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Sovietai nepripažįsta ver 
stinos arbitracijos

Opozicija Italijos fašistu 
parlamente

FAŠISTŲ EKSCESAI ITALIJOJ Lietuvos žinios,
z

Nusiginklavimo konferen 
cijos Amerika nešauks

I ...... '■■■ ...... ■ ' ■

Danija nori gaut Amerikoj 40 
milijonų paskolos

Bolševikai nepripazjsta 
taikos tribunolo

čičerinas praneša Tautų Sąjun
gai, kad sovietai atmetą pri
verstina arbitru?! ją

ŽENEVA, Šveicarija, sausio 
16. — Nors sovietų Rusija nėra 
Tautų Sąjungos narys, ji tečiau 
“sumušė visus rekordus,” ab>ių-

Maskva apie paskyrimą 
Kelloggo J. V. sekretorium
Tikisi, kad Amerikos politiką jis 

pakreipsiąs palankiau sovietų 
Rusijai

RYGA, Latvija, sausio 16. — 
Kalbėdama apie Jungtinių Val
stijų sekretoriaus Hughes’o pa
sitraukimą, Maskvos Pravda sa-

sdama šiandie Sąjungai net tris ko, kad Amerika galų gale pa
tapus per siaura amerikiečiams, 
ir Kelloggo paskyrimas valsty
bės sekretorium pažymėsiąs 
naują erą Jungtinių Valstijų 
politikoj, būtent, jų žengimą ra
miu budu į užsienių dalykus. Su 
Hughes’o 
baigsianti

notas. , v
Užsienio re'kalų komisaras 

pirmoj savo notoj praneša, kad 
sovietų Ru’ ji visai nepripažįs
tanti nuolatinio tarptautinio 
teisingumo teismo numatytos 
p r i ve r s t i nos a r b i t rac i j os

Antroj notoj čičerinas parei
škia, kad sovietų Rusija atsisa
kanti laikytis konvencijos muito 
formalybėms suprastanti, pada
rytos praeitais metais Ženevoj 
Amerikos prekybos rūmams da
lyvaujant.

Trečioj notoj sovietų užsienio 
komisaras praneša, kad Rusija 
principe priėmus pakvietimą 
dalyvauti specialės Tautų Sąjun
gos komisijos konferencijoj, kur 
turės būt išnagrinėtas klausi
mas vidužemio navigacijos to
nažui suvienodinti.

pasitraukimu pasi- 
Amerikos izoliacijos

Amerikos

Naujo nusiginklavimo 
konferencijos nebus

kapitalizmas sergąs 
apopleksija

Pasak Pravdos, Hughes re
prezentavęs koncentruotą ne
apykantą ir vulgaringą Ameri 
kos kapitalizmą. Bet Amerikos 
kapitalizmas dabar sergąs apo
pleksija dėl turėjimo perdaug 
aukso ir ieškąs kelių, kaip savo 
kaupą investavus Vokietijoj, 
Rusijoj ir Kinuose. Todėl gi 
sovietai galį tikėtis, kad Ameri
kos politika jiems neužilgio pa- 
sikeisianti.

WASHINGTONAS, saus. 16. 
— Prezidento Coolidgė’o nuo
mone, sąlygos Europoj esančios 
tokios, kad jos neleidžia Jungti
nėms Valstijoms daryti bet ku
rį žingsni reikalu sušaukimo 
naujos nusiginklavimo konfe
rencijos.

. Paskelbtos kai kurių laikraš
čių žinios, kad tokia nusiginkla
vimo konferencija busianti su
šaukta ateinantį pavasarį, balto
jo namo pareiškimu neturinčios 
jokio pamato.

Anglijos-Amerikos blokas
Pravda pranašauja, kad tarp 

Amerikos ir Anglijos kooperavi- 
mas darysis vis ankstesnis. Jei
gu, sako Pravda, Anglija įsteigs 
savo bazę Singapūre prieš Japo
nus, tuo susijungdama su Ame
rika, kuri savo laivyno manev
rais Ramiajame vandenyne erzi
na Japoniją, tai veikiausia bu
sią taip, kad Anglijos-Amerikos 
blokas imsis ekspluatuoti Kinus.

Nelaimė angliy kasyklose

Danija nori gauti Ameri 
koj $40,000,000

Ekspliozijai įvykus du darbinin
kai užmušti, keturių dar pa

sigendama

Paskola butų suvartota Danijos 
pinigų vertei stabilizuoti

KOPENHAGA, Danija, sausio 
16. —— Danijos Nacionaiis Ban
kas pradėjo pertrakcijas su 
New Y»orko National City ban
ku dėl 40 milionų dolerių pasko
los. a paskola butų suvarto
ta Danijos valiutai stabilizuoti, 
kaip kad numatyta nesenai par
lamento priimtu pinigų įstaty
mu.

PAVOGĖ $50,000 PAŠTU
SIŲSTŲ PINIGU

HAVANA, Kuba, sausio 16.— 
Pranešama, kad tapę pavogta 
50,000 dolerių, kuriuos Kanados 
Royal Banko skyrius Gdantana- 
moj, Kuboj, siuntęs registruotu 
paštu savo skyriui Į Santiago de 
Cuba.

PROVIDENCE, Ky., sausio 
16. — Diamont anglių kasyklo
se No. 1 vakar vakare įvyko 
smarki dulkių eksplioęija, ku
rios du darbininkai rasta užmu
šti, o dar keturių pasigendama. 
Veikiausia, kad ir jie bus žuvę. 
Laime dar, kad ekspliozijai įvy
kus tik tie šeši darbininkai be
buvo likę kasyklose ilgiau dir
bti, — visi kiti angliakasiai, ku
rių kasyklose dirbo 125, buvo 
jau išsikėlę namo.

BANKAS SIŪLO $10,000 DO
VANŲ UŽ BANDITUS

ROMA, sausio 16. Opozi
cija Italijoj atstovų bute ji 
reikia skirti nuo taip vadina
mos Aventino opozicijos, kuri 
visą laiką boikotuoja parla
mentą pateikė atstovų bu
tui sumanymą, kuriame; pareiš
kiama, kad esamoji valdžia ne
gali laikyti visuotinų rinkimų 
tol, )4<)I ji laikysis dabartinės 
savo politikos politikos 
gniaužti supudos laisve ir in- 
dividualę piliečių laisve.

Tai yra opozicijos atsaky-, 
mas i Mussolinio sumanymą 
pakeisti dabailinj rinkimų jsta-
lynui.

Opozicijos sumanymas • pasi
rašytas dvidevimt septynių at
stovų, kuriu priešaky savo pa
rašus padėjo trys Buvusieji 
Italijos premjerai, Giolitti, Sa- 
landra ir Orhmdo.

Amerikos valdžia — Mus- 
soliniui sektinas pavyzdys
ROMA, sausio 16. — Pasi

kalbėjime dėl naujojo rinkimų 
įstatymo projekto, spaudos at
stovų klausiamas, kaip toli 
premjeras mano galėsiąs eiti, 
neturėdamas sau krašto de
mokratijos paramos, Mussoli- 
ni pečius trukti:dėjęs atkirto:

“Na, Romos respublika tu
rėjo septyniasdešimt du dikta
torių. Kai bet kurio kramto 
parlamentinė sistema pasirodo 
netikus, prieky turi stoti vyk
domoji vyriausybe ir visą da
lykų padėtį turi ji pasiimti į 
savo rankas, pilnon savo konl- 
rc’.ėn. Pasižiūrėkit, dėl pavyz
džio, i Ameriką. Tame krašte 
vykdomoji galia beveik visiš
kai išsprūdo iš ilegislaturos 
kontrolės.”

Leningrade tardoma 23 
kaliniu byla

nužu-Kaltinami dėl bandymo 
dyti vieną “čekos” šnipą. ,

sausio 16. 
byla dvide- 

ka Įtinamų 
vieną 
kurs,

šiame paveikslėly parodytakautynes tarp fašistų ir ganbaldie- 
čių per buvusį praeitą lapkritį karo paliaubų dienos apvaikščio- 
jimą Romoj, Panašios scenos atsikartoja ir dabar, juodmarš- 
kiniams puoląnt fašistams priešingų partijų centrus, jų kliu- 
bus, laikraščių redakcijas ir spaustuves etc.

“T“■

Nori prohibicijos laužyto- Gevalt! plika mergaitė su
jus bausti kalėjimu

VVASHINGTONAS, sausio 16. 
— Atstovų buto teisminė komi
siją vakar priėmė jo ats. Stalke- 
r’orep., N. Y.) pateiktą bilių, rei 
kala v. jantį, kad prohibicijos lau
žytojai butų baudžiami pini
gais ir kalėjimu, vietoj dabarti
nės bausmes “pinigais arba ka
lėjimu.” ' y i

Kilius buvo priimtas 14 balsų 
prieš 3.
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ALBANY, N. Y., sausio 16.— 
Valstijos sveikatos departamen
to paskelbtomis; žiniomis per pir
muosius vienuolyką mėnesių, 
1924 m., New Yorko valstij'oj 
miiė nuo munšaino viso labo 561 
asmuo. Iš to skaičiaus 380 mirė 
New Yorko mieste, o 181 kitose 
valstijos vietose.

KIEK IR KOKIU SVETIMŠA
LIŲ YRA KAUNE IR 

APSKRITY

APIPLĖŠĖ GREITĄJĮ
TRAUKINĮ

LENINGRADAS, 
čia prasidėjo 

šimt trijų kalinių, 
dit’i bandymo nužudyti 
bolševikų čekos šnipą,
apsimetęs irgi kaliniu, šnipinė- 
jęs, provokacijos tikslais, ki
tus politinius kalinius. Pasta
rieji, skaičium apie trys šim, 
lai nelaisvių, patyrę, koks-tarp 
jų paukštis maišosi ir ko sie
kias!, praeitų metų spalio mė
nesį puolė tą šnipą jo var
das yra Mark Voron. Įvyko 
didelės riaušės kalėjime kur 
penki kaliniai buvo kareivių 
sargvi’'-- n”^°uti. Šnipas Vo
ron betgi išliko nesužeistas.

Chicago ir apielinkė.—• Šian
die aplamai gražu, bet daug 
šalčiau; stiprokas vakarų ir 
šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra 
s.Tjkė 360 F.

šiandie saulė teka 
džiasi 4:15 valanda, c

vidu tinai

7:15, lei-

PINIGŲ KURSAS
TRYS KRIMINALISTAI 

NUŽUDYTA

OSSINING, N. Y., sausio 16. 
— Sing Sing kalėjime vakar nu
žudyta elektros kėdėj trys kali
niai, Harry Malcolm, Ambrose 
Geary ir Edward Smith. Mir
ties bausmei jie buvo pasmerkti 
už užmušimą Buffaloj, lapkričio 
11, 1923, vienos moteriškės, Mae 
Bingram’ienės, laike kai jie ban
dė apiplėšti sankrovą.

ORO PAŠTAS Iš NEW YORKO 
J FLORIDĄ

VVASHINGTONAB, sausio 16.
Senato pašto ir pašto kelių 

komisija dabar svarsto pašto 
apropriacijos bilių,' kurin įeina 
didelės sumos, skiriamos oro 
uašto tarnybai išplėsti. Kai ku
rie komisijos nariai mano, kad 
visų pirma reikėtų

PITTSBURGH, Pa., sausio 16. 
— Vietos First National bankas 
paskelbė duosiąs 10,000 dolerių 
dovanų tam, kas sugaus du plė
šikei, kurie šių metų sausio 6 
dieną bandė priversti to banko 
prezidentą išmokėti jiems 20,- 
000 dolerių. Laike užpuolimo 
banditai pašovė bankininko su-,pašto susisiekimas 
nų. Yorko ir Floridos

užsienioVakar, sausio 16 dtr 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 $v. sterlingų 
Belgijos 100 frankų .......
Danijos, 100 kronų . . . 
franci jos, 100 frankų 
Italijos, i00 lirų .......
Lenkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 10(1 markių .... 
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų ..

pi- 
do-

Amerikos

. $4.77
$5.01 

$47.89
$5.41
$4.08 

$19.25 
$15.29 
$40.84

$2.52 
$26.95 
$19.28

plikais berniukais šoka 
gatvėj

—T-------- f—

TOLEDO, Ohio, sausio 16. — 
Federalė grand jury pradėjo 
tardymą orgijų, kurias, kaip iš
ėjo Į aikštę, keldavo vietos vidu
rinių mokyklų (high schools) 
mokiniai, berniukai ir mergai
tes. , ■ .

Išėjo tatai į aikštę, kai andai 
vėlai vakare praeiviai pamatė 
vienoj miesto svarbiųjų gatvių 
vieną jauną, penkiolikos metų, 
mergaitę, visai pliką šokant su 
dviem taipjau plikais j berniu
kais.

Kai kas praeivių, pasipiktinęs 
tuo reginiu, pašaukė policiją, ir 
plikieji šokikai buvo nugabenti 
nuovadon. Čia pasirodė, kad vi
si jie buvo vienos vidurinės mo
kyklos' Libby High School — 
mokiniai.

Kvočiama mergaitė pripažino, 
kad vienas jos plikųjų kavalie
rių yra vieno stambaus viętos 
bankinio sūnūs, kad jis įluri 
vidurmiesty nu nuomojęs gražų 
butą iš kelių kambarių, ir kad 
ten mokyklos berniukai ir mer
gaitės renkasi pasilinkspiinti ir 
pasimyluoti. Tą vakarą kai be
silinksmindami jie buvę įkaušę 
degtine, kurios jiems sočiai pri- 
stą “butlegeriai,” bankininko 
sūnūs, ir tasai kitas mokinys, 
sumanę eiti plikiems šokti gat
vėj ant sniego, bet jie kartu 
tvirtinę, kad mergaitė jokiu ba
du nedrįsianti irgi plika eiti su 
jais šokti. Ji norėjus jiems pa
rodyti, kad jie klysta, kad ji nie
ko nebijanti, ir nusimetus savo 
rubus išbėgus kartu su jais šok
ti gatvėj.
' Plikų šokėjų byla bus nagri
nėjamai sausio 31 dieną.

KAUNAS. - Kauno mieste ir 
apskrity gruodžio 1 d. įregist
ruota 3638 svetimšaliai, iš jų 
Jungtinių Valstybių piliečių 35, 
Anglijos 25, Austrijos 30/Gudi- 
jos 1,000, Belgijos 4, Bulgari
jos 3, Čekoslovakijos 20, Dani
jos 21, Lenkijos 277, Norvegijos 
2t Olandijos 4, Palestinos 4, Per
sijos 1, Prancūzijos 15, Rumuni
jos 2, SSSR 1008, Suomijos 5, 
Švedijos 7, Šveicarijos 29, Vo
kietijos 740, Vengrijos 1, Dan
cigo 1, Gruzijos 4 ir Graikijos 1.

Profesijomis jie skirstosi 
taip: amatininkų 535, dvasiškių 
Į7, inžinierių 34, gydytojų 12, 
juodadarbių 1224, technikų 30, 
pirklių 214, mokytojų 86, moks
leivių 147, tarnautojų 401, žem
dirbių 59, be ver-l. 829, jų tarpe 
vaikų iki 17 metų — 738.

Kaip matyti, Kaune ir apskri
ty daugiausia svetimšalių ver
čiasi juodu darbu, iš jų daugu
ma SSSR ir Gudijos piliečiai.

Apskritai, lapkričio mėn. pa
lyginus su š, m. spalių mėn. nuo 
lat gyvenančių Kaune ir apskri
ty svetimšalių skaičius padidėjo 
15-ka žmonių.

DEL 1ŠSIVEŽ1MO PINIGŲ 
IŠ RUSIJOS

f
KAUNAS. Užsienių reika

lų ministerija praneša grįžtan
čių iš Sovietų Rusijos Lietu
vos opi ant ų ir tremtinių žiniai, 
kad grįžtantiems Lietuvon pi
liečiams SSSR vyriausybės leis
ta išsivežti tiek piniigų ir pini
ginių vertybių, kiek yra nu
statyta, einant bendra SSSR 
piliečiams ir svetimšaliams 
tvarka. •

Tais atsitikimais, kai bran
genybių išvežimo normos, pa
žymi etos sutartyse, yra aukš
tesnės dž bendras normas, yra 
leidžiama išsivežti brangeny
bių ir pinigų tiek, kiek numa
tyta sutartyse.

MEKSIKOJ PAKARTA DEVY
NI BANDITAI ,

įsteigti oro 
tarp New

Lietuvos Pinigų Kursas
Siundant pinigus Lietuvon 1 per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ..
100
200
300 litų
400
500
600
700
800
900

1100 litų
Prie £itos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų dengiau. \

litų 
litų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25 
51.50
61.75 
72.0(1 
82.25 
92.50 

102.75

MlEKSIKOS MESTAS, saus. 
16. — Iš Pueblo praneša, kad ten 
pakarta devyni benditai, dalyva
vę užpuolime ant vienos farmos 
ir nužudyme tos farmos šeimi
ninko. Jie buvo suimti pasiųs
tos banditams gaudyti kariuo
menės, ir vyresnybės, pasiryžu
sias* banditizmą Meksikoj išnai
kinti, įsakymu visi suimti, tapo 
pakarti .'i

PLĖŠIKAI
Kretingos apskrity policija 

sulaikė didelę plėšikų gaują iš 
18 žmonių, kurie 
plėšė pakeleivius.

ilgą laiką

Gruodžio 8 d. tarp Jonavos 
ir Palemono stočių nežinomų 
piktadarių apiplėštas greitojo 
traukinio 1 Nr. pašto vagonas, 
kur buvo vežama kai kurių 
stočių pajamos ir pašto pini
gai. Apiplėšime įtariami api
plėšto vagono saugotojai; juos 
suėmė.

KLAIPĖPOS PUČISTŲ BYLA

Gruodžio 13 <1. vakare pa
baigta nagrinėti Klaipėdos 
krašto vokiečių riaušininkų 
byla, kurie Klaipėdos krašte 
buvo pasikėsinę prašalinti Lie
tuvos vyriausybę ir atskirti 
Klaipėdos kraštą nuo Did. Lie
tuvos. 'Teismas nuteisė Rhime- 
nau 12 rrtetų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, Kesler ir Botcher po 
8 metus, Sventik ir Maldos po 
2 melu 8 mėn., Pek ir J. Kara
tus po 2 metu, ir Stuler su 
Pukšiu po 1 met. 4 mėn. sun
kiųjų darbų kalėjimo. 9 kalti
namieji išteisinti.

GINKLUOTI šMUGELNINKAl

Nesenai policija ties Palan
ga sulaikė du laivu su spiri
tu. Prie šmugelninkų rasta 
ginkilų ir be to, iš juros ištrauk
tas kulkosvaidis, kuri šmugel- 
ninkai spėjo įmesti Į jurą.

I .. .....g—

Iš Okupuotos Lietuvos
KOMUNISTINĖ AGITACIJA

Vilnijoj padidėjo komunisti
nė agitacija. Pasak lenkų laik
raščių, Vakarų Gudijos komu
nistų partija ir komunistų jau
nuomenės sąjunga iškabinėjo 
Gardine ir Vilniuj, pilies kal
ne raiulonas vėliavas ir pri
mėtė 
mų.

(

komunistinių atsišauki-

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 ptjnkis kartus greičiau už paprastą 
paštą.

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Kopcracijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atydą išsiuntinėja pinigus ad- 

’■ resantanis į visas Lietuvos dalės ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IU.

«l ................. ........... ............ —.......................z
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šeštadienis, Saus. 17, 192f>

Kas Dedas Lietuvoj
______________________________________ _______ ____________________________________________________________ ■■■/

SIS TAS Iš LIETUVOS KATA
LIKŲ “BLAIVYBĖS” DRAU

GIJOS MAŽEIKIŲ SKY
RIAUS DARBŲ

“Blaivybės” dr-jos Mažeikių 
skyriaus valdybą sudaro: prity
rusi snapso biznyje Stančikienė, 
knygininkas Vaičkus, valsčiaus 
raštininkas Geležinis, milvelis 
Kumpikevičius ir grabdirbys Os- 
teika. Pabaigoje 1923 m. jie “nu
sistatė” 1924 m. paimti visas 
Mažeikių “šiltąsias” įstaigas į 
savo rankas ir padidinti tų įstai
gų skaičių.

Nors pačioje Valdyboje ir yra 
pakankamai žinovų ir specialis
tų tokių įstaigų vedimo srity, 
bet, kad geriau ir plačiau pasta
čius biznį, Valdyba, be visuoti
no narių susirinkimo, nutarė ko
optuoti į Valdybą, plačiai blai
vybei užsitarnavusi, liuterių ti
kėjimo Povilą Kunstmaną — 
alaus bravaro “švetpol” savinin
ką. Paėmusi iš jo 500 litų “ga
rantijos”, pavedė jam “vesti” vi
sas alines ir jų pinigines opera
cijas (Valdybos protokolas iš 
1923. XII. 23 Nr. 5). Alinėms 
sekasi, nes apart jų prityrusio 
vedėjo ir pardavėjų prityrimo, 
joms padeda ir tai, kad parda
vinėtojai gauna atlyginimą “po 
20 centų nuo kiekvieno parduo- 

. tojo alaus literio”. (Valdybos 
protokolas iš 1923 m. XII. 23.
Nr. 5). - * •'

Tik kažin kodėl p. Kunstma- 
nas, nežiūrint į jo darbavimąsi 
katalikiškos blaivybės labui turi 
mokėti blaivybės Dr-jai didejj 
nario mokesnį? (100 litų ir'500 
litų “garantijos”) gal kad n.e- 
k a tai i kas?

Antru “blaivybės” platintoju 
Mažeikių skyriaus Valdyba pa
statė buvusią traktierninkę Še- 
putienę, kuriai pavedė “vesti” 
svaigiųjų gėralų krautuvę. (1923 
m. ji su savo vyru laikė trak
tierių Viekšniuose ir dėliai pro
tokolų 1921 m. nebegavo leidi
mo), 
mo ' 
dar ir materialiai palaiko, kas 
matyti iš Blaivybės Valdybos 
protokolo iš š. m. sausio 7 d. 
Nr. 7. “ .. kad plačiau ir tinka
miau ši dalyką pastačius, nutar
ta pasinaudoti teikiama sulig 
reikalo pinigine pagalba iš Drau
gijos nario p. M. Šeputienes”.

Mat, didelių idėjų, anot Mažei
kių katalikų blaivininkų, tuščio
mis rankomis negalima įvykin
ti....

“Blaivybės” Dr-jai j “pagal
bą” atėjo ir kiti traktierninkai 
— “blaivininkai”, kurie savo 
vardu nebegalėjo gauti leidimų 
traktierius atidaryti, k. a. Puo-

Matyt, apart pasišventi- 
blaivybės” labui, ši ponia

Bet užvis daugiausiai blaivy
bei patarnauti apsiėmė tai pati 
“Blaivybes” Dr-jos Mažeikių 
skyr. pirmininkė Stančikiene, 
nuo 1907 iki 1915 metų platinu
si “blaivybę” Viekšniuose ir Ma
žeikiuose, laikydama, anot žmo
nių “gerai pastatytą” traktie
rių. Ji apart “snukių Valdybos 
pirmininkės pareigų”, likvidavu
si savo kolonialę krautuvę prisi-

ALPAMaltEKtract
\

Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa- 
baialykil si svei
ką ir mi. tingų 
gėrimą. Prašy
kit jųjų groser- 
Pinko, kad gau
tų ji dėl jūsų.

Mes dastatome j visas 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

pasaulio

Tel. Lafayctte 4223

Phtmbing, Heaiing
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeritųisiaj.

M. Yuška,
322$ W. 38th St., Chicago. III.

——mmnMii—hht ■— TLjmw —T.

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

ANT NAUDOS. >

klaiisimaš. Yira sėjančių, kad 
veikiau jus pabrangs, kadangi ir 
vienos ir antros pusės prambni- 
nirikai norės daugiau pasipelny
ti. , O tmėdatni savo rankose 
didžiausias ir svarbiausias Eu
ropos žemyne liejyklas ir anglių 
kasyklas galės nustatinėti savo 
gaminiams tokias kainas, kokias 
norės.

Nelabai palankiai į šias pran-* . y-
euzų geležies ir vokiečių anglies 
jungtuves žiuri didžioji anglų 
plieno .pramonė, Ji .įtaria, kad

anuodu sąjungininku gali stip
riai pakirsti it jų biznį.

Del to ir Anglija pradėjo su 
Vokietija derybas sudalyti pre
kybos sutartį, kuria galima bu
tų vokiečius šiek tiek atitraukti 
nuo prancūzų ir pavilioti juos 
pirkti anglų geležį ir plieną. Su
tartis gruodžio 2 d. š. m. jau pa
sirašyta ir nuo ateinančių metų 
pradės veikti.

Kas išeis iš tų jungtuvių to
liau, pamatysime ateity.

—Trimitininkas.

Kaip geležis apsivedė ‘ I liejyklų savinifikšis.
' Tds de/ybos il^al vyko Pran
cūzijoj ir dabar laimingai pavy
ko. Prancūzai apsiėmė duoti' 

“[T.”J P<X karo Prancijog ir savo rudtb 0 voki€Čiai n’ 
Vokietijos pasieny susidarė keis- PeĮllfl Pusj^u ^^‘bntis. 
ta padėtis. Prancūzija atėmė iš I 
Vokietijos Elzaso ir įLoraino že-. 
mes, kurias

su anglim?
ėmė įsteigti ir vesti blaivybės 
traktierių. Traktieriaus įsteigi
mui “paskolino” pinigus ir pir
mame pusmety sumokėjo Valdy
bai nuomos už traktierių 100 li
tų, o nuo Liepos 1 d. sutiko mo
kėti skyriaus kason 25% nuo i Tokiu budu Prancūzijos -

| Po šitokio .susitarimo laukią^ 
nia, kad PaTeinio ■ ekonominis 

Vokietija buvo iš gyvenimas vėl atgis ir pasitaisys

S. L FABIŪN AS 00.
■—— H IĮ|1 .Ą, n ■' C- Mf ATI WMNaCT jM

jos atėmusi po 1870 metų karo. ims pilnai dirbti geležies 
Keli Skyriaus kusuu iu/o nuu.Tokiu budu Prancūzijos -pusėj *i®j/k!Ss.> an<llM k?sy{ll°s 
gryno pelno (Valdybos protoko-Įatsidurė veik visos to Europos ;l»t>nes J» ptamones. lik ar at- 
las Nr. 9 ir 10 iš š. m. II. 6 ir ^ono geležies ru<iqs, o Vokieti joj geležis u anglis —- tai kitas 
]]Į 3) . ’ ^pasiliko dideli plotai dkimeninidh-

Tai mat kokių pasišventusių anglio. O juk žinoma, kad ge- i 
ir net turto nesigailinčių dėl ležies ruda be akmeninio anglio 
blaivybes žmonių randasi Mažei-1vertės neturi, nes be jo negali- Į 
kiuose.

Taigi 
minkai, 
šiokiomis dienomis -_____ -c
“Blaivybės” įstaigose taip uoliai .anglis, su kuriuo 
platinama “blaivybė”, kaip nie- bepadarysi. E_.

R*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- g
DAVIMO RAŠTUS. *

Pasekmingai siunčiam pinigus ir i'
Parduodam Laivakortes, t *

ma rudos paversti mašinomis it 
nesistebėkite neblaivi- kitais- žmogui reikalingais išdh- : 

kad turgadieniais ir net biniais; bet be geležies rudos 
Mažeikiu ma^a vertės teturi ir akmeninis 

» vienu ne ką 
. bepadarysi. Del to tame Euro- 

kur kitur. Guli ant stahj'kata-l,os šone, vadinamame Pareiny, 
liki.ški laikraščiai, nors ir labai j P? ,ka,'« kiį° stiprus krizis. Vo- 
“blaivininkų” nuskriausti, tik 
šypsosi iš džiatigsmo, o už vis 
labiau džiaugiasi pati Valdyba 
toki “didelį blaivybės” darbą at
likusi, tiek tikrų katalikų —. 
blaivininkų sutraukusi dirbti 
bendją blaivybės darbą, tik pu
čiasi, tik didžiuojasi ir laukia 

pagirimo iš Kauno.-
“Blaivybės” draugija, netik 

platina “blaivybę”, bet jos Val
dyba dar veda kova ir su visais 
this asmenimis, kurie jai nepa
lankus — drįsta ja pašiepti.

Kad geriau atsiekus., savo tik
slo, Valdyba. stengiasi pašalinti 
kenksmingus jai asmenis netik 

;iš Mažeikių, bet ir iš Mažeikių 
apskrities, šiais metais “Blaivy
bės” Valdybos nariai: Osteika, 
Kumpikevičius, Geležinis ir ki
ti, prisidengę vietos progimna
zijos tėvu komiteto vardu, su
gebėjo “įtikibti” švietimo Mini
steriją, kad du prityrę progim
nazijos mokytojai esą jiems 
kenksmingi, nes vienas jų pla
čiai veikiąs visuomenės gyveni
me ir būdamas Miesto Tarybos 
pirmininku trukdąs “blaivybės” 
įstaigų steigimą.

švietimo Ministerija, ‘mato
mai, jiems įtikėjo ir abu moky
toju iškėlė į Pasvalį. Dabar 
“Blaivybei” nieks nebekliudo net! 
gi policija ir akcizo kontrolieris 
ir tie stengiasi užmerkti akis; 
kai tarnybos reikalu užeina į 
“Blaivybės” traktierių.

Kažin kaip žiuri į tokį žmo- 
■ t i 1 1 • • • •• . • • • * « « • • •mų C- 

kai

kiečiai ką daryti su savo anglim; 
o prancūzai su savo geležies ru
da. Ir vieni ir kiti negalėjo pel
ningai sunaudoti tą savo turtą. 
Prancūzai dar mėgino pagrobti 
ir didesnę dalį anglių srities, 
vadinamąjį Rūrą, bet iš to nie
kas neišėjo. Rūro srities gy
ventojai visi vokiečiai taip 
smarkiai pasipriešino prancūzų 
okupacijai, tiesa, be ginklo, bet 
nevykindami jų įsakymų Ir ne
dirbdami jiems, jog prancūzai 
negalėjo išnaudoti tos srities 
anglies ir tarpiu Ii ja savo rudą.

Tuo ,tąrpu Amerikos ir Angli
jos piniguočiai, matydami, kad 
dėl tokio anglies ir geležies per
skyrimo Pareiny ir dėl prancūzų 
ir Vokiečių vaidų nukenčia dau
giau ir jų reikalai, ėmė piršti 
susitaikinti vieniems su kitais, 
vėl apvesdinti anglį su geležies 
ruda, ir abejiems turėti iš to 
Tauda. •

Iš pradžios amerikiečių pini- 
gininkų atstovas l)awes sutaikė 
reparacijų klausimu abudu prie
šininku, o paskui pastūmėjo vo
kiečių anglies kasyklų savinih-

National Restaurant

M 
►l

“blaivinimą” tikri blaivinin- 
ir Centro Valdyba.

Gaminame gerus, skanius, tikrus 
lietuviškus valgius. Visi valgiai 
švieži. Patarnavimas mandagus. 
Švari ir graži vieta.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti, busite pilnai užganėdinti 
musų skaniais ir sveikais valgiais. 
Lietuviai savininkai ir patarnau
tojai.

1841 So. Halsted St.

EXTRA
DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS

llengia Lietuviška Tautiška Parapija, savo Svetainėje, Sausro-Jan. 
17 <1.. 1925 »Tict. :>5 ir So. Union Avė. Kaip 7:00 vai. vakaro. l’as 
balių : yra rengiamas <lel parapijos naudos. Taip, malonus parapijo- 
nai ir vetiai ir visi atjaučianti Lietuviškos Parapijos labo, ateikit.

Ant šito baliaus bus graži muzika, — Bartkaus. Tilipgi bus 
minkštų gėrimų su užkandžiu ir saldainių su konfeti. Taigi, malonus 
tautiečiai galėsite linksmai vakarą praleisti.

Jžanga tiktai 35c. Kviečia KOMITETAS.
L * N.

LIET. TAUTOS KATALIKU BAŽNYČIOS 
. AMERIKOS NARIAMS

PRANEŠIMAS
šiuo turiu garbes į,j miešti visiems tikinticrusiemk brolioms ir seserims 
kad sekantys “kunigai” — pp. Žukauskas, Linkus, Mikalauskas, Ža
liukus ir Geniotis, su Lietuvių Tautos Katalikų bažnyčia Amerikoje, 
nieku bendra neturi.

PIRMA LIETUVAITĖ ŠOKĖJA ATIDARO
BALETO ŠOKIU STUDIJA

Vasario (February) f, T925 m.
klasiškus ir baleto šokius. Suruoš programą dėl vakarų, 
mokys suaugusius balių šokius. Studentų amžius neapri-» 
Specialės kainos tiems, kurie užsiregistruos iki vasario 1 die-

Mokys
Taipgi 
buotas. . _______ .... ___ . -
uos. Stadijos skyriai Bridgeporle, Cicero ir ant.North Webt Sidc.

Kreipkitės pas ALDONĄ NARMONTĄ
3223 Parnell lAve., Chicago, UI. 

Phone Yards 5879 /

Ivfl ll ’ ■ laIšKilmingasBaliu
Rengia

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DRAUGIJA ŠV. MARTINO

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 18-ta OlENį 1925 M.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 SO. HALSTED ST.

. . CHICAGO, ILL

K. GUGIS
ADVOKATAS

/Miesto ofisai
127 N.'Dearborn St., Room 1111-112 

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

3323 So. Halsted SI. 
Tel. BoUlevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Pradžia 6-tą vai. vakare. ,■ t ' Jžanka 35c. ypatai
Ęviečiame be skirtumo kaip jaunus ir . senus atsilankyt ir linksmai vakarą praleisti prie puikios 

muzikos. « • Kviečia DRAUGIJA.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■y.4.^.. -T-r—-7........— rriij,., ...n,

$350 DOVANU $350

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1211 
Tfelcf. Dearburn 1013

Vakarais ir nędčlios rytą: 
3335, SoCHaisted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
l’ancdėlio vakare:

4601 So. Marsttfield Avė.
Bylos Visuo.se teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų T ir 2 morgiciams.

Rengia Brighto,n .Park. Lietuviu Atletikos ir Pašelpos Kliubas

Skaloj, Sausio 17,1925
M ELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Muzika J. Pociau^
Įžanga 50c

Kviečia KOMITETAS. ,

xrXYXXXXXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXXXXXXXXX Į 
w r. - .................. =====-------—------- ---------------------------------- '

r"-------—------------------- -
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS A DVOK ATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.

Telephonc Canal .2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
reęloj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 

fVijda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOS.F.BUDRIK
PIANU KRAUTUVE

Didelis pasirinkimas gerą Pianų už teisingą kainą 
"y dalinu lengvų išmokėjimų.

Gbibl&NSEN
The Ti^istering Piano

ant

šitas registruotas Grojiklis l’ianas 
kaip imt paveikslo, gražaus riešu
to medžio.

kaina

BARGENAI

Churchil! Player Wal- 
nut Pianas kaina $245 
Hovard Baldvin Ma-

$450

hogany . .
Upright Oak .
Electric Player $165

$65 Gulbranscn Grumi 
tik pastebėtinai garsus 
žaus balso 
kaina

vertas dvigubai, 
j r gra- 

$750
Gulbransen registruojantis, Graml 

sr1"6 $1250

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Kuom £001

Tel. Randolph 1034 -Vai. nuo 9-6 
’ Vakarais

3301 Š. Halsted St., Tel. Klvd. 6775
6-8 v. v. aoart Panedelio ir

127

Advokatas ,
MIESTO OFISAS:

N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, kuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenuc,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentu ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Dearborn 9057

Brunsv/ick-Radiolas Phonografas ir Radio krūvoje, kaina $190 
ir aukščiau
De Forest aparatai nereikalauja nei jokių dratų, kaina $185
5 tūbų Radio setas su visais pritaisymais gali girdėti nuo jūrių 
iki jūrių, tiktai.....................................  $90
Crystal setai po $2.00; 4 tūbų setas

45 Volts Radid Batarėjos po ..

22% Volts Radio Batarėjos po

$32.50
$2.60
$1.35

PHONOGRAFU bARGENAI
Gražus Columbia Console.................. 1
Columbia Specikl
Vitanola Special
Didelis pasirinkimas lietuviškų rolių, rekordų, gražių sieninių kalendorių 
duodame visienjg dykai.

jos*:
3343 So. Halsted SI.
3327 So. Halsted St.

. $29.00
.. $59.00

Columbia 
Rekordai 
Special

15c

. BUDRIU
CHICAGO

xxxxxxzxxxixitixfxxxxixAAiAAX^jgxxxxiixižxixlxxxxxxxiiixxxxžlJixixxxxzmxx

4

■■

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidui Lnie. tyj:
Room 17'26 ' 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washinvton St.

Cor. Washington & Clark

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

•69 W. Washing(on S't., Room 1310 
Tclephone Dearborn 8916

Vakarais: 2151 West 22 Street
/ Teiephotir Koosevclt 9090
Namų Telefonas Canal 1667 
......................... į...................... .i i * .......

V. RUTKAUSKAS ' 
i Advokatas

29 So. La Šalie SI., Room 530 
Yni. Central 6390

Vak. 3223 5. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4G81C

A. E. STASULANI
\ ADVOKATAS

7į. W. AVashinglon St. Ruoni 911 
Tel. Cenf rak 6200

Cicero Ketvergo vakare
; 1917 W. H Tel. Cicero 8^23
Ant Bridgffporto Seredoj nuo 
6-8. v. v. Sonatoj nuo 1-7 v. v.

1 3236 S‘. Halsted St. T. Boul. 6737

Visuo.se


šeštadienis, Saus. 17, 1925 mnrmnm, cw, n,

Kapitalas ir
Perviršis

Padėkite SaVo 
Pinigus Ant 

6to Nuošimčio

Užregistruoki! kūdikio 
giminią Pranešimas

$300,000.00
Padekite savo pinigus ant musų 

augštų Pirmų Morgičių. Reika
laukite platesnių žinių pas Valdy
bos narius, arba p no Šliogerio.

Pradėk taupyti nors su $1.00 šia- 
tne pirktame ir stipriausiame l.ie- 
hiviii Valslijiniaine Banko Ameri
koje.

Siunčiame pinigus Lietuvon per 
Lietuvos Valstybinę Banką, skoli
name pinigus ant namų: apdrau
džia me namus ir rakandus nuo ug
nies; išrendavojame apsaugos dė
žutės “Safety I laposi t Boxes.”

Banko Turtas
Virš

METROPOLITAN 
STATE BANK
o Valdžios ir Clearing House 

Priežiūra

2261 West 22nd kampas 
Leavitt Street

CHICAGO.

Ttgul jūsų pinigai uždirba 6%. 
. Ateikite j musų bankų ir klaus

kite bile vieno viršininkų apie 
musų pirmus morgičius ir bonus.

Gerai 
tuvių 

rurnu

Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo

47 St. ir Ashland Avė r
CHICAGO

žinomas bankas tarpe lie* 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The VViersema State Bank
11106-08 Michigai) Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint bifcnj Gruodžio 31, 1924, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Pa.-kola disrountai ........... .....................,............................... $2,654,761.68
Overdraftai ........................................................................................ 434.39
J. V. Valdžios Investmentai ................................................. 154,616.52
Municipalini ir Korporacijų Bonai ...........  1,039,891.16
Bankus namas, lakančiai ii įrengimai .................................. 174,923.24 *
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..........................  757,367-17
Kiti turto šaltiniai ....................................... .............. '22,941.49

__ \ ________
# YĮso turto ...............  $4,804,935.65

ATSAKOMYBĖ
Capital stekas ................... ........................................... .......... $200,000.00

.Surplus ..........................................................................................  150,000.00
Neišdalintas pelnas ......................................... :........................... 73,509.49
Rezervo acountai .................................................  u.............. 32,451.40
Neišmokėti dividendai .................,..............  v................... . 8,040.50

’ Depozitų ...........................................   4,340,934.26

Viso atsakomybių ....................... $4,804,935.65

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkoporuota 1918

■ l»■ 7 r ■ r i ■ i ■ i1 r1 i -4^7^
P.CONRAD^^ 
Ll^TOTOGRAiFAS
Sį\ [ 'Paturimas mano įgytas /i 
į fper išmetu, visus dalius 7 
gį atlieku kuoderiausjaijį

I Antanas Antinas, ūkininkas iš 
I New Yorko, išvažiavo Europon 
| 'su savo žmona ir septyniais vai- 
į i kais aplankyti tėvus. Kuomet 
I sugrįžo Amerikon, tapo sulaikyti 
I ant Ellis Island. Du jauniausi 
|\|vaikai trochoma apsirgo. P>uvo 
į užrašyti kapio užkrėsti ateiviai, 
Į kurie bando į Suvienytas Valtf 
Į lybes atvažiuoti. Tie du nesvei- 
j k i vaikai, gimė Amerikoje. Anta

nas bandė prirodyti imigracijos 
viršininkams, kad tie vaikai turi 
teisę įvažiuoti i savo gimtąją ša
lį, bet to padaryti negalėjo, nes 
neturėjo gimimų certifikatus. 
Jis ir gydytojas užmiršo užregis
truoti gimimus, ir todėl jų pi- 
lietystė negalėjo būti užtikrin
ta. Buvo vaikai be Šalies. An
tanas su savo šeimyna turėjo 
grįžti atgal Europon. Jis iki 
šiam laikui - nežino, ką daryti. 
Jiems tik buvo reikalingi gimi
mų certifikatai ir butų galėję 
grįžti atgal i New Yorką.

I Sekantis yra kitas pavyzdys. 
Per karą viduramžinis amerikie
tis gavo paskyrimą Europoje ir 
turėjo pristatyti gimimo cęrtifi- 
katą, kad gauti pasportą išva
žiuoti. Gimimo certifikatą. Pir
mą kartą savo gyvenime buvo 
užklaustas tokios popieros. Jam 
liko tik mėnesis parodyti, kad 
gimė Amerikoj. Jis nuvažiayo į 
Kansas valstiją, į miestelį, kur 
gimė ir bandė surasti slaugę ar 
gydytoją, kurie prižiūrėjo jo 
motiną. Reikėjo gauti jų para
dus po pranešimu apie jo gimi
mą. Gydytojas buvo miręs. Jo 

i tėvai irgi mirę. Jo gimimas ne
buvo užrekorduotas. Vyras krei
pėsi dėl pagelbos į valstijos svei
katos departamentą. .Jie ten jam 
patarė bandyti surasti ir peržiū
rėti mirusio gydytojo rekordus, 
nes' gal ten gimimas užrašytas. 
Gydytojo sūnūs sekė tėvo pro
fesiją ir su jo pagelba visi re
kordai buvo peržiūrėti. Po ligų 
peržiūrėjimų rksta jo gijimo Į 
rekordas. Rekordas buvo nufo
tografuotas ir gydytojo sūnūs - 
pasirašė po afidavitu. Bet kuo
met vyras gavo savo pasportą, 
jau buvo pervėlu važiuoti užim
ti paskirtą vietą.

rie parodo svarbumą užregnstruo 
ti kūdikius. Užregistruoti juos 
yra labai lengva. Užregistravi
mas netik užtikrina metus ir pi- 
lietystę, bet teisę lankyti mo
kyklų, teisę dirbti, ir daugelį 
kitų dalykų.

Kartais tie gimimo certifika- 
tai liečia kitus. Pav. moters tei
sę gauti motinos pensiją.

Nesenai teisdarys vakaruose 
reikalavo prirodymo dvynukų 
gimimo pirm negu galėjo duoti 
nusprendimų. Senesnis dvynukas 
buvo paskirtas išpildytoj u testa
mento ir todėl buvo svarbu su
žinoti, katras pirmiaus gimė.

Nuo karo, Valstijos departa
mentas reikalauja gimimo priro
dymo pasporto reikalais.

Persitikrink dabar, kad kūdi
kio gimimas užrekorduotas, iš
siimk kopiją ir visuomet laikyk 
ja su svarbiomis popieroms.

[FLIS]

Skausmas strėnose

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

SEVERAS 
LEDSVL.

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

Kaina Tfic ir $1.26.

Gaunamas pas jūsų aptiekorlų.

W. F. 
CEDAR

SEVERĄ 
RAPIDS,

CO.
IOWA

Lietuviai, dabar yrą geriausis laikas perkelti pinigus iš'bankų 
kiti} j Lietuvių Banką, UNIVERSAL STATE BANK.

Atsineškite sayo bankinę knygelę ir mes iškolektuosime Jums 
visą sumą su procentais.

Už pinigus perkeltus iš kitos į musų Banką, iki jSausio 20tos^ 
procenetas skaitysis nuo linos.

UNIVERSAL STATE BANK yra po Valstijos ir Clearing House 
priežiūra.

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

Suteikia geriausį patarnavimą visais bankiniais reikalais.

Vniversal
STATE
BANK

.3252 So. Halsted St Chicago, III

Širdingai
Kviečiame Jumis

k Įstoti j musų 1925 Kalėdinį Tau
pymo Kliųbą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažų sumų 
pinigų dėl specidlio tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių^metų 
šventėms.

Chicago Lawn

. I

63rd St. ir Kedzie Avė., Chicago, Iii
Tel. Republic 0614

SALUTARO RYTAS
Saiutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*

KODĖL?
k >   RYTAS —
2) — PIETUS —
3) - VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Saluuro 
negali būt! * 
L) — dalutaraš priduoda apetitu;
2) — Salutaras viduriu,’ išvalo;
3) — Sulutaras pataiso sveikatą.

I vienas doleris ir kvuteris bonkai.
Klauskite aptiekoso arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, l’res.
1619 W. 47th St., Tek Boulevard 7101,1892, Chicago

Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra
timas jos nelaimiu ir vargų priežastis.

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

Taigi, parsiųsdink savo gimtinės arti
miesiems

“KULTŪRĄ”
mėnesini gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės žurnalą

Su priedais—knygomis:
1 mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

“D A I G A I”
I

2 V. Boelše—žmonijos kilmė, (su paveiksi.)
3 M. Berno—žmogaus kova su gamtą, (su paveiksi.)
4 “Sodžiaus kalendorių” 1925 metams didelį ir turiningą.
“Kultūrą” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ii’ žy

mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. 1 Redaguoja P. Bugai- 
liškis.

“Kultūra” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lietuvo
je 20 lifų, (2 dol.), pusei—12 litų (1 dol. 20 c.), Amerikon metams— 
4 dol., pusei—2 dol.

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

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

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

j, VįUft

j!a

PRANEŠIMAS

Telefonai

3235 S. Halsted St

.Phone
6 vak
Phone

patar- 
visokio- 

prieš 
laike

DR. SERNERO. D.
Lietuvis Specialistas

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

3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Speciali Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexcl 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 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 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan-

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklxj 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
3333 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 yal. vakare.

1 Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
•I)rexel 0950

Boulevard 4186

a kuše 
kolegiją 
praktika 
Pennsyl 

ligon

Mrs. MIGHNIEVIGZ - VIOIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. 
Lafayette 0075. Valandos 2 
Rezidencija 3150 W. 63 St.
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto 
7 iki 8:30 vakare.

vusi 
vanijos 
bučiuose 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

Pasekmingai pa-1 
[tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai.

3113 South 
Halsted St.

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 

k ..................   y

Tel. Blvd. 313R
M. VVoitkewicz.’

BANIS 
AKIJftERK A

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

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

----------------------------/---------------

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ortlinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumų.
Geriausia eRzaminčici ja X-Kay ir 

electronic, kuomet reikalinga.

ir.45 W. 47th St., 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasfrjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 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 46th- St. Chicago, III.

v .............. -.n i ......J

A. L. DAVIDONIS J. D?
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.V —•

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. .Chicago
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Telephonc Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Phone Cicero 8459
DR. SHERMAN

. GYDYTOJAS ift CHIRURGAS
1843 So. 48 Avė., kampas 19 St.
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6:3(1 iki 9 vakare.
i y

DR. M. J. SHERMAN "
Specialistas motery ligy 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279V .j

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiki} ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

Francuziškas 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 State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
u ......- - 4

)
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nei kiek nebaisus dalykąa, vandenyje” lydekas 
kaip kad jo bijosi kaikui^e 
žmonęp.”
Pasak straipsnio autoriaus, 

šitaip suprantą “kapitalo” pras
mę visi žmonės. Bet tai yra

Ir taip toliaus, ir taip toliaus netiesa.
—kaip sako žydelis FaibČikas 
komedijoje “Amerika Pirtyje”: 
“Tabalai, tabalai ir nuvažiavo.” 

šitokie komunistų organo
“tabailavimai” rodo, kokiu budu 

klauso nuo to, kieno ranko- jie “tempia savo jėgas” apgyni- 
se yra jo administracija, muilavo šiltų vietelių unijoje. 
Wisconsino didmiestį jau L 
nuo senai ėmė valdyt sočia- 
listai. Jie valdo jį ir dabar.
O Chicagoje šeimyninkauja, _
pąsikeisdami, tai republiko- \inkas, bet buržujus. Jeigu dar
nai — tai demokratai. bininkas atsisako šerti tuos pa- 

tz v. i razitus, kurie pagal komandą iš
Kaztn kad Chicagos gy- ^asi£Vas ]<eiia suirutę unijose ir 

ir padarytų eikvoja unijos iždą savo tiks- 
— pavestų lams,—tai jisai yra darbininkų 
tokiai pat klasės priešas, 

apvalė nuo;
Milwaukee’s tai yra biaurus humbugas. Mar- 

i kso mokslą apie visuomenės 
_____  , . .r klases ir klasių reikalų priešin

gumą tie begėdžiai mėgina pa
naudoti savo kromelio bizniui. 
Ar gi visuomenės klasė, tai yra 
priklausymas tam tikrai parti
jai? Ar gi socialistinių arba li
beralinių arba klerikalinių *pii- 
žvalgų darbininkas yra pagal 

Isavo ekonominę padėtį kitoks 
žmogus, negu darbinikas komu
nistas?

šitaip skirstyti darbininkus 
(net dirbančius toje pąCloje 
pramonės šakoje!) i prięšingas 
“klases” gali tiktai darbininkų 
mulkintojai. Iš darbininkų mul
kinimo komunistų agitatoriai 
darė biznį iki šiol, ir jie mano, 
kad galės ir toliaus tokiu pat bu
du verstis. Bet jie klysta. Pir
tis, kurią lietuviai rubsiuviai

Jti plėšikų, vagių ir žmogžu- 
!dų, nežiūrint visų “pastan- 

Pubirshe.1 Daily Except”'’’nda,' gų” ir policijos, ir , teismų, 
*»y The Mthuanian News Pub. Co. Ine. i ‘

NAUJIENOS
rhe Litbuanian Daily Newa 

Daily L

$8.00 
$7.00 
$8.00 

3c.

Editor. P. GRIGAITIS 
1739 Svuth Haisted Street 

Chicago, IU.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

? Entered as Second Class Matter 
Vlarth 47th, 1914, at the Post Office 
A Chicago,. 111., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Haisted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................... ..........
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams __ ?........
Dviem fnėnesiams .............
Vienam mėnesiui ..........—

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

Suvienytose Valstijose1, ne Chicagoje, 
paštu: *.‘‘1

Metams .........................  $7.00,
Pusei metų ........................... 3.50
Trims mėnesiams ....________  1.75
Dviem mėesiam __________   1.25
Vienam mėnesiui .............. -........ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................   $8.00
Pusei metų ____ _______ __ _ 4.00
Trims mėnesiams .......... —.......  2.00

i ’Pinigus reikia siųsti palto M o ne y 
Orderiu kartu su užsakymu,

$8.00' 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

ir piliečių komitetų!
Butų jai naudinga pagal

vot dabar, kodėl joje daly
kai eina daug prasčiau, ne
gu Milvvaukee’je.

Miesto tvarkymas pri-

ventojai imtų 
‘eksperimentų” 
miesto vąjdžia 
partijai, kokia 
kriminalistų 
miestą?...

Apžvalga
KUBSJUVIAI RENGIASI KO

VOT SU DIKTATORiAtŠ

Rytiniai lietuvių laikraščiai 
vis dauginus rašo apie prasidė

tu, ėjo smarki “kova” tarpe jusį Brooklyne tarpe lietuvių 
dvieju stanibitt • kaimynų rubsiuvių judėjimą prieš komu- 

■ ' nistus. Bolševikiškos diktaju- 
ros priešai, matyt, organizuoja
si, bet tiktai, žinoma, ne į kokius 
ten “kontraktorių pakalikų ra
telius,” kaip rase komunistai.

Lietuviai ^ubsiuviai, kurie pa
siryžo nuversti ’ bolševikiškos 
diktatūros jungą, sutvėrė ”Lie-

Pirmiąus, ypač karo me-

miestų — Chicagos ir , Milį- 
waukee’s. Ta “kova” būva 
laikraštinė.

Didieji Chicagos dienraš
čiai nuolatos rašydavo apie 
Milvvaukee’s “nepatrio tin
gumą”: 
veną vokiečiai, kurie šimpa- junga” (taip bent praneša kai 
tizuoją Amerikos priešams; kurie laikraščiai). Sąjungos tik- 
kad tenai privisę daug soci-.slas yra pastatyt rubsiuvių uni-

a lsus žmones, išmetant iš virši
ninkų vietų komunistus, kurie 
pasižymėjo ne tiktai tuo, kad

gresavo, bet darėsi vis blogesnis 
ir blogesnis, ir ateis laikas, kuo- litai 
met svietas bus taip pagedęs, muito;1

1, —* niekuo
met nebuvo. Bet p. Laužykas 
pasakoja apie įvairius žmogaus 
plėtojiimosi laipsnius 
žmogus buvo 
paskui, jisai išmoko vaitot įrfin- 

(kius, kaip jisai tuos įrankius to
bulino; ir tt. Katalikiško “mok- 

Ar ūkininkai yra žmonės ? slo” žvilgsniu visai tai yra di- 
“Garso” bendradarbis, žinoma, džiausią hereziją. Visi katalikų 
pasakys, kad taip. Bet jus var- 'šventieji raštai skelbia, kad Smo
giai kuomet išgirsite ūkininką giis iš pat pradžių buvo tobu- 

ugiau net, jie skelbia, 
Jus nie- kad pirmieji žmonės buvo daug 

kuomet neišgirsite, kad Lietuvos tobulesni, negu 
kriaučius, kuris keliauja nuo 
ūkininko pas ūkininką, siūdamas 
jiems rubus, vadintų “kapitalu” 
savo žirkles, prosą ir adatą. Jus 
niekuomet neišgirsite, kad dar
bininkas vadintų “kapitalu” 
plaktuką, kuriuo jisai įkala vi
nį sienoje savo švarkui pasika
binti.

Taigi be italo didėlis skaičius 
žmdnių1 tą žodį ,‘Tapi'tala's” vi
sai nevaitoja toje prasmėje, ku- 

Kiekvienas gali suprasti, kad riij išdėstė p. Laužykas. Gal 
būt jisai pasakys, kad tie žmo
nės nežino ekonomijos mokslo, 
todėl ir nesinaudoja tuo moks
liniu terminu. Bet jeigu taip, 
tai, reiškia, ne visas pasaulis tą 
žodį mano taip, kaip “Garso” 
rašytojas, o tiktai gana menkas 
skaičius, *— tie, kurię yra susi
pažinę su ekonomijos mokslu. 

Vienok, jeigu p. Laužykas no
ri parodyt, ką mokslo žmonės sa
ko apie tam tikrą mokslų? klau
simą, tai jisai turėtų paminėt 
bent vieną^ kitą tų mokslininkų 
vardą ir pasakyt, kame jisai jų 
nuomones užtiko. To jisai ne
padaro, ir todėl tenka manyt, 
kad jisai tuščiai giriasi, apsi
mesdamas “žinovu.” 

“Garso” rašytojas pasakoja 
apie “kapitalą” gryniausius ab
surdus. Jisai nežino net tokio 
paprasto dalyko, kad žodis “ka
pitalas” pradėta vartoti ne ga
mybos srityje, bet piniginiuose 
reikaluose^ Tas žodis yra lo
tyniškos (romišjkos)1 kilmės ir 
pradžioje reiškė ne ką kita, kaip 
paskolintąją pinigų sumą, už ku
rią skolininkas moka nuošimtį. 
Skolininkas atiduoda savo kre
ditoriui dauginus, negu jisai iš 
jo pasiskolino; jisai atiduoda 
jam sumą ir nuošimtį. Suma 
pinigų, kuri neša nuošimčius, ir 
vadinosi “kapitonu” (nuo žodžio 
“caput” — galva). . Lietuviškai 
galėtum tą žodį išverst “pama- 

’nio autorius pasirašo “Domu tin« (Pagrindinėj suma" 
Laužykas ” I ' Vėliausi žodis kapitalas įgi-

| Be ko kita jisai mėgina išdės- Jo Platesnę prasmę Juo pra- 
dėta vadinti ne tiktai skolina- 

IšVadTot” Jo pusę’k sekančiafaiškina/kas “ieji pinigai bet ir bendrai to-

taip ‘socialistų’, klerikalų ir 
tautininkų. Visi, jie nusistatę 
prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą; visi išsišiepę gina 
dabartinę išnaudojimo tvar
kų...”

vadinant “kapitalu” savo žagrę, 
akėčias arba spragilą.

kaip
“laukinis” kaip

Jie savo priešus apšaukia kla
siniais darbininkų priešais!

Vadinasi, jeigu darbininkas 
neprisiiašo prie komunistų 
“gengės,,, tai jisai yra ne darbi-

dabartiniai.
žmoguls laikui bėgant ne pro-

Linai: kaina už kilogramą 3 
išvežimas' liuesas ir be 

Amerikos muitas šu- 
jpgei Dievas jį sunaikins. I kilotiems linams už toną 41.80, 

“Garso” gi bendradarbis aišjdr nešukuotiems 22.10; linų pluoš- 
na, kad pirmieji ' žmonės buvo 
kuone prastesni ir už laukinius 
žvėris gyvūnai, — nes kai kurie 
žvėrys moka šiek-tiek naudotis 
įrankiais (pav. beždžionė, paė
musi akmenį, suskaldo riešuto 
lukštą), kuomet žmogus, girdi, 
nė to nesugebėjęs! Kaip Lau- 
žykas galėjo šitaip “sugriėšyti,” 
ir kaip Romos, katalikų, laikraš
tis galėjo dėti jo hereziją?

P. įrfdeikis

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San 
tykiil Apžvalga ir Prekybos

A ' ■ —Galimybės
■■ ■■ UI ■■■■
iTew<nr» i

2) Maisto 
produktai.

eksportavo
- 2300 ton.;

: Kad tenai, girai, gy-. tuvilf Siuvėjų Apsigynimo Są- davS (“frce or chaiw”) maskvi-

alintų ir radikalų, kurie ne- [os54 priešakyje-sąžinin- 
gerbiu Amerikos institucijų,’ 
ir t. t. Kai kurie Chicagos ____
laikraščiai buvo pradėję sa- jie terorizuoja kitokių pažvalgų 
vo kaimyno pašiepimui ra-iunijistųs, bet ir tuo, kad jie eik- 
šyt: “Jungtinės Valstijos irĮvoja unijos iždą savo partijos 
MilwauRee” —« tarytum tas 
Wisconsino. miestas priklau
so svetimai šaliai!

Milwaukee nespėdavo nė 
gintis nuo tų priekaištų,

niems mekleriams Chicagoje, ii 
prasidėjęs lietuvių Irubsiuvių 
judėjimas Brboklyne rodo, kad 
mulkintojų bizniui ateina ban- 
k rūtas. ,

X KAS YRA “KAPITALAS.”

1 tomos-Katalikų Susivienijimo 
organas “Garsas” sumanė ap
šviesti savo skaitytojus socializ
mo klausime ir ėmė spausdinti 
ilgą straipsnį po antrašte:'“Ko 

Straips-

' reikalams. “Apsigynimo Sąjun
gos” steigėjai mano, kad komu
nistams yra vieta ne unijos val
dyboje, bet Maskvos “rojuje”. įnori musų socialistai.”

Brooklyno bolševikėliai, jaus- nio autorius pasirašo 
darni prisiartinantį savo viešpa- Laužykas. 
tavimui galą, nežino nė ką pra- Į 
dėti iš desperacijos. Juk baisu tyti ekonominę socializmo moks- 

lir pamistyti: jie nori “i______
jviso pasaulio proletariatą (pra- 

pradeda girdėtis visai dedant to proletariato’ dole- 
riais), o čia kokie tai “svoSočiai” 
ketina jiems tokią svarbią mi
siją sutrukdyti!

Brooklyno komunistų šlamš
telis, iškoliojęs priešingus bolše- 

ivikų diktatūrai rubsiuvius 
apsidirbama: “kontraktorių pakalikais” ir 

“Lietuvos buožių tarnais,” rašo 
griausmingą “editorialą,” šauk
damas savo viernuosius nepasi
duoti ir sakol

“...Nieko bolševikam dau
giau nelieka, kaip tik smar
kiau įtempti savo jėgas...” 

šiur, kad nieko daugiau ne
belieka! Bet “ištempti savo jė
gas” pds komunistus reiškia ne 
organizacijos reikalais rūpintis 
ir ne darbininkų reikalus ginti, 
bet —drapstyti purvais kitaip 
manančius žmones.

štai, tame pačiame savo “edi- 
tariolo” Brooklyno 
organas rašo:

“Tautininkai, 
klerikalai ir kili 
abejo, šnabždasi 
prieš komunistus ir kitose 
vietose (t. y. ir Brooklync — 
po to, kai Chicagoje jie j,au 
davė “kiką” komunistams. 
“N.’* Red.), kur tik bollševikai 
turi įtakos lietuviškose orga
nizacijose.

“Tatai reiškia, kad pradeda 
‘klasiniai susiprasti’ ‘socialis
tai’ su/tautininkais ir; kleri
kalais. Tai, žinoma, nėra dar
bininkiškas susipratimas, bet 
buržuazinis.

“Mesi senai jau sakome, kad 
nėra pamatinio idėjinio skir
tumo klasiniais klausimais

Bet dabar, kariniam dzin 
goizmui Amerikoje apil 
mus, 
kitokios rųšies “debatai” 
tarpe tų dviejų miestų.

Vienas Milwaukee’s teisė
jas pareiškė, kad tame mie
ste su kriminaliais elemen
tais. sparčiai
jie greit tampa sugauti ir 
nubausti. Teisėjas ypatin
gai pabrėžė, lįad Mihvau- 
kee’s miesto vyriausybėje 
kriminalistai mažai gali tu
rėt vilties susirasti užtarė
jų, nes “jeigu kurio valdi
ninko artimumas nusidėji
mams arba nusidėjėliams 
išeina aikštėn, tai jam ge
riausia yra pasitraukti. Jo 
likimas yra nulemtas.”

Šitą Milvvaukee’s teisėjo

da perspaudino pirmuti
niuose savo puslapiuose — 
bet ne tam, kad pasityčiojus 
iš savo kaimyno, o kad pas
tačius jį, kaipo pavyzdį Chi- 
cagai

Milwaukee’i jau dabar ne
bereikia teisintis dėl savo 
gero vardo. Ji ne tiktai ta
po “priimta atgal” į Jungti-

pasigėręjimo ^objektu tiems, 
kurie pirma ją niekindavo.

Chicaga gi, kuri nese
nai taip didžiavosi savo “pa* 
triotizmu”, šiandie dejuoja,

komunistų

‘socialistai,’ 
tokie, be 

ii* buriasi

kie pinigai, kuriuos žmogus lei- 
I džia apyvarton pelno darymui — 
ar tai dėdamas juos į prekybos 
biznį, ar pirkdamas už juos dar
bo įrankius ir medžiagas ir 
steigdamas1 fabriką, ar apvers
damas juos kitokiu budu tikslu 
padidinti juos.

šitokioje prasmėje žodis “ka
pitalas” yra vartojamas ir šian
die. Jisai reiškia tą turtą, ku
rio tikslas yra nešti pelną jo sa
vininkui. Jisai gali būt fbrmo-

yra “kapitalas:”
“Mes žinome iš istorijos, 

kad senovės gal dar laukiniai 
žmonės, kada norėdavo sau 
maisto rasti, eidavo medžiok
lėn ir neturėdami jokių gink
lų bei neišmanydami kaip jų 
pasidaryti, tiesiai gaudydavo 
su raukomi^ žvėrius ir smau
kdavo juos, arba žūklauti ei
dami tiesiai čiupdavo pliko 
mis rankomis vandeny plati- _____ ___ <p.„_
klojantį lydį, nes jokių tink- je pinigo (pav. bankinis kapita
lų ar žiuberklų jie neturėjo ir 
nežinojo. Bet pamažu prade
da laikinai žmonės pragudrėti, 
gyvulius jau ne rankomis 
smaugia, o paėmę baslį ar ki
tą kokį kuolą skelia į kaktą,

laši), formoje įvairių prekių 
(prekybinis kapitalas) arba for
moje trobų, mašinų ir tt. (pra
moninis kapitalas).

Iš to mes matome, kad joks 
daiktas pats savaime nėrą ikapi-

žuvį jau ne rankomis gaudo, o t alias. Kapitalas yra tiktai te-
pagaliau išmuša; kad nurašky- nai, kur yra tam tikras• tikslas, 
ti aukštai medy kibantį vai- būtent — pelno darymo tikslas, 
šių jis jau nebelipa į to me- Rūbas, kurį žmogus dėvi, nėra 
džio viršūnę, o tiesiai ima ii- kapitalas; automobilius, kuriuo 
gą virpstj ir .nubado, žodžiu J žmogus važinėjasi, nėra kapita- 
žmogus pradeda be savo ran- tas. Bet rūbas, kuris guli pirk
ioj ir proto darbo dar įrankius lio krautuvėje, ir automobilius, 
vartoti, su kurių pagelba jam kurį fabrikantas yra padaręs 

ir lengviaus sekasi pardavimui, yra kapitalas.
Šitie įran-1 “Garso” rašytojas apiė ekono-

geri aus
kovoti su gamta.
kiai, kaip dabar matome, yra mijos mokslą, matyt, nieko ne
labai plačiai išsivystę, dabar išmano. Bet jisai turi palinki- 
matome visokius šautuvus, vi- mą socializmą “kritikuot.” Tik 
sokias mašinas, visokius prie-’visgi jisai yl*a neatsargus. Mė- 
taisus ir tt. . Visų tų įrankių gindamas išaiškinti “kapitalą” 
tikslas ir prasmė padėti žmo- jisai nuėjo tenai, kur geram ,Ro- 
gui lengviaus savo tikslą, sa-’mos katalikui nepridėrėtų vaikš- 
vo užduotį pasiekti, šiais lai- čioti — į evoliucijos teorijų Bri
kais, tokius įrankius, kuriuos tį.
žmogus. patsai. padaro, % kad Tiesa, apie žnidgĄUs^y^bu)^ 
jam lengviausi butų sau rei- ją jisai pasakoja kūdikiškas ba- 
galingus dalykus pasigamin-į labaikas, nes tokių medžiotojų, 
ti, namus pasistatyti, laukus kurie tuščiomis rankomis “par 
išdirbti ir 1.1, vadinama kapi- sigaudavo žvėrį ir pasmaugda- 
talu. Taigi kaip matome ka- vo, 
pitalas yra visai paplaktas ir “plikomis

par

ir tokių žuvininkų, kurie 
rankomis čiupdavo

Javai. Lietuva 
javų 1921 m. 
1922 m. — 14.600; 1923 m,y- 
30.800. Eksporto kiekis nedi
delis ir ėjo į Vokietiją ir Lat
viją. Šiais 192L m. rugių der
lius išęjo mažiau normos, tat 
apie javų eksportą Amerikon 
netenka kalbėti, ypač, kad pati 
Amerika yra žinoma, * kaipo 
pasaulinis eksporto arpoijas.

žirniai bei Pupos ' ' (apie!
it. už oentnerį,! t.-y. 56 tilgr.) 
galėtų rasti rinkos Amerikoje 
(įvežamasis t. muitas >t> ().O1 už 
svarą), urmo kąįna ‘ ’apie 0.80 
už bušelį, kuris 
60 svarų: išeina, 
karius brangiau 
negu Lietuvoje, 
čiai imporluojania 
kos, Kinijos, Franci jos 
kitur. y

Bulvės, (apie 200 U.
ną, t. y. 1000 klgr.) Ameriko
je bulvės apdėta pusę cento už 
svarą muitu, čia jų kaina nuo 
0.^5 iki 1.25 uz bušelį, kuris 
sveria apie 60 svarų, tat sva
ras išeina apie 1j/ž ar 2 ten
tu. Lietuvos pirkliai verčiau 
turėtų eksportuoti bulvių pa
darus, nors tiesa, jų įvežamie
ji muitai yra aukšti1: džiovin
tos bulvės (2/4c. muilo už 
.varą), bulviniai miltai 2^- 
muito už svarą), bulvinis kra
kmolas (18/4c. muito už sva
rą) ; krakmolo kaina 4.5 cento 
svaras.

Kiaušiniai: jų kaina ^Lietu
voje 2 Irt. už 10; išvežamasai 
muitas 1 liet, centas už štu- 
ką; Amerikos kaina yra 0.50 
už tuziną, o muilas 0.08 už 

^tuziną; kiaušinių importas pil
nai yra galimas su pelnu, nors 
tiesa Londone yra gaunama 
aukštesnė kaina. Amerika im
portuoja kiaušinius iš Kana
dos, Kinų, Siamo, Danijos ir 
iš kitur. Bendras Lietuvos 
kiaušiniu/ eksportas bu vo 1921 
m. - 75 mik; 1922 - 100 
mik; 1923 — 86 mik štukų.

Sviestas (sudyląs ir nesūdy
tas) ; kaina apie 7 litai kilo
gramas (2.4 svarai); išvežimas 
be muito, įvežimas Amerikon 
0.08 muito už svarą; kaina A- 
merikoje apie 0.33 svarui; svie 
stas importuojamas iš Dani
jos, N. Zulandijos, Austrijos, 
Argentinos; ^lad kodo! negali
ma iš Molu vos? Berods, svies
to kainos Chicagoje yra aukš- 
tesbčs ųrgu- Londone ir Nt*w- 
Yorke.

Sūriai (lietuviški su kmi 
nais) ... 2 Lt. kilogramas; kai
na Amerikoje apicO.2<5 svaras; 
įvežamasis muitas 0.05 už sva
rą; sūriai gabenama iš Itali- 
cijos.

Unguriai (rūkyti) iš Klai
pėdos krašto, ir kitur, upmb- 
kanl 0.05 į,
svarą, guli ‘buli^gųbenami Ariię- 
rikon su ai>siskaitl'iaviimi, nes 
kaina jų yra nepastovi, apie 
35c. už svarą.

Rūkyta mėsa— dešros, kum- 
piaį, lašiniai: nors Amerika

sveria apie 
kad žirniai 6 

^Amerikoje, 
Žirnių dik- 

Meksi- 
ir iš

• v
1S

už to-

to nuolatines rinkos Čikagoje 
nėra, be pripuolamoji yra aukš
tesnė negu Nc.w Yorke. Ame
rika importuoja linus iš Ka
nados, Belgijos, Danijos ir iš 
kitur. Latvijos ir Estonijos li
nai taipgi turi pasisekimo. Li
nų verpimo ir audimo centras 
yra iPhiladelphia/;

Sėmenys C 0«60 1L už kilo; 
išvežamasis muitas 0.05 lt.; 
Amerikos mtiitas 0.40 už buše
lį, kaina apie 2.90 už bušelį, ku
ris sveria apie 60 svarų. Sėme
nys ir sėmenų aliejus impor
tuojama iš Argentinos, 
,dos, Kinų ir iš kitur. Sėmenų 
aliejus kainuoja 3.80; lt. kilo, 
įvežamasis muitas ‘0.03; kaina 
už galioną. ^ :

Galvijų odos, pusžalės ir iš
dirbtos, gabenama Amerikon iš 
daugelio kraštų: Argentinos, 
Brazilijos, Franci jos, Anglijos, 
Kanados ir iš Lietuvos, kaip 
matėme, gana dideliame kieky
je. Reikėtų, kad jų eksportas di
dėtų, ypač išdirbtų odų 
lių.

šeriai ir ašutai, kurių 
Lietuvoje yra 26 litai ir 
tų už kilogramą, o išvežamasis 

....... . » • v muitas 1 litas už kilo, ’parduo-
iki 8 litų Idlgi., Lietuvos deš- Amerikoje su dideliu*pel- 

ros prieš karą ( buyo parduoda- nu; kaina nuo 
mos Rusijoje, kaip pirmos ru- į 
sies preke; dabai* Fra nei j oje ir 
C'cndone jos netruko gerą var-l 
dą įgytai. Berods aukščiausios 

yra

ja, bet vięnok, visgi importuo
ja iš Argentinos, Kanados, Vo
kietijos ir iš kitur; kainos 
Amerikoje nuo 6.25 iki 0.35 
už svarą; muitas už dešras 
20% vertės; už kumpius ir la
šinius 0.02 už svarą; tų pro
duktų kaina Lietuvoje yra nuo 
4 21 • O l’l... iii . T • i ..'.'M _T <

Kana-

ir kai-

kaina
14.5 li-

3 iki 8,dol. 
svaras; nesortuotiems šeriams 
muįto nėra, o sortuotiems 7 
amerikoniški centai už svarą; 
Lietuvos gamintojai turėtų da
boti, kad šeriai butų eksportuo
jami tik gerai išvalyti ir susor- 
tuoti: jų kaina butų dar aukš
tesne. šerių eksportas Ameri
kon eina iš Rusijos per Angliją,

kainos šiems produktams
New Y’orke siūlomos.

Grybai, džiovinti; kaina apie
6 lit. klgr.; nors jvicižant už
mokama muito *45% vertės, „ _ ..

ali būti parduodami &nų, Lenkijos ir Lietuvos. . 
su įgeru pelnu: jų kaina apie Kaikas iš vaistų, o taipgi

už svarą; grybai yra apyniai, kurie prieš įvedimą pro-

v išliek

,1 dol.
viena iš pirmųjų Lietuvos eks- hibicijos Amerikoj^ daug buvo 
porto prekių Amerikon;
Lietuvoj ckspbrtininkai turėtų ir Vokietijos, yradmportuojami 
pasirūpinti grybų eksportą di- ir dabar, tad galėtų būti impor- 
dinti ir didinti; butų geras biz- tuojami ii’ iš Lietuvos.
nis ir slėgius grybus, 
baltgrybus eksportuoti.

Saldainiai, Lietuvos, jei ne 
40% įvežamojo muito, galėtų 
tureli, ir turėjo, pasisekimo; 
saldainių gamybos centras yra 
Šiauliai: dirbtuves “Birutė” ir 

labiausia

čia importuojami iš Čekoslovakijos

ypač 4) Gatavi išdirbiniai.
| Gintarai: jų kaina Lietuvoje 
už vieną gramą 1-os rųšies: nuo 
7 iki 18 amer. centų; 2-os rų- 
šiės apie 25 nuoš. pigiau; 3-os 
rųšies apie 59 nuoš. pigiau; iš
vežimas iš Lietuvos liuosas Ir 
be muito; įvežamieji Amerikos 

t muitai yra 20 nuoš. negaty
viems ’ dirbiniams ir 80 nuoš. 
vertybes gataviems dirbiniams; 
nežiūrint aukštų nhiitų gintąro 
importavimas turi Amerikoje 
gero pelno? ši prekė daro Lietu
vai garbės, kaipo gintarų šaliai, 
ir pirkliautojams teikia gero ir 
lengvo pelno. Pasitaiko prekybo
je ir gintarinės dulkės: jos tin
ka smilkalams ir presavimui 
kai kurių dalykėlių.

Medžio ir molio dirbiniai, dai
liai ištekinti, ką matome dažnai 
Lietuvos parodose, sustiprinus 
tą išdirbystę, būt galima su ge
ru pasisekimu ’ pardavinėti A 
merikoje: čia jų kainos yra la
bai aukštos \

| Celiuliozos gamintojai ’Klai- 
'pėdoje, turėdami sulyginamai 

Medžio medega: nors Lietu- malagą, pigią darbo jė- 
vos statistika rodo, kad daug galėtų lengvai rasti rinkos 
gaminto meęfžio išvežama Ame- Čionai, sumokėdami Dėdei Sa- 
rikon, tačiau Amerikos oficia- ,11U* mu už svarą, 
lėmis žiniomis' tas nepasitvir-! litukai:_ kaina 0.45 lt.
tina; Amerikos daug lentų ir dėžučių, nors turi pa-
kitokių medžio meddgos im- ’vChi 1? nuos. vertjbtf, muitą, 
portuojama iš Kanados, švedi- V!eno,< bDeAm'r,P;“ platinasi 
jos, Norvegijos ir iš kitur, tai- Ameriką, ypač kur lietuvių 
gi iš Lietuvos gaminiai leng- T'.....  i---
vai atrastų rinką,' tik pats me- ....
džio eksporto šaltinis Lietu-,sv<^,,,os J1.- 
vos girios - - yra po karo dik- 
čiai sumažėjęs; visgi Lietuva

“Rūta” yra, berods, 
pragarsėjusios.

Medus: Lietuvos 
yra iš seno žinomi,

bitininkai 
- tačiau į 

medaus gamybą eksportui ma
žai tekreipiama atydos; pa
vyzdžiui, Latviai yra daug to
liau nužengę; įvežamasai mui
tas yra tik 0.03 už svarą, kai
na apie 1.85 už galioną; dau
giausia medaus importuojama 
iš Kubos, Gvatamalos, Kana
dos ir iš kitur. Sąryšyje su 
medum būt galima 
importuoti

ir vašką 
Lietuvo- 
įvežimas 
gi kaina

jo kaina 
j e lik 5 litai kilo; 
Amerikon be muito, 
apie 35c. už svarų. Vaškas im
portuojamas iš Lili, Brazilijos, 
Kubos, Portugalijos ir iš ki
tur. .
3) žali ir pusžali produktai.

gyvenama. Daug degtuku im
portuojama taipgi iš Bulgarijos,

| (’igaretai, Kauno fabrikų dar
bo, # i it. už 100 

miško meldegos: sun^a\ tegalėtų
skrajoti: per aukštas muitas, — 
4.50 už svarą plius dar 20 nuoš.

'293,100; Vel't<b^‘
J Lininė drobė, mašinų d arbo 
(3.40 lt. metras) ir namų dar- 

jbo baltintos (8.70 lt. metras) 
įvežama Amerikoj: su muitu 35 
nuoš/ vertės ir g ai’ būti parduo
dama po 0.85 yardas.

(Bus daugiau)

1921 metais 1181,200 kulb. 
metrų (yardų); 1922 m. - 
394,400; 1923 m. — !
sykiu su miško eksploatacija 
yra varoma intensyvus miškų 
apželdinimas.

Popierai medega: Popierine 
>, nors su 5% 

muilo, kibiau upvimokętų eks
portuoti, rinka Amerikoje yra; 
skarmalai , įvežami be muilo, 
bet išvežant iŠ Lietuvos yra 
2 lietuviški centui 
skarmalai yra sena

įvežamu muitu už jna.se ir kartonas

pati to labo daug prudUktuo-prekė.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų

štukų, gana 
po Amerika

už kilo;
eksporto tiek naudingų žinių.

Ikaip Naujienos.
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Rašo Dr. A. J. Karalius

ŽAIZDOS

Sužeidimus kiek giliau po oda 
vadiname kontuzijomis. Papras
tai tokiuose atsitikimuose krau
jas nepasirodo, nors gali būti 
kraujo tekėjimas giliaus. Sužeis
ta vieta paprastai sutinsta, pa
raudonuoja, vėliaus pajuoduoja 
arba pamėlynuoja, kartais pa
žaliuoja. Dideli sutrenkimai ar
ba kontūzijęs žmogų apsvaigina 
Kartais sužeidžiama viduriniai 
organai: tokiuose atsitikimuose 
reikia kuogreičiausia pašaukti 
daktaras. Pertrukę plaučjai pa
gamina kosulį su kraujais, 
•>piaudimą krauju, sunkumą ant 
krutinės j r sonkų alsavimą^. 
Perrinkusios jakuos, inkstai ar
ba kiti viduriniai organai paga
mina apalpimą, šaltą odą, silp
ną pulsą, sunkų alsavimą (ligo
nis paprastai sako “oro negau
nu”). Perrinkęs skrandis arba 
žarnos sukelia didelį skausmą vi
duriuose, vėmimą ir alpimą; 
pulsas, žinoma, silpnas.

Gydymas. Mažesnius susitren- 
kimus pirmiausia apdėk šaltais 
kompresais: dėk šaltaiA vande
ny pamirkytus skudurus —gali
ma pridėti alkoholiaus, švino 
vandens arba arnikos. Susima
žinus skausmui ir sutinimui 
vartok šiltus kompresus. Jei oda 
neperkirsta arba neperpiauta, 
tai nereikia jokių antiseptikų.

šokas tai apalpimas nuo 
skausmų, šokas paprastai se- 
riozingas ženklas. Apklok li
gonį šiltai ir paguldyk aukštel- 
ninką. Jei viduriai nesužeisti— 
duok karštų gėrimų (vandens, 
kavos, arbatos). Galima duoti 
spirito (šaukštukas su vande
niu).

Paviršutinės žaizdos. Papras
tai tiktai oda nubraukta. Krau
jo mažai teka.

Gydymas. Nusimazgok ran
kas. Nuvalyk žaizdą vandeniu, 

„geriausia virintu. Pašalink sve
timus kūnelius (dulkes, medžio 
gabalėlius ir Lt.), jei lokių yra, 
ypatingai išimk pašinus. Numaz
gok žaizdą borinės rukšties skie
diniu, aprišk Steriliu meiliu — 
ant žaizdos uždek borinės rukš
ties tepalo, kad nepriliptų. 
Dumblinos žaizdos gali būti pa
vojingos, nes su dumblais, kaip 
jau esame sakę, gali, pakliūti 
piktojo mėšlungio arba kt. bak
terijų. šitas bakterijas sunai
kina toki antiseptikai kaip kali- 
jaus permagnatas (1:1000 skie
dinys), kurio nereikia pavydėti.

Del saugių invest
mentų — pasimatyk 
su M r. Czaikauskiu 
arba M r. Bagdžiunu 
Lietuvių Depart- 
mente.

ATDARA
ši VAKARĄ
IKI
8 VAL. VAKARE.

Stasys Budavafi ka pacituoti tas pačias versti'

Ekspresionizmas 
poezijoje f

nes eiles, štai jos:

Musų kritikų raštuose, o ypač 
periodinėje spaudoje, dažnai 
susiduriama su beveik mažai ži
nomu terminu ekspresionizmas, 
šis pavadinimas pasitaiko dau
giausia ten, kame gvikfenama 
naujo poezijos veikalo vertė. To
dėl ne prošalį bus susipažinus su 
ekspresionizmo kilme, jo idėja 
ir veikme poezijoje.

Ekspresionizmas ' yra visai 
nauja dailės srovė, kuris pada
re įtaką netik skulptūroje ar 
tapyboje, bet ir literatūroje 
(poezijoje). Trumpiau sakant 
dailėje. Branduolys, kame vy- 

. . , _ _ i ekspresionizmas, buvo
kuogreičiausia. Skalpo (galvos) , praucuzįja 1901 m> prancūzų 
žaizdos paprastai dtioda daug dailininkas J.' A. Herve' 

užspaudus ^rauj°, “laisvųjų dailininkų salone” įsta
te ėjimas apsistos. Gilesnes savo ušįuonius paveikslus pa- 
žaizdas geriau daktarui pavesti,' vadi juos vienu vardu <<Ex. 
nes dažnai reikia susiųti; tinka-1 
mai susiųtos žaizdos paprastai 
greičiau užgyja, ir randas pasi
lieka mažas.

Visuomet apžiūrėk, kad žaiz-

Abejotinuose atsitikimuose ap
simokės į daktarą nueiti.

Gilios žaizdos. Visokį įsipiovi- 
mai aštriais ir neaštriais daik
tais. Krauju teka mažiau ar 
daugiau: jei praplauta kraujo 
sudynas, tai kraujas smarkiai 
teka.

Gydymas. Išplauk žaizdą an
tiseptiku ir ištepk iodu. Sutai
kyk zaizdą kiek galėdamas, ap
rišk steriliu raiščiu ir aplipyk 
plasteriu. Mažas kraujo tekėji
mas sulaikoma kiek drūčiau 
žaizdą aprišus. Jei kraujo tekė
jimas didelis — užversk aukš
čiau žaizdos ir pašauk daktarą stčsi

“Mes įžengiamu: Pergaleto- 
' jai j arena!
Prieš musų smilkinius siau

čia apvalymo vėjas
Naujoji dvasia užsidega ant 

musų kaktų
Musų širdyse gieda amžių 

vėjas.
Mes niekad nemyĮėjom.

mes barbarai....
O

kitoje vietoje: f

Mes norim susibrolavę eks
tazėse

Pasaulį padaryti skaisčiu
Žvaigždžiu rumu

Mes norim mylėt, mylėt, 
dūkti....

presionisme”. Nors tų paveik
slų savybe neatatiko bendriems 
dailės dėsniams, tačiau šita nau
joji “dailė”- rado nemaža prita
rimo ir buvo realizuojama.

doje nepasiliktų kokui nors sve-Į. vokiečių rašytojas Hermanas 
tinias kūnelis (gabalėlis medžio,1 įjal.»s ekspresionizmą šiaip są- 
geležies ir kt.). Visuomet žaiz- kJojft ..jįiekado8 nebuvo lai. 
dą gerai antiseptiku i 
tam tikslui galima vartoti bo- 
rinė rukstis chlorązenas ir kL . 
antjseptikar'. t .

Gilios žaizdos krūtinėj, gerk
lėje ir viduriuose visuomet pa
vojingos.

Revolverio arba šautuvu žaiz
dos visuomet pavojingos. Ge
riausia pavesk gydymą dakta-

• S rrui.
įkandimai. Jkt/ndimaf šuns, 

katės, kito kokio nors gyvūno 
arba ir žmogaus r 
taip pat, kaip ir žaizdos. Ge
riausia vartoti daugiau atisep- 
tikų. Dažnai gyvūnas gali ap
krėsti kokia nors liga (ypatin
gai šuo) — užtat gerausia pasi
tarti su daktaru. j

Valasninkas. Valasninku žmo
nes vadina pūliuojantį skaudulį, 
l’ai paprastai atsiranda šitokiu 

budn: maža žaizdelė apkrečiama, 
bakterijos auga kiek giliaus ir 
dirba pūlių. Žaizda eina gilyn, 
pūliuoja, atsiranda skausmas, 
sutinimas; kiek vėliaus pra
trūksta, paskui pūliuoja ir ne
gyja. Toki skauduliai lengva 
išgydyti: reikia prapjauti, ge
rai išvalyti, nesigailėti antisep
tikų ir žaizda užgis. Vartojant 
nešvarius tvarsčius menka žaiz
delė gaili pūliuoti.

Valasninkams gydyti chlora- 
minas bus labai tinkamas vais
tas. Išplauk porą kartų per die
ną kol pūliai išnyks.

išplauk. k toki baisenybių sujudintų, tAtl IV). J . ’ - .
tokių mirties baisų. Nuklyikia

i vargas: žmogus šaukiasi savo 
‘ I sielos, ji šaukiasi pagelbos, ji 

šaukiasi dvasios: tai yla ekspre
sionizmas”.

Svarbiausia ekspresionizmo 
idėjos išraiška, tai jo obalsis 
“Tolyn nuo gamtos, artyn į dva
sią. Daugiau sielos, dvasiškumo 
viršpasauliškumo”.

Turėdami bendrą supratimą
į") J ’ V4**v * . • v 1 *1 *

reikia gydvti apie ekspresionizmą, pazvelgki- 
. . ' ' bnin i'n ratiffiiniurnu ruvAviin-me kaip jo reaguojama poezijo

je.
Reikia žinoti, kad ekspresio

nistams svarbu ne grožį gyven
dinti, bet naujoviškumą (kad ir 
blogą jei tik naują). Todėl apie 
ekspresionistiškąją poeziją, mu
sų žymus kritikas Jakštas sako 
“Formos žvilgsniu ji yra poezi
jos parodija, sąmoningas mini
mas po/kojų visų poetikos dės
nių; turinio gi žvilgsniu ji yra 
nieko nevaržomas fantazijos ir 
liežuvio paleidimas, nuolatinis 
kurstymas spiauti ant visa, kas 
ligšiol g-erbta, griauti kas bran
gintina, niekinti kas šventa lai
kyta”.

Tas pats Jakštas viename sa
vo straipsnių apiė ekspresioniz
mą cituoja eks-to Fr. Joh. Kin- 
disch’o eiles. Kad skaitytojams 
butų ryškesnis vaizdas apie eks
presionistiškąją poeziją, čia ten-

ką jie tariasi matą savo vizijojdoethe, Puškinas, Mickevičius, 
sė ir ligi ekstazės privestame Maironis ir k.) nėra, visą poezi- 
jausmų jjaudrinime, kaip tikėjos grožį pasauliui parodę, bei- 
yra jiems tikrenybė. Tai yra vis(to, kad poezijos sritis begalinė 
nelauktarnesu vokiama, viršpro- 
tiška, pasibaisėtina, biaurumai 
ir šlykštumai” toliau jis vėl ap
gailestauja “žiaurus yra musų 
laikai, žiauri bus ir naujausia 
musų literatinė kūryba”. Eks
presionistams gi primeta “šitie 
daugumoje jaunučiai poetos pa
tys dar aiškiai nenusimano ko 
nori”.

1' ------- -------------„s —---- ---- —
4r neišsiamhma. Taigi ekspresio
nistas paneigęs tikros poezijos 
principus, o vien tik naudoda
masis naujų formų keistumu 
yra demoralizatoriaus 
vertas.
Papilė 24-XII-21

Iš cituojamų eilių pilnai ma
tyti fantazijos palaidumas ir ne
apsakomas “ chaosas (sumiši
mas).. Tokių individų įvairiais 
budais neigiančių poeziją yra 
daug vokiečiuose pav.: Franz’as 
VVerfel’is, Albertas Ehrenstein’- 
as Leonhard’as Frank’as, Paul’- 
is Zech’as ir k. Tačiau ir Vokie
tijoje neduodama įsigyventi eks
presionizmo šalininkams. Į to
kius ekspresionistų darbus vo
kiečių prof. K. Heinemanas vie
name savo veikalų šiaip atsilie
pia: “Ką mes laikome tikreny
be jiems (ekspresionistams St. 
B.) tai tik kvailas sapnas; o tai

t —

I

Kaip pirmiau minėta ekspre
sionistams svarbu ne grožį kur
ti, bet nau 
sudaryti, kurios savo keistumu 
pasiekia žemiausio netobulumo 
laipsnio. Apie šį dalyką Jakštas 
sako, kad nąujumas gal tik tuo
met reikalingas ieškoti, kada vi- 
•sas poezijos grožis butų "galuti
nai išsemtas. Bet žymieji poezi
jos tvėrėjai (Homeras, Dantė,

vardo

Mokestis už Pieninkystės Ko- 
peratyvo Įsteigimą Latvijoj

M

H

M

poezijos formas

Severa’s Cold and Grip Tablete
sulaiką persišaldymą nedodant jam išsivystyti. Kaina 30 centai pa^ aptieką
------------ J------- -------J

Severe Kalendorių 1926 metams gaunama visur aptiekose, ar nuo
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, I0WA

Išskaičiuota iki |Ls. 2,8, iš 
kurios sumos agrarinis bankais 
paprastai padengia Ls.' 940,000, 
gi1 likusius Ls. 186 padengia 
pats koperatyvas arba savo 
kreditais centrine pienininkys
tės sąjunga. \

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant
SEVERA’S COUGH BALSAM.

Laikyk ji po ranka. - Kaina 26c ir 50 centai.

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

Z

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

Kraujo cRzaminncija, šlapumo analyzas, 
mikroskopiški ir kiti lal>oratorijos išbandy
mai, taipgi* X-Ray egzaminacija daroma, ku
ri parodo tikri, jūsų sveikatos stovi, ge
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi- 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy_ 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškas 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, .ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ir 
šlapumo ligas yra

1 ■ TA —

Be-Pelno Išpardavimas
Del Greito Išvalymo!

KODĖL MES TAI DAROME!
Nėra jokios paslapties apie tai, kodėl mes tai darome — mes tai darome, todėl, 
kad tai APSIMOKA!
Mes turime savo staką išbaigti, nevartosime jo iki sekamo sezono — nereikės 
sandely laikyti — bus liuosų pinigų ilgam laikui. Ir mes pasigaminsime draugus! 
Žmonės kurie pirks šituos rubus, žinos, kad jie gaus tikrą bargeną — geresnes 
vertes negu kur nors kitur. z . .' . .
Materiolas yra geriausios rųšies. Pasiuvimas užtikrina tikrą stylių ir gerą pri
taikymą. Importuoto materiolo overkautai yra tikro gražumo — tikras džiaugs
mas turėti juos. Siutai po $45.50 yrąxgra žiausi kokius mes kada parodėme..
Jus busite sumanus jei jus pasirinksite sau iš anksto.

f

2.

1112 West 35th Street, Chicago

Užtikriniinas yra suteikiamas pilnai sumai paskolos 
drl apsaugojimo inventoriaus.

Invcstmentai yra rekomenduojami stiprios, $0,500,000. 
valstijinės bunkos.

Kiekvienas investmentus yra apsaugotas per įrengtas 
Chicago Real Estate, kurios turi dvigubi} vertę negu 
paskola.

šis bankas prižiūri, kad taksai butų išmokėti ir su- 
kolektuoja palūkanas už paskolų be užmokcspio.

y
Investmentai yra labai atsargiai parinkti vyrų su pla
čiu patyrimu investmentų dalykuose. '

OVERKAUTAI

OVERKAUTAI

H

Vertes iki $65

$42.50

Importuoti tavorai
Vertes iki $85

$52.50

Vertes iki $55

$34.50

Vertes iki $45

$29.50

Kodėl Pinigai, Investuoti Į fife% Auksinius 
Bonus Šioje Saukoje Yra Saugus

CENTRAL "SST BANK
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DVIEJŲ KEL

NIŲ SIUTAI
Vertes iki $40
$29.50

Vertes iki $55
$39.50
Vertes iki $45
$33.50

Geriausios rųšies 
pasiuvimo 

Vertes iki $60

$42.50

Vaiku
Vertes iki $12.50

$7.75
Mieros iki 4-10
Vertes iki $15

$9.50
Mieros 4-12

$14.50

DVIEJŲ KEL
NIŲ SIUTAI

Vertes iki $18
$12.50

Užbaigimui mokyklos 
siutai

Vertes iki $25
$17.50
Vertes iki $30
$21.50

4 šmotų siutas

KELNAITES: .
Verlca iki $5.0(1 Vertes iki $6.50 V< ih« iki $7.50

$3.50 $4.50 $5.00
GERIAUSIAS RŲŠIES RŪBAI 

PIGIAUSIA KAINA
KUPPENHEIMER HART SCHAFFNER AND 

MARX, STRATFORI) FASH1ON PA R K

WEST SIDES DIDŽIAUSI RŪBŲ IŠDIRBINĖTOJAI”

Turner Bros. Clothing Co
DVI 

KRAUTUVES
Halsted prie Roosevelt 
Madison prie Kedzife 

CHICAGO

gydomu kasdien.
Žmonės kurie yra 

nerviški silpni ir tu«. 
r i galvos skaudėji
mus, nugaros skau
dėjimus, smarkų šir
dies plakimą su- 
skirdimą odos, suti_ 
nusias giles, skaudu
lius, prastą apetitą, 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yra 
teikiamas labai ge
ras patarnavimas to
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gali už
simokėti. Dr. Ross 

Dr. B. M. Ross maloniai suteikia dy- 
\ -.1 . patarimą. Kiek-35 S. Dearborn St vienas yra kviečia- 

— ■ ■" ■ ■ --------- --  may atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu- 

du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu- 
escide gydymu. Į Jabai trumpą laiką ligo
niai jaučias! daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumu ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo aifilj.

PAPRASTA CIO CH
MOKESTIS YRA __ _ M> I C.OU
DABAR ^1- AA
ATPIGINTAS IKI .......  4>O.UU

Per trisdešimti metų Dr. Ross gydo so
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialis serum gydymas yra 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nušilusiems tyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelis 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų. 

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir" nebus būtino reikalo, 
kad jus gydyturnetČH. Tai yra dalis l)r. Ross 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan
tiems.

i DR. B. M. ROSS, 
35 South Dearborn St.

Kumpas Monroc ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 6 augšto. Priėmimo kambarys 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

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

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai. 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 p<A pietų.
Panedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto iki 

8 vai. vakare.
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Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzamina- 
ciju niusų specialistų dasiekia pa- 
čiu.s^ pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų .specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 

-Now* spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastų apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa
gelbės. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksimais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo- 
ni’L kurie atsilanko t musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Cliicagojet su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes masinas ir aparatus.

Jei X8 n°rltc greitų pasekmių, 
atsineškite šj skelbimą su savim ir 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciią 
ir kraujo spaudimo egzaminaciią. 
Viską už $1.00. .

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither-krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panetlcly, seredoj, ir subujojo 

nuo 9 ^yto'iki 8 v4karr. ' f
Nedėlioj piyo 9 ryto'.iki 12 dien^.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Du darbininkai užmušti 
ekspliozijoj

Ihi darbininkai,
Frank C.orla 
VVatson 
žmonės

margas 
ir vežėjas- L.

užmušti ir du 
jų Uirpe viena mole- 
kmgvai sužeisti eks-

pliozijoj, kuri sunaikino Ame
rican Paint (’o. iliibtuvę, 2332 
N. Hoyne Avė. Kilęs gaisras 
ketino persimesti ant kitų 
dirbtuvių, bet pasisekė ji su
valdyti. Visoj apielinkėj išbi- 
rėjb langų stiklai.

Dirbtuvėj buvo daug gaso 
lino ir manoma, kad sargas ar 
vežėjas, per neatsargumą, Įme-

SVARBUS SOCIALISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Visuotinas.Cook pavieto Soci
alistų partijos narių susirinki
mas įvyks Douglas Park Audi
torium, 6 xsalėj, prie Kedzie ir 
Ogden gatvių nedėlioj, vasario 
18 d., 2:30 v. p. p.

Susirinkimas šaukiamas tiks
lu nominuoti kandidatus į naci- 
onalę Socialistų partijos 
venciją ir į progresyvių
konferenciją, kuri įvyks vas. 21 
ir 22 d. d. Yra ir kitų labai 
svarbiu reikalu. Visi nariai 
(taipjau ir LSS. nariai) prašomi 
dalyvauti.

kon-

PASKUTINĖ OPEROS

Ateinanti, savaitė yra pasku
tinė operos savaite ir daugiau 
operų šj sezoną Chicagoje ne
bus. i

Ateinančią savaitę operoje ei
na:

Sekmadieny, 2 vai. po piet — 
Romeo ir Juliet.

Pirmadienio vakare — Mefis- 
tofele, dalyvaujant šaliapinui.

Antradienio vakare — Mar- 
tha. •

Trečiadienio vakare — Pclleas 
ir Melisande.

Ketvirtadieny po piet (nupi
gintomis kainomis — Barbei- of 
Seville.

Ketvirtadienio vakare — 
Faust, dalyvaujant šaliapinui.

šeštadieny po piet — Boris 
Godunov, dalyvaujant šaliapi
nui.

šeštadienio vakare (nupigin
tomis kainomis) — Hoffmano 
Pasakos.

Operos sezonui pasibaigus, 
Auditorium, kitą sekmadienį, 
sausio 25 d., bus garsaus smui
kininko Kreislerio koncertas.

Nuo pirmadienio gi prasidės 
Anuos Pavlovos ir jos didelės 
trupės baletas. Baletas tęsis dvi' 
savaites.

Smulkios Žinios
liko sužeisti 

prie
Penki žmonės 

susidūrus gatvekariams 
Clark ir Madison gatvių. c

kadOro biuras pranašauja, 
ir busšiandie busią šalčiau 

daugiau sniego.

South
teisia-

Joseph Chimiento, 726 
Hermitage Avė., kuris 
mas už užmušimą savo pačios, 
liko išteisintas, nes jis įrodė, 
kad jis tą padarė savęs apgy
nimui, nes ji ir jos meilužis 
grasinę jį nušauti ir ji buvo 
jau išsitraukusi revolverį.

Michael Valente
Vallie vienas kitą pašovė 
nv už munšaina. t

ir Floyd
bar-

liko 
kun.

U'pereitą naktį bomba 
išsprogdinta prie namo 
Efrner L. Williams, 4416 N. 
Wincheste,r Avė., galvos Bet- 
ter Government draugijos, ku
rios tikslas yra kovoti su pik-

frtdarVbčmis ir nario jury, ku
ris tyrinėja mušeikos O’Ban- 
nion užmušimą. .Manoma, Tad 
ta i padaro O’Bannion užmušė
jai. Kunigas sakosi gavęs įspė
jimų ypač neliesti vieno mu
šeikų vado. Nuostolių bomba 
padarė apie $1,000. Tai jau 
antrų sykį bomba padedama 
prie to kunigo namų.

ATYDA JOZEFAI
BRA (IŠKAITEI:

Sugrįžo justi siuntinys 
dikl Pelknviczni.’

DAM-

Bene-

Lietuvių Rateliuose

Dovidąs, .T. Jerkus, A. Kerno 
ža.

Eina prie valdybos rinkimų. 
P-n s S. Valančius pareiškia, 
kad vertėtų rinkti atsakančius 
žmones, kurie sugobėlų vešli 
oKjniteto reikalus. Po tam ti
kru diskusijų ^renkam!: ’į 
pirmininką... . S. Kodis; j vice
pirmininkus Dr. A. Rut
kauskas, M. Dildąs, ir V. Stul
pinas; sekretorium M. Vai- 
dyla; iždininku J. Park miš
kas; sekretoriaus padėjėju — 
A. Geniotis;
\. Keineža 
mais liko 
kia lėčiau 
Valančiaus

(ARABŲ SVETINGUMAS

Kraujo cirkuliacija
žmogus nepasiganėdino išty

rimu gamtos paslapčių. Jis' iš
tyrė žemę, vandenis, saulę ir 

viską kas lik randasi aplink 
mus. Galop sumanė ištirti ir pats 
save. Jis surado ir ištyrė, kad 
žmogaus kūną taip kitko palai
ko tam tikras raudonas van

duo, — kraujas. Nuo žmogaus 
kraujo gi priklauso žmogaus 
gyvybė, sveikata ir laimingas 
gyvenimas. Nesuprasdamas pats 
savęs —• savo kraujo cirkuliaci
jos — žmogus tampa pats ta
vęs priešu, savęs žudytoju — 

jei jis nemoka apginti, suprasti 
ir žinoti pats savęs.

Mokslo Draugai ir stato pre
legentu Dr. Montvidą, kuris 
skaitys paskaitą temoje “Krau
jo cirkuliacija”. Paskaita įvyks 
sekmadieny, sausio 18 d., 10:30 
vai. ryte, Raymond Chapely, 
(816 W. 31st St.).

Papuošimui 
vau j a 
joną 
Park.

programo daly- 
nauja pianistė p-lė Mari- 
Zimmerman iš Brighton

— Rep.

Bunco party

Atyda Mildos Teatro 
Šėrininkams

t . __________i

» Metinis šėrininkų susirin
kimas atsibus Sausio 26-tą, 
1925, Mildos Teatro Name, 
7:00 vai. vakare, 3-cių lubų.

iždo globėjais — 
ir P. .lasius. Rinki- 

visi patenkinti. Rei- 
pastebėti, kad S. 
atsisakymas įeiti ,i

valdybą, bus nemažas nuosto
lis Komitetui, nes jis buvo 
vienas K-to “stulpų”.

Tautoj šventę, Vasario 16 
d., Vilniaus Vadavimo Komi
tetas nutarė apvaikščioti iškil
mingai. Bus rengiamas didelis 
koncertas čekų s ve t. prie 48 
ir llonore St. Kitose miesto da 
Tyso irgi bus šis tas daroma, 
taip jog chicagiečiai galės pui
kiau, negu kuomet nors, pa
gerbti Lietuvos Nepriklauso-

J, P. Ewald
Sekretorius 

840 West 33rd Street

Nepažystamas žm ogu s;
yra priimamas kaipo svetys, 
arabų namuose per tris die-^ 
nas be jokio užklausimo, 
paskiau nepažystamas turi 
išaiškinti ko jis čionai atėjo 
ir iš kur atėjo. Kuomet Tri
perio Kartusis Vynas kaipo 
svetys atsilankys pas jumis 
pirmą sykį, jus dar nieko ne
galite sakyti per tris dienas, 
o paskiau jau jus žinosite 
kas jis tokis yra. Trinerio 
Kartusis Vynas yra skilvio 
gyduolė, kuri veikia be jokių 
atidėliojimų. Jei jus kenčia
te nuo prasto apetito, užkie
tėjimo vidurių, gurguliavi- 
mo, galvos skaudėjimo, ne
migęs ir panašių skilvio tru- 
belių, vartokite Trinerio 
Kartųjį Vyną ir pagelbą

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Paleugvjius akių įtempimą, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,,, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su,elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo . $4.00 ir augščiau 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Bnnlevard 7589

— Pritarėjas. \

(Tąsa nnt 7-lo pttsl.)

Sergančios moterys turi 
būt padrąsinamos

Laiškas kaip šis parodo 
gerumų Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Turtle Lake, Wisconsin. — “Aš 
vartojau Lydia E. Pinkham’s Vege- 

table Compound 
nuo silpnumo, nu
garos skaudėjimo 
ir nervingumo. Aš 
turėjau tuos trube- 
lius per eilę metų, 
dar ir kitas gyduo
les vartojau/ bet 
aš neradau kitų gy 
duolių taip gerų 

Vegetable 
Compound ir aš 
rekomenduoju jas

savo draugėms, kurios turi tuos pa
čius simptomus. Aš mačiau jas gar
sinant ir nutiiriuu pabarutyti jas, jos 

i pagelbėjo nuo mano trobelių. Aš gim- 
I džiau G kūdikius ir prieš kiekvieną 

} vartojau Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound, nuo silp
numo, vėmimo, prasto apetito ir nu- 

Igaros skaudėjimo ir po gimdymo. Jos 
/1 yra geros gyduoles, nes visuomet pa- 

> gelbėjo man. Aš taipgi vartojau Ly- 
turinčiam Jiuosą laiką, į Šį pa- dia E. Pinkham’s Liver Pilis per pas- 
rpno-inri n f sibinkvfi ' nną nrio kutinius 8 metl,s nuo užkietėjimo”.— i engimą atsilankyti, nes pne M1. Mubel u Point> R F D No t> 
gauto ypatiško smagumo, muzi
kos ir gardžių užkandžių, savo 
atsilankymu ir menkute mokes- 
timi — 75c už bilietą, — pa
renkime nelaimingus Lietuvos 
vaikučius — našlaičius.

Buneo party rengia ir visus 
kviečia atsilankyti Chicagos Ko
mitetas Lietuvos našlaičiams

laiko 
kiek-

Praleisti keletą valandų 
prie “bunco” žaislo, tikiu, 
vienam bus labai smagu ir ma- >ymdyrną 
lonu seredos vakare, Sausio 21 
d., Mildos svetainėje.

Ypatingai verta kiekvienam*, gelbėjo man. Aš taipgi vartojau Ly-

Turtle Lake, Wisconsin.
Parduodamos pas aptiekorius visur.

k >

Atyda Chicago Lithuanian 
Auditorium Sėrininkams

i

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

įgausite greitai.’ Skaitykit 
ką Mr. Stephen Jurek rašė 
iš Kettle River, Minn., gruo
džio 15: ‘‘Trinerio Kartusis 
Vynas yra labai gera gyduo
lė. Mano moteris kentėjo 
nuo galvos skaudėjimo per 
trejus metus, jokios gyduo
lės jai negelbėjo. Paskiau ji 
pabandė Trinerio Kartųjį 
Vyną — ir dabar jau ji ne
beturi galvos skaudėjimų”. 
Prašykite jūsų aptiekoriausr 
arba gyduolių pardavinėto-! 
jo taipgi Trinerio Lini- 
ment, gera gyduolė nuo reu
matizmo, neuralgia, lumba
go, nuo persišaldymo ir dre
bėjimo ir Trinerio Coųgh 
Sedative! Jei negausite savo 
apielinkėj, rašykit pas Jo- 
seph Triner Company, Chi
cago, III.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare, nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

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

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekps 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

. ■

S

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite *avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais rydyties, 
kaina 50 centų.-

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

SPINE OF 
MAN

JOS. F. BUDRIK
33127 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

' J, P, Ewald
Sekretorius 

840 West 33rd Street

JOHNSON
PLUMBING SUPPLY CO.

3641-43 S. Halsted St.
Phone Yards 2427

MjO’^vnės outfitas $55.95

Tuo

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą švarioje ir svei
koje padėtyje.

V. V. K-to Valdybos 
Rinkimai

Metinis susirinkimas buvo gan 
skaitlingas ir labai rimtas. 
Valdybon išrinkti keli nauji 
nariai. Nutarta sparčiai ren
gtis prie Vasario 16 —Tau
tos šventės.

Užvakar Mildos svetainėje 
įvyko metinis Vilniaus Vada
vimo Komiteto susirinkimas. 
Atsilanko beveik visi senieji 
nariai, geras būrys naujų, Re

organizacijų atstovai ir 
draugijos: SLA. 122 kp. ir 
Petronėlės atsiuntė atstu- 
informacijos tikslais'.

dvi

VUŠ
Pirmininkas atidaro posėdį 

ir atpasakoja pirmą kartą atsi
lankiusiems V. V. K-to uždavi
nį ir atliktus darbus. Taipog 
suteikia trumpą atskaitą i 
savo kaipo pirmininko veiki
mo. Po jo kalba vice-pirmi- 
ninkas. Abiejų pranešimai pri
imami. Sekretorius atpasakoja 
savo žygius ir saRtykius su 
užjūrio lietuviais, kas buvo 
daryta ir kokie iš to vaisiai. 
Iždininkas patiekia savo ats
kaitą, kurią patvirtina ir fi
nansų sekretorius, 
riai priimti
Baronas, A. Kareiva, J. Locai- 
tis, V. Stulpinas, J. Parkaus- 
kas, A. Jurgilas, J. Lukas,

4

ištepant galvą kaa vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekosd, arba už 75c. 
prisiunčiame stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tfcSt., Brooklyo, N.T.

i rz—

iii

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis i\ kam
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ....... $65.00
Phonografas Console, gražus, su 
25 rekordais ............   $63.00
Elektrikinė liampa, vertės $25.00, 
už ............................................ $12.50

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą
SUIRIMAI bile vienos 
sekančių dalių Rali pa
eiti nuo NERVUS pri- 
Hpaudimo nugarkaulio 
kauliukais:

<SMEGENŲ 
AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GEKKI.ĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO
SALDGILĖS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 
’LONŲJŲ

DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
SĄNARIŲ

Lytiškos Ligos Gali 
Būti išgydytos

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

NORMAI, r 
NERVE

PINCHEI)
NERVE

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

liRU?

Closet 'į uo Lavatory
$19.85 $25.9 $10.55

OUTFITAS susideda iš 5 pėdų tub, 
nikeliniai kranai, lavatory mięra 
18x21, su trap ir kranais, baltas 
vitreous china closet kombinacija 
su mahogany sėdyne, sykiū. $55.95

ROLL RIM ŠINKA ~
Vieno šmoto 
balto porcelino 
e n a m eliotos 
sinkos su ni- 
keliotais kra- 
nukais, 42 co
lių ....... $23.00
52 colių, prirengta

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

man faktas iMry- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali* 
nant visus klinl- 
k| o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti- Jei 
iiesate 
ai vien tik yra 

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

vienas žmo- 
nėra liuesas 
užsikrėtimų, 

prie dabartį- 
žinojimo gy. 

vienas 
„11 5_l 
išgydyti,

Dr. W. R.
Kegister, 

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

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

Gyduolės 
mos.

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmei- mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted .St.Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo šios dienos 
NAUJIENOS bus išnešioja
mos reguliariai kasdien 
kiekvienam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street 

Republic 4876

išskiria-

lykite j|; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėj* 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit.- Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
sinagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkšti}, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchttie, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raisis, Slinkimo plaukų, Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kur| 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; j ubu 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisidėk!, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, Ciepinj, Bakterini, Anti- 
toksin|, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606" 
ir “914”.

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

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

Patarimas dyka! Ir užlaikoma slapty
bėje)

Mes kalbame lietuvilkaL

Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pie
tų, kasdien. Ut^rninke, Seredoj ir Subą- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet

Dr. W. R. Register
109 N. Dcarhom St., Chicago, III. 

(Imkite e!evator| iki 12 sūrite)
.......................... —n................ .....i- . .i

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa 

cientus, kurie 4ik ateis, numažinti 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui 
si senė jusiu ligų'arba negalėjimų, gąl- 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite U 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo 
kėtumė£ paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra specialumas mano viso gy 
vcnimoj Žinau, kad galiu jumis gy 
dyti geriausiu budu kokis yra žino 
mas medicinoje.

TTT

$24.75
A DDDKT C? INI IT .. ........... 1

AI KOIN nliNiY
Vieno šmoto Įį > g ij
balto porcelino 
enameliotas su 

-julceliotais kra 
nais, 42 colių, 
prirengta 
52 colių, prirengtą/! 
Maleviotos '■si sT kojos 
na ............................
Enameliotos sinkos 
viena ........................

G E R B. Naujienų skai
tytojo® ir akaitytojai

ir pratarai pirkinių reikalais
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose 

%

$127.75 
. $35.65 
kiekvie- 
.... $1.50 

kojos, kiek- 
......... $3.00 

^ŲT-TO-FIT APŠIL
DYMO ĮRENGIMAS 
Atsiųskite skėčių arba 
klausite kainų, garu, 
arba karštu vandeniu 
šildoma. Sutaupykit pu
sę. Pasimatykit su mu
mis pirm 'pirkimo. .

DYKAI PLANAI 
Mes suteikiam įdėjimo

’Roua^ 
BOJLĘR

planus dykai. Telefonuokit musų 
inžinieriui dėl aprokavimo.
JEI REIKIA PLUMB1NG0 ARBA 
APŠILDYMO REIKMENŲ MES 

PARDUODAME

Nauji na- 
sekantn Kazys

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra pinku jeigu gali taip 

* 1 padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žhiogui. O 
tuo tprpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų ©malęs —„ tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickonu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

Daktaras dėl vyrą 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge 
riausiaa darodymas 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?
,DR. M. G. MARTIN 

^m.1337 W. Madison St.
Chicago, III.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
j. SUŽINOK TIESĄ. WaHarmano bau 
aymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egz&mi 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Kuosas nuo Bros, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja- 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi 
cinoje ligos ligliol skaitomos neįveikiamomis 
lengvai pasiduoda Sitam moksliAkam gydym. 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visu- 
vėliausius Kertinius, čiepus., antitoksinus, bak 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles b 
vėliausius ir geriausius budus gydymui U t a i 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ut 
ganėdintu pacijantų, kurie plaukte plaukia 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau <lel dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminą 
vimo.

X—RAY EGZAMINAClJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kac 

dėl perdaug svieto mano ofise nega 
lėtunet pasikalbėti su manim. Tei 
singaą gydymas. Nėra apgavingi

Pasekmirzynmų ar prižadėjimų, 
a tokios, kokių norite.
Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Seredomis ir nubatomis: 9 ryte 1b 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Ckiesi^, TI1

■

Jei nori išmokti 
Kerai rašyti 
nusipirk typewriterj.
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Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

Iš “Birutės”
- ■ --1 - -

Koncertų-Koncertąs. —* “Biru
tės” bosams garbė.

Ketvirtadienio vakare, 8-toj. 
valandoj, "Birutės” bosams bu
vo suteikta garbė ir pirmeny
bė. Šitie 27 dideli vyrai pasi
davė "Dzimdzi-Drimdzi” hipno- 
tizmui. ir už keletą minučių jau 
jie pradėjo siūbuoti su direkto
riaus A. Vanagaičio rankos di
rigavimu ir pradėjo dainuoti:

"Aš mergytė, kaip rožytė.”

Dineika iŠ Dzimdzi-Drimdzi’* 
pastebėjo, kati "artistai gali iš
sivystyti tik tarpe artistų,” o 
ęhicagiočiai visi užtikrins kad 
"Dzimdzi-Drimdzi” 1 yra tikri 
artistai.

Koncerių-Koncertas. Kodėl 
visi taip įdomaujasi apie tą 
Koncertų-Koncertą ? Kodėl “Bi
rutę’’ ir "Dzimdzi-Drimdzi” tiki
si turėti 1,500 publikos? Pir
miausia. dėlto, kad Koncertų- 
Koncertas rengiamas viėnoj iš 
puikiausių svetainių Chįcagoj, 
būtent Mid\vay Masųnic Tenįple, 
6115 Cottage GrOve Avė., kurią 
užbaigė budavoti apie 6 mėnesiai 
atgal, čia randasi visokį pato
gumai, prožektoriai, ir visokie 
įtaisymai dėl sudarymo įvairių 
šviesų afektų. Antra Koncertų

25 tokių didelių vyrų su to
kiais didžiuliais^ balsais dainavo 
tokią lėngvutę dainytę apie to
kią mažą mergytę. Neužilgo iš 
kito kam(po ir tenorai po biskį 
pasigavo savo partiją. Jau pra
dėjo girdėtis ir altų balsai, ir ga
lų gale sopranai, ir tada visas 
choras, iŠ suvirs 60 narių už
traukė “Mėrgytę,” tai ir klausy
tojams sunku > buvo susilaikyti 
nuo šokimo.

Taip prasidėjo "Birutės” pir
ma repeticija po direkcija A. Va
nagaičio ir J. Olšausko, prisi
rengiant prie šio sezono didžiau
sio surprizo —- Koncertų-Kon
certo. Repeticijoje dalyvavo SU- 
virž 60 chorrsitų, kuriu skaičiuje 
biivo daug mums gerai žinomu 
solistų ir solisčių. /‘Birute” ti
kisi gauti dar didesnį skaičių 
narių, kad ch'otas pasiektų iki 
100 choristų. Ypatingai gerus 
progos yra tenorams ir altams; 
o sezono pleniftj ir tvarka, kurį 
“Birutės” valdyba Su ."Dzimdzi- 
Drimdzi” išgalvos, užtikriną prę 
siruošusiems nariams daug 
džiaugsmo, linksmumo, "fonių” 
ir materialio pelno. Viktoras

Koncerte dalyvaus jėgos tokios, 
kokių nė koks parengimas, nė 
Viena organizacija negali su
traukti. Didžiulis choras bus 
geriausias Amerikos lietuvių 
clilpras. Solistai, kurių vardai 
bus paskelbti vėliaus, bus tie, 
kuriais Chicagos publika dau
giausia interesuojasi. - Na, o 
"Dzimdzi-Drimzi”, turės visikai 
r m ją programą, Sutaisytą ŠPC- 
cialei dėl Koncertų-Koncerto, ir 
nieks negalės Chicagos publiką 
sulaikyti nuo atsilankymo ir pa
matymo šios dalies programo. 
Nežinau, ar aš iškentėsiu belau
kiant Koncertų-Koncerto.

Sekanti "Birutės” repeticija, 
Į kurui kviečiami ir norintys, pri
sirašyti prie šitų siurprizų, į- 
vyks Feliovvlship svet., 831 W. 
33rd PI., nedėlioj, sausio 18 d.. 
2 vai. po piet. Ateikite!

. —Well.

JTATOIENUS, Chlcfk?n, M.
rr - tnir-~ - - 4i>r nir i iirrIMKMMI

Dalyvaus dideliame konservatorijos1 koncerte

p-lė Lulu Rabėn, žymi smuikininkė dalyvaus Beethoveno Kon
servatorijos mokytųjų koncerte, sausio 18 d., American Bohe
mian svet., 1436 W. 18 st., 3:J5 po pietų.

Bridgeportas
’ .Iš Bridgeporto gana daug ra

šoma, taip kad ir man mažai kas 
beliko rašyti, — tik mažesni da
lykėliai, kurių korespondentai

mą kartą išpildys lietuvių 'kal
boje smuikai ir pianui prita
riant Rachmaninovo “Nedai
nuok, gražuolė” ir kitas. P-nas 
Serge Borowsky, Baritonas, 
Maskvos Operos Artistas, dai
nuos veikalus ir lietuvių kalbo
je ir duetą

VYSKUPAS J. GRITĖNAS 
CHICAGOJE

JONAS RATKEVIČIUS
Mirė pavieto iigonbuty, ket 

,i verge, sausio 15, 1925, 8:15 vai.
ryto Nevedęs, 37 »metų am
žiaus. išgyveno Amerikoj 17 
metų Iš Lietuvos paėjo Dau
gių kaimo, Biržų ap. Paliko di
deliame nubudime pusbrolius A. 
Lumaną ir Juozų Dievaitį ir 
dėdę Amerikoj. O Lietuvoj tė
vus, brolius ir seseris. Laidotu
vės atsibus f.anedėly sausio 19, 
1:30 po pietų j Tautiškas Kapi
nes išgamų 4020 So Artesian 
Avė. Malonėkit visi giminės, 
draugai ir pažystami dalyvauti 
laidotuvėse. Lieka nubudę

Pusbroliai.
Laidotuvėse patarnauja S. J. 

. Dvokas, Tel. Boulevard 3305.

TEKLEI KIS
Sausio 14 d , 12 vai, nakties, 

1925 m. County ligoninėj persi
skyrė su šiuom pasauliu, buvo 
48 metų amžiaus. Arnikoj 
pragyveno 16 metų. Paėjo iš 
Lietuvos Raseinių apskr., Kra
žių parapijos, Pabutkalnio kai
mo. Paliko nubudime moterį 
Zofiją, sūnų Antanų — 19, My
kolą, 20 metų, dukterį Kazimie
rą — 26 metų iv broli Mykolą 
ir dvi seseris Uršulę ir Rozali
ją. Lietuvoj du broliai Kazi
mieras ir Juozapas .

Laidotuvės įvyks panedėly, 
Sausio 19, 1925 m., 8:30 vai. iš 
ryto iš namų 4533 Hermitage 
Avė. į Šv. Kryžiaus Bažnyčia, o 
iš ten po pamaldų į Šv. Kazi
miero Kapines.

Kviečiame visus draugus pažį 
stamus ir gimines dalyvauti lai
dotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, vaikai ir brolis.

veikiausia nepastebėjo.
Turtingiausia nariais ir pini

gais draugija Bridgeporte yra 
Simano Daukanto draugija. Jos 
turtas siekia virš 58,000, o ir 
narių daug turi. Tai vis pasidė- 
kuojant buvusiems ir esantiems 
geriems vadovams, kurie ir iš
auklėjo tą draugiją iki šios aukš
tumos.

Bet kartais pasireiškia ir apsi
leidimas ir tni nedovanotinas 
apsileidimas, štai jau nuo 1923 
metų pabaigos draugija kalba 
apie pastatymą tinkamo pamin
klo ant Simano Daukanto kapo 
Papilėj. Pernai, rodos rugsėjo 
mėm, tapo išrinkta ir tam tik
ra komisija susižinoti su kitdmjis 
Lietuvos istoriko vardą nešio
jančiomis draugijomis ir ben
drai pastatyti paminklą. Ko
misijos priešaky stovi p. T. J. 
Bet nors jhu daug laiko praėjo 
nuo jo išrinkimo, tečiaus dar ne 
vieno komisijos susirinkimo ne
buvo, nes jų nesušaukė komisi
jos pirmininkas. Susirinkimuo
se gi komisijos nariai vienas i 
kitą dairosi ir neturį ką pasa
kyti. Tai yra negražus komisi
jos ir jos pirmininko apsileidi
mas.

Dabar, kaip girdėt, ir Lietuvoj 
y ra susitveręs tam tikras (komi
tetas, kuris tuo pačiu rei
kalu rūpinsis. Jei savistoviai 
neįstengiama veikti, tai nors tą 
komitetą reikėtų paremti. Bet 
taip ant vietos stovėti ir nieko 
neveikti negalima. A. Z. B.

Lietuviu konservatorija 
duoda didelį koncertą

Sekmadienyje, sausio 18 d., 
Beethoveno Muzikos Konserva
torija rengia “Linksmą Valan
dą”. Tą muzikalę .puotą pateiks 
konservatorijos mokytojai Ame
rican Bohemian svetainėje, 1436 
W. 18th St., 3:15 po pietų. Ar
tistai neketina dainuoti ilgų ope
rų arijų. Išpildys visiems gerai 
suprantamas ir koncertams ata
tinkamas dainas ir roiųansus. 
Programų dalyvaus žinoma 
smuikininke p-lė Lulu Raben. Ji 
užliuliuos smuikuodama klausy
tojus taip, kaip užliedavo publi
ką p. J. Ramanausko' koncerte. 
Musų Justas Kudirka dar pir-

Dzimdzininky koncertasjautria siela po padangių erd-f 
vieis, pagyventi porą valandų ra
mybėje. .. j

Ot kad ir dėl šio sekmadienip 
rengiamojo Beethoveno Muzi
koj Konservatorijos Mokytojų 
koncerto, kurs bus - Bohėmiah- 
Amcri'can svetainėje, 1436 West 
18th į Street, 3:15 po pietų, la
bai daug sukėlė susidomėjimo 
visoje Chicagoje. Ir kaip gi nc^ 
kalbės, nesidomės, kuomet to-' 
kį koncertą rengia lietuvių kon
servatorijos mokytojai: kompo- 
zitorius A. Pocius. J. Kudirka,’ 
S. Borovsky ir p-lė L. Fta'ljęnJ 
Ka» jie tokie visi juos žino( 
ir apie tai netenka daug kalbėk ( 
ti. .Jų tikslas: kelti lietuvių mu-į 
ziką į pat aukštybes. Pamylę 
lietuvių dainas, įkūrė konservą-j 
torijš, kad lietuviams amerikie
čiams davus galimybės i smok- 1 
ii gražiai dainuoti, kad iš tokių 
dainininkų’ pradarius ,operos -ir 
operetės artistus, kurių dabar' 
reikalinga Lietuvoje ir Ameri
koje. Prakilnus ir brangintinas | 
jų darbas, tatai ta proga ir no-'j 
riu pasakyti: dainų bernužėliai i 
ir mergužėlės - - mokinkitės lie
tuviškai dainuoti! Yra jūsų tar
pe su įgimtais gabumais ir net ! 
talentais. Daina — tai gamtos 
maldtĮ! Ji stebuklus daro. Štai 
per Butėno koncertą Meldažio 
svetainėje, kai "Dzimdzi-Drim
dzi” artistai sudainavo "Laiš
ki t į Tėvynę”, vienas pilietis 
priėjęs prie jų, ištiesė jiems 
ranki}! sakydamas: “aš tąkiii 
dainų senai nesu girdėjęs... Jus 

? giliai mano širdį”... 
atidavė labdarybės reikalui 

Gražu, gi’iau- 
. Tai šitokiais 

jspudžliais kupinas aš ir* išsita
riau apie muziką, nes aš “dai
nų beįnužčlis.

—Jonas J—tis.

užgav 
ir..

šią/savaitę Chicagoje lankėsi visus pinigus!...
Lietuvių Tautos Katalikų Baž- du ir spudinga!.
riyčios Amerikoje vadas, vysku
pas kun. J. Gritėnas, iš Scrąn- 

Vilko Maršas”. P-'ton, Pa. Jisai čionai stengėsi su
ims A. S. Pocius skambins pia- tvarkyti lietuvių tautiškos kata^- 
nu. šis koncertas yra remtinas, likų bažnyčios parapiją (prie 
kadangi rengiamas muzikos.Union Avė. ir 35 g,), kuri bu- 
įstaigos, kuri darbuojasi musųĮvo kreipusis prie
tarpe, lavindama jaunimą įvai- ma, kad jisai paimtų ją savo

jo, .prašyda

riuose muzikos šakose.

Bolševiku malda
I * • U-

/

Draugiška vakarienė

PRANEŠIMAI
‘ ‘ i) z i m dzi -D r i m< l;z i ” 'ruoši a

Eisiva koncertą šio sausio 2J 
dienų West Side apylinkėje 
Me’dažio svetainėje. Koncerti
nė programa labai įvairi ir sa
votiška, galima sakyti "jovali- 
ška." Daug naujų dainų ir 

/tiek pat "fonių”. Kas ateis 
nepasigailės.

c o r-

‘DZIMDZI-DRIMDZI 
ADRESAS

"Dzimdzi-Drimdzi*” in 
pere apsigyveno Mafųuelle
Parke. Visais- reikalais prašo
ma kreiptis šiuo 
"Dzimdzi-Drimdzi”, 
Artesian Avė. Tel. 
8603, Cliieago, III.

adresu:
6612 So.
Kepublic:

Pranešimai

Kruajo cirkuliącija.. —r Sekmadit 
ny, sausio 18 d.,' 10:3.0 vai 
Raymond Chapely. (816 W 
įvyks Mokslių Draugu 
Dr. M on t vidas skaitys
apie kraujo cirkuliaciją, 
dalyvauja p-lė Marijona 
man. —Mokslo Draugai.

31 st.) 
paskaita, 
paskaitą 

Programe 
Ziminer-

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pa.šelpos valdybas susi
rinkimas ivyk.s^grmadienį, sausio 
19 d., Liuosybės svetainėj, 11822 
Waį>ansia Avė., 7:30' vai.. vakare. 
Visi valdybos nariai malonėkite 
susirinkti laiku. —X. Saikus, rašt.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 18 d., 1 vai. po
pietų, Mark yvhite StĄiarc knygy
ne, 30 irHalsted gatvių. Visos na
rės malonėkite atsilankyti.

—Valdyba.

Amerikos Lietuvių Teatro kūrė
jų sąjungos repeticijos veikalo 
“Pakrikėliai" įvyks pirmadieny, 
sausio h) <1., 7:30 v. v., Mildos na
me, Vaičkaus Dramos Studijos sve
tainėj. Visi lošime dalyvaujantieji 
būtinai turite susirinkti, nes vei
kalas “Pakrikėliai” reikalauja daug 
lavinimosi, o laiko nedaug liko.

—•Valdyba.
. ~ r‘Cicero, III. — Laisvo Mišru cho

ro generalis susirinkimas .bus lai
komas sausio 18 (tį mOt) ' S. ‘49th 
Avė., Lukštai syettlrnf’j,••Aaip 2 v. 
po pietų. Mldnhėkjtb visi Atsilan
kyti, nes buš. renkama valdybų ir 
įnytarsimę . ko|cj Čh’oro' vedėją im-, 
įiimę. —John Levąnas, rašt.

Teatrališka Dr-ste šv.Lietuvį
Martino/ tinis susirinkimas įvyks 
šeštadieh .sausio 17 d.,'7:30 vai. vak. 
Šv. JurgiVparapijos svet. 32 PI. ir 
Auburn Nariai privalo skait
lingai susirinkti nes bus daug svar
bių reikalų aptarti.
T. Janulis pirm., P, Kiievičia nut. rašt.

LSS. Vili Rajono knygų peržiūrėji
mo komisija malonėkit susirinkt sau
sio 18 d., 1925 m. Naujienų name, 1 
vai. po pietų.

ir kad prirengus atskaitą busiančiai 
LSS. VIII Rajono konf rėpei jai.'' “

Taipgi dalyvaukit Rajbno .' finansų 
sekretorius ir kasieriu.s.

A. Viis, LSS. VIII. JRaj! sekreC.A

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bęmb'ovo^p^kcionierių metinis su- 

?. ’ _ , sausio
31) vai. vakare, Mildos sve- 

Kvie- 
čiame visus akcionierius atsilan
kyti į .susirinkimą. Bus rinkimas 
direktorių ir kitokiu svarbių rei
kalų vra . Aiulttorium reikalais.

i - k —Valdyba

sįrihkijrFĄs^ įvyks panedėly, 
Bus peržiūrėjimas finansų knygųj '.įj'jn'-į; 'į',1,
kad nrirentrus atskaita busiančiai „J ........

Moteriške šėtonas, trijų aktų traj 
gėdija; vaidina Simano Daukanto 
Tcatr. Jaunuomenės Kliubas nedė
lioj, sausio 18 d., 7:30 vai. vak., C. 
S. P. S., 1126-30 \V. 18 St. Po tęat- 
rui šokiai. Kviečia Komitetas. ■ ,

Chicagos moksleivių. *2 kuopos 
sporto skyrius rengiu ,'čiužinojimą, 
VVashington ■Pdi'loė, sekmadieny, sau
sio 18, 2 vai. po pietų. Kviečiame 
visus atsilankyti.

—Sporto Komisija*

Draugystė, Pažinties Liet. Ameri
koje turės metinį susirinkimą sau
sio 18 7d., 1 vai. po pietų, A. Sta- 

svet., 4625 S. Paulina St. 
visi draugai turi būtinai 

pribūti, nes yra daug svarbių rei- t.
—Jos. Yucius, prot. rašt'-

niewicz 
Taipgi

kalų aptarimui.

APSIVEDIMAI
IEŠKAU susipažint vaikino arba 

našlio, nesenesnio kaip 4(1 m., ne-^ 
skiriant tautos, kad tik butų lais
vas ir apsišvietęs, negeriąs svaigi
nančių gėrimų, mylėtų gražų gyve
nimą. Aš esu našlė, 41) m., laisva, 
mylinti gražų gyvenimų, galiu būt 
tinkanti ir inteligentui, nes esu ap- 
sišvietus. Norinti susirašinėti, mel
džiu prisiųst ir paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu.

V. B., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Box 445

Iš Kęnsingtono draugijos D. L. 
K. (ieiemino nariai, kurie esate ap
siėmę prie darbo ant baliaus sau
sio 18 d., Strumilos svetainėj, atei
kite (> vai. vakare, nes Įjrogramas 
prasidės kaip 7 valandą.

—P. Grigula, nut. rast.

globon. - ,
Minėtos parapijos iklebonu 

vyskupas paskyrė tkun. Tautą. 
Kartu jisai nutarė viešai pa? 
skelbti, kad kili asmens — pp. 
Žukauskas, Linkus, Mikniaus-} 

. kas, Zalinkus ir Geniotis — ku- tau-; . . . ...rie sukinėjosi toje parapijoje, 
į kaipo "kunigai”.
bendra nė su. Ja
viii Tautos Katalikų Bažnyčia.

Kun. J. Gritėnas yra dar jau- drotui, senam socialistų darbuo- 
nas žmogus, ir tik keturi mėne
siai atgal bitvo konsekruotas 
katalikų bažnyčios vyskupu. Va
kar, atlikęs reikalus Chicagoje, 
jisai vėl išvažiavo j Scrantoną.

ChiAš visai nesistebiu, kad 
cagos bolševikai pernai ant 
tiškų kapinių norėjo melstis už 
Lenino dūšią. Juk bolševikai jau’ 
senai yra fanatikai. Ir jiems! 
niekas daugiau nebelieka dary
ti, kaip tik melstis.

Politiniame gyvenime bolševi
kai nebeturi jokios reikšmės. Jų 
politika senai subankrutijo. O 
fanatikų pas juosi yra dar už
tektinai. Tai niekas daugiau bol
ševikams nebelieka daryti, kaip 
suklaupti ant kelių ir melstis 
prie mirusio savoz pupos Leni
no.

Kad užlaikius savo bolševikiš
ką vierą, jie j^ra priversti 
skverbtis į lietuviškas organiza
cijas ir ten savą vierą platinti. 
Tautiškų kapinių apvMkščioji- 
muose visuomet susirenka daug 
žmonių, tai bolševikai tuomi ir 
nori pasinaudoti. Tenai jie įsi
skverbę į valdybą praves savo 
nutarimus ir tautiškas kapines 
pavers į bolševistinį Maxwell.

Beto, bolševikams dar yra ir 
kitas išrokavimas. Jie pradės 
savo Maskvos pasiuntiniams pa
sakoti, kad jie Chicagoje užka
riavo visą lietuvišką publiką ir 
todėl bus daug lengviau gauti 
daugiau sandvičių iš Maskvos.

Bolševikai nori vienu šuviu 
nušauti du zuikiu, — lietuvių 
tautiškas kapines paversti savo 
ta voro jomarku ir dar gauti iš 
Maskvos sandvičių už gerą pa
sidarbavimą.

Tik bėda, kad jau Chicagos 
lietuviai gerai pažysta tuos 
paukštukus. Lietuviai rubsiu- 
viai jiiu nuo jų atsikratė. Tai 
dabar jie bando įsiskverbti į 
tautiškų kapinių valdybą, kad 

ten galėtų drumsti vandenį ir 
gaudyti žuveles ant savo meš
kerės.

Nuo? bolševikų maldų ir kitų' 
jų gerybių' lietuviai turėtų apši- 

I saugoti ir nesiduoti tiems Mask
vos davatkoms savęs už nosies

Lleluvįs.

neturi nieko 
nė su Lietu-

Apie muziką
padainuosiu dainų

\š dainų bernužėlis, . 
Ašį atdarysiu dainų

i lai p gražiai jautriai n

LSS. 4 kp. draugiška vakarie
nė įvyko sausio 10 d. Gašpadi- 
nėms-draugėms Baronienei, Ska- 
maraukienei ir Mauricienei, ku
rios nejnuilstąmąi darbavosi, ta
riame Širdingą ačiū, taipjau kar
tu if visiems svečiams. Laupjau 
tariame; širdingą ačiū už pasaky
mą getų | prakalbėlių drg. Čepo
niui, kuris trumpai apibudino 
niekuriUs svarbesnius socialistų 

: nuveiktus darbus ir drg. A. Kon- 1 J • • 1 • i

, Dr-jos Lietuvos Ūkininko metinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, sau
sio 18 <1., M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd PI., lygiai 1 yal. po 
pietų. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti ir taipgi norintieji prisirašyti.

—Valdyba.

Lietuvių Tautiškos Kapines. Lytų 
savininkai ir draugijų atstovai esate 
kviečiam* Į metini susirinkimą, kuris* 
įvyks nedėlioj, Sausio-January .18 d., 
1925 m., Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted gat. 12:30 po pietų. Jūsų

■ . atsilankymas būtinai reikalingas, nes
cialistų nuveiktus darbus, nuro- bus rinkimas pęnkių naujų trustisų,

i kas yra svarbiausias dalykas visiems 
lotų savininkams, ir taipgi bus dau
giau kitų svarbių reikalų.

—Kapinių Valdyba. »

j ieška i; apsivedimui vaiki
no. Ąš esu vidutinio amžiaus 
moteris. Vyrai alsišaūkit.

2241 W. Carver Avė.
Krautuvė, Ghicago, 111.

Tai 
meiliai dainuoja, jaunimas Lie
tuvoje ar tai bernelis dobi
lėlis, ar lai. mergelė. -• lelijėlė 
šienelį begrebiant žalioje pieve
lėj! 'Lasai Lietuvos jaunimas 
kad ii' k?.žin kaip butų vargų 
vargelių prispaustas-prislėgtas, 
vargų-rupėsčių nukamuotas, su
dainavęs iš savo jautrios kruti
nės lietuvišką dainų, netik pats 
užmiršta visus vargus, bet ir 
kitus sužavėja savo nekalto tu
rinio daina, įliuliuo-ja-įsupa ir 
užliuliuoja. visą šeimyną ir taip 
pasaldiną likimą griaudžiomis, 
išsilsimo pilnomis lietuvių dai
nėmis, kad visi viską užmirštų.

tauta — dainininkų

tojui, kuris irgi kalbėjo apie so
cialistu nuveiktus darbus, nuro
dydamas, kad nors mažai jų li
ko po komunistinės audros, bet 
visgi pąjiegia surengti tokias 
smagias draugiškas vakarienes 
ir sutraukia gražius būrelius 
draugų ir pritarėjų; taipjau pri
siminė ir apie socialdemokratus, 
kvięsdanias ir jiems suteikti 

.smagumo ir paremti jų sėkmin
gą darbą.

Aukojo savanoriai: Dr. A. 
Kaušila $1.50; A.'Kondrotas, N. 
G. Mauricas, J. Povilaitis, S. Ša
lis, K. Ambražunae po $1; nepri
duotų pavardžių $2. Viso $8.50.

aukotojams tariame šir-Visiems 
dingą atįiu. Pinigai pasiųsti Lie
tuvon dj K Bieliniui.

—Rengimo Komitetas.

PRANEŠIMAS

Li etuvių 
tauta!

Lietuva ilgai buvo 
o žmonės kankina-

J IEŠKAI’ a psi vedimui vaiki
no. Aš esu vidutinio amžiaus 
moteris. Vyrai atsišauki t.

2211 N. Girver Avė.
Krautuvė, Clifcago, TU.

S. L. A. 2 Apskričio kuopų delegatų 
metinis suvažiavimas įvyks 18 d. sau
sio (Jau.) 1925 m., Tatgurnio svet., 
1200 E. 93- čia gatvė, Burnsidc, III. 
Suvažiavimas prasidės lygai 12 vai. 
dieną. Visų kuopų išrinkit delegatai 
esate prašomi nevėluoti. Važiuodami 
iš Chicagos imkit Cottage Grove No 
4 gatvekarius ir važiuokite iki 93-čios. 
Čia imkit 93-čios gatvekarius ir va
žiuokit j rytus iki pasieksite No 1200, 
ten rasite svetainę.

—P. J. Petronis,
S. L. A. 2 Apsl •. Sek r.

šeštadienį, Gausio 17 d., 7:30 vai. 
vakaro, Raymond Chapcl, 816 W. 31 j 
St. įvyks susirinkimas L. M. S. A. 2- 
os kuopos. Bus svarstorųi svarbus rei-, 
kalai. Meldžiu atsilankyti.

J. Urbonas, Rašt.

Didž. L. K. Vytauto'

JJESKO PARTNERIU
.HbšKAl' partnerio prie groscr- 

nčs ir luncli ruimio; gera proga 
padaryti pinigų.

Alsišaūkit
Višniauskis, 
3 \V. 137 SI.

BIVERDALE. IIJf.
Tel. Ri\( rdale 45

JVAIRĮĮS SKELBIMAI

Ir nors . 
prispausta, 
mi, kaip jau minėjau, lcng*vino 
savo tgyvenimb naštą dainomis Jagie 
ir muzika. }• •

štai kad ir Amerikoje, lietu- įfu 
viaiLgdiina ir tūbai' stnįkjiii. imį- 
(Ihbeti, pavargti, bei lik pilgar- 
sink dainų .koncertą, lak kas' gy
vas ir- sveikas ; jaunas ar senas, 
darbinihkas^dr.; inteligentas, — 
visi traukia - pą&ĮUausyti lietu
viškų dainų, pa^kraidyli savo

šiuomi pranešame visiems Town- 
oflakiečiamsk kad mes jau tuias 
laikas kaip nupirkome Jogiellps 
Pharmacy ir per tą laiką sutvar
kėme v ustinę, taip, kad atsilan
kiusieji 
sakančiu 
teisingus 
kainose.

Užlaiki 
vaistus J .........................
vartojami medicinoje.

Receptus pildome su didžiausių 
atsargumu, nežiūrint ar jie rašyti 
Europicpių ar Amerikiečių dakta
rų. i

Pasitaikius nelaimei suteikiame 
leisingni patarimus ir nurodome 
geriausius gydytojus dovanai.

Netikėtame atsitikime pagalbą 
galite gauti nors viduryje nakties.

Pilnai užtikriname, jog buvusioji 
...^.‘iio Pharmacy nuo šio .laiko 
jums bus mylimiausia vaistinė, kur 
dabar vra įrengta su noru pada-

i žnĮonėms geri ausi ąMr 
Iriausių Aptieką.

• Mch iM'Jiųiamc gazo ir 
bitas ir siunčiame |)inigus į 
Amerikos ui lestus.

Su Pagarba, 
' Aplielioriai:

J, Kazlauskas, Ph. G .
F. J. šeštokas, Ph. G.

1559 S? llermitagr Avė.. Ghicago 
Phone Bouievard 7078 

(Paskelbimas)

kad mes jau tulas

kad atsilan- 
visados gausite pilnai at- 
s ir šviežius vaistus bei 

patarnavimus visuose rei-
ome visokius lietuviškus 
ir žoleles, kokie lik yra

Leb.-Gvardija 1
draugija laikys metinį susirinkimą,1 
nedėlioj, sausio 18 d., 1-mą valandą 
po pietų, švento Jurgio parapijos sve
tainėj, 32nd PI. ir Auburn Ąve, Vi
si nariai malonėkite laiku pributn nes 
bus daug svarbių dalykų aptarti?

S. Kunevičia, Nut. Rašt.

Jurgio parapijos sve-

Tel. Yards 7282
BRIDG EP( IRI' P AINT1NG 

« H1)W. CD.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. I 

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez..

Northside. — Vaiki} draugijėlė Bi
jūnėlis nuo dabar kas šešadienis kaip 
2 vai. po piet turės dar vieną svarbų 
Įiainokų skyj'iti tai hygiėnos, kurį dė
styti pasižadėjo daktaras Antanas 
Montvidas. Lietuvių kalbos pamokos 
ryto, mokytojas daktaras A. Mant- 
vidas. Ir dainų pamokos kas sekma
dienio nuo 11 vai. ryto mokytojas p. 
P. Sarpaliu.s. Visos pamokos atsibu- 
na Liuosybes „svetainėje, 1822 Waban- 
sia Aye Todėl Bijūnėlio nariai, arba 
norinti tapti “B.” nariais malonėkite 
susirinkti ant pamokų virš nurodytu 
laiku. Komitetas.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučertiių, delikatesen, 
restauracijų, saldainių krautuvių, kep
tuvių. Sppcialis prirengimas Sosth- 
eim’s labai tvirta dėl keptuves, 
giai. Pinigais arba išmokėjimu) 

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA SlORE F1NTURE (O.

pi-

PRADEK IT NAUJUS METUS 
LAIMINGAI

Ateikite į Dievo Namus 1447 v-50 Ct. 
Cicero, III. Nedėliomis ant 3 po pietų, 
Utaininkais ant 7:30 vakare. Išgir
site ir išmoksite kaip pastot laimin
gais.

Kviečia KOMITETAS.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia "Bunco” Puri y 
Šeredoj, sausio (Jan.) 21 d., 1925. 

-v. ., Mildos salėj, 3142 >So. Halsted St. 
sąžines- pradžia 8 v. vale. Pelnas skiriamas 
.. . sušęlpimui Kauno ir Vilniaus naŠlai-

olektros ^įų. Kviečiame visuomenę atsifair^y 
\isus Įį .j. p|.je šio labdarybės dar

bo. —Komitetas.

LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS 
SU MOTELIU

Visados gerus maistas ir guolis;
teisingas patarnavimas,

A. GUCJDELIŠ,
c »..:.. f.. i _

Lafayetfe 5998

L. S, J. Lygos sporto skyrius 
rengia čiužinėjimą VVashington 
parke sekmadieny, sausio 18 
vai. po piet. Kviečiame visus 
lankyti. —Sporto Komisija.

2

DUOSIU ruimą dykai moteriai, 
pagelbės man apvalyti kam 

vakarais. Moteris gali būti 
vienu vaiku. Merginos Jai 

•s suimtomis 
vakaro, o nedaliomis visu 
(3rd floor rear). 

3541 Su. Lowc Avi

bariiU.s 
ir su 
ncalsišaukia. 
nuo 5 
dieną.
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*
šeštadienis, Saus. 17, 1925

ISRENDAVOJIMUI
riu flatas anglim šildomas. Na
mas uaiijas su naujos mados 
itaisvmais. Atsišaukite dienos 
laiku.

4518 S. Mozart St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame nam£, 4 
kambarių flatas, karštu vandenin 
šildomas $60. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
'J ei. Prospect 3926

REIKIA GERO DARBININKO 
darbas ant visados su geru a(lygini
mu apie $r>0 65 Į savaitę. Parsi
duoda 6 hekeriaus” (hakery) brokas, 
visai naujas, su visais koštu įnertais. 
Uždarbis, garantuojama. Viską par
duosiu už $800.00.

Rašykit
Naujienos 

1739 So. Halsted St., 
Bos 410

PARDAVIMUI m u z i k ai i šku 
instrumentų krautuvė, turi biri 
greit parduoki dėl kitų reikalų, 
laibai pigiai. Gera vieta ir pigi 
renda, sykiu galima ir gyveni i.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapą. Visos 'mašinos geros, vieta 
išdirbta per B metus. Nupirksi! pi
giai, nes turiu apleisi i Cliieagą. 
Renda pigi.

Kreipk i lės:
3347 S. Union Avė.

ANT RENDOS Šimas ir I kum 
bariai. Gera viela dėl biičernes ar
ba kriaučians ne biznio štoro. Ren
da sBO. Viela 6938 S. \V'entwoi‘lh

32OO l.owe A v 
Tel. Bonleyard 9205

<

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

PARSIDUODA už pusę kainos 
vaislinyčia, puikioje vietoje ant 
bulvaro. Uolu vinis ir kitataučiais 
apgyventa. Kuris nori turėti pel
ningą vielą, lai tuojau atsišaukia.

A. J. Sutkus,
1007 8th SI., Waukegan, III.

Phone 1108 \l

I I RH parduoti jūsų pačių 
kairia pirmos klesos bučernę; 
visi nauji įrengimai. Yra ir Ira
kas. \

2842 Archer Avė.

PARENDAVOJIMUI fialas, 3 kam
barių ant antro l'loro; apšildomas 
garu. Vaikinams, merginoms arba 
nesenai vedusiai pbrai.

1026 S. Artesian Avė, 
Brighlon Park

Parduokite man jusu 
liuosu laiką

Aš uždirbau vidutiniškai $10 
savaitę savo liuosame laike. 
Aš dabar esu manageris, nu

rodysiu ir koperuosiu su jumis 
ir parodysiu jums kas galima 
yra padaryti.

Ateikite dėl asmeniško 
kalbėjimo.

MANAGER
1905 Belmont Avė.

Atdara* nuą 9 rvlo iki 9

pa ši-

Vak.

PARENDAVOJIMUI 6 kambarių 
l'latas; visi kambariai šviesus ir 
visi parankamai šios gadynės. Ran
dasi Brighlon Purk kolonijoj. Rėn- 
dos $35 j mėnesį.

AUTOMOBILIAI

1

SIŪLYMAI KAMBARIU
kambarius 
žmonėms,

AUTOMOBILIUS parsiduoda, 3 
sėdynių, aštuonis mėnesius važinė 
tas, vepas 800 dol. Atiduosiu už 
$460 ir išmokysiu važinėti jeigu 
reikės, Kreipkitės.

Painiau

PARDAVIMUI bučerne, grosernė 
ir sūrių išdirbystė daranti gerą biz
nį. Apgyventa vieta* daugiausia lie
tuviais.

Atsišaukite
Box 187

3210 So. Halsted SE

PARSIDUODA pirmos klesos pia
nas. Parduosiu pigiai, nes turiu 
urnai apleisti Chieagą. '

Kreipkitės:
W. KAČENAUSKAS, 

1613 String St., t
I fl. renr house

turiu

PARDAVIMUI; už $135 nupirk
si! mano $600 vertės grojiklį pia
ną. 140 rolių ir benčius. Turi būt 
parduotas tuojau. Atsišaukite šian
die iki 4 ,va|. po pietų.

A- B -iC STORAGE HOUSE 
1646 W. Madison Si.

ŠTAI JŪSŲ PROGA!
Čia jūsų ateitis. Turiu kelioli-j 

ką gerų farmų FLORYDOS val- 
tijpj, kurias parduosiu už cash 
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tiktai $495, visi 20 
akrų apsėti orindžiais, valdžio
mis bulvėmis ir t.t. Į 5 metus at
neš pelno nuo $3,500 iki $5,000 
į metus. Tai yra daug geriau ne
gu dirbti dirbtuvėj. Taipgi tu-

PARS1DUODA du pečiai; vienas riti visokių farmt.i jau prirengtų j 
kornbination ir kitas kietom ang
lim,. žieminis. Taipgi parduoda 7 
šmotų valgomo kambario setą.

2218 S. Irving Avė. 
3rd floor

Proga Farmeriams
IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bizniu, namas randasi lietuvių apie
linkėj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant farmos nepaisant valstijos, 
atsišaukit tuojaus, nes savininkas pri
verstas eiti ant farmos.

REIKALINGA BUČERNĖ
IŠSIMAINO 5-ių kamabrių muro 

bungalovv ant buČemės, kreipkitės 
pas

PARSIDUODA vieno aukšto ma
rinis biznlavn namas su trimis 
krautuvėmis, 6 m, senumo, geroje 
biznio vieloje ant Kedzie avė ir 39 
Si. Kaina $16t500, arba mainomas 
ant 2 aukšly namo Marųiielle Ma- 
nor. SI. Martiniais, savininkas.

Tel. Boulcvard 7245

NE( JI HDfcTAS bargenas: bučerne 
ir •gorsernė ant pardavimo; gera 
vieta, lietuvių kolonijoj, biznis iš
dirbtas |x*r daug metų. Gausitč bargeną, kas pirmas, tas laimės.
Turi būti parduota i trumpą laiką j 

722 W. 35th St.
Phone Boulcvard 3249

NAMAI-2EME
DIDELIS murinis, 2 Ratų narnas 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu Šildomas, tile va
nos, beržiniai trirntngai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

DUOSIU dykai 
vidutinio amžiaus 
prie rooming house. 
lės padirbėti liuosu laiku. Dar
bas lengvas.

3752 Grand Blvd.

PARDAVIMUI automobilius, llud- 
son Couch, lik 7000 mylių važinė
tas arija mainysiu į mažą troką. 
Kas pirks, tas gaus bargeną. Kreip
kitės-vakarais po 5 vai. vak., 2 lu
bos frontas.

3300 So. Union Avė.

PARSIDUODA kuopigiausiai pir
mos kliasos P U LRU1 MIS, BARZDA- 
SKUTYKLA, Š1OKEISE1 ir tt. Lis- 
tas ilgas, renda pigi. Geriausioj 
keitioh. Tokios progos dauginus 
gausit. Atsišaukit tuojau.

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

lo- 
ne-

III.

RAKANDAI
RUIMAS randai dėlei laisvaus ir 

blaivaus vaikino, bei merginos ą>as 
našlės moteries. Liusil Stanish, 
4926 So. VVood St. Žingeidaujanti 
apsilankyti, meldži’u pašaukti tele
fonu

Repuhlic 3105

PARDAVIMUI 4 kambarių 
nauji rakandai Gera ir pigi 
da, kietų anglių užteks visai 
tnai. Parduosiu viską kartu ar 
skitai pigiai, nes išvažiuojame.

K. Valančius, 
2929 VV. 10 St., 2 ItibcK

veik 
ren- 
ž te

PARSIDUODA grosernė pi
giai, lietuvių ir lenkų apgyven
to.} vietoj. Geras biznis ir vie
ta.

Atsišaukite:
44 į6 S. Ilermitage Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, gero
je išdirbtoje vietoj, visokių tautų 
gyventoje. Nupirksim pigiai, nes 
riu 2 panašius biznius.

šaukit
Phoro Boulevard 4435

ap- 
tu-

PARSIDUODA 2 augštfų 'me
dinis namas su storu naujos 
mados įrengimai.

Atsišaukite
4535 So. Marshfield Avė.

NORIN'II pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, namų, lotų aplink 
vienuolyną Manuiette parke. Maty- 
kit J. Namon. 2418 W. Marųuette 
Rd., arti Węstern Avė. Tol. Pro
spect 8678. Ofisas adaras lig 8 v., 
nedaliomis ikį 3 po pietų.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta de) darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su vai-t 
giu arba be valgio, $3 ir $4, $8 į 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. HNsted St.

PARSIDUODA dviejų 
barių furničiai. Gali (i 
barius pasisamdyti.

kam- 
kam-

Pardavimui Restauranas

Ist fl. rear house

Stok ir pagalvok, kur gausi 
tą namą ir minkštą lovą, 
nikis visados, nepamiršk niekados. 
Ruimas ir valgis septyni doleriai 
į savaitę.

Pas

doleriai

3531 S. Pa r nei 1 Avė. 
2-ros lubos iš fronto

ĮIEŠKO DARBO

PARDAVIMUI labai geri ra
kandai dėl 6 kambarių, sykiu ir 
pianas, nebrangiai. Perkupčiai 
neatsišauk it.

1111 S, Sacramento Blvd.
netoli 12th St.%

Turiu visus liudyjimus kaipo 
norsės ir

M II)W1FE- AKUŠERE 
užbaigiau lietuvoje. Moku gerai se
kančias kalbas: lietuvių, rusų ir len- 

' ku, anglų kalbą vartoju silpnokai. 
Kam reikalinga tokia darbininkė, 
kreipkitęs laišku Į

Naujienų Skyrių,
3210 So. Halsted St., Box 186

PARDAVIMUI 5 
kandai: fronto selas 
peta, Singer 
si rakandai 
pigiai. Kam 
sada matvti. 

822

kambarių ra- 
viklrola, kar- 

inašina, konrodės. Vi- 
kaip nauji. Parduosiu 
reikalinga, galima vi-

W. 37 Pla< 
Antros lubos

Kasdienionio biznio įplau
kos yra apie $65—75 — Ran
da labai pi&i. Gera vieta. 
Per 5 blokus nėra, ^to tokio 
biznio. Biznis dirbtuvių tar
pe ir prie geležinkelio sto
ties. Skaitlingas būrys ko- 
ptumerių. Ypatinga prieža^ 
stis pardavimo. Parduodu 
gana pigiai už $3000, arba 
mainysiu ant gero loto arba 
automobiliaus.

Atsišaukit
441 

Naujienos 
1739 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu mū
rinį namą, 4 pagyvenimų, norėčiau 
gauti nedidelę farmą ar lotus ne
toli Chicagos ar ant biznio. Savi
ninkas gyvena ant antrų lubų iš už
pakalio. .1. Balchunas. .

3200 Ixiwe Avė.
Tel. Boulcvard 9265 

-----------------------------1----------------
DIDŽI,AUSIS BARGENAS 

SOUTH SIDE
Parsiduoda Akirbiai 4 flatų 

,2—5 ir 2—4 kambarių mūri
nis namas, ga^ū šildomas, gra
ži vieta, prie geros transpor- 
tacijos, arti 671 St. ir Halsted. 
Kaina tik $18^500/ cash $9,000. 
Rendų į metus $2,676, likusius 
pinigus savinhikas paskolins.

Kreipkitės prie
F.' J. Machiuko 

5616 Šo.i Troy St.
Tel. Prospect 6920

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI labai geri, 
nauji rakandai, vartoti tik bis- 
kį. Pardavimo priežastis — ap
leidžiu miestą.

3736 S. Lowe Avė;, 2 fl.

PARSIDUODA Hardvare 
maliavos krautuvė.

Gerai išdirbtas biznis.
1626 W. 35th St.

ir

SVARBUS pranešimas tiems, ku
rie nori eiti i garadžiaus biznį. Tu* 
riti 100y 135 pėdų žemės tarp 66 
ir 67 gatvių ir SVeslern avė. 'taip
gi guliu pasiskolinti pinigų.

Atsišaukit
Julius AVcleehka

6559 S. Maplevvood Avė., Chicago

MOTERŲ
KEIKIA

moteries dėl
prižiūrėjimo
namų
3139 Edgevood Avė.

' PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė, o taipgi trokas. Gera 
vieta. Geras biznis.

3300 S. Ashland Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu 2 lo
tus po 25x150 vienoj vietoj, ant 
kokio nors biznio. Lotai randasi 
ant Park Blvd.. 20 mylių nuo Chi- 
cagos, Glen Ellyn miestelis. Prie
žastį patirsil ant vietos.

Tede Stockus,
2233 W. 23rd Place. Chicago

kal- 
len-

REIKIA merginos, kuri 
ba lietuviškai, angliškai ir 
kiškai,

Naujienos,
1739 S. Halsted St.. Box 445

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ Ir « 
BUčERNe.

3600 Š. Union Avė.* 
Tel. Yards 0297

/

R EIKI A moterų 
indų plovėjų, 
nedėlioj nereikia 

4169 S. Balsiai

JŪSŲ geriausia proga. Pardavi
mui saldainių išdirbystė su, retail 
krautuve, daromas geras biznis, prie 
geriausio N. W. kampo, išmokinsime 
kaip daryti saldainius dykai. Savi
ninkes išvažiuoja į vakarus.

A. VUKY,'
1938 W. North Avė.

dirbti.
St.

Liuoso laiko darbininkai

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI ladies ir gent’s fur- 

nishings krautuvė irgi vieta dėl 
kriaučio biznio. Savininkas eina j 
kitą biznį.

Atsišaukite
3310 So. Halsted St.

EXTRA^BARGENAS
Parsiduoda arba išsimaino ant 

namo pelningiausis biznis. .Per 8 
metus to palies šavininko išdirb
ta. Yra laikoma grosernė Malt čį 
IIop ir prie namų iSdirbystės, vi
sokių gėrimų ir valgomų daiktų. 
I'uriu parduoti greitai, pigi renda, 

6 ruimai pagyvenimui, su garu ap
šildoma. geriausioj vietoj^ ant 
Bridgeporto. Parduodu pigiai sto
rą ir rakandus, jei reikalinga, nes 
mums būtinas reikalas. Priežastis 
patirsi! ant vietos, nes aptektam 
Ameriką, trumpu laiku išvažiuo
jam į Lietuvą.

Tlie Bridgeport Grocery 
Malt <V Hops (k>.

3354 S. Halsted St., Chicago 
Savininkas J. P. Legeiko

PARSIDUODA už pusę kainos 
bizniavus kampinis lotas 83x125, 
prie 69 ir Westefn avė. Kaina tik 
$5000 arba mainysiu į automobilių, 
j Kreipkitės pas

Jos. Augai lis,
16tl8 S. 50th Avė., Cicero, III.
Tėl. Cicero 3352

PARSIDUODA namas su grosernc, 
pieno ir cigarų storas ir galima .pirk
ti biznį su namu ar be namo. Prie
žastis pardavimo einu į kitą biznį.

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

Cicero, III.

Ar jus galite pašvęsti 3 va
karus į savaitę?

Jei jus seksite instrukcijas, 
didelės įplaukos yra užtikrin
tos.

PARSIDUODA nebrangiai bu- 
&?rnė ir grosernė geroj apielin- 
kej. Renda nedidelė.

1906 W. 63rd St.
Tel. Prospect 1998 arba 4628

uždirbau $60 į savaitę 
mano liuoso laiko ir aš 
esu managerfs. Aš nuro- 
ir koperuosiu su jumis

laike
dabar
dysiu
ir parodysiu jums kas galima
yra padaryti.

Ateikite dėl asmeniško pasi
kalbėjimo.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Vieta išdirbta. Ruimai gyveni
mui. Pigi renda. Kreipkitės:

4107 S. MapleAv6od» Avė.

MANAGER
• 3553 N. Western Avė.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.

PARDUOSIU arba mainysiu 
ant namo bucernę ir grosernę. 
Jeigu atsirastų geras vyras, pri
imčiau už pusininką.

•^5044 S. WentAvorth Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, 2 
.metų senumo biznis. Pardavimo 
priežastis — liga ir senatvė, 
turiu išvažiuoti į California.

Kreipkitės:
3819 So. Halsted St.

nes

SPECIAL BARGENAS,
Parsiduoda 7 kambarių Bungalovv 

netoli 66th ir Artesian, {rengimai vė
liausios mados, karštu vadeniu apšil
domas. Stikliniai porčiai, Turi būti 
parduota greitai, nes einu į biznį.

Kreipkitės
6550 So. Artesian AvėI

PARDUOSIU elektrikinį pia
ną, arba mainysiu ant automo
bilio.

Atsišaukit greitai.
560 W. 18th SI.

PARDAVIMUI patalynė, 7 
patalai ir 16 paduškų •(prie
galvių). Parduosiu nebrangiai. 
Matyti galima nuo 1 vai. po 
pietų. 1915 Canalport Avė.

2 fl. front
PARSIDUODA cash registe* 

ris?, baby buiggie, baby lova 
kėdė.

2202 S. Halsted St.
Tel. Roosevtolt 3277

ir

SPECIAL
Parsiduoda mūrinis namas 67th St.' 

ir Marųuette Blvd. Priešais parką 
3 flatai ir Storas, 3 kaili garadžius, 
visai baigiamas statyti. .

Kreipkitės
6550 So. Artesian Avė.

išPARDAVIMUI namas ir lotas, 
fronto krautuvė ir didelis garadžius, 

furnace 
Tinka bile kokiam bizniui, 

mirtis, kaina

geri gyvenimui, kambariai, j ^^^331 V» * 1 IrzdrlA*

pardavimo priežastis, 
$7750. '

3604 So. Hoyne Avė. 
Tel. Lafayette 4425

PARSIDUODA muro namas 5 metų 
senumo, randasi Brighton Parke, 2 po 
4 kambarius, pečiais šildomas, gra
žioje vietoje, vienas blokas nuo kąru, 
du blokai nuo mokyklos ir bažnyčios, 
geras pirkimas. JKjeipkitės pas savi
ninką.

J. LELEIKA, 
4518 So. Talman Avė.

ir su budinkais, * kuriu kainos 
yrja nuo $1,500 iki $27,000. Del 
platesnių informacijų arba dcli 
katalogo malonėkite atsišaukti 
arba rašyti.

McCASKILL ESTATE 
Lietuvių Departamentas

7 So. Dearborn St., 
\ Room 1548, 

Chicago, III.

F. G. Lucas & GO.
4108 Archer Avė.

Phone 1 ,afayette 5107,

PARSIDUODA naujas murinis biz
niavus namas yra bučerne ir grosernė yra išdirbtas plcisas geram ir ne
tinginiai žmogui tai yra aukso mai- 

1 nos. Galima pirkti viana namą arba 
I vieną biznį, namas randasi Brighton 
| Parke. Atsišaukit po šituo antrašu: 
930 W. 35 PI. Tel. Boulevard 0989.

•WEST PULLMANE, kaipo 
pagarsėjusioj miesto daly, dar 
atsirado 2 mediniai namai po 
6 kambarius; yra elektra, va
nos ir kiti parank urnai. Ren- 
dofTnPšTrpo $70 įmėnesį. Kiek
vienas parsiduoda po $5,800. 
$1000 įmokėti, kilus po $59 į 
mėnesį.

S. Markūnas, 
635 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856—5089

BRIGHTON PARK
BRIGHTON PARK 

BARGENAI
PARDAVIMUI 2 geri mediniai na

mai ant kampinio lolo; 2 flatai po 
4 kambarius ir vienas 5 kambariai. 
Visi flatai su elektra ir maudynė
mis; rendos neša virš $90 į mėnesį. 
Savininkas yra priverstus parduoti 
pigiai; kaina $8,000, reikia įmokėti 
$3,000, kitus rendos išmokės.

PARDAVIMUI naujai pabudavola 
6 kambarių mūrinė bungalovv; ar- 
žiiolo išbaigimas pagal naujos ma
dos; kaina $7,500, reikia įmokėti 
apie $2.500, kitus išmokėjimais kaip 
rendą.

Norėdami pamatyti minėtus tik
rus bargenus atsilankykite dieną 
ar vakarais pas .
BRIGHTON REAT.TY COMPANY 
4034 Archer Avė., prie California 

Ofisas atdaraš visą dieną 
nedėliomis.

PARDĄVIMUT ARBA MAINYMUI 
3 augštų mūrinis kampinis namas, 
krautuvė ir moderniškas flatas. 
ra vieta dėl lunch arba saliuno, 
Western Avė., j vakarus nuo 42 
kaina $9000.00.

Taipgi pardavimui kitos geros 
mos' ir biznio namai.

TUPONICH & SIMAN, 
1344 West 18th Street,

Ge- 
prio 
St.,

far-

1N MARQUETTE Mnnor, 
naujas narnas 2 flatų, 5 -6 
kambarių, garu šildomas, mo
derniškas, noto)i mokyklos, 
didelis bargenas.

6113 S. Washtena.w Avė.
Tol. Repuhlic 9094

PARDAVIMUI, 5 blokai į pietus 
nuo stoties, Doyvner’s Grove, III., 
5 kambarių stucco namas, su 18 
lotų, 30X190 ir vištininkas. Gera 
farrna dėl auginimo vištų arba 
daržovių, kaina teisinga. 'Galit tuo
jau gyventi.

GRAND JUNCTION, 
akrų žemės, 30 akrų išdirbtos 
kambarių namas, porčiai, t“r 
vištininkas, $500, parduosiu už ] 
sę

PARDUOSIU ar mainysiu ant far- 
mos arba mažos prapertes, biznio na
mą 2 fl. po 4 ruimus, 1-6 rūmų, bu- 
černė ir grosernė. Moderniškai įreng
tas namas H. W. H. verčios $30,000. 
Parduosiu tik už $25,000; labai gera 
vieta dėl biznio, parduosiu su mažu 
įmokėjimu. Pardavimo priežastis la
bai svarbi.

Atsišaukite i
Jewelry Stora 

2256 W. 22nd St.

6 zkambarių bungalow, 8 mėnesių 
senumo, moderniška, geroje vietoje, 
cash reikia $2060, kitus kaip rendą.

2 augštų murinis namas, su skiepu, 
2-4 kambarių flatai, modemiškas, 
yra gaardžius, geroje vietoje. Di-

$8300
2 augStų medinis namas, su skiepu, 

2-5 kambarių fatai, aržuolo trimingai, 
modemiškas, 30 pėdu lotas, cash 
$2000. Specialia COOCH 
bargenas 4>Ofc0U

2 augštų naujas medinis namas, 2-G 
kambarių flatai, aržuolo trimingai, 
moderniškas, 37 pėdų lotas, geroje 
vietojo. Didelis
bargenas 4>100UU

Bučerne ir grosernė pardavimui, 
geroje vietoje, Brighton Parke, spe
cialia bargenas. Atdara nedėlioj.

B. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

MORTGECIAl PASKOLOS

kainos.
Grangcr and Company
1510 \V. Van Bure n St.

Mich., 80 
- ‘ ' i, 5 

bamė, 
pu-

Tikras Bargenas

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda medinė 5 kambarių 

cottage, pečiu šildoma, cementuo
tas beismentas, 2 karų garažas, ren
da $55 į mėnesį prekė $5,000, pini
gais reik $2500; randas pražioj vie
toj.

GERAS mūrinis narnas, 2 fintai 
po 6 kambarius, vienas 3 kamba
riai, pečiu šildomas, elektra ir va
nos. Prekė $6600, pinigais reikia 
$2000 Atsišaukit pas

AUG. SALDUKAS, 
4400, S. Campbell Avė.

Savininkas priverstas parduoti, 
nes jam būtinai reikia pinigų, 3, 
augštų muro namas, su mediniu 2 i

iuO; gabius. SU mažu fialų ant
kolonijoj. Brolau, nepraleisk šios viršaus; bargenas greitam par- 
progos. Reikia $<T»00 cash. Rendosneša $95 j mėneį. Kreipkis pas ^mUL

S. F. Martinkus, 6023 S. Troy St.
3335 S. Halsted St.

Tel. Yards 6894

BARGENAS
i

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

e___vanos, pirosinimui
lenta, bufetas, knygų šėpa, ug-j 
niavietė, uždaryti porčiai ir 
sun parloras; savininkas ant 
pareikalavimo visą dieną su-' 
batoje ir nedėlioję.

2 
rių, 
įmurdytos

5809 S. Sacramento Avė.

r

NAUJAS mūrinis 2 flatų na
mas, 6X6 moderniškas 3 karų-

PARSIDUODA arba išmainau 
biznio namą ant Halsted St. ir 
arti 35 St. Kaina $11,000. Mai
nau ant private nebrangaus na
mo arba loto bile vietoj. Kreip
kitės j savininką

J. K. 548 W. 32nd St.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

6 kambarių medinis namas — re
zidencija, moderniška, augštas skie
pas, cementiniu pamatu.

2 augštų medinis namas, 2-4 kam- 
, modemiškas, su gara- 

Ekslra $5800 
namas, naujas, 
i, moderniškas.

$10300

NAUDOKITĖS PROGA , o 8.>2 augštų rIš priežasties savininko sun- barių flatas, 
kios ligos, tur būt parduotas j džiumi. 12..
10 dienų kampinis bizniavus ba2XXSgžtų mūrinis t

niuro namas Brighton Parke, 2-4 kambarių flatai
3 storai ir 2 flatai. Štorai tin- sPec,alisbargenaskanti dėl visokio biznio. Apie-, 2 augštų, mūrinis namas, 2-4 kam- 

‘ p senumo,linkė apgyventa įvairių tautu bar^ tlktal s, , , , v moderniškas CQQfl|j
(iTaųibarių medinė cottage, yra ga- 

‘ ‘ ’ elektra ir gara-
$4000 

namas, 2-4 kam- 
elektra ir toile-

$4500

ir prie mokyklos. Greitam par- BargenaH 
davimui kaina tik $17,000, cash < 
$3000. Kas pirmesnis, tas lai 
mės. Taipgi Storus galima ren 
duoti — renda pigi.

Kreipkitės prie įgaliotinio 
F. J. rflachiukas

5616 So. Troy St.
Tel. Prospect 6920

1 sas, vana, toiletai, 
i džius. Bar
genas

I 2 augštų medinis 
barių flatai, gasas, 
tai Geras bar- 
genas

Mes turime gerų biznio namų par- 
! davimui, ateikite ir persitikrinkite. 
Mes suteikiame paskolas visiems mu
sų pirkėjams Musų ofisas yra atda
ras visa dieną nedėlioj.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, garu širdomas, arba mainy
siu ant kokio nors biznio. Namas 
randasi 54 St. ir Spaulding Avė.

šaukit

visa dieną nedėlioj.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

Tel. Hydepark 5144

PARSIDUODA dviejų aukštų me
dinis namas po 4 kambarius su 
lotu. Namas turi cementinį pama
tą. Visi nauios mados įtaisymai. 
Parduosiu pigiai.

Jonas Tandzegolskis, 
5245 S. Fairfield Avė.

I AUKSO bargenas lietuviams; 2 
i flatai po 6 kambarius. Rendos 

$100 į mėnesį. Kaina $6,700, įmo
kėti tik $500, likusius po $50 j 
mėnesį, morgečius $2,500. Namas 
randasi 24 St. ir Jackson Blvd. Sa
vininkas 3204 S. AVallace St.

2 lubos.

BARGENAS
2 flatų, 5 kambarių, miegojimui 

porčiai, sun parloras. naujos ma
dos, renda $90 į mėnesį. cash 
$7,500, kitus, mėn(kiniais išmokėji
mais.

Savininkas, 3151' N .Tripp Avė.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas, visai naujas p> 5 ir 6 kam
barius. Naujos mados įtaisymai. 
Parduosime už pirmą gerą pasiū
lymą, Savininkas.

1311 S. 50th Avė., 2nd fl. 
CICERO. ILL.

Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- I 
gičių, nebrangiai, greitas vei- j 
kimas.

MAX COHEN 
Room 351,

140 So. Dearborn S’t.
Tel. Central 1191

MOKYKLOS
t i—A),

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VA LENT1N E DRESSM A KING
COLLEGE v

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

BARBERYSTĖS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

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

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

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

KOS
Pilietybės 
DailraŠystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
p]konomijos 
Fizikos 
Sociologijos

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografi ios

MOKSLO LAIKAS: ' 
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

yra tąip 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 Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (corresponderice). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

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 W. Madison St.


