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Žydų “maišto” byla Kaune Pilietinis karas Kinuose 
vėl atsinaujino

Kansaso gubernatorius ir 
sūnūs areštuoti

Trys milijonai žmonių badau 
Korėjoje Vja

Karo teismas žydu 
binui Kaune

ra lansaso gubernatorius ir 
sūnūs areštuoti '

KaunoKaltinamas, kad liepė 
žydams uždaryti savo krau
tuves ir eiti į sinagogą mels
tis kad Dievas apšviestų Lie
tuvos klerikalų protus.

Kaltinami dėl ėmimo papirki
mų iš kalinių; paleisti po 
kaucija.

šanghajaus miestas patapo kru
vinos kovos ir kareivių plė
šimų arena

prasidėjo 
dalyvauja 
nuveik t ų-

šiaip kir
kių iečių

Lietuvos valdžios įsakymu, 
karo teismui atiduota Kauno 
žydų rabinas Izralis Nisenas, 
nusikaltęs tuo, kad šiokią die
ną — tai buvo pirmadienis i- 
liepė visiems 
eiti į sinagogą
lokį “baisų nusikaltimą” 
no laukia kalėjimas iki 
metu.

Tasai rabino ir aplamai 
no
prieš keletą 
t u vos

Kauno žydams 
melstis. Už ši- 

rabi-

Kliu
nusikaltimas įvyko 

savaičių, kai Lie- 
Seime buvo trečiuoju 

skaitomas švenčių įsta- 
sumany’mas, kurio visas 

kreipiama prieš žy-

TOPEKA, Kansas, sausio 12.1 
Kansaso valstijos guberna

torius Jonathan Davis ir jo 
sūnus Russell tapo šį rytą areš
tuoti, kaltinami dėl ėmimo pa
pirkimų iš kalinių už dovano
jimą jiems bausmės ir paleidi-1 
mą iš kalėjimo. Iš vieno kali-l 
nio, pasmerkto kalėjimui ban-l 
kininko Polbnanot, Įruberna-I 
torio us sūnūs esąs paėmęs| 
1,250 dolerių.

Gubernatorius I 
sunu> tapo tuojau* 
sistačius jiems po 
rių kaucijos. Jųjų 
sausio 23 dieną.

Davis ir jo 
paleisti, už- 

. 1000 
byla

dote-

ŠANIG'HAJUS, Kinai, sausio 
12.—- šangKajus vėl tapo pa
imtas pašalinto Kiangsu mili- 
tarinio gubernatoriaus či Ilsic 
Jauno jėgų, ir po to 
plėšimai, kuriuose 
kaip laimėtojų taip 
jų kareiviai.

Kiniečių pirkliai ir 
tingesnieji žmones iš
•gyvenamųjų dalių daro despe- 
ralingų pastangų persikrausty
ti su savo manta į svetimšalių 
koncesijas ir Uiio badu išsigel
bėti nuo nesuvaldomų karei
vių bandų plėšinių.

Bandos kareivių .buvo įsiver
pusios ir į franeuzų koncesiją, 
lėčiau jos urnai buvo voliinfie- 
rių nuveiktos ir nuginkluotos.

■ Sustiprinta apsauga 
Romoj

Fašistų parlamentui vėl ren- 
'kanties posėdžiams, opozici
jos laikraščių Įstaigos 
gėjamos nuo fanatikų 
limo.

sėt- 
pu.o-

tvino 
aštrumas 
dus. įstatymo sirmanymas, da
bar jau virtęs įstatymu, reika
lauja, kai! sukiltomis žydai lai
kytų savo krautuves atdaras, 
bet nedėklieniais — uždarytas.

Visą laiką prieš tai žydų 
darbuotojai darė visų pastiin- 
gų. idant toks įstatymas nebū
tų priimtas.
Tuo/tikslu jie vaikščiojo ir pas 
minislerius, ir pas prezidentą, 
ir argumentavo Seime. Kai bet
gi pasirodė, kad vilties nebėra, 
Kauno žydai laiko dar susirin
kimą pasitarti, kas reikia da
ryti. Ir tame tai susirinkime 
rabinas Izralis Nisenas — se-

3 milijonai žmonių ba
dauja Korėjoj

Gindamies nuo bado gyventojai 
maitinasi medžių žievėmis.

TOKIO, sausio 12. žinio
mis iš Seulo, užėjus stipriems 
žiemos šalčiams Korėjoj ba
dauja daugiau ne trys milijonai 
žmonių. Viename tik Zenra 
apskrity badauja daugiau ne 
penkiasdešimt tūkstančių gy
ventojų, kurie nuo bado mir
ties ginasi maitindamies me
džių šaknų žievėmis. Valdžios 
teikiama pašalpa toli gražu ne
patenkinama.

iš vie- 
jau vi-

Dievui, 
graudeno visus, kad 

kai įstatymas bus

Rumanija derasi su Ru 
sais dėl Besarabijos

nas ir visu kauniečiu 
mas žmogus, pakilęs 
tos pareiškė, kad jeigu 
si kebai išmėginti, bet 
tai belieka tik atsidėti 
Rabinas
pirmadienį, 
galutinai svarstomas Seime, vi
si Kauno žydai, visi krautuvi
ninkai uždarytu savo biznio is- * € t
taigas ir eitų į sinagogą mels
tis, prašyti Dievo, kad bent 
paskutiniąją valandą jis ap
šviestu krikščionių protus ir 
neleistų jiems priimti žydams 
skaudų ir žalingą įstatymą. 

Taip ir padaryta. Žyliai pa
sekė savo gerbiamo rabino pa-1 
tarimu. Pirmadienį 
rinktis į sinagogą. __
krautuvininkai ėmė dėl to už- 
dnrinėli savo krautuves. Kai 8Pr?sti glnči.1 bešališku plebišci- 
kurie krikšfionys tatai pašte-/11’ Rumunijos kariuomenei pir- 

’ma pasišalinus iš Besarabijos, 
i visuotino balsavimo laiku tvar

iuos prižiūrint Rusų ir Rumuni
jos policijai.

PARYŽIUS, sausio H2. —Ru
munijos ministeris Besarabijai 
atvyko iš Bucharesto į Paryžių 
pasitai ti su sovietų ambasado
rium Krasinu dėl Besarabijos. 
Ministeris nori išsiderėti, kad 
Maskvos valdžia pripažintų tam 
kraštui Rumunijos suvereni t e*

Girdėt, betgi, kad sovietų am
basadorius atsisakęs dagi svars- 

iio ėmė klausimą, pareiškęs, kad So- I • K V A 1 1 v.-
Visi žydu valdžia laikosi savo origi-

savo krautuves.
tatai pašte-j 

bėję, ir manydami, kad yra 
keks nors valdžios Įsakymas 
uždaryti krautuves, apie kurį 
jie nežinojo, ėmė savo krautu
ves taipjau uždarinėti.. .

Del to valdžia įtarė, kad 
Kauno žydai kelią maištą. Pra
sidėjo gaudymai žydų, areštai, 
tardymai. Paaiškėjus galų ga
le, kad viso to žydų “maišto 
prieš valdžią” “kurstytojas” 
buvo senas rabinas Nisenas, 
valdžia nutarė suvaldyti jį ka
ro teismo pagalba.

FRANCIJOS PREMJERAS 
SVEIKESNIS

PARYŽIUS, sausio 
Premjeras Herriotas 
pasitaisęs iš savo ligos, 

laiko nuo
jis pirmą 
valandytei

veik mėnesio 
gimo, vakar 
buvo išėjęs 
vaikščioti.

gerokai 
Po be
su si r-
kartą 
pasi-

FORT WAYNE, Ind., sausio 
12. — Sudegė didelė Franks 
mastinių prekių sankrova. 
Nuostoliai siekia 300,000 dole
rių.

REDDING Ca|., sausio 10. 
— UgniatkaJlnis Lassen vakar 
per bris valandas veikė, mes
damas pelenus ir dūmus.

čiužinėjimo konteste Nesv’birrge,. N. Y., prizą laimėjo miklus 
čiuozikas Bckby Heam, kurs pačiūžomis įsibėgėjęs peršoko 
per kelias suguldytas šules.

GERAS PAČIUŽU AKROBATAS

Rusų s-d. vadas Abra- Kelnas protestuoja dėl tę 
movič atvyksta Amerikon simo okupacijos

KELNAS, Vokietija, sausio 12. 
- Vakar Kelne Įvyko didelės de- 
mcįnst racijos ir skaitmeningi mi-

Amerikos reparacijų dalis Kunigu interesu aprupini-
— $600,000,000 mas visų pirma!

Vokietija turės mokėt Ameri
kai kas metai po 25 milijo
nus dolerių per 25 metus.

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Aliantų Tinansų ministerių kon
ferencija, kuri čia svarsto Vo
kietijos sumokamųjų kas me
tai reparacijų paskirstymą 
alianjtams, patenkino ir Jung
tinių Valstijų reikalavimą.

Reparacijų dalis Jungtinėms 
Valstijoms pripažinta, bendrai 
imant, 600 milijonų dolerių. Ai- 
tą sumą Veiksi: Ii ja turės su
mokėti Amerikai per maždaug 
dvidešimt penkerius metus, 
mokėdama kas mefai po 25 
milijonuis dolerių.

KAUNAS, gruod. 18 [iLž .
Lietuvos Seime šiandie trečiuo
ju slkaitymu priimta Vidaus 
Reikalą Ministerijos etatu pa
pildymas.

šils papildymas liečia: staro- 
vierių, pravoslavų, re/ormalų 
ir liutepų tikybų kunigų al
gas.

Seimo krikščioniškoji daugu
ma Kalėdų dovanoms visų ti
kybų kunigams siunčia iš biu
džeto apie pusantro milijono 
litų ir valdininkų kunigų ka
tegorijas.. .

Greta valstiečių skurdo ir 
vargo rabinams, popams, |)as- 
toriams ir kunigams tikros 
“Velykos” Lietuvoje...

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU 
OPERUOTOJAI GAUS 7«/2 > 

DAUGIAU ALGOS

' ROMA, Italija, sausio 12 . - 
Parlamentui vėl susironkant 
posėdžiams premjero Mussoli- 
nio rink imu reformos įstaty
mui svarstyti*, nors jokių nera- 

I mumų nelaukiama, lėčiau dėl 
atsargiįmo p<)'lieijoįi ir karą- 
binicrių jėgos mieste visur su
stiprintos. Strateginiuose punk
tuose apie opozicijos laikraš
čių įstailgas pastatyta dvigubai 
daugiau sargybos atmušti fa- 
natingų fašistų puolimams, jei
gu jie tatai bandytų daryti.

Aventino opozicijos atstovai 
kol kas nieko apie save niesa- t 
ko, ką jie mano daryti, ar da- 
lyvaus parlamento posėdžiuose, 
ar boikotuos jį ir toliau.

TYRINĖTI, AR TIESA, 
KONGRESMANAI GERIA?

PERŽEMA

Chicagos žydų socialistų dien
raštis 1 Forverts praneša, kad 
Amerikon atvyksta žinomas ru
sų socialdemokratų darbuotojas tirigai, kuriuose tūkstančiai jo 
ir laikraščio “Sociali$tičesky 
Viestnik,” Berline, redaktorius, 
R. Ab'ramovič. Jis jau išplaukė 
iš šerburgp laivu Mauretania ir 
ateinantį ketvirtadienį busiąs

• New Y-orke.
R. Abramovič su busiąs Jung

tinėse Valstijose apie tris mėne
siu ir čia įvairiuose centruose 

‘skaitysiąs referatus apie dalykų 
j padėtį Rusijoj.

10 ARKLIŲ SUDEGĖ

MORRIS, III., sausio 12. - - 
i nuo čia sudegė didelės 

Ilarry Gerbamo fanuos tvar
tai, kuriuose kartu žuvo lieps
noj dešimt puikių parodos ark- 

i lių. Nuostoliai siekia apie 75,- 
KAD dolerių. 

. .n,

gyventojų kėlė protesto balsą 
prieš aliantus, nutarusius tęsti 
toliau Kelno krašto okupaciją, 
nežiūrint, kad einant Versalės 
taikos sutarties sąlygomis! ta o- 
kujbacija turėjo pasibaigti su šio 
sausio ojiėnesio 10 diena.

Visuose susirinkimuose buvo 
priimta tolygi rezoliucija, kurioj 
sakoma:

“Aliantų atsisakymas evakuo
ti Kelną, be deramos tam prie
žasties, parodo, kad buvusių mu
sų priešų akcija vis dar tebėra 
neapykantos ir keršto dvasios 
inspiruojama. Meš* reikalauja
me teisės laisvei, idant galėtų į- 
sivięšpatauti taika, idant Euro
pa galėtų atsikurti.”

Demonstracijų metu visų Kel
no bažnyčių varpai skambino.

CiHI'CAGO, saulnio 10. Lai
kyto j šiandie Figoj konferenci
joj tarp Krutamu jų Paveikslų 
Operuoto jų Unijos atstovų ir 
Krutamųjų Paveikslų Rėdyto
jų asociacijos algų klausimu 
prieita prie susitaikymo kom- 
prcmii-io bildu. Operuotojai su
tiko priimti padidinimą algos 
714 nucš. ir kontraktą su rody
tojų asociacija pasirašė dve
jiems metams.

NEW YORKAsT^usio 12.— 
Valant Hudsono upę, kietame 
dugno moly, dešimt pėdų gi
lumoj, rado marmorinę Ro
mos imperatoriaus Augusto 
Cezaro galvą. Kritikų ir skulp
torių nuomone, ji> turėjusi būt 
pirmojo šimtmečio dailiųinkų 
dirbta.

EAISTt ST. LOUIS, 1h., sau
sio 12. Gaisras kilęs Secur- 
ity FJevator kompanijos eleva- 
tcny sunaikino 29,000 bušelių 
javų. Nuostolių padaryta per 
80,000 dilerių.

NEW YORKAS, sausio 12.-J 
Greemvich Viillage apartamen
te vakar rado gazu nutrošku- 
sį, ar nusitroškinusį, architek
tą Eihvardą Provostą.

VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1 KAUNAS. — Gruodžio mėn. 
7 d. Rotušes salėj įvyko valstie
čių liaudininkų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 230 at
stovų ir apie 68 svečių. Prezi- 
uiuman išrinkta 5 asmenys, jo 
pirmininku — dr. Staugaitis.

Centro komitetan išrinkta p.p 
?4. Šleževičius, I.ortkevičienė, dr. 
Lašas, ag r. Kregždė, žygelis, 
Lapinskas. Kvieska, Jonas Stri
maitis ii miesto l iumistras Vi
leišis.

Suvažiavimas svarstė įvairius 
šios dienos politikos klausimus, 
ragino stiprinta savo partiją ir 
kovoti prieš dabartinės valdan
čios partijos politiką.

Suvažiavimas tęsėsi tris die-

VILKAI LIETUVOJ

LEIPA1LINGIS (Seinų ap.). 
Miškuose, kurių čia netrūksta, 
priviso galybės vilkų. Gyvento
jai nežino nė kas daryti. Vil
kai jau dabar kartais net dienos 
metu žmonėms kelią pastoją; o 
atėjus žiemos šalčiams, jie pasi
darys labai baisus ir įkyrus. 
Buvo spalių mėn. 14 d., sureng
ta apylinkės miškuose medžiok
lė, bet dėl nepasiruošimo ji nie
ko teigiamo nedavė. [L-va].

8 asmens žuvo ugny
WASIIHNGTONAS, sausio 12.

Kadangi spaudoj kartkartė
mis pasirodo kaltinimų, kad 
kongreso nariai girtuokliaują, 
atstovų bute buvo pakelta klau
simas difl paskyrimo specialės 
komisijos, kuri ištirtų, ar .tie 
kaltinimai yra teisingi. Kong- 
resmanas l illman (dem., Ark.) 
sudraudė atstovų butą nedary
ti to, nes, pasak jo, lai butų 
nusižeminimas kreipti kongre
sui domės į tokius kaitinimus.

Šian- 
reikia laukti 

šalčiau; vidu-

Chicago 
die apsiniaukę; 
daugiau sniego; 
tini s šiaurės vejas.

Vakar temperatūra siekė vi
dutiniškai 200 F.

Šiandie Saule teka 7:17, lei
džiasi 1:39 valanda, c

CA'LDWEĮjL, N. J., sausio 
. 4— Praeitą naktį netoli nuo 

čia. sudegė miške namai, ku
riuose gyveno dvi negrų šei
mynos. Ugny žuvo trys mote
rys’ir penki vaikai. Tik abie
jų ^efrnynų vyrai išsigelbėjo, 
išsekdami pro ilangus.

GRAFAS KAROLYI 
AMERIKOJ

BOMBOS SPROGIMAS

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 12. - Hali of .histice trio- 
besy vakar sprogo kažin kie
no padėta bomba, Įtari apdras
kė dalį triobesio, bet nieko ne
sužeidė. Menama, kad fcrimba 
buvo taikoma policijos 
ninku i 
kėlias 
išėjęs.

O’Brienui, kurs 
minutes prieš lai

virši- 
betgi 
buvo

LONDONAS PASKENDĘS 
TIRŠČIAUSIOJ MIGLOJ

PINIGU KURSAS
! Vakar, sausio 12 <1., užsienio pi- 
' nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos 100 frankų 
Danijos, 100 kronų .. 
Francijos, 100 frankų .. 
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų .. .

•Olandijos, 100 markių ..
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kromf*....
Šveicarijos, 100 frankų

$4.77 
$5.01 

$17.82
$5,39 

.... $4’22 
... $19.25 
.... $15.27 
... $40.34 
... *9<52 
... $26.95 
... $19.28

Lietuvos Pinigu Kursas

NEW YORKAiS, sasio 9. — 
šiandie atplaukė į New Yorką 
buvęs Vengrijos prezidjeptas, 
grafas Mykolas Karolyi, kurio 
žmona, atvykus Amerikon ankš
čiau, dabar randas ligoninėj} Ji 
serga tifu. Karolyi atvyko če- 
choslovaki jos pasportu.

Ka bedamas apie savo politi
nius (vargus Karolyi pasakė, kad 
jis e$ąs visokiausių melų auka. 
“Apię mane sako, kad aš einąs 
prieš’savo žmones. Tai tiesa: 
aš einu prieš aristokratiją,” pa
sakė
Vengtų grafas.Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

; Naujienas Lietuvos litą kuisąs skai- 
' tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

$5.50
10.50
20.75
31.00
4f;25
51,50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

LONDONAS, sausio 12.
Londonas vėl paskendęs taip 
tirštoj migloj, kad už žingsnio 
niekė nematyt, ir žmonės gat
vėmis tik apgraiboms gali 
vąilkščioti. Del miglos, susisie
kimas mieste visai paralizuo* 
tas, nes nei busai, nei autame^ 
biliai, nei tramvajai negali centai. pašto ičalidų už kožną siuntini, 
vaikščioti.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1800 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25

Norint pasiųsti telegramų -- dar 6(1 
centų daugiau.

bolševizmu” kaltinamas

EKSPLIOZIJOJ 3 DARBININ
KAI UŽMUŠTI, 16 SUŽEISTI

LONG BEACH, Gal, sausio 
12. 4- Naujoj Southern Cali- 
fojmhi Edison kompanijos įs
taigoj šiandie įvyko garinio 
katilo ekspliozija, kurios trys 
darbipinkai buvo užmušti, o 
šešiolika kitų pavojingai su
žeisti.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

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

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan, į 3-f dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantrms į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 

\ vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L



KORESPONDENCIJOS

Puritan, Pa
Darbai

Jau antri metai šioje apielin- 
kėje siaučia bedarbė. Penkios 
kasyklos stovi uždarytos, o ke
turios dirba nepilną laiką-r-nuo 
vienos dienos iki trijų dienų į 
savaitę. , J. /< .

Nors čia angliakasiai yra or
ganizuoti į U. M. W. of A. 2-rą 
distriktą, bet čia unija nėra taip 
tvirta, kaip Illinois ar kitose 
valstijose į vakarus. Todėl ang
liakasiai čia gauna tik unijos 
nustatytąją mokesti už toną iš
kastų anglių. Bet šiaip jie turi 
daug dirbti uždyką, kontrakte 
su unija nėra užrašyta*apie at
lyginimą už nepaprastus darbus, 
kurių čia būna gana daug. Yra 
daug akmenų, kuriuos reikia ir
gi uždyką valyti. Pačios kasyk

los irgi yra žemos— anglis tik 
3 ar 4 pėdų augščio, o ir šiaip 

yra senos, 
kitur darbo jieš- 

nevažiuoti, nes 
taip jau sem4T

visos kasyklos
Patartina iš 

Rotojams į čia 
čia bedarbė ir
siaučia.—Pasaulio Vergas.

Lietuvos jaunimas
♦ 1

kovas, per sun- 
Lict. jaunimas

Brangus Amerikos lietuviai! 
Gyvenate marių siena nuo savo 
tėvynės atskirti. Manau, neap
siriks^!, .kad sununis rupi, kas 
tėvynėje dedasi, kaip jaunimas 
gyvuoja, kokios ateities per
spektyvos ir 1.1, čia noriu pa
duot iš laikraščių ištraukas, ku
rios lies Vilnijos, Klaipėdos 
krašto jaunimą ir tuos kas su
pranta kilnų, dorą ir šventą dar
bą.

Paskutiniai dešimtmečiai lė
mė Lietuvos jaunimui sunkią, 
bet kartu didžiai garbingą dalią. 
Per kruvinas 
kias kančias
i,kovojo tėviškei laisvę. Džiau
gėmės ta laisve visi, džiaugės? 
ir jaunimas, bet jis nežino, kad 
musų broliai Vilniaus krašte, ir 
Mažojoj Lietuvoj dar vis neša 
svetimų jungą. Mes jaunimas 
diena po dienos laukėme, kad ii' 
anų kraštų jaunimas prabus, at
mins savo tėviškę ir stos kovon 
už jos teises. Mes tvirtai tikė
jome, kad ir jų sielose dar neuž
geso paskutinė tėvų dvasios ki
birkštis ir neapsivylėme.

Paskutinių dienų x įvykiai pa
rodė, kad Klaipėdos jaunimo 
tarpe dar yra tautos dvasia, 
kad tas jaunimas yra su mumis, 
kad jie ir mes esame vienas ne
dalomas kūnas. Pats Klaipėdos 
jaunimas, dar ankščiau pasakė, 
kad jų tarpe jau teka
tautinio atbudimo srovė, 
jau takas pramintas, ledas 
Įaustas, aušra jau švinta, 
šiomis dienomis Klaipėdos 
nimas su ginklu rankose ryžosi

galinga 
kad 
pra

jau-

IS

Lietu-

žinome, kaip sunki 
Mes žinome, kaip yra 
parama iš šalies, kaip

iš po ištisus šimtmečius 
šio germanizacijos jungo 
ėjo Į platų laisvės kelią.

Tačiau mes Didžiosios
vos-jaunimas, tiek keliavę erš
kėčiu keliu, 
ta kova, 
brangi
brangus kiekvienam kovotojui 
iš širdies tartas užuojautos žo
dis. Todėl besidžiaugdami bro* 
lių laimėjimais, kartu rūpinki
mės, kuo budu galėtume jiems 
padėti. Mes neatidėliodami tu
rime juos remti materialiai ir 
moraliai ir kartu su jais rupift- 
tis, kad jų žygius vainikuotų 
tikros laisvės laimėjimus.

Tuo pačiu metu jau tenka pa
sirūpinti kuogreičiausiu užme- 
ksti su jais artimiausių ryšių, 
su jais susirūpinti arčiau susi
pažinti. Tiesa, ligšiol- mes gy
venome viena dvasia, bet stipri 
siena mus griežtai skyrė ir to
dėl negalėjome kiek reik susi-

JMR. JOHN LOVVKE
(Ifclaunion. Texas, rašų:

“Malonėkite atsiųsti hian 12 pake 
lių justi Bulgarian Herb Tea. Aš 
esu dėkingas už pagelbą kokią gavau 
valiodamas tas geras gyduoles. Tik
rai yra geros nuo užkietėjimo ir grei
tai prašalina slogas. Bulgarian Herb 
9'ea yra parduodamos pas visus ap- 
tiekunus. 35c> — 75c. — $1.25.

j

.4
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artinti. Bet dabar, matydami, 
kad jau netoli tas laikas, kuo
met pradėsime gyventi vienu gy- 
venimu, skubinkime paduoti 
vieni kitiems rankas sudary
kime vieną šeimyną. Lietuvos 
jaunimo sąjunga pirmoji turėtų 
ištiest ranką Klaipėdos bro
liams. Musų sąjungos darbuo
tojams reik kreipti į tai didelę 
domę ir užmeksti ryšių su Klai
pėdos jaunimo organizacijomis.

Mes tikime, kad jau netoli 
tas laikas, kada visi mes bend
romis jėgomis ramiai dirbsime 
kilnų -tautos kėlimo ir šalies 
atstatymo ’bei kultūrinimo dar
bą. \Mes kartu su Klaipėdos ir 
Vilnijęs broliais galėsime saky
ti, kad nors lauke viešpatauja 
žiauri žiema, bet mes tvirtai ti
kime sulaukti malonaus pava
sario, kuomet visos tėvynės da
lys susiglaus po viena Tautos 
vėliava —rašo L. J. S. organas 
“Jaunimas”.

1923 m, sausio mėnesi 15 die
ną aplėkė pasauli ypatinga ži
nia. Truko 500 m. vergovės 
pančiai Klaipėdos krašto lietu
viams. O šiandien, jau kraštas 
aptrauktas “jaunimo sąjungų” 
tinklu, kurių vienintelis “tiks-

las “šviestis ir Šviesti”. Siame 
darbe vadovauja mokiniai, mo
kytojai ir seimo nariai. Laiko
mos populiaraus turinio paskai
tos, rengiami kursai, vakarai, 
gegužinės... ’

Tuo keliu eidami, greit tiki
mės pakilti ir kultūroj susily
ginti su vak. Europa. .Tikimės/ 
kad po metų, kitų, svėikysimės 
su tautos kaimynais, kdipo ly-

Tat valio, Lietuvos jaunime!
—Mitragalys.

1924 m. XII-2i <1.

HABJIENOB, CKR»p>,ni.

RMANNORT
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TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIJETUVA

per Bremeną
Trečioj'e klesoje yra miegami 

kambariai
Svetimšaliai grįždami j 12 
mėnesių .neturi jokių kliūčių

loti N. LaSalle St’., Chicago, III. I

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

ivv in* tiuoauv oUj V/iiivHgo* m* H arba prie vietinių agentų

v nU' ,T'"’.........IJ" ,-A "y ' IŲU ..........

SVARBUS PRANEŠIMAS TAUTIŠKOS
PARAPIJOS

Extra didelis susirinkimas yra šaukiamas Liet. Taut. Katalikų Baž
nyčios, po vardu Motinos Dievo šidlavos parapijos, svetainėn prie 
35th St. ir So. Union Avė., Utarninke 13 dieną sausio, kaip 7 vai. vak.

Svarbu yra dalyvauti kiekvienam lietuviui, nes tame susirinkime 
bus J. M. VYSKUPAS JONAS GRITĖNAS galva Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčios Amerikoje, kuris yra atvykęs sutvarkyti parapi- 
jos^eikalus ir PASAKYTI SVARBIĄ PRAKALBĄ. ■ Kiekvienas 
žmogus šiandie interesuojas religijos klausimais, dėlto svarbu yra 
ateiti, šitan susirinkimai! ir išklausyti prakalbų.*

, Visus širdingai kviečią KOMITETAS.

108,000 DEPOZITORIUA

Mrs MICHNiEVIGZ- VIDIKOE
AKUŠERKA

»o. Halsted St., kampas 31 gat. 
ards 1119

3101
Tel. ___
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijbs ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, . visokio
se ligcs'e prieš 
gimdymą, ' laike 
gimdymo ii' ‘ po 
gimdymo. ••

Už dyką pata
rimas, dar iy ki
tokiuose rėika- 
luoše moterims 
ir merginoms, • 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

B SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

L Anlradienis, Saus. 13, 192f>
Tel. Blvd. 3138

I
M. Woitkewicz- 

BANlS 
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o, patarimai 
dykai.

3113 South
, Halsted St.

a—II ■Mirttfiit i n 7KO « 

norėdami; 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS» 

ANT NAUDOS. |

Turėk švarias^ sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 Sp. Halsted St.

J

l

Kapitalas ir

$2,000,000.00

Pasitikėjo padėti savo taupomus pini
gus į Kaspar American State Banį:, padėjo 
kaipo taipymo sąskaitas. Tokiu budu jau 
tūkstančiai žmonių susipirko sau namus ar
ba investavo j Pirmus Morgičius arba Pir
mų Morgičių Auksinius Bonus.

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

RESURSU VIRŠ $19,000,000.00

REUMATIZMAS
DYKAI gydyklas su Violet Spin

duliais jūsų namuose.
Šimtai Chicagos 
vyrų ir moterų, 
kenčiančių nuo 
reumatizmo, dė- 
kavoja mums 
už didelę pagel
bą jų pačių na
muose su Violet 
Spinduliais. Mes 
gydome labai 
maloniai. Gydo-
ligas su pagelba 
jėgos kaipo ge-

me užsisenėjusiaš 
didelės elektrinės , __  __
riausios gyduolės, atbudavojame 
nusilpusį žmogaus sistemą, sutei
kiame naujos energijos. Telefo- 
nuokito šiandien dėl dykai gydymo 
jūsų namuose, tikra pagelba ir be 
jokios jums atsakomybės.

THE VI-REK COMPANY
1211 So. Peoria St.) Chicago. 

Phone Monroe 1656 šiandien

Dr. Benedict Arnu
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lufayettc 0075. Valandos 2—G- vak. 
Rezidencija 3150 VV. 63 St. Phont 
Prospect 0610.. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

1016 Mihvaukec Avė., kamp. NobJe St-
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Amiitagc 
3995. lies. Keystone 4130.

LIETUVIU DAKTARAI

juos į šį stiprų valstijinį bankų.i

A

Del Jūsų paranka
mo šiš bankas yra 
atdaras kas seredą 
nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakare.

APSAUGOKI! SAVO PINIGUS

Pasiiuatykit su Mr. 
(’zaikauskiu arba 
M r. Bagdžiunu apie 
atidarymų jūsų są
skaitos.

’• v
Apsaugokit savo pinigus padėdami

Pradėkite taupymų sąskaitas prieš

sausio 15 dienų ir gaukite palūkanas

dykai nuo sausio 1 dienos.

Kalbame liet

nrkITDAI kmanufacturing btnlnAL DISTRICT BANK

------- ,---------
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards J 699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Tel. Kenvvood 5107 
aluiulos: nuo 9 iki 1 I vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Or. A. J. KARALIUS
Gycjytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandoj

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

Or. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1142 So. Wėstem Avė.

Pranešimas
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

■MH. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.

Telefonai:

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos ,, 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

U.................. ........................ -z

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:30.iki 9 vakare.
V, -

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 VV. 471h SI.
Valandos nuo 8 iki |2'dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pidtų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drcxel 9191

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

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

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

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47-tos ant 

2 lubų
VilBMmn.............. ■I.l.l iiii,, ,11 . ...................................... M,

809 W. 351h S!., Chicago |
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- B
DAVIMO RAŠTUS. 15

Pasekmingai siunčiam pinigus ir X 
O Parduodam Laivakortes. > 5

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1Į2 

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

3323 So. Halsted SI.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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 vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas- 

< kola pinigų 1 iv 2 morgičiams.

!, JOHN . KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., ąrti Leavitt St.
Tfelephope 'Chnal 2552 

Valandas jį >9 ryto iki 9 vakare. Se- 
jedvi:#’ Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
iiįįMra visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
■■y——y—

A- A. OLIS
ADVOKATAS

* * s ‘ - 111 S. La Šalie St., Rooni 12001 
Tel. 'Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

>

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenvc,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SĮAUSTAS ant egzaniina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentu ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

i -................. - - ■, —

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriniestyj:
Room 17126 ‘

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashington SI.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Paik 3305 
....... ..... - r

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. VVashington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8916

Vnkaruis: 2151 VVcsl 2tž Slrcrf 
Tciephonr Rooscyelt 9090

Namų TcMimas t anai 1667
MMMII ^Bll M III J f | 
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V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

V ak. 3223 >>. Ilal.sted St., ( hieago 
Tel. Yards 168.1 

------------------------------ -----------------/
■■■■u. ■■ t ■ -'n > —- ■ - n *

j A. E, STASITLANI I 
H ADVOKATAS j
| 77 VV. VVashington St. Room 911 j 
M Tel. Central 6200 |
| < Jeeio K<Ąv< ' go \akar<‘ U

1917 VV. II Si.’ i cl. ( »cero 8223 > [ 
i Ant Bridg/purto Seredo.j nu>» K 
f' 6-8 v. v. SubAloj nuo 1-7 v. v.. [A 
j 323G S.' Halsted St. T. Boul. 6737 D

4 'nlNlirBli' IĮ II’
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(CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKAITIS, Pirm,, 5610 S. Savvyer Avė., Chicago. 
F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago. 
J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
J. LAZDAI)SKIS, Iždininkas, 6044 S. Peoria St., Chicago.

REDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, 111. 

ANGLŲ SKYRIAUS VEDĖJAS:
J. RAKŠTIS, 4435 South Washtena\v Avė., Chicago, III.

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą į mėnesį

Kaip sena yra žemės 
gyvybė?

Idealizmas ir materia 
lizmas

M. Ihdmr [Feljetonėlis]

cro/iism (W. m

Prieš istorišką musų plane-: 
tos gyvenimą mes sužinome pa
galba įvairių mokslų. Toks ty
rinėjimas yra teisingas. Jis .tu
ri daug trukumų, kurie vei
kiausia niekad nebus papildyti. 
Apie ankstyvą žemės gyveni
mą mes galime sužinoti tiktai.

Jau toks vra surėdymas 
šaut v

pa
kai! viskas turi judėti: 

saulė nukasi apie' žemę, o že- 
įpie saulę, — juda, sukasi, 
ir progreso keliu, nemažai 

’irmyneiga 
kuris ix‘iš-

jog “visikas turi keistis’’,

me 
na, 
nužengia pirmyn.
vra tokis daiktas,
kia, 
nes priešingai, nebus progreso.

kiną užsiimti tuo bizniu, kokį 
jų tėvai turėjo, ir kad labiau 
praplotus savo industriją. Juk 
toki-: vaikas, kimiam kili dir
ba ir krauna jam turtus, ne- 
užsiims lokiu “nuododžiu“ dar
bu kaip mokslo arba meno 
studijavimu.

Taigi, bi(iduiokui priklauso 
kultūrinis idealizmas, o turčiui 
— finansinis ai^a dolerio idea
lizmas. Bet ne vixi mus galime 
atsisakyti nuo dolerio; mes 
esame priversti visu kuo rū
pintis.
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mokslo pagalba. Rastosios ak-Į-Iau irtas gamtos laktas įrodo, 
jog didesni daiktai pritraukia 
j save mažesnius daiktus, ga
lingesnės tautos įveikia silp- 

stiipresnė rdligi-

menyse ir žemėje liekanos ro
do, kad musų žemės augmenų 
ir gyvulių gyvenimas buvo su
trukdomas. Bet iš kitos pusės1 nesnes tautas, 
yra gera priežastis tikėti, kad k pavergia už save rilpnesnią-
musų planetos gyvenimas bu- ją — lai yra' aišku, supranta- 
vo nepaliaujamas ir pirmeiviu-J ma ir naturrthi. 

■ '• i Pinigas taipjau turi
(teologiškas rekordas yra da- progresavimo laiką. Pav., 

liuamas į penkis periodus: Ar- rikos doleris šiandie yra 
chaean, Palaeozoic, Mesozoic,1 *(‘ dalyse “bosu”. Kad ir 
Cainozoic ir QuiU< rnary. Kiek- Ojoj, lerancijoj, Olandijoj

j ir Kurijoj, atsiprašau, 
metu čia dcdiciris yra jau karalium!

Kai aliai, lordai ir kiti dvku- 
na i pavergia

savo 
A mo
vi so-

Graikų k uty ura kilo ir vėl 
puolė. Tam buvo svarbios prie
žastys. Ar negalės materializ
mas privesti kraštą prie kultū
rinio bankroto — barbarizmo 
laikų? Gali but. Musų gadynė 
genijų nemoka išauklėti, tai ne 
Italijos renesanso ir ne Grai
kijos 3 4 šimtmečio prieš 
Kristų laikai. Musų mokyklas 
ir univerritetus operuoja stam
bus kapitalistai ir jie pateikia 
mokyklai savo programų.

M 
sindamies varo savo pragaiš
tingą biznį, kad daugiau išvi
liojus pinigų iš negudrių žmo
nių. O kiek tie besųžiniai žmo
nių padaro amžinai nelaimin
gais užšendina neišgydytas 
ligas, sakydami, kad liktai eik 
pas juos, tai išgysi. Žmogus 
taip darydamas užšendina ligą 
ir nereta ii miršta.

Amerikoje doleriams žvejoti 
yra labai daug ir komplikuotų 
skyrniĮ, (kurių nė pati ■ valdžia 
negali susekti, kd galu gale 
“biznierius’’ pabėga su žmo
nių pinigais ar ką kitą padaro. 
O lokius “naujų biznių“ išra
dėjus laibai mėgsta kiti imi
tuoti. Susidomėjimas labai 
d i d cll i s nei cigiy! i aįi s d a 1 y kai s. 
Munšainą varo kas tiktai gali. 
Parduoda tą nuodą, kad tiktai 
pinigus iš žmogaus paėmus.

Kas geriau moka išgalvoti 
kokį nors skymą, tą vadinama 
čempionu ir toki^ esti visų 
dolerio patriotų gerbiama's. 
Varymas visokių šlykščių biz
nių, politikos nepasitovuntas, 
galutinai demoralizuoja visuo
menę. ,

Visų užimtos galvos dolerio 
kllausimu. Visi galvoja viena 
ir tą patį apie doleri. Ryte 
palikai žmonių bėga į dirbtu
ves, kad pasigavus ten sunkiu 
darbu dolerį.

žmogaus idealiai1, pasišventi
mas siekti laisvo kultūringo 
žirniaus gyvenimo' atidedama 
į šalį. 'Niekas čia apie tai ne
sirūpina. —š-kis.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
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Gee it’s 
liet it will be a nice

“Oh how beautiful! 
freezing!
day, tomorrovv”, says the Chi- 
cagoan as he comes home in the 
ęvening with more wraps and 
clothes on than would be 
neccessary to clothe a family. 
He thinks a cold snapp? day is 
healthy, but he puts on so many 
clothes that he does not get any 
idea as to what sort of 'weather 
it really is. He thinks it is beau
tiful ’becauso it 
does not go out 
by it.

In Wisconsin
hand, people say less but do 
more. They enjoy Ihe cold 
weather and then say it was 
beautiful. The more it freezes 
the better the people likę it, and 
the more they enjoy the snow. 
They don’t bundle themselves up 
as much as the Chicagoans do, 
and therefore have a better 
opporlunity to come in contect 
with the brisk air.

i s cold būt h e* 
to be benefited

on the other

TELEPHONE STATISTU’S
According to the News Bullet- 

in (I. C. on P. U. 1.) the United 
States has 63į% of all the 
telephones in the world. In 
proportion to the population this 
country has ten (imes as many 
telephones a s the world at large. 
The average American uses the 
telephone nine times as much as 
the average Englishman, and 
ten times as much as the 
average Frenchman. There are 
more telephones i n New York 
City than in Great RritMin; 
more i n Chicago than in all 
France. In rural telephone de- 
velopmonl, America stands head 
and shoulders above the ręst of 
the world.

I’he totai aterage. condensing 
water reųuirements for the 
three maehines section of the 
plant is approximately 493,000,- 
00(1 gallons per day, as com- 
pared with about 785,000,000 
gallons in a day for the whole 
city of Chicago. The condensing 
water discharge tunnel carries 
the water b^ck to the drainage 
canal.

' B. Simokaitis
Eleėtrical Enginęering Student

MAN THE WEAKER SEX

vienas Iii periodų užima milži- dijoj 
nišką 
skaičių, 
periode 
įgavo savo dabartinę išvaizdą. 
Seniau buvo manoma, kad 
žmogaus gyvenimas prasidėjo 
paskutiniame aukščiau minėtų 
perioilų, bet dabar yra tvirti
nama, kad žmogus gyveno jau 
Cainozoic’o periode. To seno-, 
vinie laiko žmogaus liekanos 
yra taip neaiškios ir šiurkščios, 
kad sunku nuspręsti ar tai yra 
darbo įrankiai, ar ginklai. Iš 
tų liekanų mes sužinome, 
to laiko žmonės vedė 
arba komunos gyvenimą 
jie turėjo 
apsiginti 
puolimo.

Žiūrint į 
ir dalis Cainozoic’o periodo už
ima milžinišką tąsą metų ir

ir nesuskaitomų
Tiktai paskutiniame 

musų žemės skritulys

vienam žinoma, jog paprastoji 
kia.se gyvina taip kaip išmano. 
Pasikalbėjai su paprastu lietu
viu, ar kilu kokiu dolerio pa
triotu, ir sužinai, kad žmogus 
turi automobilį, gražiai apsi
rėdęs ir dūksta naktimis nu*o(

pakankamai 
nuo didelių

kad 
socialį 
ir kad 
proto 

žvėrių

tai, kad Quaternary

netos istoriją ir augmenų su 
gyvuliais gyvenimą, pirmasis 
žmogaus, stačiai vaikščiojan-' 
čio, atsiradimas yra vėlyvas. 
Sprendžiant gi paprastu buriu, 
tai yra labai gili senovė. Nebus 
perdėta pasakius, kad ne ma-, 
žiau kai šimtą tūkstančių me
tų kaipo minimum laiką reikia 
skaityti nuo to laiko kai atsi
rado pirmasis, nuo kitų gyvu
lių atskiriamas, žmogus. Koki 
yra maksimom data pirmojo 
žmogaus atsiradimo ir kiek 
tamsaus laiko praėjo nuo to 
įvykio — nieks tikrai pasakyti 
negali. Galima lėčiau pasakyti, 
kad žmogaus amfius šiame pa

yra ne šimtas tūkstančių 
bet daug kartų po tick.l 
manoma,

metų,

veislė 
sidėjo 
a tgal.
t ančių 
mes 
tiktai 
vybė,

pra
motų 
tuks*-

kad žmogaus 
ant musų planetos

apie du m ii ienai
Tas trumpąs kelių 
metų laikotarpis,

vadiname istorišku yra 
menka dalis. Pati gi gy- 
abolnai imant, ant musų 

planetos atsirado, kaip daugelius 
mokslinčių tikrina, ne mažiau 
kai šimtas- milijonų metų atgal.

paprastus žmo- 
, lai kodėl gi 

doleris negali turėti vergų? 
Kode! gi doleris negali paverg
ti žmogaus idealus, jo dvasią 
ir kilnią širdį priversti tarnau 
ti doleriui? '

Amerika šiandie isitovi pir
moj vietoj visu savo “progre
su’’ ir “kulturingumu”, tai veik 
visi taip mano. Bet štai, kila 
klausimas ar visi/ yra laimingi, 
kurie turi daug dolerių ir ku
rie jų neturi. Vienas ieškoda
mas dolerių netenka sveikatos, 
o netekęs sveikatas, netenka 
ir dolerių. Kitas stengdamasis 
pralobti užmiršta visas žmo
gaus pareigas, kokias kultūrin
gas žmogus turėtų atlikti. Prieš 
šitą klaurimą ne vieno europie
čio yra atkreiptos akys. |

Trumpai suglaudus: idealiz- kojai daugiausia 
T mas sulindo dolerio pilvam

Amerika yra materialistinė 
šalis. Ką žmogus neveiktum — 
mislyk apie dolerį. Pirma ne
gu pradėsi vykinti gyveniman 
savo pienus: mokysies kokios 
ners profesijos, na, ir turi pa
linkimą mokytis, bet pirma 
turi apsvarstyti, ar ji! tau ap- 

Į simokės, ar paskui nesijuoks 
iš tavę® tavo <1 ranga i, jeigu iš- 
ėjęs mokslą negalėsi padaryti 
pragyvenimo. Tavo idealias, ku
rio tu norėtum atsiekti, nuei
na niekais. O jeigu atsiranda 
tokių, kurio nežiūri į visą tai 
ir siekiasi savo užbrėžto tikslo, 
tai tampa netmielaširdingo do- 

i leno vergais. Tokioj šaly kaip
Amerika, mažai randasi atsi- nėra. O jeigu jis nori atsiekti 
davusių žmonių mokslų studi
javimui, nebent tik tie, kurių 
gyvenimas yra užtikrintas.

Pasmilo gerove priklauso 
ne nuo dolerių, bet nuo žmo
gaus proto, žmogaus protas ir 
darbas išvysto industriją, o 
jau tada ir doleris 
žmogui ant sprando, 
žmogui, j

duoda labai
J. J. M.

M.

Klausimas.
Gerbiamieji: — Aš turiu Kri

stai Radio, iki šiol jis dirbo ge
rai. Aš permainiau orinę. Pir
miau mano orinė buvo 75 pėdų 
ilgio, bet aš sumaniau uždėti 
125 pčdų. Kuomet aš uždėjau 
vi i šminėtą orinę, Kristai setas 
po lietaus pradėjo visiškai ne
veikti, bet giedroje 
gerus garsus. 
St. Louis, Mo.

Atsakymas P- J. J.
Tamstai patariame gerai per- 

vieno kabareto į kitą. Kas jam žiūrėti orinę, kad ji niekur ne
daugiau gali ir rūpėti. Svietas siektų geležies, kaip kad sieno- 
margas visokių yra žmonių, jo paprastai esti geležinių šru- 

Užvesk kalbą apie mokslą, bu ir k. Jeigu orinė paliečia ge- 
ekonomiją arba pdlitiką (jei- ležį, šlapią šieną arba stogą, pa- 
gir kuris pirma ir įdomavo po- daro prijungimą prie,žerpės. 
liti'ka arba joje veikė), tai vei
kiausia1 gausi tokį atsakymą:

Cha-cha-cha... Durnių 
sauk': yra pilnas. Mokslas 

reik ai ingus, 
tį munšainą 

nors biznį “runyti” 
žmogus pralobsti. Jul 
yra už vis geriausias siena šlapia. Geriausia yra pri

kabinti orinę prie sienos su por- 
celiniais insulątoriais (insula- 
tors). t •

pa
tik- 
OI, 
ar-

Tamstos orines ilgis yra ge
ras, nes nuo 75 iki 100 pėdų, ori
nės yra paprastai vartojamos 
dėl Kristai Seto. Taipjau nėra 
gerai, kuomet erdvinė esti pri
kalama vinimis prie sienos. Tas 
prikalimas gali padaryti prijun
gimą prie žemės, ypatingai, kai

to 
go

LMSA Centro valdybos, re
daktorių ir apŠvietos komisijos 
susirinkimas įvyflcs sausio1 25 
dieną, kai 12 vai. dieną, Semaš
kos būtie, 183-4 VVabansia Avė. 
Visi prašomi laiku pribūti.

Centro Rašt.

tai vaikams, 
kas kita var 
ba kokį 
tai nors 
pinigai 
daiktas.

Yra •žmonių, kurie iš širdies 
| dirba politikoje, bet tokie vei-

(lietuvių tar-
l po) nėra piniguočiai. Jie turi 
idealą ir matomo reikalo tai 
daryti. Pinigų turįs 
užmiršta politiką ir 
nės gyvenimą.
skubinasi įsigyti (s'au namelius arkiį sukaitusį, 
arba bizniu verstis.

Kultūrinis progresas gludi 
dolery, bet žmogaus idėjoj 
pasišventime. Bet. vietoj 
žmogų m greičiausia pasišven
čia doileriui...

Doleris ir doleris. Žmogus 
gula, kdlia ir vis 
dolerį.

Kas Amerikon 
važiuoja doleriui 
ne savo i 
man. Idealistams čia vietos

“VELNIAS ARKLIUS 
JODINĖJA”

lietuvis 
visuome- 

Jis greičiausia
Tankiai pasitaiko, kad ūkinin

kas ryte atėjęs tvartan randa 
'suvargusį, ir 

| įbaugintą. Yra paprastai mano
ma, kad pikta dvasia apsėdanti 
ariclius arba velnias j odinėj ąs 
ant arklio per naktį. Tai nėra 
jokis velnias negi pikta dvasia. 
Yra maži gyvūnėliai, vadinami 
žibinkštėmis, kurie paprastai 
gyvena urvuose. Tie gyvūnėliai 
labai mėgsta šilimą. Kai arklys 
tvarte stovi prie ėdžių, tai ži- 

. . . , . . binkšte užšoka ant arklio nuga-Klonių V5-k.nl. Myven.- jr naktį ArkJ gu.
prantama, bijo kai jį kutena su 
nagomis tas gyvūnėlis, jis ne

nurimsta, tripia ir sukaista.
Dienai auštant žibinkštė ark

lį apleidžia. Kai kuriuose tvar
tuose, ypač, kui* esti arti miš
ko, tie gyvūnėliai neduoda ark
liams ramumo.
liūs jos užpuola, tai turėtų už
pulti ir karves, avis ir k., bet'

ne 
ir 

to,

galvoja apie

važiuoja, tas 
vergauti, bet

savo tikslo, kuris apeina visai 
žmonijai, tai visų pirma jis 
privalo užsidaryti save tarp ke
tinių sienų kaip Gabriele 
D’Annunzio kad padarė. Jeigu 
doleris jį iškrapštys iš tenai, 
tai pasijus, kad ne laisvoj šaly 

atsisėda jisai gyvenąs.
Jaunam] Amerikos kapitalistas prisi-

Jeigu jau ark-

žmogui, kuris turi prakilnius pylęs pilnus kišenius sunkių ant kitų gyvulių nėra pastebė- 
idealus, kuriuos jis galėtų ati- dolerių tingi dirbti viuomenei te
duoti visai žmonijai, šioj šaly naudingą darbą. Pagalios jis 
yra labai sunku prasidėti. Ma- skaito: “kas visuomenei naib 
terialistinė šalis išvysto papro- dingą, tai kapitalistui blčdin- 
tį rūpintis finansiniais daly- ga”. Kapitalistas ieško sau
kals, bet ne kultūros. buriavo smagumo tiktai doleryje. | that Miss Marie Jakimas came 
jimu. Į Gal niekur nėra taip daug all the way from West Pullman

Yra žinoma, kad kiekvienas visokių neva medicinos dakta-. just to attend the meeting. Good 
milionierius savo vaikus mo-*rų kaip Amerikoje, kurie gar-1 for you Marie!

Med. Stud.

CHAPTER NEWS
We mušt not fąil to mention

ICE SKATING
There are a number of Lith

uanian Families in the northern 
part of Wisconsin. As it is cold 
and dreary in that part of.the 
country iri winter time, most of 
these I^ithuanians, namely the 
younger sėt, get together and in- 
dulge in different winter sports 
to cheer themselves and while 
the time away. They sūrely do 
have a lot of fun.

Skating on hand glassy ice is 
about the most joyful of all 
sports. In this sport everybody 
įs compelled to keep on moving 
in order to keep his body warm, 
especially his feet.

I know a good many instances 
where some of these people came 
from as f ar as seven miles on 
foot to take part i n the sports.

SLEIGH RIDING
There is no better way 

spend an evening than to
sleigh riding, While the parents 
gather at. home and talk, the 
younger people take a sleigh and 
out they go. Into this they put 
a lot ofkbarley or oat straw to 
keep wairm. Then every- 
one gets in (aibout fifteen 
people) and away they go sing- 
ing and laughing. Wheir sbme- 
one falls off or is thrown off 
the fun begins. The vietim tries 
with all his might to regain his 
scat while the others push him 
off agaiu. This continues until 
the ride is over. Thus the eve- 
nings are spent.

SPILLS AND THRILLS!
I \ .

Coasting down steep hills is 
another «port which is greatly 
eiijoycd of these Lithuanian 
gatherings. A winding grooved 
road is made down the icy side 
of a hill, havmg many sharp 
turus in its path. Long narrow 
bob sleds with narrow runners 
to f it the grooved roads are 
used in this sport.

A party of about twelve 
people get on the bob-sled' and 
with a push off away they go. 
The slide is about a mile long. 
The speed wich the bob-sled de- 
velopes is tremendous and some- 
times goes as fast as forty miles 
an hour. It is needless to say 
that this is very thrilling, es
pecially on the sharp eurves. 
This sport is only indulged by 
those who are fearless, as it re- 
ųuires a lot of courage to ride, 
after seeing a sled špili.

John Kurtinaitis.

ELECTRICAL PROGRESS
The five largest electric signs 

on Broadway, New York, con- 
tain 36,000 lamps. This is more 
than the number used in the 
entire United States in 1881. The 
present lamps consume only 
one-quąrter as much electric 
eurrent and give twice the 
volume of light as the lamps of 
the latter date.

RADIO SEASON
The radio season is here and 

it is hiK’ii time you were drag> 

ging out the old soldering iron 
and preparing to meet the on- 
rush of the latest super-get-em 
all hook-ups! If you have any 
trouble with your sėt, write to 
The Students’ Corncr and you 
will be fumished with the de* 
sired Information.

THE LARGEST CENTRAL 
STATION IN THE W0RLD
The totai capacity of the 

three turbo-generators com- 
prising the initial section of the 
Crawford' Avenue Station is 
160,000 kilowatts. Unit number 
three, which was the first to go 
into Service, is composed of a 
high and low pressure section, 
the ratings of which are 43,000 
kilowatts and 17,000 kilowatts, 
respectively. * The 
capacity of Crawford Avenue 
Station is 600,000 kilowatts,\ 
makiijg it the largest generating 
station in the world.

These turbo-generators re- 
present the latest development 
by the world’s three leading 
manufacturers. One of the three 
turbo-generators comprising the 
initial installation was built by 
the A. C. Parsons Company in 
England. This shipment was the 
largest and most valuable ever 
made from Europe to Chicago 
by an all-water route. Seventy- 
fcwo English freight cars werc 
reguircd to transport the huge 
machine from the factory to 
the docks. The Chicago River 
was dredged at the Fisk Street 
Station Slip to provide a land- 
ing place for the John Gehm a 
specially chartered freighter 
which carried the huge turbine 
down the St. Lawrence and 
through the Great- Lakęs and 
Chicago River to the Cravvford 
Avenue Station.

The outstanding characteris- 
tic of Crawford Avenue Station 
is its imrhensity. The great tile- 
lined turbine room which houses 
the generators is 332 feet in 
length, longer than a city .block. 
The roof is over one-hundred 
feet above ground level. Two 
125 ton traveling eranes, each 
with a 10 ton auxiliary, operate 
on traeks running the 
length of the room, which 
a width of 122 feet.

According to Prof. S. J. 
Holmės, zoologist at the’ Uni- 
versity of California, man is the 
weaker sex, woman the strong
er. Woman is recognized as not 
only the deaįlier but also the 
stronger sex and man’s natūrai 
protector.

Kis supposjtion is probably 
made by studying the relative 
death rates of malė and female 
babies.

“The female*of the species is 
the stronger sex”, he said, 
“natūrai selection discriminates 
against- the malė all through 
life. Boy babies have not the 
šame chance of living as giri 
babies. In the first year of life 
many more boys die than girls. 
Studies made i n places, periods 
and sočiai strata whėre the in- 
fant denth rate is lovv show the 
ratio of boy deaths to giri deaths 
is high. As we go back in em- 
bryonic life this ratio speedily 
increases. The malė is apparent- 
ly the weaker animal, at least 
at the start of life”.

THE JANUARY MEETING

monthly meeting of the 
Students

The
Lithuanian-American 
association was held Sunday, 
January 11, 1925 at Raymond 
Chapel. Seventeen members were 
present, which indicates the 
popularity of thė Sunday meet- 
ings. )

Miss Susan Linchester was 
appointefi temporary secretary. 
Two new members were admit- 
ted, they are: William Mack, ofI, - -------- —--y — —

t Lindblom High, and Frank Ska- 
mer of Englewood High. The 
meeting proceeded in the u su ai 
manner and everything went 
along smoothly.

A Committee on Sports con- 
sisting of Mrs. F. B. Stogis, M. 
Yusas, and J. Rakštis were ap- 
pointed. This committee will ar- 
range an Ice Skating Party for 
Sunday, January 18, at Wash- 
ington Park at 2:00 P. M. Sharp- 
en up those old skates and don’t 
forget to come !

The February meeting of the 
Lithuanian-,American Students 
Association, Chapter 2 will be 
held at the home of Mrs. F. B. 
Stogis, 4049 So. Richmond St., 
Sunday, February 8, 1925 at 
2:00 P. M. Refreshments will be 
served!

CHAPTER NEWS

sūrely were glad to see. We
Dr. Matilda White at our meet
ing. ^Dr. White, one of our mem
bers, is a member of the faculty 
of University of Illinois, College 
of Dentistry.

We hope to see Miss Gene- 
vieve Borden and Mr. Juzaltie, 
two of our visitors, fully plcdged 
members by our next meeting.

What’s the matter with the
full( Valparaiso Chapter ? Is it štili 
has.in existence? Let’s bear from

you Valpo students.
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Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Pernai metais per vienuo- 
liką mėnesių dėl “munšaino” 
Chicagoje numirė 390 žpio- 
nių. Iš to skaičiaus 239 nu
sinuodijo, begerdami tą sky
stimą, o kitos 151 mirtys 
įvyko dėl nelaimingų atsiti
kimų, kurių priežastis buvo 
girtuokliavimas. Kiek žmo
nių žuvo, “besilinksminda
mi” per Kalėdų šventes, dar 
tikrai nepatirta.

Taigi “munšaino” aukų 
pernai buvo šiame mieste 
daugiaus kaip viena kas
dien.

ria, išleis kitiems daiktams m- d
ir tuo padidins tų biznierių 
pelnus. ’ 1 , ,

Bet naudą prohibicija at
nešė kolkas tiktai “munšai
no” gamintojams ir — gra- 
boriams;

Prohibicijos įstatymas te- 
čiaus yra įrašytas į konsti
tuciją, ir vargiai galima ti
kėtis, kad jisai artimoje 
ateityje butų atšauktas^ To
dėl, kas nenori statyti į pa- tą pabrėžt, kad tą romantišką 
vojų savo gyvastį, tas tegu idėją sugalvojo ne jisai, o pasi
saugo jasi svaiginančių gė- Žymėjęs savo kvantiurizmu 

Helphand-Parvus.
' Tas gi faktas, kad tą idėją 
priėmė 1917 metais Leninas, ro
do, kad Leninas atėjo pas Troc
kį, o ne Trockis pas Leniną, 
kaip mėgina savo skaitytojus įti
kinti “Laisvės” Vabalas.

Yra faktas, kad Leninas 1905 
metais ir vėliau (iki pat 1917

rimų, kaip nuodų.

Apžvalga
SOCIALIZMAS IR 

AUKLĖJIMAS

S. Bostono “Darbininkas 
ro labai gilią filosofišką išvadą, 
kad “socijalizmas yra toks mok
slas, kad jis nepajėgia auklėjan
čios įtakos padaryti”. Šitą išva
dų jisai daro iš to, kad tūlas fa- 
uatikelis Švitra kitusyk, priklau.- 
sydamas Socialistų Sąjungai, ne
pasidarė padoriu žmogum,1 bet 
keikė Vilniaus Mokslo Draugi
jos namus “prostitucijos na
mais”. . < .7 *' i

Reikėtų pašiaušti “D-ko”: O 
ar visus savo narius padaro pa
doriais žmonomis katalikų baž‘ 
nyčia? Pastaroji pradeda žmogų 
“auklėt” nuo pat kūdikystės ir 
nepaleidžia jo iš savo rankų per 
visą jo gyvenimą, o betgi kiek 
yra tokių katalikų, kurie ne tik
tai mėgsta nepraustburniaut, 
bet; ir atlieka biaurių kriminalių 
nusidėjimų!

Jeigu, pasak “D-ko”, socializ
mas nepajėgia daryt auklėjan
čios įtakos, tai katalikų moks
las šituo atžvilgiu pasirodo vi
sišku bankrotu.

da-
?■

TROCKIO “PERMANENTINĖ 
REVOLIUCIJA’

Chicagos sveikatos komr- 
sionierius sako, kad nusinuo- 
dijimų “munšainu” dabar 
esą daugiaus, negu buvo al
koholizmo atsitikimų pirm'metais buvo sugalvojęs ypatin- 
jvesiant prohibiciją. Ir skai-1^ revoliucijos teoriu, sulig ku-

“Naujienose” nesenai buvo 
rašyta apie Div A. Ilelphando 
(Parvuso) mirtį. Tuomet buvo 
pažymėta, kad tas asmuo 1905

ria buržuazinė Rusijos revoliu
cija turi iššaukti Vakarų Euro
poje socialistinę revoliuciją, ši 
gi, persimetusi atgal į Rusiją, 
turi paversti socialistine ir Ru
sijos revoliuciją, taip kad revo
liucija, kartą prasidėjusį Rusijo
je, turi tęstis tol, kol visoje Eu- 

) ropoję išnyks kapitalizmo tvar-

čius mirimų nuo “munšaino” 
tolyn einąs didyn.

Dar tuomet, kai Ameriko
je ėjo ginčai dėl prohibici
jos, tai rimti žmonės įrodi
nėjo, jogei svaiginančiųjų 
gėrimų draudimu blaivybę 
įvykinti negalima. Buvo nu
rodoma^ kad vietoje blaivy-( nesiiiuujull^jįos ar5a nuola- 
bės kraštas gali susilaukti tinęs revoliucijos (“permanent- 
to, kad išsiplatins kenksmin-jnoi revoliucii”) teoriją iš Help- 
įgesni žmonių sveikatai gėri- hando-l’arvuso pasiėmė Trockis, 
iriai. Taip ir atsitiko.

Prie to dar reikia pridur
ti, kad slaptas gėrimų par
davinėjimas sudaro progą kišką perversmą Rusijoje.

O 1917 įlietais ją. iš Trockio pa- 
siskolino Leninas, ir Trockis su 
Leninu pamėgino ją įvykinti 
praktikoje, padarydami bolševi-

policijai kyšius imti ir tuo 
budu veda jų į demoraliza
ciją. Kuomet gi policija su- 
demoralizuota, tai ir su pa
prastaisiais piktadariais ji 
nesugeba kovoti.

Visa bolševikiško perversmo 
idėja buvo paremta -tuo įsitiki
nimu, kad Rusijos revoliucija iš
šauks revoliuciją Vokietijoje, 
Austrijoje, Francijoje ir 1.1. Ka
dangi šiose šalyse proletariatas 
jau buvo skaitlingas ir gerai su
siorganizavęs, tai, Lenino-Troc-

Prohibicija tapo įvesta kio manymu, revoliucija jose ne- 
daugiausia visokiu profesio-'išvengiamai turėjo atvesti sočia- 
Halių “doros saugotoju” S.-cializnias gi, paėmęs

u, • 4- viršų Vakaru Imįropojo., butų su-stangomis. Uz jų ypatm- . ijungęs s(| Liševikilka valdžia 
gal smalkių agitacijų vedę imsiiojc, ir lito būda ir šioje 
protestonišku sektų kunigai Šalyje, nežiūrint, jos ekonominio 
(kataliku dvasiškija pasiro- atsilikimo, butų įsikūrus socia- 
dė šitam klausime protin- Įi»nw tvarka. Leninas su Troc- 
gesnė). Jos karštai troško ginkluota jėga užgrobdahri 

; (valdžią (prieš daugumos darbi
ninkų norą ir net prieš bolševi
kų partijos centro komiteto va

ga liula pataisyt, lią!), manė, kad juodu daro pra- 
keįčiant ne gyvenimo sąly- džią viso pasaulio socialistinei re- 
gas, bet žnion iii “dorą”. Jai vėlinei jai. 
pritarė, pagalios, daugelis 
biznierių, kurie įsivaizdavo, 
kad, uždraudus svaiginan
čius gėrimus, žmonės tuos 
pinigus, kuriuos jie prage-

ir įvairus reformininkai, 
kurie mano, kad žmonių vi
suomenę

Apie tą “permanentinę revo
liuciją” mini dabar ir “Laisvės” 
Vabalas-Pruseika (pasiremda
mas Maskvos laikraščiais) savo 
straipsnyje apie Trockį, Jisai ra
sų:

L , Trockis rašė m.) buvo griežtai priešinga^' tai taip, tat reikia tik pasi- bių obalsių ir beprasmių 
laišką d. Olrtrinskiui. Jisai sač Parvuso ir Trockio teorijai apie džiaugti musų armija. , ; i
ko savo laiške, kad praeity ji
sai daręs Organizacinių klaidų 
(tik-?), bet prisimygęs tvirti
na, kad jo dar 1905 metais nu- 

• matytas revoliucijos kelias, 
taip vadinamoji permanentinė 
(nuolatinė) revoliucija pasi
teisino nuo pradžios iki ga
lo”.
Taigi “Naujienos” -sakė tiesą, 

kad Trockis dar 1905 metais bu
vo “permanentinės revoliucijos” 
šalininkas. Bet priseina dar kaf-

“permanentinę revoliucijų”. Le
ninas per visą tą laiką, kartu su 
visais Rusijos socialdemokra
tais, laikėsi tos nuomonės, kad 
socialistinės tvarkos vykinimas 
Rusijoje yra negalimas, kol te
nai nėra išsiplėtojusi pramonė. 
Jisai manė, kad Rusijos revoliu
cija tegali būt tiktai buržuazi- 
niai-demokratinė. Iš Parvuso ir 
Trockio svajonių apie šuolį į so
cializmą per “permanentinę re
voliuciją” jisai juokėsi ir sake, 
kad tai yra “permanentnija 
bredni” (permanentinis kliedėji
mas). -

Didis bolševikų “genijus” 1917 
metais atsižadėjo savęs ir pasi
darė Parvuso pamėgdžiotojo, 
Trockio, pamėgdžiotoju. Tas, ką 
viso pasaulio Maskvos davatkos 
garbina, kaipo didžiausią Leni
no nuopelną, yra istiesų “dešim
tas vanduo nuo kisieliaus”.

Komunistą Sukilimas Revelyje
. * . .1 ' . , ' •

(Iš P. Pilskio laiško)
Lapkričio .30 d. mes nu.č>jo- 

mc miegoti. O gruodžio 1 d. 
išhudomę sujudę, prikelti šu-i 
vių, blogų žinių sutrikdyti. 
Tai buvo netikėta. Daugiau to 
lai buvo nepaprasta. Visuomet’ 
pirma (o ar miims' to nežino- 
li?) bolševikai “stūmėsi” - ; 
slinko, kaip ' nakties šešėliai,< 
pasalomist‘airtinusi, paskui pul
davo ir, ant galo, užgriebdavo 
valdžią. ; a1 > ; / a ..i,,.. ■,

Bet niekuomet1 jie neįižgriu-; 
davo mus kartu su stogu. 
“Siurprizų” mes nežinojome. 
Net mus! O daugelis musų tu
rėjo tragingą laimę ne vieną 
jų atėjimą ir pasišalinimą ma
tyli. Tai, kas atsitiko pas mus, 
buvo ištikrųjų ekspromtas. Nic 
kas nežinojo, niekas nenujau
tė. Sestą valandą ankstyvos, 
dar tamsios, dar nepramato
mos dienos, tie būreliai įvai
riose miesto dalyse pradėjo sa
vo valstybės griovimo darbą. 
Reikia stebėtis jų neįmanomai 
akiplešylici. Iš 4-5 žmonių bū
reliai puolė įstaigas, ministeri
jas, paštas, tankų sandelį — 
šaukė, agitavo, bandė įtikinti, 
šaudė, metė rankines granatas. 
Di<tžiausias būrys buvo tas, ku 
riam buvo pavesta pulti kariš
ką mokyklą. Bet ir jis susidėjo 
tik iš 50 žmonių.

() miestelėnai ramiai miegd-

i pra
našavimų, kad dabar išgirstidžiaugti musų armija.

Bet kalbama, kad buvo bam pavėlintas nusivylimo išvadas! 
doma pulti Laksbergo radio-! Profesorius Pitirim Sorokin’as 
stotį; ir čia buvo puolimas ir paduoda skaičių mirčių Rusi-

joje laikotarpyje penkių metų 
bolščfvikų viešpatavimo. Baisus 
skaičius! 13,500,000. . Jo di
dumas pasidarys ypač aiškus 
ir įtikinantis, jeigu mes atsi- 

. , !<’ v ’/ įminsime, jog pasauliniame ka-įsrbrjove 40 kareivių. Nuo feld n .. J . Y , ..___ .£ - re Rusija neteko pustrečio mi-
1 liono žmonių.

Dabar mes visa lai matome 
ir žinome. Ir žiūrėdami į rusų 

L! eksperimentą, estai gruodžio 1

čia tas puolimais buvo atmuš
tas.

Teisingas pasakojimas ir 
apie arsenahp Išdavikui unter- 
oficieiriui vadovaujant į čia

jį buvo suvarytu penkios kul- 
kob. Stotyje buvo didžiausias 
sujudimas.

Inžinierius V. -nieko blogo 
nemanydamas .» ėjo. pro šalį 
stoties tarnybon: Jį sulaikė: 
kas, kur, kodėl? Jis atsakė. Tą
syk jį pasirito prie laikraščių 
kviesko stoties salėje. Nepato
gi vieta! Bolševikai ėmė šau
dyti. Inžinierius pasislėpė į bu
fetą. Paskui prie jo priėjo sto
ties gynėjai, valdžios atstovai, 
ir pareikalavo pasporto. Inži
nierius pasporto neturėjo, 
tardytojai pasitenkino pas 
surastais dokumentais ir įį 
leido.

bet 
jj 

pa-

febelio jie pareikalavo, kad 
butų išduota ginklai. Tasai ąu- 
tiko. Jis įleido atėjimus į vidų, 
o kai tie suėjo, staiga uždare, 
duris', prie kurių buvo pritaisy
ta automatine spyna. Tąsyk 
feldfebelis priėjo prie išdaviko 
ir nudėjo jį ant vietos. Buyo 
užmušta ir dar keli, kurie prie 
šiuos! areštui, ■ Apskritai apie 
atskirus drąsumo atsitikimus 
butų galima daug papasakoti. 
B‘t dabar tai ne mario uždavi
nys. Bet sukilėliai, pasirodė esą 
ne lik atėjūnai, bet ir bailiai, 
o taipgi prigavikai.' Jie išėjo 
kaukėmis prisidengę. Bolševi
kų agentai buvo persirengę į 
estų karinę uniformą. Del di
desnio panašumo jie pasidarė 
sau iš popierio baltus kalnie-1 
rukus. Drobinius daryli nedrį
so. Dalis jų žuvo būtent lodei,: 
kad bijojosi. Tik gyvuliška bari 
me, tik. visiSkus nuslojimus ■ 
protavimo privedė prie to, jog 
jie išsigando pienininko veži-: 
mo ir pasidėpė... parlamento: 
kieme. Reikėjo būti kiškio! 
baimes apimtam,' kad pakelti 
ranką ant žilo senio, mokyto
jo Griuribergo. Jis.yamiai Va* 
žiavo automobiliu; sustabdė' 
mašina ir ėmė šaudyti. Griųiįi- 
nergas ir šoferis sugniužo savo 
Sėdynėse, ir ilgai 
kas lai baltas uzyL 

Tai buvo 
galva, 

nebuvo 
kur tam ♦ v

i. Vadai patys svirdu- 
i.msojc i»

Griunb-rgo
Ne, čia

d. privalo skaityti “Vilgorodo 
stebuklu”, kaip lenkai savo per 
galę ant raudonosios armijos 
prie Varšuvos pavadino “Vis
lus, stebuklu”.

Bet laimingą pabaigą turi 
jausti ne tik estai. Ne, tai viso 
pasaulio, visos Europos,' klau
simas. Ncbercikalo tad užsie
nio spauda pašventė .tiek daug 
vietos gruodžio 1 d.” įvykių api
budinimui. Reikia, 
suprasti, jog

| ševikų pirmyn 
snis atsiliepia

Limpamai

ant galo, 
kiekvienas bol- 
žengiąmas žing- 
į visą pasaulį.
ligai negalima 

ligonį reikia at-
I skirti. Pakvaišėlius reikia ra
minti smurtauju namuose/

Pamišėliams reikia Šalto van
dens, bromo ir atatinkami 
marškiniai. Laikas jau įsiti
kinti, jog • bolševizmas — ne 
mokslas, ne ekonomika, ne po
litika. Tai —- sveikas protavi
mas, apverstas aukštyn kojo
mis.

Jis išvažiuoja ant pikto asi
lo. Du baltsganu arkliu, įkin
kytu į jo vežimą, yra žinomi, 
Psichologiškai, tai— žiaurus 
beširdingumas.
—nesąmonių azartas, 
bendru pasitenkinimu 
ne tik to sukilimo 
Daug didesniame 
mes privalome pasitenkinti j e 
išvadomis. O jos kalba apie 
bolševikiškų bandyifių bejėgę, 
apie komunistinės legendos 
pabaigą. Jeigu atskiruose at
sitikimuose svetimšaliai už- 
griebejai ir parodė pasiryžimą, 
tad tai buyp tik paskutines 
desperacijos išblyškęs heroj iz- 
mas.

Gruodžio 1 d. įvyko prūso
kų sukilimas. Miegančio mie
sto gatvėmis praėjo višta su 
dtlrklu. Reikia tikėtis, kad tas 
paradas suteiks mums pamo
ką ir tas pasivaikščiojimas bus 
paskutinis. — K. Sėjikas.

tai—
Politiniai,v tai 

Musų 
turi būti

laipsnyje

P, Žadeikis

dar matėsi 
kalinėj3 . e- 

peršauta

drąsumo, 
drąsumui

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San 
tykių Apžvalga ir Prekybos 

Galimybes
, ; j ,’...../ .i ..............

: i ■; 1 1 ' (Tęsiny!)

pasiimti 
liavo tamsoje j' nežinyyl-’jr.1 
Jie neturėjo nė jauko. Jais ne-" Taip nebūtų pasielgę pani

kos ištikti žmonės.
Panikos niekur nebuvo. Su

judimas greit praėjo. Numal
šino greit. Maištas nerado 
tjinkamos dirvos. Estų komu
nistas, vienas iš sukilimo vadų, 
turėjo teises sušukti:

“Del šių darbininkų nėra 
prasmės galvą aukoti. Jų 30,- 
000, o sukilime nedalyvavo ne 
šimtoji dalis.” »

Tai tiesa. Organizuoti dar-- bei klijentų, rašytojai be skai- 
bininkai pasiliko kurčiai. Jie tytojų, farmaceutai be aptie

ki], daktarai be pacijentų, mo
kytojai be mokyklų, netekę 
darbo pardavėjai, čia. nėra nie
ko apart piktumo, 
ei jos ir troškimo pasižymėti; 
nėra ideologijos,

nelaim ingos 
bandos vadai jau senai žino
mi, patirti. Jie buvo žinomi 
dar prieš Rusijos gaisrą’, o da
bar jie pasirodė visame savo1 
niekingume ir avantiūrizme. 
Nešališkas mokslas tą saiką | 
jau senai charakterizavo kaipo 
atmatų rinkių]. Tai nenus i še
keliai, nuskriausti advokatai

prievarta. Tos

Mčn. 1rietu va

C3

p.
o 
£1 
CA

M
aukščiau minėta 
lentele visgi pasako:

prekyba su A-

i

U 
Iii 
IV

Vi

Bendrai

152.200
925.100
652.100
753.800
781.400

539.400
352.500

760.500

685.600
422.600
578.900
107.900

896.700
728.200

1.770.500
580.500

5.212.000 6.070.400
bininkai pasiliko kurčiai, 
nepaisė ne atsišaukimų, nė siū
lymų, ne grąsinimų; neparodė 
absoliučiai jokio ak tingumo.

Bet ir apskritai, aktingai su
kilime dalyvavo svetimšaliai. 
Iniciatyva priklausė 
naras. Tvarką darė 
svečia i, o patys

desperaci

Men. Amerika

gi Lietuvos Centralinis Statis
tikos Biuras tų žinių visai ne- 
parupino.

Tačiau, 
skaitlinių
kad Lietuvos 
merika šiais melais, augdama 
kau mėnuo didyn, rodo Lietu
vai palankų prekybos balansą 
laikotarpyje astuonių mėnesių, 
ar tai imsime Amerikos stati
stikos davinius, ar -Lietuvos: 
Lietuvos eksportas j Ameriką 
veik vienu milionu litų viršija 
importą iš tenai. Amerikos sta
tistikos daviniai rodo daug 
mažesnę apyvartą, 1x4 taipgi 
aiškiausiai pažymi, jog Ameri
kos importas iš Lietuvos kele
tą kartų viršija jos eksportą i

cm

c

£ K — CM co
M

šeimininkai veikimo laisves, 
ne! (ar aš T pasiliko ramus ir jokio dalyvu-

Aš nubudau ir išėjau. 
Buvo ankstyvas gruodžio 
Aplinkui viešpatavo ly-

Aš gyvenu netoli gelžkelio 
stoties. Ji buvo užgriebta. 
Ten šaudėsi. Per miegą aš nu
girdau ne šūvį,
galėjau laukti ir manyti, kad 
musų ramiame mieste gali įvy
kti šaudimosi?), — aš išgir
dau bildesį. Nestebėtina! Jau 
buvo i>eršauta mano virtuvės 
siena, o kaimyninio namo s te-/ 
nose buvo sulindę daug kul
kų, 
lauk, 
rylas.
la. Policija neleido ne į stotį, 
nė į miestą. Už valandos aš 
visgi pasiekiau redakciją. Tai 
netoli. Skambėjo telefonas, ėjo 
girdai, baisus, blogą lemiantys, 
bet ir visai galimi. Viskas ga
lėjo įvykti tą istorišką rytą, 
viskas galėjo atsitikti į tas ke
lias trumpas, lemtinos valan-

Ir tai, ką as išgirdau čia 
apie, vidurinių reikalų minisle
rio Rytikos nužudymą, ir apie 
nužudymą buvusio 
reikalų' niinisterio 
ir apie susisiekimo

vidu vinių 
Einbuildo, 
minislerio

nieko nepaprasto. Laimoj, ne 
viskas buvo tiesa, Telefonas ir 
girdai brivo lik per pus teisin
gi. Nužudytas buvo tik vienas 
Kork. čia jau reikia pridurti: 
visai pripuolamai. 'lik savo 
parcigofriis susirūpinimas, tar
nystes entuziazmas, įpratimas 
viską ašmeniniai patirti, atve
dė jį j stotį. t /.puolikai net 
nežinojo, kas jis per 
Jis pats save įdavė, ir 
herojnigą drąsą turėjo

tis žada Lietuvai, ypač dar kai 
Lietuva įsigys keletą savų pre
kybos laivų, didelę ir pastovią 
rinką jos gaminiams. Norma
lus Lietuvos prekybinis ben
dravimas su Amerika iš pra- 
džio eina per Liepoj aus uos
tą, o nuo 1923 metų pavasario, 
atsivėrė patogiausias kelias

■ Klaipėdos uostą, 
kad akyviau matyti Klaipėdos 
uosio reikšmę, gaila pažiurėti 
j prekių vertę, per Klaipėdos 
muitinę, perėjusią ir sulyginti 
ją su Virbaliaus muilinės da
viniais:

ne progra- 
neprašyti mos ne sužinios taktikos, nė|_ 

, ne nuosaku-i 1 
m o, nū teisingumo. -

Tuos pilkus veidus, tas ubą-1 3 
giškas figūras be caro galvoje, 4 
bet su akmeniu po pažastim,'5 
aš mačiau “119” byloje. Kas j 6 
tai apatingu, pasigailėjimo: 7 
verto matėsi juose, žiūrint j 
jų paprastą išvaizdą, nubluku
sius bruožus, žemas kaktas, į 
visą tą banalinę, elementarinę 
minią, suviliotą ir prigautą mi 
nią, lėmytojus nenoromis turė
jo stebėtis, kad lai jie rengėsi 
pertvarkyti pasaulį, pašalinti 
■sunkiu darbu sukurtą kultū
rų, kurią jie siekėsi pakeisti skirtumą šitaip 
savąja, gimusia 
apsnūdusiose galvose. ! Lietuvoje iš kitų

Jeigu net prileisti, kad revo-j Vokietijos) grili būti 
Ii nei ja yra pralaužtos durys 
ateitį, tai ir 
to, kultūros 
va. Kai kas su

ir bai-

mo neėmė.
Sukilimo iniciatoriainis estų 

proletariatas atsuko nugarą ir 
nesuteikė jiems nė savo pasi
tikėjimo, no savo paramos.

Galų gale iniciatoriai pasili
ko vieni. Svetimame mieste jie 
paliko paklydusiais praeiviais, 
apleisti ir bejėgiai. Ne vienas 
visuomenės sluoksnis n’eparč- 
mū sukilimo. Jeigu kur ir suži
bėjo silpnai viltis, tai jos ne
buvo tarp darbininkų. Jos rei
kėjo ieškoti tarp apolitinių 
grašagaudžių miesčionių...

Ir gruodžio 1 d. čia, tarp 
miestiečių, viešpatavo
mė ir akiplėšiškumas, panika 
ir iššiepęs savo dantis godu
mas. Kas lai gan vykusiai api
brėžė 4os rųšies revoliuciją: 
Tai perkrovimas vurlenybių iš 
vienų kišenių į kitas. Matomai, 
todėl Mniestietis energingai siu
vu maišus, kad pripildyti juos 
“buržuaziniu” gerti. (“Piešk su 
plėštą” kokis viliojantis 
ubą Įsi s! Drhar maišius į reisinį o 
išardyti. Išmušė plėšikiško nu
liūdimo valanda.

Bet kelioms valandoms cha
mas buvo pakėlęs nosį. Buvo 
pradėję eiti girdai, . kad 300 
raudonųjų išsisklaidė jx> Kove
lių parkus,
juros pakraščiu, kad jie 
puoli’ sargybą. Bet ir pati 
kšybč nedrįso z nepaminei i 
gybos kareivių drąsumą:

po Eikalerinentalį, 
už- 

i lie
sa r-v ienas, 

už savo
. I I

mirti. J jų atihuse užpuolimą.

L907

7.711
13.305

19.786 
Bendrai:

1.289 10.551 19.286
6.347
28.223
10.996

21.876
18.119

4.801
2.900
1.882

5.810
5.791

204.115 87.170 33.029

1.107
5.986

16.735
8*120 tiesiog per
1.873

<88.117

Įsižiūrėjus į šias abiejų pu
ma lyti 

Lietuvos ir 
davinių 

išaiškinama: 
jų tamsiose a) Amerikos prekes gaunamos 

rankų (iš 
užrašo- 

į mos Lietuvoje į importą iš 
ji turi būti pro- Amerikos, ko Amerikos stalis- 
ir žinojimo išda- Lika, suprantama, neparodo; 

pasivėlinimu b) kai kada eksportuojamos iš 
suprato dabar tai ir sovietų IL'ičIuvUs prekės Užrašoma j 
Rusijoje, 
knygutėje

šių skaitlines, lengva 
jų n epas t ov urną. 
Amerikos statistinių

Metui Men.

c3

’>N
4/

5 
d

1.7
paskutinėje ekspoi’tą Amerikon vien dėl to, \’a,suris 

Kovo 
Balau

Literatūra jr revo- lkrid piniginės tranzakcijos bu-
Trockis prisipažįs- yo atliekama doleriais; c)

ta, jog iki socializmo įvykini- kksiMM’tas Amerikon, bet netic Gegužis
mo dar toli. Jo įvykinimui rei- siog, o per svetimą šalį (Latvi- Birželi)s
kia “judėjimo pirmyn visos ją, Vokietiją), Lietuvoje Liepos
visuomenes, reikia naujos mo- užrašoma sąskailon eksporto,! 
kslinės minties, 
meno išvystymo.

reikia naujo bet Amerikojici tas yra užrašo-j 
Jis pats da- ma importu iš Latvijos ar( 

bar prisipažįsta, jog losi brau- Vokietijoj; d) Amerikos cks-J 
gcnyhes sukuriama “nė labo- perlo kaiiicis v i Mildos skaitomos 

f. o. b., tuo tarpu kai Lietuvos 
skurdo, ubu- importo kaina žvmimei r. i. f.,

raloriniu keliu” ir. ne sąlygose
dabartinio rusų
gystės ir igiiorunlizino.” reiškia aukštesne kaina

Bot kiek aukų, kraujo,
žmonių gyvasčių, ligų ii’ skur-

Apie 1923 m. prekybos mė
nesinius skaičius', žinių terąn-

l v V v- 7 ' ’

Jeigu, du reikėjo pakelti dėl lų skani’ daine lik Amerikos šaltiniuose,

. 1.8
8.9

L

1,0 5,0 
't R

(Bus daugiau)

•z:

9,0
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CHICAG6S 
ŽINIOS

SANKROVININKŲ DOMUI.

Miesto laiškių departamentas 
praneša, kad pradžioj kiekvienų 
metų jis gauna daug nusiskundi
mų, kad po mažas sankrovas lan
kosi asmenys, pasivadinę laisnių 
tyrinėtojai ar sveikatos departa
mento nariai ir kolektuoja už 
laisnius, žadėdami vėliau lais- 
nius atvežti ar prisiųsti paštu.

Departamentas todėl prašo 
mus paskelbti, kad jis jokių a- 
gentų nelaiko, kurie kolektuotų 
pinigus už laisnius, nes laisniai 
yra išduodami tik tiesioginiai at
sikreipus į departamentą ar pri
skintus reikiamą sumą miesto 
kolektoriui (107 kambaris, mies* 
to salėj). Sankrovininkas jokia
me atsitikime neturi mokėti pi
nigų jokiam “laisnių kolekto
riui” ir jeigu tokis “kolektorius” 
atsilankytų, atiduoti jį policijai, 
o jei to negalima padaryti, tai 
bent pranešti policijai apie 
veikimą apieliukėje.

jo

'-t'
• A- 'i

*

GARKAVENKO NORI RISTIS 
SU LIETUVIAIS

Žinomas lietuviams ukrainie- 
ku- 
pa- 
s ti
kai 
jis

cių milžinas Garkovenko, 
ris sveria 310 svarų, nori 
sutampyti su lietuviais. Jis 
tinka net pinigus dėti. Esą 
kuriuos lietuvių ristikus
galįs paguldyti po kelis kartus 
į valandą.

šį sezoną Garkavenko 
ritosi su tokiais ristikuis, 
Plėstina, Friburgas*, e te.
vienų ristynių jis dar nepra
laimėjo. —Rep.

jau 
kaip

Lietuvių Rateliuose
Rubsiuviy Amalgameitu 
Unijos 268 Lietuviy Sky
rius, galutinai tapo apva

lytas nuo maskviečių

! Ir-.H BTAO JIERDS, ; CffleagB, TOL
R—

Smulkios Žinios

Chicago. — Sausio 9 d. Uni
jos svetainėj 1564 N. Robey St. 
Ihibsiuvių Amalgameitų Unijos 
269 Lietuvių Skyriaus laikyta
me metiniame susirinkime ma
skviečių bolševikų diktatūra ta
po iš Lietuvių Skyriaus iššluota 
laukan. Lietuviai maskviečius

buvo surengusi savo nariams ir [daug sužeistų. Thrp sužeistųjų 
užjaučiantiems socialistams girdėjosi ir lietuvių.
draugišką vakarienę. Kaip teko 
girdėti iš. draugų rengėjų, tas 
vakarėlis buvo labai ant greitų j ų 
surengtas, — viso tik į savaitę 
laiko. O tai todėl, kad Mildos 
svetainės, šeštadieniai jau išnuo- 
muoti iki po Velykų, o tas vie
nas dar buvo liuesas, tai LSS. 
ketvirtosios draugai juomi ir pa
sinaudojo ir gana greit ir rūpes
tingai surengė tą vakarėlį. Apie 
devintą valandą, jau buvo prisi
rinkę apie trisdešimt'socialistų 
draugų ir draugių. Vėliaus dar 
keletas pribuvo. Tiktai kažin 
kodėl musų inteligentijos ne vie
nas neatsilankė.

Taip vieniems besišnekučiuo
jant, kitiems bešokant, besilinks 
-minant, nejučiom^ atėjo dešimta 
valanda ir buvo paruošta skani 
vakarienė. Tik kai gerokai bu
vo visi įsigilinę į skanią vakarie
nę, staiga, viršutinėje salėje, ant 
trečių lubų, kur buvo kokios tai 
draugystės šokiai, pasigirdo di- 
deliausias žmonių riksmas ir bil- 
dė^is. . Mat tėvai laike šokių iš 
kur tai prisirinko įsigėrusių ir 
šiaip Bridgeporto bernukų, kurie 
sukalė peštynes. To viso “army- 
derio”''pasekmės buvo tokios, 
kad kol į svetainę pribuvo polici
ja,, tai keletui jaunuolių jau; bu 
vo suskaldytos galvos ir šiaip

Sergantis Fiank Beranek, 
m., pasikorė savo namuose 1368 
South Kildare Avė.

36 nugalėjo, o su luomi ir bolševi-

Plėšikai užpuolė Niles State 
Bank’, Niles priemiesty ir paėmę 
$5,000 pabėgo.

. . *. * -f*," v 'i " “

Ethel Foster, scenarijų rašy
toja, atėj usi^večįttp^na pas Mrs. 
Zelmo Peoni,'28 M-822 Galt 
Avė., buvusią aktorę, issigerusi 
ir pradėjusi peikti rakandus. 
Nuo to prasidėjo pykti ir pas
kui muštynes. Pasekmėje. Fos- 
ter užbadyta peiliu liko nugaben 
ta j ligoninę ir vargiai pasveiks, 
o Peoni ii dar vienas vyras sėdi 
kalėj ime.

kų paskelbtas, per kelis metus 
lęšysis boikolas prieš “Naujie
na^”, tapo atšauktas. Mat loka
lus į “Naujienas” duodavo tik 
apmokamus apgarsinimus, o ko
respondencijos nariams po baus
me buvo uždrausta rašyti. Da
bar visą 269 skyrių valdys, 
tvarkys lietuviai, bet ne mask
viečiai.—Kep.

OPERACIJA BUVO
REKOMENDUOTA

Bet jos išvengė vartoda 
mos Lydia E. Pinkhani’s Ve 
getable Compound.

vakarienė

Frcd Hlava, 43 m., 1830 So.
57 Avė., Cicero, sergąs ir atsis
kyręs nuo pačios nusišovė.

Šeštadieny, sausio 10 d., Mil
dos svetainėj Lietuvių Socialis
tu Sąjungos ketvirtoji kuopa

Los Angeles, Cal. — “Aš neužten
ku žodžių išgyrimui Lydia E. Pink

ham’s Vegetablc 
Comyound, ktj. jos 
y r a padariusios 
man. Mano moti
na davė man jų 
kuomet aš buvau 
mergaitė 14 metų 
amžiaus ir iki šiol 
aš jas vartoju kuo
met aš jaučiuosi 
nuvargusi. Aš var
tojau jas per tris 
mėnesius prieš gi- 

, nes aš

Banditai buvo užpuolę Chelsea 
hotelį, 920 Wilsoh Avė., kur nu
ginklavo policistų. Bet bebėg
damas lauk sutiko kitą policistų, 
kurį sužeidė. Nors banditas pa
bėgo, bet liko sunkiai sužeistas; 
tą liudija kraujo pėdsakai ir pa
mestas overkautas su peršauta 
ir kruvina nugara. Plėšikas pel
nė tik $34.

LIETUVON

pias savo kalbą drg. Kundrotas ’ 
patsai aukojo ir kitus kvietė au
koti . Lietuvos socialdemokratų 
spaudos parėmimui buvo suau
kota keletas dolerių.

Vakarienei užsibaigus dar bu
vo vienų; draugiškas pasišneku
čiavimas, o kiti šoko, linksmino
si iki vėlumos.

—Svečias.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

National Restaurant

Skausmas strėnose i

Kaina 75c ir $1.25.

dėl 2, 4

i

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

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greiio palengvinimo vartok r\

Keletui policistų pribuvus da
lis tų padaužų išspruko iŠ svetai
nės, be kepurių, kiti be viršuti
nių švarkų, bet daugelį nuvežta 
ir į policijos stotį. Tos muštynės 
labai sujudino ir mus vakarie
niaujančius antrame aukšte. 
Bet po trumpos petraukos — 
mes vėl visi sugrįžom prie savo 
skanių valgių. Baigiant valgy
ti pirmininkas drg. Skamarakas, 
paaiškino vakarėlio tikslą ir pri
statė keletą žodžių pratarti drg. 
J. Čeponį. Čeponiui pabaigus 
kalbėti pirm. i>ristate keletą žo
džių pasakyti seną socialistą 
drg. A. Kundrotą. Jis savo kal
boj prisiminė ir apie Lietuvos 
darbininkus, kad jiein^ trūksta 
lėšų įsisteigti tvirtą savo spau
dą ir kad nėra galimybės ten to
je musų gimtinėje — surengti 
tokius pasilinksminimus, kokius 
mes čia susirengiame. Baigda-

Beje Bridgeporto gyventojai 
turėtų dėti pastangų suvaldyti 
tuos peštukus.

Gaminame gerus, skanius, tikrus 
liethviškus valgius. Viai valgiai 
švieži. Patarnavimas mandagus. 
Svari ir graži vieta.

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

1841 So. Halsted St.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus nanlus, taipgi dirb- 
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų. 4

Pirmutine Lietuviu Elektros Kojrpprącija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c. (

v A. BARTKUS, Fres. - *
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Kedzie' 8902

Rusiškos ir Turkiškos vanos
12th STREET

3514-16 Roosevelt

k

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTE

SEVERAS 
LEDSYL

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki- 

. te apie pato
gumus kelia
vimo ant J. V. 
Valdžios laįvų. 
Jie turi šva
rius, , patogius 
arba 6 žmonių.

Palengvins akiu įtempimą, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tunio, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli' 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsilikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augSčiau. 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p 

1545 West 47th St. 
Phone Ronlevard 7580

Gaunamas pas jūsų aptiekorių

W. F. SEVERĄ C(^w 
CEDAR RAPIDS, ŽOWAA

kambariui
Puikus įvąirus valgis, mandagus 
pątąrhavimąs, (jidelps dęnys, beno 
koncertai ir visokios rųšips geru
mai ir patogumai.

' Rengk, kad jūsų gimines butų 
parkviest! į Ameriką ant J. V. 
Valdžios laivų Jungtinių Valsty
bių Linijų.

Matykit jūsų vietinį laivų agen
tą arba

UNITED STATES LINES 
45 Broajlwąy, New York City 
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

; ? Mąnaging Operators for 
tlnitcd States Shipping Board

1 ■' . Ty—Į|——*

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenęjusias, be vaistų ir opera
cijų,. naujausiais budais.
» 4201 Archer Avc., Chicago, 111.
Brig|hton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
■■■■ ■■ ■ ,/

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

Kraujo egzaminacija, Slapumo analyzaa, 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daromu, ku
ri parodo tiki;} jūsų sveikatos stovį- Ge
riausios naujda mados gyduolės ir prirengi- 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose yra tuteikiamoB per Dr. Ross dėl gy_ 
dyino ligonių. Žmonės turintys chroniškas 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ir 
šlapumo ’b-as yra gydoma ka'dien.

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

Sergantiems yra 
teikiamas labai ge
ras patarnavimas to
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai guli už
simokėti. Dr. Ross 
maloniai suteikia dy
kai patarimą. Kiek
vienus yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu- 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu« 
escidc gydymu. [ labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną diena 
mes suteikiame linksmumą iv malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA <219 KZfl
MOKESTIS YRA .... I
DABAR Art
ATPIGINTAS IKI ......... 9w.UU

Per trisdešimtį metų Dr. Ross gydo so
cialius ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Hpceialitt serutu gydymas yra 
vartojama-, su geromis paoektnčmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelis 
sustiprintojas dėl nusilpnujių ir suirusių vyrų.

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi aisi.Unkyti d I dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybe ;<(>;•• jūsų ligų 
ir kaip jus gulite būti šsydytas. las uekui 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetčs. Tai yra da1 "••. Ross 
darbo, kad suteikus gerą patai uių M. rgtui- 
tienui.

-------3------------------------- f------ ------------------ i. v 
PRAšALiNKIT J 
REUMATIZMĄ 
Su Terpentinu

Sustapdykit tą reumutišką skaudė
jimą tuojau! Tegul tai pentinas nuei
na tiesiai į skaudamą vietą ir praša
lina ji! Kuomet terpentinas ateina, 
skausmas pranyksta.

Naujas išradimas Turpo, sujungia 
visas terpentinio misterines gydan
čias jėgas su kitomis geromis gyduo
lėmis. Jos nepadaro pūslių, nenude
gina, ir nenudažo odaš . Jis nėra rie
bus ir neatsiduoda. Prašalina reu
matizmo skausmus tuojau iš jūsų si
stemos Taipgi greitai prašalina slo
gas, išgydo skaudamą gerklę, arba 
krupą. Sustabdo bronchitj, lumbago, 
neuralgia, ir'katarą. Prašalina gal
vos skaudėjimą ir kojų trubelius Su
teikia greitai pagelbą nuo nuplikimų, 
persipjovimo, nusibrėžimo, niežėjimo. 
Jos įsigeria tikrai ir greitai į jūsų 
sistemą ir kuomet trinate krutinę ar
ba gerklę nusilpusio asmens, tuojau, 
galite pamatyti kvėpavimą!

Kam laukti? Kam kentėti! 
būti su skausmais?, 
prašalina jūsų skausmus šalin.

VIENYBE
Liaudies Universitetas i

Į
Tas, kuris turi 37 metų ‘‘Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

VIENYBĖ,
193 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

inimą mano dviejų kūdikių, 
kentėjau nugaros skaudėjimu, nusilp- 
da(vau ir mano širdis buvo silpna ir 
jos man labai pagelbėjo. Daktarai 
man vieną sykį pasakė, kad aš turiu 
eiti ant operacijos. Aš vėl pradėjau 
vartoti Pinkham’s, taip kaip aš dary
davau ir pirmiau. Į porą mėnesių aš 
jau buvau sveika ir neturėjau opera
cijos. Aš tikrai tikiu, kad Pink- 
ham’s išgydė mane. Kiekvienus ku
ris mane matė po to sakė, kad aš iš
radau gerai. Aš labai retai dabar tu
riu vartoti gyduoles, bet/aš visuomet 
laikau pas save porą butelių tų gy
duolių. Aš rekomenduoju toms mo
teries kurios kalba su manim apie 
sveikatą. Aš taipgi vartoju jūsų Sa- 
native Wash ir labai jas mėgstu”. — 
Mrs. E. Gould, 4000 East Side Boule- 
vard, Los Angeles, Cal.

Mes gavome daug laiškų nuo mo
terį kurių sveikata yra pataisyta su 
Lydia E. Pinkham’s Vegetablc xCom- 
pound, po to kaip operacija buvo re
komenduota.

B. M. Ross
35 S. Dearborn St
Dr.

Kam 
Tegul Turpo

Pra
šykit jūsų aptiekoriaus Turpo — Ter
pentino Oitmento kuris turi savyje 
tas kitas atsakančias gyduoles Men- 
thol ir (Jamphor. Prašykite bile ap- 
tiekoriausi Turpo - 25c. ir 70c. slo 
vikclis.

GEŠTAUTAS NEATVYKO

Complete in Itself

\41el AitoSuop Razor

THE GEEVUM G IRĘS

keleiviai 
dviems, 

Pa- 
puikus maistas ir inanda-

PEMEMBER YOVP PESOtUTlON1 ] 
YOU VE GOT TO PAY ME £ 5°-S 
IF YOU EAT CANDY’.

dideli laivai milžinai, kaip 
pasauly, 
prrrs-

tOTOTtBttrrri

Tuopai padaryki dideli smagumą 
pats sau, savo ginrinima ir drau
gams su kuriais ausiraiiniii ir

■-----------------
i

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

M ūsų
M A J ESTIC, didžiausias
OLYMPIC, LAPLAND,
BURGU siūlo greitą kelionę į Cher- 
buug, Southampton, Antvverp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

aVisi musų 3-čios klesos 
gauna atskirus kambarius
keturiems ar šešiems žmonoms, 
tog urnai, 
gumas.

Kreipkitės prie mus vielinių agen
tų arba

WH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., 1 Chicago, Ui.

Goštautas ir buvo kvie- 
sekmadienį i atletikos 
kari padaryti sulurtį su

č i amas 
k Ii ubą, 
Požėla 
neatvyko. '

Pasirodo, kad Gešlautas- mo
ka lik žodžiais smarkauti, o 
'kuomet prisieina ristis, tai jis 
traukiasi atbulas, kaip vėžys.

G E K B. Naujienų skal;
lytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

LIETUVON 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Nau j ienas labiausia
mėgsta

jHERE’S youR 
Į CAT ANY Y(X f įve.- bu* 

> ve Got i 
ME f«ve.’

IF
GI

YES.I Į- 
KNOW.’

v

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

Kumpas Monroe ii* Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambarys 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dcl mote
rų 508.

Dr. R osa yra seniausias Specialistas Chi- 
cagoje. l’er trisdešimtį metų toje pačioje 
vietoje.

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

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

8 vai. vakare.

į\

ik

Išgalauda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su darželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.(H|. 
ir augščiau.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $66
km B.UUMIB autuiainieii jr . 

greičiau galėsi parašyti laiiką tr į 
rą kitą, negu ru ranka. Geriau- » 
bIą, parankiausia ir dalikatnlanah « 
maiibtU su lietuvilkomis raldlmii į 
pasaulyje. Galima ir anghlkal m- i 
iytl.

Gaunamo

iVAuHbZvp;
• e-. ?'*'■

Chicngo. H!
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Lietuvių Rateliuose.
DDMINIKAS KELPŠAS 

Mirė‘gruodžio 25 <1., 1924 m. 
Paėjo iš Šilalės vai., Tauragės 
apskr. Velionis pinigų, neturėjo 
ir nėra už ką palaidoti.Kalbėda
vo, kad turįs pažįstamus Kaz
lauską, Omaha, Neb. Giminės ar 
draugai atsišaukit, nes kitaip 
kūną paims dėl supjaustymo i 
labaratoriją. Platesnes žinias 
suteiks' a jf

ANTANAS TUMA, 
3601 So. Union Avė., 

Chicago, III.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Iš “Birutės"
“Birutė” ir “Dzimdzi Drimdzi 

rengia koncertų-kancertą.

A
SILVESTRAS MARTINKUS’

Mirė sausio 10 d., 1925 m., li- 
gonbuty. Velionis buvo 31 me
tų amžiaus, nevedęs. Išgyveno 
Amerikoj 10 metų.

A. A. Silvestras paėjo iš Lie
tuvos, Vilniaus vedybos, Šven
čionių apskričio,; Vidiškių para
pijos Kalvesoliib kaimo Paliko 
dideliame nuliuaime broli Adol
fą ir tris pusbrolius — Vincentą, 
Juozapą ir Feliksą, Lietuvoj 
motiną Juozapatą, seserį Teofi
lę ir du broliu Stanislovą ir 
Juozapą.

Kūnas 
Rockwell 
semtoje, 
imi 8 vai. *„..........‘^.‘.7™..
Nekalto Prasidėjimo Panos Ma
rijos bažnyčią, kame įvyks pa
maldos už velionio sielą, 
ten nulydėtas j 
zimero Kapines, 
džiai kviečiame

Kadangi buvusis vedėjas stai- 
I gp apleido Chicngą “to parts iin- 

knovvn,“ “Birutė0 oficialiai nu
sprendė atidėti pastatymą “Kor- 

i uavilio Varpus“ ant toliau, ir pa
darė kontraktą su ?\. Vanagai
čiu ir “Dzimdzi Drimdzi“ priren- 
giniui originalaus koncertų-kon- 

'certo, kuris įvyks nedėldienį, va
sario 1 d., Mildway Masonic 
Temple, 6115 Cotage Grove Av.

Koncertų-koncertas bus ne 
vien rimtas, bet ir labai įdomus. 
Kompozitorius A. Vanagaitis 
prirengs didžiulį “Birutės“ cho
rą su keliolika naujų dainų, p. 
Vanagaičio sukomponuotom, ir 
dar Chicagoj nedainuotorn.

Musų geriausi artistai-solištai-

4

REIKIA DARBININKU |PRANEŠIMAIsudėjo garbūs vieloj, Tai buvo Buvo renkama valdyba atei- 
gražus būrelis moterų ir merge- liautiems metas, valdyba tapo 
lių. Ir didžiausia kuopa didžino- išrinkta visa senoji. Pinninin- 
lųsi liek naujų narių įgyjusi. ku Juozas Pučkorius, 10722 Per- 
Nė didžioji 36-toji no ką geros- ry Avė., Telefonas Pulhuaii 
nėmis pasekmėmis gali pasigir- 6693, turintis kokį nors reikalą 
ti. Bet kuomet j, 36-tąją yra( prie Ratelio, gali kreiptis virš- 
priimami kaip vyrai, taip ir mo
terys, tai j 134 kp. priimamos y- 
ra Vien tik moterys. Be to 134 
kp. yra daug daugiau nuveikusi 
ir kitokiu darbų, negu kuri kita 
kuopa. Jos narės veikliai daly
vauja Lietuvos Našlaičių šelpi
me, kuopa aukojo tam tikslui iš 
savo iždo, rengė paskaitas ir tt.

Nestebėtina todėl, kad 134 kp. 
ir į savo vakarienj sutraukė labai 
daug žmonių. Jos dalyvavo ir 
veik visa veiklesnioji Chicagos 
inteligentija. Stalai buvo apsta
tyti apie' visą svetainę, bet ir 
prie jų publika netilpo ir dar 
daugelis turėjo laukti antros ei
lės.

Baigiant vakarienę pirmie
siems, kp. pirmininkė p-ia Ba- 
lickienū. pirmiausia pristatė kal
bėti p.\S. Valančių, kuris kalbė
jo SLA. reikalais.

minėtu antrašu.
—Ratelio koresp

Šiandien J, Butėno 
Koncertas

Po jo kulbe-
kurių vardai bus vėliau paskui b- Į jo dar l)r. S. Biežis, adv. N. Ras
ti, taipgi ims dalyvautą “Dzim
dzi Drimdzi" prirengs keletą vi
sai nauju numerių.

Ir viskas tai bus atlikta nau
ju bildu dar nematytu ir negir
dėtu, katras gal ir labai nuste
bins Chicagos publiką. į šitą 
koncertų-koncertą trylika šimtų tistai. 
Chicagos ir apielinkės lietuvių tiko, 
žada pribūti. Tikietai jau par-|tiek pamėgo 
duodami, 
birutietį? 
štai gauti gerą tikietą.

O tai bus koncertų-koncertas! tina ilgai užtrukti ir duoti jiems 
—Well. geriausio, kiek jų pajėgos išne- 

ša.' .
Po vakarienės buvo šokiai di- 

ainėj, kurie tęsėsi 
veik iki vidurnakčio. A'belnai, 
visi susirinkusieji vakarą labai 
smagiai praleido ir dėkoja mote- 

kmadienį' abiejose rims už jo surengimą. Rengė- 
uvo SLA 134 mo jos gi, nors ir nuovargusios nuo 

terų kuopos vakarienė — vak »- sunkaus darbo, 
ras. ši kuopa yra antra SLA. kad viskas gerai pavyko ir, svar- 
motenų kuoaa Chicagoje. Ji su- blausia, kad publika jų vakaru 
sitvėrė po.a m^tų atgal, atsi- |,‘r •• ■■■•
skirdama uu > senosios kuopos,' 
kilus ten nicknriems nesusipra
timams tars h irių. Bet kad į ją 
įėjo veiklio-; narės, tai Šiandie ši 
kuopa yra fkiug skaitlingesnė ii 
veiklesnė .iž senąją kuopą. Ši 
vakarienė ;;i buvo rengiama pa- • 
gerbimui 'Kinių narių, kurios įs
tojo į kuom pereitais metais. Tai 
jau antra tjokia tos kuopos vaka-1 
rienė: pradžioi 1921 m. ji taip-: 
jau rengė panašią vakarienę : v- 
gerbimui 1923 įstojusių, narių!

j u m s, j Veikli SLA. 134 kp. pritraukė 
X11 pernai nemažai nauj ų 

§ - Iiay pasa" i°s visos, apkaišytos
M .. , tiesą:

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

Ar turite skaudamą skilvi, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthn?a, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914’’ nuo kraujo užnuodiji- 
rno.

“Kraujas yra gyvenimas”., Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kuos 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 spaudimu 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

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

( HICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E. V. Heaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress. 
2 •nvšt«M, C h ir Alfo. III.

pašarvotas 4235 So. 
St. Laidotuves įvyks 
sausio 14, 1925, iš nu

ryto bus nulydėtas į

O l.S 
švento Ka- 

Nuošir- 
visus gimi

nes', draugus ir pažįstamus ati
duoti paskutinį patarnavimą ir 
dalyvauti šiose laidotuvėse. >

Nubudę
Brolis ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja’ gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741.

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tu z. se
tų, $10.50. Pa
bandykit ši svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit Jūsų gioser- 
ninkn. kad srau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St. , 

Phone Lafayette JII)4

Ha

'.i

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s, 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė v .' 
ateikite i r 1 
tegul

/

Atydai
Lietuvių

NAMAI-ŽEME

tenis ir k. Buvo ir muzikalia 
programas, kurį gražiai išpildė 
kuopos narė p-ia O. Biežienė ir 
Dzimįdzi-Drimdzi artistai. P-ia 
Biežienė puikiai padainavo treje
tą dainelių; tiek pat dainelių pa
dainavo ir Dzimdzi-Drimdzi ar- 

Dainos publikai labai pa- 
Matyt, kad chicagiečiai, 

> Dzimdzi-Drimdzi, 
Ar turite pažįstamą jog be jų apseiti negali, bet ir 
Jis pasistengs tam- Dzimdzi-Drimįdzi yra tiek pat 

pamėgę chicagiečius ir čia jie ke-

šiandien Meldažio svetainėj 
įvyks J. Butėno koncertas. Bu
tėnas jau chicagiečiams žino
mas. Kurie jo pirmąjį koncer-1 
tų girdėjo, visi tie pripažino tų 
faktų, jog Italija su juo balau 
padarė tikrų stebuklų. Butė
nas dabar tikrai dainuoja: jo 
balsas gražus; lankstus ir ma
lonus.

Tad šį vakarų visi koncertų 
mėgėjai privalo atvykti į Bu
tėno koncertų, į jo atsisveiki
nimo koncertų.

, Neužmirškite, kad koncerte 
dar dalyvaus Dzimdzi-Drimdzi 
kvartetas, Kudirka ir p-n i Le
okadija Sabonienė.

Iš (koncerto dalyvių galima 
spręsti, jog tai bus vienas šau
niausių koncertų.

Tad neužmirškite šį vakarą 
į koncertų atvykti. —R.

Dzimdzi telefonas

Smagus SLA. 134 kp, 
vakaras

Pereitą sel
Mildos salėse ’

irgi džiaugėsi,

liko pilnai patenkinta.
—Viešintiškis.

Roselandas
Iš Lietuvi^ Scenos Mylėtojų Ra

telio veikimo.

narių ir 
rožėmis.

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagutąų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, i padūkimą 
varan/ių skausmų, kuomet skauda 
dantį; diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie

Įreg. S. V. Ta t. Ofise, 
tuojau, ir negftiSinda- 
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pu 
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
fieimyua neguli būti Imi 
bonkos šių gyduolių. 
Wra tikrasis, jei netu
ri INKARO vuisbažen- 
klio.
F.AD.RICHTER &CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N. Y.

negu pirksi pianą, pamatyk 
gražaus rie-

I. *^040*51 __

Keletą dienų atgal Naujie
nose vienas korespondentų bu
vo paskicil’hęs Dzimdzi-Drimdzi, 
artistų adresą ir telefoną. Ar-I 
tistai gi prašo paskelbti, kad 
niekas paduotuoju numeriu jų 
nešauktų, nes Dzimdži-Drim- 
dzi ten neras. Jų tikrasis tele
fono numeris bus paskelbtas 
vėliau, - kada telefonų kom-

Paskelbtasis gi numeris yra 
buvusių gyventojų, kurie da
bar gauna daug pašaukimų, 
bet nežino kas tie tokie popu- 
lia.rus- žmones1 Dzimdzi-Drim- 
dzi yra (jie yra anglai; jei bu
tų lietuviui, tai, žinoma, žinotų 
Dzimdzi Drimdzi ir nesistebė
tų, kad (langelis juos! šaukia ir 
nori su jais mirs telefonu “pa- 
uturiuoli”). 1

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

Norintieji užsisakyt kreip-' 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3134 W. 65 Street,

Republic 4876

Pirm 
šitą Pląyors Pianą; _ 
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Ram
pa. Kitas vartotas Piayer Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ........ $65.00
Phonografas Console, giažus, su 
25 rekordais ............  $63.00

Elektrikinė liampa, vertės $25.00, 
už ...............................   $12.50

JOS. F. BUDRIK
33t>7 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Sausio 2 d. įvyko LSM. Ratelio 
metinis susirinkimas. Prisirašė 
vienas naujas narys. Iš rapor
tų paaiškėjo, kad Ratelis šią žie
mą turi daug darbo, vaidinda
mas draugijoms įvairius veika
lus. , Sausio 18 d., Strumjlo svejr 
dėl Gedimino draugijos bus su
vaidintas “Koncilium Fakulta- 
tis,” Tai? jau bus ketvirtas vai
dinimas šią žiemą. .

Gedimino draugija kasmet 
rengia vakarą ir vis kviečia Ra
telį suvaidinti kokią nors kome
diją. Rateliečiai turėdami tokį 

i gerą “kostumerį” sako, kad jie 
turi susimokinti kuogeriausiai 
“Konsiliuni Facultatis,” kad/pa
tiktų pubilkai, kuri atsilankys 
į Gedimino draugijos rengiamą 
vakarų.

Taipgi Ratelis nutarė sureng
ti vakarėlį vasario 14 d. Rate
lis nutarė Heti visas pastangas, 
kad į vakarėlį sukviesti visus 
Ratelio narius, rėmėjus, ir 
Ratelio pritarėjus, nutarta tu
rėti gerą muziką, prirengto gerą 
programą ir duoti gerą vakarie
nę.

Taipgi LSM. Ratelis turi paė
męs svetainę kovo 29 d. (tai bus 
gavėnios laikas). Ratelis žada 
parengti gerą veikalą, kuris tik
tų dėl visų, kurie lanko parengi
mus. LSM. Ratelis yra beparty- 

.viškas; jisai patarnauja kaip 
tautininkams, taip ir katalikiš
koms draugijoms. Ratelis bu
vo įsitaisęs savo scenerijas, ku
rios kainavo keli šimtai dolerių; 
dabar jo jau yra reikalingos per- 
malevoti ir tą rateliečiai žada 

į padalyti ateinančią vasarą, nes 
bestovėdamas Strumilo svetainė
je scenerijos, sulaužytos, suardy
tos, ir prie to labai purvinos ir 
.kiek lošėjai nė vargsta, vis tin
kamai scenos prirengti negali. 
Todėl Ratelis vėl turės daug iš
laidų, iki galės gerai prirengti 
jsceną.

JUOZO VAIČKAUS PADĖKOS 
ŽODIS V. DAMBRAUSKUI

Gerbiamas tautieti: '
Priimkite iš lietuvio širdies 

gilios padėkos žodį už atgabe
nimą (be atlyginimo) paauko
to p. Bud riko mano i studijai 
piano.

Pilnas pagadins ir dėkingu
mo J. Vaičkus, Dramos Studi
jos Uįirek torius.

Pranešimai
Kas, ką, knt, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto sAvo namuose im/-*4- apie lai malonekilo pranešti RM K ALINGA nicrgiinn
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted moteris prie namų darbo 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei . . . .
tamsta nori, ą.ul apart “Naujienų”. nomis arba visą laiką, 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprupinsi- 
nte bite lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs lame darbe, l

i lis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostnmcnus “Naujie
noms”. — Aušros Knygynas. REIKIA moterų pardavinėto-

i i u, patyrusių prie moterų rūbų 
hcnsingtoii. - Lietuvi!) Bendrovės . . .. , ’ nx . ,i __4 •

št'i‘i)iinl> ii iiu’linis susirinkimas įvyks,, H’ mat 01 iolo, 3 1111 mokėti pat ai- 
trečiadieny, sausio 14 d., 7:30 v. vak. įgyti, -i~~ —
F. Sliedveli svetainėje, 341 Konsing- 
l>on Avė. Nariai esat kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus išduotas raportas 
už visus molus apie stovi bendrovės.

— Direkcija.

MOTERŲ
ari m 
die-

NEGIRDĖTAS B ARGE 
NAS ANT BRIDGE- 

PORTO.

Dr. S. A. šlakis, 
6733 (’/randon Avė. 
Te). Ilydepnrk 3305

Gera alga, nuolat darbas. 
Ouality Clodk Shop 
1311 So. Halsted SI.

Liet. Tautiškos Bažnyčios Motinos 
Dievo šidlavos extra susirinkimas 
įvyks parapijos svetainėje, 35 St. ir 
Union gatvės, utarninke, sausio 13 d. 
7 vai. vakare. Kviečia visus

— Komitetas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, sausio 15 d. 8 vai. vakare, Mil
dos svetainėj.

Visli nariii ir draugijų atstovų pra
šome atsilankyti. Bus renkama nau
ja valdyba ir aptariama daug kitokių 
svarbių reikalų. - - Komitetas.
——•' .. ........... .......... ................

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKO LIUDO KAREČKOS 

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 72$2

BRIDGEPORT PAINTING
& HI)W. CO. t

Malevojam ir popieruojam. 1 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S, RAMANČIONIS, Prez..

NUO ŠIOS dienos aš Jonas Sudei- 
kis neatsakau nei už jokias Bilas pa
darytas per Juozapą Kubilu, kuris bu
vo mano pusininku grosernes biznio, 
po numerio 2300 W. 48 PI., Chicago, 
111. Kuris virš minėtą biznj nupirkau 
šiandien sausio 8 dieną, 1925 mot.

IŠRENDAVDJIMUI
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

RENDON moderniškas ofisas, 
gera vieta dėl akių daktaro, sy
kiu su daktaru arba dentistu.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 0994

SIŪLYMAI KAMBARIU
EXTRAJ EXTRA!

Nauja lietuviška valgykla 
ir hotelis.

? 'Rendai
I valgiu $8

ir I

PRANEŠIM V TAISYKLAS
..... ' ■■ Į

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

Lt Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na —' pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėrą bizniŠko pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kaiMu tuo 
pačiu reikalu.

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

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

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą Imi 
nut priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

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

— Valdyba.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

SENA įstaiga pasiūlo gerą vietą 
dėl kelių atsakančių -vyrų, patyrimas 
nereikalingas. Galima uždirbti Į sa
vaitę $75 ir aūgščiau. Atdara dieno
mis ir vakarais. Ateikite ir pasikaL 
bėkite su M r. llusch, Mgr. Lietuvių 
Departmentas, Room 500 — 720, N. 
Michigan Avė..

REIKIA atsakančio bučerio, 
kuris biski supranta lenkiškai, 
angliškai. Atsišaukite tuojau 

.1907 So. Halsted St.

Mūrinis 2 flaty namas ir 
mūrinis dviem dideliam tra
kam garadžius. Krautuvė, 
bučernė ir grosernė, taipgi 
2 tonų trokas, namas rendos 
neša $100 j mėnesį. Namas, 
biznis ir trokas bus parduo
ti tiktai už

8000 Doleriu
Turi būti parduotas grei

tai, nes dabartinis savinin
kas nemoka to biznio.

Atsišaukit arba telefonuo- 
kit — kas greitesnis — tai 
laimingesnis.

M. J. TANANECZE, 
736 W. 18 Street, 
Tel. Canal 4847, 

(Exclusive)
Agentams, kurie pagelbės 

mums parduoti mokėsime 
pilną komiŠin.

i

RAKANDAI

PARSIDUODA 
dinis namas su 
mados įrengimai.

Atsišaukite

2 augštų 'mo- 
Stom naujos

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai; 3 lovos po $5, 2 pe
čiai, kukninis ir šildomas, po 
$8, du divonai — $15 ir $5, 
siuvama mašina $15, karpetų 
valytojas $20, gasinis prosas 
50c., vaiko vežimukas 50c., 3 
gasiniai radiatoriai po $25, au
tomatiškas gasinis vandens šil
dytuvas, vertės $135, už $35.

10929 S. Stata St.
I Ant 1 dubų.

4535 So. Marshfield Avė.

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rini bargenų, namų, lotų aplink 
vienuolyną Marųuette parke. Maty
kit .1. Namon. 2418 W. Marųuette 
Rd., arti VVestern Avė. Tel. Pro- 
spect 8678. Ofisas adnras lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų. .

PARDAVIMUI
PAHSIDUODO tuneli ruimis. 

Gali ir pastoti už partnerį. Tu
ri budi apsivedęs. Geros sąly
gos. Atsišaukite:

i715 S. Jefferson St.

PARDUOSIU ar mainysiu ant far- 
mos arba mažos prapertes, biznio na
mą 2 fl. po 4 ruimus, 1-6 rūmų, bu- 
černe ir groseme. 'Moderniškai įreng
tas namas H. W. H. verčios $.80,000. 
Parduosiu tik už $25,000; labai gera 
vieta dėl biznio, parduosiu su mažu 
įmokėjimu. Pardavimo priežastis la
bai svarbi.

Atsišaukite j
Jewelry Storą 

2256 W. 22nd St.

PARDAVIMUI barber shop, 4 
krėslų, balti “fixtures” (įrengi
mai) arba priimsiu į partnerius, 
nors ir nebaigusi barber j.

A 3145 W. 59th St.

PARDAVIMUI namas ir lotas, iš 
fronto krautuvė ir didelis garadžius, 
geri gyvenimui kambariai, furnace 
šildomi. Tinka bile kokiam bizniui, 
pardavimo priežastis, mirtis, kaina 
$7750.

3604 So. Hoynh Avė.,
Tėl. l^ifayette 4425

BARGENAS, parsiduoda bučernė 
ir grosernė, priežastis nemoku darbo, 
šiandien turi būt parduoda, 554 W. 
33 St. Meldžiu kreiptis pas 
vininką.

‘ JOSEPH A. ŽITKUS 
722 W. 18 St., Chicago,

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

Šaukit
Tel. Hydepark 5144

sa-

III.

DIDELIS BARGENAS
Mcat market pirmos klesos įrengi
mai 4 kamb. pagyvenimui, 4 met. ly- 
sas; pigi renda, biznio darom nuo 

• $450 — $550 į savaitę, priežastis par
davimo, išvažiuoju į kitą miestą.

5262 So. Halsted St.

ESU PRIVERSTAS parduoti savo 
bizniavą kampinį lotą 72x125 pėdų, 
South Side labai geroj apielinkėj, licj 
tuvių apgyventa. Parduosiu už 
$8,000 ir priimsiu gerą automobilių 
ir cash. Kas pirma pasiskubins, tam 
bus ant naudos.

Tuojau matykit
Stanley Mickevičia 

3114 S6. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

9

MOKYKLOS
ESU priverstas parduoti sa- 

visokių ruimų, su v0 pUSę grosernės ir įbučernūs. 
i savaitę, be valgio Priežastis pardavimo patirsit 
namie gaminama.

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

Kampas (kinai St.

i ant vietos. Kreipkitės
821 W. 34 St.

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI restauranas 
prie 26 gatvės* ir Indiana Avė. 

~~ Mainysiu į namą. Del informa
cijų atsišaukite,

- ' 1628 W. 47 St.
JI ĖSK A U darbo į namus prie vai

kų dabojimo. Kam toks darbininkas 
reikalingas, 3 lubos užpakalis.

Kreipkitės
T. ŠLIKAS, \ 

3121 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ Ir 
BUČERNĖ.

3600 S. Union Avė.
Tel. Yards 0297Turiu visus ' liudyjimus kąipo 

norses ir 
MIDW1FE-AKUŠERĖ I 

užbaigiau lietuvoje. Moku gerai se-Į PARSIDUODA labai pigiai 
kančias kalbas: lietuvių, rusų ir len- gr0,s^rng įr Delekatesen, 4 kam- 
ku, anglų kalbą vartoju silpnokai. , . . „ i
Kam reikalinga tokia darbininkė, banai pagyvenimui. Pardavimo 
kreipkitės laįšku į

Naujienų Skydų,
3210 So. Halsted St., Box 186 į

priežastis, liga.
10433 So. Michigan Avė. 

Rosenland

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

r-

NAMAI-2EMĖ
REIKIA patyrusių moterų WDEUS muPlnis, 2 fintų narna- 

sortavimui popieru. Nuolat dar- prie Marųuette Bulvaro ir Mnpl<> 
, woo Avė., garu šildomas, tile vabas, gera mokestis. ipos, beržiniai trimingai. Atsišan
AETNA WASTE PAPER CO. hite prie James Kral, 2444 W. 67 

oorr c t St. Tel. Prospect 13642355 So. La Šalie St. 

REIKIA —
MOTERIES ANTROS VIRĖ

JOS.
Atsišaukite

4169 So. Halsted St.

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

r. chap & co.
3tst prie WaHace St.

West Thirty First State Bank Bldg.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643
* M. E. HUTFILZ, Manager

EXTRA ŠOKIŲ MOKYKLA
Mildos svetainėj ant 2 lubų prasidės 
January 13 dieną, 8 vai. vakare. Mo
kytojas J. Jakubonis ir mokytojos 
merginos. Mokiname naujos mados 
Šokius.

3142 So. Halsted St.

BARBERYSTftS MOKYKLA
Del vyrd ir moterų, dienomis ir 

Sakarais. Mokama 50% už uzdirb- 
is pinigus laike mokinimosi. Ga

lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa
vaitę.

Internationa] Barber College 
651 W. Madison St.
609 W Madison St.

G72 W. Madison St. 429 S. Clark St

EIK Į MOKYKLį
Mokintas būdamas lengviau nešio
si gyvenimo naštą; nereikalausi 
dirbu tokio darbo kati kūnas tirp
tų iš nuovargio. Mokytam žmo
gui visuomt ir visur lengva kovo
ti tiek už politiką, tiek už laisve, 
tiek už darbininkų ekonominius 
reikalus. Skriaudžia ir Išnaudoja 
tiktai nemokytus žmones.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

J. P. ODDKAS, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

P. S. Mueu mokykloje mergi
nos ir moterys palluosuotos nuo 
mokesčio

r


