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Mussolini skelbia
karą masonams

Sanghajus vėl atsidūrė 
Vii Pei Fu rankose

Nuveikta 
tapo 
nuota.

rango armi ja iš 7,000 
nuginkluota ir inlcr-

Musele Shoals pasilieka 
valdžios kontrolėj

Kontrole 
k urio 
Ik kino

Kinai, sausio) 
Šanchajum,! 

keletas mėnesių at- C I

šalintus -

Traukinių katastrofoj Vokieti 
joje žuvo daug žmonių

Mussolini siekias! išnai 
kinti masonus

nori
u masonais diktatorius 
Įsigyti katalikų bažny- 
paiamos fašistams.

sausio 13.

meninu įstatymo sumanymą, 
kurs reikalauja, kad visokios 
organizacijos, draugijos ir is-

sąrašus ir viršininkų vardus.
šilas Įstatymas taikomas vi

su pirma prieš masonus. Pa- 
.* kellnlamas kova masonams 
diktatorius Mussolini nori pa
sigerinti katalikų bažnyčiai ir 
tuo Įsigyti jos paramos lašis- 
lams. Jau vakar tapo sudary
ta tam tikra komisija, kurios

> bus išnagrinėti baž-
• bažnytTninkii legąlės 

reformos klausimą 
ir ton komisijon, be 

atstovų, Įeina taipjau

ii

•mio rango kunigai.
“Jei ne fašistai,

Musele Shoals pasilieka
valdžios kontrolėj

priSenatas 10 balsų prieš 35 
čmė senatoriaus Norriso sub
stitutą.

sausio 
priėmė

\\’ASIIINGTONAS, 
šiandie senatas

natoriaus Norris’o
liaus dėl Musei. Shoals sudo- 
lojimo substitutą, kuriuo ei
nant Musele

narių J Jungtinių \
ki nti ulė je.
Įmonės turės
i ir ja mos gaminimui jėgos
dirbtiniu trasu.4. 4

Balsuojant substitutą 10
natOrių balsavo už ji, c .35

Vienas fašistų lyderių, Paolo 
ano, įdėjo Mussolinio orga-

ne I 
k ima 
tame

i katalikų bažnyčią, ir 
itsišaiikime jis pareiškia, 

kad už stiprios opozicijos prieš 
fašistų valdžią nugaros stovi 
masonai, žydai ir protestonai, 
kurie šiuo tarpu norį sunai
kinti šventuosius metus, 'lai 
esąs netikėlių, bedievių, ereti-

karas prieš katalikybę, 
Romą ir prieš papą.
“Kažin,” saukia tasai 

tu liežuviu fašistas, “ar
likai supranta, kad jeigu fa
šistų valdžia butų nuversta, .lai 
ir bažnyčia ir tikėjimas žlugtų

Masonai nesusirupinę.
Masonų ordeno nariai Romoj 

lik šypsos iš Mussolinio grū
mojimų. Jie nurodo taktą, kad 
didelis fašistų nuošimtis yra 
masonų lūžų nariai, ir kad da
gi pačiame Mussolinio k a-b i ne

vietosi* masonų netrūksta.
Dar šeši

Šishi vadas buvo mėginęs< ** i

mėnesiai atgal fa- 
im-

i.im tikru “iikaz;f„ kad 
masonui pasitrauktų ari 
masom-rijos, arba iš fa:

neišėjo.
imsis energin- 
masonais,

Mussolini dabar 
giau kovoti su 
laimės tiek, kad

SUDEGĖ MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA

SPEARFISH, S. D., sausio 
Del nežinomos priežas- 

kilęs gaisras sunaikino v te
mokyto jų seminariją (nor- 
school). Nuostoliai siekia

los 
m ai 
daugiau kaip 300.000 dolerių.

vėliau jis buvo pa-.1 
prade jo ag resingą' 

vėl pateko i \Vu

i'.ang 
s. tįsi- 
7,000 

kaieiviu, lapo nuginkluotu ir 
internuota svetimšalių, didžiu
moj franruzų, koncesijose.

Generolas Cang*k J ori g Minas 
atstovavo naujajai Pekino val
džiai, sudarytai Mandžuri jos 
vado gen. ūang įso Lino, kurs 
su savo armijos pagalba nu
vertė Pekino valdžią, pašalin
damas jos militarim vadą, gen.

kariui uiiunė

NAUJASIS ALCHEMIKAS

lai vokiečių mokslininkas, Dr. 
Mcithe. kurs išrado būda iš 
gyvsidabrio padaryti auksą. 
Bet nebijokit, 
ne it pigs, nes

Francija įspėja sovietus
Jei Maskva nepaliausianti savo 

politikos Francijoj, santykiai

ministerių kabine- 
spaudos atstovų 
kokių instrukcijų

PARYŽIUS, sausio 13.
Premjeras Herriotas, kurs po 
savo ligos šiandiiei pirmą kar
tą dalvvavo 
to posėdy, 
klausiamas,
duota Francijos ambasadoriui 
sovietų Rusijai, Jean’ui ller- 
betle’ui, prieš išvažiuojant jam 
j Maskvą, atsakė, jogei Her- 
betle išvažiavęs siu tokiomis 
instrukcijomis: jei sovietų val- 
!ži.i bandys ir toliau tęsti sa

vo komunistinę politiką LTan-

Žinios apie badą Korėjoj 
esą perdėtos

Talijų valdžios 
Tos milžiniškos 
Imt valdžios ope- 

ir

20 žmonių žuvo trauki 
nio katastrofoj

Hr.Hi.i x.\>, \ckietija, sau
sio 1.3. —Kiek žinia, dvidešimt, 
o gal ir daugiau žmonių buvo 
užmušti] ir daugelis sužeistų, 
greitajam Berlino-Kelno trau
kiniui susimušus su kitu trau
kiniu ties Berne, Vestfalijoj. 
Trys vagonai buvo visiškai su
trupinti. Gautos prieš piel ži
nios praneša, kad iš vagonų 
griuvėsių išimta dvidešimt la
vonų, Ik t gali būt, kad žuvu-

merktas kalėjimui
MADRIDAS, Ispanija, sausio 

13. Garsus Ispanijos rašy
tojas Vicmte Blasco Ibanez, 
knis nesenai išleistoj savo kny
gutėj aštriai smerkia Ispanijos 
karai iii Alfonsą, šiandie tapo j 
apskrities teismo pasmerktas j 
kalėjimui, — už akių, kadangi; 
Ibanez teisme nebuvo: jis gy-' 
vena Paryžiuje.

Manoma, kad Ispanijos val
džia reikalaus, idant Francija 
išduotų jai nusikaltusi auto
rių.

SUBMARINAS
NELAIMĖJ

GHATHAM. Mass., sausio
marinas S-19 užėjo seklumon, 

už Orlcans uosio, ir randasi 
pavojingoj padėty. Jam gelbė
ti urnai pasiųsta du pakraščių 
sargybos laivai.

SUĖMĖ DU DEGTINĖS KON
TRABANDOS LAIVU

GALVESTON, Tex., sausio 
13. — Praeitą naktį Jungtinių 
Valstijų pakraščių sargyba, po 
stiprios kovos ir šaudymos, su
ėmė du degtinės kontrabandos 
laivu ir tris šarvuotus moto
rinius trekus su 800 dėžių deg
tinės, o taipjau du kontraban
dininku. Kiti ištruko.

DabartinĮ ofensivą prieš šan- 
gliajų vedė . Kiangsu provinci
jos valdytojas generolas č.i 
Ilsie Juanas, kurs1 praeitais me-

kiango dislrikto militarim gu- 
•’icrr.atorių generolą l.u Jono, 
ilsia na.

Vokietiją valdys nacio 
nalistai

HEROINAS, sausio 13.
Buvusiam finansų ministeriui 
I.utherui pavyko sudaryti mi- 
nisterių

meniu,

kabinetas, susidedąs 
vien iš dešiniųjų, ele- 

nacionalistų ir monar-

I)r. Lulher, iš

Užsienio reik.
Dr. Stresemann,

ų m in.'isjlei is. 
liaudies par

Vidaus, \Vallraff, monarchis

Darbo, Brauna, katalikų 
tro partijos.

Tei s i n gi i mo, Emm i n,y e r, 
varų liaudies partijos.

Karo, Gessler, demokratas. Į i
Kiti, ne taip svarbus portfe

liai, klius taipjau dešiniųjų ir 
reakcinių partijų nariams.

Demokratai, scciaklemokra'-' 
lai ir kiti respublikininkų el<*- 
ni'. irtai pasiruošę sudaryti ben
drą opozicijos frontą.

een-

Žinia apie paskendusį 
Prancūzų laivą

BOULOGNE, Erancija, 
šio 13. 
išplautą

norės 
gyvsidabrio, 

ingiai ta lai pareina. Pa
bradė j u i,

Pei'o 
čirm išradėjui, D-rui Meilhci, 
procesas iš gyvsidabrio gauti 
vieno dolerio vertes aukso pa-

Naujas Italijos Ambasa 
dorins Amerikai

TOKIO, Japonija, sausio 13.
Japonijos vyriausybė sako, 

kad paskelbtosios žinios iš Ko
rėjos sostines Seulo, buk Ko
rėjoj badaują 3 milijonai žmo
nių, esančios perdėtos. Japonai 
pripažįsta, kad dėl ryžių neuž- 
derčjimo kai kur žmonės ba
dauja, lėčiau tekio milžiniško 
skaičiaus badaujančiųjų nesą. 
Japonų vyriausybė ėmusis ata
tinkamų priemonių badaujan
tiems šelpti.

Italija, sausio 13. 
rvy'ko Italijos amba- 
Japonijai, Giacomoi

Laikraščiai skcl-

RADO KALNUOSE SUŠA
LUSIĄ MOTERIŠKĘ

sau-
Pajury rado vandens 

buleli su rašteliu vi
duj. Raštely pranešama, kad
Prancūzų 'laivas Jeanne d’Are 
skęstąs jūrėse lies Komiso pa
kraščiais ir nesą jokios vilties 
išsigelbėti. Raštelis pažymėtas 
gruodžio 26 data ir pasirašy-

vo Jcanne a ?
Pierre’o Levinais.

HOUGHTON BUSIĄS 
SKIRTAS AMBASADO

RIUM ANGLIJAI

PA-

WASHINGTONAS, sausio 
•— Oficialiuose rateliuose 
noma, kad ambasadorium Lon
done, vietoj Kfilloggo, kurs 
nuo kovo 4 dienos užims val
stybės sekretoriaus vietą (vie
toj rezignavusio Hughes’o), 
bus paskirtas dabartinis Jumg’ 
tinių Valstijų ambasadorius 
Bei'bne, Houghton’as.

ma-

700 tekstilės darbininku 
metė darbą

Nepatenkinti fabrikantų aso
ciacijos paskelbtu numuši- 
inu 10G algų.

Suėmė bažnyčioj “Evan
gelistą" pamokslininką

Kristaus mokslo skelbėjas kal
tinamas dėl užpuolimo mo
teriškės nedoru tikslu.

ito M A, 
Rcmon p 
uulcriti > 
d i Martino,
bia, kad Martinei tuojau išvyk- 
siąs i Jungtines Valstijas kai
po naujas Italijos ambasado
rius Washingtone, vietoj 
baltinio Caetani’o, kurs 
praeitą rudeni rezignavo.

da-

sau-
Plčšikai sulaikė Wesl

DENVER, Eolo., sausio 13. 
— Kalno Long’s Peak viršū
nėje praeitą naktį ieškotojų 
partija rado negyvai sušalusią 
Miss Agnės Vaille, Denvero 

sekretoriaus

PHULADELPHIA, Pa., 
šio 12.
Pbiladelphi jos Bank & Trust 
kompanijos du pasiuntiniu su 
pinigais ir atėmė iš jų 2,200 
dolerių.

ORAS
Chicago ir apielinkė.—- šian

die aplamai gražu; daug šal
čiau; vidutinis šiaurvakarių

Vakar tempei atura vidutinai 
siekė 210 E.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 1:10 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 13 d., ^užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .
Belgijos 10(1 frankų ....
Danijos, 100 kronų ......
Fra nei jos, 100 frankų . 
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų ....... 
Nor\’eprijoH, 1OO kronų .. 
Olandijos,- 1OO markių 
Suomijos, 100 markių .
Švedijos, 100 kronų ...
Šveicarijos, 100 frankų

.... $5.01

... $17.82 
.... $5.39 
.... $4.22
- $19-25

.. $4 0.34 
....... $2.52

... $2(5.95

... $19.28
I

Lietuvos Pinigų Kursas
I Siunč’ant pinigus Lietuvon per 
i Naujienas Lietuvos litų karsas skai- 
1 tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 " ------
100
200
300
400

; 500
600
700
800
900leoo ntų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išulidų už kožną siuntini.
f Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
' centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00

51.50
61.75 
72.00 
82J25
92.50

102.75

Agnes Vaille, 
prekybos rūmų 
asistente. Ji, kartu su kitu vy
ru, buvo išėjus j kalnus pasi
vaikščioti, bet ten juos užklu
po smarki sniego audra. Jos 
kempanijonas buvo rastas dar 
gyvas.

Vienas iš ieškotojų partijos, 
atsiskyręs nuo kitų, prapuolė. 
Bijoma, kad jis irgi nebūtų 
žuvo| audroj, šaltis kalno vir
šūnėj siekė 50 laipsnių žemiau 
zero.

FALL RIVER, Mass., sausio 
13. Bovolnos fabrikų savi
ninkams numažinus darbinin
kams algas 10 nuošimčių, pa
starieji, i nepatenkinti tuo, me
ta darbą.

Kai kurių fabrikų darbinin
kai metė darbą vakar, o šian
die ‘..islK'ikavo dar du šimtai 
daibinink.u diibančiu Barnard 

* f *•

Manufacturing kompanijos fab
rikuose. \'iso iki šiol sustrei
kavo daugiau kaip 700 žmo
nių.

Du svečiai nusinuodijo 
vestuvių puotoj

POTTSV1LLE, Pa., sausio 
13. Netoli nuo čia esančia
me kaime Maizevill? vakar 
buvo Maizevilles policijos vir
šininko Jono Končiaus su Mar- 
gareta Wimskiute vestuvės.

Vestuvės butų niekai, jeigu 
jose nebūtų svečiams išsigerti, 
bet kai kurio svečiai, matyt, 
vietoj degtinės išsigere dar, 
radę, nuodingo skystimo, var
tojame metaliniams daiktams 
šveisti. Du svečiai nuo to 
“trunko” mirė, o keturi kiti 
susirgo.

ŽENEVA, Šveicarija, sausio 
12.— Tarptautinė opiumo kon
ferencija savo posėdžius atidė
jo iki sausio 19, kadangi Ang
lijos delegatas, susižeidęs me
džioklėj, negalėjo konferenci
joj! atvykti.

LOGANSPORT, Ind., sausio 
13. — (Laike pamaldų vii* tos 
Krikščionių Bažnyčioj Įvyko 
dramatingas incidentas. Kai 
“evangelistas”, kunigas S. 
l ucker, pradėjo savo pamoks
lą apie “atgimimą Kristuje”, 
bažnyčion Įsiveržė būrys poli
cininką iš Port Ihiron ir, pa
siekę kunigą, areštavo jį.

Kunigas kaltinamas iki už- 
pm.lime vienos moteriškės ne- 
dc.iais tikslais. N’ežiuiint susi- 
liukusių maldininkų prasimo 
paleisti, kunigas vis tink buvo 
išgabentas j apskrities kalėji
mą.

“MES DVI GALIOS.”

KALTINĖNŲ vals., Haružiš- 
kių (Kunigiškių) dvaro Bytauto 
nuosavybėj yra Medviegalio kal
nas, 100 sieksnių aukščio.

Apie ŠĮ kalną yra toki gandai. 
Bytauto tėvas susiderėjęs su kaž 
kokiais inžinieriais apžiūrėti kal
ną ii’ i jį kasti. Pasamdyti dar
bininkai mašinomis pradėję kas
ti vidujinį kalną. Po kelių die
nų ponui prisisapnavę, kad kalno 
negalima esą kasti; jeigu ne
klausysiąs uždraudimo, gausiąs 
patsai išsikraustyti iš dvaro. 
Tokį pat Įsakymą gavęs ii’ ne
miegodamas. Priverstas buvo 
darbą sustabdyti. Kalnas esąs 
iš smėlio supiltas. Ten kur vy
rai kasę ii’ dabai’ yra užsilikusi 
duobė. [L-va].

Iš PANEVĖŽIO APYGARDOS

GAISRAS CUKRINIŲ LEND
RIŲ PLANTACIJOSE

HAVANA, Kuba, sausio 13.
Matanzaso provincijoj va

kar sudegė septynios cukrinių 
lendrių plantacijos, esančios 
nelrli Amarilius. Apskaičiuoja
ma, kad iš viso gaisras sunai
kino 30 milijonų svarų cukri
nių lendrių.

LEOPARDAS SUDRASKĖ
MOTERIŠKĘ

BAY CITY, Mich., sausio 13.

žvėrių treniruotojo, Dorų Va 
licedų. šiandie ji mirė ligoni 
nčj. I\cojHirdas buvo dar t ii 
nesenai iš tyrų pargabentas.

TŲS TOLIAU TUTANCHAME- 
NO KAPO ATRASIMO 

x DARBĄ

LONDONAS, sausio 13. — 
pranešimų iš Kairo, egiptolo
gas- Ho\vardas Carter padaręs 
su Egipto valdžia sutarti, ku
ria einant Tutanchamono ka
po atkasimo darbas bus iš 
naujo pradėtus.

Stanley Ba^kewicz, 1411 Ęl- 
rton Avė., liko pašautas ir leng- 
vai sužeistas muštynėse su Ge
orge Kwiatkowski.

BISIIOP, Gal., sausio 12.
Netoli nuo čia indijonas, žino-j 
mas vardu “Jackson”, nušovė 
policininką Hazardą ir pavo-i 
j ingai sužeidė fedsralį indijo-t 
mi agentą Parrot tą, kai pasta-j 
rieji bandė ji areštuoti.__1_____ I

ST. LOUIS Mo., sausio 13.
Gaisras, kilęs St. kliube, pada
re apie $100,030 nuostolių.

Gruodžio 10 d. Piniavos 
malūne iš kiemo pavogta pa
kinkytas arklys Antanui Mo- 
liekaičiui iš Ūtos kaimo, Pi
niavos vai,

—Gruodžio iš 18 j 19 d. Ku
pišky vagys, Įsilaužę i Bron- 
bergo krautuvę, pavogė ivai- 
<ių valgomųjų daiktų už 550 
litų. ' ' ’

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 paprasta 
pasta

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atydą išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų Naujienų telegramos yra greičiau- 
sias, tobuliau.^, pigiausias ir saugiausias 
pinigii siuntimo nudas.

Iš kitų .miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių*

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

NAUJIEHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nabr.
Rengia vakarą Lietuvos moks* 

leiviu naudai.

Vietos draugijų veikiantysis 
komitetas jau surėmė savo pe
čius ir stojo į darbą. Nedėlioj, 
sausio 18 d., 5:30 v. vak., K. 
Armoškos svetainėj, rengia va
karą, kuriame bus vaidinamas 
“Daktaras iš Prievartos“. Val
dytos visomis savo pajiegomis 
lavinasi, kad tik kuogeriausia 
vaidinus ir So. Omaha lietuvius 
užganėdinus.

Bet yra ir kitas svarbus tiks
las rengime vakaro. Ji rengia 
ma netik kad vietos lietuvius 
palinksminus, bet ir visas pel
nas, kurį tas vakaras duos, ski
riamas yra svarbiam kultūri
niam tikslui: šelpimui neturtin
gų Lietuvos moksleivių.

Todėl kviečiame visus vietos 
ir apielinkės lietuvius į šį kilnų 
vakarą. Net ir iš Sioux City, 
ta., lietuvių ketina atvažiuoti, i 
šį vakarą.—A. Žalpis.

Caniey, Mich.
Munšaino auka: lietuvė sušalo.

čia irgi yra nemaža lietuvių 
ūkininkų kolonija. Tokių lietu
vių ūkininkų kolonijų Michigane 
yra nemažai, nes turbūt jokioj 
kitoj valstijoj nėra tiėk- daug 
lietuvių ūkininkų, kaip Michi
gane. Vien šioj apielinkė.i yra 
apie 30 lietuvių ūkininkų. Vieni 
jų gyvena turtingiau, o kitiems 
ir daug vargo tenka patirti iki 
kiek nors prasikuria. Bet visi 
jie mėgsta išsigerti munšaino ir 
daugelis darosi jį patys. Todėl 
ir nelaimių dėl munšaino pasi
taiko nemažai.

Štai per Kalėdas ištiko didelė 
nelaime pas Kačinską, ir vis tai 
dėl munšaino. Kaip pats Jonas 
Kačinskas, 12 m. pasakojo ko
roneriui, kad jis su pačia mėg
davo išsigerti naminėlės, kurią 
padarydavo jo pati, kuri nors ir 
mėgdavo išsigerti, bet daugelio 
neišlaikydavo ir greit nusigerda- 
vo: jis gi galėjęs atlaikyti daug 
daugiau. Kūčių dieną jie susi
tarė eiti pas savo kaiminus Gu- 
linskius. Pasišėrę arklius ir iš
ėję. Jie buvę jau išsigerę, o ir 
dar munšaino pasiėmę su savim, 
kurį ir išgėrę bevalgydami “ku- 
čias” pas Gulinskį.

Apie 8 vai. vakare nors jau 
visi buvo girti, Kačinskai nusi
tarė eiti namo. O eiti pėstiems 
reikėjo virš mylios kelio. Ka
činskienė vos paeiti galėjusi, bet 
v ištiek išėjusi laikydamosi už 
vyro rankos, nors ir vyras buvo 
nemažiau girias. Paėjus mažą 
galiuką ji sukrito į sniegą ir ne
begalėjo atsikelti, o ir jis, bū
damas girtas nieko negalėjo pa
gelbėti. Jis betgi negryžęs pas 
savo kaiminus, bet šiaip taip 
parsvirduliavęs namo ir pašildu- ’ 
kęs arklį. Jau rengėsi sėstis 
į vežimą, kaip arklys pasibaidęs, 
sudaužęs vežimą ir pabėgęs. Ta
da Kačinskas vėl sugryžo pės
čias pas gulinčią sniege savo pa
čią ir bandįs ją vilkti. Pavilios 
galiuką, jis pats pavargęs ir vėl 
sugryžęs namo, kur vėl susiga
vęs arklį, pasikinkęs į roges ir 
nuvažiavęs parsivežė, savo pąčią. 
Bet kada jis ją parsivežė, ji bu-, 
vo jau negy va. Naktis prieš Ką- 
lėd4v> buvo ląbai šalta, o ji iš
gulėjusi sniege apie 1 41* 5« va-

lancUs. Tik apie 2 vai. naktį jis 
pranešė kalminas kas atsitiko.

Kačinskas tapo areštuotas. 
Bet koronerio teismas išklausęs 
Kačinsko ir Gulinskių liudijimų, 
Kačinską nuo atsakomybės už

savo pačios mirtį 
nes čia vyriausias kaltininkas 
buvo munšainas.

Kačinskas jau senai turi sa
vo farmą. Išpradžių jis vedė ją 
vieną, bet ketvertą metų atgal

jis metė farmeriavęs, nes vie
nam farmeriauti yra sunku ir 
išvyko Chicagon. čia jis apsive
dė ir porą metų atgal vėl sugry
žo savy farmou farmeriauti.

—Ūkininkas.

paliuosavo,

UNSVVEETENED 

^aporate’
MilK

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Įx 1 (i

lld J O

Kuomet Jus Pirksite 
Pieną, Žiūrėkit, Kad 
Butų Šiame Kėne

šis Borden’s Evaporated Pienas yra geriau
sias Bordens Pienas, šviežias, nuo farmų, su 
palikta jame Smetona, bet dalis vandens yra 
atimta.

Pastebėkite kaip išrodo kenas. Pastebėkite 
didelį aiškų vardą “Borden’s”, kuris parodo, 
kad negalima padaryt klaidos pasirinkime.

Jei norit išniokt kaip virt su Borden Evaporated 
Pienu, išpildykite kuponą paženklinant kokias 
mokas norit ir mes prisiusime dovanai.

pa-

ADRESA^-

\AR DAS

Duona
Sa daines

Pajai

Sriubos
(Lithuanian)

KUPONAS
Sosai
Mėsos
Pyragai

THE BORDEN COMPANY 
Borden. Building, New York

Pudingai

<•*

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
I

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

t 
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

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

Kaimas .....................  Valsčius —......... .......... .........................
*

Paštas .....................................  Apskritis ............................. ...................

Pinigų prisiunčiu $ ................... turi gaut Lietuvoj litais ........................ (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas............................................................................  -......

Adresas ..................... ’.................................... »................

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu T'eleg rainu- Paštu
.. ------  . ,

, Telegramų
50 litų ;fb.7Fi ..... $6.25 600 litu . $62.00 . ......  $62.50

100 litu . . 10.7b ..... ..... ............ 11.25 700 litų ...............  72.25 .... ....... ......... 72.75
200 1il.»i 21.00 ... ................ 21.50 800 litu ..... ...............  82.50 ..... ................ 83.00
300 litų ............. ........ 31.25 .... .................. 31.75 900 litu ..... .».............. 92.75 .... ................  93.25
400 litų ............. .......  41.50 .... ................. 42.00 10“0 litų ....... .............. 103.00 ...... ............k.. 103.50
500 litų ..........

C__________________
........ 51.75 .... ...:.....:....... 52.25 5000 litų . . ........ : 514.00 ...... ........... 51.4.50

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos lijfon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, 1 visokio
se ligose prieš 
gimdymą, ialke 
gimdymo ii’ po 
gimdymo.

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

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

f. Tel. BĮvtl. 3138
M. Woitkewicz>; 

BANIS
; AKUŠERKA
Pasekmingai pa- 
.arnauju mote- 
.ims prie gimdy
ti o, patarimai 
Ivkai.

3113 South 
Halsted St.

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

ANT NAUDOS. >

SJ.FABIONASC[|

DR. SERNERi 0. D.'
Lietuvis Specialistas

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 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3110 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

■ OR. 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 Labaralorija: 1025 W. 
181 h St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulcvard 4136

3235 S. Halsted St.
I

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Spėriai: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulcvard 4136 arba 
I)rexel 0950.

809 W. 351h SI., Chicago | 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- g 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir f 
« Parduodam Laivakortes. * *

b.................................  i ■■ rW-.

Telefonai:

K. GUGIS
ADVOKATAS

•Miesto ofisai
127 N. Dearbom-St., Room 1111-112 

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. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

3333 So. Halsted St.

dūliais

REUMATIZMAS
DYKAI gydymas su Violet Spin- 

jusų namuose,
Šimtai Chicagos 
vyrų ir moterų, 
kenčiančių nuo 
reumatizmo, dč- 
kavoja ’ mums 
už dftlele pagel
bą jų pačių na
muose su Violet 
Spinduliais. Mes 
gydome labai 
maloniai. Gydo

me užsisenejusias ligas su pagelba 
didelės elektrinės jėgos kaipo ge
riausios gyduoles, atbudavojame 
nusilpusį žmogaus sistemą, sutei
kiame naujos energijos. Telefo- 
nuokite šiandien dėl dykai gydymo 
jūsų namuose, tikra pagelba ir be 
jokios jums atsakomybes.

THE VI-REX COMPANY 
B11 80. Peoria St., Chicago.

Pitone Monroe 1656 šiandien 
________________________ /

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedęic Avė. . Phone 
Lafuyette 0075. Valandos 2—G vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. I’hone 
Prosuect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

1046 Mihvaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:80 iki 9:30 vakare. Tel. Annitage 
3995. lies. Kcystone 4130.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1G99
Ofiso Tel. Boulcvard 5913

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

Ofiso valandos uuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

V-........ . .........................

Telefonus Boulcvard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Gth St. Chicago, 111.

k ..t ......... .. .

k L DAVIOONIS, M. D.
1613 So. Michigan Avė.

Tel. Keiuvood 5107
\ blandos: nuo 9 iki 11 vyl. ryto;- 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.V._____ _______

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulcvard 2160
> Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos jr
Nuo 2 iki 9 vai. vąkąre.

VU... ............. .. ' —

Dr, A, K. Rutkauskas
UyU VroJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westęni Avė.
I'el. Lafuyette 4116

DR. CHARLES SEGAL
Prakti kuoja 17 metai 

Ofisas.,.
4729 So. Ashland Avė., 2* lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

' do.s ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0991

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland A ve.

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

k-----  -

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1843 So. 18 Avė., kampas 19 St. 
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 9 vakare.
v..................... ..... ............................✓

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

1721 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island.- Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V

z...........-....... ...... .. .. .
Tel. Boulcvard 0537

DR. M AR Y A 
D()W1AT^SASS

1707 W. 171 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.'
I I I—. i, II. I. ■<

Ofiso tel. Boulcvard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roti
Rusas (lydytojus ir Chirurgas ' 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų' ir visų chroniškų ligų.

Ofisus: 3103 So. Halsted St.,-Chicago 
arti 3Lst Street

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

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4619 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant

2 lubų

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland Stale Banko
Telefonas Canal 04,64

Valandos 2:00 iki 1:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj uuo 2:30 iki l;30 po piet;

Biuras 1204 Archer A»c.
Kampus Sącranięnto A\e.

V. nuo 12 iki 1:30 ir uuo 6 iki 7:30
Teįelonąs Lafayelle 3878-7710

Dr. J. w, Beaudette

/......... *

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbųrn St., Room 1211 
Telef., Dearborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted .St.

Telef. Yatds 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare: /

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab- 
straktąj.^ — Jngalioiimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 
V--..

' 1,1 ------------
JOHN KUCHLNSKAS

LIETUMS AIIV9KATA.S’
2221 W. 22nd ,SL» arti LcaVitt St.

TelepHone Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki'9 vakare. Sc- 
rodoj ir PetnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
'Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 5 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
nu Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
* > ’ ' advokatas

11 S. La Šalie St., Room 12001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

, Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES I
Advokatas

MIESTO OFISAS^ 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariui 514 ir 516
Telefonai Randolnh 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSĘLAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pulltnan 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktu ir. padarymo 
kontraktu, dokumentų ir visokių 
popierių, Veda visokius sudus.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 17126

CHICAGO TEMPLE#BLDG. 
77 W. VVashinglon St. 

Cor. VYashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
• .............  . . -i

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washinglon SL, Room 1310 
Te|ep|ione Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Mest 2‘2 Street 
T< lephone KoosovH 9090

Namų Telefonas Canal 1667

I. A. E. STASULANI
I ADVOKATAS
I; -77 AV. >Va>ihin; ‘on.St. Room 911 

fel, Centrai; 6200
1.7 - ? CicęįuUvėlyiu'gb vakare • I 
| 4917 W. II SL t ek Cicero 8223

Ant Bridgeporto Serc<loj nuo r 
| Ji-8 v. v. Subatoį nuo 1-7 v. v. 4 
B 3236 S'. Halsted St. T. Boul. 6737 K 
Į ' ■ _____________ *
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1925

Pereitais metais plieno pramo
nėje dirbo tik.su nuošimčiu nor-

Plieno Pramonė Sparčiai 
Gerinusi

APYSAKOS

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos laJCdarnaa ant akmeni 
išmuša liuobę, taip ir pleiskanos, norą išlėto 
bet tikrai, Ktinaikina plaukt) šaknis ir yra 
priežastimi plaukt) suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Veprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

t baltų liipynėlit) pirmi) pasirodymų 
nas ir parazitu augimų jurtų plauku.

yishinviilrno tutučiui i5 dirbtuvei.

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-

NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kad jus netik patys skaitytumėt 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE-

Jųs ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa-

NAUJIENOS metams.......
IJetuvon ...

. . . $7.00
. . . $8.00
... $3.50

I Jetuvon ........................................... $4.00
NAUJI FINOS trims mėnesiams.......................$1.75

Lietuvon ........................................... $2.00
Užrašykit NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

Poilsis Sielai_  n01’ime gerų apysakų, kuriose at-
p p . vaizduojama musų gyvenimas, mes patys,
r ertas rrOiUl mums nežinomų žmonių gyvenimas, —
Gyduolės Nervams Meilė, laimė, vargai, baimė ir viskas, kas 

esti, ar gali būt ant žemės.

Malonu yra kiekvienam po dienos sun
kių darbų, po susinervavimų musų gyveni
me, perskaityt lengvą apysaką, nusiramint 
ir pasilsėti, štai dabar greitu laiku tilps 
Naujienose.

Anatole France’o apysakos. Nesenai 
miręs A. France buvo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovaną už pasižymė
jimą literatūroj. Jo raštai yra nepapras
tai įdomus.

Skaitykit Naujienas nepraleisdami nei 
vieno numerio ir patarkit užsiprenume
ruoti kitiems.

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

Einant antrai savaitei 
metų jau visa šaliesi padėtis ima 
krypti geron pusėn. Pirmiau, 
tai yra apie pabaigą lapkričio, 
pereitų metų, galima buvo įžiū
rėti kur-nekur pasirodantys pa
sitaisymo ženklai, o jau dabar 
pasitaisymas prasidėjo vykintos 
praktikoje. Kas du mėnesiu at
gal buvo tik spėjimu, — dabAr 
yra tikrenybe.

Biznieriai ir pramoninkai, ku
rie nors ir su dideliu sunkumu 
pergyveno pereitus metus, bet 
turėjo vilti atsigriebti šiais me
tais, dabar jaučiasi gerai. Nors 
ir ne visų padėtis dar spėjo pa
sitaisyti, bet jau yra aiškus už
tikrinimas, kad bėdosi greitai 
praeis.

Musų supratimu laikai eis ge
ryn palengva, bet perdėm. . Pil
no pasitaisymo pasieksime tik 
sekemą rudenį. Po to turės tęs
tis vienoda padėtis bent, per po
ni metų. Tečiausi, jei aplinky
bės pakitėti! visoj pasaulėje, tu
rėtų keistis ir musų padėtis, nes 
šiais laikais nebegali būt pilnai 
laiminga nė viena šalis, kuomet 
daugelis jos kaimynų kentės 
vargą. Amerikos gerovė - - mu
sų visų gerovė priklauso nuo ge 
rovės viso svieto.

I. MM

BRIDGEPORTASmalėsi jėgos. Igi pabaigai poro i- nuošimčių jėgos daugiau nei lap 
tos savaitės darbas pakylo skai- kričio mėn. ar prieš tai.
tant visoj pramonėje iki 75 nuo
šimčių.

G ru od ž io mėnesį .1 u ngt i n i ų 
Valstijų plieno gamyba davė 3,- 
551,821) tonus, arba 44 1,599 tonu 
daugiau negu lapkričio mėnesy
je ir 688,599 daugiau nei gruo 
d j'jo 1923 metų.

United States Steel korporaci
ja pereitą savaitę veikė su 90% 
normalės jėgos. FCarnegio Steel 
Co. gi Veikė cu 92% jėga.

Plieno kaina pereitą savaitę 
pakylo nuo 50 centų iki $1.00 ant 
tono.

Darbai eina gerai dar sekamo
se pramonės šakose:

Maisto reikmenų, kaip tai 
skerdyklos, kepyklos, malimai ir 
kitose tam panašiose įstaigose.

Plytų ir cemento gamyboj
Stiklo gamyboj v
Vario vielų ir varinių daiktų 

gamyboj
Alum imi m gamybų j
šilkinių pančiakų
Medžio ii statybos reikmenų

I -

1 arda 1546 MM
i Kės. 11061 So. Į 

irving Avė.

j Tel. Beverly 2300

j W. .1. Stankūnas
1 FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

tų.
Audinyčios, rūbų gaminimo 

firmos, rakandų ir pianų dirbė- 
Pereitą savaitę plieno kompa- jai dar neparodė jokio pasitaisy- 

nijos gavo sekamus didelius už-'mo. 
sakymus nuo geležinkelių: C. & 
O. užsakė 15,000 tonų bėgių, 
Grand Truk — 15,000 tonų bė
gių, Chicago & Alton — 8,000, 
M. St. P. & S. S. M. — 7,500 ir 
Pere Marųuette — 5,000 tonu. 
Taipgi R. Y. (\ pirko 6,000 tonų 
plieninių plokščių, C. B. & Q. 
4,500 tonų plokščių, 20,000 bač
kučių vinių bėgiams ir 15,000 
bačkučių sriubų. Užsakymų 
buvo ir daugelis kitų mažesnė
mis apštimis.

Kitos Pramonės šakos.
Be plieno pramonės pagerėji

mo pas i gerinimas matose ir ki
tur. Elektrikinę jėgą gaminan
čios įstaigos praneša, kad pasku- nis negu pereitais metais šiuo 
tinęs dvi savaitss sunaudota 12 laiku.

Kada yra kilimas Šerų, kai ku
rie blogo karekterio brokeriai 
stengiasi parduoti daugybę be
verčių šėrų ir tokiu budu prigau
na nevieną žmogų. Perkant ko
kius nebūk serus reikia vartoti 
didelį atsargumą, kad neleidus 
savęs apgauti. Neturint supra
timo apie siūlomus Šerus, ge
riausia yra pasiklausti savo ban
kininko ar laikraščio.

Kitos pramonės veikia kaip 
ir pirma.

Bankų Stovis.
Bankai pereitais metais turėjo 

gero pasisekimo. Finansinės 
bankų sąskaitos pirmoj sausio 
šių metų visur rado didesnį pel
ną negu metai laiko atgal. De
pozitų skaitlius ir-gi žymiai pau 
gęs. Lietuviški bankai ir tie, su 
kuriais lietuviai turi reikalus 
stovi labai gerai.

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, Šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Ar

semi.
Apie poros desėtkų kompanijų 

serai kyla aukštyn. Vieni kyla 
ąrparkiai, kiti palengva, bet ki
limas yra nepalyginamai dides-

tuojau^, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 
nešvari t) 1 " “ ‘

Ttuffles sunaikins pleišką
B<>nka C'x>. aplietose, arba už 75 c.

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

Šis žmogus B5ga .nuo Bear Balsam_ pagelhos spindulių . . „“Lmimentų Karalius”
Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk

stančiai sako — kad pagelba yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.

Paskiau nebūna jokio negero efekto — nebūna smirdėjimo.
NEPADARO PŪSLIŲ! VISUOMET GATAVAS DEL VARTOJIMO 

VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
35 centai butelis. Nusipirkite butelį tuojau nuo. jūsų aptiekoriaus 
arba atsiųskite 40c. mums, o mes tuojau prisiusime jums butelį.
Central Drug Company, Dept. N., Shenandoah, Pa.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANU!

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija^ Pro- 
1 

, proga dėl visų laimėti

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Lotus Avė.

CHICAGO, ILL

IŽKlZlRUSlct GlgllDuSKU nAINDAlvUo UZraSlnCjimo KOinpclluja< 1 
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės get^ progą ne 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su jvairių kolionijų Kontestinirikais.

Musų antrašas:

327 E. Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

So. Boston, Mass

BRIGHTON PARK
manai pirkti naują Automobiliu?

Pirk '
HUPMOBILE

Balzakas Motor Salos 
<1012 So. Rodžio Avė. 
Tel. Ropuhlic. 3733

MADOS, tinkanti 
puikus čevervkai.

čcverykų krautuvėj
2122 W. 47 St.

Phone Prospect 3264 
FOTOGRAFIJA

Geriausia vieta 
dėl fotografavi
mo vestuvių gru
pių ir atskirų 
asmenų moder
niškoj fotografi
joj darbas garan
tuotas.

M. ZALKOFF 
MODERN PHOTO STUDIO

2967 W. 63 r d S L, Chicago, III.Real Estatc.
šiame biznyje pereitų savai

tę pasiftdė daug didesnis veiklu
mas negu buvo per visus J 924 
metus. Parduota kelios dešim
tis stambesnių namų ir žemės. 
Nors pereitą savaitę nebuvo nė 
vieno pardavimo stambesnio kai 
$200,000, vistiek apyvarta siekia 
kelių milijonų dolerių.

Lietuviai šios šakos biznieriai 
ir gi jaučia didelį pasigerinimą. 
Rozenski & Leinont tikisi turė
ti labai gerus metus. Ponas Viz
baras sako neturėjęs veik jokio 
biznio nuo pernai rudens, dabar 
pardavęs keletą namų.

Mes dar kartą norime atkreip
ti musų skaitytojų atydą, kurie 
rengiasi pirkti namus, kad da
bar yra laikas pradėti rūpintis 
surasti bargenus ir pirkti. At
eityje bargenų skaitlius gali būt 
retesnis negu yra dabar.

—J. šmotelis.

T0WN OF LAKE
Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavhnas ir 

dastatymas į visas dalis miesto.
1706 Wost 47th Street, 

CHICAGO, ILL.

MICHELIN TA.IE 
KAI, 
VISOKIOS 
MENYS DEL 
TOMOBILIŲ.
eom Tajerus ir 
terisr 

Phone 
Boulevard 2282

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO. 
1702 West 47 Street

BATTERIS, 
REIK- 
, AU- 

Tai- 
Bat-

BRIDGEPORTAS
A UDU ORIUM 

CHOP SUEY
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. , Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su modemiškiausiais įren
gimais.

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas .

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3802

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicaco. III.

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų

adreso.

WEST SIDE
LIETUVIŲ APTIEKA

Ant West Sidės 
2059 W. 22 n d St.

Tel. Roosevelt 7587—7588
Išpildome receptus teisingai

J. Žilinskas, R. Ph.
A. WaRsel Manager

tik.su
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NAUJIENOS
The Litbuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
hy The Lithuanian Nevrs Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halated Street 

Chicago, III.
TeJephone Roosevelt 8500

Subscription Ratea;
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March I7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act o:! 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 'So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu:

Metams ......... _.................. $8.01
Pusei metų ....................«... 4.0C
Trims mėnesiams .... ..............   2.0(
Dviem mėnesiams ................. .. 1.5(
Vienam mėnesiui ........... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......................... ........ $7.00
Pusei metų ......................... ..... 8.50
Trims mėnesiams ............   1.75
Dviem mėesiam ...—__ ______  1,25
Vienam mėnesiui  ...^.............75

Lietuvon iv kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................ - $8.00
Pusei metų ................... -........ - 4.00
Trims menesiams ................................ 2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

darbininkai.
riuos turi 4 reichstage komu
nistai, yra grynas nuostolis 
respublikai, kadangi komu
nistai dažniaus eina išvien 
su atžagareiviais, negu su 
demokratinėms partijoms. 
Bet tie darbininkai, kurie 
balsavo už komunistus, da
bar turės lekcijų, kai atža
gareiviai paims valdžių į sa
vo rankas.

45 balsai, ku-’(ir kokia paskui, ištiesų, bu
vo padaryta Versalėje), o ne 
tokių, kokios reikalavo re
voliucinė Rusija, paskelbusi 
obalsį (dar toli prieš bolše
vikiškų perversmų): “Taika 
be aneksijų, be kontribucijų 
ir su tautų 
teise!”

apsisprendimo

Santarvės 
norėjo, kad 
trauktų iš karo, 
kai tų jų norų išpildė, su
griaudami Rusijos armijų, 

i Suprantama, kad tie imperi
alistai paskui buvo priešin
gi, kuomet Leninas su 
Trockiu (pamatę, kokių 
kvailystę jie padarė) mėgi
no vėl sugrąžinti Rusijų į 
karų.

imperialistai
Rusija pasi-

ir bolševi-

Francijoje, Orleano mie
ste, yra teisiamas kapitonas 
Jacųues Sadoul, franeuzų 
armijos karininkas, kuris, 
'būdamas Rusijoje, perėjo į 
bolševikų pusę. Jisai yra 
kaltinamas, kaipo “išdavi
kas”. '

Kav. Sadoul nesigina, kad 
jisai esąs bolševikas, vienok 
jisai tvirtina, kad Rusijoje 
jisai ėjęs ne prieš Francijos 
reikalus, bet atvirkščiai — 
atlikęs didelį patarnavimų Brest-Litovsko taika buvo 
savo kraštui: jisai išgelbėjęs j naudinga jo planams. Tikė- 
nuo pražūties kitus francu- 
*zų misijos narius, kurie bu
vę pasiusti Rusijon kartu su 
juo.

Antra priežastis, delko 
Clemenceau atsisakė gelbėti 
Rusija nuo Brest-Litovsko 
pažeminimo, buvo ta, kad

■M

paminėti “drg. .T. V. Stilšonas Chicago
ta rpe narių. je prieš publikų lengvai t paso- 

vie-1 tindavo Grigaitį J kaliošų.’

prakiši- 
lengvai

Trečiadienis, Sausio 14, 1925

sykį ir 
dantis, 

su ‘ne- 
’ veikė-

bandydamas debatuoti* 
mokytais’ komunistų 
jais.”

.• Kam visa tai rašoma? Aiš
ku, kam: idant parodžius, kad 
bolševikas,, nors ir nemokytas, 
visuomet gali “sukirsti”. nebol- 
ševiką. Tai yra “tezis”, kurį 
musų vadinamųjų komunistų 
spauda nuolatos kala ir kala 
j galvų savo skaitytojams. 
Vienok jisai, kaip ir visas bol- 

i įjevikų katekizmas, yra taip 
i kūdikiškai naivus, jogei 
i kia stebėtis, kad suaugę 
I nės gali į jį tikėti.

Reikia pastebėti apie

biaurus šmeižtas ir begėdiškas 
melas! Tas komunistų šlamš
tas, vadinasi, per kokius sep
tynis metus sąmoningai mul
kino savo skaitytojus, steng
damasis apjuodinti Grigaičio 
vardą ir sukelti prieš jį neapy
kantą.

Ir kodėl jisai taip darė? 
Nu-gj todėl, kad jisai pats, tas 
komunistų'šlamštas, yra pata
pęs renegatu ir nori savo re- 
negatybę paslėpti nuo žmonių 
akių!

Kuomet “Naujienos” pradė
jo eiti, kaipo dienraštis (1914 
m. vasarą), tai Tauras rašė 
“Kovoje”: Vyrai, meskite ke
pures aukštyn — ‘Naujienos’ 
dienraštis!”'

“Naujienas” gi redagavo
“menševikų velnių pririjęs” 
Grigaitis!

Reiškia, ne Grigaitis permai
nė savo kailį, bet tauras, Pru- 
seika, Šukys ir visi tie gaiva
lai, kurie šiandie vadina save 
“komunistų veikėjais”. Vieni

Santarvės valstybės suti
ko, kad iš tų “reparacijų”, 
kurias joms mokės Vokieti
ja, Jungtinės Valstijos gau-1 
tų $605,000,000. Kasmet 
joms bus mokama po 25 mi- 
lionus dolerių.

Vokietija šiandie yra be
veik biedniausia šalis Euro
poje (išskiriant Rusiją), o 
Jungtinės Valstijos nežino 
kur padėti savo auksą. Bet 
Vokietija turi joms mokėti. 
Kodėl? Todėl, kad ji pralai
mėjo karą. “Vaę vietis” 
(vargas ji ugalėtiems), kaip 
sakydavo romėnai.

Kap. Sadoul, be to, pasa
koja ve kokių įdomių istori-

ka, nors trumpai, 
ginčus, kįilancius

Berlino “Rote Faline” 
name savo numeryje, paduoda ir kaip “Grigaitis ’ ne 
žinių apie komunistų virŠinin- dešimt sykių išpliko 
kų susirinkimų, kuriame buvo 
svarstoma priežastys nepasise
kimo rinkiniuose. Viena kal
bėtoja, Rosi Wolfstein, smar
kiai atakuodama partijos va
dus už jų “kairiųjų politikų”, 
pasako mitinge šitaip:

“Į miliono balsų 
mų negalima taip
žiūrėti, šis faktas rodo, kad 
mes savo veikimo sritį per 
dauig susiaurinome. Vokieti-■ 
jos K. P. atsitolino nuo ma-' 
šių, kadangi jai trūksta pra
ktiškų obatsių...”
Kitas komunistų kalbėtojas, 

Wi:lhelm l)uewell, aštriai kriti
kavo “raudonųjų 
cher ir tarė:

“'Milionas pražudytų bal
au lai yra jūsų klaidingos 
politikos pasekmė. Jus kal
bate apie vienybės atsteigi 
mų profesinėse 
bei Įmonėse 
se) darbininkai stovi 
prieš kitus pilni neapykąn-į 
los. Dabar mes matome tik1 
lai 'kovę darbininkų , prieš j £0 vWoj;e'l)utų taip 
darbininkus.” 1 j , * i
Taigi rimtesnieji 

komunistai pripažįsta, 
dėl pralaimėjimo

ręi- 
žmo-

Ne tik prieš 1914 metus, bet jų prisiplakė prie bolševizmo 
da ir daug vėliau, “Laisvė” lai- dėlto, kad* buvo toks ūpas mi- 
kėsi tos pozicijos, kurią ji šian-! niose, o kiti dėlto, kad vijosi 
die su panieka vadina “menše-1 paskui dolerį. “Laisvė” pavirto 
vikiškai-buržuazinę”. Ihrm ne- bolševikišku laikraščiu tuomet,

Pusė tos sumos, kurių

Vokietijos “reparacijų”, bus 
atlyginimas okupacinės ar
mijos išlaidų. Amerikos 
valdžia, vadinasi, laikė sa
vo armijų Vokietijos terito
rijoje (po karo), o ši dabar 
turi už tų “malonumų” už
mokėti !

Tokia šiandie yra “tarp
tautinė teisė”. Kada bus

Štai delko Leninas su

damasis su Amerikos pagel
bėt sutriuškinti Vokietiją 
(Amerika tuomet jau buvo 
įstojusi į karą), Clemenceau 
rengėsi padiktuoti Vokieti
jai tokių pat taiką, kokią 
Vokietijos kaizeris diktavo 
Rusijai. Kuomet Vokietija

“Yra tiesiog fantastiš- užkars plėšikiškas sąlygas 
kas dalykas, kad Franci- Rusijai, tai Vokietija nega- 
ja dar vis ignoruoja tų lės protestuoti, jeigu San- 
faktą, jogei pi Leninas ir tarvė paskui pakiš panašias 
p. Trockis nuolatos prašė sąlygas jai pačiai! Tai yra 
Francijos karinės pageL-aiški logika.
bos, idant atnaujinus ka-į
rų prieš Vokietijų. Kai p. Trockiu gavo “kiką” į užpa- 
Leninas pamatė, kad jisai kalį, kuomet juodu kreipėsi 
negali priimti Brešt-Li-pagelbos į Clemenceau.
tovsko taikos sąlygas ir | Labai puiku, kad kap. Sa- 
kad reikia vėl stotį) karą doul tuos faktus iškėlė aikš- 
su Vokietija, tai jisai pra- ten. Su juo reikia pilnai su
se franeuzų karinę misiją tikt, kuomet jisai parodo, 
paimti j savo rankas rusų jogei to laiko Francijos val- 
armijos komandą. P-as džia atliko išdavikišką dar- 
Noulens (Francijos atstu- bą sulig Rusijos, atiduoda- 
vas Petrograde. “N.” ma ją draskyti kaizeriškai 
Red.) atsisakė, ir Brest- Vokietijai, su kuria Franci- 
Litovsko taika buvo pasi- ja kariavo. Bet bolševikiš

kas kapitonas nemoka nuo
sakiai protaut.

Jeigu Clemenceau elgėsi 
negerai, leisdamas VokietL 
jai sutriuškinti Rusiją, tai 
kaip elgėsi Leninas su Troc-

rašyta. Už Brest-Litovs
ko taiką buvo atsakomin- 
gas p. Clemenceau.”
Be galo įdomi istorija, ar 

ne? Rusijos bolševikų va- 
dar, pasirodo, norėjo tęsti. , . _ ...
'kaą su Vokietija ir ne tik-!k,u’ vku.r,e ™vve.rte 1Rušll0S 

pasiekta to, kad santykiuose tai prašė Francijos valdžios *U“"ę vXetiia '3U
tarpe tautų bus laikomasi tų pagelbos, bet ir siūlė tai vai- sl« ta Vokjetua ?
pačių doros ir teisės normų, ■ džiai pasiimti Rusijos ka-
kurios reguliuoja santykius 
tarpe atskirų asmenų?

Karą laimėjusiųjų valsty
bių politika sulig Vokietijos

kad Vokietijoje šiandie sto
ja prie valstybės vairo atža
gareiviai - monarchistai. 
Valdžioms, sudarytoms iš 
demokratinių partijų, San
tarvė darydavo tiek kliūčių, 
kad jos tapo diskredituotos, 
ir dabar vėl gauna progos 
tie elementai, kurie kitusyk ninas 
tarnavo kaizeriui.

Ir nežiūrint to, 
tarve pati padėjo Vokietijos į 
munarchistams atsigauti, ji 
šaukia apie “monarchizmo 
pavojų” Vokietijoje!

riuomenės vadovavimų!
Tatai pasakoja ne koks 

nors “social-buržujus” arba 
“imperializmo agentas”, bet 
uolus bolševizmo rėmėjas, 
kuris da ir dabar viešai di
džiuojasi savo bolševizmu.

Taigi, kaip matome, bolše
vikai, kūne nuvertė Kerens
kį už tai, kad jisai priešino
si pasitraukimui iš karo, vė
liaus patys norėjo tęsti tų 
karų. Kerenskio valdžių Le- 

apšaukė “Santarvės 
imperialistų įnagiu”, bet ji
sai pats, pasigrobus valdžių 

tvo rankas, ne tiktai ieš
kojo tų pačių imperialistų 
pagalbos, bet ir siūle jų tie
sioginei komandai pavesti 
Rusijos armijų!

Imperialistas Clemenceau 
tečiaus atmetė Lenino pra-' 
šymų. Kodėl? Del dviejų

Juodu elgėsi irgi išdavi
kiškai. Daugiausnet. Juo
du ne tiktai išdavė savo kra
štų, bet ir padėjo Santarvės 
imperializmui pasiekti savo 
tikslų. Jeigu Rusija butų 
iki galo stovėjusi karo fron
te, tai ji butų turėjusi spren
džiama halsų taikos derybo
se, ir taika butų buvusi pa
daryta visai ne tokia, kokių 
davė Versalės konferencija! 
Šitos klausimo pusės subol- 
sevikėjęs kapitonas nemato.

Apžvalga
"KATZENJAMMER'

mėnesio rinki- 
su-mų Amerikos komunistai 

si pešė tarp savęs ir, pasidalinę 
į dvi frakcijas, ėmė d isk ūsuoti 
“težins”. Susipešimo priežas
tis ta, kari rinkimuose komu
nistai. gavo labai mažai 'baisų.

Panašias, tik dar aštres
nes liestynes dabar matome , ir 
pas Vokietijos komunistus, 
kurie gruodžio mėnesyje, ren
kant reichstagų, prakišo milio 
ųią balsų. Komunistų 
tas peštynes stengia!

Bet mes neabejojame, kad 
Vokietijos žmonės vis tiek' 
apsidirbs su monarchistais.' 
Aiškių monarchijos šaliniu- aiškių priežasčių. Viena, ji- 
jiij Vokietijos reichstage yrą sai norėjo, kad Rusija butų 
mažuma. Gruodžio rinki-j išmesta iš karo: tuomet bu
mai parode, kad Vokietijoje vo galima nesiskaityti su 
stiprėja demokratinės jėgos.Į Rusijos balsu, darant taiką; 
Jus nesugebėjo pilnai nuga-j tuomet buvo galima padary- 
lėti monarchistus tiktai dėl- ti su Vokietija tokią taiką, nuo publikos, ui neguli. A pra
to, kad dar tebera nuskilę kokios norėjų imperialistai šaut partijos mitingus, jai teu-

spauda

lūs , kuriais tas tezis mė
ginama paremti, jogei jie yra 
grynų-gryniausias išmistas. 
Grigaitis, tiesa, kitusyk dažnai 
turėdavo ilgų pasikalbėjimų 
su Juozu Šukiu, ir tiesa, kad 

: nekartą Grigaitis nurodydavo 
'Šukiui, jogei tą arba kita $o- 
į cializmo klausimą tegalima ai- 

v 1 . skinti, tiktai gerai pastudija-
Y'^jvus filosofiją ir politinę eko-

- j nomiją. Kiekvienas šąžinin- 
|gas žmogus, būdamas Grigai- 

j pasiel
gęs, —nes juk socializmas yra 

Vokietijos mokslas, ir yra negailimas 
kad daiktas, kad visi to mokslo 

rinkimuose klausimai 'butų suprantami be 
yra kalta jų pačių partijos po-. gilesnio studijavimo, 
litika. O lietuviški 
papliauškos švokštė, 
munistai

Fis-

gu Grigaitis sutiko važįabt į kai Vidikas su Stalioraičiu ir 
Chicagą ir rcdagliot “Naujie- Stilsonu pražudė “Kovą”, su- 
nas”, “Laisve” dėjo visas ,pla-Į lįsdami į “surpaipę”: “Laisvės” 
stangas, kad prikalbinus Gri- biznierėliai tuomel pamatė pro- 
gaitį priimti “Laisvės” redak- gą įsiskverbti už organą są- 
toriaus vietą. Pats Pruseika jungiečianis ir su jų pagelba 
rašinėjo laiškus jam, kviesda- išsigelbėti nuo bankroto.

Bet yra netiesa, kad tie pa- 
smar- 

ku- 
Grigai- 

į ožio ragų”. 
.........v ....... ,.v<........ ....  v-- pasaka, nes

niu laiku įsigalėjusi kraštutinė: taip niekuomet nebuvo. Draū- 
kairioji srovė. Dabar, po to' giški; pasikalbėjimai tarpe Gri- 
kairaus apsvaigimo, atėjo Igaičio ir Šukio pasibaigė, kuo- 
“ka.lzenjammcr” (lietuviukai i m< t pirmasis pradžioje. 1914 
sakant, pagirios). : metų apleido rytines valstijas

_____ :_____  ir išvažiavo Ghicagoii reda- 
Nauj ienas”. Ncužilgio

bolševikų |
kad ko- si’kalbejimai pąvirsdavę

Vokietijoje pralaimė-į klausiomis diskusijomis,
ję dėl valdžios “teroro.” . rios užsibaigdavusios

' Vokietijoje, kaip ir kitur, I čio suvarymu
tarpe komunistų buvo paskuti lai yra tuščia

mas jį prie “Laisvės”. O Gri
gaitis juk buvo jau tuomet, 
kaip ir dabar, “menševikas”!

Da ir tuomet, kai atvyko 
Amerikon Kapsukas, Pruseika 
iš “Laisvės” rašinėjo Grigai
čiui, kad jisai negalįs pritarti 
Kapsuko “kairumui”. Tuo pa
čiu ‘laiku ir dabartinis Tauras 
(tuomet redagavęs “Kovą”) 
sekė “Naujienų” poziciją ir 
privačiuose laiškuose skundė
si “Naujienų” redaktoriui, 
jisai negalįs sutik Ii 
ko nuomonėmis.

šitas čigoniškų biznierėbų 
i šlamštas, dėl dolerio ateižadč- 
i jęs savo socialistinių principų; 
šita susispietusių aplink jį re
negatų gauja drįso peF septy
netą metų begėdiškai apgaudi- 

, neti publiką, statant save “tik- 
1 rais proletariato draugais” ir
šmeižiant asmenis, kurie sąži
ningai gina savo įsitikinimus!

■Per savo kvailumą “Daisves” 
kad Tauras; pagalios, išdavė tą, ką

su Kapsu- jie iki šiol stengdavosi paslėp-
I ti.
I

BUTĖNAS BAŽNYČIOJ!

Chicagos “Draugi]
BK

P. žadeikis ;

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San
tykių Apžvalga ir Prekybos 

Galimybės
. (Tfplnya)

Amerikos eksportas i 
Lietuva doleriu:Metai Mėn. K J a i p č d a 

mil. lilų
ėjau p. B o Iena C.ice 
Antano bažnyčioj

po lo, tarp jų pasigadino ir 
'draugiški santykiai bendrai, 
nes Grigaitis “Naujienose” 

1 paskelbė straipsnį, gana aštriai 
■kritikuojantį LSS., o Šukys

irjdeiiai to užalakavo “Naujie
ji- nų” redaktorių asmeniškai 

“Kovoje”. Po lo susikirtimo 
draugiškų pasikalbėjimų tar- 

Kciletas metų algai p. ; pe jų dviejų nebuvo, o būdavo 
nas dainuodavo kuone išimti-,• £j|ę|aj paprastos diskusijos ur
nai bolševikų koncertuose. | ganizacijos reikalais, jeigu 
Bolševikai vadindavo jį s^vn‘jiem dviem pasitaikydavo su- 
“draugu” ir remdavo kiek | sitikli kokiam suvažiavime ar- 
druti. 1 uomel jisai buvo Pl*a‘jjja konferencijoje.
dedąs dainininkas. auksčiaus minėtojo inci-

siandie p. Butėnas stengiasi. tĮeilĮ0 sukys kiekvienu 
patapti profesionaliu ,artistu ir|.besnill klausimu - ’

j prie Grigaičio, 
patarimo. Jeigu 
mot butų buvę tokio 
ginčai, kaip rašo “Laisvė”, ir

i jeigu Šukys butų laikęs Gri- 
jogei profesi-1 gaįtį ♦ kokiu tai “buržuaziniu” 

i šitokie santy*- 
įk+ai butų buvę negalimi.
, O kai dėl “debatų” su Stil-

r o

lauš įspudži©...

eina dainuot visur, kur tiktai 
randa publikos.

Mes iš to anaiptol' neketina
me daryti jam priekaištų, o 
tiktai pažymime, k 
tie, kurie mano 
ja gali bu Ii paversta 
įrankiu.

pa r t i j os Į p,u į< lydei j u, tai

KŪDIKIŠKA “LAISVĖS” 
PASAKA.

puls” Tauras, rašo

i svar- 
kreipdavosi 
klausdamas 

tarp jų tuo- 
smarkus

1921
Sausis 3,8 3,6
Vasaris 2,5 4,0
Kovo 5,9 5,9
Balan. 8,2 7,4
dcg. 8,9 7,0
Birž. 9,1 5,2
Liepos 9,7 5,7

'l'okiu bildu. Klaipčd

7,4
6,5

11,8 
J 5,6 
15,9 
14,3
15,41 
tam-1

pa Lietuvos užsieninės preky
bos vartais. Per š. m. aštuonis 
mėnesius, Lietuvos Centrali- 
nio Statistikos Biuro žiniomis,

kuriais “komunistų veikėjais”, 
tai jie “Laisvės” redaktoriui 
tiesiog prisioapiiaįvo. Niekuo-nia- J

savo:bet Grigaitis su jais jokių de
batų neturėjo. Grigaičio pra- 

į^ikalibosie “komunistų veikėjai”, 
‘ v licša, keletą karių mėgino su

kelti triukšmą ir bliovė asilų 
balsais arba trypė. kojomis, 
kaip kumeliai tvarte, bet' — 
tai juk nėra debatai!

Norėdamas parodyti bolševi
zmo “galybę”, Brooklyno pa
sakorius 
“menševiką” Grigaitį, o liktai 
pats save ii

‘iLicluvii.i Socialistų 
į u ngos pirmesniais liūliais 
Pi j ūsas Grigaitis ap.sislt’la- 
vo pas drg. J. Šukį Brookly- 
nc. (iriguilis buvo, kaip ir 
dabar, mehševikiškų “velnių 
pririjęs ‘teoretikas’; drg. 
Šukys nuo seno buvo mark
sistinis socialistas. Būdavo 
tarp jųdviejų ilgiausių, 
smarkiausių diskusijų. Gri
gaitis tempdavo i nienševi- . r. . ..... .

dtg. sukv. laikydavo rev(>. davo au ŠUjdu t. y. 190 
liūtinę kaitimo policiją. ;Ka ' *. bu™ tok“' P^’ 

. daugi kukio pusėje buvo'8* ^bar. Reikia U - 
proktarinė markaklinfi' loJve pnpaųsta, kad Gugate 

& t 
rydavo Grigaitį į ožio ragą. . . .

ak>, I nietų atgal, 
’ i dabar.

O tuo tarpu “Laisvė’’ ir jos 
visi plunksuabraižos nuolatos 
šaukią, ir šapkįa, kad Grigaitis 
“atsižadėjo” lo ir (o, kad Gri
gaitis “pavirto” sociaiLburŽu- 
jum, kad Grigaitis “pirma bu
vo geras žmogus, o dabai’...”,

; ir t. t.
pačiame straipsnyje, s Pasirodo, kad ta<s visas 

pasakojama, kaip “Laisvės” šukavimas yra

diskredituoja ne

savo vienminčius, 
o, kad Grigaitis

marksistinė lo-t - ; 11-11..

lai jis visuomet šuva- pnnapy nepakerto: koks 
i jisai buvo vienuohka-dvyliką 

toks jisai yra irPrivarytas prie liepto g 
tuomet Grigaitis pradėdavo 
kaip ir draugišku tonu* 
graudent Šukį: i ,

•Na, iJnusyk,’ bįbli Šu
ky. Kad luos dalykus /su-, 
prast, reikia baigt mokslus; 
nuodugniai žinot filosofijų 
i v poli tinę ekonon i i j ų.
Tame pačiame straipsnyje, | 

lobaus,

i Klaipėdą atvyko 171 laivas, 
169,2 tonų talpos, o išplaukė 
480 laivų, 170. tonų talpos. 
Prekyba su Amerika yra tuo 
tarpu palaikoma išimtinai sve
timais laivais, nes Amerikos! 
pnikybtks laivai dar nelankė 
Klaipėdos, o du mažukai Lie-i 
l.uvos “Garlaivių Bendrovės” 
laivukai “Juralė” ir “Kastytis“ 
neįgali per okeaną Amerikon 
atplaukti, šiaip ar taip, bet 
vandenini® kelias, kuris jungia 
Lietuvą su tolima Amerika, 
duoda vilties ir galimybes įs
teigti tksioginį, be tarpininkų, 
prekybos bendravimą ir suda
lyti tarp abiejų šalių preky
bos sutartį.
6. Kokivnub prekėmis Lietuva 

pirkliavo su Amerika ir 
antraip?

Amerikos oficiailč statistika 
teikia šiuo klausimu sekančių 
žinių:
1921 metų antrasis pusmetis. 
(Skaitliai paimta iš “Tradie of 

the U. S, -with the World 
1921.)

Amerikos y iihportąs iš 
Lietuvos dolerių: 

Brangus jiujaiošalai
ir gintarai, • 1.002.
Veršių odos, sausos 
17,343 svarai, 4.262

- • i
\ įso, .............  5.264

Automobiliai, '1.250
Namų ruošos dalykai, 1.202
Automobilių gumos, 1.214
Kili gumos dirbiniai, 1.902
Mašinos įvairios, 1.687
Naugės (metalai) 1.500
Popiera, 1.185
Prafin. cukraus 672,000 
■svarų, 34.124
Medžio dirbiniai 3.885
Kiti dalykai 971

Viso...................... 18.920
1922 metai.

(Daviniai imta iš “Foreign 
Gommercc. and Navigątiion 

of t be U S. 1922).
a) Importas eksportas sulig 

prekių grupių.

ir gyvulių
Iproduktaii, 

išimant vil
nas ir plati

kus, 66.602 89
2. Augalų, 
maisto pro- 
dulktai, fyėik 
los, aliejus 
i r bciLlko- 
gol. gėri
mai, 218 1.191 11.091
3. Kitų au
galų produ
ktai, iši
mant linus,
Inndį, ---- 3.051
1. Audiniai—----- 5.ooo

5. Medis ir
4x>]iiera,!' 9.261 33
6. N elne t ai.
mineralai, ------18 65
7. K ūdos, 
naugės ii r
produktai —- 269 308

(Bug (tauriau)
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darbininkai. 45 balsai, ku
riuos turi reichstage komu
nistai, yra grynas nuostolis 
respublikai, kadangi komu
nistai dažniaus eina išvien 
su atžagareiviais, negu su 
demokratinėms partijoms. 
Bet tie darbininkai, kurie 
balsavo už komunistus, da
bar turės lekcijų, kai atža
gareiviai paims valdžių į sa
vo rankas.

(ir kokia paskui, ištiesų, bu
vo padaryta Versalėje), o ne 
tokių, kokios reikalavo re
voliucinė Rusija, paskelbusi 
obalsj (dar toli prieš bolše
vikiškų perversmų): “Taika 
be aneksijų, be kontribucijų 
ir su tautų 
teise!”

Santarvės 
norėjo, kad
trauktų iš karo, 
kai tų jų norų išpildė, su
griaudami Rusijos armijų. 
Suprantama, kad tie imperi
alistai paskui buvo priešin
gi, kuomet Leninas su 
Trockiu (pamatę, kokių 
kvailystę jie padarė) mėgi
no vėl s'Ligrsįžinti Rusijįj. j

apsisprendimo

imperialistai 
Rusija pasi- 

ir bolševi-

Santarvės valstybės suti
ko, kad iš tų “reparacijų”, 
kurias joms mokės Vokieti
ja, Jungtinės Valstijos gau
tų $605,000,000. Kasmet 
joms bus mokama po 25 mi- 
lionus dolerių.

Vokietija šiandie yra be
veik biedniausia šalis Euro
poje (išskiriant Rusiją), o

kur padėti savo auksą. Bet 
Vokietija turi joms mokėti. 
Kodėl? Todėl, kad ji pralai
mėjo karą. “Vaę vietis” 
(vargas nugalėtiems), kaip 
sakydavo romėnai.

Pusė tos sumos, kurią 
Jungtinės Valstijos gaus iš 
Vokietijos “reparacijų”, bus 
atlyginimas okupacinės ar
mijos išlaidų. Amerikos 
valdžia, vadinasi, laikė sa
vo armijų Vokietijos terito
rijoje (po karo), o ši dabar 
turi už tą “malonumą” už
mokėti !

Tokia šiandie yra “tarp
tautinė teisė”. Kada bus 
pasiekta to, kad santykiuos^ 
tarpe tautų bus laikomasi tų

Franci joje, Orleano mie
ste, yra teisiamas kapitonas 
Jacąues Sadoul, franeuzų 
armijos karininkas, kuris, 
Judamas Rusijoje, perėjo į 
bolševikų pusę. Jisai yra 
kaltinamas, kaipo “išdavi
kas”. '

Kav. Sadoul nesigiria, kad 
jisai esąs bolševikas, vienok 
jisai tvirtina, kad Rusijoje 
jisai ėjęs ne prieš Francijos 
reikalus, bet atvirkščiai — 
atlikęs didelį patarnavimą Brest-Litovsko taika buvo 

naudinga jo planams. Tikė
damasis su Amerikos pagel- 
ba sutriuškinti Vokietiją 
(Amerika tuomet jau buvo 
įstojusi į karų), Clemenceau 
rengėsi padiktuoti Vokieti
jai tokių pat taikų, kokių 
Vokietijos kaizeris diktavo 
Rusijai. Kuomet Vokietija

Yra tiesiog fantastiš- užkars plėšikiškas sųlygas 
kas dalykas, kad Franci- Rusijai, tai Vokietija negu
ja dar vis ignoruoja tą lės protestuoti, jeigu San- 
faktų, jogei p. Leninas ir tarvė paskui pakiš panašias 
p. Trockis nuolatos prašė sąlygas jai pačiai! Tai yra 
Francijos karinės pagei- 
bos, idant atnaujinus ka
rų prieš Vokietijų. Kai p. Trockiu gavo “kikų” į užpa- 
Leninas pamatė, kad jisai kalį, kuomet juodu kreipėsi 
negali priimti Brešt-Li-pagelbos į Clemenceau.
tovsko taikos sųlygas iri Labai puiku, kad kap. Sa- 
kad reikia vėl stotieį karų doul tuos faktus iškėlė aikš- 
su Vokietija, tai jisai pra- ten. Su juo reikia pilnai su
se franeuzų karinę misijų tikt, kuomet jisai parodo, 
paimti j savo rankas rusų jogei to laiko Francijos val- 
armijos komandų. P-as džia atliko išdavikiškų dar- 
Noulens (Francijos atsto- bų sulig Rusijos, atiduoda- 
vas Petrograde. “N.”,ma jų draskyti kaizeriškai 
Red.) atsisakė, ir Brest- Vokietijai, su kuria Franci- 
Litovsko taika buvo pasi- ja kariavo. Bet bolševikiš- 
rašyta. Už Brest-Litovs-. kas kapitonas nemoka nuo- 
ko taikų buvo atsakomin- sakiai protaut.
gas p. Clemenceau.”
Be galo įdomi istorija, ar

ne? Rusijos bolševikų va- ; . . . . T m
dar, pasirodo, norėjo tęsti e liūnas SU OC- 
kars su Vokietija ir ne tik-lk,u> 'ku.ne n"ve.,te 1Ru6H08 
tai prašė Francijos valdžios revoliucinę valdžią, kovoju-

ka, nors trumpai, paminėti “drg. J. V. Stilsonas Chicago- 
ginčus, kįJančius tarpe narių. !je prieš publiką lengvai. paso- 

Berlino “Rote Faline”' vie- dindavo Grigaitį ‘į kaliošą’ ” 
name savo numeryje, paduoda h- kaip “Grigaitis ne sykį ir 
žinią apie komunistų viršinin- dešimt sykių išpliko dantis, 
kų susirinkimų, kuriame buvo bandydamas debatuoti* su ‘ne
svarstoma priežastys nepasise- mokytais’ komunistų 5 veikė- 
kimo rinkiniuose. Viena kai-[jais.” 
betoj a, 1__
kiai 
dus už jų “kairiąją 
pasako mitinge šitaip:

“Į miliono balsų 
mą negalima taip 
žiūrėti. Šis faktas rodo, kad 
mes savo veikimo sritį per 
dauig susiaurinome. Vokieti-1 
jos K. P. atsitolino nuo ma-| 
šių, kadangi jai trūksta pra
ktiškų obalsių...”
Kitas komunistų kalbėtojas,;

Wi:lhelm Duevvell, aštriai kriti- tus”, 
Ruso “rninloiių,ji,i” Ilutli Vi 

cher ir tarė:

>>

TrečiaJienis, Sausio 14, 1925

Kuomet “Naujienos” pradė
jo eiti, kaipo dienraštis (1911 
m. vasarą), tai Tauras rašė 
“Kovoje”: Vyrai, meskite ke
pures aukštyn — ‘Naujienos’ 
dienraštis!”*

“Naujienas” gi redagavo
“menševikų velnių pririjęs”

Antra priežastis, delko 
Clemenceau atsisakė gelbėti 
Rusiją nuo Brest-Litovsko 
pažeminimo, buvo ta, kad

savo kraštui: jisai išgelbėjęs 
nuo pražūties kitus francu- 
*zų misijos narius, kurie bu
vę pasiųsti Rusijon kartu su 
juo.

Kap. Sadoul, be to, pasa
koja ve kokių įdomią istori
ją- 

u

pagelbos, bet ir siūlė tai vai
pačių doros ir teisės normų, j džiai pasiimti Rusijos ka*
kilnos reguliuoja santykius 
tarpe atskirų asmenų?

Karų laimėjusiųjų valsty
bių politika sulig Vokietijos 
yra tiesioginė priežastis to, 
kad Vokietijoje šiandie sto
ja prie valstybės vairo atža
gareiviai - monarchistai. 
Valdžioms, sudarytoms iš 
demokratinių partijų, San
tarvė darydavo tiek kliūčių, 
kad jos tapo diskredituotos, 
ir dabar vėl gauna progos 
tie elementai, kurie kitąsyk ninas 
tarnavo kaizeriui.

Ir nežiūrint to, 
tarve pati padėjo Vokietijos į 
munarchistams atsigauti, ji 
šaukia apie “nionarchizmo 
pavojų” Vokietijoje!

riuomenės vadovavimų!
Tatai pasakoja ne koks 

nors “social-buržujus” arba 
“imperializmo agentas”, bet 
uolus bolševizmo rėmėjas, 
kuris da ir dabar viešai di
džiuojasi savo bolševizmu.

iški logika.
Štai delko Leninas su

Jeigu Clemenceau elgėsi 
negerai, leisdamas Vokieti
jai sutriuškinti Rusiją, tai

sią su ta pačia Vokietija?
Juodu elgėsi irgi išdavi

kiškai. Daugiaus net. Juo
du ne tiktai išdavė savo kra
štų, bet ir padėjo Santarvės 
imperializmui pasiekti savo

iki galo stovėjusi karo fron
te, tai ji butų turėjusi spren
džiama balsų taikos derybo
se, ir taika butų buvusi pa
daryta visai ne tokia, kokią 
davė Versalės konferencija! 
Šitos klausimo pusės subol-

Taigi, kaip matome, bolše
vikai, kūne nuvertė Kerens
kį už tai, kad jisai priešino
si pasitraukimui iš karo, ve- . 
liaus patys norėjo tęsti tų ^ev‘^čjęs kapitonas nema p. . -w- X 1 -1 V • "V ’ t ‘.i . ■ - ii ■■ ■ • '■karų. Kerenskio valdžių Le- 

apšaukė "‘Santarvės 
imperialistų i nagi u”, bet ji
sai pats, pasigrobus valdžią 
į savo rankas, ne tiktai ieš
kojo tų pačių imperialistų 
pagalbos, bet ir siūlė jų tie
sioginei komandai pavesti 
Rusijos armijų!

Imperialistas Clemenceau 
tečiaus atmetė Lenino pra
šymų. Kodėl? Del dviejų

KATZENJAMMER”

Bet mes neabejojame, kad 
Vokietijos žmonės vis tiek' 
apsidirbą su monarchistais.' 
Aiškių monarchijos šaliniu- aiškių priežasčių. Viena, ji- 
>ų Vokietijos reichstage yrą sai norėjo, kad Rusija butų 
mažuma. Gruodžio rinki-J išmesta iš karo: tuomet bu
mai parode, kad Vokietijoje vo galima nesiskaityti su 
stiprėja demokratinės jėgos. Rusijos balsu, darant taikų; 
Jos nesugebėjo pilnai nuga-Į tuomet buvo galima padary- 
lėti monarehfetus tiktai dėl- ti su Vokietija tokių taikų, 
tu, kad dar lebera suskilę kokius norėjo imperialistai

0 , . .'Į , ’ * ’ * į *
Gruodžio rinki-< išmesta iš karo: tuomet bu-

1 *1 ♦ • f • 1 i •

Po lapkričio menesio rinki
mų Amerikos komunistai 
sipešū tarp savęs ir, pasidalinę 
į dvi frakcijas, ėmė diskusuoti 

<“ težins”. Susipešimo priežas
tis ta, kad rinkimuose komu
nistai gavo labai mažai balsų.

Panašias, tik Jai dar aštres
nes peštynes daibar matome. ir 
pas Vokietijos 
kurie gruodžio mėnesyje,

su

komuuištus, 
ren

kant reichstagą, prakišo milio- 
ųją balsų. Komunistų spauda 
tas peštynes stengiasi pašiepti

šaut partijos mitingus, jai ten

Rosi Wolfstein, smar-! . Kam visa tai rašoma? Aiš- 
atakuodama partijos va-jku, kam: idant parodžius, kad 

politiką”,; bolševikas, nors ir nemokytas, 
i visuomet gali “sukirsti” nebol- 
ševiką. Tai yra “lezis”, kurį 
musų vadinamųjų komunistų 
spauda nuolatos kala ir kala 

i j galvą savo skaitytojams. 
Vienok jisai, kaip ir visas bol- 

Į įsevikų katekizmas, yra taip 
I kūdikiškai naivus, jogei ręi- 
i kia stebėtis, kad suaugę žmo- 
I nes gali į jį tikėti.

Reikia pastebėti apie “fak- 
mč-

prakiši- 
lengvai

Kinuma paremti, JORei jie yi’ii 
gryny-gryniausias Išmistas. 

rI Grigaitis, liesa, kitąsyk dažnai 
turėdavo ilgų pasikalbėjimų 
su Juozu Šukiu, ir liesa, kad 

: nekarta Grigaitis nurodydavo 
| Šukiui, jogei tą arba kitą $o- 
i cializmo klausimą tegalima ai- 

.; skinti, tiktai gerai pastudija- 
’jvus filosofiją ir politinę eko- 

j nomiją. Kiekvienas šąžinin- 
751 gas žmogus, būdamas Grigai- 

s|čio vietoje, butų taip pasiel- 
j gęs, —nes juk socializmas yra 

, ir yra negalimas 
kad į daiktas, kad visi to mokslo 

rinkimuose | klausimai butų suprantami be

“Milionas pražudytų 
8ų lai yra jūsų klaidingos 
politikos pasekmė. Jus kal
bate apie vienybes atslieigi- 
mą profesinėse sąjungose,, ’ 
bet Įmonėse (darbo įstaigų-! 
se) darbininkai stovi. vieni ■ 
prieš kitus pilni nęapykan-] 
los. Dabar mes matome tik1 
laikovy darbininkų prieSj^ wj 
darbininkus.” Į ... . J ’ • . H ■ J.

i
Taigi rimtesnieji Vokietijos mokslas, 

komunistai pripažįsta, I ', ’ * .
dėl pralaimėjimo 
yra kalta jų pačių partijos po-, gilesnio studijavimo, 
litika. O lietuviški bolševikų] Bet yra netiesa, kad tie pa- 
papliauškos švokštė, kad ko-' sikalbėjimai pavirsdavę “smar- 
munistai Vokietijoje pralaimė-] klausiomis diskusijomis,” kū
jo dėl valdžios “teroro.” ries užsibaigdavusios

Vokietijoje, kaip .ir kitur, i čio suvarymu “j ožio
tarpe komunistų buvo paskuti-! Tai yra tuščia pasak 
niu laiku įsigalėjusi kraštutine! taip niekuomet nebuvo 
kairioji srovė. Dabar, po I 
kairaus apsvaigimo, 
“kalzenjammer” (lietuviškai 
sakant, pagirios).

a, nes 
, Drau- 

o to j giški, pasikalbėjimai tarpu Gri- 
atčjo i gaičio ir Šukio pasibaigė, kuo- 

i mcl pirmasis pradžioje 1911 
metų apleido rytines valstijas 
ir išvažiavo Chicaigon reda
guoti “Naujienas”. Ncužilgio 
po lo, tarp jų pasigadino ir 

■ draugiški santykiai bendrai, 
i nes Grigaitis “Naujienose” 
paskelbė straipsnį, gana aštriai 

Butėną (’Ace-1 kritikuojantį LSS., o Šukys 
ir ’ deltai to užalakavo “Naujie
ji- nu” redaktorių asmeniškai 

'‘Kovoje”. Po lo susikirtimo 
draugiškų pasikalbėjimų tar- 

Koletas motų algai į). Bute-j ^ j^ (Įvįejy nebuvo, o būdavo 
nas dainuodavo kuone išimti-; įj]jaj paprastoj diskusijos ur
nai bolševikų koncertuose., ganizacjjO£ reikalais, jeigu 
Bolševikai vadindavo jį sąvo!jicm dviem pasitaikydavo su- 

u” ir remdavo kiek | sitikti kokiam suvažiavime ar- 
I uomet jisai buvo Pl'«-|])a konferencijoje.

Iki aukščiau^ minėtojo inci- 
‘ p. Butėnas stengiasi į tieU(o šukys kiekvienu svar- 

kreipdavosi 
prie. Grigaičio, klausdamas 
patarimo. Jeigu tarp jų tuo
met butų buvę tokie smarkus 
ginčai, kaip rašo “Laisvo”, ir 
jeigu Šukys butų laikęs Gri
gaitį ‘kuliiii tai “buržuaziniu” 
paklydėliu, tai šitokie santy*- 
kiai butų buvę negalimi.

O kai dėl “debatų’* su Stil- 
sonu Chicagoje arba su. kitais 

i kuriais “komunistų veikėjais”, 
tai jie “Laisvės” redaktoriui 

i tiesiog prismapnujvo. Niekuo-

BUTĖNAS BAŽNYČIOJ!

Chicagos “Drauge”
IU(

ro šv. Antano bažnyčioj 
salėje giedant ir gavau

drūti.
dedąs dainininkas.

šiandie
patapti profesionaliu artistu ibosniu klausima 
eina dainuot visur, kur tiktai 
randa publikos.

Mes iš (o anaiptol neketina
me. daryti jam priekaištą, o 
tiktai pažymime, kad klysta 
tie, kurie mano, jogei profesi
ja gali buli paversta partijos- 
įrankiu.

KŪDIKIŠKA “LAISVĖS 
PASAKA.

fauras, rašo

“Lietuviu Socialistų 
jungos pirmesniuis lai 
Pi j ūsas Grigaitis 
vo pas drg. J. Šukį Bropkly- 
ne. Grigaitis buvo, kaip ir 
dabar, menševildškų “velnių 
pririjęs ‘teoretikas’; drg. 
Šukys nuo seno buvo mark
sistinis socialistas. Būdavo 
tarp jųdviejų ilgiausių, 
smarkiausių diskusijų. Gri
gaitis tempdavo į menševi- 
Idskai-b uii uazinę dešinę, 
drg. Šukys laikydavo revo-

’ nia
savo. bel Grigiūtis su jais jokių de

batų neturėjo. Grigaičio pra- 
| kalbose, “komunistų veikėjai”, 

jįy liesa, keletą '.karių mėgino su- 
r bliovė asilų 

balsais arba trypė. kojomis, 
kaip kumeliai tvarte, bet' — 
lai juk nėra debatai!
• Norėdamas parodyti bolševi
zmo “galybę”, Brooklyno pa
sakorius diskredituoja ne 
“menševiką” Grigaitį, o liktai 
pats save ir savo vienminčius. 
Nes jisai^ako, kad Grigaitis 
jau tais laikais, kai jisai sum
elavo tiuNšukiu, t. y. priei 1914

apsišilta- kelti triukšmą ir

-tuS, buvo tokiu pat pažvai- 
daugi .Šukio pusfjc buvo j «?;, dabar. ReiAra, Uis- 
prolctarinč marksistinė.' lo-1mpa^ta, kad OngarUs 
gika, lai jis visuomet šuva-, 
rydavo Grigaitį į ožio ragą.' 
Privarytas prie 
tuomet Grigaitis 
kaip ir , draug 
graudent Šukį:

“—■Na, Ivinusyk,' bį’bli 
k y. Kad tuos dalyk us 
prast, reikia baigt 'mokslus; 
iiiiodugniai žinot filosofiją

savo principų nepakeitė: koks 
i jisai buvo vienuolika-dvyliką 

liepto gula at«al- lQks jisai yrair 
pradėdavo*! dabar‘

šku tonu1 ... , .v
msi plunkauabratzos nuolatos

O tuo tarpu “Laisvė” ir jos

Su- 
/SU-.

Tame pačiame straipsnyje, 
tolia us,

ša.ukią; ir šaukia, kad Grigaitis 
“atsižadėjo” to ii’ (6, kad (jld- 
gailis “pavirto” sociaLbumi- 

“pirma bu- 
o dabar...”,

juni, kud Grigaitis 
! vu geras žmogus, 
ir t. t.

Pasirodo, kad tas 
pasakojama, kaip “Laisvės” šukavimus

Visas
Arą

biaurus šmeižtas ir begėdiškas 
melas! Tas komunistų šlamš
tas, vadinasi, per kokius sep
tynis metus sąmoningai mul
kino savo skaitytojus, steng
damasis apjuodinti Grigaičio 
vardą ir sukelti prieš jį neapy
kantą.

Ir kodėl jisai taip darė? 
Nu-gj todėl, kad jisai pats, tas 
komunistų'šlamštas, yra pata
pęs renegatu ir nori savo re- 
negatybę paslėpti nuo žmonių 
akių! I “komunistų veikėjais”. Vieni

Ne tik prieš 1914 metus, bet jų prisiplakė prie bolševizmo 
da ir daug vėliau, _____  ..... ...
kėši tos pozicijos, kurią ji šian-! ni 
die su panieka vadina “i 
vikiškai-buržuazine”.
gu Grigaitis sutiko važiuot j kai Vidikas su Stalioraičiu ir 
Chicagą ir red^gUot “Naujie- Stilsonu pražudė “KoVą”, su- 
nas”, “Laisve” dėjo visas .pa-’ lįsdami į “surpaipę”: “Laisves” 
stangas, kad prikalbinus' Gri- biznierūliai tuomet pamatė pro- 
įfjiitį priimti “LainVžs” rcdak-Į 
toriaus vietą. Pats, Pruseika JungiečianiH 
rašinėjo laiškius jam, kviesda- išsigelbėti nuo bankruto. 
mas jį prie “Laisves”. O Gri
gaitis juk buvo jau tuomet, 
kaip ir dabar, “menševikas”!

Da ir* tuomet, kai atvyko 
Amerikon Kapsukas, Pruseika 
iš “Laisvės” rašinėjo Grigai
čiui, kad jisai negalįs pritarti 
Kapsuko 
čia 'laiku 
(t uomet 
sekė “Naujienų 
privačiuose 
si “Naujienų

Reiškia, ne Grigaitis permai
nė savo kailį, bet tai/Fl^ Pru- 
seika, Šukys ir visi tie gaiva
lai, kurie šiandie vadina save 
“komunistų

“Laisvė” lai- dėlto, kadr buvo toks ūpas mi
niose, o kiti dėlto, kad vijosi 

menše-' paskui dolerį. “Laisvė” pavirto 
Pirm ne- bolševikišku laikraščiu tuomet,

už organą s:j- 
ir su jų pagelba

šitas čigoniškų biznierėlių 
į šlamštas, dėl dolerio atsižadč- 
I jęs savo socialistinių principų; 
šita susispietusių aplink jį re
negatų gauja drįso peiz septy
netą metų begėdiškai apgaudi- 

m , nėti publiką, statant save “tik- ‘ kairumui . Tuo pa- . 1 , ; ’ . , . . ,, .. , ' rais proletariato draugais irir dabartinis lauras v . .i urr smeiziant asmenis, kurie sazi-redagavęs Kovą ). . . . . . i . • .... . mngai gina savo įsitikinimus!poziciją ir l
laiškuose skundė

_ ’ redaktoriui, kad Tauras, pagalios, išdavė tą, ką 
jisai negalįs sutikti su Kapsu-! jie iki šiol stengdavosi paslep- 
ko nuomonėmis. I ti.

/ ningai gina savo įsitikinimus!
Per savo kvailumą “Laisvės

P. Žadeikis ;

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San 
tykių Apžvalga ir Prekybos 

Galimybės
(Tęsinys)

Metai Mėn. K 1 a i p ė* d a
mik litų

1921
Sausis

Kovo
Ba lan.

Birž.
Liepos

C i I fa
■ >N

rt
u 
%

Amerikos eksportas 
Lietuva doleriu: c c

Automobiliai,
Namų ruošos dalykai, 
Automobilių gumos, 
Kiti gumos dirbiniai, 
Mašinos įvairios,

1.250
1.202

1.687
1.500

r

Popicra,
Prafin. cukraus 672,000 
svarų, 3
Medžio <t i riliui ai I
Kiti dalykai

1.885
971

5,9
8,2
8,9

11,8
J 5,0

15, U 
tam-' 

preky- 
m. aštuonis -

5,7 
Klaipėda

laivas, 
išplaukė 

talpos, 
via tuo

Viso, ................
1922 metai.

(Daviniai imta iš “Foreign 
Commerce. and Navigątiion

18.920

i ) Importas eksportas sulig 
prekių grupių.

Amerikon 
taip, bet

9,7 
bildu,

pa Lietuvos užsieninės 
bosi vartais. Per 
mėnesius, Lietuvos (’.entrali-
nio Statistikos Biuro žiniomis, 
i .Klaipčdij. atvyko 171 
169,2 tonų talpos, o 
180 laivų, 170. tonų 
Prekyba su Amerika
tarpu palaikoma išimtinai 'sve
timais laivais, nes Amerikos Į , 
pnkybos laivai dar nelankė 
Klaipėdos, o du mažukai Lie-j 
l.pvos “Garlaivių Bendroves” 
lai vilkai “Jųralė” ir 
neįgali per okeaną 
atplaukti, šiaip ar
vandenini-s kelias, kuris jungia 
Lietuvą su tolima Amerika, 
duoda vilties ir galimybes įs
teigti tksioginį, Ibe tarpininkų, 
prekybos bimdravimą ir suda
lyti tarp abiejų šalių preky
bos sutartį.
6. Kokiomis prekėmis Lietuva 

pirkliavo su Amerika ir 
antraip? 

oficiaile 
klausimu

statistika 
sekančių

antrasis pusmetis

Amei'ikos 
teikia šiuo 
žinių: 
1921 metų 
(Skaitliai paimta iš “Tradie of

the U. S, with the World 
1921.)

A merikos v iinportirs i š 
Lietuvos dolerių:

Brangus ’mpupšulai 
ir gintarui, 
Veršių odus, sausos 
17,343 svarai,

Visu, .

c
□ f“’ G

<1/

5

1.002.

1.262

5.2b 4

i-.r gyvulių 
įproduktaii, 

išimant vil
nas ir plati
kus, 66.602

2. Augalų, 
^maisto pro
duktai, 
los,

s'čk 
aliejus 

bvalko-

mai,
3. IKįtų au
galų produ
ktai, iši
mant linus, 
)mcd!į,
4. 'Audiniai—
5. Medis ir
jHipiera,

218

mhmralai,
7. Rudos, 
naugūs ii r
produktui —

89

5.990

269
(Bug daufiau)
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CNiCAGOS 
ŽINIOS

Thompson vėl politikoje
Kandidatuos j mayorus

Chicago gausianti 
vandens

šovė Schielden, tėvą dešimties 
vaikų. Heirens iš nusiminimo 
susirgo. Abu jie kartu atvažia
vo į Ameriką iš Luxemburgo 40 
metų atgal.

Baudžia patvirkelius
Dar vienas patvirkelis nuteistas

35 metams kalėjimam

Kriminalis teismas pyadėjo 
labai aštriai bausti tuosius, ku
rie užpuldinėja ant moterų. Pe
reitą savaitę keturi tokie patvir-

Buvęs Chicagos mayorus 
VVilliam Hale Thompson vėl mai
šosi Chicagos politikoje ir kan
didatuos į Chicagos mayorus 
1927 m. rinkimuose. Tai paaiš
kėjo užvakar po gubernatoriaus 
Small inauguracijai. Į inaugura
ciją buvo atvykęs ir Thompson 
su trimis spėcialiniais trauki
niais savo šalininkų. Kadangi in
auguracijos pamatyti susirinko
daug žmonių, tai inauguracijos giau kaip 4,167 kubinių pėdų į 
ceremonijas iš legislaturos buto į sekundą, bo specialio karo de- 

keliai liko nuteisti nuo 25 iki 30 (perkelta į milicijos ginkhioluvę, | partamento leidimo. Chicago gi

Karo departamentas pranešė, 
kad Chicago gaus užtektinai 
vandens, taip kad gyventojų 
sveikata ir gyvastis nebus pa
statyti pavojun. Kiek Chicago 
gaus ežero vandens, departa
mentas nepranešė, veikiausia tai 
bus sutarta inžinierių. Nesenai 
teismas nusprendė, kad sulig 
įstatymais, Chicago negali imti 
iš ežero srutų nuplovimui dau-

(Tąsa aut O-to pusi.)

Tek Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38t|i St., Chicago, III,

Pranešimas

Užvakar 
Williams stojo 

Krank Smith, 24 m., kaltinamas 
užpuolime ant moteries ir gavo 
du r aštresnę bausmę. Jis vienuo
se namuose So. Haisted gatvėje 
susiderėjo nuplauti langus. Bet 
kada visi vyrai išėjo ir namuo
se pasiliko lik viena moteris, tai 
jis ją užpuolė ir paskui dar su- 

. Prie kaltės jis prisipaži- 
ikėdamasis mažesnės baus- 
nes jis žinojo, kad jury to-> 
piktadarius labai aštriai

meili

mušt 
no, i 
mes,

susilaukė pasigailėjimo ir liko 
nuleistas 35 metams kalėjimam

aš:Prokuvoras gi reikalavo dar 
trešnės bausmes — kalėjimo 
gyvos galvos.

Neduoda daugiau 
policijos

Aldermanas tMaypole buvo pa
siūlęs miesto tarybos finansų 
komitetui, kuris dabaFcrr(Tt>?iią1 
biudžeto sąmatą ateinantiems 
fiskaliniems metams, padidinti 
policistų skaičių dar 1,000 poli- 
cisti.i, nūs policijos viršininko 
(lodins pareiškimu, policistų 
(’hieagoje labai trūksta ir todėl 
esą negalima suvaldyti piktada
riu. Tečiaus finansų komitetas 9 
balsais prieš 2 tą pasiūlymą at-

g1 j kurioj telpa apie 6,000 žmonių. 
Po inauguracijos gubernatorius 
Small perskaitė savo pareiški
mą, kuriame apibudino jo admi
nistracijos nuveiktuosius dar
bus ir ką manoma toliau veikti 
ir taipjau užgyrė Thompsono 
pieną nusavinimui Cihcagos mie
sto gatvekarių.

Be Small inauguracijos, kartui 
buvo inauguracijos ir kitų val
stijos viršininkų: vice guberna
toriaus Sterling, valstijos sekre
toriaus Louis L. Emmerson, val
stijos audiforiaus Nelson, gene
ralinio prokuroro Oscar E. Carl- 
slrom ir valstijos iždininko 
Omer NL-Custer.

Pasibaigus visoms inauguraci
jos Thompsonąs susišaukė visus 
savo šalininkus Leland hotelin, 
kur prasidėjo visokios prakal
bos, žinoma, garbinančios 

1 hompsoną. Pats Thompsonas 
gi pareiškė, kad jei užtektinas 
piliečių skaičius reikalaus, tai 
jis vėl kandidatuos į Chicagos 
mayorus. Po to visi dar labiau' 
pradėjo girti Thompsoną ir pra-i 
našauti jo pergalę.

na įstatė į mayorus, o Small į 
gubernatorius, taipjau buvo lx> 
k nd lietely, bet Thonąpsono su
stinkime nedalyvavo: jiedu yra 
susipykę.

metė.
Tas pats aldermanas po to pa-

DR. VAITUSH, O. D.
UETUVI8 AKIŲ SPECIALISTĄ“'

iki šiol suvartodavo 10,000 ku
binių pėdų į sekundą ir sumaži
nus daugiau kaip per pusę van
dens vartojimą buvo gimęs pa
vojus užteršimo srutomis geria
mojo vandens ir todėl pavojus 
užsikrėtimo įvairiomis ligomis.

Kintamieji paveikslai 
Stanford parke

Stanford parko didžiojoj sa
lėj, prie 14 PI. ir Union Avė., 
kiekvieno ketvergo vakare bus 
rodoma krutamieji paveikslai. 6 
vai. vak. bus rodoma vien dėl 
mergaičių, 7 vai. vak. vien dėl 
berniukų, o 8 vai. vien tėvams 
ir suaugusiems. Įžanga dykai 
kiekvienam.

Be to parke yra rengiama vi
sokių kitokių pramogų, yra vi
sokių kliubų, prie kurių apielin- 
kės gyventojai, ypač vaikai ir 
mergaitės gali priklausyti, yra 
knygynas, maudynės, daroma 
paskaitos ir L t. Viskas dykai.

Smulkios Žinios
• VValier Grosch, 27 m., vedęs 

ii- tėvas keliu vaiky, pardavėjas 
radio, tapo sugautas bandant už
pulti telefonu operatprę Mrsį. H. 
Leech, 1848 \Vest 13 St., kurią* 
.jis pasigavo gatvėje prie Wash-
jington ir Sheldon -gatvių ir jau

Pavietas pritruko pinigų ir tu- buvo įsivilkęs į tamsų tarpgat- 
rės skolintis pinigų iš bankų, kad 
galėjus padengti išlaidas1 iki ne-

vį. Bet tai pamatė policistas, 
kuris po smarkių muštynių iš
gelbėjo ir suėmė puoliką.

, t „v. „v
cistams pakelti algą po $100 į bus sumokėti taksai šiems me
ninius. Bet komitetas ir tą pa-'tams. Jeigu gi bankieriai pini- 
siulymą atmetė 9 balsais prieš gų neduos, tai pavietas negalės 
L Į išmokėti algų, o jei negaus iv den ir Peter Heirens, išėjo į lau-

Abu pasiūlymai liko atmesti kredito, tai negalės ir anglių nu- kus išbandyti šautuvą, 
remianties tuo, kad miestui ir 
taip trūksta pinigų ir jis negali 
didinti savo išlaidų.

Du seni draugai, John Schiel-

Heirens 
netyčiomis iššovė šautuvą ir nu-

Apgavikas kolektorius

šiomis dienomis po Tosvn oi 
Lako, o gal ir kitas kolonijas 
pradėjo po sankrovas lankytis 
nežinomas jaunas geltonplaukis 
lietuvis, kuris prisistato save p. 
D. Gapšio, “vvholesale” groser- 
ninko, 3326 So. Haisted St., a- 
gentu, kad buk p. Gausis sergąs 
ir prisiuntęs jį kolektuoti bilas. 
Jokiu budu tam apgavikui pasi
sekė išgauti iš niekurių žmon\ų

D. Gapšis prašo paskelbti, 
kad jis yra sveikas, jokių agen
tų ir kolektorių nelaiko ir prašo 
eavo kostumjerių niekam jo var
du Įirisistatantiems kokiems a- 
gentams pinigų neduoti. O kur 
tokis “kolektorius” atsilankytų, 
tuojaus jam apie tai pranešti.

~ NESVAIGINK SAVO KŪDIKIU. <=
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmų paeinantį nuo netvarkoj esančiu vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, t>aldąuą-skonio, tikro vidurių paliu<*,uotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra nurkotiškų nupdų. Jis yru lik lengvai veikianti koiubįnuciju, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių uįkiętčjiiųo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgstu jį. Jie net prūso duugiuus.

1 Juš>tj apiiekpri'is parduodu Banibino—35c. už bonkų, 
I urbu pasiųskite tiesiui į laboratorijų. '

' F. AD. RICHTER & CO.
į' 104-114 So. 4th Street Bruoklyn, N. Y.K

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namu 
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COb I n c.

A. BARTKUS, Pres. 1
1619 W. 17th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

taipgi dirb-

Lietuviai, dabar yra geriausia laikas perkelti pinigus iš bankų 
kitų |. Lietuvių Banką/UNIVERSAL STATE BANK.

Atsineškite savo bankinę knygelę ir mes iskolektuosime Jums; 
visą sumą su procentais.

Už pinigus perkeltus iš kitos į musų Banką, iki Sausio 20toš, 
procenetas skaitysis nuo imos.

UNIVERSAL STATE BANK yra po Valstijos ir Clearing House 
priežiūra.

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

Suteikiu geriausi patarnavimą visais bankiniais reikalais.

UNIVERSAL
STATE
BANK A

3252 So. Haisted St., Chicago, III

Paiengvius akiu Įtempimą, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karutį, ati
taiso kreivas akis, niurna katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas.. daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir nueičiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. P

1545 West 47th St. 
Pbnne P^nl^vnid 7589

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jūsų 

kūdikio naktį, galbūt yra pirmas žen
klas krupo. Jis ateiną kaip šūvis ir 
turi būt gydomas tuojau. Pasivčliiii- 
mas yra pavojus. Maža doza Dr. 
Dpke’s Glcssco prašalins krupą j 
penkiolikę, minutų — be vėmimo. Re
komenduojamos daktarų ir aptieko- 
rių. 5Qc. butelis — vertas $50.00, 2 
vai naktį.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skhusmb. 
Bridge geriausio apksd.. Su musų 
pleitom galima valgyti- kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo dąrbą, ir 
žemas musų kainąjs., ' Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.....    ,, , ,111 --

Ar turit silpnas akis? 
, Skauda jums galvą?

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, 111.
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.

Tclophone Lafayette 4543

I SPINOGPAPHSj

DIDELI REUMATIŠKI SKAUSMAI

iii

1 Protingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo
met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy

je, tai reiškia būti ge
niausiame stovyje. Pro

tingi vyrai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti?

Chiropractic gydy
mus suteiks jums svei
katos stovį. Sekite sau
gų kelią — linkui Chi-

lė < 

II
I

šloan:$'
LIN ĮMENI

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 

;bojk: Gal lapt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

Tinkčiojanti šiluma — tikras maiuiiumas
šviežus kraujas į skaudamą vie
tą ir raumenis.

Tokia didele pagęlba! Jus 
beveik netikėsite! Skausmas 
tuojau sumažėja, sustyrę sąna
riai atsileidžia. Tuojau jus 
esate liuesas nuo skausmų. Pas 
visus aptiekorius — 35 centai.

Kuomet jokios kitos gyduoles 
negelbsti, pabandykit Sloan’s. 
Jos suteikia, palengvinimą net 
seniausioms, labai svarbioms li
gotus reumatizmo.

Uždėkite švelniai be trinimo 
ant skaudamos vietos. Nuolat 
bus atsiunčiamas Ii ūkčiojantis

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

Sloaris Linimen.t,,rskin„!

Lietuvos žmoni y tamsumas ir nesusipra
timas jos nelaimių ir vargų priežastie.

Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin
dus priruošti padėsi, savo gimtinės krašto 
tamsumą ir prietarus sklaidydamas.

Taigi, parsiųsdink savo gimtinės arti
miesiems

I

mėnesinį gražiui paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės žurnalą
Su prieitais—knygomis:
1 mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

“D A I G A 1”
2 V. Boel^e—žmonijos kilme, (su paveiksi.)
3 M. Berno—žmogaus kova su gamta, (su pąvęiksl.)

I “Sodžiaus kalendorių" 1925 metams didelį ir turiningą.
“Kultūrą” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir žy

mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoju P. Būgai- 
liškis.

“Kultūra” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lietuvo
je 20 litų, (2 dol.), pusei—12 litų (L dol. 20 c.), Amerikon metams— 
4 dol., pusei—2 dol.

Be to gera dovanu knygynėliams “Kultūros“ komplektai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais Lietuvoje 1924 m. neįrištas dol. 
2, įrištai (2 tomu) dol. 2.40, 1923 metų—-dol. 0.60, įrištai dol. 0.75., 
.Amerikoj 1923—1924 m. komplektas neįrištas dol. 3.50, jrištafe (3 to
mai) dol. 4.

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas: Šiauliai, Dvaro gatve 83. “Kultūros” B-ve

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, T6 ir 17 

Aut Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

✓

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

dome gerai
Patarimai

moderniškai.
Naujausi moksli

niai išradimai ir pa
tylimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai įlei- 
džiant serumą tie
siui į kraują, su di
deliu pasisekimu.

Turime visada 
naujus serams — 
Profesoriaus Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy- 

ir. be skausmo.
ir X-Ray Egzaininaciju 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną — 
to neturėsite jokios •utsa-

DR. J. M. FINSLOVV, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, (II.
Tek Boulevard 7006 

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

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą
SUIRIMAI bite vienos 
sekančiai dūlių Kuli P**- 
•iii nuo NKRVOS pri- 
tipuudimo nugarkauliu 
kauliukais:
—'SMEGENŲ 

AKIŲ

I’INČHH* 
NEUVi;

SPINE OF 
MAH

GERKLES 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDG1LĖS 

VBLUŽNIES 
'inkstų 
PLONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
'SĄNARIŲ

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palme? mokyklą bai
gęs X-Ray specialč cgzaminacija.

3462 So. Haisted St.

Rejievę ; ighs, Cokls, 
Hciulavhc, Rheuniatism 
and Ali A che s and i'ains 

" i t h ri

All Jrutfgigtr. AF«. ' J f r'c inrs no 1 lobe*.
Giūl'Jrcn's Mu»tcrvlc (uutdcr torin)35c.

Better than a Mustard Plast tr

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybes.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekentėsite, junb tai nieko nekainuos.

The Paupius Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells SU kamp. YVashington St.
Ofiso valandos: Pąnėdėly, ketverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
I Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 

ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė 
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. no nietu

NUPIRK

YOUftfe At-INHOb 

us tq i o$e our Kaina $60

Gftummaa

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

THE GEEVUM (HRLS

Pi 4 AJtiZi 'i
1 .i f/ 
i:..

L 'niri n 11

FOfe THRtt PięnjRfiS. Kilt) DIBNTTAU.' 
iN.ukc, lįaįvtįies

Tuomi padaryti didelį smagumą 
pats sau, savo gimininis ir drau
gams su kuriais susiraiinijl Ir 
greičiau galėsi parašyti kulką ar 
ka negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauirfa 
maiinflė su lietuviikomiB raidimis 
pasaulyje. Galima ir angliukai m-

NAUJIENOS 
1730 S. Haisted Str 

Chicago, TO,



NAUJIENOS, Chicago, flt —-   --- ' -——1 Trečiadienis

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-f,o pusi.)

Mirė gruodžio 25 d., 1921 m. 
Paėjo iš Šilalės vai., Tauragės 
apskr. Velionis pinigij neturėjo 
ir nėra už ką palaidot i.Kalbėda
vo, k:td turįs pažįstamus Kaz
lauską, Omaha, Neb. (.iminės ar 
draugai atsišaukit, nes kitaip 
kaną paims dėl supjaustymo į 
labai ai ariją. Platesnes žinias 
suteiki

Cohimbus llospital džianito- 
rius be kasdamas sniegą rado 
krepšį, kuriame rasta sušalusį 
kūdikio lavoną.

susirinkimas. Jis buvo sušauk- ganizacijoš, tai daugiausia Mel- 
tas atvirutėmis, todėl ir narių ros.p Parke, Parengimų taipjau 
daug- atsilankė. Priėrhus pereito jokių nebūna.. Tai tnrhul dėlto, 
susirinkimo protokolą sekė įvai kad čin nėra jokių organizacijų, 
rių komisijų importai, 
lankytojai pranešė, k
trys Kliubo nariai: A. Urbonas, prie saliuno, netinkanti 
J. Smaidris ir I\ žalinkevičius. kitam, išėmus šokius. 
Knygų peržiūrėjimo komisija rengia vien tik šokius 
pranešė, kad Kliubo visas tu r- vokiečių organizacijos.

Ligonių o taipjau nėra ir tinkamos svo- 
I serga lainės. Yra tik maža svetainikė 

niekam 
Joje ir 
vietines

1601 So. Union Avė, 
Chicago, UI.

Miesto taryba uždraudė par
davinėti oysterius, kuri<‘ nėra vi
rinti mažiau kaip 20 minučių lai
ko. Tai padaryta dėlto, kad 
daug žmonių susirgo valgydami 
žalius oysterius.

Ten ir atgal iikielas 
nužeminta kaina Miesto taryba uždraudė vai-

dolerių. Knygius pranešė, kad 
Kliubo knygų yra 50 pgz. Vaka
rėlio komisija pranešė, kad nuo 
vakarėlio pelno liko $60. Drau
gijų Sąryšio delegatai pranešė,

viena, 
Can Co.

Dirbtu viii čia yra 
Storges N Soelar M i Ik 
Pernai ji labai silpnai Iiirbo, vos 
lik judėjo. Bei kaip girdėt, nuo 
Naujų Metų pradėjuši smar
kiau dirbti ir net naujų darbi-

JOINT SERVICt.

HAIIHiman ■dMlliil"
1.4 New Yorko iki Kitimo 
ir atgal
Pins t . S. Revomie taksai

haPAG
$203

k v t i
, l»‘i> ir atgal, ekskursi- 
i.-. Musų pasažioiiai iš

r tas y r: 
kondukto

Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitoihi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.<______________ ______________ /

Del permTto ii- kitu informavijti 
kreipkitės prie vietinių agentų ar-

United American Lines
177 X. Michigan Avė., (hicago, III.

tS?

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Ram
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $115.(H), Upright Pia
nas, geras, kaip naujas ....... $65.00
Phonografas Con.-olc, giažus, su 
25 rekordais ........................ $63.00
Elektrikinū liampa, vertės $25.00,

JOS. F. BITDRIK
3367 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

A LPAMallExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy- 
kit jūsų groser- 

: ninko, kad gau
ti) jį dėl jūsų. 

Mes dastatonie j visas pasaulio 
dalis

Alpu Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

automobiliu ar t roku, t 4
Rob. Saul iš Chicago Heights 

nuvykęs į Cahimet City jokiu 
budu neįveikė tiesiai važiuoti ir 
pirmiausia Įvažiavo į vieną au
tomobilių, paskui 
antrą ir gabaus — 
jį pasekė policija 
nugabenti jį visai

pavažiavęs | 
j trečią. Bet 
kuri įstengė 
tiesiai — i

Užvakar prie 26 ir Lovve Avė. 
gatvių nežinomasi žmogus pen
kiais šūviais nušovė grosernin- 

)scph l)i Nova, 32 metų, 
IVest 29 St. Bėgyje' metų 
to kampo jau šeši žmonesprie

Oro biuro pranašavimu šian
die vėl busią šalta; taipjau busiu 
ir sniego.

RENGIASI KARAN

Kiekvieną vakarą ir mielą die- 
' nele Atletu kliube, 814 W. 33 
'gatvės, būna visada pilno spor- 
i lo mylėtojų. Vieni kilnoja vo
gus, kiti važinėja dviračiu; tam- 

i po sau rankas, kojas ir ritasi,

1SRENŪAV0JIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
RENDON modemiškas ofisas, 

goru vieta dėl akių daktaro, sy
kiu šu daktaru arba dentistu.

P\RDAVlM(T] RĘSTA URAN AS'

4631 So. Ashland. Avė.
Tol. Yards 0994

■ .f. I inJ-mj.il ■ I _ i i!*l.Į..

REIKIA DARBININKU

Kasdieninio biznio įplaukos yra 
apie $65—75 -— Randa labai pigi. Ge
ra vieta. Per 5 blokus nėra kito lo
kio biznio. Biznis dirbtuvių tarpe ir 
prie geležinkelio stoties. Skaitlin
gas būrys kostumerių. Ypatinga prie- 

ganu 
ant

l’ark, po !» kamba 
t riniingai, ugnavietč, 
alus lotas, mainysiu 

Galfield

MOTERŲ

“ ; žastis pardavimo. Parduodu
1 pigiai už $3000.00, arba mainysiu 
gero lolo arba aulomobiliaus.

- Atsišauki!

KEIKIA indu plovėjos, 6 die
nos darbo i savaitę.

441
Naujienos

1739 So. Halsted Si.

ŠEŠTI,i Daili 
namas, Harnilt 
rius, aržiioln 
garu šildoma, 
j 2 ar 4 flatų j pietus
Blvd. ir kiek pinigų.

PARDAVIMUI naujas 
vinis namas, yra sun ( 
kambariu, Marųuetto Manot*, aržuolo 
trhningai, garu šildomas, ugnavietė, 
bufetas, plieno konstrukcijos, liktai 
$3500 reikia pinigais.

TJ1FEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63ni 81.

Prospect 1910

2 fintu mu

tni dolerių, dar rengiami jo ko- ba, toj dirbtuvėj dirbu apie 
Ii parengimai. Bendrovės dėle-'1,000 darbininkų. Mokama gi už 
gatas pranešė, kad bendrovei darbą nuo $20 iki $45 į savai- 
sekėsi pereitais metais gerai, tę. — XXXIII.
parduota daug Šerų ir ji turi iž
de keletą tūkstančių dolerių. Ko
respondentas pranešė, kad para
šęs penkias korespondencijas.
Skaitytas ir priimtas laiškas nuo KaS, ką, kilt, kaip IF

PARDAVIMUI lesiau rantas, gero
jo išdirbi ujo vietoj,, visokiij tautų ap
gyventoje. Nupirksi!) pigiai, nes tu 
riti 2 panašius biznius.

šaukit
Pliore Boulcvard 4435

MORTGECIAl -PASKOLOS

Pranešimai
KEIKIA motery operatorkų 

prie spėka siuvamų mašinų.

Englander Spring Red (‘.o.
3963 Lowe Avė.

PARDAVIMUI muzikališkų 
instrumentų krautuvė, turi būt 
greit parduota dėl kilų reikalų, 
labai pigiai. Gera, vieta ir pigi 
ronda, sykiu galima ir gyventi.

2300 \V. Nori h Avė.

Aš GALIU paskolinti $3,000 dėl 
pirmų morgičių, ant 6 nuošimčio; dėl 
gero mūrinio namo Brighton Parke 
arba prie Vienuolyno, arba kitoj apie- 
linkėj pietinėj daly miesto.

Naujienos,

Box 443

MOKYKLOS
bendrovės, iš kurio sužinojo 
smulkmenišką bendroves stovį.

Nutarė daryti vajų gavime 
daugiau narių. Vajus tęsis še
ši us menesius. Per vajų bus pri
imami nariai į Kliubą už vieną 
doleri įstojimo tie, kurie turi 
nedaugiau 35metų. Nutarė, kad
narys pildant aplikacijos blan
ką pažymėtų kam privedąs savo 
pomirtinę. Nutarė surengti va
karėlį su lietuviškais šokiais. Iš
rinkta komisija, kuri rūpinsis jo 
rengimu. Prisirašė 14 naujų na
rių šiame susirinkime. Jeigu 
taip seksis per vajų gavime na
rių, kaip dabar, tai Kliubas pra
lenks nariais didžiąsias draugi
jas.

Susirinkimas buvo ramus iš
keltus klausimus, svarstė rim- 

susirinkimai perkel- 
sekmadienio į pirmą 
toje pačioje vietoje, 
kambariuose.

i Kini nev universai ritate i>ankosj—j jr Korespondentas.
I namas siūbuoja. Nors jie kalbaĮ 
!su viens kitu kaip draugai, betĮ 
Įsu kuriuo pakalbėsi, tai gauni’ 
Iatsakymą: “Ką jis man gilino-

tai. Kliubo 
ti iš antro 
antradienį 
— Aušros

Town of lake
vienas kitą rengiasi karan. At
eina ir Sherry,

DLK. Vytauto spulka
pasaulinis meš-
Norkus, FrcI-i

Dudinskas, Za- organizacijų ir visos jos, kaip iš-
Bet tur-

Town of Lake randasi visokiu

kada rengia^ veikia 
ar kviečia.

Birulės pirma repeticija po vado
vyste R. Vanagaičio prisirengiant 
prie Koncerto — Koncertas įvyks ket
verge Sausio 15, 1925, lygiai 8 v. v.

- Valdyba.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel., Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti, ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi nuims — iries aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kiii iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostuinenus “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimas įvyks, 
trečiadieny, sausio 14 d., 7:30 v. vak. 
F. Shedvell svetainėje, 341 Kensing- 
ton Avė. Nariai esat kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus išduotas raportas 
už visus metus apie stovį bendrovės.

— Direkcija.

I Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas .įvyks ketvirtadie
ny, sausio 15 d. K vai. vakaro, Mil- 

. dos svetainėj.
Į Visų narių ir draugijų atstovų pra- 
1 šome atsilankyti. Bus renkama nau- 
į ja valdyba ii’ aptariama daug kitokiij 
, svarbių reikalų. Komitetas.

Draugystė Sūnų ir Dukterų Lietu-* 
i vos, Melrose Park, III. Ivonelio Sve
tainėj, 23 Avo.' i'r Lake St., Melrose 
Park, 111. Rengia draugišką vaka
rienę, bus skanių lietuviški^ valgių ir 
saldžių gėrimų, Įvyks šeštadieny, 
sausio 17, 7:30 vai. vakare. Užpra- 
šom mažus, jaunus ir senus.

Komitetas.

montas,
levskis ir kiti. Visi nori išmė-’rodo, yra naudingos.
ginti Požėlą, kad reikale galėtų būt naudingiausia yra Didžiojo 
su juo lengvai apsidirbti. Ateina Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
jauni gražus vyrai, rodosi mes-(Skolinimo ir Budavojimo Drau-I 
ką galėtų nukryžiavoli. Gražu gija (Spulka), nes joje didžiu-

tau-
cen- S vai. vak. Raymond Čhapel (816 W.

;yra žiūrėti į tokius dailaus su-'nm.Town of Lake lietuvių 
■dėjimo ir stiprius vyrus. Esj/p0 savo sunkiai uždirbtus 
I jau ir pora jaunų ir stiprių mer-,tus.

iri DL
i viena

I ••
m a.s

S. .1. Lygos lavini mos susirinki- 
įvyks penktadieny, sausio 16 <1.,

REIKIA DARBININKU i
VYRŲ

PARDAVIMUI bnčernū ir 
grosime, randasi geroje vieto-; 
jo, parduosiu už gerą pasiuly-' 
mą; priežastis pardavimo —

SEĮNA įstaiga pasiūlo gerą vietą liga, 
dėl kielių atsakančių vyrų, patyrimas 
nereikalingas. Galima uždirbti į sa-' 
vaitę $75 ir augščiau. Atdara dieno-1, 
mis ir vakarais. Ateikite ir pasikal
bėkite su M r. Busch, Mgr. Lietuvių 
Pepartmentas, Room 500 — 720, N. 
Michigan Avė..

Robuv St.

NAMAI-ŽEME
REIKIA GERO DARBININKO 

darbais ant visados su geru atlygini
mu apie $50—65 j savaitę. Barsi- 
duoda “bekeriaus” (bakery) trokas, tijoj, kurias 
visai naujas, su visais kostumeriais. ‘ ‘ ’ 
Uždarbis, garantuojama. Viską par
duosiu už. $800.00.

Rašykit

Naujienos 
1739 So. Halsted St., 

Box 440

Į ŠTAI JUSU PROGA!
• Čia jūsų ateitis. Turiu kelioli
ka gerų farmy FLORYDOS val- 

parduosiu už cash
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tiktai $495, visi 20 

;akrų apsėti orindžiais, valdžio- 
1 mis bulvėmis ir t.t. Į 5 metus at
neš pelno nuo $3,500 iki $5,000 
Į metus. Tai yra daug geriau ne-

dptvia > • «T,Jgu dirbti dirbtuvėj. Taipgi tu-
ūkės, kuris inaž daug nori dirbti lau- riu visokių larmų jau prirengtų 
kų darbus; gali būti ir iš Lietuvos if gu blldinkais, kuriu kainos 
tik atvažiavęs, pastovus darbas, ge- ’ . ‘
ros sąlygos. ' yra nuo $1,500 iki $27,000. Del

T‘ Pt sJ?URN’n. platesniu informacijų arba dėlDowners Grovc, 111. , , . , .. . . <•t katalogo malonėkite atsišaukti 
'arba rašyti.

McCASKILL ESTATE 
1 Lietuvių Departamentas

7 So. Dearhorn St., 
Room 1548, 
Chicago, III.

REIKALINGA gero virėjo— 
Cook. Gera vieta, valandos ir 
algą.

šaukit Calumet 1277

1ĮIEIKALINGAS virėjas, tu-, 
r i tureli gerą patyrimą. Geram 
vytini mokėsiu gerą algą.

2113 S. Halsted Si.

PARDAVIMUI

DJDEL1S mūrinis. 2 fintų namas 
prie* Marquette Bulvaro ir Maple* 

1 woo Avė., garu šildomas, tile va- 
„ i nos, beržiniai trhningai. Atsišau 
■ i kitę prie James KraJ, 2444 \V. 67 

St. Tel. Prospect 1364

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, Do 
signing, Tailoring ir Dręssmak 
ing. l/cngvais išmokėjimais. Di 
delis numažinimas kainose.

V AI. ENT1N E 1 >R ESS M A KING 
COLLEGE

2-1O7 W. Madison, Chi
Phone Soeley 1643

M. E. HUTF1I.Z, Manager

III.

BARBERYSTftS MOKYKLA
Del vyru ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 j s:i-

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

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

Anglų kalKalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėlė Rašymo 
Prekybos, Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografi jos

MOKSLO

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
G ramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 

. Fizikos
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietį) ir 

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

3106 So. Halsted St., Chicago, III 
P. S. 4 Musų mokykloje merginm 

ir moteris mokiname dykai.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, 11 J. 
(kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

DIDELIS BARGENAS
Męat market pirmos klesos įrengi
mai 4 kamb. pagyvenimui, 4 met. ly- 
sas; pigi renda, biznio darom nuo 
$450 — $550 į sayaitę, priežastis par
davimo, išvažiuoju j kita miestą. 

52^ So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 augštų me
dinis namas su storu naujos 
mados įrengimai.

31 St.). Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir savo draugus atsivesti.

— Apšvietos Kom.yraVytauto Spulka 
pačių didžiausių spul-

Po Naujų Metų tapo atida
ryta nauja serija ir pereito tre- serėd^e, sausioT4 d"’*i92K*McKYn1ėy 
čiadienio vakare, sausio 7 d., jau 

i buvo sumokėta $16,000 ir įsto
jo 26 nauji nariai.

Xv .,v- : Patartina visiems Town ofNors rusu milžino Garkaven-ir , , .... ... . Lake lietuviams, dar neprigulin
1 Iri ninl ivinlrn n MA’rtTftl l/A X 71 d _ I ' k

įtiems! prie 1
“į* |kos, ateitį tuojaus ir prisirašyti,' 

'nes dabar yra gera proga tai pa-' 
Įdaryti, kadangi tapo atidaryta 
I nauja serija. Prisirašyti galima 
1 kiekvieną trečiadienio (seredos) 
i vakarą. Spulkos raštinė yra J. 
|J. Ežerskio svetainėje, 4600 So.

i gaičių prie kliubo pristojo
Į rengiasi prie ristynių.

— Rep. I Brigghton Park Keistučio Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas įvyks

Atsišaukite
4535 So. Marshfield Avė.

BANCEVIČIUS NEBIJO 
GARKAVENKOS

Park svet. Pradžia. 7:30 vai. vak. 
Gerbiamieji, malonėkite visi atsilan
kyti, kaip seni lošėjai, taip ir nauji. — 

.Turime daug svarbių reikalų atlikti.
— Komisija.

kos iki šiol niekas neįveikė, vie-l 
' nok “drapiežnas dzūkas” ir jam1 
šoka į akį. Girdi, ir mažas i 
muo gali didelį vežimą apver-Į 
sti. Vadinasi, “dzūkas” sutinka1 

! pasitampyti su galijotu.

S v',='ZI.. ASMENĮ! MOJIMAI

ESU priverstas parduoti sa
vo pusę grosemės ir bučernės. 
Priežastis pardavimo .patirsit 
ant vietos. Kreipkitės

821 W. 34 St.

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu-' 
rini bargeinj, namų, lotų aplink 
vienuolyną Marąuetle parke. Maly- 
kit J. Namon. 2418 W. Marąuclte 
R<1., arti \Vestern Avė. Tel. Pro
spect 8678. Ofisas adaras lig <8 v., 
nedėliomis iki 3 po pietų.

Lietuvių Rateliuose

PAIEŠKO LIUDO KAREČKOS 
Naujienų Administracija gavo prašy
mą iš Lietuvos nuo L. Karečkos, 
Lukmėnų kaimo, Plungės vąl., kuris 
labai norėtų susižinoti su savo broliu, 
kuris 1910 metais iškeliavęs Chicagon 
ir neduodąs apie save žinios, lieško- 
mas asmuo prašomas atsiliepti augŠ- 
čiau paduotu adresu:

PARDAVIMUI restauranas 
prie 26 gatvės ir Indiana Avė. 
Mainysiu į namą. Del informa
cijų atsišaukite,

1628 W. 47 St.

—Taupytojas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN^

VVESTVIUE, ILL.
Vyskupas Gritėnas bus Westville, 

111., sausio 14 dieną, 1925 m. Malo
nėsit visi švento Kryžiaus parapijo
nai dalyvauti, kaip 6:30 vai. vakare, 
švento Kryžiaus Bažnyčioj. Ketver-i 
ge važiuos kitur.

Kviečia Kun. P. Zalink.

P. Stogis dainuoja Chi 
cagos teatre

Beliwood
i Naujojo priemiesčio lietuviai

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Gal- 
mino. Paeina iš Girdiškios parapijos, 
Klūkiu kaimo. Gyvena. Amerikoj 22 
metai. Girdėjau, kad dabar gyvena 
E. St. Louis, Mo. 
kas apie jį žino 
svarbų reikalą. 
3619 S. Morgan St

Prašau jo arba 
atsiliepti. Turiu 

Grigonis Galminas, 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI 
GROSERNe Ir 
BUČERNĖ.

3600 S. Union Avė.
Tel. Yards 0297

PARDUOSIU ar mainysiu ant far
mos arba mažos prapertes, biznio va
rną 2 fl. po 4 ruimus, 1-6 rūmų, bu- 
ėemė ir grosernė. 
tas namas H. W. 
Parduosiu tik už 
vieta dėl biznio, 
įmokėjimu. 
bai svarbi.

Atsišaukite j
Jevvelry Stora 

2256 W.‘ 22nd St.

Moderniškai įreng
ti. verčios $30,000. 
$25,000; labai gera 
parduosiu su mažu 

Pardavimo priežastis la-

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 M7. Madison St. ■

žinomas chicagieČiams daini- 
(įlinkas P. Stogis šią savaitę dai-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^
j basu rusų kapeloje,'kuri suside
da iš 14 žmonių.

Subatoj 9 vai. vakaro iš Chi
cagos teatro visas muzikalia pro
gramas bus galima girdėti nėr 
radio (iš WMAQ stoties). Tai- 
Ki tuvintieji radio aparatus jya • 
lės girdėti tą kapelą dainuojant.

Atydai 
Lietuvių

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČION1S, Prez..

PARSIDUODA labai pigiai 
grosemė ir Delckatesen, 4 kam-1 
bariai pagyvenimui. Pardavimo 
priežastis, liga.

10433 So. Michigan Avė.
Rosenland

Proga Farmeriams

Už- PARSIDUODA kriaučių šn
ipą. Išdirbtas biznis ir nešantis 
gerą pelną. Pardavimo prie
žastį patirsi! ant vietos.

1914 Cana'lport Avė.

IŠSIMAINO bizniavus namas su 
bizniu, namas randasi lietuvių apie- 
linkėj, parduosiu pigiai arba mainy- 

, siu ant farmos nepaisant valstijos, 
: atsišaukit tuojaus, nes savininkas pa
verstas eiti ant farmos.

REIKALINGA BUČERNĖ
IŠSIMAINO 5-ių kamabrių muro 

bungalow ant bučernės, kreipkitės 
pas

HOFFNIAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

. ĮSTEIGTA 1910
F. G. Lucas & 60

4108 Archer Avė, 
Phone I^afayette 5107

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pa laika. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis j Kolegiją į dvyliką 
mėnesių.

Turbūt dar niekad lietuvių 
laikraščiuose nebuvo rašyta apie 
šį miestelį. Miestelis randasi į 
vakarus nuo Maywood ir i pie
tus nuo Melrose Park. Skiria jį 
nuo Melrose Park, Chicago & 
North Westem geležinkelis.

Bellvvood dar nėra tirštai ap
gyventas ir dar daug lotų yra
neišparduota. Bet gyventojų vis-, KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
gi jau nemažai turi. Daugiau- Del groserniu, bučernių, delikatesen, 
šia čia gyvena Rusijos vokie- 

’ ♦ i ’i i • i ’ i 1^1 — *t 
giai. Pinigais arba išmokčjimu.

| 1912 SO. STATE STREET
mynos; beveik visi turi nuosa- ALHAMBRA STORE FIXTURE co. 
vius namus. Yra taipjau ir lie
tuvių biznierių. Vienas jų turi 
bučernę, o kiti trys pardavinė
ja minkštus gėrimus. Sakoma,

PARSIDUODA grosernė pi- 
_____  ___ _ giai, lietuvių ir lenkų apgyven- 

Beje, šiai savaitei pasibaigus ,čiai — iš Samaros gubernijos.1 eini’s labai tvirta dd keptuvės, P’’joj vietoj. Geras biznis ir vic-Vienuolyno arba Marąuet-
te Parko ir Brighton Parko rusų kapela, o kartu su ja ir p. Lietuvių čia gyvena apie 28 šei- 
apielinkių nuo šios dienos Stogis, dainuos kituose 
NAUJIENOS bus išnešioj’a- no ir Katz’o teatruose, 
mos reguliariai kasdien 
kiekvienam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKU
3134 W. 65 Street, 

Republic 4876

Roselantl

Balaba-

kamba-Sausio 11 d., Aušros 
riuose įvyko Lietuvių Improve- 
ment ir Benefit Kliubo metinis

— ■M

ISRENOAVOJIMUI
Atsišaukite:

4416 S. Hermitage Avė.

l’ARSlDUODA namas su 
pieno ir cigarų Storas ir galima pirk
ti biznį su namu ar be namo. Prie
žastis pardavimo einu j kitą biznį.

Atsišaukite šiuo adresu:
1413 So. 49th Ct., 

Cicero, TU.

RENDON 6 kambarių flatas karš-
kad jie daro nebloga biznį. Jo- tu vandeniu Šildomas gerame padėji- 
kios lietuvių orgąmzacijos bet-.kambarių flatas, karštu vandeniu 
gi nėra. Jei kurie Belhvoodo lie- šildomas $50._ Gražioj, apiellnkėj. 
tuvių priklauso prie kokios or- 6530 So. Robey St. 

Tel. Prospect 3926

PARDAVIMUI grasome ir 
krautuve, turi būt par- nėšį’ $266.

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis na
mas, pečiu šildomas. Remtos j mė- 

Parduosiu. labai pigiai.vaisių __ ___ , ___ M _______ , ___ M „
duota tuojau iš priežasties Ii- Reikia įmokėti $5000 ar $6000, o ki-

J tus ant lengvų išmokėjimų. Namas
gos. randasi ant 6200-2 S. Laflin St. Ai-

Naujienos ‘ saukit pas Cl. Mack.
non c tt i i j v J o j 40 7845 So. Morgan St.1739 S. Halsted St.> Box^442 Phone Stewart 5812

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė). ■..—■>■■■■ ......... /

p


