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Mari atsižadėjo sudaryt 
kabinetą

Fašistai nori pašalint Ita
lijos karalių

■ JT, 
' p

Sovietų valdžia žada valstė- 
čiams daugiau “revoliucinės 

teisybės”
Kanclerius Man atsisako Sovietai žada valstiečiams 

sudaryti kabinetą daugiau teisiu
misijų, paroda. Paroda atidarė pana Pins XI. (sėdi savo soste), dalyvaujant kardinolams ir ki
tiems bažnyčios ir valstybės djTikams. %

Britu lakūnai bombomis Kinuose suimta Amerikos
nužudė 50 arabą 2O*doleriiiią dirbėjai

Britų aukštasis komisaras įspė
ja Ibn Saudą paliauti puoli
mus ir plėšimus Irako gyven
toją

BERI .INAS, Vokietija, sau
sio 9. Vokietijos kanclerius
Marsas šiandie pranešė Valsty-

Rinkimuose i sovietus jie galė
sią kandidatais statyti kad
ir ne kom ankstus.

bes prezidentui Ebertui, kad 
jis daręs visu galimų bandymų 
sudaryti, min, Merių kabinetų, 
bet visi’ tie bandymai nedavę 
jokių vaisių. Tods'l jis nuo sa
vo mandato sudaryti valdžią 
atsisakąs. ,

[Nuo pat reichstago (parla
mentoj rinkimų, kurie Įvyko 
daugiau ne mėnesis, laiko at
gal, ir kuriais nė viena' partija 
negavo didžiumos, kanclerius 
Marsas darė pastangų sudary 
Ii ministerių kabinėta. Prezi
dento Ehcrto prašomas, jis iš 
karto mėginę organizuoti koa
licijos kabinetą, bet nepavy
ko. Po to jiis bandė sudaryti 
Įn?p?<rtinę” minisUeriją. Nepa
vyko nė čia .

Fašistai gresia pašalinti| 
Italijos karalių

Diktatorius Mussolini taikos so- 
stan pasodinti kunigaikšti 
d’Aostą

ROMA, Italija, sausio 9.
Italijos žmonės susirūpinę lau
kia, kas galų gale išeis iš dabar
tinio krizio. Jų susidomėjimas 
tuo didesnis, kad eina girdų, jo 
gei Mussolini turįs tikslo paša
linti dabartinį Italijos karalių, 
Viktorą Emanuelj, o jo vietoj so- 
stan pasodinti karaliaus giminai
ti kunigaikšti d’Aostą.

Karalius mat yra lėtas, švel
naus budo ir demokratinių pa
linkimų žmogus^ Jis iki šiol iš
tikimiausiais savo patarėjais lai
ko buvusį premjerą Giolittį ir ki
tus fašistams priešingų liberalų 
lyderius. < Tatai fašistams ir jų 
vadui, Mussoliniui, patikti nega
li.
Kas kita yra kunigaikštis d’Aos- 
ta. Jis pats fašistas, didelis 
Mussolinio garbintojas ir ai’ti-

MASKVA, sausio 9. —Krem
liuje šiuo tarpu laikoma sovie
tų vyriausybės konferencija 
su valstiečių atstovais dėl pil
ni sn i o so v i'J i žavimo kaimo, 
platesnio pritaikymo (bolševiz
mo ir suteikimo valstiečiams 
didesnių privilegijų ir teisybės. 
Sovietų valdžia sutinka » leisti 
\j.'slieč.iams alktingfhu <!aly- 
vauti sovietų rinkimuos;, dagi 
kisti jiems nominuoti savo 
kandidatus opozicijoj prieš 
grynai komunistinius kandida
tus. Teėiau vietoje, kur rinki
mu esi- dalyvautų mažiau ne 30 
nuošimtis gyventojų, ten rinki
mai bus laikomi bergždžiais.

B j to valstiečiams žadama 
suteikti bolševikų taip vadina
mi s “didesnes revoliucinės tei
sybės”. Jiems busią suteikta 
vis daugiau teisių dalyvauti 
krašto reikalų tvarkyme, ir 
busią daroma pastangų pa
lengvinti jų. mokesnių naštą.

Britai planuoja ekspedici
ją į šiaurės ašigalį

LONDONAS, sausio 9. —Bri
tai ruošiasi ateinantį gegužes 
mėnesį padaryti ekspediciją į 
šiaurės , ašigalį. Ekspedicijai 
vadovaus jaunas islandietis, 
Grettir Algarsonas, ir kapitonas 
Krank Worslėy, kuris buvo 
Shackleton’o laivų Eudurance ir 
Quest komanduoto jas jų ekspe
dicijoj į pietų ašigalio sritis.

Ekspedicija keliaus i šiaurius« 
tol, kol ledai leis, ir, savo bazę į-1 
steigs šiaurėj apie 81 laipsnį.. 
Likusius 600 mylių į šiaurės aši-1 
galį lėks specialiai padarytu ju- 
riųplanu, aprūpintu pašliūžomis 
ir plautais. y

Fašistą priešai išleido ma
nifestą' į žmones
* ■ I

Ragina žmones nedalyvauti par
lamento rinkimuose, kurie bus 
fašistų kontroliujami

ROMA, Italija, sausio 9. 
Plenariame A ventilio opozicijos 
parlamento atstovų susirinkime 
vakar buvo nutarta nedalyvauti 
ir toliau parlamento darbuose, 
tuo budu protestuojant prieš fa
šistinę premjero Mussolini’o val
džią.

Susirinkimas, kuriame daly
vavo aštuoniasdešimt atstovų, 
išleido manifestą į viso krašto 
žmones. Savo manifeste atsto
vai aštriai smerkia fašistų vald
žią ir išdėsto priežastis, dėl ku
rių žmonės^ neturi dalyvauti at
einančiuose parlamento rinki
muose, kurie b'u$ fašistų valdžios 
kontroliuojami.

Tasai manifestas yra tai atsa
kymas į diktatoriaus Mussolini’o 
kalbą, pasakytą praeitą šeštadie
nį, kurioj jis grūmojo suvaldy
ti opoziciją, kaltindamas ją *del 
kurstymo žmonių prieš valdžią. 
Manifestas pareiškia, kad kalti
nimas opozicijos dėl kurstymo 
krašte neramumų neturi jokio 
pamato, kadangi opozicijos at
stovai visados veikę įstatymų ri
bose.
Susirinkime dalyvavusieji atsto 

vai kaip vienu balsu . nutarė ir 
toliau nedalyvauti parlamento 
darbuose.

j Žemės1 drebėjimas Ja
ponijoj

Tokio, Japonija, sausio 9. —šį 
rytą Tokios miestas buvo labai 
išgąsdintas stipriu žemės drebė
jimu. Baimės apimti žmonės 
bėgo iš namų Į gatves gelbėtis. 
I'<akėjimas atsikartojo taipjau 
po pietų, bet ne taip smarkus, 
žalos padaryta nedaug.

i
Ugniakalnio išsiveržimai

Nuo praeito antradienio pra
siėjo smarkiai veikti Japonijos 
ugniakalnis Aso, esąs apie 600 
myliij į pietvakarius nuo Tokio. 
G žiočių verčias durnų ir pelenų 
debesiai, kurie apielinkės ūkiams 
daro didelių pragaiščių.

Bolševikai užgynė vaidin
ti Bernardo Shaw drama - - - - — } '
Zinovjevas įdūkęs, kam garsus 

anglų rašytojas jį per dantis 
patraukęs

BAGDADAS, Irakas, sausio 
9. Kadangi pastaruoju laiku 
viena arabų giminė, Ibn Saudo 
pertizanai, pradėjo užpuldinėti 
Irako gimines, apie septyniasde
šimt mylių į pietvakarius nuo 
Naši rijos, keletas Britu karo 
aeroplanų praeitą ketvirtadienį 
užtiko puolikus ir atakavo juos 
iš oro sprogstamomis bombomis 
ir kulkasvaidžiais. Užmušta 
penkiasdešimt arabų ir daug jų 
k u pi anų gariu.

Britų aukštasis komisaras pa
siuntė Ibn Sandui .aštrią notą, 
reikalaudamas, kad puolimai pa
siliautų ir kad išplėštas grobis 
butų sugrąžintas, nes priešinga
me atvejuj puolikai busią aštriai 
nubausti.

Pranešama, kad Ibn Saudo 
partizanai sunaikinę kiekvieną 
nedidelės i raku giminės palapi
nę ir i.šskerdę kiekvieną vyriškį, 
senesnį kaip 10 metų amžiaus. 
Jie nieko nedarę betgi moterims, 
tik atėmę is jų graznas.

BUVĘS KUMŠČIŲ KARŽYGIS 
PASMERKTAS KALĖJIMAN

Visi “fabrikantai” ne kiniečiai,
• bet italai, lenkai ir rusai

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 9.\ 
r— Vietos policija suėmė čia' de
vynis asmenis, kurie fabrikavo 
ir skleidė netikras Amerikos 20- 
dolerines “bumaškas.”

Suimtųjų yra šeši italai, du 
lenkai ir viena rusė. Kartu su 
jais siumta ir jų fabriko įmonės 
— fotagrafinės plokštės, kame
ros ir kitokį fabrikuvimo prie
taisai, taipjau nemaža padirbtų 
20-doleriniu. I *

Pastaruoju laiku Šanghajuj 
buvo gausiai tų l'abrikatų papli
tę.

Išvogė $1,500,000' val
stybes M?

NE\V YORKAS, sausio 9 
Suimta šeši asmenys, vienas 
jų federalės valdžios valdinin
kas, kaltinami kaipo nariai šai- 
kos, kuri per trejus molus iš
vogė iš f dera lės valdžios san
dėliu importuotų šilkų ir kito
kių audinių, vertės už pusant
ro milijono dolerių. Busią areš
tuota ir daugiau valdžios agen- 
lu.

Paskendo laivas; septyni 
žmonės' žuvo

Advakatų draugijos nuospren
džiu, advokatai, kurie ginė jau
nus milionierius žmogžudžius 
Leopoldą ir Loeb, gąus už savo 
darbą $130,000. Kaip jie pasida
lins tarp savęs, neskelbiama.

Chicago ir apielinkė. — Šian
die didžiumoj apsiniaukę; vei
kiausia bus sniego; šalčiau; vi
dutinis šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 36°F.

i šiandie saulė teka 7:18, leid
žiasi 1:37 valanda.

PINIGU KURSAS

4 I

1I0UST0N, Tex., sausio 9.

Vakar, sausio !) d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

LONDONAS, sausio 9. Po
litinis biuras, ta aukščiausioji 
Rusijos sovietų valdžios įstaiga, 

- kurioj Zinovjevas užima vado
vaujamą vietą, užgynė Maskvos 
kameriniam teatrui vaidinti an
glų rašytojo, Bernardo Shaw, 
pjesę “šventoji Joaną.”

Kartu su tuo įsakymu paliauti 
vaidinimą Maskvoj, tolygus įsa? 
kymas duota ir Leningrade, ka
me tas pats Shaw’o veikalas bu
vo jau ilgesnį laiką vaidinamas 
Aleksandrinskame teatre.

, Londoniškio Morning Post ko
respondentas Maskvoj rašo, kad 
bolševikų valdžia užgynūs Sha- 
w’o veikalą vaidinti todėl, kad 
garsusis anglų rašytojas drįsęs 
viešai paskelbti savo atvirą laiš
ką Zinovjevui, kuriame laiške 
jis bolševikų diktatoriui duoda 
labai stiprių pipirų.

Žuvo Meksikos garlaivis 
su 37 pasažierais

LOS ANCdTJES, Gal., sausio 
8. Buvęs kumščių kovotojas 
Kid McCoy, raj-tas kaltas dėl 
nužudymo praeito rugpiučio 
mėnesį moteriškės Teresos 
Mors, šiandie liko teismo pu
sny, r k ta s nuo vienų iki dešimt 
mitų kalėjimo.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI BUŠUI 
SUSIKŪLUS

GALESBUBG, III., sausio 9.— 
Galesburgo-Monmoutho linijos 
busui nuvirtus griovin, du pasa
žieriai liko užmušti ir du kitu 
pavojingai sužeisti,
atgabenta čia į ligoninę, 
vilties, kad jie bepasveiktų.

Nelaimė atsitiko dėl slidaus 
kelio, o taipjau ir dėl tirštos mi
glos.

DĖDĖS SEMO KAREIVIAI 
GAUS 25 MAŽIAU MUILO

\VASIIINGTONAS, sausio 9. 
— Karo departamento patvarky
mu, Jungtinių Valstijų karei
viams sumažinama muilo porci
jos 25 nuoš. Departamentas pa
taria, kad kareivinės pačios da
rytus muilą iš virtuvės liekanų. 
Vartoti muilas langams plauti 
uždrausta; tam reikalui pataria
ma vartoti kerosinas.

VANCOUVER, B. C., sausio
9. Vietos uoste, devyniasde- 

Sužeistieji šimt pėdų po , vandeniu, narui 
Nera'jack Bruce’ui teko vesti atkakli 

kova su užpuolusiu jį rykliu 
(akula), šešių pėdų ilgumo. 
Narui, galų gale pavyko ryklys 
užmušti su geležine štanga.

mąs jo draugas. Karo laiku jis 
buvo armijos vadas ir pasižymė
jo Iviipo karininkas. Griežtas 
ir au tok ratingas, žodžiu, Mus
solinio skonies tipas.

Kaip dabar kalbama, fašistai 
buvę pasiruošę d’Aostą paskelb
ti karalium dar tada, kai kovo 
mėnesį jie žygiavo paimti Ro
mą; ir gal butų tatai padarę, jei 
karalius Viktoras Emanuelis bu
tų atsisakęs priimti Mussolinį.

Jeigu dabar karalius atsisakys 
urnai paleisti parlamentą, kaip 
to nori Mussolini, idant pravedus 
naujus rinkimus, fašistams pil
nai juos kontroliuojant, Musoli
nį, sako, gal ryšis padaryti ir to
kį griežtą žygį — su pagelba fa
šistų, konservatorių ir naciona
listų paskelbti kunigaikštį d’Ao
stą diktatorium ir, pagaliau, 
karalium, i

IŠMUŠĖ SAVO MYLIMĄ IR 
PATS NUSIŠOVĖ

FORT VVOBTH, Texas, sau
sio 9. — Milicijos seržantas Ber- 
nie Bankston, 27 m., nušovė vie
tos viešbuty savo mylimą, Ed- 
ną Deloney, 26 m.y ir po to pats 
nusišovė. Kai policija atvyko, 
Bankstonas buvo dar gyvas, bet 
pakeliui į ligoninę mirė. Trage
dijos priežastis nežinoma. >

MIRTIES BAUSMĖ i

OSSINING, N. Y., sausio 9. - 
Sing Sing kalėjime šiandie nužu
dyta elektros, kėdėj du jaunu 
vaikinu, John Rys, 19 m., ir 
John Emelito, 21 m., abudu iš, 
Reading, Pa. Juodu buvo pa-
smerkti dėl nužudymo vieno ki-’žemės reformos 
niečio. niais.

Jurėse, apie penkiasdešimt my
lių nuo Fronteros, Meksikoj, lai
ke siautusios ^smįarkios audros 
paskendo motorinis laivas Deer- 
ing. Kartu su laivu žuvo jo ka
pitonas Bailey ir šeši įgulos 1 
žmonės.

I r _________ '

Svetimšalių žemės nusa
vinimas Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 9. Užsienio reikalų minis- 
teris Saenz pareiškė, kad sveti
mų kraštų piliečiai Meksikoj ne
gausią jokio atlyginimo už nu
savintas ir žmonėms išdalintas 
jų žemes, jeigu tasai nusavini
mas padaryta einant Meksikos 

įstatymo dės-

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos 100 frankų ............. $5.01
Danijos, 100 kronų ............. $17.76
Franci jos, IjOO frankų ........... $5.39
Italijos, 100 lirų ...............  $4.22
Lenkijos, 100 zlotų ......  $19.25
Norvegijos, 100 kronų ........... $15.27
Olandijos, 100 markių ....... $40.60
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.48

Lietuvos Pinigų Kuršas
'Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų •......................................... $5.50
100 litų ......  10.50
200 litų ...................................  20.75
300 litų ...................................... 31.00
400 litų ...................................... 41.25
500 litų ........................   51.50
600 litų ...................................  61.75
700 litų ................................... 72.00
800 litų ....................     82.25
900 litų .............................. ,................. 92.50

1000 litų ........................ I............  102:75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų -- dar 50 
centų’ daugiau.

I MEKSIKOS MIESTAS, sausio
I 9. Visi ieškojimai meksikiečių 
garlaivio Isidoro, kurs gruodžio 
23 dieną išplaukęs iš Fronteros į 
Vera Gružą kažin kur prapuolė, 
iki šiol nedavė jokių vaisių.

Tuo garlaiviu plaukė trisde- 
šimt septyni pasažieriai. Mano
ma, kad garlaivis su visais pasa- 
žieriais ir įgula yra žuvęs laike 
siautusios tuomet jūrėse smar
kios audros.

Kalifornija už vaiku darbo 
apribojimo įstatymą

SACRAMENTO, CaL, sausio 
<9. Abudu Kalifornijos legisla-' 
turos kunu, senatas ir atstovų 
butas, šiandie priėmė rezoliuciją, 
kurijų patvirtinama federalės 
konstitucijos ’ priedas dėl vaikų 
darbo apribojimo.

CR0WN PO1NT, Ind., sausio 
9. — Kaltinami dėl pasiglemži- 
mo unijos pinigų $2,500, Hod- 
carriers Unijos finansų sekreto
rius Vantess ir biznio agentas 
Coulson tapo areštuoti ir iki 
teismo uždaryti kalėjime. Areš
tuota juodu unijos narių išimtu 
prieš kaltinamuosius varentu.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

I

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

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

z pinigų siuntimo būdas. 1
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
• raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

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

’6-'- ’ ’ t’ * ’’ V. ’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, ŪL
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Iškilmingas Balius
Paminėjimui 12mety Sukaktuvių

Rengia
DRAUGIJA ŠVENTOS PETRONĖLĖS

Nedėlioj, Sausio-January 11toj, 1925.
Šv. Jurgio Parapijinėj Svetainėj,

32nd 1‘lace ir Auburn Avė.,
Pradžia 6tą vai. vak. Įžanga 50

Taipgi bus-duodamos dovanos narėms/išbuvusioms40 metų 
gystėj, kurios nebuvo ėmusios jokias pašelpos

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai ant minėto'Baliaus.
RENGIMO KOMITETAS.

centų 
drau-

hnktas Metinis
r

Rengia

S, L, A. 208 MOTERŲ KUOPA

Trečiadieny, Sausio 14
1925 metuose

SOUTH SIDE MASONIC TEMPLE
6400 So. Green St.

Pradžia 7:30
įžanga $1.00 ypatai.

A. šm. ’ 
Kol visos esybės, net ir pa
čios menkiausios, neįeis į pi
lį aš paliksiu ui durų.

—J. Michelet.

Jean Jaurės
' [“L. ž.”] Francuzų, tauta mo

ka pagerbti savo didvyrius. Di
džiojo oratoriaus, didžiojo de
mokrato, didžiojo socialisto ir 
pasaulinės taikos apaštalo kū
nas lapkričio 23 d. perkeltas į 
Pantheona.C ’ I Ii' b

Vienintelis pasaulyje žmogus, 
kurio genijus gal butų ladęs iš
ėjimą išvengti prasidėjusiai 
prieš dešimtį metų didžiąja) Eu
ropos skerdynei, tartum likimo 
ironija krito pirmutinė tos sker
dynės auka.

Nei didelės iškilmės, nei karš
tos prakalbos neatitaisys to, ką 
padarė vieno niekšo ranka pa
leistas šūvis... Bet jis krito auka 
už atnaujintos laisvos Suomijos 
idealą- ir jo vardas niekados ne
išdils iš širdžių visų tų paverg
tųjų ir paniekintųjų, kuriuos jis 
tėviškai mylėjo, ir kurių gerovei 
dirbo iki paskutinės valandos...

1902 metų rinkimais jo rinkėjai 
jau nuolat jam palieka ištiki
mais.

Pradedant 1893 m. jis tampa 
vienu iš žymiausių francuzų so
cialistų partijų vadu ir jo įta
ka į politinį gyvenimą, kartais 
mažėdanxa, ąpjinkybęmis kei
čiantis, visuomet palieka labai 
didelė. "
• Jaurės’o politinio vykimo lini
ja labai •< paprasta liberalas 
mokykloje, jis tampa socialistu 
parlamente. Jb socializmas gi
liai idealis ir tuo pačiu skirtin
gas nuo materialinio vokiečių 
marksizmo.

“Nėra kilnesnio idealo, rašo 
Jaurės, kaip visuomenė, kur vi
same kame vyraus darbas, kur 
nebus nei priespaudos nei išnau
dojimo, kur visų pastangos bus 
laisvai harmonizuotos, kur so^. 
cialė nuosavybė bus pamatu ir 
garantija individualaus tobulėji
mo”. Bet Jaurės neužm,erkia 
akių prieš visas tas sunkenybes 
siekiant užbrėžto tikslo. Tik evo
liucijos keliu, tik per demokra
tiją ir parlamentarizmą galima 
eiti prie socializmo; “šiandien 
socializmas turi tik vieną tobulą 
metodą legaliai užkariauti 
dauguma” — sako jis.

Budapias internacionalistu, 
jis betgi neneigia tautos. “Rei
kalinga, sako jis, kad autonomi
nes tautos persiėmę internacio- 
nalia dvasia, užtikrintų univer- 
salėje taikoje visų dąrbo žmonių 
su raky tomis pastangomis socia- 
lės teisybės evoliuciją. Bet fle- 
mpkratija ir tauta lieka pama
tinėmis ir svarbiausiomis sąly
gomis visos busimosios ir tobu
lesnės kūrybos.” žmonijos isto
rijoje jis mato ne vien tik eko
nominių santykių procesą, bet ir 
idealę prasmę: Istorija yra feno
menas, kuris vystosi einant me-

chahikos dėsniais ir kartu sie
kimai, kuris vyksta einant idea
liu* įstatymu”.

Jo pažiūros į religiją: “Aš nie
kados nemaniau, kad didžiosios 
tikybos butų išskaitliavimo arba 
šariatanizmo padaru... Jos išėju
sios iš gelmės tos pat žmonijos”.

Dabartinės religijos formos 
išnyks, bet įų vietoje gims ki
etos”.
' <vBet jis smerkia dogmatizmą 
ir pesimizmą kas faktinai yra 
šių dienų tikybų pamatu.
■L/Vi^ą l^iką užimtas parlamen
to darbais,; jis, j;ąnda laiko inter- 
i’iuoti literatūrą ir istoriją. Jo 
“Francuzų Revoliucijos Istori
ja” visų pripažįstu ma geriausiu 
veikalu toje srityje.

Didelis politikas jis išanksto 
numatė artinantis karo pavojų 
ir reikalavo iš francuzų vyriau
sybės, kad ji dėtų visas pastan
gas skerdynei išvengti.

Paskutinėje savo viešoje pra
kalboje socialistų . susirinkime 
Brukseliuje prieš pat mirtį jis 
sako: “šią valandą francuzų 
valdžia nori taikos. Kai dėl mu
sų, tai musų pirmutinė pareiga 
reikalauti, kad ji panaudotų vi
sas saVo jėgas sulaikyti nuo ka
ro Rusiją. Bet jeigu nelaimei

Rusija nepaklausytų, musų pa
reiga pasakyti :^nes žinome, tik 
vieną sutartį, kuri mus jungia 
su žmonija”.

Ir Kitoje prakalboje į darbi
ninkus: ‘‘Piliečiai! jeigu visgi 
audra pakils musų socialistų pir
muoju rupesniu bus, kaip gali- 
mja greičiau išsigelbėti nuo to 
baisaus nusikaltimo, kurį papil
dys valdžia ir belaukiant jeigu 
dar liko kelios valandos, įtemp- ‘

NORĖDAMI^ 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUSi 

ANT NAUDOS. >

! S. L FABIONAS 60.

kime paskutines jėgas, kad i$- 
vehgti katastrofos*.’. I

Katastrofa įvyko, 
gyvybių išgaišo, kita 
ko luošų, aiužaluotų, 
karo Molochui to dar permaža 
ir jis dar nesiliauna žvanginęs 
ginklais, o tų žmonių balsai, ku
lnie kviečia prie taikos ir broly
bės, pasilieka balsais šaukian
čiųjų tyruose.

mili jonai 
tiek pali. 
aklų, fbet

Pakankamai laiko

-Girdėjau? Vienas moksli
ninkas surado, jog pasaulis 
dar1 egzistuos mažiausia 4,000 
metų.

Tai puiku. Vadinasi, iki 
svieto pabaigos bus galima 
‘prohibišeną” įvykdinti.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- B
DAVIMO RAŠTUS. | 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
• Parduodam Laivakortes. • “

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-G
» Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėlicųnis 11119 iki 1% ryto.

K

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant.
SEVERA’S COUGH BALSAM

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

Severa’s Cold and Grip Tablets a
sulaiką persišaldymą nededant iam išsivystyti. Kaina 50 centai pa', aptieką

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

ir AuredAmv I sentų ii nawjw talpcl
■. CaaJt arba t ISmckStlzao

Plrmatini Lietmvlą Kb'ktroe Korporacija Aaerikaja
THE BRIDGEPOjUT ELECTRIC CO, iMę.

__  A. BARTKUS. Prw.
1619 W. 47th St„ TU. 7101,1802. CMcag*.

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus . 
susidėjimui pirkiniu: 
Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnm šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. 'Persiunti
mo išlaidų 5c. i

PUIKUS

vPersiunti-

• NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

s ' Jean Jaurės gimė 1859 me
tais, rugsėjo 3 dieną Ftancuzi- 
joje Castrės mieste. Jo tėvas bu
vo pirklys. Savo kūdikystės die
nas 'jis praleido gimtame Sast- 
rės mieste. , Pradžios mokslus 
ėjo1 panšijone ' .; laikomame tūlo 
kįm. Sėjai 1869 įlietais kartais 
su .sąvo brolių,Lo.uiš, busimuoju 
admirolu, jis įstojo Castrės ko
ledžam kurį lankė iki 1876 me
tų visą laiką budainas pirmuoju 
mokiniu.

Patartas mokytojų,, kurie ne
galėjo nepastebėti nepaprastų 
savo mokinio gabumų, jis iš
vyksta į Paryžių šv. Barboros 
koledžai! rengtis prie konkurso 
i l’Ecole Normale i kurią įstoja 
1878 metais.

Būdamas mokykloje jaunas 
Jaurės ypač mėgo senovės grai
kų ir romėnų klasikus. Savo mė
giamiems autoriams jis paves
davo visą liuoslaikį. šiaip gi mo
kslo darbus jis atlikdavo labai 
greitai. Linksmas, atviras, tru
putį naivus,' visai nežinąs pinigų 
kainos ir jaučiąs save puikiau
siai be skątiko kišeniuje. Taip 
jį charakterizuoja jo mokyklos 
draugas M. Marillot.

Jau mokyklos suole jis pasi
žymėjo, kaipo gabus kalbėtojas. 
Laike seminaro darbų, kada 
Jaurės kalbėdavo auditorija vi
suomet buvo pilna studentų ir
tuojaus ištuštėdavo, kada atei-' 
davo kito eilė.

Baigęs l’Ecole Normalė jis 
gauna filosofijos mokytojo vie
tą Albi licėjuje.

Veikiai jis buvo pastebėtas, 
kaipo gabus pedagogas, ir Talu- 
zos universitetas pasiūlo jam do
cento vietą dar prieš įgysiailt 
daktaro laipsnį.

1883 m. jis apleidžia Albi ir 
parsikelia Taluzon užimti siūlo
mą Universiteto docentu ra.

Turėdamas prieš save puikią 
universiteto karjerą jis betgi 
pradeda interesuotis politika, 
įvykus sekančiais metais rinki
mams į parlamentą Jaurės išsta
to savo kandidatūrą Castrės 
mieste ir lieka išrinktu turėda-* 
mas lygiai 26 metus amžiaus. 
Jaunag deputatas greitai atkrei
pia į save parlamento domę, bet 
visgi sekančiais rinkimais jis 
pralaimi ir vėl grįžta j Taluzą 
profesoriauti.

Čia jis užbaigia savo skubiau
si filosofijos Veikalą “l)e la rea 
lite du monde sensible”. Jo vie
šos universiteto paskaitos su
traukdavo daugybę pūtikus, 
ypač iš darbininkų tarpo. J almu 
profesoriaus populiaringumas 
didėja, jis išrenkamas į miesto 
valdybą ir užima maiz’o padėjė
jo, švietimo reikalais, vietą.

Nors universiteto paskaitos ir 
darbas miesto valdyboje atimda
vo jam labai daug laiko, jis vis
gi nenustoja interesuotis politi
ka ir kas savaitę rašo po vieną 
straipsnį į vietinį laikraštį “Dc- 
peche”, kur gvildena įvairius 
politikos klausimus.

1893 m. jis vėl išrenkamas 
parlamentan, bet 1898 m. rinki
muose užbalatiruojamas ir tįk

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose TVashingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiui puikioms 
l>onionis ir gražiai . apsirCŲžhisicnis 
vyrams papuošti savo galvas ųų. gra
žiais perukais. Jei .šitas psprdtys gašo- 
tų’ligi šiol, tai šiandien daugeli* 
Žmonių. galėtu paslėpti po peruku 
pleiskanomis, apdengtas savo galva*. 
Tačiau vietoje .to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinąjį priešų, kuria, jei 
išteisi juoini galvų kasdien per sa

vaitę ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais Milig reikalo, greitai 
Valia galvoti odų nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimai ^tuojau* 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normalį .graždmų. 1 
Ilufflea gulima gauti visose.aptiekose po 65c. bonkų, urba ' -
čiame paštu tiesiai iš dirbtuves.

F. AD. RICHTER * CO, IM-114 Sę JŽMt’RrtiMn. N. J.

DOVANŲ
8as Didelis Maskaradų Balius

Rengia • . ,
LIETUVIU RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPOS KLIUDĄS

Sukatoj, Sausio 10, 1925
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET.,

14th Str. ir 49th Ct., Cicero,' III.
Tikieds 75c. su drabužių pasidėjimu

Kviečia visus KOMITETAS.

$600.00 $600.00

Pradžia 7:30 v. v.
Muzika J. POCIAUS.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1211 
, ^Telef. Dearborn 1013 
Vakarais ir nedėlios rytą:

3335 So. Halsted St.
Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 

Panedėlio vakarei
4601 So. Marshfield Avė.

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai, — Ingaliojimai. — Paa-. 
kola pinigų 1 ir 2 marginiam*.

■ J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 546 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir ftventes, nuo 9 iki 
pietą.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

’ki 9; Subatomis visą dieną; tvan
kinis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

antraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

DYKAI $1.50 VERTES DYKAI
Motery Chiffon ir storos šilkinės pančiakos visokių spalvų

Žiūrėkite kuponą žemiau 
WARSAWSKIO SAUSIO MĖNESIO GALUTINAS IŠPARDAVIMAS 

1341 S. Halsted St., kampas Liberty
Už $27,000 cąsh nupirkome nuo 2 žinomų Bostono čeverykų išdirbinčtojų, vėliausio styliaus avalynę, bus 

parduodami pigiau negu olselio kaina. Jus galite lengvai nupirkti dvi poras čevcrykii už 1 poros kainą.
Žemiau mes paduodame keletą iš daugelio pavyzdžių puikios vertes čeverykų kuriuos mes pasiūlome 

šiame išpardavime. Nepirkite niekur kitur čeverykų, I * j.

A. A. Olis 1
ADVOKATAS

11 S. La Salia St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

aJr&rai 3
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panedllio ir 
Pitnyčioa. •

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leayitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namais, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

kol jus nepumatysite musų čeverykų vertę. Fel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisai vidurmlcetyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Wa8hington St. 
Cor„ Waskington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

framčuziško C 9 RjR 
pardavime

j kumeliuko

, $2.85
pums, 1

$3.35 ki$3.85

Moterų velvet sliperial, su naujomis box kulmnpH JJ! 
patentuotos skuros, vėliausio f 
styliaus, verti $5.85, šiame išpardavime 
Moterų. Dixie, tan, juodi ir patentuotos 
skuros, naujausios mados sliperiai, 
verti po $5, specialiai po <
Moterų satininiai, tan velvetiniai pums, 1 akies 
raiščiai arba iki kelių užvarstomi, $6, $7, $8 vertės, 
dabartiniame išpar- $3 35 $3 85
Vaikų stiprus čeverykai juodi,' rudi, išrodo kaip ar- 
žuolines skuros padai, kiekviena pora štampuota, 
geri čeverykai po $4.50, ■ C O OC
dabar parduodama po nlfciūv ,
Vaikų čeverykai, mieros iki 8, juodi, rudi arba pa
tentuotos skuros, kiekviena pora, veriu nuo $2 iki 
$2.50, šiame išpardavime C1

■ parduodame po *** ■
Mes turimcAjr daugiau visokių bargenų, bet nėra vietos viską paminėti. Bet lųs galite pažiūrėti musų 

languose ir pamatysit kiek iųs/ galite sutaupyti pinigų. Mes taipgi turime pilną pasirinkimą styliskų dėl mo
terų plačiomis kojomis, visokią*mierą iki 11 ir platumo iki EEE.

Atsiminkite vardą

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
į 1341 So. Halsted St
Specialiai kreipiame atydą į tuos žmones kuri turi 
kojų trubelius, pagelba musų ekspertų. Ateikite, o 
mes nuimsime jūsų kojų paveikslą dykai. Atsineš
kite šj kuponą, nes be jo negausite pančiakų.
Neimant orderių laiškais nei per telfoną laiko Šio 
išpardavimo.

Krautuve atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. 
Nedėlioj iki 6 vai. vakare. 

Biznyje nuo 1880.

Vyrų patentuotos kumeliuko skuros, aržuolinės spal
vos padai, rankomis pasiūti, pirmiau Ckll 
jtj kaina buvo $6, šiame išpardavime
Vyrų tikrai veršiuko skuros čeverykai, naujos švie
siai rudos spalvos, tan arba juodos, plačiais galais 
arba brogue. daug porų rankomis siūti, visi tikros 
skuros, bargbnas šiame išpardavime.
Jie yra velti $6.

prie Liberty
KUPONAS

Warsawsky’s lleaiiable S’hoe Store,
1311 So. Halsted Si., 

Chicago, Illinois.
Turintis šį kuponą gali gauti 1 porą moterų šil
kinių panciakų dykai, su pirkiniu moterų čevery- 
kų poros už $3.35 ar daugiau. Pančiakos nebus 
duodamos be kupono.

.............
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6890
Vak. 8223 S. Halsted St., CMlago 

Tel. Yorda 4681
. .......................................................—m»h8h»u*i i................i nu i ■ 11 8 ■■■!!

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310
' Telephone Dearborn 8946

Vakarais: Į2151 Wc«t 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667
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šeštadienis, Saus. 10, 1925

(OFFICIAL PUBLICATION)
Report of thr condition of SOUTH-VVEST TRUST 

BANK, loeated at CHICAGO, State of Illinois, at the elose 
tbe 111 IRT Y-FIRST day of DECEMBEli, 1924, as made to

SĄyiNGS 
o f Business on 
tho JAudilor of

KORESPONDENCIJOSl
dėjau, 
no.

gražaus pel-r 1

|{ ESOURCES.
Loans on Real Estatc (la) ......... >»..
Loans on Collateral Security (ll>) ...................... ...
Other Loana (1c) ................................................................
Overdrafts (2) ......................................................................
U. S. Government Investments (3) .................................
Other Bond.s and Stocks (4) ..............................................
Banking House, Furniture and Fixtures (5) .............
Other Real Estate (6) ..... ...................................... .........
Due from Banks, Cash and Other Cash Resources

10. Customer’s liability under Letters of Credit (10) .... 
i). Customer’s liability account of Acceptances (H) .... 
12.

9.

............ .. $665,359.34 
....... $1,524,079.66 
............ .. $268,739.52 
..................  $637.81 
............. $576,459.63 
........ ' $1,032,847.54 
..... *. $180,347.57
......... $---------------
(7,8,9) $741,563.48
.........  $---------------

Other Resources (12) ...........

Totai Resources ............
LIABILITIES.

Capital Stock (1) ...................
Su r plūs (2) ...............................
Undivided Profits (Net) (3) 
Time Deposits (4a) ...............
Demand Deposits (4b) ..........
Due to Banks (4c) .................
Dividends Unpaid (5) ..........
Reserve Accounts (6) ..... ......
Bills Payable (7a) ..................

10. Re-discounts (7b) ..................
11. Letters of Credit (8) ..........
12. Bank Acceptances (9)
18. Other Liabilities (10) ..........

$—

$2110.000.00
..........  $150,000.00
........... $48,771.26
. .... $2,511,481.69
..... $2,092,892.05
....... $---------------

$4,936.72
$-----------------

---------- $23,550.17 
$------ -........................

4 $5,031.631.89

I. T1IOMAŠ J. HEALY, Prcsident of the SOUTH WEST 1 RUST and 
SAV1NGS Bank, dft rolemnly swear that the above statement is true to 
the best of my knowledge and belief, and 'that the items and aniounts 
shown above correspond with the items and amounts sho\vn in the renort 
made to the Auditor of Public Accounts, State of Illinois, pursuant to law.

Signe.l THOMAS .L HEALY 
Vresident

STATE OF ILLINOIS, 
County o f C OO K

Subscribed and sworn to before me *this SIXTH day of JANUARY
Signed GERTRUDE M. OI I 

zcpAi \ / Notary Public

Totai Liabilities

dauginus praleis pinigų, tas gaus 
goresni vardu nuo kliubo komi
teto. liet išrodo, kad tas “var
das” Slenka lietuviams. Nors 
lietuviai irgi spėndino, bet ne
galėjo “subitinti” lenkų, nes 
kaip pats komitetas sako, lietu
viai nėgali pasirodyti prieš len- 

Ikus. Bei lietuviai nežino, kad 
tie lenkai nespendijo savo nė 
vieno cento. Mat tie lenkai turi 

vietas ir lietuviai 
pareidami ar iš darini, ar iš baž
nyčios, vis užeina išsigerti ‘'ge
rojo” alaus, arba taip sau gražų 

i pavakarį pakeliui užeina ir vis 
i pageria “gerojo” alaus.
lenkai nori pasirodyti, kad jie 
“nekeri na” savo pinigų 

.smarkumu spendina ant lietuvių.
balių. Bet po baliaus lietuviai 

Tuoj po atidarimo susirinki- ir vėl užeina pas juos ir grąžina 
mo p. Yasulis pasiprašė balso ir praleistus pinigus. Tie lenkai 

yra taip gudrus, kad net lietu
viškus laikraščius turi užsipre
numeravę,—vis tai dėl kostume- 
rių: juk lenkams nerupi skaity
ti lietuviškus laikraščius, bet 
vis dėl savo biznio jie taip daro. 
Tiesa, yra ir lietuviškų “užei
gų”,- bet jos nedaro tokio biz
nio iš savųjų. Visgi gerinus bu
tų eiti pas savus, negu pas len
kus. —Toks kaip žvalgas.

Indiana Harbor, Ind.
Susirinkimas.— Dalius.— Ir len

kai skaito “Naujienas”.

Gruodžio 21 d. Lietuvių Pasi
linksminimo Draugiškas Kliubas 
laikė savo priešmetini susirin
kimą. Susirinkimas buvo gan 
skaitlingas, nes buvo šauktas 
per atvirutes. Pirm. J. Sidauga 
atidarė susirink, pranešdamas 
tikslą ir svarbą šio susirinki
mo, prašė visų narių svarstyti 
savus reikalus nuosekliai ir, 
vengti ilgų ir bereikalingų dis
kusijų. Pranešė, kad bus ren
kama nauja valdyba sekantiems 
1925 metams.

prašė, kad susirinkimas leistų 
pasakyti apie kliubo nuveiktus 
darbus, buk tu rys gerą kliubo 
biografiją. Visi suliko ir norėjo 
išgirsti tą Ijliubo “biografiją”, 
nes yra daug- naujų narių, ku

ilio mažai žino apie senesnius lai-

“soft drinks

Taigi

ir visu

UŽKIMIMAS
paprastai paeina nuo 
mo. Bet kam reikia 
Dėl gerklės skausmas 
mimas vartok

Severais 
Antisepsol

peržali- 
kontūti? 
ir užki-

Tasaikaipo • gargaliavimas.
vaistas apmalšina gerklės iri*- 
tacijas, palengvina skrepliavi- 
mą ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

Kainos 36c ir 50 centai.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA j

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS

Kapitalas ir 
f Perviršis

$300,000.00

Banko Turtas

Trijų Milijonų

I rĮ

Padėkite Savo
. t

Pinigus Ant 
6% Nuošimčio
Prdėkitel savo pinigus ant musų 

I augštų Pirmų Morgičių.

Reikalaukite platesnių žinių pas 
Valdybos narius arba pono 
Šliogei io.

Dabar geriausias laikas perkelti 
savo pinigus iš kitų bankų su vi
sais nuošimčiais, ir už visus pa
dėtus pinigus ant taupymo iki Sau
sio 15 d. š. m. gausite nuošimtį 
nuo I d. Sausio š. m.

METROPOLITAN 
STATE BANK

Po \ aidžios ir Clearing House 
Priežiūra

Į 2261 West 22nd kampas 
Leavitt Street

CHICAGO.
• g’> . , .

kėjo savais keliais. Tuoj užsi
puolė ant buvusiųjų ir dabartį- 

jnio pirmininko, pradėjo visus 
j niekinti, išmėtinėti jiems ne
veiklumą,* sakė, kad pirmininkai 
nežiną kaip supažindinti lietu
vius su amerikonais politikie
riais. Visiems kliuvo, bet dau
giausia teko išgirsti buvusiam 
per kelis motus pirmininkui Pr. 
Ilandersonui, T.urj išvadino net 
“baltosios vergijos agentu”. Tik 
užmiršo p. Yasulis prisiminti 
apie save. .Tuk p. Yasulis yra 
nė kiek nemandresnis už vi^us, 
ii' jis yra pridaręs užtektinai vi
sokiu “i'-iksu” lietuviams. Kad 
p. Yasulis butų savo biografiją 
pasakęs, tai butų buvę ko pasi
klausyti, nes gal daugelis jau 
pamiršo apie j j. Dėlto jis varė 
taip smarkią agitaciją ir vis sa- 

j ve piršo, kad tik jis ghlys pasta
tyti kliuba prieš amerikonus po- 
litikierius, kad turbūt tikisi be-

ateinantiems miesto valdybos 
rinkimams atgauti “vardą”. Nes 
praėjusiais pralaimėjo savo “ge
rą” vardą. Tiesa p. Yasulis ir 
liko išrinktas kliubo pirmininku. 
Matysime kaip čia dabar jis iš- 
aukšlys L. P. D. Kliuba.

L. D. P. Kliubas turėjo balių 
yruocl. 3* d. Paprastai į meti
nius balius susirenka labai daug 
žmonių. Tad ir į šj balių atėjo 
labai daug publikos ir, kaip gir-

Pranešimas
Lietuviai, dabar yra geriausis laikas perkelti pinigus iš bankų 

kitų Į Lietuvių Banką, UNIVERSAL STATE BANK.

Atsineškite savo bankinę knygelę ir mes iškolektuosime Jums 
visa sumą su procentais.

Už pinigus perkeltus iš kitos j musų Banką, iki Sausio 20tos, 
procenetUs skaitysis nuo Imos.

UNIVERSAL STATE BANK yra po Valstijos ir Clearing House 
priežiūra. • '

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

Suteikia geriausj patarnavimą visais bankiniais reikalais. ATDARA

T«l. Lafayette 4223
I’Iunibing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauuiaf

M. Yuška, , i 
S2?8 W. 88-th St., Chicago, 111. 
--------------------------------------------------------i

Visiems musų kostumeriams 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
svetelių, 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.
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ŠirdingaiO V Ę

Kviečiame Jumis
Įstoti į musų 1925 Kalėdinį Tau
pymo Kliubą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažą sumą

> pinigų dėl specialiu tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių metų , 
šventėms. " *

Ck icago Lawn 
State Bank
63rd St. ir Kedzie Avė., Chicag’o, UI.

Tel. Republic 0614

DABAR
YRA LAIKAS

Dabar yra laikas padėti savo pinigus kur 
jie bus saugus nuo vagių ir gaisro.

UNIVERSAL 
STATE 
BANK

DIENĄ
SUKATOJE
IKI 8 V. V.

3252 So. Halsted St., 
b__________________

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Chicago, III

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louls Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Pradėkite taupymų sąskaitą šiame stipria
me, $9,500,000.00 valstijiniame banke, kur 
tūkstančiai lietuvių daro biznį.

Pradėkite savo taupymus prieš sausio 15, o 
palūkanas gausite nuo sausio. 1 dienos.

Pasimatykite su Mr. -Czaikauskiu arba Mr. 
Bagdžiunu Lietuvių I^epartmente šioje 
Bankoje.

Kalbame lietuviškai

CENTRAL BANK
1112 West 35th Street, Chicago

'Mis. MICHNIEVIGZ - VIDI«
AKUŠERE A 

3101 So. Halateil St., 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akute 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
vu si Ponnsyl
vanijos ligon 
bučiuos*. Sąži 
n ingai patar
nauju, visokio 
ie ligose prie# 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reiks 
iuosg moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra
ute pagelbą.

Valandos nw 
•< ryto iki 1 po 
įlotų, nuo 6 ik< 
* vai. vakare.

kampai 31 gal

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti gąlvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3333 So. Halsted St.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau btfvęs extra-ordinury 

.profesorius patalogijos Berlino
Universiteto) '

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

sveikumų.

Geriausia egzaminacija X-Pay 
e'ectronic, kuomet reikalinga

1545 W. 17th SU 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandąi vakare.

Or. Beneiiict Aron

ir

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

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

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

LIETUVIU OAKTARAI
Daktarai kurią vardai čia 

pideti, yra pasilįžę tur 
nauti lietuviam*

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

e—........ .......... —:-----
Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:9 iki 12, 1 iki 3 deiną

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

netoli 46th St. Chicago, III.

A. L D A VIDONIS, M. D
1643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare

Di. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephono 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakaro

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

<442 So. Weat®n> .Ivo- 
Tel . Lafayefte 41<«

ei. Blvd. 3138

M. \V’joitk(“wicz-

tarnauju mote
rims prie giindy- 
m o , patarimai 
dykai.

3113 South

Halsted S't.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Tlerz.man per
sikėle nuo 3110 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

®DR. Htfi'MAN-*
Gerai lietuviams žinomas per ii 

betų kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

uydo staigias ir chroniškas ilga 
yru, moterų ir vaikų pagal nau 
ausiųs metodus X-Ray ir kitokiu- 
•lektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 v 
$th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pis' 
>uo 6 iki 7:30 vai vakare.

i Dienomis: Cai
3110 Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 418*
Telefonai ■

3235 S. Halsted St.I

>*!.< 9—10 A M Ir po 8 vai. va»

Speciali Nedelioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų 
šaukite Boulevard 4186 arbt.
Drexel 0950

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labo*

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų It 
Vaikų ligų. ,

OFISO VALANDOS , 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 Iki 
1 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
<ukaro Nedaliomis nuo .10 valsr 

los ryte iki 12 vai, pc piat
Telefonas Midiray 2881

f
•teplione Yards 0994

DR. MAURICE
4631 So. Ashland

KAHN
Avė

iki 12 dis>fJšo Valandos: nuo 10
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10

ki 12 dieną

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

• ei Boulevard 0587

DR. MARY A 
OOWIATSASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, šuo 6 
ki « vai. vak. Nedėliomii nuo 8 

iki 2 vai po pietų

Ofiso tel Boulevard 969E 
Rezidencijos tel. Drexel 919

Drl A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriikų. Vyriik* 

Vaikų ir visų chkoniiką lig* 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chlcag* 

arti 81«t Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. No 
diliomis i* Šventadieniais 10—12 dlen

Jei abejoji akimis, ■uaiteraab 
H A R. BLUMENTHAI

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
1649 S. Ashland Ate. 
Kampa* 4 7-to* ant t 

lubų

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metod j 

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

viriaas Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po pilt;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. VV. Beaudette
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė, *1739 So. Halsted St., Chieago, 
UI, _ Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ................................... ,$8s00
Pusei metų .... ;.....................  4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiams ................. 1.50
Vienam mėnesiui ...................... .75

•• :hicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei   ............................. - 18c
Mėnesiui  ..’  ...................i— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: ' ‘ ,

Metams .........-............. ......... $7.00
Pusei metų ................  — 3.5.0
Trims mėnesiams ..........-...... .. 1.75
Dviem mėcsiam ..................... — 1.25
Vienam mėnesiui ...........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..... ................... ~..... $8.00
• Pusei metų ................................ 4.00

Trims mėnesiams ...........  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Moncy 

Orderiu kartu su užsakymu.
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w ♦Opozicija atsilakė ; nusi
lenkti Mussolinio diktatūrai. 
Ji išleido manifestą, pa
smerkdama fašistų, valdžios 
terorą ir reikalaudama, kad 
ji įrodytų, jogei ji nekalta 
tais nusidėjimais, kurie yra 
jai primetami, pirma negu 
ji drįs skelbti naujus rinki
mus. Manifestas sako, kad 
daryti rinkimus tuo laiku, 
kuomet nėra ištirti apkalti
nimai prieš valdžią, butų pa
sityčiojimas iš visuomenės.

Iš visa ko matyt, kad opo
zicija. nedalyvaus posėdžitro- 

se parlamento, kurį fašistų 
diktatorius ketina šiomis 
dienomis sušaukti, ir kad ji 
taip pat nedalyvaus rinki
muose į parlamentą, jeigu 
valdžia juos paskelbs. Mu
ssolinio šaika todėl turės 
viena valdyt šalį ir atsakyt 
už visus valdžios darbus. To
kia valdžia žmonių pasitikė
jimo neturės ir negalės ligai 
laikytis.

. -"T—' •*— Tf—

MumsĮ neaišku, kodėl “Tė
vynė” deda Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus raštus. Nežiūrint, 
kokia yra tų raštų vertė, bet 
jų autorius yra nusidėjėlis, 
teismo pasmerktas ir sėdin
tis kalėjime už savo krimi
nalius darbus.

Niekas negali teisinti Kaš- 
kiaučiaus, kad jisai pakliu
vo į kalėjimą už kokią nors 
“idėją”> arba kad jam pasi
taikė “klaida”, kokia gali pa
sitaikyti ir doram gydyto^ 
jui. Yra žinoma, kad jisai 
per daugelį metų užsiėmė 
nelegaliu darbu ir buvo su
gautas daug kartui tik vis 
išsisukinėjo dėka advoka
tams, kuriems jisai mokėjo 
gerus pinigus. Savo krimi
nalą amatą jisai varė iš go
dumo — dėlto/ kad norėjo 
pralobti.

Kam gi tokį gaivalą rek
lamuoti SLA. organe?

Dr. Kaškiaučius yra bol
ševikų sėbras. Tatai tečiaus 
nė kiek nedaro jam garbės. 
Su bolševikais jisai sėbravo 
dėlto, kad norėjo per juos 
prieiti prie kvailų žmonelių, 
iš kurių galėtų plėšti pini
gus už savo kriminales ope
racijas. Jisai žinojo, kad bol
ševikai ir paskutinį niekšą 
iškelia į šventuosius, jeigu 
tiktai jie gauna iš jo auką.

Dori profesionalai su tais 
gaivalais 'nesusideda. Kad 
Kaškiaučius buvo prie jų 
prisiplakęs ir dalinosi su jais 
pinigais, kuriuos jisai išlup
davo nelaimingoms moterė
lėms, patekusioms į jo buče- 
riškus nagus, — tai ši aplin
kybė yra dar vienas argu- 
mentas už tai, kad to krimi- 
nalisto vardas neturėtų ras
ti vietos padoriuose laikraš
čiuose. ,

Tegu jisai “dabina” komu
nistų ir “progresiseių” spau
da ' c

i » •
jam čekį ir išėjau. Jis, ma
toma, norėjo jį 'iškeisti ant 
pinigų, bet persitikrino, kad 
aš sakiau tiesą. Tuomet jis 
atėjo pas mane i.. nbmus. ‘ A$ 
liepiau jam ateiti sieikantį pa- 
nedčlį, tai tuomet jis galė
siąs gauti 1,000 dolerių gry
nais pinigais.

“Jis atėjo, bet mano nar
ni uese buvo jau du detekty
vai. Aš įdaviau jam $400 
suženklintais pinigaus, ir 

• kada jis juos priėmė, iššo
ko detektyvai ir liiepč jam 
pakelti rankas aukštyn. Jis 

l smilko ir pradėjo muštis.
Pakol jį detektyvai, nugalė
jo, jisai išmušė du priešaki
niu mano langu ir du stiklu 
stiklinėse gonkosie.”
Kun. Jonaitis tvirtina, kad 

Aukštuolis (Austin tai su- 
amerikoninta jo pavardė) ty
čia jam užtaisys “frame-up’\ 
’dant galėjusi išgauti $1,000.

Keista istorija,
, . r,, j

Tai yra gana keista istorija, 
Labai nava Ina, kad gerai pasi
turinčiam biznieriui galėjo 
ateiti į galvų mintis apiplėšti. 
kunigą, apgavingai įsiviliojus 
jį į savo namus. Keista taip 
pat, kad kun. Jonaitis, jeigu 
jisai įbuvo nekaltai sumuštas 
Aukštuolio namuose, ne tuo- 
jaus kreipėsi į policija, bet dar 
po sumušimo priėmė/Aukštuo
lį klebonijoje ii r žadėjo jam 
duoti pinigų. *>•

i •.. •• t
Antra vertus, kodiol tas- biz* 

nierius ėjo anlrusyk, į kleboni
ją? Jeigu jisai sugavo, kle
boną pas savo' pačią, tai argi 
jisai norėjo pasinaudot tuo, 
kad privertus klebonų užmo
kėt tūkstantį dolerių “baus1- 
mės”? Jeigu jisai taip mėgi
no daryt, tai jisai pakliuvo j 
spąstus, kuriuos jam užtaisė 
kun. Jonaitis, pasikviesdamas 
į klebonijų detektyvus.

FAU JIEITOB, CMcagĮO.IB.

gus iš banko Ir atiduosiu’ Tokių desperatiškų dalykų 
tau. ■ : | iki šiol dar nebuvo girdėt lie

tuvių koJiionijoset Tarpe lie- 
i^nt ^°klų sąlygų pinigų įuvįy yya nia^ai kriminalių ele- 

mentų. Bet tai beveik išimti
nai jauni vaikėzai, if jeigu, jie 
neri ką apiplėšti, tai užpuoila 
žmogų naktyje — tokiam tam
siam užkam'baryjc, ąVba" priva
čiuose namuose, kur nieikąs ne
gali matyti piktadarybes- Tuo 
tarpu šitame atsitikime veikia
ma visai atvirai: menamas plė
šikas vežioja savo auką vidu
ryje dienos miesto gatvėmis’,, j 
baliuką ir atgal, paskui eina į 
kleboniją ir dar ■ paisiima dvi&- 
jelą iliudininkų, kad jie maty-į 
tų, kaip jisai atims pinigu^ iš

šeštadienis 1925

DIDELIS SKANDALAS
DETROITE

Italijoje viešpatauja žiau
ri fašizmo diktatūra, parem
ta ginkluota jėga. Prieš tą 
diktatūrą kovoja visos par
tijos, kurios daugiaus ar ma
žiaus pripažįsta laisvę žmo
nėms. Bet kodėl prieš ją šū
kauja taip pat ir komunis
tai?

Juk komunistai nėra dik
tatūros priešai. Jie nėra 
priešai to, kad valdžia užda
rinėtų laikraščius, kurie val
džią kritikuoja, kad ji areš
tuotų ir grūstų i kalėjimus 
kitų partijų žmones, kad ji 
niekintų žmonių išrinktuo
sius atstovus ir vartotų 
kumsčią prieš tuos, kurie su 
jos politika nesutinka. Ly
giai taip (ir net aršiau),’ 
kaip Italijos fašistai, elgia
si Rusijos bolševikai. Bolše
vikus gi komunistai garbi
na.

Ar tiktai dėlto komunis
tai smerkia diktatūrą Itali
joje, kad tenai valdžia yra 
ne jų partijos rankose? Bet 
tai yra laukinių žmonių do
ra: jeigu kaimynas pavagia 
mano pačią, tai yra nusidė
jimas; bet jeigu aš pavagiu 
kaimyno pačią, tai. yra ge
ras darbas!

Įve’ta lietuvių klebonas ir' lie
tuvis biznierius.

Detroito lietuvių kolionijoje 
kilo didelis skandalas. Lietu
vių šv. Petro (parapijos klebo
nas, kunigas Jonaitis, suareš
tavo dambų biznierių, Austi- 
ną-Aukštuolį. Kunigus kalti- 
vj Aiikšluolj, kad šis sumušęs 
ii ir mėginęs apiplėšti. Biznie
rius teisina,d, kad jisai nu
tvėręs kleboną pas savo pačių 
ir dėlto jį apkulęs.

“Keknvis”- perspausdino iš 
vieno Detroito anglų laikraščio 
sekama kunigo Jonaičio pasa
kojimą apie tą bylią:

“Apie 11 dienų atgal aš 
gavau telefonu pakvietimų 
nueiti į namuti ant kampo 
T\v( nly-Sveoml ir Portcr 
gabių. Aš nemačiau tame 
nieko blogo, m s mane šau
kia i visas miesto dalis. Tai
gi aš ir nuvykau tonai. Sė
dint man vienam kambary
je ant sofos, šitas žmogus, 
Auslin, išėjo su revolveriu 
rankoje. Jis buvo pasislėpęs 
klazetv. Jis pradėjo kalbėt 
apie savo pačių, >l>et kada aš 
norėjai! pasiaiškinti, jis kir
to man revolverio kotu į 
galvą ir padare didelį guzų. 
Tuomet jis užsivarė mano 
ant viršaus ir tenai liepė 
parašyti čekį, a'nt $1,000.
•“Aš jam pasakiau, kad aš 

galiu parašyti. bot nebus 
jam iš to naudos, nes tuo
met, čekių sąskaitoj aš turč
iau liktai $10. Aš parašiau

KĄ RAŠO APIE TĄ SKAN
DALĄ “DARBININKAS”?

Apie I tį. Detroito s>l<ivn<k» 1;» 
S. Bostono 'klerikalų (laikraštis 
“■Darbininkas” įdėjo sausio 6 
d. sekamą korespondenciją:

“Gruodžio 27 d., aipie pie
tus, kun. J. F. Jonaitis, Šv. 
Petro parapijos klebonas, 
gavo telefonu pašaukimą, 
ant 22 gatves (numerio ne
sužinojau), pas pp. Aukštuo
lius. Kunigas nuvažiavo, jį 
sutiko ponia Aukštuolienė. 
Kuomet ji tapo paklausta, 
kur ligonis, tai ji atsakė, 
kad ligonio mėsių, 'bet busią 
prisėsti, ji pajieškosianti iš
sigerti tada kunigas pašo
kęs ir pradėjęs teirautis ka
me dalykas, juk jis buvęs 
šauktai pas ligonį. Tuomet 
Aukštuolienė ėmusi verkš
lenti ir aimanuoti, kad ji 
norinti gauti $1,000 pasisko
linti. Kun. Jonaitis supažin
dintas su tokiu ligoniu jau 
buvo beeinąs laukan — bet 
staiga iššokęs iš kambario 
Aukštuolis su inevolveriu: 
įstatęs jį kun. J. krūtinėn, 
ir surikęs — ‘Atiduok rupū
že pinigus, o jei ne, tai tuoj 
tave ant vietos nušausiu, ir 
niekas nežinos.’ Kun. Jo-, 
naitis turėjęs tik $10 su 
savim — liepęs imti, bet 
Aukštuolis revolverio neatlei 
dęs, sudrožęs da juo kun. 
kakton ii r reikalavęs visos 
tukijilantinča; jei negalįs duo 
t i pinigais, tai galįs parašy
ti notą. Vienodi ir tada 
Aukštuolis nepaleidęs kun. 
Jonaičio, įgrūdęs jį automo- 
biliun ir nusivožęs bankam, 
bet bankas jau buvęs užda
rytas, mat šeštadienį bankai 
atdari lik iki (pietų.

Klebono “skymas”.
“Pinigai negauti. Važiuo

ja abu atgal Kun. Jonaitis 
po revolverio globa, jeigu jiis 
tik kripštcleja- kiek — jam 
kulka lenda pašončn; tad gi 
jis būdamas tokiam padėji
me* pasiūlė Aukštuoliui pro
poziciją: Paleisk mane gy
vą ir atdik pas mane sekam 
čią savaitę, aš išsiimti u pini-

rcikailautojas sutilpo,
“Kun. Jonaitis parvažiavęs 

namo, tuoj apsirūpino (‘dė- 
dėmiisi’ ir laukė svečių. Ir 
štai, p^-madieny, gruodžio 

•29, apie viena atbarška Foi‘- 
dukas su trim svečiais: du 
pasilieka automobitiųje, 0 
pats ponas įbėga klebeni j on, 
s u revolverio 
prašo pinigų, 
atskaito tūkstantinę ir 
duoda. Bet, 
nespėjus p. 
pinigais — 
stovi tarpe 
revolverių, 
pagalbos, 
gelbėti, bet kuomet 
pclicislus, tai dūmė 
kan’ ir nusihešitio įsavais ke
liais. Gi piniguotasai Auk
štuolis da gerokai grūmėsi 
su pol'icistai's — išmušė ke
lis langus kilėbonijoje ir ki
tų nuostolių padarė. Mat jis 
yra stiprius vyras ir geras 
bolševikas ((? “N.” Red.)J 
Vienok policmonų lazdelės ir 
bolševiką paima.” 1

• ' . •:
šitas aprašymas yra veikiau 

šia ;aTba palies įkun. Jonaičio 
pagamintas jo padiktuo- skaitlinės gerai ąpibudin 
tas. Vienok jisai kai 
(punkludse Įžymiai 
nuo to pasakojimo, 
skelbė anglų ląiikraštis Detroi
te.

Prieštaravimai, pasako- 
jimuosę. ■ ■ •

Tenai buvo .sakomą, kad 
kun. Jonaitis parašęs Aukštuo
liui čekį ant $1,000, bet jisai 
(kunigas) aiškinęs, kad iš to 
čekio nebusią naudos, kadangi 
klebonas teturįs banke čekių 
sąskaitoje tiktai $10. O “Dar
bi mok o’ ’ koreispondlen ei j oj e
rašoma, kad kun. Jonaitis da
vęs Aukštuoliui notą (vekselį) 
ant $1,000, t. y. pasižadėjimą 
užmokėti tifkstantį dolerių. 
Paisiiižadėįj'imas užmokėti turi 
vertę ir tuomet, kai žmogus*, 
kiiri.s tų pasižadėjimų duoda, 
neturi banke reikalingos užr 
mokėjimui įsumos. j

Anglą laikraštyje pasakyta, 
kad Aukštuolis pats mėginęs 
iškeisti čekį banke, bet nera
dęs kunigo sąskaitoje pakanka- 6argi musų importe tie Pątys

pagalba vėl 
Kun. Jonaitis 

P**- 
ant Bielaimės, 

A. apsidžiaugti 
pasijuto, 
dviejų 
Pradėjo 

draugai

kad 
‘dėdžių’ 
šauktis 
norėjo 
pamatė 
‘lordu-

kuriuose 
skiriasi

i ■

kiurį’ pa

klebono! ,Tr tas neva plėšikas 
tai ne koks valkata, bet vedęs 
žmogus ir pasiturintis biznie
rius! Iš visa ko nuomanu, kad 
jisai yra da ir parapijos narys 
(o ne “bolševikas”, kaip tau
zija “D-ko” korespondentą si).

Žodžiu, ta istorija, kaip ją rių. w • v • i • • « .

pasižymėdama balanso akty
vumu, pasiekė savo viršūnės 
1919 ii’ 1920 metais, kada pre
kybos apyvarta 
10,0(K) jnilionų 
iportai-i viršijo 
karnai 4 ir 3

Tačiaus ‘

pakilo virš 
dolerių, o eks- 
importą atatin- 
miliardais dole- 
melasi į akis, 

pasakoja kun. Jonaičio arba jo kad po karo Amerikos preky- 
šabninkų painformuotieji laik- bos balansas mažėja -’rcgulla- 
raščiaii, ttiri tiek daug' “sky- riai kasmet po vieną milinrdą 
lių”, kad visai nesinori ja ti- dolerių. Nors, t i e-a, 19^3 nie
koti. Tonai turėjo būt kas nors tų Išdavos jau nėbeparodo to
li ita. Gal teisme tatai paaiškės? kdo didelio kritinlė ir prisiarti- 

Kim. Jonaitis yra gimęs ir na prie prį^^cdrinio 
augęs Amerikoje ir daro įspūdį Tik dėka Pasauliniam 
smarkaus “■ 
so”. Pirmiaus jisai,’ rodos, kle- ve 
bonavo So. Omahojc, Ncb. imtais pasaulio

P. Žadeikis 1

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San 
< tykių Apžvalga ir Prekybos 

Galimybės
4. įSuMtojjis prie 1923 m. ( 

užsieninės prekybos^ sekančio^ 
jos

lininį:

manufakt. 
maiši, 
metalų 
miner. 
gyvul.
chem. prod. 
medžio dirb. 
Kitokių ....

Lietuvos* importas 
įsusidare' iš:

ir galan te r, 
prod.

dirb 
dirb. 
prod.

n.

, 20,4.%'

3,0%

* Lietuvos eksportas
tyuvo toks:
medž...............28,8%
produlk.......... 21,8%

miško 
maisto

gyvul. prod. 
sėmenys \.. 
linų pluošt. 
SiClcnos, kuloč.
kilų prekių

8,0%
8.8%

5,9%

stovio, 
karui 

'amerikoniško boi-, Amerika buvo taip išplėtus sa-
’ '-v eksportą ir industriją. Ūž

ėk onominiame 
gyvenime pozicijas’ Amerika 
nemano užkišti. Tik Rusijos, 
Vokietijos ekonominis apsilpi- 
mas ir santykių pablogėjimas 
su Japonija yra, nemenkos 
kliūtys tam.* 8) Lyginti Lietu
vą su Amerika beveik nėra ga- 
lymybes ir prasmes. Įdomumo 
deltai, įsulyginus 1923 metu 

/prekybos apyvartą ir gyvento- 
. jų skaitlių abiejose šalyse, gan 
piame tokius rezultatus:\Ame- 
, rfkos pirdiybois apyvarta vir- 
, šijo vertybėje Lietuvos apy-

Y varia 265 kartui, o gyventojų 
■skaitliumi viršijo tik 46 kar- 
• tais; tokiu budu kiekvienas 
: amerikietis dalyvauja Ameri
kos pili :kyb( )s t/apyvartoje tik 
penkis ir pusę kartų daugiau 
negu kiekvienas ihetuviisi Lietu-

pus. 1924 m. eksportas į
Vokietiją ............. 39,1%
D. Britaniją ...... 26,0%
Latviją ... ............ 12,2%
Čekoslovakiją .... 6,3%
Ameriką ................... 2,9%
Olandija ...................  2,3%
Daniją ....................... 2,0%

pus. 1924 m. importai
Vokietijos 65,12%4
D. Britanijos
čukoslovakijc|i
Amerikos ....
Švedijos . .<.<
Latvijos '. ;.. ’.

Šie lilkaitmcns pasako, kad 
vksas rnulsų eksportas rėmėsi produktų už: 
lik ant žemės ūkio ir miškų;

mai pinigų. “Darbiniųko” gi produktai liguruoja, tik žino- 
kareispondencijoje pasakojama, m,a' P^bai, apdirbtame pavidae, 
kad tuojaus po notos parašy-] lartum grįžta atga . ,ia yra 
mo klebonas važiavęs kartu užduotis musų piamom- 
su Aukštuoliu i banką išimti ninkams ir ūkininkams pana

šias importo pozicijas suma- 
1 žiu t i iki minimumo. Šis, tas

pinigus, b cit bankas buvęs už-1 * 
darytas. Kun. Jonaitis važiavęs ,
•į banką ir iš banko atgal į y™ i«u <Woma <r ne be pasi- 
Aukštuolio namuti* “j 
verio globa”, 
Aukštuolis jį nepei’šautų.

Tai yra visai'nepaprastas — 
lykas. 'Nejaugi: kun. Jonaitis ma rodyklių 
visoje, toje kelioineje neturėjo 
ne vieną kartą progos pasi
šaukti pagalbon žmones arba 
policiją — ypač kad juodu va- 

’žiavo vkluryjeJ dienosi per biz- 
niškus inieslo distriktus ir su
stojo ties banku pažiūrėti, ar 
jisai atdaras, ąr ne!?

Sulig anglų laikraščio apra
šymu, Aukštuolis atėji), pas ku- 
nigą į kleboniją,‘kuomet jisai 
įsitikino, kad jisai negalįs iš
keisti čekį; tenaii juodu susi
tarę dar kartą susitikti klebo
nijoje. O “Darbininko”1 kores
pondencijoje pasakojama, kad 
Aukštuolis persi vežęs kleboną 
i savo namus, ir čiai klebonas 1923 ^metais 
jam prižadėjęs išimti pinigus iš ir ekisporte segančiai

“po" sekimo: tuip, auginta cukri- 
, bijodamas, kad niai runkeliai ir bandymas da- 

. vo Lietuvai* įsiavo zemeje įsau- 
daJ ginto cukraus. Žemiau talpina- 

‘ " skaitlinių lente- 
” o lę, kur taipgi įdomiai ir pa- 

lankiai apibudina musų eks
pertą laikui bėgant:

m. linų pluošt......... 2,4
m. linų pi uos t......... 1,6
m. linų pluošt......... 7,1
m. javai ir miltai . .2,3

m

1922
1923
1921

14,6 
. 30,6

dėka, Vo-Klaipėdos uostoA 
kieti jos eksportas Lietuivon su
mažėjo 15%, aitsidarė platus 
prekybos kelias į Skandinaviją 
ir Ameriką ir prekybos balan
as pasidarė aiškiai aktyvus, j 
) Sustojus prie 1921 m. pir- 
•c pu mečio p>i*o.l<yl>os dtivinių 

i 'sulyginus su 1923 metų da

viniais reikia žinoti, ikad Lie
tuva tarp kitko eksportavo

Eksportas

L;nų, 
medžio medžg. 
Oda išdirbta 
j Ir pusžalė, 
kiajusinlių 
kiaulių 
javi’ii ir miltai 
pieno įprod. 
pcipic'.ra

Importas

<Z)

33,220 7,602
23,950 12,430

8,936

7,468
4,587
1,960 

. 870

javai ir miltai 
m. javai ir miltai 
m. gyvuliai ..........
m. gyvuliai ........
m. gyvuliai ........
negaminti medžiai 243,7 eukirauis 
(negaminti med. .. 244,7

gyvuliai1923
1921
1922
1923 negaminti med..........44,0
,4

Svetimos valstybės dulj’vavo 
•ietuvos importe

banko ir užmokėti jam tuks- ^sportas |į :z
Vokietiją, ................

I 3.913
6,678 
1,845 
5,634 
0,955

(Bus daugiau) ,

Kaip Prašalinti Vandens 
/I Otidy Prakiurimus .

-.. . 2,6 audinių
.. 39,1 akm. angjlis

28,878
12,620 

6,«) 35 
6,500 z

Vandens myteris yra insiitT 
mentus, kuris mieruoja vande
nį, kuris bėga per didžiąją dū
dą; taip kaip gaso myteris mie- 
ruoja kiek *gaso išnaudojama, 
arba rlk'ktrcs myteris, kuris 
mieruoja kiek išvarlojama elok- 
trikos.

Kiekvienas myterio savinin
kas tuomet gerai žino kiek jis 
išvarloja \nn<leui.H. jis tuomet 
žino, ar vanduo kur nors išbė

ga ber.fikalingai per dūdas ar
ba jo piuml)ingas yra negeras.

Vandens mylcriai yra taip 
padaryti, kad ije mieruoja tik
tai liek vandenio, kuris išbė
ga per dūdas. Po vartojimo jų 
per keletą metų ir kai kurios 
dalys nusidėvi, jie gali tada 
migruoti mažiau vandens, bet 
jie niekuomet negali parodyti 
daugiau vandens.

Jei kiekvienas namas, kuris 
variuoja miesto vandenį turė
tų vandens myterj, kiekviena 
šeimyna žinotų kiek jie van
dens iš vartoja ir už tiek liktai 
mokėtų, ne daugiau ne mažinti.

Jei ntyJeris parodytų, kad ko
kia nors .šeimyna išvartoja per
daug vandens, negu jai normaliai 
reikia, ta šeimyna tuojau praneštų 
j vandens departamentu ir papra
šytų, kad jie pažiurčtų kur van
duo bereikalingai išbėga ir papra- 

| šylu dūdų .skyles užtaisyti. 'I’uo- 
i ’Alel bereikalingai vanduo nebūtų 
: išvartojamas per kiauras dūdas ir 
1 kiekvienas turčių daugiau vande- 
J nio ir geresni vandens spaudimą 
j Maži prakiurimai duduose bereika- 

,: \: i išnaudoja milionuš galionų 
vandens kas mėnesį. Kiekvienas 
vandens varlolojas bereikalo' išmo
ka. ių*s yra kiauros dūdos. Jo van
dens bilus yra aukštesnės negu tu- 
retų buli, nes miestas turi išdalin
ti i.škaščius visiems lygiai, kurie 
vartoja vandenį.
/ Su vandens myleriais kiekvienas 
vartotojas mokės liktai tiek, kiek 
jis i.švarluotų vandens ir už jo pa
ties bereikalingai i.švartuolą van
deni. Jam tuomet nereikės mokėti 
dalį mokesčio už kitų bereikalin
gai išvaduotų vandenį, kąip da
bar kad yra. z

Vandens 
name prašalins bereikalingus 

| dens išbėghnus, i 
patarnavimų ir vandens spaudimų, 
biis proga g;iuli grynų f"‘
vandenį vieloje vandens su chlori
nu, ir bus mažesnės 
los.

(Apskelbimas)

i lingai

17,260
519

1,695
metai, dirb. 
drabužių ir 
■galabter. 
popier. jprod. 
žemės ūkio 
mušin. 
chemikai, 
džiov. vais.

6) Aųicri'kos Komercijos De
pai tameuto orgamas “Com- 
meiTc Reports” 1921 m , N r. 
47, lygindamas Lietuvos užru- 
bežinę prekybą su kitomis Pa- 
baltmario valstybėmis, taip »-a- 
ko: “i'š.visų Baltijos Valstijų, 
tik yįcnu Lietuva tcipasii< kė i>a- 
lankaus prekybos bailanso per 
pirmąjį 1924 m. pusmetį. Jeigu 
importą (“įkaityti kaip IOO, lai! 
iLietuvos eksportas buvo 117, j 
Latvijos 52, Suomijos 68,, ICs- į 
lonijos ,75. Lietuvos užsienio 
prekyba padidėjo 70% sulygi
nant i u 1923 m. laikotarpiu.”; 
7) Amerikos užsienio prekyba,.

4,784
2,430

8,609

2,105
1,320

my toriai kiekviename
> van- 

išbegiiiiijs. užtikrins geresnį

filtruotų

vandens bT

43,2% 
26,9% 
15,9%

“Dai bininko” korespondenei-
•W', t _
kad Aukštuolio pati elgusis 
taip, kad tarytum ji norėjusi 
padėti savo vyruli apiplėšti ku-' 
nigą. Pasakojama taip pat, kad 
Aukštuolių, atvykdamas į k'le-’ 
bonijų pasiimti tūkstantį dole-j 
rių, turėjęs du draugu. Detroi-, 
to la ikras jis apie lai nieko ne
mini. Jeigu ^teisingas butų 
“IMębininko”'' kornspondento 
apčiišymaš, tai reikštų, kad no' 
tiktai abudu Aukštuoliai rnėgi-’ 
no padaryti plėšimą, bet da ir la^ skaitlines su tokiomis skail- 
turėjo 
įninku, 
moksle.

be to, (kir pasakojajna,
Latviją, ............
Įspaudų, ............
Daniją, .............
Amcr. S u v. Vaisi

Importas .
Vokietijos, .........
D. Brilanijos, 
ičekoslova'kijot*, . 
Latvijos, .........
i\mtT. Suv. Valst. .. 2,27i% 
Nulyginus aukščiau paduo-

2,5%

iš: I
. . . 80,89% 
..... 5,27% 
....... 3,35%

Amcr. Suv. Vaisi. .

bent dlvejetą pagerbi- liiiĮėmils 1924 metų pirmu pus- 
dalyva.vusių tame są- mečiu, lengva pastebėti svar- 

' bių atmainų:

BILIOUSNESS
Vartokite 

BEEGJIAM’S PILĖS 
js nuo kepenų,
io ir 1 viduriavio lijuj8 kilvio .. , 

PagelbuU 1 išvalyme odoa.
' • ’ S'čru jotto CalonieJ
l’irkit nuo jųn aptiekoriaus

BEECHAM’S
PI LLS
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Šeštadienis, Saus. 10, 1925
i a
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i" — J “l" 1/1 ■ -J ■ tam vandeny žuvų pasigaudo. Be

Del dabartines padėties Klaipėdoj. ™ taraus 
----------  tis nė vienai pusei naudos nepa- 

kulturos kova su vokiečiais — ši daro — aišku savaime..' O Lie- 
kova liečia ūkio sritis. Lietu- tuvos ir Vokieti j bs vyriausybės 
viai ima rungtis su vokiečiais galėtų daug padaryti, kad toji 
visose ūkio srityse, bet svarbiau- kova jei ne išnyktų, tai paliktų 
šia kova — tai pramonėj ir pre-' tiktai kultūros sritims. Juk a- 
kyboj. Atskiri asmens, akcinės biejos vyriausybės pasižadėjo 
ir kitokios bendrovės tą kovą darant prekybos sutarti, atski- 
pradėjo. O ji nelengva ypač e-Ya sutartim/susitarti visusi gąli- 
konommės depresijos, kokia da- mus kilti nesusipratiiįms spręsti 
bar yra, ir vis dar tebėsitęsian- be ginklo — o teisinė keliu susL 
čio pinigų krizio metais. Ir čia taikant.' Jei tokia privalomo ar- 
lietuvių firmoms tenka rungtis bitražo sutartis butų padaryta, 
net ir trimis frontais. Pirmiau- tai abiejų pusių irridentos karš- 
sia su senomis vokiečių arba žy- tuoliamš antgalvų butų šalto 
dų firmomis dėl pirkėjų arba rin vandenio užlieta ir savitarpiniai 
kos. šitų rungtynių klaipėdie- santykiai pagerėti turėtų. O tai 
čiai lietuviai nebijo. Bet jie 
daug blogesnėj padėtyj kredito 
atžvilgiu. Senosios firmos, ku- 
ri©č savo galią ir kreditingumą 
jau yra įrodžiusios, visuomet ir 
visur laikomos daugiau patiki
momis. Tuo, matyt, vadovauja
si, teikiant kreditus, ir Lietuvos 
Bankas. Bet šis Visai teisingas 
visų kredito įstaigų ir Lietuvos 
Banko nusistatymas .dabartinė
mis sąlygomis išeina klaipėdie
čių lietuvių firmoms begalo skau 
dus ir ne visuomet tikslingas. 
Del tos priežasties kaikurie klai
pėdiečiai net ima manyti, kad 
Lietuvos Bankas Klaipėdos kraš
te vedąs anti lietuvišką politiką. 
Tai, žinoma, neteisybė. Bet tei
sybė, kad Klaipėdos lietuvių fir
mos prie lygios esminėm padėties 
su vokiškomis kai kada negalina 
kreditų vien tik dėl to, kad ,dar 
pertrumpa jųjų darbuotė ir dar 
nevisai išėjusios iš savo įsikuria- 
mosioš stadijos. Padėtis dar la
biau paaštrėjo dėlto, kad ir 
“Kaunas” kaikada atskiras fir
mas tiesiog suvedj&rjo.. Taip 
senasis npnisterių kabinetas vie
nai firmai buvo žadėjęs visą eilę 
nuolatinių užsisakymų, dėl ku
rių reikėjo pati įmonė plėsti. 
Įmonę išplėtus naujasis kabine
tas pradeda užsakymus siaurint 
ir kalba net apie likvidavimą se
nųjų. Kad toksai Kauno elgi- 
iuos negali klaipėdiečiams patik
ti — aišku savaime. Del santy
kių su vokiečiais reikia pasakyti, 
kad jie labai aštrus. Net vai
ki* mokyklose jau mušas. Tiek 
vokiečių, tiek lietuvių visuome
nėse yra gaivalų, kurie šitą<tali
tinę kovą dar paaštrinti nori, o 
jų tarpe netrūksta ir tokių, ku
rie iš savo kurstomo darbo ne
blogą gyvenimą daro ir drums-

r*
Phone Prospeet 3264

Klaipėdiečiai lietuviai yra pa
silikę seni prusp lietuvninkai ir 
savo tarpe taip pat nesutinka ir 
rivalizuoja, kaip ir ankščiau. Ir 
priekyje stovi beveik visai tie 
patys žmonės. Net ir p. J. Va
nagaitis, dar prieš Klaipėdos su
kilimą ryšius sutraukęs su Aukš
tuolaičiu, dabar vėl vadovauja 
“radikališkajam” klaipėdiečių 
lietuvių sparnui, kuriam šį kar-, 
tą, bent tuo tarpu, prišlijęs ir se
nukas M. Jankus; o kuomet rei
kia važiuoti į Kauną, tai su jais 
važiuoja ir p. Gabrys. Ypač da
bar Klaipėdoj daug kalbama a- 
pie nesenai Kaunan važinėjusias 
klaipėdiečių,* delegacijas. Pir
moji, vadovaujamą-seno kultūri
ninko J. Stikliori'atis,/atstovauja 
visoms lietuvių kultūrom ir eko
nominėms draugijoms. Ji, at
važiavusi Kaunan, prašė visoš 
eilės dalykų, o pirmoj eilėj rin- 
kiimų į Seimą ir vietos seimelį, 
pakeisti gubernatorių ir tt. šiai 
delegacijai sugrįžus tuojau va
žiuoja savo laiku pasižymėjusio 
Gelbėjimo Komiteto vardu (nors 
pirmojoj taip pat buvo keli to 
komiteto nariai, jų tarpe ir vice 
pirmininkas J. Stikliorius) ant
roji delegacija, vadovaujama p. 
J. Vanagaičio ir lydima p. J. 
Gabrio. Ši, atvažiavusi Kau
nan, prašo priešingų dalykų: 
rinkimų nedaryti ir gubernato
rių palikti (nors dėl gubernato
riaus pąčioj delegacijoj savo is
torijų buvo) Vieton to delega
cija reikalavo klaipėdiečiams mi- 
nisterio... Skaitytojas, turbut, 
jau įdomauja, kurioj’ gi delega
cijoj dalyvavo dr. Gaigalaitis? 
— Jis, reikia pripažinti, taip pat 
visai ištikimas pasiliko savo se
noms tradicijoms: Dr. Gaigalai
tis važinėjo Kaunan abiejose de
legacijose... Sako, antroji dele
gacija sugrįžo iš Kauno taip pat 
nieko nepešus kaip ir pirmoji. 
Tik gubernatorius po to mėginęs 
abudu sparnu suvesti į kruyą, 
sutaikint. Bet “radikalai” pa
reiškę, kad su “vokietininkais” 
nenorį nieko bendra turėti...

Tai santykiai pačių klaipėdiš
kių lietuvių. Bet kuomet tenka 
kalbėti apie santykius tarp klai
pėdiečių ir Klaipėdos krašte gy
venančių D. Lietuvos lietuvių, 
tai turime jau vaizdą kitokį. 
Bendra išvada: klaipėdiečiai lie
tuviai, ypač tie, kurie daugiausia 
“Didžiosios Lietuvos” norėjo, 
jaučiasi gavę “per nosį.” Ne 
tai, kad jie jau butų perdėm “dėl 
tvarkos” nusivylę, nors pašte, 
geležinkelyj ir muitinėse jie be
veik kiekvienam žingsnyj sutin
ka keistenybių, kurios juos ei“zi- 
na, nes daug trukdo ir ne taip 
patogiai patarnauja. Bet dau
giausia klaipėdiečiai jaučias žei- , 
džiami šiaip santykiuos. “Kaž
kokį pasipūtę neprieinami tie 
visi vaidininkai” — tai bendra 
klaipėdiečių nuomonė. Ir jokio 
bendrumo, artimesnio santy
kiavimo: D. Lietuvos lietuviai 
sau, klaipėdiečiai sau, kurie la
bai dažnai jaučiasi, kad anie j i 
i uos žiuri iš aukšto: o ypač jau 

•ponios, panelės, 
nuo klaipėdiečių

Atyda Chicago Lithuanian 
Auditorium Šerininkams

Metinis šėrininky susirin
kimas atsibus Sausio 19-ty, 
1925, Mildos Teatro Name, 
7:00 vai. vakare, 3-čiy lubų.

kurios dažnai

pabrėžei amos
lenkiškai savo

Tik vieną iš
arba... rusiškai, 
tarpe kalbėdamos.
I). Lietuvos lietuvių rūšis klai
pėdiečių su pagarba minima 
tai stovintis kariuomenės pul
kas. Išsyk, sako klaipėdiečiai, 
jų tarpe dar buvo ir tokių, ku
rie garbės nedarė, bet pamažu 
jie kaž kur pranyko. Klaipėdoj 
stovintis kariuomenės pulkas — 
tiek karininkai, tiek kareiviai — 
tai yra vienintelis klaipėdiečių 
lietuvių pasididžiavimas net ii 
prieš vokiečius. Ir jie stebisi: 
delko negalėtų ir kitos ministe
rijos panašių žmonių valdinin
kais atsiųsti, — o pirmoj eilėj 
Finansų ir Susisiekimo ministe.- 
rijos? Kad ir nevisi ten jau 
taip blogi ir pasipūtę, ypač iš 
jaunesniųjų esu ir» visai sim/pa- 
tinku; bet, daugelis garbės neda
ro nei Lietuvai, nei atatinkamai 
ministerijai. .’ < Į J j f

Del kitų nesusipratimų tenka 
jau liesti bendrą politikos ir net 
socialę padėtį. Klaipėdos kraš
te dabar eina ne tik politikos ir

J. P. Ewald
Sekretorius 

840 West 33rd Street >

ALPAMaltExtract
Su Boheinian 
importuotais u- 
piniuis ir gela- 
tina, 1 setus 
$1.0®. 1 tūz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit š j svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prany
kit jūsų graser- 
ninko, kari gau
tų jį dėl jūsų.

Mes daatatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Estract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

butų svarbu ne vien Klaipėdos 
kraštui. A. R-ka.

Atyda. Mildos Teatro 
Šerininkams

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

J. P. Ewal(l
Sekretorius 

840 West 33rd Street
'' M- ' ' >

ILSONB 'ashion 
OE STORE 
5&WlstfdSt

Vien tik Lietuvių krautuvė

Ttgul jūsų pinigai uždirba 6%, 
Ateikite į musų 
kitę bile vieno 
musų pirmus mo

banką ir klaus- 
viršininkų apie 
rgičius ir bonus.

Peoples “a^Bank
DIDELIS BANKAS

ant kaippo
47 St. ir Ashland Avė

CHICAGO

Gerai 
tuvių 
rurnu

■ L '■■■ 

žinomas bankas tarpte lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu. J

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lie

tuvoje vieninteli Lietuvos Socialdemokratu 
Partijos laikraštį .. 1 , '

“SOCIALDEMOKRATAS”
Jį leidžią Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30 

motų Lietuvoj jdi.a proletarų frontą.
“SOC I AL DEMOKRATAS” išeina kas savaite Kaune.
KAINA: Amerikoje metams $2.40, pusei metų $1 20. Lietuvoj 

— per. pusę pigiau. : .
ADRESAS: “ Socialdempkiatas’/, Kaunas, Kęstučio g-ve 40, b.

1., Lithuania. ' ‘ : ’ ž
' . ' JAUNIMĄ ^ ■

Kviečiame užsisakyti sau ir savo giminėms Lietuvojxvienintė- 
< Ij darbininkų jaunimo-. laikraštį. ....

“ŽIEŽIRBA”
,. • Išeina. Kaune kas menuo.

' KAINA v Amerikoj metams 60 centų. Lietuvoj — per pusę pi
giau. ę

ADRESAI: “žiežirba”, Kaunas, Keistučio g-ve, 40; b. 1 
uanian.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ?

“Socialdemokrato” platintojams 1925 m. 
duosime sekančias dovanas: .

Kas surinks 8 naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusme- 
ncprcnumcravusius “Socialdemokrato” i u prisius už juos pi
gaus knygą “Pasaulio istorija” (pirmąjį tomą), 400 pusi., su

Lith-

tūrių), 
nigus, 
paveikslais.

II. Kas surinks 6 naujus metinius skaitytojus (arba 12 pusme
tinių), gaus dovanai dvi puikias knygas: 1) “Iš tamsios praeities j 
šviesią ateitį” ir 2) “Stebuklai ir paslaptys”.

III. Kas surinks 5 naujus metinius skaitytojus (arba 10 pusme
tinių), gaus dovanai vieną minėtųjų Kubakino knygų ir dar knygą 
“Žemes Istorija” (1 Tunkevičiaus). Kaina perkant 2 litu, 80c.

IV. Kas surinks 3 naujusinetinius skaitytojus (arba 6 pusme
tinius), gaus 2 knygas: 1) “Bolševizmas ar Socialdemokratija?” (O. 
Bauerio), kaina 1 lit., 50 et. ir 2) “Kraujo lašo kelionė” (kaina 2 li
tu, 50c). ,

■ Minimi—i■■■ ■■ i—■ i i i m n ■■■■■ .. ............  ■■■■"■ i...............T*——1 ...................... .. .........

100,000 DEPOZITORIU
Pasitikėjo padėti savo taupomus pini

gus į Kaspar American State Bank, padėjo 
kaipo taipymo sąskaitas. Tokiu būdu jau 

, tūkstančiai žmonių susipirko sau namus ar
ba investavo j Pirmus Morgičiiis arba Pir
mų Morgičių Auksinius Bonus;

Tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio 
kraštų siunčia pinigus savo giminėms ir pa* 
žystamiem^ per šį banką.

Pasidarykite taupintoju pinigų šios di
delės ir saugios bankos, kuri yra vedama 
tikrai patyrusių žmonių.

Juo greičiau jus pradėsite taupyti, tuo 
greičiau jus atsieksite savo tikslo.

Kapitalas ir 
surphis 

$2,600,000.00

RESURSU
/ .■—

Kaspar American State Bank
1900 Blue Island Avė., kampas 19 St

> CHICAGO, ILL. i

Garsinkitės NAUJIENOSE
1

Fotografija
Geriausia 

vieta dėl 
fotogra

favimo ve
stuvių, gru
pių ir at
skirų asme
nų moder
niškoj f 0- 

tografijoj 
darbas ga
rantuotas.

M. ZALKOFF
Modern Photo Studio

2907 XV. 63fd St.
, 1 CHICAGO,, ILL. 1

RUPTURA
> išgydoma

fciio53| Be 
Skausmo

,Jei jus turite, tupturą, tai yra daug
priežasčių kodėl jus neturit greitai iš
sigydyti; kol nebūna blogų pasekmių. 
Nėra jokios priežasties kodėl jus tu
rite būti su ruptura, kuomet jus ga
lite- tiktrai išsigydyti pastoviai, be 
skausmo ir pigiai, pagelba mano me
todo. . 'ii

Skaitykit ką M r. Blankenstein sa
kė 1910 metuose.'

Gerbiamas Dr. Flint:
Darbas kurį jus padarėt išgydyda- 

mas mano rupturą, buvo, geras dar
bas, aš neturėjau jokio trubelio nuo 
to laiko. Aš turiu paskyti, kad jus 
puikiai gydote, išrodo moksliškai ir 
nebrangiai. Gyvuokite ilgai daryda
mi gerą) darbą. J. A. Blankenstein.

Skaitykite ką Mr. Blankenstein sa
ko penkiolika metų vėliau:

Gerbiamas Dr. Flint:
Jūsų išgydymas mano rupturos dar 

yra geras, jati penkiolika metų kaip 
jus išgydėtj mane savo motodu ir per 
tą visą laiką aš buvou sveikas ir stip
rus, taip kaip aš nebūčiau turėjęs 
rupturos. M r. Vandergelsen iš ma
no miestelio turėjo peilio operaciją, 
.bet tas jam nepagelbėjo, jis paskiau 
nuėjo pas jus ir jus jh išgydėt taip 
pat gerai, jis taipgi neturi jokio ne
smagumo ir yra sveikas. Aš molo- 
niai suteikiu ši paliudymą.

J. A. BLANKENSTEJ^,
Harvey, 111., R. R. i, Bux 142 

Jei jus norite žinoti daugiau išgy- 
(iytųfvardų, maloniai galiu jums paro
dyti. Aš turiu jų šimtus mano, ofiso 
failėse.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu. Jus negali? 
te gauti kitur ąjo metodo. Saugus, 
tikras, 'be skausmo ir padaro kojas 
taip dailias, kaip/kūdikių.

PATARIMAS DYKAI.
Dr. E. N. Flint

322 So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 
olėtų, panedėlials ir ketvergį 
*:30 p. p., nedžlinmin. uždaryta.

P< 
iki

_____ a_____ I

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

Kraujo egzaminacija, šlapumo analyzas, 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy
mai, taipgi X-Hay egzaminacija daroma, ku
ri parodo tikrų jūsų sveikatos _ stovį. Ge
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi- 
niai padarytos Amerikoje ir .Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per D)7 Ross dėl gy_ 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškas 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ir 
šlapumo 1i"«s yra gydoma kasdien.

žmonės kurie yra 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros skau
dėjimas, smarkų šir
dies plakimų su- 
skirdimą odos, suti. 
nusius giles, skaudu
lius, prastų apetitų, 
privalo gydytis tuo
jau.

SergunticTiis yru 
teikįumtui labnl ge
rus patarnavimus to
kiomis mažomis kai
nomis, kai) kiekvie
nas lengvai gali už
simokėti. Dr. Ross 
nialonitd suteikia dy
kai patarimą. Kiek
vienas yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu
du, Arsphenainine gydymu ir pagerintu Lu- 
escide gydymu. Į labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvienų dieną 
m^Tsuteikiame linksmumą ir malonumą. Tui 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA ClORn
MOKESTIS YRA ..._ 8 fa.UU
DABAR C C Art
ATPIGINTAS IKI ......... U>Q»UU

Per trisdešimtį metų Dr. Ross gydo so
cialias ligus vyrų ir moleių.

VYRAI! Specialia serum gydymu;' yra 
vartojamus su geromis pusehmemit’ atgavi
mui vyriškumo imiiilpusiem;i vyrams. Jo vei
kimai ant gilių, nervų ir krauju yru dideliu 
uustiprintujas <įd nusilpiiusių ir auit usių vyrų.

Tie Kurio turi kokius liors slapta.; ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimu. 
Ateikite ir sužinokite teisybe apie jūsų ligą 
ir kaip jus gulite būti šgydylus. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus imtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Ross 
darbo, kad suteikus gerą patarimų 
tiems.

Dr. B. M. Ross
35 S» Dearborn St

bergan*

DR. B. M. ROSS, 
35 Šouth Dearborn St.

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augftto. Priėmimo kambarys 
506 dc4 vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų &oa.

Dr. Rošh yra Heniausius Specialistus Chl- 
eugoje. Per triadešijiH|,' metų toje pačioje 
vietoje.

Ofiso valandosKasdien nuo 10 iki 5 vuL 
vakaro. ,

Nedėljoj >nuo 10
Panedėly, seredoj

8 vai. vakare.
iki 1 po pietų.
ir eubatoj nuo ryto iki

•
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•Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Piayers Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai* 
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ......  $65.00
Phonogrhfas Console, giažus, su 
25 rekordais ........................ $63.00
Elektrikinė liampa, vertes $25.00, 
už ........................................... $12.50

JQS. F. BUDRIK
33U7 Sb. Halsted St. ' 

CHICAGO, ILL.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite *avęs skaus

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

CAPS1CO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėvas ligas; munr.-s šiandie dau
gybė žmonių siunčia padeka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

Justin Kulis
S259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

; DEL VYRŲ TIKTAI
✓

Visą šį mėnesį gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjpsių ligų arba pę^aįėjimų, gali 
pasinaudoti ta . nužeminta gydymo 
kaina. —* Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kčtumėt paprastą kainą. Gydymae 
ligų yra specialum-as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mai medicinoje.

Daktaras dėl vyrą
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar laa 
taip ? i
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison SU 

i] Chicago, 111.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wa3»rmano ban. 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
kuosas nuo ligos, ar ne. J’< rsiiikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi* 
cinoje ligos ligftiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Hitam moksliukam gydymo 
metodui. AJ naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
teriniu ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uftsi- 

■^enėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ut- 
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
lėtųriet pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmif 
yia tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Chi*® III*

l-KAY EGZAMINACIJA $1.00
liįįįįSįį Vyrai Ir

moterys ne 
1®I žiūrint kaip ilgai jų h 

kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai pasu 
kč jums, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray paša- 

- - — ko t i e s ą.
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi se/jantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthirva, odos ligas, rup- 
tiirą, inkstų arba skilvio ligas, ųer- 
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligFis? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir serum yra suteikiamu, iškaitant 
“G'JG arba 914” nuu kraujo užnuodiji- 
mo.

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

Vųlandps nuo 9. rytp?iki: 6 vak. Pa- 
nedėly,’seredoj ir subaloj n’uo 9 ryto 
iki 8 v..ne'dėlioj njuo 9‘ryto iki 12 dien, 

CHICAGO MEDIC^L CL1NIC» 
Dr. E. V. Heaton, Din^tonus 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 ąūfffitae, Chicago, III.
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Leo Koretz mirė
Didelis spešelninkas Leo. Ko

retz, kuris per keliolika metų 
nesančiomis ryžiu plantacijomis 
ir aliejaus laukais i švyliui o iš 

i pasiturinčių žmonių apie $2,000.- 
000 ir galiaus prilipęs liepto*ga
lą pabėgo, bet paskui tapo pa- 

į gautas Montreale, atgabentas Į 
5 Chicago id nutęstas nuo 1 iki 10 

metų kalėjiman, užvakar pasimi
rė Joliet kalėjime.

Jis žinojo, kad jį laukia mir
tis ir kada ji nuteista kalėjimhn 
jis atvirai teisme pasakė, kad tai 
yra jam mirties nuosprendis ir 
kad jis iš kalėjimo gyvas neiš
eis. Kalėjime gi jis išbuvo viso 
tik 34 dienas. Jis nuo kelių me
tų sirgo neišgydoma diabete* li
ga ir ta jį pribaigė. Buvo ban
dyta dar duoti jam insulino, bet 
ir tai nieko nepagelbėjo. e f

Jis bus palaidotas Chicagoje.

KALBA APIE TELEFONŲ 
KAINŲ PAKĖLIMĄ

šeštadienis, Saus. 10, 1925

I DR. VAITUSH, O. D.
I LIETUVIS AKUJ SPECIALISTAS

DIDŽIOJOJ OPEROJ

John J. Smetana

L’Amo-

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos" 
Pastebėkite mano iškabą

'remiant enomis įrengimo kaino
mis. Todėl esą dabar reikėtų 
pakelti ir telefonų naudojimo 
kainos.

Be to kompanija turinti turė
ti didelį atsargos fondą įvairiomis 
nelaimėms. Taip pereito mėne
sio lijundra pridariusi Illinois 
valst. telefonams daugiau kaip 
$1,000,000 nuostolių, kuriuos 

Vien

AMERICAN & LITHUANIAN 
TEXTILE CORPORATION 

PRANEŠIMAS AKCI
NINKAMS

akcininkų susirinki- 
minėtos korporacijos

NAUJIENOS, Chicago, UI.

tfc .s Ui

a

$1,000,000 nuostolių, 
kompanija turi padengti, 
stulpų išvartyta 21,000.

Metinis 
imas virš 
atsibus sausio 20 d. 1925 m. 10 
vai. iš ryto Lietuvių Salėj kam
pas Silver & E. gatvių, So. Bos
ton, Mass.

Kadangi daugelis akcininkų 
yra permainę savo antrašus ir 
naujų mums nepridavė, tai mel- 
džiąŲie visą akcininkų savo ant
rašus tuoj aus mums priduoti ir 
imti atydon viršpaminetą vietą 
ir laiką susirinkimui ir dalyvau
ti jame kuoskaitlingiausia.

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

Vieša Padėka
Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Didžiojoj operoj ateinančią sa
vaitę eina:

Sekmadieny po pietų — Loui- 
se. r

Pirmadienio vakare — Samso
nas ir Delilah.

Antradienio vakare — Iloff-
mano Pasakos. m __

Trečiadieny po piet — Otelio.; A. & L. Tex. Corp.
Trečiadienio vakare — Mar- ’ Antanas Kriaučialis, sekretorius, 

tha. ,253 Broadvvay, S. Boston, Mass.
Ketvirtadienio vakare — Jon 

gler de Notre Dame.
Penktadienio vakare

Godunov, dalyvaujant 
nu i.

šeštadieny po piet 
re Dei Trę Re.

šeštadienio vakare 
tomis kainomis) — 
Gretel.

— Borise 
saliapi-

(papigin-
Hansel ir

Šiuomi nori ii pareikšti sąvo širdingą 
padėką visiems savo draugams, kurie buvo / 
malonus dalyvauti laidotuvėse A. A. mano 
moteries Onos Beržinskienės, kuri persisky
rė su šiuom pasauliu*gruodžio 16, 1924 m. ir 
tapo palaidota gruodžio 20, 1924 m. Taipgi 
širdingai dėkoju už išreikštą man gilią sim
patiją ir už puikias geliąs velionės atmin
čiai. Lai Visogalis visus dalyvius apdova
noja savo gausiomis malonėmis.

' Nuliūdęs,
ANTANAS BERŽINSKAS.

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.

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

1545 West 47th St.
Phone Bnulbvard 7589

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Telefonų kompanija pradeda 
skųstis. Ji skundžiasi, kad rei
kia daug pinigų išleisti, kad te
lefonų operavimag brangiai at- 
seina ir pusiau lupų užsimena
ma, kad reikėtų pakelti telefo
nų kainą vartotojams. Matyt, 
kompanija rengiasi reikalauti iš 
atatinkamų komisijų leisti pa
kelti kainas. Taip vįsuomet da
roma: išpradžių skundžiaknąsi, 
o jau paskui keliama kainos.

Kompanija Įrodinėja, kad at
einančiais penkiais metais jai 
teks išleisti apie $1,000,000 pra
platinimui telefono aptarnavimo. 
Pirmiau telefono Įdėjimas kaina
vęs $116, o dabar kainuosiąs 
$175 ir tuo didesnės išlaidos da
rosi. Esą telefonų centrai buvo 
pabudavoti senomis kainomis, o 
dabar reikėsią mokėti naujas ir 
daug aukštesnes. O telefonų 
kainos esančios nustatytos pasi-

KENTĖJO PO
GIMDYMO KŪDIKIO

Trubelis pasireiškė todėl, 
kad ji pergreitai pradėjo 
vaikščioti. Pagelbėjo varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Talcville, New York. — “Aš manau, 
kad jums žingeidu bus sužinoti, kad

> jį'įjįiimm i.i,. į

aš* gavau didelę 
pagelbą vaitojant 
jūsų gyduoles. Po 
gimdymo mano tre
čio kūdikio, aš per
greitai pradėjau 
vaikščioti. Prieš 
pat gimimą mano 
penkto kūdikio, aš 
fgavau uždegimą 
pūslės ir kitą ligą. 
Pamačiau jūsų ap
skelbimą Liverpool

(Anglijoj), aš pradėjau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound ir 
tai buvo geriausia mano gimdymas ko
kį aš kada turėjau. Kuomet aš tik
tai jaučiuosi blogai, aš visuomet var
toju Vegetable Compound* kaipo toni
ką. Mes nesenai atsikraustėm iš 
Brockville (Canada) aš buvau labai 
užganėdinta, kad viena krautuvė už
sakė man tų gyduolių ir aš jas ga
vau šiandien. Aš nebusiu be tų gy
duolių ne? už jokius pinigus ir aš re
komenduoju jas visoms moterims 
apielinkėje, nes aš žinau, kad jos pa- 

*.*_* .... var- 
Mrs. Agnės Wingall,

gelbės bile kokiai, moteriai, kąri var
tos jas’ _ _
Talcville, Nevv York.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, jos 
pagelbsti nuo visokių moteriškų ligų. 
Parduodamos pas aptiekorius visur.’

ŽMONIJOS BŪTINAS REIKALAS
Inžinieriai, sveikatos prižiūrėto

jai ir kiti, kurie tiki, kad univer- 
sulis myterių įvedimas yra viena
tinis būdas dėl Chicagos vandens 
trobelių. Kuomet bus myteriai, tuo
met nereikės tiek daįug vandens 
išvarto!i. Jie nurodo i Oak Park, 
didžiulis} Chicagos priemiestį, kur 
pragyvenimas yra kur kas aukštes
nis ir kiekviena šeimyna turi sa
vo darželius ir juos nuolat laisto- 
Oak Parko gyventojai išvartUoia į 
parą kiekvienas apie 80 galionų 
vandens, o jie variuoja vandens 
daugiau negu kitų kolonijų gyven
tojai.

Taip vadinama flat rate siste
ma, kuri yra rokuojama už van
denį, 90 nuošimčių Chicagos gy
ventojų moka daugiau -už vandenį 
negu jie išvartuoja. Todėl įvedimas 
vandens myterių yra būtinai rei
kalingas.

(Apskelbimas)

(Tąsa ant 7-to pusi.)
1 i"" - - .n,——■

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 kflinas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

T 
švarios, šviesios, Svei

kos, Gražios Akys 
Tai yra puikiausias turtas 

Murinę yra išvalantis, suminkš
tinantis, 'atšviežinantis ir 

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus

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 ntft) 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 aki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

KRONIKA DlsIENH 
Po tėvais Kizaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sau
sio 8, 1925 metais, apie 10:30 

• valanda iš ryto. Turėjo am
žiaus apie 28 metus. Paliko 
didžiam nuliudime vyrą Antaną 
Dišiną ir vieną dukrelę Aldona 
1 metų ir 10 mėnesių amžiaus. 
Taip-pat paliko dvi seserys, Elz
bieta Misevičienė ir Grosalio 
Zalatoris ir viena brolį Ameri
koj. Lietuvoje paliko tėvą ir 
motiną ir broli Antaną Kižai-. 
čius. Paėjo iš Lietuvos Kauno 
rėdybos, Panevėžio apskričio, 
Uželių kaimo, Panevėžio parak- 
vijos.

Laidotuvės įvyks Sausio 12 d. 
1925 m. iš namų 2843 W. 39 St. 
j Nekalto Pras. Panelės Šv. apie 
8 vai. iš ten į šv. Kazimiero 
Kapines.

Užkviečiam visus gimines ir 
pažįstamus • dalyvauti laido
tuvėse.

Nuliūdę:
Antanas Dišius ir maža dukrelė

. ourTYES,
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

in

I7aid0tuve.se patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

(L)

-CLEAN O ITT“

Lake

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

VERONIKA DIŠFENft
Draugijos “Lietuvos Ūkininko” < 
narė mirė sausio 8 d., 1925 m. 
28 m. amžiaus. Prie viršminėtos 
dr-jos priklausė 10 metų ir ke
letą kartų darbavosi draugijos 
labui. Paėjo iš Lietuvos Panevė
žio ap., Oželių kaimo. Paliko vy
rą Antaną ir dukterį Aldoną.

Kūnas pašarvotas 2843 W. 39 
St. Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 12 d., 8 vai. ryto j Nekal
to Prasidėjimo P. Š. Bažnyčią, 
o iš ten j Šv. Kazimiero kapines.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko na
riai ir narės kviečiami dalyvau
ti musų narės laidotuvėse.

Dr-ja Lietuvos Ūkininkas.

RĖMAIS PA'
I /I I 11 * "P1 JI l ■! 1’1 1 l 1 I ■

! ^PJČONRAIJ ■
FOTOęRAmSg 
' Pakyrimas mano įgytas /j 
SJper is metu, visus darbus '

H2ZQ3AVNnvr SONVAOO

Specialis Pasiūlymas 
dėl 1925 Metu

VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS:
Mes nusprendėfn suteitki jums progą įsi

dėti į namus plųmbingo ir apšildymo reikme
nis su biskiu pinigų. — Jus mokėkite mums 
kiek jus galite, o kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Kaina bus ta pati, kaip ir už pinigus per
kant. — Jei tikrai jums reikia plumbingo arba 
apšildymo reikmenų, mes patarsime, kad jųš 
atliktumėt tuojau. Kainos už plumbingą ir 
apšildymo reikmenis kyla greitai ir pakils dar 
daugiau pavasarį, todėl veikite tuojau ir su
taupysite pinigų ir prašalinkite bereikalingą 
rūpesti

Ateikite į musų ofisą arba telefo- 
nuokite, o mes maloniai prisiusime in- 
žinerių, kuris suteiks jums apskaitlia- 
vimą ir nurodys kaip atlikti visą darbą, 
jus galėsite būti pats savo plumberiu 
ir šilimos įvedėju. Mes taipgi pasko
linsime reikalingus įrankius dykai. — 
Gerai žiūrėkite tikro musų vardo ir 
vietą. Musų vieta vieno augšto medi
nis namas, su didele iškaba ant viršaus, 
geltonai malevota,—blokas ilgumo.

Atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedėlioj iki 1 vai. po petų.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

M. LEVY & CO
Corner 22nd ®, State Street

SOUTH CHICAGO BRANCH, 9300 Commercial Avė
Telephones: CALUMET 0645 1692

LITTLE
i, SPINOGPAPHS
II N

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

je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kode! jie nega
li būti?

Chiropractic gydy
mas suteiks jums svei
katos stovį. Sekite sau
gų kelią —linkui Chi
ropractic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, I1L
Tel. Boulevard 7006 

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

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą
^SUIRIMAI bile vienos 

_ sekančių dalių Kali pa- 
eiti nuo NĖR VOS pri- 
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:

Jįcfc---SMEGENŲ
AWV 

'AUSŲ 
'NOSIES 
GERKLĖS .
RANKŲ \

širdies i
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGILftS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 
PLONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
'SĄNARIŲ

NORMAL 
NERVE

PINCHED 
NERVE

SPINE OF 
MAN

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

3462 So. Halsted St.

Town of

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
iženomis

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius
1616 W. 47th Street

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 ligų?

?Jeužginčija- 
□er patyrusius 
daktarus, kurie 

tnas faktas išgy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraujų ir iš
tiriant per mik
roskopų, pradai i- 
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio HHL 
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai 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

lykite j|; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, lirdiee, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus- 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus eugaiiite laike arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nee tas 
jums labiau apsimokąs, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 
Mažakraujistėn, Skaudulių, Egremos, Pso- 
rdisis, 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; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją 
nepatyrusiems daktarams. Pas ane g 
site gerą ir teisingą gydymą; prisidė 
te prie eilių užganėdintų ir links 
pacijentų, kurie pripildo kasdien 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, Čiepinl, Bakterin], Anti- 
toksini, taipgi specialius intravenoua gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europlškas gyduoles "606'* 
ir "914*’.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisėnt- 
jusiu 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 dasiži- 
nokiže tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir ožlaikoma slapty
bėje. «

Mee kalbame lietuviškai
Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pie

tų, kasdien. Utaminke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 ▼. po piet

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, UI. 

(Imkite elevatorf iki 12 aogšte)

Dr. W. R. 
Kegister, 

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

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

Gyduolės išskiria
mos.

vienas žmo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy.

^KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nešimai-' 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

>

I7aid0tuve.se


rrojiBNOS, chcsjo, n.
ir p. Praną Medalinską, kad-su-’ užsidarę duris dėl vyrų, bet sa- kad minėtas kliubas mėnesinruo- gal tyčiomis, suvedžioti jauną

|vo konferencijose vyrų nelaiko, se susirinkimuose nesvarsto mergelę, nepersenai atvažiavu-
| ši baisi tragedija, ar nelaimė, Ant šio garbingo naujų . narių svarbesnių dalykų kaip tik, kad šią iš Lietuvos, kviesdamas ją į

(moterų ir merginų) priėmimo šiam miestely nebūtų šunų, ka- piršlybas. Persergėjimo tikslu

r-'tf • v* • ir p. rruii;}Chicagos žinios žinoti tiesą.

(Seka nuo 6-to pusi.) įvyko gruodžio 27 d., šeštadienio 
----- - naktį.. Jonas Brazauskas, .48 
VVESLEY BARęY APLAN S me^ yra kaltinamas už mirtį 

NORTH SI . savo materies Liudvikos, 47 me-
tų amžiaus, šios tragedijos nie
kas' nematė, nė savo ausimis ne
girdėjo, tiktai viskas atsitikę 
tarpe dviejų — Jono ir Liudvi
kos Brazauskų. »

Seskmadieny, tuoj po pietį, K’ 
Stankus, jų pažystamas, atėjo 
pas Brazauską prašyti, kad jis 
užorderiotų jam anglių. Jiedu 
abu išėjo ir vėl sugryžo, bet Bra
zauskienės nebuvo. Brazauskas 
taręs Stankui: “žiūrėk kur ma
no boba miega.” Nuvedė į skie
pą ir rado sušalusią. Jie abu at
nešė ją į grinčią ir paguldė į lo- 

ĮVą. \ Pašauktas daktaras Berta- 
šius pasakęs, kad yra ranka iš
laužta ir, rodos, trys šonkauliai 
taipjau išlaušti. Rado kraujo 
skiepe, nes. galva buvusi pramu
šta. Pasak daktaro, moteris 2 
ar 3 valandos buvo Susalusi, nęs 
buvo didelis šaltis. Graborius 
Mažeika Brazauskienę išsivežė 
laidoti. z

Atvažiavo policija, bet Bra
zausko nerado namie. Išvažia
vo iY po valandos laiko vėl .su
gryžo ir jau radusi Brazauskų 
girtą.
Bado B. marškinius kruvinus. 
Ji surinko viską, kas tik buvo 

‘kruvina ir išsivežė, kartu ir Bra- 
; zauską.

Kaimynai pasakoja, kad abu 
Brazauskai labai gerdavę. Jie 

•nesutikdavę, tankiai pasimstišda- 
vę, bet niekam nesiskusdavę. 

Goštautui Požėla nori priminti, Pasimušdavę, pasimušdavę, išsi- 
jog jis jau buvo s“pavaišintas gerdavę ir vėl gyvendavę. Ras- 
tokiomis ristynėmis, kur,jam te- Įa> ųaf| kraujas buvo kavotas: 
ko penktoje poroje ristis u”iier pilta pelenai ir mazgota. Dabar 
buvo galima ristynių baigti. Brdzauskaą sėdi kalėjime. Sau- 
Daugiau jis tokių vaišių nebeno- Gjo 13 dieną, Loomis policijos 
ri. Ristynes turi būti iki perga- nuovadoj įvyks tyrinėjimai, 
lės, o to bus galima atsiekti ri- < 
tantis pirmoje poroje.

Bet geriausia bus, jei Geštau- |:ų atsinešti, buvusi mažai apsi- 
tas atvyks rytoje 5 vai. po pie- 1 engusi ir jis ją radęs negyvą, 
tų j Universal Atletikos kliubą sušalusią. Kadangi buvo ir Kv 
ir ten pasirašys sutarti. Dery- Stankus paminėtas, tai policija 
bose dalyvaus laikraščių atsto- ir jį areštavo, bet po nakties, iš- 
vai. Tąsyk viską ant vietos bus klausinėjusi paleido.
galima aptarti ir nereikės bartis. į Brazauskienė gavusi tiek, kad 

nė ponas Jėzus Kristus nėra ga
vęs tiek mušti,—pasakė vienas 
kaimllnas. Tikrai dar nežinia, 
ar ji sušalo, ar tapo užmušta.

Plačiai žinomas krutamu jų pa
veikslų artistas, VVesley Barry, 
Šiandie, sausio 10 d. asmeniškai 
aplankys northsidiečius ir dar
buosis Noel State Banke, Mil- 
vvaukee and Noith Avė. nuo 1- 
mos iki 4 po pietų. Čia jisai 
asmeniškai priiminės naujus de
pozitus, nuo tų žmonių, kurie 
norės pasidėti pinigus taupymui 
į šį banką.

Yra pranešama, kad sekamą 
vasarą šis bankas siųs du avo 
kostumeriūs į Califbrniją į sve
čius pas Wesley Bany. 4

KALTINA ŽMOGŽUDYSTĖJ

Užvakar koronerio teismas nu
sprendė, kad Mary Janci (Jan- 
čienė?), 32 m., liko nužudyta ir 
jos vyras John Janci tapo apkal
tintas žmogžudystėj ir atiduotas 
teismui. Koronerio teismas taip
jau nusprendė, kad Janci vei
kiausia yra beprotis nuo perdide- 
lio gėrimo munšaino.z Išpradžių 
gi buvė manyta, kad jo pati ne
tyčiomis iškrito per* antro aukš
to langą ir užsimušė.

POŽĖLOS ATSAKYMAS

ATEIKITE, KAD/\ MUSŲ NE
BUS NAMIE.”

Kliubo 
jog i

Universal Atletikos 
laikytojai ir Požėla sako, 
kliube viskas ramiai einas, ir jie 
nenori, kad ten butų trukšmas 
keliamas. Tad prašoma Bance- 
vičiaus, kad jis guldymui Silkos, 
Norkaus ir La Bouche prirink
tų kitą vietą.

ED. “STRANGLER” LEWIS 
PRALAIMĖJO ČEMPIONATĄ

Ed. Lewis, sunkiojo svorio 
čempionas, neteko karūnos. 
Wayne “Big” Munn taip nemie- 
laširdingai paguldė Lewis’ą, jog 
jis turėjo ligoninėje atsidurti.

Naujas pasaulio čempionas 
Munn pradėjo ristis tik pereitą 
pavasarį. Jis yra tikras milži
nas beveik 7 pėdų ūgio ir sve
ria 260 svarų. Priegtam jis dar, 
regis neturi nė 25 metų.

Rep.

Lietuvių Rateliuose

Policij a padarė kratą.

Brazauskas aiškinusis, buk jo 
pati iš vakaro ėjusi i skiepą ang-

Darbymetis
Dabar yra didžiausias darby

metis kišenvagiams. Daugiau
sia jie darbuojasi gatvekariuose. 
įlipant karan jie grūdasi, kiti 
veržiasi laukan ir “naikina” ka- 

(pitalizmą, tuštydamji kišenius. 
i Kai kurie apleidę karą pasigen
da pinigų, bet kai kurie-tik na
mie apsižiūri, kad jų kapitalas 
apleido juos.

Mokslo' Draugu Paskaita
Rytoj 10:30 vai. ryto Ray- 

hnond Chapely (810 W. 31 St.)

Plėšimas ir smaugiimas
Nors visur gana daug girdėti 

apie užpuolimus gatvėse ir api
plėšimus, bet yra visai netikėtų.

Jaunas vyrukas eidamas Ga
na Iport Avė., tarpe Halsted ir 
Union patiko tris vyrus. Susi
tikus, vienas griebė už gerklės, 
kitas už rankų, o» trečiasis iš
kraustė kišenius. Jie nepaiso, 
nors buvo tik 9:30 vai. vakare 
ir žmonių visur daug vaikščiojo.

Antrą lietuvį užpuolė su revol
veriu, bet tasis* bėgo ir rėkė, o 
plėšikas vijosi, kol. nabagas pri
bėgo i savo pažystamą, iš kurio 
buvo išėjęs.

I 
j

Garbingas naujų narių 
priėmimas.

Nėra organizacijos, kuri taip

.......... ll■■l|l■llll—MMI1—»l

A. P. Kvedaras apleido PRANEŠIMAI

betgi išsileisią ir vyrus, bet jie čių, žiurkių, nigerkų ir tyorų, ai noriu pasakyti jam: naudokis 
turės būti linksmus...... -f-Rep. kas rodytų, kad užpakalinė/e filosofija, bet nekišk rankų kur

gatyelėse geriau laikyti mėšlą, 
negu iš priešakio tvoras. Tai

18-tos gatvės apielinkė liekama dėl sanitariškumo. I 
-------- —.- čia randasi ir pora lietuvių 

Iš Draugystės Palaimintos Lie- daktarų, kurie save labai mėgsta 
tu vos 5 eikimo.---------- ' garsinti neva specijalistais ir

----------- . j bando suteikti “gerus” patari-
Draugystė Palaimiųlcis' Lietu- mus musų vienginčiame, bet nė, 

vos laike priešmetinį susirik- vienas nedrysta.kreiptis prię vie-;l 
kimų gruodžio' 14 d., Malinaus- tineš miestelio valdžios, kad 
kio (Shalo) įsalėj, 1843 South sveikatos skyrius atkreiptų ati- 
Halsted gt. 
atidarius 
skaitytas ir priimtas proloko- 
las. Pirm, pranešė, ‘kad lapkri
čio 23 d. mirė drg. Alex Vig- 
racas. Valdyba 1925 metams iš
rinkta veik visa senoji, - išski
riant kasos 
Kazlauską. Į valdybą išrinkti 
ši:£‘ draugai. Pirm.' Fr. Bacevi- 
Če, pagdibininkas Ant. Tamke- mėšlus išvežioti iš gatvelių, 
viče, nutarimų rašt. Ig. Žilius- . ' ' , , t, ’<
kar\, f i n. 
kontr. i 
sc® Globėjai Stap. .‘Mažeika ii 
Alex Mamonas, kasierius Jonas 
Jackus, maršalkos! Vihc. Balsc- 
viče ir Ant. Petkus, naujas 
(pirmiau bialavo vienas).

Priėjus prie neužbaigtų rei
kalų, daugumas narių išsireiš
kė, kad moterų į Draugystę P. 
»Li.z priėmimai yra nepageidau
jama*?;; todėl tas dalykas dide
le didžiuma balsų 
tas. Poismertihių 
taipgi paliktas po 
yra, nariui mirus 
naryi? moka dolerį, 
t ; riai mirus — 50

nereikia, nes Dėdė Šamas tave 
pajuoks. Minėtas vaikezas gy- 

turbut kliubas'mano, kad tas at- vena apie Bridgeport Chicago.
—Patriotas.

Rengiamės į Butėno 
koncertą

Dainininkas Antanas P. Kve- 
deras, “Birutės” ir kokio tai ki
to choro vedėjas, pasitraukė 
(laišku) nuo ‘Birutės’ vedimo ir 
užvakar skubiai apleido Chicago. 
Girdėtis, jo pasiges daugelis 
chicagiečių..,.

| A1. P. Kvederas buvo geęas 
muzikas ir chorų mokytojas, bet 
tik tiell apie jo gerumus ir gali
ma tepasakyti. “Birutė” gi de-

LIETUVIŠKI
DVASIŠKI SUSIRINKIMAI 

Nedėldicniais, St. Charles Bažnyčioj: 
kampas Indiana Avė. ir 1 gatves. St. 
Charles, 111. Nedėlynė mokykla ant 
10:30 iš ryto. . Pamokslai su pamal
domis. ant 4 po pietų. Giedojimas ir 
muzika.

Kviečia KOMITETAS.

PRADEKIT NAUJUS METUS 
LAIMINGAI

Ateikite j Dievo Namus 1447 — 50 Ct. 
Cicero, III. Nedėliomis šnt 3 po pietų, 
Utarninkais ant 7:30 vakare. Išgir
site ir išmoksite kaip pastot laimin
gais. > ''

Kviečia KOMITETAS.

Pirm. Bacevičiui 
susirinkimų, buvo

globėjų* dg. Kaz.

dą ir priverstų apvalyti gatve
les.

Galima apkaitinti ir atskirus 
namų savininkus, kurie bijo pa
sirašyti po peticija, kad užpaka
linės gatvelės butų išcementuo- 
tos, su kuo ir miesto valdyba 
sutinka ir dubda paskolą išmo
kėti per 10 metų ; kuomet butų 
tai atlikta, tai lengviau butų

rašt. Fr. Miklinnas, Norėjo pasipjauti, bet neaštrus 
rašt. Ant. Gurskis, ka- peiliukas buvo, nenusisekė, tę- 

čiaus visgi yėli.aus/ mirė.
Nejpersenai, apie menesį laiko 

at&al, tūlas Stankaitis, buvęs biz; 
nierius, ,baudė save pasipiauti 
mažu kišeniniu peiliuku, bet pei
liukas nebuvo užtektinai aštrus, 
tad pasekmėj bhvd prastos, neš 
triėjn pora savaičuj išbūti "ligb’ 
nynej ir su kančiomis mirti. Tai 
naminėlės pasekmėj Nekuriu 
sako, kad jis buvo ištikimas ka
talikas.

Ciceriečiai, k irie mėgstate iš
sigerti ir paskui iš kvailumo nu
sižudyti, tai norėdami sulaukti 
lengvesnės mirties, gerkite lot) 
smarkumo haminslę. nes jus ži
note, kad čia jos yra užtektinai.

Ku Khix Kiniečiams rupi 
Cicero svaigalai

Nesenai buvo rašyta lietuvių

Sausio 13 d. Meldažio sve- lei jo u maus pasi traukinto, at- 
tainėje įvyks' tikrai nepapras- sidurė keblioje padėtyje. Vasa
las dalykas— J. l^uteno koiir rio 1 d. ji stato “Karnavilio 
Ocirtas. Sakau, nepaprastas da- Varpus,” kur jis be kitko turė- 
lyikas, nes kito tokio koncer- jo didelę rolę. Bet “Birutė” ti
lo ilgai reikėis lauikti. kiši tuoj1 gauti naują mokytoją

Ir štai kodėl. J ir veikalą pastatyti laiku ir tiek
Koncerte, žinoma, svarbiau- pat gerai, kaip kad buvę ir prie 

šią rolę los pats J. Butėnas; ku- Kvedero. —d.
ris Chicagos publikai jau spė-( 
jo atsirekomenduoti kaipo tik
rai geras dainininkas. Prieg- Pirmiau sergančiam p. Jonui 
tam jis turės nepaprastai sau- Kaškeliui, priduota $15,7.56. P-r 
nių-padėjėjų: p. Kudirką, p-ią ja P. Beinųrienė surinko dar 
L. Sabonicnę ir Dzimdzi Drim- $2t50. Viso $185.

Per p-ią P. Bėinorienę aukojo:
J. Beinoris $10; P. Medutis ir 

Gus. Beinorisipo $5; Niek Mitch 
ir P. Navickaitė po $2; II. Beinr, 
M. Valentą ir M. Norvids po $1; 
J. Pįlipas 50c.

AUKOS .JONUI KAUKELIUI

dzi artistus, kurie čia be; “jo
valą’/ maišys, ale dainuos gra
žias lietuviškas dainas.

O taip dalykams esant nėra 
magiausio abejąįiipb, kad kon
certas bus, toks, kuriuo tikrai 
bus galimą pasitikėti.

Aida

“Dzimdzi Drimdzi” arti^ 
tams gerai sekasi

Nuvargę nuo chicagiečių vaišių, 
jau tapo Chicagos gyventojais

liko atmes- 
mokėjimas 

senovei, tai 
kiekvienas 

o nario. Ino
centų.

Naujuose sumanymuose nu
tarta nariui mirus duoti šešius 
grabnešius vietoj keturių ir 
p g.s m erti nes ant pirmo susirin
kimo išmokėti tiek, kilek drau
gystėj yra narių, atitraukiant 
25 narių mokesnį dėl atsargos, , _
o visiems nariams sumokėjus ir angių laikraščiuose, kad kla- /’lour IIorsmoT). 
posmertines ir likusiai pini- niečiai užpuls . ‘.munšainierius ' 
gai bus išmokėti. Pagal Drau- ir y o 
gystėl- nutarimą nąrįai gyye- niekių-^ .sn)ukį,*uinkaį. prai;ė|u 
mintys po pasportu nuo nau- eimanu ’U ka ti 
jų metų už pasportą turės mo- ti ir suniunksn h’t,. Ateitis pa- 
kčti dii doleriu. Iš Auditorijos rodys rasekmes tekios propa

gandos.
Susitverė Plikių Draugija 

i w . -4 .>.Nesenai čia susitvėrė plikių 
sieke raportai draugija ir dar internacionališ- 

ka. Prie mjnėtos draugijos ne
galės prisirašyti su pilnais plau-

176 kuopos metinis .susirinki- 
įvyks ..sekmadienį, sausio 11

SLA 
mas „ __
dieną, 2 vai. po pietų. Jokanto na
me, 4138 Archer Avė. Visi nariai 
būtinai privalo dalyvauti.

. Visi ____
—Sekretorius

-------- —• <• i '
‘i 1 . ■ ■Birutės cjioro ; dainų repeticija 

atsibus ąedenoj,‘ sausio 11 d., Fel- 
lQWshipl House,’ 831 W.‘ ,33i‘<I PI. 
Pradžia 2 V^’l. po pietų. Visi buki
te 'taiku’.* f ' —Valdvba.
• . Kstf ■* •
. Vaidylos Gedemino Kalno ren
kasi šiandie saulei nusileidus, pie
nuose. Visi viršininkai, broliai ir 
sargai kvfečiami dalyvauti.
.. ( —Sargas.

pšNorth Side. — Jaunuolių Drau
gijos Bijūnėlio tėvų susirinkimas 
‘btis pirmadieny, sausio 12 (t., kai 
8 vai. vakare, Liuosybės svet., 1822 
AVabansia Avė. Bus renkama val
dyba šiems metams ir išduodami 
raportai už pereitus metus. I'odcl 
isi tėvai, kurių vaikai priklauso 
prie Bijūnėlio malonėkit susirinkti.

—Vąldybi

Pranešimai
L. S. S’. 4 kuopos draugiškas vaka

rėlis įvyks šeštadieny, sausio 10 d., 
1925, Mildos svetainėj, ant antrų lu
bų. Svetainė atdara 7:30 vai. vak. 
Vakariene bus labai graži ir prie pui
kios muzikos draugės ir draugai visi 
kviečiami atsilankyti, nes busite visi 
užganėdinti.

-X • 1- • ‘ J • Kviečiam visusPereitą pirmadieni “Dzimdzi-! Rengimo Komitetas.
Drimdzi” vodevilius linksmino ------------
westsaidiečius Meldažio svetai- Draugystė Palaimintos Lietuvos lai-

Lietuvos Mylėtojų Draugystė ali- 
kys satlta metinį susirinkimą suba- 
toje, sansio 10 d., 7;30 vai. vaka
re, Antano Urbono svetainėj, 3338 
AuByrn avė. Gerbiami draugai mel
džiu visų pribūti į susirinkimą lai
ku, sos turim daug svarbių reika
lų aptarti. Taipgi bus išduotas ra
portas iš metinio kftygų peržiūrė
jimo, Atsivestai ir naujų narių pri
rašymui prie draugystės.

K. J.. JDemereckis, rašt.

ARAĘJJ SVETINGUMAS 
.Nepažystamas žmogus 

yra priimamas kaipo svetys 
arabų namuose per tris die-

nej, kur susirinko pilna svetainė s^usioCiT’d^lS^RaŽSoa- nas be jokio užklausimo, pas- 
— ... •». _• ... . k«au nepažystamas turi iš

aiškinti ko jis čionai atėjo ir 
iš kur atėjo. Kuomet Tri
nerio Kartusis Vynas kaipo 
svetys atsilankys pas jumis 

junėlis nuo dabar kas šešadienis »kaip pirmą Sykį, JUS dar nieko ne- 
J..... : ........ 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- 

Į migęs ir panašių skilvio tru- 
' * s Trinerio

- 
publikos ir juokėsi ir verkė ir 
sustoję nenorėjo nė namo eiti.

Populiarus pasidarė tie musų 
Visi juos čio

nai myli, visi juos gerbia ir jie 
ngai kaičiamninkus Tai taip, pat pamigo i chicagiečius.

Po artistai buvo
.YeJYatų išsrraluo- vaisin^mr;* žmomia, westsidiečių

raporto paaiškėjo, kad Audi
torijos sale dėl baliaus) yra pa
imta ant 15 d. lapkričio 1925 
m. T draugystę įstojo du nau
ji nariai. Toliau 
nuo ligonių. Tuomi susirinki
mas »ir užsibaigė.

Peržiurėjus <Iraugystčs kny
gas pasirodo, kad draugystės 
Imtais siekia $8,420.48. Sekan
tas draugystes susirinkimas 
bus naujoj vietoj, Kashin/slkio kas. Draugijos tikslas yra pro- 
salėj, 733 W. 18 gt., tai bus .testuoti prieš tuos, kurie pajuo- 
sausio 11 d.; pradžia 1 vai. 
pietų. — Ig. Žilinskas, rašt.

šeimyiios -z-pp. Sabonių, — kur 
jie antrą vodevilių atlaikė. Ar
tistai sako, kad juos chicagiečiai 
maloniai vaišina ant tiek, ant 
kiek jie ir įsivaizduoti negalėjo. 
Ypatingai jiems tas malonu, nes 
prieš atvykimią į Chacigą jiems 
labai rūpėjo, kaip juos chicagie
čiai priims. Bet chicagiečiai ne-

po

lej, 733 W. 18 ąt. Pradžia 1 vai. po 
pietų, šio susirinkimo svarba bus 
tuomi, nes bus išduota metinė atskai
ta, todėl Misi nariai yra kviečiami at
silankyti. Ig. Žilinskas, rašt.

Northside. — Vaikų draugijėlė Bi-

2 vai. pd piet turės dar vieną svarbų 
pamokų skyrių tai hygienos, kurj 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. Sarpalius. Visos pamokos atsibu- 
na Liuosybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė Todėl Bijūnėlio nariai, arba 
norinti tapti “B.” nariais malonėkite 
susirinkti ant pamokų virš nurodytu, 
laiku. Komitetas. t

Dr-ste Lietuvos Vėliava Am. No. l. u p “ 1 ‘o.-
Metinis susirinkimas įvyk,s sekmadie- DellŲ, VcirtOKltC 
n j, sausio n (i, i valandą po pietų, Kartųjį Vyną ir pagelbą 
Davis Squhre Parke svetainė, prie 45 •. T 1 0
ir So. Paulina gatvių. Visi nariai ma- gausite greildl.
lonękite laiku pribūti, nes randas daug įą Mr. Stephen Jurek rašė 

iš Kettle River, Minn., gruo-* 
džio 15: “Trinerio Kartusis 

Town of Lake Draugystė šv. stani-1 Vynas yra labai gera gyduo- 
slovo V. ir K. hDrąugystės Kryžiaus, - - - ._<=».
reikalą susirišimo i vieną . draugiją, 
susiflnkimas atsibus 
sausio 11 d., 1925 m.
po pietų švento Kryžiaus parapijos 
svet., prie 46tos ir So. Wood gatvių. 
Todėl abiejų draugijų nariai privalo 
būtinai susirinkti.

kais apart plikių. Kadangi plau- tik jiems simpatizuoja, lanko jų 
lietuviams, vo«evillų, bet ir atidarė jiems 

savo nam,us. Na ir žinote, mu
sų “D^imdzi-Drimdzi” tapo ChĖ 
cagos tikrais gyventojais. Jie , 
pasisamdė sau . gražų flatą prie 
6612 S. Artesian Avė. su tol. 
prospect 6097 ir prašo visus 
juos \ lankyti ir su reikalais 
kreiptis viršminėtu adresu.

Sekantis jų perstatymas bus 
šeštadieny, Sv, Lingio svet. Jįc 
prašo niekam, nesakyti, kad jie. 

I lips “ant ateičiau#” lygiai kaip 8 
vai. vakare.

—Dailės Mylėtojas.

kai slenka ne vien 
bet ir kitataučiams, tai ir var-| 
das draugijai duotas tarptautiš- svarbių reikalų aptarti.

Rašt. F. Motuzas.

Skaitykit

kia plikius. Pirmame susirin
kime prisirašė (suvirs 50 narių, J 
tarp kurių yra ir profesionalų. ' 
Metinis susirinkinias “Lietuvių 

skolinimo ir budavojimo 
Bendroves.”

Neperšcpai atsibuvo metinis 
susirinkimas aukščiau minėtos 
draugijos, kuriame buvo pusėti
nai satiros^r biskutis diskusiją. 
Mat valdybos vietas norėjo už
imti laisvamaniai ir šventaku- 
priai, bet rezultatas išėjo toks, 
kad beveik visi laisvamaniai pa
kliuvo valdybon sekantiems me
tams: tame tarpe netikėtai pa- 

Dabartiniu laiku niekas nebe- kliuvo arba įsispraudė poras ne
valo užpakalinių gatvelių, jau subrendusių komunistų griovimo 
suvirs trys mėnesiai ir nėra ži- tikslu. Daugiausiai juoku buvo 
nios kame priežastis. Vieni kai- laike rinkimo advokato 1925 m. 
ba, kad miestelio valdžia neturi Buvb visokių, daugiausia (juk)-] 
užtektinai turto arklius pakau- kingų, išsireiškimų. Nominuo- 
styti, kiti* sako, kad miestelis ti buvo keturi lietuviai advoka-: S įarapja?.

CICERO
Įvairios žinios

Pastaruoju laiku musų 
niai korespondentai 
svarbių žinių į “Naujienas,n — 
turbut šventės pakenkė ar apsi
leidimas. Todėl aš nors trum
pai pranešiu keletą žinučių, ku
rios svarbios vietiniams gyven
tojams, o ypatingai namų savi
ninkams.

vieti- 
neberašo

TAUTIŠKOS PARAFUOS 
PRANEŠIMAS

Lietuviška Tautiška — Katalikiška 
parapija, po vardu Šv< Marijos, Moti
nos Dievo šidlavos, kuri randasi prie 
85th St. ir S. Union Avė., šiuomi 
praneša gerb. Lietuvių Visuomenėj, 
kad 2 d., šio mėn. 1925, visuotiname 
parapijos susirinkime liko nutarta 
pertraukti visus ryšius , su Italų vysk. 
Carfora ir jo kunigais, ir pasiduoti 
po jurisdikcija J. M. Lietuvių vysku
po Jono Gritėno, gyvenančio Sran- 

I ton, Pa., ir kuris jau prisiuntė kunigą
> Kunigas yra prityręs

lė. Mano moteris kentėjo 
septintadienyj, nuo galvos s'kaudėjimo per 
Pirma valandą trejug metUS, jokios gyduO- 

lės jai negalbėjo. Paskiau ji 
pabandė Trinerio Kartųjį 

f.*'t. Pujetkisį sekr. (Vyną — ir dabar jau ji ne- 
--------- ’ beturi galvos skaudėjimų’’.

Prašykite jūsų aptiekoriaus 
arba gyduolių pardavinėto
jo taipgi Trinierio Lini- 
ment, gera gyduolė nuo reu
matizmo, neuralgia, lumba- 

igo, nuo persišaldymo ir dre- 
lį)ėjimo ir Trinerio Cough 

( hieago Liet. Savitarp. 1 as. susi- iyp ! ,Tpi npo’nimitprinkimas įvyks nedalioj, sausio 11, 2 ^CCtaUVe . Jei negdUSlie SHVO 
vai. po pietų, Zvviązek Polek salėj, apiennkej, 
1315 N. Ashland Avė.

šaikus sekr.

Lietuviškos Tautiškos Ka'. I ’ iškos 
parapijos Sv. Marijos, Motinos bi'.ivo 
šidlavos metinis parapijos susirinki
mas šaukiamas nedėlioj, J1 d. sAusio, 

; 1925 m. kaip 12:80 po pietų parapijos 
i svetainėje. Parapijonai, prijaučian

tieji ir šiaip geros valios žmonės yra 
kviečiami į pamaldas ir į susirinkimą.

Kviečia Komitetas ir Klebonas.

rašykit pas 
Josep Triner Cčmpany, Chi
cago, III.

Chicagos Kuopą L. Moksleivių S. 
A. laikys mėnesini susirinkimą sep- 
tintadienyj, sausio 11 d., 1925, 3:30, v. 
po piet. Raymond Chapcl, 816 W. 31 
St Visi'nariai malonėkite atsilanky
ti.

L. Narinonta, pirm., F. Stogis, . Ižd.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

K. Augnstinaviėius laikys pa- gerbtu ii’ ffarbinsrui priimtų i sa- bank'rutija ir dar kiti sako, kad tai, iš kurių vienas turi palikti dmlikuose reikaluos# ir gerus kai- 
................ ......... X. * .....„„s,.,.,:*., V..J m.™;..,.-'.*.- i..... - betųius. Jis nevalioju po Įminus .skaitą apie Anatole France’ą jo ve k^opą (naujus narius! kaip šaljtis (tiktai ąiemaįhykite, kad išrinktu, 

gyvenimą ir jo darbus.
’ Anatole France yra skaitomas koj 134-ta moterų kuopa.

IEŠKAU brolių Vinco Dzcvcre- 
ko ar kaip jis vadindavęs Wjlliam 

. Jerekas, taigi Vi 
Į ilgiu, juodbruvas, t 

les kii.rųonienėii.f ’’ 
kilęs iš Sirvidų kaimo, 
iminės parapijas, f " 
matėmės 1921 m. birželio mėnesi. 
Spėjama, gal mainose. yra 
tas streiko metu, ar gal kaip ki
taip r 
Vincą Jereką 
gaus $5 ; 
esi gyvas, 
kas 
mėt

PAIEŠKAI’ taipgi ir patėvio Jo
no Dzovereko. Jis atvyko j šią sa
li apie 20 m. atgal, Itiomcl fiš ga
lėjo Dilti apie 35 m. amžiaus. Yra 
(liktas vyras, juodbruvts, dideliais 
tamsiai rudais ūsais 
ras. uaiHokvIas ir 

> Z. I’am-munės 
Sirvidų kaimo. Jis pats 
Niiiujienu 
nešti, už

rhicas; vidutiniu 
tarnavęs šios ša- 
■buvęs Fraricijoj; 
‘ , Ž. I’ane-

Paskutinį kartą

užnuis-
žuvo. Kas pirmas praneš apie 

i teisingų žinių, tas 
atlyginimo, o jei brolis 
, lai kreipkis pats, ir gal 

iš Naujienų skaitytojų žinotu- 
praneškite. a

Dr-ste Lietuvos Dukterų laikys- su- 
ikimą Sąusio 11, 1 vai. po pietų, 

Mark White Sųuarc svet., (30 ir 
HalsteirSt.).

Visos narės malonėkite pribūti, nes

• - v ----------, n f--------------- --------------------- --------- . JNominUOtl PUVO se~ kęlelętuodamus pinigy^ delta ?‘kuni*
I Susivienijimo Lietuviij Ameri- susiedas Jonas šaltis) ir slidžios kauti advokatai f K1. Gugis, šlia- gams” arba kolektoriams, kurie tos 

. Još gatvelės viską trukdo. Pereitą kis,CesnuMs ir Stasiulani. Pasta ____ .
rasis ir laimėjo. Pereitais me-( pinigus savo naudai. Pamaldos, Su- yra svarbių reikalų, kaip tai vin
tais minėta vieta buvo užėmęs ir .Pa<«oksla«»' bažnyčioj atsi- kimai darbininkių, baliui, kuris įvyks tais minčių vietą ouvo užėmęs Į)una kjckvieną nedėldienį, kaip 10:30 sausio 24 d., 
adv. šhakis. bet dabar nralaimė- vai rvfP ir iv. Mišios kiekvieno mė- — Nut. rašt. A.Juozaiticnė.

’ Anatole France yra skaitomas koj 134-ta moterų kuopa. Još gatveles viską trukdo.
vienu didžiausių pasaulio rašyto- padalė tam tikrą ant naujy na- žiemą taipgi buvo panašus oras, rasis ir laimėjo.
ju, tad su jo gyvenimai ir dar-Irių medžioklę ir dabar jas sek- bet viskas buvo apvalyta ir vie- t*! - w„ t

susi- madienio vakare, sausio 11 d.Jtiniai gyventojai negalėjo skųs- adv. šliakis, bet dabar pralaimė- (vai'Syte'i? Miw‘orkiel^lėno*mė- 
—R. I Mildos svetainėj, garbingai jas ties.

priims. Kad jos butų darbščio
mis, atsidavusiomis šiai moterų

• , kuopai ir visam Susivienijimui,

bais kiekvienam pravartu 
pažinti.

Kas sužinota
Sušalo lietuvė.

Pasklido žinia, kad rado suša
lusią lietuvę. Atėjus j vietą, 3259 
Ęjnerald Avė., i 
rakintas.

-»**«*«**^» wv | vm. lycr II imnjun tvivtvvjvuv

Adv. Stasiulanj, kaipo ne-'
. prigimtoje, lietuvių kalboje. Bridgeporto Lietuvių Politinis ir 

" ‘ “ į susirinki-;
_• sausio 11 

12:30, parapijos svetainėje. Pavapi- dieną. ‘Mildos svetainėj, 3112 So. 
jonai, prijaučiantieji ir šiaip geros Halsted, 1 vai. po pietų. Visi mr- 
valipš žmonės, yra kviečiami j pamal- riai esate kyięęiami atsilankyti ir 
das h4 susiriktam#, nes yra daug svar- nauji* 
bių veikalų apkąlbejiųiui. ‘ išsiimti, pi----

Lm gyvuoja Jai'Hvn,' darbo zžiu'oąįų, pilietiškas pirpieras. -j—Užr 
ant Lcisingųi pamatų . ;suorgąni4wU ------ ------------ r
Tautiška Katalikišku Bažnyčią! ■ „
Jonas sako: “Pažink tiesą.ir ji tave rengiu Čiužinėjunų VVasliington par- 
išganys. i ; bA' 11 J 1 v..i n<>

Kviečia visus.
KOMITETAS ir KLEBONAS.

1 . p y . UJ1&U1IVUJV, ucvuvaų naiMiĄiv. ♦ 1>TlUKCPOrlO IjieiŲVlU Jcm nuovsenų laikų gyvuoji senai užbaigusi profesiją, mažai. Metini parapijos susirinkimas yra Pašalpos Kliubas metinį 
Lietuvių Namų Savininkų Kliu- kas pažysta ir todėl tapo išrink- šaukiamas uedėiioj, n <l. Sausio, kaip mą laikvs sekmadienį.

c c c 1 r 1 10.Qrt vAavuni Iz.c uvaUi»n Jn VuvnTii. cvotullloi
kuopai ir visam Susivienijimui, bas, kuris giriasi per “Naujie- tąs piipėtoą ^pulkps, advokatu sė
jos jom pakelia specialę puotą, nąš“-ir “Drąugą,” kad daug np- kantiefnjj. nibtains. p Apię>,adv.

• • “ • veikia lietuvių namų savininkų Mastaūską niekas nė prisiminė,
bet valgyt — iki sočiai. labui, bet nėkurie sako, kad prii- nes niekas jo čia nepažyKta.' ■’

veikia lietuvių namų savininkų Mastaūską niekas nė prisiminė
_ ’ A • ' _ ’ ‘J U - i > • ' i . ' ‘ v ■ v t ’■Gal būt, kad tenai nebus ‘‘pic

n‘c,V 1 i - j

Jau ir vyrai pradėjo šią‘ kuopą ktiškai yra atbulai, nes minėtas 
mylėt. Jei tik juos priimtų pri- kliubas miestelio valdyboj tiek

• • • • 1 V 1 J • VI • 1 • i . « . V 1 *■'o ; * —------- I I

radau duris už- sirašyt, tai jie eitų vhom' ketu- reiškia, kiek lašas vandens juro- 
Užeinu pas kaimynui rioni. Moterys ir merginos nėra j e. Vietiniai gyventojai sako,

»r
Mergininkas.

j . . . a-, 1
Man teko sužinoti, kad tylas 

lietuvis, gal senbernis norėjo,

p narių atsivesti, nes kliubas
. .. .. ■ įsiimti, pirmas ir mitras

Lai gyvuoja laikva,'darlio/žm'oąių, pilietiškas papivias. -r—Užr. , Kąšt. | |^jų.s

&v’‘ L. S. J. Lygos sporto Skyrius
> i kėj siiusio hl d., 1 vai. po pįctų. 

Nemokančius' člužinel pniuokinsiin.
—Komitetas

geras Ično-

pia-skfA’tylojų
m Imsiu labai dėkingas- 

\nlhony Karalius, •
Ck>. A. 7tli Eng.

Fort Bcnning, Ga.



8 NAUJIENOS, Chicago, UI
■MaHlk

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU .lomi Indulio 

giminių, 
Meldžiu

JIESKO DARBO PARDAVIMUI PARDAVIMUI
(MM,

NAMAI-ŽEME
-—■■-l-r-----------1—t—-i-ii- -t -- --

NAMAI-ŽEME
šeštadienis, Saus. 10, 1925

NAMAI-ŽEME
moteries 

kurie gyvena (’bieagoj. 
atsišaukti, nes turiu svar- 

Tiu $5 kas pirmuti
nis atsi/i/ps iš jos giminių. 

Yanovicl),
GtWdrich SI. Stalinu, Bos 81,

►n, omo

/ Al.b PAVILAITIS ieškau Anta
no Jai škas. Paeina Kauno rėdybos, 
Slaulių>1>avieto, Nanišaičių kaimo, 

palys atsiliepti ar kas 
žinantis malonėkite man 
už

Malonėkit 

 

kitas .jį 
pranc

atsiliepti 
malonėkite 

ką busiu labai dėkin-

PAVILA1TLS, 
Slevens Street,

ILLINOIS.

įvairus skelbimai
LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS 

SU KOTELIU
Vilados geras maistas ir guolis;

t ei s i ilgas patarnavimas.
guodei.IS,

Sdvininkas t
So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 5998

pirštinė, kailinė, 
iiarobilislaii kas 
gerų allygiipmą.

Tclefonuokllc:

dešinės rankos 
kurių vartoja :ui- 
sugrųžins, duosiu

1159

' •---- ---- ’ - --4
NORIU pirkti grojiklj pianų1.

Vędeck i s;

Iš užpakalio, 3 Lubos

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

PARENDAVOJIMUI Storas, tinka- 
bas barbernei, kriaučių šapai 
keims bizniams. Savininkėj 
šilumą ir elektrą, rendos tik

Atsišaukite
3601 Lowe Avė.,

Chicago.

ir kito- 
duoda 

$30,00.

I ruimų flatas, jx»čium 
Yra maudynė, elektra, 

v i e-
apšildomas.
šviesus ruimai ir švarus. Gera
ta gyvenimui. Kreipkitės:

1422 S. Tahnan Avė.
Savininkas 827 \V. 33 St.

PARENDAVOJIMUI 6 kam
barių Halas, ant kampo, Brigh- 
lon Park kolonijoj. Įtaisymai 
sulig naujausios mados. Ren-

’lel. Ganai 0570

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
RŪMAS rendai vienam vyrui ar 

dum. Ruimas garu apšidomas ir ge
ra vieta gyvenimui, sykiu galima ir 
garadžių rendavoti.

Atsišaukite
3425 So. Leavitt St.

1 lubos

RUIMAS rendai dėl vyro, be 
Igio. Gera vieta gyvenimui.

931 W 33 Ph
Pirmos lubos.

ERO.NTINIS kambarys dėl ren- 
d >s; švarus ir šviesus. Karštu van
deniu šildomas, švari apielinke, ar
ti elevatorių ir streetkarių.

4955 W. Ųhio St.
Antros lubos, tik 2 žmonės 

mynoj.
šei-

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

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

LIETUVIŠKAS KOTELIS
Geriausia vieta dėl darbininkų ap

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

STANISLOVAS PLATKAUSKAS 
3956 VV. Ferdinand St.

Arti Crawford Avė.. Chicago, III.

EXTRA!
Stok ir pagalvok, kur gausi šil

ta namą ir minkštą lovą. Pas Da
nį las visados, nepamiršk niekados. 
Ruimas .ir valgis septyni doleriai

3531 S. Parnell Avė. 
2-ros lubos iš frontcF

EXTRA! EXTRA!

Nauja lietuviška valgykla 
ir hotelis.

IEŠKAU DARIU) už anlra- 
rarJki keksų ir juodos duonos

M. Sinkevičius, 
919 W. 35th St.. 3rd fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

R EIK1A paty rusių moterų 
sortavimui popierų. Nuolat dar
bas, gera mokestis.
AETNA WASTE PAPER

2355 So. La Šalie St.
CO.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo die
nomis arba visų laikų.

1 Dr. S. A. šiokis, 
6733 Cnandon Avė. 
Tel. Ilydepark 3395

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

SALESMANAI -
Parduokite man savo dalį laiko. Aš 

uždirbau abelnai po $40 į savaitę ma
no liuosame laike, 
nugeria, 
jumis i iv parodysiu 
dirbti, 
manim 
vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
tykit su manageriu.

1905 Belmont Avė.

Aš dabar esu ma
nu rodysiu ir koperuosiu su 

kaip galima už- 
Ateikite ir pasikalbėkite su 
asmeniškai. Atdara nuo 9 

Pasima-

REIKALINGAS virėjas dirb
ti i valgyklų, katras žino 
darba. ♦ *

Kreipkitės:
1616 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

savo

2 AUTOMOBILIAI Hudson ir For 
das, abudu Sedan, abidvi mašinos ge
ros. Kainos labai pigias, arba mai 
nysiu ant kitokios n. 
gali būti ir labai senos mašinos.

Kreipkitės
3350 A ubu m Avė.
2 lubos užpakalis

PARSIDUODA grosernė ir PARDAVIMUI resįaurantas h’etu- 
bučorne maigytų tautų apgyven- 
toj vietoj. Daro gerą cash 
biznį. i

2820 Archer Avc.

yių ir kitų tautų apgyvento j koloni- 
‘ j Parduosiu visą ar pusią pigiai. 
iCreipkitės greitai, nes netrukus ap 
leisiu miestą.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.

Tikros Žinios Nainy 
Pirkėjams

Lotas parsiduoda 
irie Marųuellr I1 
aitvaro; kainu lik 
linkite kas manot

30y 125 pėdų.
•ko ir arti 07

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
tabako, mokyklos daiktų ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Nupirk
si! pigiai. Pardavimo priežastis pa
liesit ant vielos. Kreipkitės:

3518 Wallaee Si.

PARDAVIMUI grosernė; biznis 
išdirbtas per 20 metų ’ir apgyvėp
loj vieloj visokių Tautų. Biznį da
rome gerai; pardavimo priežastis 
— važiuoju į kitą miestų, Tifii Imi 
parduota į trumpa laikų.

4122 S. Donore St.

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

Kreipkitės:
4107 So. Mavnlewood Avė.

.1. NAMON, 
211(3 W. Marųuelte Rd. 

Arli VVeslern Avė.

PARSIDUOD.k kriaučių ša
lpa. I.šdiirbtas biznis ir nešantis 
gM'irą pelną. ,Pardavimo prie
žastį patirsi! ant vielos.

PARSIDUODA meto!uotų kam
barių įstaiga (furnishedGROSERNĖ ir delifcatesen parduo

siu pigiai. Biznis geras, yra visi su- business), 9 kambariai, 
taisymai, stako mažai. Kas nori eiti 
j bznį yra vogos, cash registeris ir 
viskas, kas tik reikia. Kaina $500. Tas 
laimes, kas nupirks.

908 W. 35 Place.

B'ARGENAS
Parsiduoda biičernč i rgrosernč 

su namu. Labai gerą vieta, 
lietuviškos bažnyčios. Parduosiu pi
giai. Kas jdrmesnis, las laimės. 
Priežastis patirsi! ant vietos.

Atsišaukti • 
4434 S. Falrfield Avė.

rooms
Par- 

v iena iduoshn pigiai, nds man 
moteriai persunk u.
4258 S. Ashland Avc., 2nd fl.

PARSIDUODO Ihrncb itiimis.

Svarbu visiem žinoti, kad 
muro plytos kilo augštyn ir 

brangsta, taipgi budavoji- Brighton Parko Bargenas! 
mo mekanikai prašo dides
nio mokesčio.

Kurie manote įdėti savo 
pinigus j propertes ta nelau
kite kol jos pabrangs dau
giau — DABAR LAIKAS 
PIRKTI ir pasinaudoti pirm 
tų, katrie lauks toliau, nes 
prisieis mokėti daugiau.

Žemiaus yra paminėta ke- 4034 Archer Av., prie California Av.

PARDAVIMUI nužeminta kaina 
naujai pabudavota 6 kambarių muri
nę Bungalow; visas išabigimas aržuo
lo; akmenines grindys prieangyje, ir 
yano; augšlas skiepas ir antstogis 
įeina iš vidaus; apdirbtas stiklais pur
čius, kaina $7500; verta $9000; apie 
$2500 pinigais kitus išmokėjimais; 
savininkas priims lotą kaipo dali (mo
kėjimo; pasiskubinkite greitai, nes 
savininkui reikalingi pinigai todėl ir 

I parduoda migiai. Atsišaukite pas
JOSEPH YUSHKEWITZ,

Ii bargenai, katrų negalime 
visų patalpinti. Mes turime 
didelį pasirinkimų namų ir 
lotų po visas dalis miesto, 
daugiausia South Side. Kas 
ko reikalaujate atsilankyki-

PARDAVIMUI vjeno augšto mūri
nis namas, krautuve ir flatas, yra toi- 
letas ir elektra, Union Avė., netoli 30 
St., kaina $3200.

I. CK AP & CO.
31 st prie Wallace St.

West Thirty First Stato Bank Bldg.

’ netoli c*li ir P*rtj»W "ž PąrInM- Tu- te j musų ofisų pririnksime
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PARDAVIMUI pinuos klesos 
kriaučių dirbtuvė. Taisome, prosina- 
me ir siuvame naujus. Viskas Įtai
syta pagal naujos mados, kas nori pa
daryti pinigus, tegul atsišaukia. Par
duosiu pigiai, nes persenas.

2751 W. 47lh St.

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė labai puikioj vietoj, biznis senas; 
parduosiu už cash arba mainysiu ant 
namo.

Atsišaukite
6652 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, labai geroj vietoj prie bulvaro, 
daroma tik cash biznio visokių tau
tų apgyventa. Turi mokėti angliš
ką kalbą. Priežastis pardavimui pa
tirsite ant vietos. •

Tel. Republic 10166

RADIO FADA 4 tūbų vertės $170 
su visais prirengimais kaip tai A. 
and B. Batterij<\mis, garsi triuba ir 
tūbais, parduosiu tą viską už $110.

r>i! bii'li apsivedęs. Geros sąly
gos. Atsišaukite:

\ 1715 S. .Icfferson St.

PARSIDUODA 
bučerne, visokių

groscrr.e ir 
tautų apgy- 

vt'irioj violoj. Daro gerą cash 
biznį. Savininkas turi du 
niu.

4235 S. Kadžio Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas ar
ti klioštoriaus, apačioj 5 kamb., ap
šildomas, viršui 4 kamb. pečiumi šil
domas. rendos $85, kaina $9,500, 
cash $3500, išmokėjimais, savininkas.

Tel. Lafayette G271 
4503 So. Troy St., 2 fl.

biz-

PARS1DUODA grosernė ir 
mėsos krautuvė, lietuvių ir ki
tų tautų apgyveniOj apidlinkėj. 
Dlaro gerų cash biznį.

818 W. 18 St.

PARDAVIMUI; už $125 nupirksit 
mano $700 vertės grojiklj pianą. Tu- 

but parduotas tuojau. Atsišauki
te šiandie iki ,4 vai. po pietų.

A—B—C STORAGE HOUSE 
1646 W. Madison St.

ri

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
Kasdieninio biznio įplaukos yra 

Į apie $65—75 — Randa labai pigi. Ge- 
! ra vieta. Per 5 blokus nėra kito- to- 
[ kio biznio. Biznis dirbtuvių tarpe ir 
* prie geležinkelio , stoties. Skaitlin- 
gas būrys kostumerių ‘ Ypatinga

PARDAVIMUI, kendžių, smulkme- priežastis pardavimo. Parduodu ga
nų, Ice Cream ir cigaru krautuvę, tu- na pigiai už $3000.00.
ri .būt parduota iš . lpj-ipžar'’ties kito 
biznio. Parduosiu pigiai. i

Atsišaukite
MRS. JOHN ALBIN
4752 So. Seeley Avė.

pigias, aroa mai-, Atsišaukite kuogreičiausiai pas 
•ųšis automobiliai Į A. j BACHUNAS,

4601 So. Ashland Avė. 
Telephone Blvd. 4707

RAKANDAI
PARDAVIMUI I kambarių veik 

nauji rakandai. Gera renda ir pi
gi, kietų anglių užteks visai žiemai. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuojame. 
Kreipkitės bile laiku.

K. Valančius,
2929 W 10 St. 2 lubos

PARDAVIMUI 
i a kandai

1 kambarių 
labai pigiai.
W. Nori h Avė.

Armitage 0191
Brovvn

5 KAMBARIŲ rakandai turi būti 
tuojau parduoti. Parduosiu pigiai. 
Visi kartu arba pavieniai, 3 šmoti] 
parloro setas, 7 šmotų valgomo Jcam- 
bario setas, 4 šmotų miegamojo Kam
bario ‘setas, karpetai, liampos, Victro- 
la irgi player pianas. Vartota tik 4 
mėnesiai.

Atsišauk
5601

tuojaus
S. VVinchester Avė.

1 Fl. \ •

Atsišaukit .M 439 
Naujienos 

1739 So Halsted St.

PARSIDUODA pekarnė lietu
vių ir vokiečių apgyventoj apie
linkėj. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greit; 

'apleisti miestą. 1510 Main St.,' 
Melrose Park, 111.

------------------------- ---------------------------------- 1—

PARDAVIMUI bučternę ir groser
nė arba mainysiu! ant mažo namo, na
mas turi būti Brighton Parke, South 
Sidej. Kreipkitės greįtai, gausit 
bargeną.

4602 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 8189

tų ką* jus reikalaujate.
MARQUETTE PARK

Parsiduoda mūrinė bun- 
galow, 6 kambarių, garu ap
šildoma su jmokėjijnu $1,800. 
Kaina .............    $8750 llllll 11113) IĮČ1I1ICTO

Parsiduoda mučinis na- Jp
mas 6 ir 6 kambariu garu nos, beržinfai trimingai. 
apšildomas, su 3 karų gara- s!h'T?incProS ' 
džium, netoli Westem ir 63 
St. Rendos neša $1,680 į me-1 
tus. Kaina.............--$13,000

Parsiduoda kampinis mu- vienuolyną Maniuelle parke• ’ 1/ i | 1 Hitoro namas, 4 pagyvenimų, B(L 
trys po šešis ir vienas ketu-, __ nedėhomis iki 3 po pietų,rių ir vieno karo garadžius^____________ ____________
Moderniškai įtaisytas. Kai-: 
na ............... $18,500

HAMILTON PARK
8 flatai pardavimui arba 

mainymui geroj vietoj ant 
South Side. Rendos neša 
$7,000 į metus. Kaina $50,000

SOUTH SHORE
19 fiatų geriausioj apielin

kėj Chicago j. Savininkas 
parduos arba mainys į ma
žesni. Renda suvirs $15,000 
į metus. Kaina“!.....$90,000

Kurie norite parduoti ar 
mainyti biznius, namus, lo
tus ir 1.1., kreipkitės prie

Rozenskrlemont & Co.
6312 So. Western Avė.

Prospect 2102

DIDELIS mūrinis, 2 fiatų namas 
woo Avė., garu šildomas, tile va- 

. ......_ . Atsišau 
kitę prie James Kral, 2144 W. 67

NORIN'I'I pirkti, parduoti arba 
i namus, lotus, biznius, tu- 

... bargenų, namų, lotu aplink 
'e. Maty- 

. Namon. 2418 W. Marųuettc 
arti \Vestern Avė. Tol. Pro-

PARSIDUODA bizniavus nutrinis 
Ramas, yra bučerne ir grosernė. 
Rendos neša $85 j mėnesi. Galima 
pirkti ir. biznį sykiu. Lyso nėra. 
Už vieną namų $9000, .o biznis tai 
kaip suderėsiin. Agentai prašomi 
nesilankyti.

2519 W. 43rd St

PARSIDUODA 4 stalui pool 
ruimis. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu Suv. Valstijas.

1267 Roberts Avė. 
Whiting, Ind.

PARSIDUODA Coffie Hou'se ken
džių, cigarų, tabako ir minkštų gėri
mų. Biznis geras, pigi renda, tik 30 
dol. j mėnesį 3 ruimai pragyvenimui. 
Lysas ant 2 metų Parduosiu su ra
kandais ar be.

544 W 18th St.
Chicago.

BRIGHTON PARK 
RARGENAI

PARDAVIMUI groiseniė ir 
bučernė, viena per du bloku, 
renda $35, su gyvenimui kam
bariais, lysas 4 muitams. Par
duosiu pigiai.

5200 Donore St.

TURIU parduoti savo gražu. $275 
vertės Gonsole Vięti’ola, su radio 
ann, vartota tik 3 mėnesius 
daug rekordų, deimantinė 
ta $65. •

v ra

2502 W. Division SI. 
2nd Tloor 

Tel. Armitage 1981

NAMAI-ŽEME
3 KAMBARIŲ rakandai turi bū

ti tuojau parduoti; parduosiu pi
giai. Yra gerame stovyje, kaip nau
ji. Reikalingam žmogui yra gera 
proga. Galima gyventi ant vietos, 
yra t Švarus kambariai. Atsišaukit 
nedėlioj pirm pietų; pirmos lubos 
iš užpakalio.

4605 S. Paulina St.

T

PARDAVIMUI pigiai saldai- JŪSŲ PROGA!
irių krautuve, tabako cigaretę,' ~
dry goods ir visokių smul- gerų farmų FLORYlfoS vai
kių daiktų, pigi renda yra 4 tijoj*, kurias parduosiu už cash 
kamb. pagyvenimui; priežastį.arba ^mokėjimais, 20 akrų ge- 
patirsit ant vietos.

Čia jūsų ateitis. Turiu kelioli-

PARDAVIMUI 5 ruiimų ra
kandai. Yra frontinis ir vidu- 
rinios setai, viktrota, kerpėtai, 
siuvama mašina. Daiktai visi 
geri. Krdipkitės j antras lubas 

822 W, 37 Placc

114 E. 107 St.
Tel. Pullman 1030

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- 

Parrilluoda^atai riu visokiM farmų jau prirengtų

6 kambarių mūrinė rezidencija, mo
demiška. Bąrge- $5500

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių' flatai. Barge- • $4500

2 augštų medinis namas, 2-5 kam
barių flatas, su augštu skiepu, reikia 
tiktai $1500. Dide- $8200 
lis bargenas

! 2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai. Didelis $5800 
bargenas V'

2 augštų mūrinis namas su sK*epu» 
2-4 kambarių faltai. £00(1(1 
Ekstra bargenas :

2 augštu mūrinis namas, 2-5 kam
barių flatai, kąrštų . vandeniu šildo-1 
mas, aržuolo ufbaigimo. sup Pal?

$12500
augštas skle-

$3500
bučerne, 

tikras'

1 TĖMYKIT PIRKĖJAI IR 
SPEKULIANTAI

Kurie iš jūsų ieškote bizniavų lotų, 
čia pasitaiko geriausia proga Chica- 
goj, vieta tinkama yra Drug Storiui, 

I Bekernei, Ice Creaminei, Bučernei,’ 
Barbernei, Kriaučiui, Laikrodininkui; 
vienu žodžiu bile kokiam bizniui. Kas 
pirmas užims tą vietą, tai turės pro
gą daug pinigo padaryti. Atvažia
vę patys pamatysit, kad tai yra tik
ra teisybė, lotas randasi ant Mai- 
quette Blvd., tarp Western Avė. ir 
Artesian, antras nuo kampo, 30 pūdų 

[pločio, 150 ilgio, viskas išmokėta.
Tik tam vienam bloke galima biz

nį atidaryti kitoj pusėj Artesian Avė. 
restriktuota, tik dėl rezidencijų, da
bar dideli apartmentinei hildingai bu- 
davojami. Kaina to loto ant greito 
pardavimo tik $5,000, jeigu kas turite 
privatišką lotą priimsiu i mainus už 
tikra kaina. Matykit

J. NAMON, 
2418 W. Marųuette Rd., arti Western 

Avenue, Tel. Prospect 8678
! -T-------------------------- —V------------------------------

NEPAPRASTASBARGENAS 
Parsiduoda, graži mūrinė penkių 

kambarių cottage cimentuotas ir pici- 
I steriuotas beismantas, karštu vande
niu apšildoma, pusė bloko nuo karų 
linijos; šią savaitį turi būt parduota. 
Kainar$3950, pinigais reikia $1400.

Atsišaukite pas
WALTER JUR1S 

4400 So. Campbell Avė. 
Tel. Lafayette 6719

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas, arba mainysiu ant bučernės ar 
farmos. Namas randasi 3553 Wallatc 
Street.

Kripkitės prie savininko 
3436 So. Union Avė.

PARSIDUODA 2 flatij mūrinis na
mas po 5 ir 6 kamb. elektra, vanos ir 
garadžius dėl 2 kaių, namas 9 metų 
seniūno i andasi South Side. 2 fialų 
mediniai po 6 ir 6 kamb. elektra ir 
vanos, lotas 50x125, namas randasi 
South Side, parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto biznio arba automobi-, 
lio arba priimsiu morgičius už dalj 
(mokėjimo. J. Lepo, 722 W. 35th St. 
phone Blvd. 3249 arba Republic 10363

FARM A ANT MAINŲ
Turiu 120 akrų farmą, netoli Mil- 

waukee, VVis., yra geriausios triobos, 
gyvuliai ir įrankiai. ]?arma cash, vis
ką mainysiu j Chicagos pprapertę, 

. Naujienos
Rox 438

1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
Chicago, III.

TEMYLITE
P.irduodu namų, 2 pagyvenimu 

po 4 ruimus. C.ash mažai reikės, 
likusius labai lengvais išmokėji
mais arba mainysiu ant bučernofl 
ar groserio,

L. Danis,
4315 S. \Vash1enaw zave., Chicago
T

BRIGHTON PARK
augštų medihis namas, su skle- 
2-5 kambarių flatai, aržuolo ,tri-

2
I)U» .. , ,v .
iningai, 30 pėdų lotas, geroje vietoje, 
cash $1800. Specialis $8200 

6 kambarių cottage 'moderniška, 30 
p@dų lotas, yaradžius, cash $1200.00.

-“■■■ $3900
2 augštų naujas mūrinis namas, 2-6 

kambarių flatai, aržuolo trimingai, 
vėliausios mados, 37Ii pėdų lotas, ge
roje vietoje, cash $4500.00. Dide- 

±bwe’ $13450
Atdara nedelioj.

9. R. PIETKIEWICZ & CO
26-12 W. 47 St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKIN6 
COLLEGE,

2407 W. MaditU)n, Chicajo, III.
Phnne Seeley J643

M. E. HUTFILZ, Manayer

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTeS

Viena geriausiai apmokami) proresi 
jų. Mes mokinanie dieną ir vakarais 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb 
kitę kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

Anglų kalKalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vali Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

Pilietybes 
Dailrašystės 
Gramatikos] 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

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.--- ------------- J
BARBERYSTfiS MOKYKLA

Del vyrų ir moterų, dienomis ir 
vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 j sa
vaitę.

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

672 W. Madison SI. 429 S. Clark St

PARDAVIMUI 5 kambarių 
lakančiai, 3 'lovon po $5, 2 pe
čiai, kukninis ir šildomas, po 
$8, du divonai — $15xir $5, 
siuvama mašina «$15, karpetų 
valytojas $20, gasinis prosas 
50c., vaiko vežimukas 50c., 3 
galiniai radiatoriai po $25, au
tomatiškas gasinis vandens šil
dytuvas, vertes $135, už $35.

10929 S. Statę St.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė; visokių tautij kolonijoj; su visais 
įrengimais: Ice mašina, ąjice mašina 
naujas registeris. 7 y'_ * ,.7
pigiai. Stakas visas naujas, renda ir SU budinkais, 
pigi, lysas ant 3 metų. Parduosiu 
arba priimsiu j partnerius.

10713 So. Michigan Avė.
•Tel. Pullman 7059

PARSIDUODA cigarų, ken- 
džių, sodos, ice creamo, maga
zinų ir notions krautuve, ver
ta $2300; parduosiu beveik už 
puse kainos. Rendos $50.

5613 S. Racine Avė. -

kurių kainos 
yra huo $1,500 iki $27,000. Del 
platesnių informacijų arba dėl 
katalogo malončkite atsišaukti 
arba rašyti.

McCASKILL ESTATE 
Lietuvių Departamentas 

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

loras. Didelis 
bargenas

4 kambarių cottage, 
pas. Dabar par- 
snduoda už

Pardavimui grosernė ir 
randasi labai geroje vietoje, 
bargenas, turi būt parduota iš prie
žasties ligos. Geras bargenas, 
$14000. Mes suteikiame paskolas vi
siems musų pirkėjams. ?*" '' ,c<"
yra atdaras nedelioj nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų.

KOZIOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

SPECIAL
Parsiduoda mūrinis namas 67th St. 

ir Marųuette Blvd. Priešais paiką 
3 flatai ir storas, 3 karų garadžius, 
visai baigiamas statyti.

Kreipkitės
6550 So. Aitesiąn Avė.

_______ —--------------------------- -------
MŪRINIS Bungalow, Bargain, 5 

kambarių, moderniškas. Viskas nau
jai ištaisyta. Kainą $5,500, jeigu 
pirksite greitai, nes einu j kitą biznį. 

Musų ofisas . Matyt galima bile kiųla.
i Atsišaukite

4954 So. Tripp Avė.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

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

SPECIAJ. BARGENAS, 
Parsiduoda 7 kambarių Bungalo v 

! netoli 66th ir Artesian, įrengimai vė
liausios mados, karštu vadeniu anši’- 

i domas. Stikliniai porčiai, Turi būti 
! parduota greitai, nes einu į biznį. 
' Kreipkitės

6550 So. Artesian Avė
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svatbu dėl automobilių me

chanikų ir štfferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kelcs savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
t.ii dar geresnis.

Dienomis ir

Vienas $1000 įmokėti i
—----- -------------

PARSIDUODA 2 fialų ' namas, 2 Į 
po keturius kambarius ir gara
džius. Kainą $3500.

2 FLATŲ naujas muro namas, 
po 5 ir 6 kambarius, gražioje apie-

ESU PRIERSTAS parduosi savo 
bizniavą kampini lotų, 72x^25 pė
dų. South Side labai geroj anie- 
linkėj. lietuvių apgyventa. Parduo
siu už $8,000 ir priimsiu gerų au
tomobilių ir cash .Kas pirma pa
siskubins, tam bus ant naudos.

Tuojau matvkit.
Stanlev MickeviČia 
3114 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1899

PARSIDUODA 
namas.
įnėnesį $266. Paraduosiu labai pi-

o kilus ant lengvų išmokėjimų. Na- 
mas randasi adt 6200-2 S. Lafnn 
St. Atsišaukit pas Cl. Mark, 

7845 S. Morgan St.
Phone Stewart 5817

6 fintų mūrinis 
pečiu išldomas. Rendos iPARSIDUODA kuopigiausiai pir

mos kliasos PULRUIMIS, BARZDĄ- 
SKUTYKLA, ŠIOKEISEI ir tt. ris
tas ilgas, renda pigi. Geriausioj lo- 
keition. Tokios progos dauglaus ne- 
gausit. Atsišaukit tuoiau. /

P. J. KUTRA f
1012 So. Main St., Rockfonk III.

rdŲiuudiii luinu pi- ' ♦ V . i . i

giaL Reikia įmokėti $5000 ar $6000, kaina $12,500, cash i ciklai
4 FLATŲ muro namas, su elekt- ( 

ra, maudynės; kaina $8.500, cash 
reikia $2.500.

6 FLATŲ muro namas, 
je apielinkėjc. I - -
reikia $10.000.

Su reikalais kreipkitės pas:

A.' Grigas
3114 S. HALSTED ST. 

Telefonas Boulevard 4899

PARDAVIMUI isuvisokių ritimų, 
j savaitę, be valgio 
namie gaminama.

Rendai 
valgiu $8 
$2. Viskas

Visi kreipkitės pas:
M. Malinauskas
143 W. 43 St.

Kampas Canal St,

PARSIDUODA Ice cream parloras, 
cigaretų ir cigarų krautuvė, taipgi už- PARSIDUODA bučerne ir groser- 
laiko smulkmenas. Geriausia vieta nė puikiausia ant South Sides, lietu- 
Brighton Parke. Gyvuoja jau 5 me- vių apgyventoj vietoj, biznis -----‘
tai. Biznis eina gerai. Pardavivt- (išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
mo priežastį patirsite ant vietos. vimo priežastį patirsite ant vietos.

4134 Archer Avė. Telephone Roosevelt 8626

TURI BŪT PARDUOTAS 
Dviejų aukštų mūrinis namas, 

..1 užpakalyje; neša 
j mėnesi. Atsišaukit

gerai medinis namas 
parda-|$86 rendos 

pas savininkų.
i 729 W. 21 St.

, gražio- 
Kaina $31,000, cash 2 ar 4 fiatų namas pardavi 

m ui ar mainymui ant biznio, 
loto, mašinos ar mažos farmos. 
Kreipkitės prie A. Kairys 

'709 W. 34 St.

FEDERAI AL
1507 VV

vakarais klesos . 
TO ENGINEERING 
. Madison St


