/
Vakar, sausio 2 d., užsienio pi- 

_... nigą ne mažiaus kaip už $25,000 Uoli nnois ierįų bankų buvo skaitoma Amerikos

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......

F’rancijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ..........

Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 niarkių . 
Suomijos, 100 markių ... 

Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

pasi
metu 
31.

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
SERGA

. $4.75 

. $5.01 
$17.68

. $5.44
$4.26 

$19.25 
$15.12 
$40.53 

. $2.52
$26.95 
$19.48

mu

Lietuvos Pinigu Kursas
—------ i --------

MEKSIKOS MIESTAS, sausio Siunčiant pinigus Lietuvon pei 
2. Meksikos prezidentas Cal- , Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 
les susirgo. Del ligos jis negale-. mas šitaip: 
jo priimti diplomatų vizitų Nau
jais Metais.

MIRTIES BAUSME

50
100

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

(taleriais yra skaito-

.... $5.50

..... 10.50

.... 20.75

.... 81.00

..... 41.25

.... 5f.5O
.... 61.75
.... 72.00

400
500
600
700
800
900

1900 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25

PORT MADISON, Iowa sausio 
2. — šį rytą vietos kalėjime pa
karta negras Archie Burris. Mir
ties bausmei jis buvo teismo pa
smerktas UŽ nužudymą vienos 'centai pašto išalidų už kožną siuntini, 
moteriškės. te,e8ramu ’ --- "

nekreipė domesio, bet ant ry
ti suprato. . Jo motina nusi- 

pasiskandindania upėj, 
kūnas buvo išgriebtas iš 

vandens.

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog Į musų 
raštinę arba j bile vieną sekamų skyrių:

i

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

Darant tai'dymą kelios kaimy
nės papasakojo, kad kai laike 
karo Afrikoj, kuriame dalyvavo 
jos punus, Grau’ienės vyras mi
rė, ji nuėjus bažnyčion prieš 
Dievo Motinos altorių padarė 

.dus, pad jei jos sūnūs gy
vas sugrįšiąs namo, tai ji už tai 
savo gyvastį atiduosianti.

Ir tą prižadą išpildė.

nes

..... 82.25 Dieve
92.50 nrjža, .... 102.75 pma

i Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
• centų daugiau.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

rank.es


Balius ir šokiai
Linksmi Lietuviški-Angliški Šokiai

Rengia Liet. Socialistv Sąjung. VIII Rajonas 
ir Liet. Socialistu Jaunuomenės Lyga

Nedėlioję, Sausio 4 d., 1925 m.
M. MELDAŽIO SALĖJE

2212 W?23 l’l.

Prpdžia 8 vai. vak. Grieš K. Pociaus Jąpzz Orkestrą.

| žangu vyrams 50c., merginoms ii- moterims 35c.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti.
— RENGIMO KOMITETAS.

Maskinis Balius!
DRAUGYSTĖS ŠV. ONOS

Nedėlioj; Sausio-Jan. 4 d., 1925 m.
MILDOS SVETAINĖJE

3142 South Halsted Street
Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 50c ypatai

Šiuomi tinime garbės kviesti tamstą atsilankyti j musų didelj 
maskinj balių, o busite pilnai užganėdinti.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

15 METINIS SU ŠOKIAIS

Koncertas
CHICAGOS LIET. DR-JOS SAV. P AŠ.

Nedėlioj, Sausio-Jan. 4 d., 1925 m.
VVICKER PARK DIDŽIOJOJ SVET.

2040-46 North Avė., arti Mihvaukee Avė. ir Robey St.
Durys atsidarys nuo 6 vai. vak. Programas prasidės 7:30 vai. vak.

Muzika Sarpaliaus 
įžanga 75 centai ypatai.

Ateikite patys ir kitus paraginkite ra atsiveskite.
Kviečia KOMITETAS

DIDELIS ~METINIS BALIUS
RENGIA CHICAGOS LIETUVIU 

PAŠELPINIS KLIUBAS

Nedalioj, Sausio 4, 1925
APVEIZDOS DIEVO SVETAINĖJ 

Union Avė. ir 18th St.
Pradžia 6 vai. vakare.

* ,

Kviečiame senus ir jaunus atsilankyti, nes tu
rėkite geriausią progą pasilinksminti prie Vytauto 
Beno. 1 Kviečia KOMITETAS

1

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET -

Tol. Kotlzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti S t. I,ouis Avė.

CHICAGO, ILL. '
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Kas Dedas Lietuvoj
Grįžta rusų laikai.,.. }

TAI HA(iĖ., , Komercinės
mokyklos ir M-jų JSėminarijos 
pedagogų taryba uždraudė mo
kiniams vėliau astuonių valan
dų vaikščioti gatvėmis'' (daržais, 
tur būt, neuždraudė), Uždrau
dė taip pat, kad ir švimtadie*- 
niais, lankylis į susirinkimus, 
paskui tas, pasiliinksminipitis, 
ypatingai uždraudė lankytis į 
Jaunimo sąjungos choro repe
ticijas, nes toj salėj buvusi Dr. 
J. šliupo paskaita, dėlto ir bi
joma, kad mokiniai gali užsi
krėsti laisvamanio dvasia.

MAKIAMPOLĖ. XI. 16. šian
dien jautresnių lietuvių palenk
tos galvos — gedulą! Gi čia 
Mariampolėj, kur musų tau
tos žadintojas didvyris Vincas 
Kudirka praleido daug jaunys
tes. mokslo dienų, kur paliko 
tiek daug apie save atminimų 
— tuščia! Pilnos gatvės, išga
le i galų, betiksliai slankiojan
čio jaunimo, moksleivių ir gir
ių. Nieku jiems neprimena apie 
lą dvasios milžiną Kudirką. 
Nei paskaitų^ nei žodelio. At
rodo, ..kaip anuomet caro lai-

Išsižadėjo “dėl trupi
nio 'aukso, gardaus 5 
šaukšto”.. . —M.

Kaunas
A. a. prof. K. Būgos

i,:

laidotuves

pusbadžiai gyvenęs, 
kad dirbū tautinį 
byvęs takįj^a'Si, bet 
larbštiLs; badu ir

mokslų fakultetas asmeny a. u 
K. Būgos nustojęs didžiausio 
savo mokslininko. (Lietuvoj ge
nijus pasireiškęs dar Daukšos 
asmeny 
ny, 
n v pra

, augęs • Jauniaus' asme- 
a. a. prof.- Būgos asme-

galybę. Labai tenka gailę- 
nes tas genijus, nors ir la- 
daug»daug, tačiau nedavęs

šeštadienis,. Šalusio 3, 1925
— • , i / • . — •
i

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Koool 530
Tfl. Centrą) 6896

Vak. $22.3 S. fhlstrd St„ Cblcago
Tel. Yorde 4681

NORĖDAMI:
PIRKTI. PARDUOTI AR M AI-g 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J* 
PAS MUS. TAS JUMS Busi, 

ANT NAUDOS. I

S. L. FABION A S CO.

vargingai, 
tcdel tik, 
darbų. N 
begaliniai
šalčiu miręs, bet dirbęs Lielu1- 
vaj. Baldamas Tumas pa£y- 
mejo, kad musų materializ
mo laikais reiktų paragauti 
to idealizmo, to romantizmo, 
kad atsikratyti nuo to troški
mo tiktai paimti, pagrėbti, bet 
nieko neduoti. Tada — dirbant, 
duodant ir Lietuva pasidarytų 
turtingesnė ir žmonėms joje 
geriau Įpilu 'gyventf.
' ■ ■ s > *

Tikrai. Ir S. Daukantas ir 
V. Kudirka ir lik ką’ miręs- K. 
Būga. Lk tųvai lik davė ir da
vė, o nieko iš jos neėmė ir ne
gavo... O jie iLietuvą pratur
tino.

—-

*1

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. WašhingtonJ St., Room 1310 
Telephone .Dearbom 8946

A Vakarais: 12151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai* siunčiam pinigus Ir
9 Parduodam Laivąkortes. 9

tis, 
bai 
to, 1<ą gjail'ėijęs duoti. Didžiausiu 
gi nuostolis tame, kad nepa
lankių aplinkybių dėka, jis ne
suspėjęs palikti įpėdinių.

Pas prof. Būgų, ne į garsius 
pasaulio universitetus, važiavę 
mokintis lituanistikos iš viso 
pasaulio.

Velionis Lietuvai tarnavo vi
sa savo eiMy'be ir vienų tiesų 
parodyti lietuviams tenorėjo. 
Del jos jis ir auka tapo. Jis 
niekei nerašė dėl titulo ir gar
bės,' bei viską dirbo turėdamas 
prieš akis liesą. Nebeturėdami 
Būgos 'sekime jo brangų pa
vyzdi, ir šis mus paskatins to
liau darbus varyti; Prie kapo, 
dar be sakytų asmenų, kalbėjo 
archeologinės komisijos var
du p. Janulaitis, Universiteitp 
studentų vardu - - stud. Mar
čiulionis ir du brolių latvių 
tautos atstovu nuo Latvių-Lie
tuvių vienybės draugijos ir lat
vių žurnalistų ir rašytojų var
du. Musų brolių latvių kalbo
se buvo pabrėžta bendras didis 
nuostolis aišcių tautoms^ nete
kus jo žymiausio tyrėjo, kokiu 
buvo velionis Būga.

Laidojant a. a. prof. Būgą 
visi liūdėjo, 'lies jo kapu laike 
prakalbų verkė profesoriai, ver
kė publika.

—įso Meras

ARTISTAS COMIAGOFF

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Waskington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utaminko vakare
Į 1814 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

Ant Bridgeporto Šaradoj nuo 
• 6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.

8236 S. Halsted St. T.Boul. 6787

K. GUGIS
ADVOKATAS

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St;

PRANEŠIMAS

Miesto ofisai
127 N. Dcarborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

vNedčliomis fino 9 iki 12 ryto.

irVisiems musų kostumeriams 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui:1 kauti/, 
sveterių, dresių. Geriausio mate; 
riolo ir vėliausių stylių. - Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marle Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai pai'odys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Room 1211 
Telef. Dearbom 1013

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yarda 6894 
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. VVAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subaigs ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS i 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

’ki 9; Subatomia visą dieną; Švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant agzamina- 
>jiniQ apsirūktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

flLSOH^ 
Fashion
»STURE

3235 S..HalstediSt
I vii. ' .-.A ~ ’ b’i

Ba 
vie-

šeštadienį, 9 vai. 
zilikoje atsiliko už 
lionį gedulingos pamaldos, ku
rių metu giedojo musų valsty
binės operos choras. Gedulin
gas Mišias laikė universiteto 
garbes prof. Dambrauskas.

Po pamaldų grandiozinės mi
nios, ištisos vainikų eilės (virš 
50), giminių,, draugų ir pažįs
tamų apsuptas velionies kūnas 
buvo lydimai i kapus.

Paskui karsto ėjo velionies 
motina, vienas brolis ir žmo
na.
dų orkestras k skambino visų 
Kauno bažnyčių varpai. Eisena' 
buvo . sustojusi ties universite
tu, kur a. a. prof. pagarbai bu
vo sugriežtas godulio maršas.1 
Po valandos su viršum ėjimo 
eisena pasiekė kapines. Ištisa

a. a. Rep.

Simano Daukanto 60 melų 
nuo jo mirties sukaktuvių mi
nėjimas, jo vardo mokytojų 
seminarijos iniciatyva, buvo 
V. Teatre. Suskambinus gedu
lingą Šopeno maršą, kan. Tu
mas padarė apie tą musų tę
vi n ainį paskaitų, kupi^j nupa
sakojo jo bjografną, lĄnbudino 
jo, kaipo darbininko, literato, 
istoriko asmenį ir jo nuveiktus 

, vargin- 
gai mokslus ėjęs ir, išėjęs juos,

Lydėjimo metu grieže du- darbus. Neturte gimęs,

kar.-ito pasakė karštas prakal
bas. Seimo vicc-pirm. l>r. Jo
kantas Seimo vardu kalbėda
mas pabrėžė tą didį nuopelną 
lietuvių tauljį ir visam pasau
liui, kuri a. Ji. prof. Būga pa
dare atrakindamas naują, dar 
nežinomą pasauliui istorijos do- 
(lumenlų šaltinį išaiškinda
mas kalbos paslapli'S'.

. t ni\ersileto* rektorius prof. 
Būrys vardu universiteto, ku
riame jpa;stanais pirdfesoriavo 
<r kkirio autoritetu skaitėsi, 
pabrėžia lą didelį uždavinį, 
kokį ant universiteto jiems už
krovė slaiga mokslininko prof. 
K. Būgos mirtis..

Humanitarinių mokslų fa
kulteto vardu kalbėjo p roles. 
Voldemaras. 1 i ūmai) i tarinių

Mo-
Sa n
Co.

Baigęs Imperatorišką Baletų 
kyklą Petrograde. ' Šokėjas 
Carlo Operą ir Chicago Opera 
Jei jus žingeidaujato baleto šokiais, 
ateikite subatoj nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų ir seiįedojc nuo 6 
kare, VVhite Mark Sq. 
ir Halsted St.

■ «^r-w----- • ■ -- - ----- -4-~ ’

Vien tik Lietuvių kraiituvč

iki 7 va), va- 
Parke, 30 St.

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant,
SEVERA’S COUGH BALSAM.

Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir 50 centai.

Severa’s Cold and Grip Tablets 
sulaiką persišaldymą nėdodant jam išsivystyti. Kaina 30 centai pas aptieką

Severo Kalendorių 1925 metama gaunama visur aptiekose, ar nuo
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, I0WA

RĖMAIS PAVE-IlKS
^P.'CONRAD^^
PfeLFOTOGKAMS

' Patui imas mano ioytas /

atlieku kuoderiausiai J

So. Halsted St. Phorie Boūlevard 6$69

13-as Didelis M

Rengia

Liet. Baltos žvaigždes P. K. f

FRANK P.
WATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
džių ir auks.iniiTx(laiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš- 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
%

652 W. 18-th St., Chicago, III.

TsJ. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaukiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th St„ Chicago, III.

Complete in Itself
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir - 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

\41eldutcrSlrop Razor

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 8. La Salia St,, Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. noo 9-6 r

V h k h rn i s
8301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panedilio ix 
P5tnyčio>.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Learitt SU 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 i*yto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.

r«l. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisai vidurmiestyj:
I

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVaflhinjtun St.
Cor. Wa»hin«ton & Clark

Namų Tel.: Hyde Tark 8396

karadų Balius $500
Sukatos Vakare

Sausio 1925
Meldažio Svet

2242 VK. 23rd Place

Pradžia 8 v. v. Muzika F. JERIGK Kviečia NARĮ AL



šeštadienis, Sausio 3, 1925
........... ..La..............

■imi, I' IJ ., u • t ja^yShadh

[KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Detroitiečių vakarai
parengimai

ir

Gruodžio 27 d., šeštadieny, 
“Aido” Choras statė M. Pet
rausko operetę “Concilium Fa- 
cultatis”. Veikalas trumpas, 
vieno akto; muzika gerai su
tvarkyta. Bet aktoriai nebuvo 
šiai operetei tinkamai parinkti. 
Visoj operetėj buvo tik du ak
toriai, kurie atsake savo ro
lėms, tai S. Bimkus ir Kviet- 
kau.'kaitū. Jei visi aktoriai bu
tų taip atlikę, tai galima saky
ti, kad vaidinimas butų buvęs 
geras. Pats Aido Choras dai
navo negeriausia, 
gerinus, negu kelis
sius kartus kad dainavo, 
ras turi daug narių, liet 
progreso nedaro; pereitą 
na choras buvo geresnis, 
dabar.

įmonių šiame vakare 
mažai buvo; gal teks* 
ir pridėti.

sirinko daug1 šokikų. Tad atei
čiai gal ir turės pelno. L.- 
publika veikalu liko nepaten
kinta, nors jame ir yra daug 
liesos. Tokie veikalai tik at
pratina publika lankyli vaka
rus'.

Seknindieny, sausio I d., ap- 
š v ie I iečiai rengiasi pastatyti 
puikią t veiksmų dramą “Val
kata”. Tai yra vienas iš pui
kiausių veikalų lietuvių kal
boj. Nors J. J. Zolpo visi vei
kalai yra geri ir jie visuomet 
patenkina publiką, liet šils yra 
geriausias jo veikalas. Vaidini
mas bus Lietuvių Svetainėj; 
pradžia 4 v. po piet.

*-** MMt fe

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

Š235 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 3138 
Al. Woitkewicz-

BANIS 
AKUŠEREA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

3 Atsitikime. Tei-

^DR. HERZMAN^ 
-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1I2B W. 
I8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
<r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Gana)
311®. Nakt| 
Drexel 0950

Boufavard 4186
Y

3235 S. Halsted St.
Val.j 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

' < w ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergir 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

AMERICAN & I.ITHITANIAN 
TENTU,E CORPORATION

PRANEŠIMAS AKCI
NINKAMS

Metinis akcininkų susirinki
mas virš minėtos korporacijos 

Bet atsibus sausio 20 d. 1925 m.
10 vai. iš ryto Lietuvių Salėje 
kampas Silver & E. gatvių, So. 
Boston, Mass.

Kadangi daugelis akcininkų 
yra permainę savo antrašus ir 
naujų mums nepridavė, tai mel
džiame visų akcininkų savo ant
rašus tuojaus mums priduoti ir 
imti atydon viršpaminėtą vietą 
ir laiką susirinkimui ir dalyvau
ti jame kuoska tingiausia.

Kurie akcininkai negali daly
vauti, pareikalaukite pamainų 
(proxies) blankų, kurios bus 
tuoj išsiuntinėtos.

A. & L. Tex. Corp.
Antanas Kriaučialis, sekretorius 
253 Broadway, S. Boston, Mass.

%

-

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHICAGO ILLINOIS

431 So. Dearborn S t.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27,1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudą in force .... 78 ’/į nuošimčių 
Pelnas už assets...... ...............  33 54 nuošimčių
Pelnas už nuošimčius...... .......... 27 nuočimčiai
Pelnas už įplaukas.................... 22 nuošimčiai
Abelnai pelno........................... 41 nuošimtis

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery. ,

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

MIS. MICHHIEVIGZ - VIOIKIENE
' AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennayl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką patav 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
luoša moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

nors visgi 
pasta ruo-

Cho- 
jokio 
sezo- 
negu

A

Kalbame lietuviškai

CENTRAL TIZ6 BANK
1112 West 35th Street. Chicago

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigu prisiunčiu $..

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

labai 
chorui

Paštu 
.... $62.00 ... 
...... 72.25 . 
...... 82.50 
...... 92.75 
.... 103.00 
....  514.00

Keistučio draugija rengiasi 
I a tyli I veiksmų komedijų 
Vairvs”. Vaidinimas bii's sau-

Pranešimas

Suteikia geriausj patarnavimą visais bankiniais reikalais.

UNIVERSAL
STATE
BANK

Chicago, III

■»

1739 So. Halsted St.,

BANK

SAV I N

600 litų ...
700 litų .
800 litų .
900 litų .

10°0 litų ...
5000 litų ...

50 
100 
200 
300 
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

šis bankas yra atda
ras visą dieną suba- 
toj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Lietuviai, dabar yra geriausis laikas perkelti pinigus iš bankų 
kitų j l ietuvių Bankų, UNIVERSAL STATE BANK.

Atsineškite savo bankine knygelę ir anos iŠkolektuosime Jums 
visą’ sumą su procentais.

Už pinigus perkeltus iŠ kitos Į musų Banką, iki Sausio 20tos, 
proccnetas skaitysis nuo Imos.

UNIVERSAL STATE BANK yra po Valstijos ir Clearing House 
priežiu ra.

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
. 31.25
. 4 f.50
. 51.75

3252 So. Halsted St.,

Telegramų 
....... $6.25 
........ 11.25 
........ 21.50 
....... 31.75 
.......  42.00 
......... 52.25

vių Kliubas rengiasi duoti kon
certą ir lai tokį, koki esą d<e- 
troiliečiai nėra malę. Pažiūrė
kime.

JŪSŲ PINIGAI
TURI BŪTI SMIBJE VIETOJE

(gruodžio 28 d. Ateities Cho
ras rengė vakarą. Buvo stato
ma dviejų veiksmų tragedija 
“Šėtono Karalyste”. Pirmininko 
pranešimu, tas veikalas tik ką 
gautas iš Lietuvės. Vaidinime 
dalyvauja vien velniai su pa
čiu šėtonu. Veikalo antgalvis 
labai įdomus, kiekvieną masi
nantis eiti pažiūrėti kokia ta 
‘šėtono karalystė” yra. Bet iš
tik rų j ii veikalas yra nuobodus 
savo ilgais monologais, matyt, 
prastai paties rasojo apdirbtas. 
Niekuric aktoriai vaidino ne
blogai; ypač šėtonas su išdavi
ku velniu vaidino ir niekuric 
kiti. Bet pas niekuriuos buvo 
ir ytin didelių trukumų.

Žmonių laike vaidinimo buvo 
nedaug. Bet po vaidinimo pri-

(Karlu su Kalėdomis į Dctrcy- 
l:i. atsikraustė ir bedarbe. Be- 
veik vi'sos didžiosios dirbtuvės 
dabar stovi. Visi laukia Nau-Į 
jų Metų —bene pradė's darbai 
geriau eiti. Bet abejotina.

Su bedarbe atsikraustė ir 
dideli šalčiai. Jau dvi savaitės 
šaltis kankina ir dar galo ne
matyti. Nors dirbtuvės stovi, 
bet darbo visi turi užtektinai. 
Vedusieji triusiasi su stubų 
apdšildymu, o singeliai pra
kaituoja su automobiliais, ku
rie užšalo garažiuosio bestovė
dami. Singeliai rūstauja, kad 
ne bedarbes laiku jiems neten
ka su mergelėm pasivažinėti. 
O lai vis šaltis kaltas.

—Aidietis

Turtas siekia $3,000,000.00 
Kapitalas ir perviršis $300,000.00

šiuo nepaprastu laiku, Jus, beabejones, 
galvojate apie saugų ir pelningų invest-

Daleiskite mums pasakyti, kad 6% ar
ba 6 į// \ Pirmų Morgičių Auksiniai Bonai 
yra pasiūlomi per Home & Trust Company 
yra geras investmentaą dėl Darbininko, 
Biznieriaus arba Profesionalo.

Lai šis bankas ir jos vedėjai pagelbsti 
jums įvestuoti jūsų pinigus 1925 metais.

[[ome Bank™> Trust (8
Milwaukee & Ashland Avė. \

Pinigai nėra saugus nuo vagių arba gaisro 
jeigu jie randasi jūsų namuose.

Laikykit savo pinigus šiame stipriame, 
$9,500,000.00 Valstijiniame Banke, kur jie 
bus apsaugoti visais atžvilgiais žinomais 
patyrusių bankininkų ir prižiūrimas Illinois 
Valstijos ir Chicago Clearing House 
Association.

Resursu virš $11,000,000.00
Kapitalo stakas ir surplus $1,500,000.00

Pasimatykit su M r. 
čaikauskas arba M r. 
Bagdžiunas lietuvių 
Departmente apie 
bile kokius banki
nius reikalus.

Tūkstančiai lietuvių laiko pinigus šioje 
bankoje. Apart saugumo, jie čionai suran
da malonų priėmimų ir patarnavimų viso
kiose piniginiuose reikaluose.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiąsk ją mums su pinigais 
PINIGUS LIETUVOJ GAUTI SEKAMA YPATA

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

Siuntėjo parašas

Adresas

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Telegramų 
$62.50 
72.75 
83.00 
98.25 

108.50 
514.50

I I I M l»

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie koŽnos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo l-" iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3333 So. Halsted St.

------ 1----------------------------------------------

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 8:30 vakare.

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku Hudu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow»s 
Syrup

LIETUViy DAKTARAI 
-LĄ 

Daktarai kurių vardai Čia 
padėti, yra paširįžę tar

nauti lietuviam*.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted ^t.

Ofiso valandos nuo l iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

s

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Miduay 288®

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
j

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

------- ----------- ---------

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St. Chicago, UI.

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

Te). Kenwood 5107 ..

T

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephon® 

Boulevard 2160 
Valandos

Kuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Ofi«o tel. Boulevard 9698 
.Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St, CUcage 

arti 81 st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ii Šventadieniais 10—12 dleu

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-to» ant 7 

lubą

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5$0 iki 7:80 vakare

Prancūziškas Daktaras

Or. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Wtėra Arą 
Tel . Lafayette 4141

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Jtay Spinduliui

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

Telefonas Caaal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beandette
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..................*................ $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ...................  2.00
Dviem mėnesiams ..................  1.50
Vienaip mėnesiui ..........................75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei .....     18c
Mėnesiui . ..........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..............
Pusei metų ....f.....
Trims mėnesiams 
Dviem mėesiam .. 
Vienam mėnesiui e

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............................  $8.00
Pusei metų .............................   4.00
Trims menesiams.............. ....... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
.. ___ --------- 1—.... 1 - 'J--------- n"..“*

Svarstant valstybės biud
žetą Lietuvos seime, atsto
vas K. Bielinis savo kalboje 
tarp kitko pasakė:

“Balansas. 22 metų sau
sio mėnesio pirmai dienai 
kalba, kad Ūkio Bankas 
markėmis turėjo nekilno
jamojo turto 537,400 auk
sinų, o jau balansas 23 m, 
sausio pirmai dienai ne
kilnojamojo turto Ūkio 
Banke rodo
Tai reiškia, laike vienų 
metų nekilnojamas Banko 
turtas yra tiek išaugęs.” 

Tas Ūkio Bankas tai kun. 
Vailokaičio bankas. Per 
vienus metus, vadinasi, to 
kunigėlio bankas padidino 
savo nekilnojamąjį turtą 
nuo pusės miliono iki pen
kiolikos suviršum milionų! 
Tai beveik spartesnis pralo- 
bimas, negu Amerikos “spe- 
šelninkų” — Bischoffo, H?.r- 
rington ir Ponzi’o.

$7.00 
. 3.50 
. I.*75 
. 1:25 
... .75'

bankas (Emisijos Bankais). 
Pasak atst. Bielinio, Statis
tikos biuro žinios rodo, kad 
24 metais liėpos pirmai die
nai visi akciniai bankai Lie
tuvoje turėjo paskolų 19 
milionų litų, kuomet tų. ban
kų indėliai sudaro tik 2 mi- 
lionu. Taigi tie privatiniai 
bankai varo biznį valstybės 
pinigais. O tuo tarpu žmo
nėms Lietuvoje trūksta litų, 
ir jeigu jiems reikia gauti 
paskolą, tai jie turi mokėti 
plėšikiškus nuošimčius.

Šitaip yra tvarkomi fi
nansai “krikščioniškoje” 
Lietuvoje — kur seimo dau
guma susideda iš “dievobai
mingų katalikų”, kur sei
mo pirmininkas yra kuni
gas, kur žemės ūkio ir val
stybės turtų ministeris yra 
kunigas, kur Emisijos ban
ko valdytojas yra kunigas.

ir prisiųstoje mums ištrauko-'pateko į tų urvų, ar ne. Kaip'liai ir kareivių manlkštinimas.'
1   - - _ - . * • • t *1 _ * _ X .* __ 1 _Rusijos liaudžiai, taip ir viso Be to, savo geriausias tvirto- 

pasaulio darbo žmonėms butų ves#jie sunaikinę, laivyną ati- 
geriaus, kad ta visa bolševikiš
ka šūkauja, 
oponentai pasikartų po sau
sa šaka!

Jeigu Lietuvos valdžia bu
tų kitokia, tai tiems banki
ninkams butų riesta. Štai 
kas, pasak atst. Bielinio, rei
kėtų su jais padaryti:

Musų opozicijos pa-
po-

15,110,000.

reiga yra visus tuos 
nūs atiduoti Apygardos 
Teismui — tuos, kurie žai
džia viso krašto ekonomi
niais reikalais, juos visus 
reikia pasodinti Mickevi
čiaus gatvėn (tenai, kur 
randasi kalėjimas. “N.” 
Red.), tuomet jie nebėgs 
į Paryžių ir nesislapstys. 
Aš manau, tie ponai, kurie 
privedė prie to Prekybos 
ir Pramonės Banką, kad 
ir jie neturi teisės vaikš
čioti laisvi Kauno gatvė
mis, jiems vieta butų vi
sai kitoj gatvėj.”

Bet kolkas, “ačiū Dievui”, 
Lietuvą valdo ne socialistai 
ir kitokie bedieviai, o kun. 
Vailokaičio, kun. Šmulkščio, 
kun. Krupavičiaus ir kitų 
“visų šventųjų” partija — 
krikščionys demokratai.

Apžvalga
Nežiūrint tokio, pasakiško 

bankų lobimo Lietuvoje, tie 
bankai lenda į skolas. Apie 
tai jau buvo laikraščiuose 
žinių, bet štai dar ką papa
sakojo seime atst. Bielinis 
aukščiaus minėtoje savo kal-

je) nesąs nė suareštuotas, ne 
ištremtas. Jeigu musų skai
tytojas mano, kad mes tyčia 
dedamo žinias, diskredituojan
čias Trockį, tai. jisai klysta. 
“Naujienos” spausdina tokius 
pranešimu^, kokius paduoda 
telegramos, ateinančios iš Eu
ropos. Jeigu telegramos sako, 
kad Trockis esąs suareštuotas, 
tai “Naujienos? taip ir pa
duoda. Jeigu kitą dieną abeina 
telegrama, kuri sako, kad ji
sai nėra suareštuotas, tai 
‘Naujienos” išspausdina ir ją.'

Ir kaip kitaip laikraštis gali 
elgtis, jeigu jisai nori^ kad jo 
skaitytojai žinotų, kas’ sviete 
dedasi? Jeigu mes turėtume 
savo korespondentus Maskvoje, 
kurie mums kasdien praneštu 
telegrafu, kas tenai dedasi, tai 
mes galėtume kitų agentūrų 
žinių neminėti, arba bent ga
lėtume tas žinias patikrinti, 
pirm dėsiant į laikraštį. Bet 
šitokio susižinojimo su Mask
va mes neturime, kaip neturi 
ir beveik nė vienas laikraštis 
Mums todėl nepalieka jokios 
kitos išeities, kaip tiktai nau-! 
dotis pranešimais iš • įvairių 
svetimų šaltinių, dedant juos 
taip, kaip jie ateina.

Antras dalykas. Kodėl tasai 
skaitytojas yra įsitikinęs, Jkad 
tas, kas buvo pirmiau skelbta 
apie Trockį, būtinai turi būt 
melas ir šmeištas? Meluoja ir 
šmeižia tas, kas sąmoningai iš
kreipia Liesą. Bet juk nėra 
jokių įrodymų, kad tie, kurie 
pranešė apie Trockio areštą ir 
deportavimą, žinojo, jogeijisai 
nėra areštuotas nė deportuo
tas. Jie, matyt, pranešė tą, 
ką jie girdėjo nuo kitų žmo-'Kontrolės komisija, kurią vo
nių. kiečiai vadina šnipų komisija,
Svarbiausias Tečiaus dalykas randa naujus ginklus, išdirba- 

yra ve koks: Kaip patirti, ar mus įvairiose dirbtu vėso. Se
tas, ką praneša į 
gramus apie Rusiją, yra tie-'jaunus vyrus ir rengia juos-R 
Mi, ar ne? Dabartinė Rusijos 
valdžia netoleruoja ne žodžio 
laisvės nė spaudos laisves, nū 
judėjimo laisves. Sovietų vy
riausybė neleidžia žmonėms ne Be to, esama dar nuodingų du- 
įvažiuoti į Rusiją, nė išvažiuo- Jų, kurios per kelias valandas 
ti iš Rusijos; Jokio nepriklau- išžudytų visus Paryžiaus gy- 
somo nuo valdžios laikraščio voniojus. 
Rusijoje nėra; nėra taip pat 
jokios nepriklausomos nuo val
džios įstaigos, kuri rinktų ži
nias Rusijoje ir ksiunlinėtų jas 
užsieniams. Visus informacijų 
šaltinius Rusijoje kontroliuoja 
valdžia; o ji kaip ir visos val
džios, žinoma praneša visuo
menei tiktai tą, kas jai patin
ka, viską gi, kas jai nepatin
ka, slepia arba iškreipia ant 
savo kurpalio.

šitoks dalykų stovis Rusijo
je ir yra priežastis lo, kad

-ir Trockis ir jo
davė anglams, armotasr—pran
cūzams, O rūsiuose, juk negali 
lavinti

Tarptautiniu darbo žinią 
sutrauka

AUSTRALIJA,

(Vokietijos
1 Nusiginklavimas

Nėra
Moterų algos. Industrijos ta

ryba nustatė mažiausių algų ko-

mi'lioninės armijos.
Išpustas pavojus
reikalo spėlioti, kuri tų
pusių turi tiesą. Žino kią moterims gali būti mokama,

ma, abidvi perdeda. Sunku tai trys dešimts aštuoni šilingai 
patikėti, kad Vokietija galėtų už keturias-dešimts astuonias 
pradėt karą už kielių metų. Bai- darbo valandas.
dymas vokiečių pavojum yra 
politikierių įrankis pasigauti mi- 

I nias. a Nuostabu, kad apie tą 
pavojų pradėjo kalbėti tuojau zilijos Audimo Darbininkų Pir- 
po to, kaip Anglijos valdymą mojo Tautinio Kongreso, kuris 
paėmė į &avo rankas konservą- susirinko pereitą vasarą Rio Ja- 
_ ___, Darbo kalbinėtas savo neiro mieste ir kuris sutvėrė Au- 

taikia politika pagerino Euro- dimp Darbininkų Tautinę Fedė- 
poj tautų santykius ir buvo raciją, Brazilijoje randasi 130;- 

kaip to reikalauja pajaręS projektą pnašalinimui 000 darbininkų vien tik vatos iš-, 
“■‘t—--:. Tasai ,karų> kui.į vį808 valstybės ten- dirbystėje.

dalDrMcuzu|geSi P'.iimli’ •,BJnCSTad? Nams beturčiams, 
piąncuzų niu 11cį parerksli Tautų Są- 

Pratęsi-| jungoj, kad su priverstinos ar-
ma-si Koelno“ okupacijos yra ga- bitracijos protokolu,

Telegramos praneša, kad 
Ambasadolijių Taryba, atsto 
vaujanti sąjungininkus, nutarė 
nesitraukti šiais metais iš 
kiie'tijos miesto Koelna, nes 
Vokietija nesanti pilnai nusi
ginklavusi, ' 
Versalės laikos sutartis. Tasai 
miestas, reiškia, 
keliems metams 
ir anglų okupacijoj.

na svarbus įvykis ir turės ne
mažai įtakos ateity. Jis reiškia, 
kad Europoj dar nėra tikro
sios taikos, ]

pasauly 
prasidės nauja icpocha.

BRAZILIJA:
Vatos išdirbystė. Sulyg Bra-

. * •* '•
Pernam- 

buco gubernatorius, rugsėjo 24 
d„ 1924 m. pasirašė po aktu, ku
ris įsteigia ofndą, ir kuris bus 
naudojamas statymui namų Per-

konservatoriai, nambuco miesto beturčiams.
sios taikos, nežiūrint į visas nespėję sušilti kojų valdžioj, 
Tautų Sąjungos pastangas’. Jis^crstpėjo, kad arbitrą ei jo-s pro- 
reiškia, taipogi, :
jos ir dalinai Prancuzijos> po
litikos pasikeitimą 1___
nė į pusėj.

Santarvės tikrinimai
Kad geriau apsipažinli 

žiūrėkime Į dalykų i 
abiejų pusių, 
lies taikos sutartim, 
turėjo nusiginkluoti į šešius 
menesius po jos pasirašymo. 
Riet praėjo jau su viršum pen
ki metai, o Vokietijosi misi-, 
ginklavimas dar neužbaigtas.

staigų Angli- 16kolo nepriimisią, nes jis prieš- 

militarisli- k’ geografijos taisyklėm^.
taraująs elementarinėms istori-

Vienok, jie nujautė, kad žmo^ 
nių masės pritaria tam Mac- 
Donaldo pradėtam žygiui pa- 

Todel pateisii-pa_ j naikinti karus.

KANADA:
Darbo išsiplėtojimas. Mont- 

realo išdirbystės kartu su kitais 
transportacijos darbais per pa
staruosius du • mėnesiu parodė 
prielankų išsiplėtojimą. Tuomi 
keičiasi situacija, kokia buvo va
saros laiku.

KUBA:
Darbo perviršis. Kuboje ran

dasi'darbo daugiau negu darbi
ninkų, ir. dabartinis darbo per
viršis nuolat mažinąs atvykstant 
imigrantams iš pietinės Europos.

ANGLIJA IR VALIJA:
ČMažinasi pašalpa beturčiams. 

Lapkričio mėn. 1924 m. praneši
mai parodo sumažėjimą, sulygi
nus su pereitais metais 10.8 nuo
šimčiais, skaičiaus žmonių, ku
rie gauna pašalpą Anglijoje ir 
Valijoje.

VOKIETIJA:
Darbo reikalavimai. . Ūkių 

darbininkai, prityrę teknikai me
talo išdirbystėje, ir prityrę dar
bininkai audimo ir namų staty-’ 
mo išdirbystėje, dabartiniu lai
ku labiausia reikalaujami Sak
sonijoj.

Nedarbas. Nedarbo situacija 
pradeda šiek-tiek gerėti Vokieti
joj. Pranešama, kad spalio m. 
1924 m. žmonių skaičius, gau
nantis pašalpą sumažėjo ant dvi
dešimt nuošimčių, taip pat ma
žėja skaičius tų, kurie reikalauja 
darbo.

ŠVEICARIJA: ę
Dauginasi važinėjimas trauki

niais. Važinėjimas traukiniais 
dauginamas Šveicarijoj, kuris 
prasidėjo pereitą metą, atrodo, 
kad bus nuolatinis, ir žingsniai 
daromi padidinti transportacijos ■ 
personalą. [EDIS].
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stovį iš nimui savęs, konservatoriai ir
—- « ! z4 i .ciilr z JI1 nniA \7z Vlr'l /vi" 1 1 A(JSekant Versa-' pradėjo skelbti apie Vokietijos 

Vokietija ginklavimosi pavojų. Kaip, gir
di, pašalinti karą, kuomet vo
kiečiai slaptai rengiasi prie jo?

I Prancūzų atžagareivių žur
nalas “Revue dės Deux Mon- 
des” paskutiniam savo numery 
(gruodžio) rašo:

“Ponas Ramsay MiacDonald 
norėjo, kad mes pastūmėm ap
saugos garantiją

(Jonan Doyle

Marg
Laisvai

I’v —’ —Deze

“Nueikite j Kredito 
kanceliariją ir sužinosite.i 
Sužinosit, kad Prekybos' 
ir Pramonės Bankas (ku
rį kontroliuoja p. M. Yčas. 
“N.” Red.) padarė šiemet 
3,000,000 litų .nuostolių ir 
kad padengti tiems nuo
stoliams prašė paskolos iš 
Emisijos Banko, ir tą pa
skolą gavo; jus sužinosit,

,(kurį kontroliuoja p. Ro-! 
manas. “N.” Red.) padaro 
400,000 nuostolių, Frenke
lio kontora padarė 200,000 
nuostolių, Brauno kontora 
jau revizuojama. Iš viso 
nuostolių susidarė 4,000,- 
000. Tai tik oficialiai, 
taip sau, o iš tikrųjų Pre
kybos ir Pramonės Ban-

nuostolių.”

Lietuvos privatinius ban
kus, kurie lenda į skolas, šel-

visuotinam 
Ministeris 

ildvvin yra kitokios nuomo- 
Jis deda svarbą ant vo

le ečių nusiginklavimo...”
Štai atsargiais žodžiais pasa

kyta teisybė. Kitos tautos, reiš
kia, 
ti 
k

•t* f****** f |

įvairios tcle-1 uieji generolai slaptai lavina nusiginklavime.
•, _____ j •.. ! ,■.............................................. :........................ ______________

busimam karui. Vokietijai yra'nįs. 
leista laikyti armiją 1(M),()(M) 
žmonių, bet jinai turi priren
gusi po nikius sykius didcslię.

gali būti apsiginklavusios, 
.k reikia spausti Vokietiją ir 
aro nebus. Anglų politikai:

BaUkvinas, Chambcrlaine’as ir

(Tęainya)

dėžės, už- 
atsuktuko 
atsidarė.

— su-

Jis alsi klaupė prie 
kišo už antvožo 
smaigalį ir užraktas 

—Stovėkite šalimais! 
riko padėjėjas ir sunkiai ati
darė storą dėžes antvožą.

Tuo momentu, kada dėžės 
antvožas atsidarė, mudu abu, 

aš su paruoštu revolveriu, 
dailidė plaktuką iškėlęs, —at-

lenkta rankena. Aš paėmiau 
lazdą į rankas ir prispaudžiau 
jąja žvakidę.

Iš po antvožo iššoko visu ei
lė blizgančio paliruoto plieno 
aštrių peilių ir didelė, kausty
ta dėžė šokd ant musų kaip 
laukinis žvėrį
vožas su trenksmu 
net lentynoje stiklinės1 
bo.

Padėjėjas atsirėmė
Vokietijos militaristinių pla- Churchill rinkimų laiku kėlė šokom(. alga| Kadangi nieko 

...r Ir I > i o <■< -a.MC. 1 r i» .. i ■ I z»m z, .. 11, X l 7! 1. . J .'i nn.rAl’tl Z\ Izn I ' _

ŽINIOS APIE RUSIJĄ
Vakar vienas musų skaity 

Jojas prh-iuntė mums iškarpą žmonės, gyvenantys užsieniuo- 
iš angliško laikraščio, kur sa- se (ir net patys Rusijos gy- 

kad Rusijos kuro komi- ventojai), neturi beveik jokios 
;U Trockis, esąs Mask- galimybės žinoti, kas tikrai tc- 

Toliaus r ai dedasi. Jeigu pa v. butų 
kame nors paskelbta, kad tapo 
užmuštas Amerillcos prezideu- 
.. Coolidge, lai tapačia diena 
visti didžiųjų pasaulio laikraš
čių korespondentai, gyvenantys kielijoj butų panaikinta Kon- 
yVasIiingtone, ir 
agunliirų atstovai, 

, patirti, ar tai yra tiesa, ar ne; 
viso-į |a pa£ia dienu visas pasau- 

: JC^U; I'is Ži 
*į pranešimas.
’ paskalas butų paleistas apie 

Rusijos Kalininą arba Bykovą, 
arba 
rinti 
riant 
kus;
pianu šti pasauliui tdesii, lai dą, ypatingai Reino 
dar klausimus. Iki šiol jie yra tuos istorinius kelilįs į Vokie 
pasižymėję, kaipo didžiausi ir tiją.
begėdiškiausi melagiai.

Reikia piktintis ne tuo, kad ir, penkirsli

ki, ma 
sąrąs 
ve j c bel ne kalėjime, 

ištraukoje skaitome:
Sakoma, kad Trockis pa-

a

jo salininkai, kurie buvo 
vielų, bu- 
i las vie- » 

nuo 
ir

vyriausioje 
ypač gen. 

pašalinti iš

savo telegratnų 
pasistengtų

las ir palįuosuoti 
kių persekiojimų; 
be to, jo priešai 
karo taryboje, 
b’ r linze, busią 
tary bos.”

. Minėtoje iškarpoje, pagalios, 
išreiškiama nnomoiiė, kad tarp 
boIš vil ų vadų ir Trockio bu
siąs padarytas koks nors kom
promisas, bet' Trockio drau
gai maną, kad- susitaikymas 
busiąs ne ilgam.

Musų skaitytojas nori, kad, 
ta ištrauka tilptų 
se”, kadangi jose 
pranešimai apie 
areštavimą ir deportavimą. Pa- 

pranešimai buvę 
šmeišlas”. Iš to 
jisai. yra karštas 

šalininkas. Bet kode! 
tai mums

sak jo, tie, 
“begėdiškas 
matyt, kad 
Trockio •f '* jisai karščiuojasi, 
ne visai suprantama.

Pirmiausia, turime pažymė
li, kad “Naujienos” jau vakar 
buvo išspausdinusios nmiios- 
nių žinių a 
kūnui, kad

nų vykintojas yra kariuome
nes vadas, geni, von Seec'k, kurs 
mano į keletą metų sukelti Eu
ropoj gaisrą. Savo gabumais 
jis viršijęs net garsų Scliarn- 
hornsl, kurs prigaudinčdamas 
Ncpoleoną, suorganizavo stip
rią Prūsų armiją. . '♦

Karaliaučius, Rylų Prūsijoj, 
yra svarbiausia vieta, kur vo
kiečiu mililaristai plečia savo lįietija ir pratęsimas okupaci- 
veikimą. Tas kraštus visad jos galės tik pabloginti tuos 
buvo aristokratijos ir naciona- Santykius, šį klausimą trupu- 
lizmo tvirtove, dnr nuo kryžei- |į nušviečia paminetasai “Re-

Mondes”, tam 
Jis pastebi,

aikštėn bolševikų pavojų, o ka-1 
da žmonės persitikrino, jog lai 
niekas daugiau, kaip prasima
nymas, jie ėmė skelbti apie vo-^ 
kiečių militurizmo baisėnybes.

Kiek sunkiau yra suprasti 
Herriot’o, Prancūzijos prem
jero, 
iš Koelno. Jis visą laiką sten
gėsi geruoju sugyventi su Vo-

Prancuzijos prem-
nusistatymą nesitraukti

mudu

lizmo tvirtove, ebr nuo kryžei
vių laikų. 7 
atspara prieš slavus, 
gai prieš lenkus, i 
lengviausia žmoneš
prie visokių avanltiriu ir kerš
io už pažeminimu Vokietijos 
Daugėtus reikalauju, kad Vo-

Karaliaučius tai dės Dlciux
ypatin- pačiam numery.

ir todėl čia kad tūli sjuogsniai buvę pata-
jš“ sukelti rę UFrriotui skirtis su konscr-

• :r Vokietiją 
Komisija; nes tai varžą1 planas

vokiečių .nepriklausomybę, bet 
jeigu loji komisija butų’al- 

vic- 
liek

tai Vokietija per
inolų, ko verias buvo las mis rietus galėtų gaminti 

Bet jeigu toks ginklų, kiek 1917 metais.
Todėl vienas "Kontroles Ko

misijos narys, anglas, Morgan, 
sako taip: “Ęuropos laika ne
bus atsiekta per Tautų Sąjun
gos komitetus. 'Tam

Zinovjevą, tai jo patik
li iekas negalėtų, išski- 
pačius Rusijos bolševi- 

o ar bolševikai z norėtų 
tiesa, lai

tikslui
Reinlan-

tiltus,

Kas juos valdo, tas gali 
suduoti išsyk mirtiną smūgį 

i susisiekimą tarp 
“Naujienų-' telegramos dažnai praneša apie šiaurės ir pietų... Reinlandą 
buvo įdėli sovietų Rusiją, neteisingas arba j galite demilitarizuoti tik anek

savus jį arba pasilikus jame 
amžinai...”

šitie žodžiai buvo rašyli 
dar prieš Ambasadorių nutari
mų neevu'kuoti Koelno
/ Vokiečių paaišiiinihias

Vokiečiai, žinoma, visus tuos 
apkaltinimus almėta.

Trockio su-! abejotinas žinias1, bet tuo, kad| 
sovietų valdžia panaikino gali
mybę pasauliui gauti besu tiš
kus informacijas apie tą šalį. 
Trockis buvo vienus iš tų rū
kalių, kurie daugiausia prisi
dėjo prie žodžio ir spaudos 
laisvės smaugimo Rusijoje. Ji
sai darbavosi tam, kad visą 
Rusiją pavertus vienu dideliu ne j
kalėjimo urvu. Todėl šiandie valstybes jie r 
yra? juokinga karščiuotis deliai dyli tiksliai, 
to, ar yra tiesa, kad jisai pats*buvę pastebėta

lio toj 
dkuhuij: 
kuriose

gudrių

Paskuti- 
Santarvės 

nuro- 
vie tose 
sandė

valyvo Anglija ir padaryti Eu- 
:opos kontinento val's.tj/bių 
>loką, - į(irankiunt tan skaičiun

Bet kadangi šis 
kol kas neįvykdomas,

lai Herriotni, beabejo, tenka 
eiti su Angląis, nors jo politi
ka ir butų skirtina.

Tenka imti domėn, ir šis 
dalykas. Anglijos valdžia at
meta arbitracijos protokolą ir 
mano toliau laikyti Reino upės 
pakrantes. Kadangi toji upė 
yra apsauga nuo vokiečių už
puolimo, lai, jokia prancūzų 
valdžia nedrįstų atmesti to, 
kas pridengia jų kraštą nuo 
galimo ateities priidšo. Iš kitos 
iusės,cmeiH negalime pasakyti, 
<ad ir vokiečių elgesys butų 

iJe jokių įtarimų. O jei tokie 
yra, tai jais ir maudojasi de
mokratiškumo ir taikos prie
šininkai.

Iš visko matyt, kad MacDo 
j laidas turės dar kartą užimti 
saldžią, kad atstciigu's Europoj 
taiką ir ramų tautų sugyveni- 
įią. -M. V. ’ . -’

ypatingo nepasirodė, 
žengėme po žingsnį prie dėžės 
ir pažvelgėme j jos vidų.

► Dėže buvo tuščia.
Beje, ne visai tuščia, todėl, 

kad viename kAmpe stovėjo 
gražiai išmarginta žvakidė, to
kia sena, kaip ir pati dėžė. Jos 
graži geltona spalva ir tikras 
menininko darbas rodė, kad 
tai esama labai brangaus daik
to. Be tos žvakides, dėžėje 
nebuvo nieko. nei brangaus, 
nei svaraus, jei neskaityti sto
ro dulkių sluoksnio.

—Viešpatie susimilk! — ne
drąsiai tarė AUardas, pažveU 
gęfi į dėžės vidų. Iš kokio 
pragaro tokia sunkenybe?

Pažiūrėkite į sienelių sto
rumą, juk tai bus daugiau nei 
penki coliai storio. O dar ši 
metalinė spyruoklė, skersai ant
vožo.

—Ji pribiko antvožą, — ta- 
i^ė padėjėjas, tamsta matai, 
kokia ji kieta? Kas čia para
šyta viduje vokiečių kalba?

Čia rašo, kad dėžę padirbo 
Jonas Rolšteinas iš Augsburgo 
1606 metais.

Nieko sau daiktukas. Vie
nok visa tai nenušviečia to, 
kas yra atsilikę, ‘ ponas Bark- 
'lėjau. ši žvakidė, rodosi, auk
sinė. Musų darbas ujusimokės.

Jis pasilankė imli tariamąją 
Žviikidę; ir nuo to laiko aš 
tvirtai tikiu. į nuojautą; lodei, 
kad tuo akimirksniu 
hiau jį už apykaklės ir misiu- 
miau šalin. Gal būt aš prisi
miniau kokią nors istoriją iš 
viduramžių, o gal mano tikis 
pasteliėjo kaž kokią raudoną 
dėmę ties užraktu, visai ne
panašią, bet man ir jam am
žinai paliks paslaptimi, kodėl

sugrie-

30. XI. tu-
ifčjo aukso sidabro Lt. 30,- 
768,723.89, dolerių, svarų ir 
kitos tvirtos svetimos valiutos 
įt. 61,241,061.71, banknotų 

89,344,141.81.

-čia velnio jėga, — tariau, 
duokite, man iš kampo krei- 

ąją: lazdų.
Buvo lai paprasta lazdele su

Sunkus ant- 
užsivėrė, 
suskam-

aid sta
lo ir drebėjo, kaip nugąsdintas 
žirgai.

Tamsia man gyvj’bę išgel
bėjai, ponas Barklėjau! —tarė 
jisai. — štai kame gludi mar
gosios dėžės paslaptis! Štai kur 
domas Ramirecas di Leira slė
pė savo neteisybėmis sukrau
tus provincijoj Vcrakas ir Ter
ra—Firmoj turtus.

Tegu butų vagis neapsako
mai gudrus, bet ir tas butų 
neatskyręs auksinės žvakidės 
nuo kitų brangenybių. Ir tuo 
momentu, kai vagis bando im
ti žvakidę, baisioji spyruokle 
išsitiesia, aštrus peiliai perve
ria aukai smegenis ir tu« pa
čiu smogiu numeta ją į šalį 
bei uždaro antvožą. Kiek žmo
nių liko i-umunaus augsbur- 
girčio tvarinio aukomis! Ir kai 
aš ^maniau apie tos klaikus 
dėžės istoriją, nutariau kaip 
su ja reikia pasielgti.

Dailidė, pasikviesk 
tą žmonių ir nešk dėžę 
šų.

—Tamsia nori 
mesti?

Taip, ponas 
žmogus nebailysi

treje- 
į vir

jūron jų is-

toli pralenkia

A llardai. Aš 
ir nepriela- 

daiktų, kurie 
tą, ką galima 

reikalauti iš jūreivio.
Užtat ir nestebėtina, kad 

brigą išliko nelaime vežant šį 
baisą. Ir dabar borometras 
puola; mes ai spėjome dėžės 
puslapi Į į patį laiką.

Net ir jūreivių nelaukdami 
musų trejetas aš, padėjėjas 
ir dailidė išnešime dėžę, ir tvo
jome į jurą. Pakilo vandens 
stulpas ir dėžė dingo.

Dabar' ji guli tuksiančių 
sieksnių gilumoj ir jeigu, kaip 

kulhi juros virstų
sausuma, 
žmogaus 
ir band\

is labai gailiuosi lo 
kuris tą dėžę suras 
ištirti jos pasiunti.
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Skaitytojų Balsai
[t/i išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

Katė ir lietuvių “bečleriai”
Savo laiku “Naujienose” ki

lo klausimas kai dėl pagerini
mo santykių tarp lietuvaičių 
ir “bečlerių”. Tai,, žinoma, 
gan plati ir įdomi tema, kurią 
nuosekliai gvikknat butų nau
dos. Tačiau aš nenoriu leistis 
giliaus ton temon bent šiuo 
tarpu, o gvildensiu paliestą 
k karsimą Kates straipsny ant- 
galviu “Atydai lietuvių bečle
rių”. Aš nebandysiu teisinti 
‘bečlerių”, kur tiesa pasakyta 
apie juos Katės straipsny, o tik 
liesiu tas dalis, kur daleidimai 
daroma arba 
bama.

Kalė savo 
“bedieviams” 
etikėtą ir truputį apie bakte
rijas. Jeigu ji žino ką gėrę 
apie etiketą, tai butų gerai,1 
kad ji parašytų straipsnį tuo 
klausimu, tada visi “bečleriai” j 
galėtų pasimokinti etiketės, o 
dabar kas iš to? Apie bakte
rijas .paprastai kalba tik medi
cinos daktarai ir kiti specialis
tai bakteriologijoj, bet Katė 
irgi drąsiai kalba apie tai, kaip 
“Dzimdzi-l)rimdzi’z apie fut
bolą. Prisimena man pasakai
tė apie vieną pilietį, kuris pra-

neteisingai kal-

tės, tiesa, netinka vartoti, bet 
dėl to pašaliniam žmogui dide- 
lio pavojaus nėra. Ir taip el
giasi tik tie vyrai, kurie ne
moka geriau. •.

Ta mergina, kuri, sulig Ka
tės rašto, mirė niuo nepriimno 
vaikino kvapo, kuris ją pabu
čiavo, matyt, turėjo kanaipos dąugumoj katalikiška, tai šis 

klausimas yra, rodos, aktualus,

Ar naudinga katalikiškai 
tautai klerikalų 
įsigalėjimas?

4

I
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[“L. U.”] Musų tauta savo

plaučius. ]
Minima autorė kalbėdama ypač, kai ją dabar Valdo klerika- 

apie įtikėtą ir jos nepildimą į-1 line parlamento dauguma. ReiŠ- 
sivaizduoja tokį pavojų mergi- kia, mes turim praktikos prity- 
noms, kuris siekia už sveiko rimą ir jau galime daryti kai 
protavimo ribų. Autore duoda kurias išvadas.

ir laisvamaniai ir 
Tačiau be abejo, te-

riaujantis klerikalizmas, norčda- k: 
mas platesnes gyventojų mases kati 
prie savęs "patraukti, pataikauja nykščiai katalikai gauna direk- 
jų žemiesiems instinktams: tau- tyvd iš musų kariaujančių pie
tiniam ir klasiniam fanatizmui rikalų, ir turi bent savo spau- 
ir tuo plačias gyventojų masės doj prie tų direktyvų taikintis, 
demoralizuoja. ' į Bet visgi Vilniaus grendinyj ne-
’Tikyba nustoja savo dvasinio stengia paimt musų klerikalų už- 

' pobūdžio, darosi kasdieniu žemį- vestą $>ną.
ško gyvenimo reikalas, atsiran- ' 
da gyvuliška neapykanta prię

Dabar Geriausia
A

LAIKAS
A

Vienam “Vilniaus kelio” nu- 
kitaip manančių, o masės maty- lrnery yra straipsnis apie lietu? 
damos kunigus daugiau suširu- taut$ Įr valstybes ateitį. Teh 
pinusius mamonos reikalais, ne- enami sunkus Vilniaus at- 

4 . gu ištikumųjų sielų mokymu, gavifrio keliai; pažymėtinas yra
■bečleriams patarimą mokin-1 ^an asmeniškai atrodo, kad liauja į juos žiūrėti, kaipo į dva- tame straipsny šis išsiręiški-

lis pilnio, n; s, mokantis •pia-nti j^erUcaly valdymas musfų tau-'sios vadovus, ir'tauta nustoju- J*: “Žinoma, jvykus Lietuvoje
tai ir valstybei yra pragaištin- si dvasinių vadų, demoralizuo- ^ydų ir masonų pageidaujamoms 
gas jau remiantis vien gyveni- jas. < ‘ ^atmainoms, t. y. pakeitus kriksT
mo prityrimu gyvenant Vilniaus ’ Tokiais keliais eidami, mes, į?io«iškųjų partijų vadovavimą
srity ir dabar krancijoj. Le abejo, negalime patraukti nei tBOC*aH®tinių partijų vadovavimu,

skambinti, esą, yra užprašomas 
visur ir turįs progų laimingai 
apsivesti. Bet ji, nabage, ma
tyli, v kai užmiršo, kad “lai
mingai apsivesti” ^isai Pereis 
kia laimingai gyventi. L_. 
baigdama savo pamokslą »ji 
pataria “bečleriams” pasimo
kinti “nuo šios šalies vaikinų”, 
tik ne pasako nuo kokių, 
nuo

Ar 
tų. kurie stovėdami pul-rašte išdrožia

pamokslą apie anĮ ga|Vįų kampų užkabi-

su r: kur ėjo, kalbėjo, veikė, 
o labiausia bijojo, kad su val
giu jų neįgautų. Rezultatas bu
vo toks ,kad jis, nabagas, badu 
mirė. ‘ .

Katei nepatinka, kad lietu
viai prisikemša juodos duo
nos ir kopūstų ir nepaiso kas

juodos duonos ir kopusių, 
yra laisvas pasirinkimas: 
m vi i sriubą, o kas mūsa, 
norėčiau užtikrinti Katę, 
ji nemirtų užvalgius 
duonos ir kopūstų, nes ir jos 
tėveliai 
dėl staltiesių skirtingumo, 
jau perdaug

i tą dalyką vyrams. Čia jau gry
nai moterų dalykas rūpintis 
apie staltieses ir 
vyrų.

Toliau ji nusiskundžia,* kad 
“vaikinai perdaug valgo ir 
vartoja pirštus vietoj šakutės 
ir peilio” ir kad peilį vietoje 
šakutės vartoja. (lai būt Ka-

«<•

• >•

nėja
nuo

merginas ir praeivius, ai’ 
tų, kurie spiaudo vienas

Vilniaus sritis tapo sulenkiu- Vilniaus lietuvių, nei sulenkintų, ^utų.^go^ m^onm.ptf-
ta tik Lenkijos kariaujančio kle- neį žydų net nei Klaipėdoj kra- mus^^tajęiįęshčnij^ akt
rikalizmo dėka, kuris net žuvus <proteštantų,*jht>ač, kai nžmu-

Pamastyti ir. nuspręsti kaip sutaupyti saVo pinigus ir lai
ką, sutraukdamas visus saVo išsklaidytus pinigus iš kitų 
bankų j šį stiprų METROPOLITAN STATE BANK.

Norėdami. gauti 6% nuošimti, už savo pinigus su saugu- 
niu, ir be nuostolio,, reikalaukite informacijų, ypatiškai 
al'ba laišku.

Seniausias ir..stipriausias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje.

Kapitalas ir 
Perviršis

$300,000.00
Turtas Virš

$3,000,000.00

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir CieaHng House Priežiūra.

2201 W. 22nd Street •’

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

mill” ' 'mis .L,
manančių Jš tį gal netyčia patekusių 

iniciatyvą, negalimas nė greitas • “katalikiškan” straipsniu eilu- 
šalies 'ekonominis kilimas, kuris čių dvelkia mintis, kad Lietuvai 
labiausiai visam pasauliui patin- klerikalinis vadovavimas yra ža- 
ka. Del aiškumo norisi pažymė- lingas, Tos eilutės ten pateko 
ti šių dienų du gyvenimo fakte- žijiomą, dėl to, kad Vilniaus He
liai iš Francuzų ir Vilniaus lie- tuviai, būdami slegiami, labiau 
tuvių gyvenimo. Francuzijos ka- atjaučia Lietuvos reikalus ir net 
talikai dabar protestuoja prieš nenoroms turi pasakyt teisybę 
jų vyriausybės žygius įvesti ir bent netiesioginiai, kad lietuvių 
Elža'se Lotaringijoj pasaulinius tautai ir valstybei klerikalų įsi- 

j respublikos įstatymus, ruošia i galėjimas yra žalingas.
t • . / t

tu kiekvienas .rimtesnis francu-’ ,^^°S ^esos 5ent savo širdy 
zų praktikuojantis katalikas ir 1 uz^lnc^. Ųn.^ vienas, mu- 
kunigas pasidžiaugia tomis fran- ana ( klerikalas,
euzų laisvamanių įgyvendinto
mis laisvėmis, ’kad įvairiausių 
nuomonių piliečiams Francuzijoj j 
yra pilniausia laisvė. Tas temas 
franeuzai dabar ypač dažnai pa-

Lenkų — Lietuvos valstybei,' ne- šant. neklerikališkai 
paliovė lenkinęs lietuvių ir gudų 
mases, net rusams tą sritį val
dant. Lietuvių tautinis atgimi
mas prasidėjo tik protestantų ir 
laisvamanių akcijos dėka ir tik 
ačių tai akcijai dabar egzistuo
ja lietuvių tauta ir valstybė, nes 
pamačius sau pavojų kariaujan
čioji katalikybė — klerikalizmas 
pradėjo taikintis prie " lietuvių 
tautinių idealų. /

Dabar bent du trečdaliai mu- net protesto mitingus. Bet kar
šų teritorijos' yra nepriklauso
mi, mes turim galimybę toj Lie
tuvos daly laisvai, šeimininkau
ti, kurti savo kultuvus židinius

: kitam ant skverno ir skersai -\
* ; i šalygatvio, ar nuo kitokių pa- 
becleuai j na^jų “sios gulies vaikinų”? tj. 

Visas Kates strąipsnis at
vaizduoja šių dienų “ameriko
niškos” merginos kuiturą. 
“Amerikoniška” mergina, mano 
supratimu, yra ta, kurios vei
das atrodo, kaip katės iš miltų 
išlindusios ir ant kurios kAklo 
galima ropes 'sėti. Ant laimės 
dauguma lietuvaičių ncpriklau- j ir dėti pagrindus ateičiai, kad ga- 
so tai tusiai. Kates supratimu lėtume atgauti ir Lenkų oku- 
ir jos pageidavimu, jei neklys- puotas musų teritorijos sritis, 
tu, barberiška kultūra yra Tų sričių atgavimas, tai musų 
svarbiausia žmogaus gyvenime, tautos ir valstybes gyvavimo liečia, kai paskaito kasdien mir? 
Bet tai netiesa. Rodais, užperci- klausimas, bet ar musų įsigalė- gančias laikraščiuos ! žinias apie 
tais metais Chieagoje Įvyko jusios klerikalinės partijos deda “Katalikiškos” Ispanijos sukili- 
barbefių k draugijos s u važi avi- .tvirtus pagrindus, kad tas sritis muš ir jos atsilikimą kultūroj, 

Kad parodyti kaip greit L 
barberini gali iš valkatos pa-

‘ daryti, gerą pilietį, jie pasiga- 
1 vo vieną Madison St. pilietį,

barberiška

mas.

• ^inuskutė jį, nukirpo, padarė ma- 
ir dar ko kito, po to nu- 

Ka, pirko jam naują “siutą”, ir da- 
juodos-pradžiai gyvenimo. Ka- 

Lutų galėjusi eiti su juo į 
nemirė nuo to. O kai I pjrmos klesos valgyklą. Bet 

j ant nelaimės, tas pilietis nu- 
juokinga primestieji kąrčiamon, prisigėrė ir ne- 

užilgio voliojosi, ant šalygatvio, 
o tuoj po to atsidūrė šaltojoj. 
Tas faktas parodo, kad ibarbe- 
riška kultūra yra labai pavir
šutinis dalykas, kuris gana daž
nai prigauna merginas ir vai
kinus. ;

Pianas, tiesa, yra geras daik
tas turėti ir jį skambinant gau-

atgautume ir kad galėtume tvir- kuris net praktikuojančių katalt- 
tai sujungti su visa Lietuva at- kų nuomone yra dėliai kariau- 
gautą jau Klaipėdos kraštą? Iš janęios katalikybės įsigalėjimo 
dabartinių tų partijų darbų to Ispanijoj, nes klerikalizmas už 
nematyti. Jiems svarbu į nieką 
neatsižvelgiant viską katalikių t j 

į net sportą, bankus, prekybą, ne
kalbant jau apie kitas visuome
ninio gyvenimo sritis. Be to, ka-

muša didelės aktingiausios val
stybės piliečių dalies iniciatyvų.

Vilniaus lietuviai lenkų tauti
nio šovinizmo dalies spaudžiami, 
tad ten tautini darbą sugeba

ATEIK1T 
Iš 

ŠIAURĖS

o nie

tei pasitaikė kartu pietauti su nį estetinio pasitenkinimo, bet
“bečlerių”, kuris buvo kelias 
dienas nevalgęs, (ii šiaip lie
tuviai vaikinai, aš manau, ne
sivalgo daugiau už vidutini 
žmogų, nes niekuomet nepasi
taiko matyti, kad imlu du “or
deriu”. Jeigu šakutės po ran
ka nėra, pav. jeigu kur pake
liui pasilaiko piitauti, tai ne
bus didelio nusidėjimo, jeigu 
bus ir apsih'iikta su etiketės 
taisyklėmis, nes lengviau be 
etiketės būti, negu maisto, 
jeigu tokios apystovos pasitai
ko. Peilis vartoti vietoj šaku-j rūstauti ant. ko nors.- Šc4mis.

gyvenime, 
pirmos roles 
Katės patarimas mokintis pia
ną, užmirštant visą kitą negali 

svarbos. Jeigu ji 
vaikinams mo- 
profesijos arba 

aukštesnio tikslo 
butų galima pa-

o dabar...
ilraugavimosi, lai 

kiekviena^ asmuo turi teisę 
draugauti sn tuo, su kuo jam 
patinka ir už.tai nėra reikalo,

mano supratimu, jis
nelošia ir todėl

turėti didelės 
butų patarus 
kinlis amalo, 
šviestis, siek Ii 
gyvenime, tai 
sidžiaugli,

Širdingai
Kviečiame Jumis

/stoti į musų 1925 Kalėdinį Tau
pymo Kliubą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažų sumą 
pinigų dėl specialiu tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių metų 
šventėms.

Ch icago Lawn

63rd St ir Kedzie Avė., Chicago, Ui 
Tel. Republie 0611

ATEIKI’!’
Iš 

VAKARU

Tad laikas musų klerikalams la
biau susirūpinti fmus,ų tautiniais 
ir valstybiniais reikalais.

, A. Valaitis.

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygute “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

YoirEVES
Murinę Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

ATEIKIT 
PAS MUS
Jei jus norite pradėti taupymų 
sąskaitą arba dėl saugiu invest- 
mentų savo taupymams.

Pasiskolinti pinigų . pigiomis 
palūkanomis ant {rengtų pra- 
perčių.

Pasiuntimui pinigų j Europą.
— —. —.r

Nusipirkti laivakortę

Arba dėl pasitarimo piniginiuo
se reikaluose —■ jūsų problema 
yra musų problema.

TODĖL ATEIKITE 
Į banką pripažintą visoje šalyje 

the

Kaspar America 
State Bank

Saugus ir konservatyvIh bankas

1900 Bluc Islaiul Avė.
KAMPAS 19 ST. 

CHICAGO, ILLINOIS

ATEIKIT 
IŠ 

RY' ’U

KTRA
tvtoąį It BūvRdam# U lH navjoji iuumiI, t*!vs1 
i. Caik arba ant ifoiokajimo.

Pirmatinl LleįpTia Siekirm Kar*or8ci|ta Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, !««.

A. BARTKUS, Pru.
161> W. 47th Si, Tei. Boolevanį 7101,1802. Chic»K».

Dabar Laikas
PATOGIAUSIAS laikas .užsisakyti NAU
JIENAS, tai nuo Naujų Metų. 1925 metai 
lai būna apšviestos metai. Kiekvienas lietu
vis ir lietuvė tegul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metus. Beskaitydami NAUJIE
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau
gai. . ;
NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kad jus netik patys skaitytume! 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.
Jus ir jus LT draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa
saulyje.
Skaitykite NAUJIENAS ir jus.

NAUJIENOS metams.....................
Lietuvon ..................

NAUJIENOS pusei metų ..............
Lietuvon ..................

NAUJIENOS trims menesiams ,L..
Lietuvon ..................

' * . f

Užrašyki! NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

$7.00 
$8.00 
$3.50 
$4.00
$1.75 
$2.00



NAUJIENOS, Chicago, Rl. šeštadienis, Sausio 3, 1925

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

4201 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

SATYRA IR JUOKAI
Amerikos Lietuvių

(Necenžaruotas Padaužos 
škicas)

A u k au j u Dzi m dz i - D lim dz i 
jovalui

Jie vi'si lietuviai, bet mažas nuo
šimtis lietuviškai moka, o angli
škai dar praščiau.

Jie lotų ir namų pardavinėji
mu neužsiima (žinoma, be išim
čių nėra taisyklės).

Biblisias

40.

Serganti žmonės pasi
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzaminacija, šlapumo analyzas, 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovj. Ge
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi- 
rnai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškas 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ir 
šlapumo Hvas yra gydoma kasdien.

Žmonės kurie yra 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros skau
dėjimus, smarkų šir
dies plakimą su- 
akirdimą odos, auti, 
nustos giles, skaudu
lius, prastą apetitą, 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimas 
kiomis madomis 
įlomio, kad
naa lengvai gali už
simokėti. Dr. Ross 
maloniai suteikia dy
kai patarimą. Kiek
vienas yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu- 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu- 
escide gydymu. Į laimi trumpą laiką ligo
niai jaučiasi) daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo eifilį. '

PAPRASTA
MOKESTIS YRA
DABAR
ATPIGINTAS IKI .......

Per trisdešimti metų Dr. 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI 1 Specialis serum 
vartojamas sd geromis 
mui vyriškumo i—1,-------- ---
k imas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelis 
sustiprintojas dėl nusiipnusių ir suirusių vyrų.

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite irt sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jųe galite būti šgydytas. Tas nekai- 
nuo: jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad J<|s Rydytumetės. Tai yra dalis Dr. Ross

Pastabėlė, čionai nei ariu ma
žiausio noro ką nors užgauti, 
įžeisti arba kieno nors garbę ma
žinti. Prašau asmenų neieškoti: 
mano tipu; atvaizduoja ne ko
kius nors atskirus asmenis, bet 
visą veislę tam tikrų gyvūnų.

Nesenai atsiradusi gyvūnų 
veislė. Jie sako, kad jau žmo
nės dauginu nebemirs. Grabo- 
riai netiki, šitie žmoneliai pa
sižymi smagenų mažumu ir mal
domis. Jie nieko neturi, nieko 
nenori, nes nieko nežino. Butų 
teisingiau juos avutėmis prami
nus.

Juodoji Mirtis Kaliforniją iš
tiko.

Bet galingas medicinos įmoks
iąs užmynė jai ant pačios gerk
lės, ir ji kaip bematant užduso.

Garbė medicinos mokslui ir 
žmonėms, kurie jį didina ir pla
tina !

smagenas miaskviniams,

reikia

Dr. B. M. Roęa
35 S. Dearbom St

yra 
ge- 
to- 

kni-
kiekvic-

$12.50 
$5.00

Ross gydo ao-

gydymas yra 
______  pasekmėmis atgavi-
nusilpusiems vyrams. Jo vei-

DR. B. M. ROSS,
<35 .South Dearbom St.

Kampan Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augštę. Priėmimo kambarys 
r.Ofi dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chl- 
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačioje 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto 

8 vai. vakare.

vai.

iki

Jūsų sveikata yra Jūsų 
turtas

*»rtenoss or »»» *•

—- - » braim 
SYZS 
SAKS

• NOSE 
♦THROAT
• AKMS 
»heart 
^lungs

^•STOMACH 
įrANCREAS 
?SPLXEN 
?klONEYS 
Išmalu «owtt 

lakos sowu. 
GZNRAL ORGAItt 
įHiunsa lsos

Dr C Yucius, D C., Ph. C.
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135
Rezidencija Brunsvvick 4887

-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai h 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų ? 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvi, krutiną, 
nugarą, g-alvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiopa? 
ir serum yra suteikiama, iškaitau! 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (j kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien. 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E. V. Heaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 aturžtas, Chicago, HL

Gerbiamas
Iš veido tikras 

žemaitis. Vargiai 
pavardę pasirašo; 1 
bet kišenius pilnas, 
niekina visus kurie pinigų netu
ri, keikia tuos, 
tušti, bet galvose 
Vakar Gerbiamas 
šlubas, magiškas 
velnius, lotus ežere, namus ant 
Marso, Šerus ir kitokius niekus, 
o šiandien jisai mėgsta kalbėti 
apie dorą, žmoniškumą,, religiją, 
tautą, patriotizmą, lenkus, Vil
nių ir kt. Gerbiamas gyvena ge
rai, savo vaikus lietuvikai nerpo- 
kina: jisai pats nemoka lietuviš
kai — jisai jokios kalbos nemo
ka.

lietuvis arba 
savo vardą 

tuščia galva, 
Gerbiamas

kuriu kišenini 
nėra jovalo, 
pardavinėjo 
kepuraites,

Katalikas
Katalikas moka kunigui ir ba

žnyčiai duokles, užperka mišias, 
prenumeruoja katalikiškas ga- 
zietas, bet skaityti nemoka. Už
sigėręs keikia kunigus, bet mir
damas kunigą pasišaukia. Jisai 
mėgsta bedieviškas prakalbas. 
Moka munšainą padaryti. turi 
daug vaiku, gyvena tamsiuose 
namuose, pačiai kailį išlupa nors 
porą įkartų per savaitę. Šiaip ji
sai £ana jaukus, geros širdies, 
bet tuščios galvos žmogelis.
Raudonas .

Raudonųjų veislė neskaitlin
ga, bet trukšminga. Jie pasižymi 
susirinkimų ardymju, keikimu, 
šmeižtais, Trockio garbinimu ir 
aukų rinkimu. Raudoni papras
tai sapnuoja apie rėvoliUcija, 
kominterną, bolševizmą ir kitus 
galus. Tai jų ypatybė. Jie turi 
įsitaisę stiprius radio imtuvus, 
kurie jiems iš Maskvos pagauna 
visokius nurodymus ir prisaky
mus. Ne, jie ne fanatikai, tiktai 
jų galvos nepajėgia visapusiškai 
protauti.
Bepartyvis

Tai ypatinga veislė gyvūnų. 
Pirmi aus jie veikė, mitingavo, 
kliubus tvėrė, o dabar niekur 
nesikiša, šitie žmonės visur sa-•
ko: “aš viską žinau”, kas lietu
viškai reiškia: aš tamsus, 
batų valytojo šepetukas.

Darbuotojas

kaip

Tai naujas vardas. Pirmiaus 
tokius žmones mes vadindavome 
veikėjas ant tautiškos dirvos. 
Galima sakvti, jogei žymi dalis 
šitų žmonių moka lietuviškai 
kalbėti — šiaip jie mažai ką mo
ka. žymi dalis jų dabar agen
tai! j a arba lotus pardavinėja.

Tautininkas .

—Padauža

Proto
Dizinfekcija

t įsivaizduokime, kas butu bu
vę, jeigu ir šiandie medicinos 
mjokslas butų taip jau silphute- 
lis, kaip jis kad buvo keturiolik
tame šimtmety, kada Europoje 
Juodoji Mirtis pasmaugė suvir- 
šum 25,000,000 (dvidešimt-pen- 
kis milijonus) žmonių!

Ne tik Kalifornijoj, bet ir viso 
je Amerikoje milijonai žmonių 
butų žuvę.

42.

nepadeda. Tai svajonių dievas, ir 
kaipo tokis, mano išmhnymu, 
jau atgyveno savo dienas.

46.
Garbinga ta Išmintis.
Tik vargas tiems, kurie leid

žia eavo
rominiafns arba munšaininiamjs 
mikrobaįnh esti. 1

Jų smagenos negali kaip 
dirbti ir Išminties išduoti.

Jie be Išminties. Jie bedieviai. ■
47. • ' <

Vargps tiems žmonėms, kurių 
protą inaskviniai, rominiai ar 
munšaininiai mikrobai baigia 
ėsti.

Gaila man jų.
Už tai aš ir pradėjau karą 

prieš šituos vabalus-mikrobus!
Aš pilsiu ant jų karbolių ne 

gorčiais, bet bačkomis.
Aš tik pradėjau...

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą 
SUIRIMAI hito vienos 
sekančių dalių'gali Pa
eiti nuo NĖR VOS pri- 
npaudimo nugarkaulio 
kauliukais: 
—'SMEGENŲ 

AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLftS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGlLfcS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 

LONŲJŲ
DIDŽIŲJŲ 
.YTIN1Ų 
ANARIŲapiNE or

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumanii 
Chiropractor Paliner mokyklą bai
gęs X-Ray speciali egzaminacija.

3462 So. ^Halsted St.

Iš kojy trenkianti liga

ZELL SPECIALIAI
Geriausios rųšies (IH
Overkautai JfcU.UU

ZELL CLOTHING 60.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų
siuvėjas kalba lietuviškai.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą ii mėnesi gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtinga ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir u«- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymaa 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mai’ medicinoje.

i

Nekurid laikraštininkų besai
ki nis artisto Vaičkaus gyrimas 
jau man iki gyvam: kaului įsiėdė.

Jeigu aš bučjau artistas Vaič
kus, tai štai ką jiems pasaky- v • čiau:

“Labai dėkavoju jums, gerbia
mieji, už teisybės apie mane pa
sakymą, bet už perdėjimus... ži
note, gerbiamieji, kad perdideli 
girymai stačiai peikimu virsta”.

Gal jie imtų ir sustoti! pagy
rus rašę.

Pirmiau šitos veislės gyvūnų 
buvo daugiau. Dabar, turbut, 
jie reikės į muzėjų padėti. Tai, 
anot šerno, “senų gadynių išny
kę gyvi sutvėrimai.” Dar keli, 
liko, gal būt iš viso ne daugiau, 
kaip zubrių Europoje. Jie val
go rug-inę duoną, keikia socialis
tus ii* klerikalus, pardavinėja na
mus ir lotus, steigia, marina 
laikraščius ir naujus steigia, re- 
mja patys save. Lietuviai iš fi- 
zonomijos, bet lietuviškai 
ka.

Profesionalas

35.
Ir Chicagos tautininkai laik

raštuką palaiko.
Laikraštukas kaip laikraštu

kas, ale jau tas redaktorius, tai 
rodos bčgtym nuo jo akis užsi-

36.
Anapus ežero gyvenąs žmo

gus (irgi redaktorius!) parašė 
neva dramą. Atsirado Chicagoje 
juokdarių, kurie ėmė ir šitą dra
mą perstatė.

Vaje, vaje, kad pradėjo dramų 
“žinovai” ginčytis. Vieni surado, 
kad tai to “redaktoriaus” para
šytas “veikalas” yra visame ka
me lygus Šekspyro veikalams. O 
kiti sakė, kad ne.

mlbicijos pilnas tuščiagalvis 
imta prilyginta prie genijaus 
Šakspy\o!

Del D evo švento, vyrai, ne
demonstruokite savo naivumo! 
Jeigu jums labai daug meti) ima 
įi vyrus išaugti, tai nors nesigir
kite tuomi.

37.
“Gydytojas” ir “Gyvenimas” 

susiliejo.
Dabar jau vienas kūnas.
Šito kūno sveikatą ir gyvybę 

prižiūrės Dr. Karalius ir Dr. St. 
Biežis.

Atrodo, kad išeis neprasčiau
sia, nes labai graži kombinacija 
susidarius.

Tik žiūrėkite: Dr. Biežis labai 
dailiai moka paflirtuoti su bolše
vikais, o Dr. Karalius irgi ne
prasčiau paflirtuoja su menševi 
kais, na, tai ko gi daugiau ir te
reikia.

Jau ko-ne-ko, bet rėmėjų tai 
jau bus.

38
O skurdo tas “Gydytojas”. O 

stenėjo po sunkia gyvenimo naš
ta.

Bet kaip dabar su “Gyveni
mu” susiliejo, tai, ? gal būt, jau 
gyvenimas nebus jam taip žiau
rus.

Dieve jam padėk.
Mumis reikia tokio laikraščio.

nemo-

parei- 
Užga-

šitie žmonės eina savo 
gas. Tikri amatninkai. 
nėdinti savo likimu, kitų likimas 
jiems širdies nesujudina. V)al- 
go, miega, automobiliais važinė
ja, sėdi ofise, snaudžia, paima 
užmokestį, parvažiuoja namo, 
pavalgo, išsimiega ir vėl automo
biliu atvažiudja į ofisą, paima 
užmokestį, pavalgo pietus ir tt.

39.
“Gydytojo“ sveikatą, tarytum 

kokis slogutis, slogino baisiai ne
tikę nekurie jo redaktoriai.

Jų rašomosios plunksnos, kaip 
išdžiuvę kuolai, o vis tik, 
tykis, redaktoriau ja.

Ištikrųjų, kada iš mados išeis 
šitame sviete ne savo dalbą dir
bti.

ma-

O gėdos, gėdos tiems žmo
nėms, kurie ne savo darbą dirba, 
duok Viešpatie!

šituos faktus mjatant, kažin 
kaip atrodo visokiems medicinos 
mokslo niekintojams ir šitų žmo 
n i jos giltinių garbintojams.

Kaip atrodo Naprapatamfe, 
Chiropraktamis, Neuropatams ir 
kitokiems patams, kurie, kad į- 
manytų, tai medicinos mokslą 
vandens šaukšte prigirdytų?

Kaip atrodo tiems, kurie laik
raščiuose besigarsindami, pasi
rašo prieš ir po savo pavardės: 
“Dr.-------- 1-——, Ph.
D. O., N. T.”, arba “Dr. 
practor ir Akušerka”?

Daktaras, apžiūrėjęs ligonį, 
kraipydamas galva.

— Ma—ma—re....
Ligonis. Niekis, sakyk man, 

daktare, stačiai; aš pats žinau, 
kad labai' sergu.

Daktaras. Taip. Man reikia 
dolerių. » -

Phone BouleVard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

43.

200

Sumaišė dienas

Chiro-

yra ne-Net ir Juodoji Mirtis 
baisi tada, kada žmonės klauso 
tikrojo mokslo žinovų — medi
cinos daktarų, o ne viena dieYia 
“daktarais” virtusių liaudies
mulkintojų.

Mat, kur išmintis ir moralė, 
ten ir galybė.

Išmintis ir moralė — tai žibin
tuvas, kurs visiems kelią rodo. 
Ir kas tuo keliu eina, tas tikrai 
laimingas.

44.
Išmintis — tai mano Dievas.
Aš tikiu tik į vieną Dievą. O 

tai yra išmintis.
Seniai sako, kad su Dievo pa

galba galima viską padaryti. O 
aš sakau, kad su Išminties pa
galba galima viską padaryti.

• Išmintis! Kokia ji galinga. Ji 
net ir žiauriąją gamtą pasijun
gti gali.

Ji valdo vėjus, orą, žaibą, van
denis, ji, pagalinus, gali ir žemės 
drebėjimus suvaldyti.

Vai, kada buvo žemės drebėji
mas Japonijoj, tie namai, j ku
riuos daugiau Išminties įdėta bu 
vo, — tiktai šaipėsi iš gamtos 
siutimo: žemės drebėjimo. Jie 
išliko sveiki!

45.

— Ar tu mane myli, brangio
ji?

— žinoma, Jokūbai.
— Jokūbai! Bet juk 

vardas yra Jackus!
— Tikrai1 taip. Bet aš vis ma

niau, kad šiandien yra pirma
dienis.

Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia, egzaminacija X-Ray 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th SU 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto 

8 valandai vakare.

ir

L

mano
. LITTL.E 

SPINOGPAPHS

N edasiprotejo

Klijcntas kreipiasi j advoka
tą:

—Ar jūsų laikrodis neme
luoja?

—Jeigu jis 
čia neilnilų.

nemeluotų,

Nesuprato

tai

Protingų žmonių stovis 
yra. geriausias kuo
met jie yra sveiki.

Būti sveikame stovy
je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti ?

Chiropractic gydy
mas suteiks jums svei
katos stovį. Sekite sau- 
5ų kelią — linkui Chi- 
opractic.

dr. j. m. finslow,
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

iki

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodjpr.'as, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 
| Chicago, III.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. VVaaarmar.o ban

dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo ligoe, ar ne. Persiiikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos Hgšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, dienus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui u įsi
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia į 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmlc 
yia tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir a u bato nei s: 9 ryte Ug 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison Ir So. Market)

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

ligų?

bai-Mano neuralgija visai 
gia mane kamuolį.

—Tai kodėl neimi “divorsa”?v

Reumatizmas sausgėla
Nesikankyjate *>avęs skaus- 

inaia, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir

Išmintis yra tikrasai žmogaus 
visos nervų sistemos, o daugiau
siai galvos smagenų, padaraš.

Tai grynai fizinis, realus daik
tas.

štai kodėl aš atsikračiau senų
jų dievų ir paėmiau naują Dievą 
— Išmintį.

Senieji dievai yra tiktai prie-1, 
tarų padaras; yra bejėgiai; yra 
abstraktiniai; tiesą sakant: yra 
niekis.

Aš noriu Dievo, kurį aš savy 
galėčiau turėti, kuris duotų man 
didžiausias jėgas, kuris padėtų
man su žiauriu gyvenimu grunr- 
tis.

Aš neapkenčiu dievo, kuris tik 
dausose sėdi ir niekur nieko man

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Įtam
pa. Kitas valiotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ......  $65.00
Phonografas Console, giažuZ su 
25 rekordais ......................... $63.00
Elektrikine liampa, vertėj/ $25.00, 
už ......................................... $12.50

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knygas “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

JOS. F. BUDRIK
33127 Sb. Halsted St.

CHICAGO, ILL. Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Jau atėjo Kultūros No. 11. 
Galima gauti Naujienų Ofi
se, 1739 So. Halsted Street. 
Kaina tik 30c.

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.
Pleiskanos sunaikina— 

Ruffles atgaivinai
Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, norą išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų Šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplončjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs 1 
Naudokite

Rįtffles
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 

, . _ ,, ... nešvarių baltų lupynėllų pirmų pasirodymą
savo galvoje. Kuri les sunaikins pleiskanas ir paragins anginui jusy plauki]. 
Bunka 65c. aptiekose, arba už 76c. yisiunčianio stačiai iš dirbtuves.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS 

1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Brooklyn, N. Y.
Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Z

Neužginčija- 
pcr patyrusiu* 
daktarus, kuri* 

man faktas Uty- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus kilni- 
ho a simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgj 
tai vien tik yra

vienas tao- 
nėra liuosaa 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojhno gy_ 

vienas 
.t ~ I 

išgydyti, 
. ............x yra 

todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas, Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite jj; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ns 
atidėllokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatoe, nes tas 
jums labiau apsimokėe, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitia, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
ratisis. Slinkimo plaukų, 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site goru ir teisingą gydymą; prisidėk!, 
te prie eilių užganėdinti) ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterinį, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “60<J” 
ir “914".

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo uSsisenė- 
jusių Ilgų. Nervų. Kraujo, Oodos, Pūslės. 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne* 
žinomiems daktarams, ateikite ir dosiši- 
nokiže tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo -o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir ailaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pla
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj Ir Suba
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom StM Chicafo, Ilk

.. (Imkite elcvatorl iki 12 aagHs)

Register, 
109 N. Dearbora 

Street.
Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės iiskirto- 
moe.

Pasididinusių
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Šeštadienis,. Sausio 3, 1925

CHICAGOS 
ŽINIOS

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ EKS- 
. PREKINĘ KOMPANIJĄ.

Dvylika įšiltų vakar užpuo
lė American Express Co. rašti
nę šalę La Šalie geležinkelių sto
ties. Nors visoje Aįnelirokėje 
stovi daugybė ginkluotų‘ sargų, 
bet plėšikai vistiek spėjo pasi- 
t verti tapie $18,000 ir įstengė vi
si iki vienam pabėgti.

AUGUSTO CICĖNO GIMI- 
\ NĖMS.

Antanas Cicėnas tapo areštuo
tas ir pastaromis dienomis, teis
mo nuosprendžiu, tano paliuo- 
suotas.

Jis yra aprinktas gaspadorium 
turto užmuštojo savo pusbrolio, 
Augusto Cicėno ir veda pareigas 
kaipo tokis.

Jis tapo areštuotas sauvalių 
žmonių, kad pakenkus jojo dar
bui — tyrinėjimui, tikros /prie
žasties mirties Augusto Cicėno.

Jis meldžia, kad giminės Au
gusto Cicėno atsišauktų pas jį, 
kad kuopinai veikiant, galėtų 
greičiau patirti arba surasti tik
rą žmogžudį.

Anton Cicėnas,
10—E. 104 St., Chicago, 111.

DIDŽIOJOJ OPEROJ

Ateinančią savaitę didžiojoj 
operoj eina:

Sekmadieny, 3 vai. po piet 
(papigintomis kainomis) : -ft- 
Madamc Butterfly.

Pirmadienio vakare — La 
Toeca.

Antradienio vakare — Romeo 
ir J u liet.

Trečiadienio vakare — Lucia 
d i I^unmermoor.

Trečiadieny po piet bus duo
ta specialu opera papigintomis 
kainomis, dalyvaujant Muzio, 
Lenska, Marshall, Formichi ir 
baletui.

Ketvirtadienio vakari' — 
Wcrthef.

Penktadienio vakare — Tra
viata.

štštadieny po piet —• II Tro- 
vatore. *

šeštadienio vakare (papigin
tomis kainomis) — Rigoletto.

NAUJI METAI ATLETIKOS
KLIUBE

praėjoNaujų Melų diena 
Universal Atletikos K liūlio gan 
trukšmingai. Susikibo Augimas 
su Koudžiu ii- gerokai pasitam
po po matracą. Galų gale Kou- 
dis “nukvitino” ir nuiienorejo 
daugiau ristis. Tuo budu Au
gimas laimėjo.

mėjęs Banęevičiua. Jis treni- 
javusi apie 20 minučių su 
Gašlautu. 1 
tautas yra

o dabar Karolis Sarpalius ,£tąi pasvarsčius 
kokią nejaukią propoziciją dilo- tinkamiausias veikalas 
da Šimkui:

j valandą.

ristikai.

jis sako,

vyrui tie

Lietuvių Rateliuose.
Vaičkaus dramos teatras

pasirodė, kad bus 
pinnu 

kad šim- kaitų sąjungiečiams scenoj pa
du kartu sirodyti, tai paties Vąičkąus pa

tiektas “Pakrikėliai.” Tai hUii- 
Chicagos jas veikalas randasi dar rankra- 

—Au. štyje ir niekur,dar nėra loštas,
.Parinkti lošėjus paliko pačiam 
'artistui Vaičkui. Bet galutiną 
' nuosprendį padarys visuotinas 
A. L. T. K. Sąjungos narių su
sirinkimas, kuris įvyks sausio 5 
d., Mildos name, A/rt. Vaičkaus 
studijoj, 8 v. v. Į minėtą susi
rinkimą yra kviečiami atsilanky
ti visokių dramatiškų organiza
cijų valdybos ir įgaliotiniai, taip 
pat pavieniai asmenys, kuriems 
rupi lietuvių teatro gerovė, kad 
susijungę krūvon galėtume duo
ti dauguu gero lietuvių visuome- 

inei, susibūrę vienon organizaci- 
jon mes galėsime kur kas ge
rinus ištobulinti ir papuliarizuo- 
ti lietuvių teatrą. Atsilankyki
te ir prisidėkite prie prakilnaus 
darbo lietuvių kultūrai.

—Komitetas.

p—
įlįsti tu tą su pirmo studento 
laipsniu ir tapo mechanikos in- 
žinierium. Tėvas dar Jonuko 
vaikystėj pastebėjo didelį, pa
linkimų prie muzikos ir ląfdo 
jį mokytis. Pirmas lekcijas 
jam davė Mikas Petrauskas, o 
po trijų metų Jonukas jau 
akompanavo pačiam savo mo
kytojui. Kokis Jonukas 
die pianistas yra, tai 
vienam ebieagiečiui 
ma.

Vanda turi tiktai
los mamytę; neturtinga mer
gaitė, bet pilna didieiiės energi
jos ir patraukimo prie mokslo; 
baigusi aukštesnį mokslą įsto
jo j John MeCormick Institu
tą
Jai baigus tą skyrių 
nepaprasto gabumo ji 
skirta redaguoti to 
medikalį žurnalą.

Abudiii juodu buvo birutie- 
čiai, kur ir. -juodviejų roman
sas pradžią turėjo ir laimingą 
užbaigą rado. Mums tenka tik 
palinkėti jaunavedžiams
mingo gyvenimo ir pasidžiaug
ti, kad tarp mus tylįs tokia gra
ži ir veikli porelė. —N. N.

Rytoj Dr. St. Biežio 
paskaita i!

i.
Į SIRGO TREJUS METUS

BE JOKIOS PAGEEBOS

jau 
yra

sian- 
kiek- 
žino-

geros šie-

Rytoj Mokslo Draugų prele
gentu bus Dr. St. Biežis, Jo 
paskaitos tema bus ‘‘Saulės sis
tema”. Jis papasakos daug įdo
mių dalykų apie žemę, saulę 
ir kitas planetas. Paskaita į- 
vyks 10:30 vai. ryto Raymond 
Chapel svetainėje (816 W. 31 
St.)

Sekmadieny, sausio M d., Auš
ros Vartų parap. svetainėje, 
23^7vWy 23rd Place, bus su
vaidinta *4 wiksmų pjesa 
“Dumblyne” iš Ožeškienės apy
sakos “Niziny.” Pradžia lygiai 
7:30 vai. vak.

Veikalas labai gražus, įspū
dingas, nes jame yra juoko ir 
^šarų. Veikalas paimįis iš kai
miečių gyvenimo, kuriame žy
miausią Onos (kumietės), nu
skriaustos gyvenimo aplinky
bių, rolę vaidins jau chicag’ic- 
čiams žinomą artistė P. Ten-1 
džiulyte. Kas tą veikalą puma-1 
tys vieną sykį, norės dar jį iš-* 
vysti. Taigi' visi nepraleiskite 
tos progos ii*'kitus paraginkite *^°”as ^psivedė
ateiti.

šio veikalo turinis įdomus. 
Žulikavotas karčiamų advoka
tas Puprauskas turi savo agen
tus; per tuos agentus vylioja 
iš žmonių pinigus, pažadėda
mas sėkmingai pravesti jų by
las, iš anksto paimdamas iš 
žmonių honorarą; tų bylų vi
sai neveda ir nemoka- vesti, pi
nigus skleidžia ištvirkimui; 
prikalbina kumietę Oną,' žadė
damas išlįuosuoti jos sūnų iš 
kariuomenes, atiduoti jam pi
nigus. 'Lokiu budu išvylioja iš 
jos paskutinį skatiką. Motina 
netekusi pinigų ir mylimojo 
sūnaus, iš didelio širdies skaus
mo išeina iš proto. Toks alsi-, 
tikimas pilnai pritaikomas (Lie
tuvos gyvenimui, nes tokių 
karciamiks vinkelių advokatų 
dar ir dabar tebėra.

Kaina tikietų nuo* 75c. iki 
25c.

Netolimoj ateity bus stato
ma "Valdovo sudus”, "Pakri
kėliai”, keturių veiksmų kome
dija, ir “Potašas ir Perlamut
ras”. Kaip matome, Vaičkaus 
Dramos Teatro .skelbtas (reper
tuaras jau vykdomas gyveni
mai!. Tas mus chicagiečius la
bai džiugina, kad mes turime 
rimtą teatrą su klasiniu reper
tuaru.

ir mokinosi laba ratori joj. 
dėl1 jos 

tapo pa- 
Instituto

lai

UŽKIMIMAS
paprastai paeina n 
mo. Bet kam reiki 
Dšl gerklės skausm 
mimas vartok

peršali- 
kontėtt? 
ir užki-

Severa’s 
Antisepsol

Po vakarienės

Šaunios vestuvės
Vanda Svietlauskaite.

SU
VAIČKAUS DRAMOS TEAT

RAS SAVO VAIDINIMAIS 5 
APLANKYS SEKAMAS 

KOLONIJAS

kaipo gargaliavimas. Tasai 
vaistas apmalšina gerklės iri- 
tacijas, palengvina skrepliavi- 
mą ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

Kainos 36c ir 50 centai.

Gaunama* pa* ju*ų aptiekorių.

Metų sukaktuvėms paminėti

ADOLFAS POCEVIČ, 
55 metų amžiaus, parvažiavęs 
iš Amerikos į Lietuvą ir pragy
venęs ten 2 metus, po sunkio^ 
ligos, 4 sausio 1924. m. persi- . 
skyrė su šiuom pasauliu.- Ame- ‘ 
riko j turėjo dukterį Rmiliją 
Fol-malienę ir daug di-ąugų ir 
pažjstitmų, kurie' visi jį labai 
mylėjo. Visus meldžiu susi
rinkti į Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, seredoj, 
7 d., 1925 m. ant pamaldų 
dūšią Adolfo, 
nuliudusi moteris Marijona, sū
nūs Pranas i 1 ” ’ ’ ’ ” 
Pocevičiai 
minskienė. 
koj taip ir Lietuvoj, didžiai ap
gailestauja 
užmiršti A. A. Adolfo.

Lietuvoj gyveno Alsėdžių 
miestely, Telšių apskr., Alsėdžių 
kapinėse liko palaidotas.

Kviečia nubudę
Duktė ir žentas Fannaliai.

Tegul jam būna lengva Lie
tuvos žemelė.

Galų gale surado sveikatą 
vartodama Lydia E. Pink- 
harn’s Vegetable Compoiind

---------- - T' i “ ,

( ■olumbia, S. C. ,—t‘/jusir gyduolės 
>adarė man tiek daug>-gerb/taip kad 

" ..aš jaučiu esu sko-
y*su savoveniniu. Per trejus

W n metus ąš sirgau h* 
buvau gydoma dak
tarų, bet jie man 
nieko negalėjo pa
gelbėti. Paskiau aš 
pradėjau vartoti 
Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound ir pasi
daliau taip stipri, 

savo namų reikalus,

O'

sausio 
už 

Lietuvoj paliko

ir brolis Liudvikas 
ir .sesuo Johaną Ka-

Visi kaip Ameri-

ir niekaip negali

Fl Gruodžio 26 dieną neatmez-l 
gamų mazgu tapo surištas ge
rai visiems žinomas Chicagojei 
pianistas Jonas Pyauiskas su' 
panele Vanda I 
Visos iškilmės atsibuvo Cogser- 
Cordon viešbuty, kur buvo su-i 
kviesta 40 jųjų draugų ir drau-‘ 
gių ir kur (buvo valgyta, ger
ta ir prie geros orkestro® šok
ta ir linkėta jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo. Taip besi
linksminant kaip 12 vai. nak
ties jaunavedžiai prapuolė — 
paėmė traukinį ir iškeliavo į 
Hol Springs. Pabuvę ten sa-l

i vaitę laiko dar aplankys gar-' 
' sųjį Miami, Floridoj, o jau iš 
ten gryš atgal musų sostinėn 
ir apsigyvens prie Garfield 
bulvaro, kur ir pradės savo 
naują gyvenimą.

Kadangi abudu jaunavedžiai 
buvo labai populiarus tarp mu
sų jaunimo, taigi bus nety)To- 
šalį keletą žodžių tarti apie 

t Jonas 
/žinomas I 
Byansko1 i . T ,esaic aaiinas savininkas iviumci- ’-'•**:* .. . .. .kad Jo-i r -ir j , suteiks progos pamatyti šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius knygą su nau-

i • • pailo \ anaens Dastatymo srste- dingomjs informacijomis, kur yra tūkstančiai dėkingų laiškui, apturėtą nuo 
,mos ir kaipo dalinas savininkas, vyrą.h’ moterų, kurie pasako atradę Swamp-Rootą kaip tik tinkamu vaistu

\ ; nnr\ ivyIzc’4-11 1/nnann vuicdAn lirvni . 5 •.« Iri zs4 * /.-.Jr. r/»

jus esate atsakom'ingas už pasi
sekimą arba nepasisekimą tos si
stemos.

; . ,.W. F. SEVERĄ(CO:.
CEPAK ;ipWA

Svietlauskaite. sv^ainėj.
4 d. sausio, Aušros Vartų par.

Draugijų svet.
St., Waukegan

16 d. sausio, 
9-th ir Lincoln 
111.

18 d. sausio,
Milwaukee Avė. ant Pine St., 
Kenosha, Wis.

25 d. sausio, Visų šventų par. 
svet., 10809 S.

St. Peter’s Hali,

State St. (Rose-

Jaunasis 
gerai

Al.

TŪKSTANČIAI 'TURI INKSTU 
LIGA IR TO NEŽINO

Ar reikalauji Sivamp-Rooto?

kad galiu atlikti 
bet pirmiau aš vos tik galėjau pa
sivalkioti. Aš taipgi vartojau Vege- 
tablc Compound laike mano permai
nų gyvenime ir tas palieka mane ge
roje sveikatoje. Aš rekomenduoju jas 
kaipo geriausias gyduoles dėl mote
rų permainoje jų gyvenimo ir jus ga
lite vartoti tuos faktus kaipo paliu
dymą”. — Mrs. S. A. Holley, R F D 
No. 4, Columbia, South Cąrolina.

Kam kentėti per metų eiles nuo 
nugaros skaudėjiiųp, nervingumo ir 
nuo kitų žinomų moterų ligų, nuo pat 
jaunų dienų iki viduramžio, kuomet 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound suteiks jums palengvinimą.

Pardavinėdami visoje žalyje Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound, 
virš 200,(100 gavome atsakymų ir 98 
iš kiekvieno 100 raportuoja, kad ga
vo pagelbą.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

Piucug v jus akių įf empnutj, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tiuno, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas, akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikinruose egzaminavi
mas daromas- su elektra, parodan
čia mokiausias I" 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. 
Vai:

Daugumas žmonių nenumano tp> 
kaip baisiai išsiplatįnus ir stebėtinai 
dažnai atsitinka inkstų liga. Kuomet 

. inkstų suirimai yra dažniausiomis li
gomis, tai ligomis ir gydytojai pas
kiausiai jas pastebi, pastarieji pasi- 
pradinė liga ardo sveikatą.

Jūsų įkiti organai gaji reikalauti 

ri būti kreipiama į inkstus, neš jų 
darbas yra svarbiausias.

I Jei jauties, kad tavo inkstai yra ta
vo nesveikatos ar sunykusio, stovio 
priežastimi, tai imk Dro Kilinero 
Swamp-Rootą, didįjį inkstų, kepenų ir 
pūslės vaistą, nes kaip tik tavo ink
stai pradės taisytis, tai jie padės vi
siems kitiems organams sveikti.

Išbandymas įtikins kiekvieną.
Tūkstančių tūkstančiai žmonių vi

sur yra paliudiję, kad lengva ir grei-

šv. Jurgio par.
S. Auburn Avė. 

a Kiuu«mi jus pusvuui, putuaneji paisi-1)1 evo Apvcizdos tenkindami gydymu sėkmių, kuomet

I 31 d. sausio,
■ svetainėj, 3230 

l d. vasario,
par. svet., 717 W. 18th St.

8 d. vasario, £
svet., 15 th ir 49th St., Cic to, III.

Vėli,aus bu> 
rūtas į kitasz

juos pačius.
1 Byanskas ' yra 
i bridgeportiečio 
suims, kuris stengėsi 
nukas įgytų mokslo, 
norai išsipildė: 1917 metais Jo-1 
įnikai baigė garsųjį Armouro

KAS MUS LAUKIA 
1925 METAIS?

vib-

*"v Arė- no nnr organai gaji reinaiauii>v. nin v pai. atyC|os> bet visų pirmiausia atyda tu-

s paskelbtas marš- 
kolonija. —n

Vandens dastatymas ir 
savininkystė

ta Stfamp-Rooto veikmė tuojau yra 
pajaučiama ir kad jis savo stebėti
nais rezultatais sunkiose! ligose stovi 
augščiausiai.

Inkstų ligos sinųitomai.
Swamp-Root nėra .siūloma nuo

ko, bet jei sergi ikiriomis pūslės li
gomis, dažnais šlapinimais dieną ir 
naktį, peršėjimu ar iritavimu besišla
pinant, jei šlapime raudonos nuosė
dos, galvą, nugarą .skauda, strėnas 
diegia, širdis nerami dėl inkstų su
irimo, šlapiminės rūgšties reumatiz
mas, diegimas klube, liesėjimas ar 
pageltimas, tai inkstų liga gali bū
ti aršiausioj formoj.

Swamp-Rool maloni gerti.
Jei esi jau įsitikinęs, kad Swamp- 

Root tau reikalingas, tai gali nusi
pirkti paprasto didumo ar didelę bon- 
ką kiekvienoj aptickoj.

Kaipo Chicago^ pilietis jųp
i esate dalinas savininkas Munici- 

U-I . 1A 4 4 • i puvvina piugun pamatyti Bitu vaistu gulamą, vie taipgi priBiųs Knygą su nau-
• pailo v anaens Dastatymo siste- dingomis informacijomis, kur yra tūkstančiai dėkingų laišku, aptprėtą nuo

SPECIALĖ PASTABA. — Gali gauti pavyzdinio didumo Svvamp-ltooto 
bonką pasiuntęs dešimts centų Drui Kilmei’ and Co.,. Binghamton, N. Y. Tas

nuo inkstų, kepenų ir pūsles ligų. Sw^mp-Rooto vertė ir klotis yra taip ži
nomos, kad musų skaitytojams patartina pasiųsti pavyzdinės bonkelės. Ad
resas: Dr. Kilmei* & Co., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminė’ 
ti šito laikraščio.

klaidas. Speciali
Akiniai nuo $4.09 ir augščiau.

10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. i> 
1545 West 47th St, 
Phone Rnulfivard 7589

-JO

i l.vY ' H %

Lietuvių Dentinas patar
naus geriau

Traukimą* dantį Mk*u*mu, 
Rrldga geriausio aukso. Su 
pleitom galima valgyti kiečiau*!* maF 
Gtą. Garantuojama ri*ą aavo darb%, ii 
tema* mu** kainas. Sergėkite sav* 
dantis, kad nekenkt* jus* aveikatsl

1645 Wept 37th Street.
Netoli Aehlrpd A’e

Jei miestas negali dastatyti 
jums arba jūsų kiamynams ūžte- 

Columbus važiavo 70 die-l!ttinai vandens visuomet, jeigu 
nų į Ameriką laive, kuris 
svėrė 100 tonų ir su juo va
žiavo 52 žmonės. Dr. Hugo 
Eckener į 80 valandų atskri
do į Ameriką orlaiviu, kuris 
sveria 90 tonų ir kuris gali 
vesti 83 žmones. Mes gyve
name tokiame šimtmetyje 
kuriame mus gali nustebin
ti kas nors kiekvienų dienų. 
Kaip yra malonu gyventi to
kiame atnžiuje ir pamatyti 
tekių gražių ir pastebėtinų 
dalykų! .Trinerio Kartusis 
Vynas yra labai gera gyduo
lė. Labiausia tos gyduolės 
yra geros nuo visokių skil
vio suirimų. O skilvio suiri
mas veda prie visokių ligų 
ir sutrumpinimo žmogaus 
gyvenimo. Trinerio Kartu
sis Vynas prašalina nuodin
gas atmatas įš jūsų kūno, 
sustiprina žarnas ir abelnai 
visų žmogaus kūno sistemų. 
Kiekvienas giria šias gyduo
les. M r. Frank Vanek para
šė mums iš Vernon, Texas, 
spalio 21: “Trinerio Kartu
sis Vynas ištikro yra gera 
gyduolė”. Prašykite jūsų ap- 
tiekoriaus arba pardavinė
tojo gyduolių, taipgi turėki
te pas save Prinerio Cough 
Sedative, labai geni gyduolė 
nuo persišaldymo, ir Trine
rio Liniinent, tikra pagelta 
nuo reumatizmo, neuralgijos 
ir nuo drebėjimo nuo šalčio, 
'furėkite pilnų rinkinį Tri-

Pranešimasvanduo yra nešvarus arba su 
chemikalais, jei spaudimas van
dens yra labai silpnas, kad gyve
nanti žmonės ant antro augšto 
negali gaūti vandens iš kranų,, 
bet turi jį nešti ant savo pečiu 
iš skiepo, jus turite tiesų, apie 
tai žinoti kodėl taip yra? |

Dcvyuesdešiiutis atsitikimų iš šim
to kur vandens sistema negali dasta
tyti užtektinai vandens, kaltę galima 
mesti ant bereikalingo vandens eikvo
jimu. Chicago išeikvoja bereikalin
gai vandens daugiau negu kitas ko
kis miestas pasaulyje. BSt kaip ka
da yra visai negalima pripumpuoti 
užtektinai vandens turint ir didelę 
pumpavimo sistemą, kad užganėdinufc 
žmonių reikalavimus. į

Devinesdešiintis Chicagos vandenio 
vartotojų moka už vaYidenį iš kalno 
nustatytą kainą. Jų vandenio bilos 
vienokios, ar jie vartoja daug ar ma
žai vandens, apie bereikalingą eikvo-' 
jimą vandens jie nieko nepaiso. |

Apie tai, jus kaipo pilietis ir kai
po dalinas savininkus vandens siste
mos ir turite pagalvoti. |

Žmones turi tiesą vartoti daug 
daugiau vandens, negu kad jiems yra 
nustatyta, arba už kiėk jie moka. 
Atimdami nuo kitų žmonių vandenį, 
jie pastato j pavojų jų gyvybę ir jų 
turtą.

Inžinieriai, vandens dastatymo eks- 
petlai, žmonės kurio pašventė visą 
savo gyvenimų studijoms apie van
dens dastatymo sistemos, tiki, kad 
univcrsMlis myjerių įdėjimas dęl van
dens mieraviino, yra vienatinis daly
kas, kad sulaikius bereikalingą eikvo
jimą vandens Chicagoje.

Su universaliu vandens myterių 
Įtaisymu, kiekvienas vandens vartoto
jas mokės tiek, kiek jis išvartos van
dens arba kiek jis bereikalingai iš
eikvoja.. Jei jis išvartoja tiek kiek 
jam lysikia/jd vandens bildk.bus ma; 
žus jei; jiš. turč.š, mytęrĮ../ Jci jjš iš
vartoja daugiau vainb'iis ’ iicgo jam 
reikia jo vandens bilos '(jus didesnes. 
Nieks nemokės daugiau už vandenį 
negu jis išvattoja ir nieks ncišvartos 
daugiau vandens negu jis už ji moka.

Kaipo vienas iš savininkų Chicagos 
vandens sistenios. ar tai neišrado 
ge' i dėl jūsų urane'h-ija "

(Apskelbimas)

žinomas yra visiems dalykas, 
kad po vakarienės kiekvienas pa
sirūko cigarų ir cigaretų, pasi
kalba ir eina gulti. Bet tai ne
daro Amerikos Lietuvių Teatro 
Kūrėjų Sąjungos menininkai. 
Jie turėjo savo gražių vakarie
ne gruodžio 21 d., kurioj reikėjo 
apsirūpinti su 65 žmonėmis, ir 
visi buvo užganėdinti. Reiškia, 
reikėjo padirbti artistams.

Nors trumpas laikas po vaka
rienei, o jie jau suspėjo atlai-

__________ Pir
mas susirinkimas įvyko gruodžio 
22 d. Susirinkiman atsilankė

Pasirodo, kad Ges- Ryti net du susirinkimus, 
i nemenkas vyras: 

gerai laikėsi,
pamėtė Bancevi-; valdybos nariai ir darbuotojai.
j. 1 alai pridavė Aptarus ką daryti .po vakarie- 

ir jis iššaukė nės — ar guttil ar, dirbti. Bet 
Požėlą persiimti su juo. Paže- pasirodė, kad poilsio nė vienas 
la Goštauto iššaukimą priėmė, darbuotojas-artistas nenori ir vi- 

Išeidamas iš kliubo, Bancc- si nutarė dirbti pasišventę — 
vičius i ‘ ‘ ;
permetė jį ant žemės. Neužte-į 
ko, mat, jam matroso.

Šiuom pranešu visiems savo ko- 
stuineriums ir rėmėjams, kad 
visą seną tuvorą ■ pardaviau iš 
ukcijono, o naują ir geresnį ta- 
vorą dabar užlaikau; kam yra 
reikalingu laikrodėlių, 
tintų žiedų, 
pigiau negu

deiman- 
galitc gauti daug 

kitur.

bet ir persitikrinkite.

fer t'-

dar gerokai i 
cių po mat rasą 
jam energijos,

Ateikite
Musų patarnavimas yra geriau
sias. Taipgi priskiriu akinius 
ir egzaminuoju akis.

į 
■

.?< ■

&

ALPAMaltExtract

y>'

Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se- 
tų, $10.50. Pa- 

' bandykit šį svei
kų ir nustingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groseę- 
nkiko, kad gau
tų jį dėl jūsų. 

} visas pasaulioMes dastatome 
dalis

Alpa Malt Extract Co,
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

ne 
pusi tvėrė La Bouchc ir Į už dolerį. Nutarė sušaukti ki

tų susirinkimą, į kuri turėjo at- 
Skan- ^ilankyti visi sąjungos darbud- 

“drapieznas dzu-Tojai nutarimui kokį veikalą tu- 
lėvą” Norkų rime pradėti piimicms žings

niams ir kada. Susirinkimas įvy
ko gruodžio 29 d„ Mildos name, 
Vaičkaus Dramos Studijoj, na- 
rių-sąjungięčių atsilankė žymus 
būrelis ir veik "visi Ghicagos lie-

Peter A. Miller
2256 W. 22nd St.

i Town of
kas Jis šaukė “levą” Norkų rime pradėti 
ir žadėjo guldyti Augimą pagal 
užsakymų. Buvo kliube beveik 
visi lietuvių sportininkai.

Subalojc ir nedėlioję Kliube 
irgi žada būti šurumJburum. 
Nedėlioję Augimas, regis, su- tuviai pirmaeiliai lošėjai, ir visi 
sikibs su vienu Indiana Hurbor j nariai prisižadėjo darbuotis su
risi ik u. Be lo, bus daug ir ki*' jungos labui. Tapo perskaityta 

ant po keletą punktų iš nekuriu vei-
Jkalų, tarp kurių buvo vienas ir 

paties p. Vaičkaus patiektas. Jis 
kaipo artistas pataria sąjungie- 
čiąnis biri i atsargiem# su veikalo 
pasirinkimu, taipat lošėjams ro
lių dalinime, nes, sako, sunku

tų ristikų, kurie tampysis 
ma trasų. o

SarpaliiiN irgi šaukia 
Šimkų

Šimkui, matomai, su chica-
giečiuis baikų krėkli nebus gu-«toki veikalą parinkti, kad daugu- 
luuu: Bduccmcjus iššaukė jį, nią publikos užganėdinus. Kiek

jas Joseph Triner Compaiiy,

SALUTARO RYTAS
Salų Laro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
2)-pietus- ! TRYS DIENOS LAIKAI.
8) VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutare 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; j . „A.

’• g\ i *     __»-i j   i _ _ ' Cj B/ ih i mz a • I’ aI. . .
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkal.

Klauskite aptiekose arba prie
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., 

639 W, 18th St., Chicago, Illinois.

— Salutaras priduoda apetitą; / A „X
— Salutaras vidurius išvalo; Į SVEIKATA
— Salutaras pataiso sveikatą. 1

i

Lake
Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir ątlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
161(> V/. 17t!i Slreet

t



8
* *«UMMb MM*

NAUJIENOS) Chicagrt, III

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIESKOJIMAl
MMt m

šeštadienis, Sausio 3, 1925

SIŪLYMAI KAMBARIU

Atyda Chicago Lithuatiian
Auditorium Jūrininkams

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių ncaprubežinojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai noriai palal-

B
inti į sekamos dienos laidą turi 
ut priduoti ne vėlinu kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Metinis šėrininkų susirin
kimas atsibus Sausio 19-tų, 
1925, Mildos Teatro Name, 
7:00 vai. vakare, 3-čių lubų.

J. P. Ewald
Sekretorius 

840 West 33rd Street

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas“ kas
dien anksti/iš ryto savo namuose 
— apie trri malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. TeL Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų“ 
dą gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tarne darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda •ap
rūpinti savo kostumeritis “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

.IEŠKAU savo mylirhiausio vyro 
Jono žukauskio, 18 metų kaip iš
važiavo Amerikon. Lankiu verkda
ma dienas ir naktis iš meilės ir 
pasiilgimo, verkdama maldauju al- 
sišnukti arba kas žinote apie jį 
duoti žinią, busiu labai dėkinga. 
Pirm 18 melų gyveno Bostone, o 
paskiau KonsiriRlon. III. Barbora 
Žukauskienė,' Žvirblaičių kaimo, 
Alsėdžių pašta, Telšių apskričio, 
Liehiva-Litliuania.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Blaže
vičių, paeina G y rūdiškes kaiifio, Dūk
što vals., Brasiaujos apskr. Turiu 
svarini reikalą, meldžiu atsišaukti ar 
kas žinoto apie jo būvį, meldžiu pra
nešti.

JUOZAS ŠALNA, 
4345 So. Wood St. Chicago, III.

APSIVEDIMAI
Cicero, III. yra u. 

Laisvas Mišrus Choras, 
rinkimas

organizuojamas 
, pirmas susi- 

bus 4 dieną sausio. 1

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų, be skirtumo tikė- 

1925 jimo ii' turto, nuo 25 iki 35 metų am-minimus i/un t menei nau.’iU) -- ---------, —----
metuose, 1 valandą po pietų 1500 So. žiaus, nemylinčios mėnulio šviesybės. ‘ - - -• . Ag esu metų amžiaus; platesnias

žinias gausite per laišką, su pirmu 
laišku malonėkit prisiųsti savo 
veikslą, katras bus sugrąžintas.

Atsišaukite
1739 So. Halsted St. 

Box 432, 
Chicago, 111.

19 Avė., Lukštos. svetainėje.
J. Latvėnas, rast.

pa

Atyda Mildos Teatro 
Sėrininkams

Metinis šėrininkų susirin

Jauni; Lietuvių Amerikos Tautiškus 
kliubas Chicago, III., laikys metinį su
sirinkimą nedėlioj sausio 4 dieną, 1925 
m., 1 vai. po pietų, Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių <lalykų aptarti.

Nutarimo rašt. S. Knnevičia.

Liet. Mot. Draugijos Apšvietė, mė
nesinis susirinkimas įvyks sausio 4 d. 
Imą vai. po pietų, Mark VVhite Sq. 
Parko knygyne prie Halsted ir 30 gat. 
Narės malonėkit skaitlingai atsilan
kyti. | Sekretore.

J.IE.šKAU apsivedimui merginos ar 
našlės senumo 25 metų iki, 40 metų, 
gali turėti ir vieną vaiką. Aš esu 
našlys, turiu nuosavybę cnsh. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Atsišaukit. 
A. V., 3724 So. Halsted St., Chicago, 
III., 1 lubos, frontas.

LIETUVIŠKAS HOTELLS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be Valgio, $3 ir $4, $8 j 
savailęz su valgiu.

PETER G ADEI KO,
1606 So. Halsted St.

LIETUVIŠKAS KOTELIS
Geriausia vieta dėl darbininkų ap

sigyventi. Daug fabrikų aplinkui. Už 
ruimą į savaitę $2.50 ir augščiaus. 
Garu šildomas, elektros šviesa.

ST A NISLO V A S PLAUKAU S K AS 
3956 W. Ferdlnand St.

Arti Cravvford Avė.. Chicago, 111.

flUIMA.S rondai tlel vieno vyro 
Apšildomas, su visais parankamais 
(leistina ypala, kad nevartotu svai 
galų.

6515 S. Talmnn Avė. 
Antros lubos

Tel. Republic 10522

PASIRENDAVOJA kambarys de 
vieno vyro, gali ir virtuvę vartoti. 
Kainą tik $8 į mėnesį. Arti karų 
linijos ir Halsted st.

K reipkitės:
819 W. 3lth Place

FRONTINLS kambarys dėl rcn 
dos; švarus ir šviesus. Karštu van 
deniu šildomas, švari apielinkė, ar 
Ii elevatorių ir slreetkariij.

1955 \V. Ohio St.
Antros lubos, ilk 2 žmonės 

m ynoj.
šei

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ 7

REIKIA merginos arba moteries 
lengvam namų darbui. Mažas fla- 

maža šeimyna, nereikia 
i virti. Gera alga., 

M. Goldberg, 
1521 Fargo Avė. 

P.ogers Purk 5867

iąs, n
Ii nei

skalb

REIKIA DARBININKU
-iT a—J—ĮJ~>~I

VYRŲ
REIKALINGAS flat janitoriaus pa- 

gelbininlęas. Turi būti patyręs šiame 
dąrbc. Gera mokestis, valgis Ir kam
barys.

Atsišaukite
3810 VV. 14 St.

Tel. Lawndale 3663

R] 
dirbi 
tina, 
dirb

UIKALINGAS blaivus žmogus 
i ant mažos farmos. Butų geis- 
kad atsišauktų kuris patyręs 

i ant farmos.
J. DAMBRAUSKAS, 

Box 132, 
Willow Springs, III.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA kuopigiausini pir

mos kliąsos PULBUJM1S, BARZDA
SKUTY K LA, Š1OKEISE1 ir tt. Lis- 
tas ilgjis, renda pigi. Geriausioj 
keition. Tokios progos daugiąus 
gausit. Atsišaukit tuojau.

, P. .1. KUTRA 
1012 So. Main St., Rockford,

le
ne-

III.

PIRMOS klesos htiCecnč ir gro
sernė pardaVimui. Geroj vietoj ir 
geras kampas./ Parduosiu už pir
mą pasiūlymą. Priežastis pardavi
mo patirsiu ant vietos. Kreipkitės.

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St., No. 135

PARSIDrtODĄ grosernė ir doli- 
katesen krautuve maišytų tanių ap- 

eash 
turiu

gyvento! vietoj. Daro gerą 
biznį, Parduosiu pigiai, ries 
kita biznį.'

10(1(1 W. 69 SI.

PARSIDUODA valymo, taisymo 
ir naujų rūbų siuvimo įstaiga. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Labai 
puikių žmonių apgyventa vieta. 
Pardavimo priežastis — savininko 
liga. Gali įmokėti dalį, kitus ant 
išmokėjimų. Atsišaukite greit

3946 North Lowndale A ve
\ Tel. Ilumboldt 7152

Įmokėti Vieną Tnkstanti
3 pagyvenimai po h kambarius, 

elektra, maudynes, randasi Brighton 
Parke, parsiduoda labai pigiai arini 
savininkas mainys ant bile kokio biz
nio, Platesnių žinių kreipkitės pas

C. P. Suromski and Co
. 3352 So. Halsted SL

Tel. Boulevard 9641

Krautuvė ir Flatas
69 St.. netoli Westom Avė., lotas 

50x125, kaina $12,000, yra grosemės 
ir bučornės įrengimui . Paimsimo 
mainais lotą Veikite greitai. Savi
ninkas tini parduoti greitai.

A. N. Masulis & Co.
6641 Šo. Westera Avė.

Tel. Republic 5550 
Atdara nedaliomis ir vakarais

r~~

MORTGECIAl -PASKOLOS

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks, sausio 3 dieną 1925 met. 7:3 
vai. vak. Mildos svetainėje 3142 So. 
Halsted St. Visi kliubiečiai pribukite 
ant šio susirinkimo, ne< turime ap
svarstyti kaip geriaus galėtume prisi- 

I rengti prie ateinančio kliubo baliaus, . i—— - Y * « 2* A. * - M Z Lv 9
Lietuvių Auditorijoj.

A. J. Lazauskas, 'rašt.

PA.)IEŠKAU apsivedimui inteligen
tiško vaikino, 
t i kokią nors 
tokio, kuris 
yra pabaigęs High School ir nejau- 
nesnio 30 metų amžiaus. Aš sutik
siu išleist mokslan. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti ir savo paveikslą. 
“Naujienos”, Box 434, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

kuris norėtų baig- 
profesiją, bet tik 

baigęs arba jau

RUIMAS ant .rendos dėl vyrų, 
kurie nespartus, prasti darbininkai. 
Kas myli šiltai gulėti alsišaukit. 
Su valgiu ar be valgio; galėsit ir 
patys valgį pasigaminti. Ant antrų 
lubų iš priekio.

703 W. 21 PI., Chicago, III.

REIKIA gero. ndrinčio dirbti 
darbininko; darbas ant visados su 
geru atlyginimu, apie 50-—65 į sa
vaitę 
kery 
sais kosturneriais. 
rantuojama. 
$800.

Rašykit: 
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted St. 
Bok 436

Parsiduoda “pokeriams” 
t rokas; visai naujas, 

Uždarbis 
Viską parduosiu

’ (ba
su vi

gą- 
už

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda cemento Liuksai ir 

)lytų gali užtekti ant 3 garudžių.
už $100. Norintis pirkti

plytų gn 
Parduosiu 
atsiŠaukil.

1602 S. 191 h Avė., Cicero, III.

■lllllllllllllllllllllllllllllllllllI
' Pinigai 

paskolon
ant antrų
morgičių

kimas atsibus Sausio 26-tų, Juris įvyks prieš užgavėjas Chicago 
I.iahivin AiiditnniAi

1925, Mildos Teatro Name, t
7:00 vai. vakare, 3-čių lubų.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

RUIMAS rendai vienam vaikinui 
garu šildomas. Su valgiu ar L. 
valgio. Gera vieta gyvenimui.

Kreipkitės į re.staurantų 
4157 S. Kedzie Avė.

UI, 
be

GERAS darbas dėl senyvo žmo
gaus; valgis, kambarys ir užmokės- 
uis nuo $15 ir aukščiau į mėnesi. 
Darbas lengvas 
mus. Lai atsišaukia tik tokis, 
ris munšaino negeria. Darbas 
visados. Atsišaukit pas:

J Mis. Gadeikienė 
1606 S. Halsted St.

apvalyti rui- 
ku- 
ant

PARDAVIMUI beauty shop Vie
la dėl dviejų operatofkų. viskas 
yra gerai įrengia. Daromas labai 
geras biznis. Lysas ilgam laikui 
Randasi augančioj lietuvių koloni
joj, antros durys nuo kampo, prie 
gatvekarlij linijos. Renda $50 įskai
tant 3 gyvenimui 
duosiu pigiai iš

Naujienos, 1739 S.
Box 43

kambarius. Par 
priežasties ligos.

’ Halsted St.

patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndalc 7960

MOKYKLOS

J. P. Ewald
Sekretorius 

840 West 33rd Street

Lietuvių Amerikos Politikos kliubo 
ant North West Sides įvyks metinis 
susirinkimas 5 d. sausio 1925 m. 8 v. 
vak. parapijos svet., 1644 Wabansia 
Avė. Gerbiamieji kliubiečiai malonė
kite pribūti ant Šito susirinkimo dėl
to, kad yra rengiamas balius taigi 
turėsime svarbių reikalų aptarti.)

Valdyba.

JIEŠKAU DALININKŲ 
“Švyturio” B-včs skyriaus sudarymui 
ir milžiniško knygyno atidarymui 
Amerikoje (Chicagoje). Kreipkitės j 
“švyturio” B-vės įgaliotini 

JONĄ STRAZDĄ,
3301 So. Halsted St., Chicago, 

(ofise M r. Bakševič)
III.

MOTERfiMS PRANEŠIMAS

BEREIKALINGAS VANDENS
IfiBEGIMAS

Kiauros dūdos ir lašėjimas van
dens iš kranų ir bereikalingas lei
dimas vandens iš kranų deną ir 
naktj, labai apsunkina vandens da- 
statyrną visiems miesto gyvento
jams, o ypač vasaros laike, kuo
met vandens abelnai yra daug 
daugiau išeikvojarmi. šiame laike 
beveik pusė Chicagos gyventojų 
negali gauti vandens ir negaunu lo
dei, kad jo yra beroikalo eikvoja
ma.

Tyrinėtojai suranda, kad Chica- 
goj išvartojaina dėl kiekvieno žmo
gaus 275 galionai vandens į dieną. 
CleVelande suvartojama tiktai 137 
galionai. Ir tas yra todėl, kad Cle
Velande yra įvesti vandens myto
riai. Prie to dar reikia pažymėti, 
kad Clevelande vanduo kainuoja 
pigiau negu Ch i rago j, vis dėl tos 
pačios priežasties.

(Apskelbimas)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

H

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į 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 susirinkimbs, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčiojj- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėįimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiški; apeigų (išskiriant liuterijak), 
ir visokie pranešimai galimi tai-1 
pinti laikraštyje.

Draugystė Liet. Taut. Tėvynės My
lėtojų No. 1 metinis mitingas atsibus 
nedėlioj sausio 4 d,, 1 vai. po pietų, 
1600 So. Paulina gat. Ateikit visi.

Rast. K. Cha p.

Sitnano Daukanto Draugija laikys 
savo metinį susirinkimą nedėlioj, sau
sio 4 <L, 1925.Mark VVhite Square 
svetainėje. į- atskaita išduotu per 
knygii Komitetą. Sekretorius.

Chicagos Lietuvių \Auditorijos Ben
drovės Direktorių ir 
atsibus mėnesinis susirinkimas pirma
dienį 5 sausio, 1925 m. Keistučio raš
tinėje, 840 VV. 33 gatv., 7:30 vai. vak. 
Malonėsite pribūti visi direktoriai ir 
draugijų atstovai, nes yra svarbus 
susirinkimas.

Bendrovės sek r

augijų atstovų

Yankauskas.

Birutės Choro dainų praktika atsi
bus nedėlioj po pietų, 2 vai. sausio 4 
d., Fellovvship House, 831 W. 33rd PI. 
Visi dainininkai ir solistai, visi pri
valote būti laiku ant praktikų.

• ' Valdyba.

Am. Lietuvių Teatro kūrėjų Sąjun
gos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienio 8 vai. vak. 5 d. sausio, 
1925, Mildos svet.; P. Vaičkaus stu
diją. Susirinkimas svarbus, yra iš
rinkti trys veikalai kurių sąjuhgie- 
Čiąms bus išdalintos rolės. Todėl vi
si nariai ir norinti jais likti malonė
kit stot ir dirbti tą svarbų ir pra
kilnų darbą. Kom. Narys.

Draugai! Kurie apsiėmėt L. S. S. 
VIII Rajono ir L. S. J. L. rengiamuo
se šokiuose, sausio 4 d., Meldažio sa
lėje dirbti, tai pribukite lygiai 7 vai. 
vak. Rengimo Komitetas.

SAULĖS UŽTEMIMAS
Mokslo Draugų paskaita įvyks sek

madieny, sausio 4 d., 10:30 vai. ryte, 
Raymond Chapely 816 W. 31 St. Pre
legentas Dr. S. Biežis laikys paskaitą 
apie neužilgo įvykstantį saulės užte
mimą. Programe dalyvauja artistas 
A. F. Gordonas. Mokslo Draugai.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
JIEŠKAU brolio Kazimiero Norei

kos. Paeina Alkupiu kaimo, Kvėdar
nos vals., Tauragės apskr. Pirmiau 
gyveno Port Washington, Wis. Da
bar nežinau kur randasi. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukite. Kas 
praneš man apie jo buvimą, duosiu 
už tai $5.00.

LIUDVIKAS NOREIKIA 
191 Box P. O,, Rockford, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Karčiausko, angliškai save vadina 
“Tony Karr”. Gyveno pirmiau Penn- 
sylvanijos valstijoj ir dirbo mainose. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Meldžiu paties atsišaukti arba kiti 
kurie ji pažįsta duoti man žinią, sesuo 
Petronėlė Karčiauskaitė - Atkočaitis, 
O100 Archer Avė., Chicago, TU.

Knzi-IEŠKAU savo pusbrolių 
mlero ir Juozo Grigų, Paeina Bu
bnio viensėdžio Tauragno vaisė., 
Utėnos apskr. Nežinau kur gyvena. 
Meldžiu atsiliepti ir jei kas žino 
praneškit.

F. Narkunas,
3247 S. Union Avė., Chicago, III.

RUIMAS ant rendos vienam 
vyrui, su valgiu arba be val
gio; apšildomas ir prie mažos 
šeimynos. Pirmas flatas iš fron
to. * 921 \V. 33Placo

REIKIĄ II shearineno ir vieno 
dreiverio į geležies atkarpų jardą. 
Nuolat darbas dėl gerų vyrų. Tik
tai patyrę tame darbe tegal atsi
saukt]!.

Cohn Iron & Steel Co.
2034 N. Southport Avė.

PARDAVIMUI baltai enamelįuotas 
anglinis ir gasu kūrenamas pečius, 

atsišauki c 
iki ketver-

beveik naujas, pigiai, 
greit, turi būt parduotas 
gui,

WITLOCK,
3606 So. Halsted

1 fl. iŠ užpakalio
st.,

Parsiduoda vilnonės gijos nėri
niams, kaina 4 oz. matka 31 %c., 35c, 
40c. ir 45c. Marškonės gijos dėl 
mezginių, kaina už mątką nuo 10c. iki 
45c. Balta drobė dėl' užvalkalų ir 
taip toliau. Vilnonės skiautes dėl 
vaikų ir mergaičių Kainos pigiau
sios. Atdara kas dieną ir vakarais, 
nedėldieniais po pietų.

FRANK 'fiELEMONAVKTA, 

504 W. 33rd St.
1 lubos

LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS 
SU HOTELIU

Visados geras maistas ir guolis; 
teisingas patarnavimas.

A. GUODELIS, 
, Savininkas

4157 So. Kedzie Avė.
TeL Lafayette 5993

1 - ... "'L.. 1 .....

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

RENDAI gera vieta dėl bar- 
bernės, Barberio bizniui pato
gi vieta. Kreipkitės prie savi
ninko. Renda pigi.

1703 N. Crawford Avė.

PARENDAVOJIMUI 
namas medinis su elektra, 
visokiais paskutinės mados 
mais, renda $23.00 mėnesiui.

Atsišaukite
4836 Ridgevvay Avė.

5 kambarių 
gasu ir 

įtaisy-

RENDON kampine krautuvė, 
tinkama dėl restaurano arba 
jatery sandelio/ taipgi yra 4 
tambarių flatas^ yra gasas, por- 
čius. Pigi renda. 734 W. 35th 
St. savininkas tel. Midway 2246

BIZNIERIAI TĖMYKITE
štoras ir 3 kambariai ant rendos 

Irighton Parke, kampinis namas, pi
ji renda. Sykiu kas nori pirkti ga- 
ima nupirkti pigiai. Pardavimo 

priežastis — savininkas ligonbutyj, 
reikia pinigų. Kreipkitės kuogrei- 
čiausia.

Z. S. MICKEVICE & CO. 
klauskite Pupin,

2123 W. 63rd Street. Prospect 4345

FLATAS dėl rendos- geroje 
toje. Renda nebrangi; pečium 
durnas. Reikalaujantis meldžiu 
sišaukti:

4707 W. 12th Place 
CICERO, ILL.

vie- 
šij- 
at-

South West, rendon 5 kam
barių flatas, pečiumi šildomas, 
renda $38, 3017 W. 41 PI., ne
toli Archer ir Kedzie Avė.

PAS I RENDA VO.1 A š viešus 
kambarys dėl vieno vyro. Yra 
telefonas, gazas ir elektra.

Atsišaukite >
1016 S, Mapk‘wood Avė, 

2nd floor.

REIRIA 2 patyrusių shear- 
meiiy į geležies atkarpų jardą, 
taipgi patyrusių boilerių.

North Westem Iron and
Motai Co., 3184 Archer avė

TURI V parduoti savo gražų, $275 
vertės Gonsole Victrolą, su radio arm 
vartota tik 3 mėnesius, yra daug 
kordų, deimantinė adata $65. 

2502 W. Di vi šio n St.
i • 2nd fl.

Tel. Armitage 1981

re-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKINS 
COLLEGE,

2407 W. Madison, CUcago, III.
Phnne Seeley 1643
/ M. E. HUTFILZ, Manajer

PARDAVIMUI RAKANDAI
RENDAI kambarys dėl vie

no vyro, garu apšildomas, elek
tra ir visi kiti parankumai.

6750 S. Artesian Avė.

Grojiklis pianas $160
ra-

T

Parduosiu savo grojik)| pianą, 
augštos rųšiės išdirbinio, 100 ro
lių. benčius ir kabinetas, paimsiu 
dalį įinokėjinio ei (lalinais išmo
kėjimais

PARDAVIMUI 5 kambarių 
kandai; yra fronto setas? vidurinis 
setas, viktrolas, karpetas, šildomas 
pečius, siuvama mašina, komodos, 
lovos ir viskas, kas reikalinga. Ra
kandai kaip nauji; mažai tevartoti. 
(■alinių pirkti visus ar po vieną.
822 W. 37 Place, 2 lubos frontas

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTfiS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

DIDELIS mimas pasirendavoja 
dėl dviejų arba vienos ypatos. 
valgiu arba ho valgio šildytas' 
elektra.

Telephonas Stewart 2577 
1516 W. 72 St.

1 Apt.

Su
su

2918 Milvvaukee Avė.
1 floor

Bučernė ir Grosernė už

PARDAVIMU L Gerą progą ne
praleiskit. Parsiduoda 3 kambarių 
rakandai;’ atsišaukit nedėlioj po 
pietų.

4605 S. Paulina SI.
1 lubos

RENDAI ruimas, modemiškas, ga
ru apšildomas, prie mažos šeimynos, 
dum ar vienai y patai. Vieta graži 
gyvenimui.

Kreipkitės 1 lubos
6340 So. Albany Avė.

IŠSIRENDAVOJA kambarys vie
nam arba dviem vaikinam, elektros 
šviesa, hot vvater heat ir maudy
kla

Atsišaukite
6515 So. Talman Avė. 

Antros lubos
Telephonas Prospect 10210

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA apsivedus pora be 
vaikų, kuri norėtų su manim kartu 
dirbti flat janitoriaus darbą. Duosiu 
.5 kambarius flatą ir dar gerai primo
kėsiu.

Atsišaukite
3810 W. 14 St. .

Tel. Lavvndale 3663

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginų, pirmos ir 
antros virėjos, $25 ir $30 į sa
vaitę. Moterų į kafeterij^, $18. 
Indų plovčjų, $17. Merginų į 
dirbtuvę, $18. ILovų taisytojų, 
$17. Prie virtuves, .$18. Veiter- 
kų, $18. Janitorkų, $75 j mė
nesį. Prie siuvamų mašinų, $22 
į savaitę. Taipgi turime daug 
kitų vietų.
J South Park EmploymeDt 

Agency, 4191 S. Halįted St.

REIKIA 4 patyrusių moterų 
sortavimui skudurų ir 2 paty
rusių vyrų boilerių prie elekt
rinių preso.

H. Dray
1447 Blue Island Avė.

pusę kainos NAMAI-ZEME
Arba savininkas maino ant automo

bilio; Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. 1 Priežastis pardavimo — liga. 
Kreipkitės pas

C. P. Suromski and Co.
335B So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

DIDELIS mūrinis, 2 fialų namas 
prie Marųuctte Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI pigiau • negu 
kaipavo žuvų marketas ir deli- 
katėsen.

4127 Archer Avė, 
netoli Francisco Avė.

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
ptf 4 ruimus namas pigiai, galite su 
mažai pinigų, morgičių duosiu l.L_ 
mainysiu ant biznio.

L. DANIS, 
4345 So. Wastenaw Avė. 

Chicago, III.

arba

Aki' PARDAVIMO arba mainymo 
pirmoj klesos keptuvė (pekarnė), 
mainysiu ant namo. ■ Priežastis par
davimo, nesveikata.

šauk t
Boulevard 5018

PARSIDUODA 4 ruimų bungalow 
dar neužbaigtas, 
ti tik reikia $500 
mažos giosemės. 
pinių. .

Savininkas
P. VVITKUS, 

10746 So. Kedzie Avė.

t X U1111 Lt M UU£Cl i V w 
Kaina, $3,300, įneš-1 
arba mainysiu ant 
Prie lietuviškų ka-

J
 DIDELIS BARGENAS
•nė ir Groernė geroj vietoj su 
arba be namo parduosiu pigiai, 

ištiš, savininkas turi du bizniu, 
i galiu priimti pusininką su 
, atsišaukit 3331 So. Halsted 
bueernę, arba 3122 So. Halsted 

st. vakarais.
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė m gyvenimo ruimais. Biznis iš- 
;as ir visi reikalingi daiktai prie 

las.biznio randa 
Kreipkitės

3428 Aubum Avė.

PARSIDUODA Lunchroom 
visįs, arba gali pristoti kaipo 
pusininkas.

Atsišaukite
1715 S. Jefferson St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė puikiausia ant South Sides, lietu
vių apgyventoj vietoj, biznis gerai 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

Telephone Roosevelt 8626

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių skanumynų krautuvė. Biznis 
senas ir išdirbtas; renda pigi. Gau
sit bargeną, nes apleidžiu Chicagą.

Kreipkitės:
4107 So. Mayplewood Avė.

Bargenai
Pardavimui lotai, cottage, 2 flatų 

namai ir apartmentiniai namai, 
simatykit su mumis pirmiausiai

A. N. Masulis & Co.
6641 So. Westem Avė. < 

Tel. Republic 5550
Atdara nedėliomis ir vakarais.

BARMENAS

Pa-

flatų namas, 6—6 kamba- 
karškt vandeniu šildomas,

Greitai ir alsiai
Išmokiname Anglų, kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą Į de
vynis mėnesius; augėlesnį mokslą j 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corner 31st and So. Halsted Streets

yra taip svarbu mdkėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai vigur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystes, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (corresponoence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St 
(kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Chicago, II).

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmeniškų prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

Lbil7 W. Madison St

BARBERYSTfiS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa
vaitę.

International Barber College 
651 W. Madison St.
609 W Madison St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark St
nų,
jmiirytos vanos, prosinimui len
ta, bufetas, knygų šėpa, ugnia
vietė, uždaryti porčiai ir sun 
panteras, .savininkas ant parei- Atsidaio A.uditoi ium šokiu 
kalavimo visą dieną subatoje Mokykla, 
ir nedalioje.

5815 SySacramento Avė.

ĘXTRA! EXTRA!

PARSIDUODA 6 
medinis bungaloAV ir 
Kaina $MMN) cash.

Atsišauki!:
4218 S. Campbell

Bus mokinama nau
jausios mados šokiai, už mažą 
mokesnį. Užtikrinam kiekvieną 
išmokyti šokti greitai. Mokyto- 

kambariu ^as Jakubauskas ir mokytojos 
du lotaf mier3*nos- Prašau atsilankyti 

’ Sausio-Jan. 5.

Ave.
Mildos svet., 31 12 S. Halsted 

St. Pradžia 8 vai. vak. f




