
NAUJIENOS
THt LithukNiah Daily 

PUBLISHFD BY 'Tht LITHtJANIAN NfiWS PUBLlSHltfC CO.> INC
1739 South MaLted Street. Chicago* 111 nota I

Telephofte Rooaevelt 8500

ĮPZrmtM ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
tintered a* lecond Clau Matter March 7, .1914, at tha Post Offioa of Chicago, UL, 

undar tha Act of March 8, 1879.

The First and Greatest Lithuanian bailę tn

AM OAII.Y N£W6
INC

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis A merik o j

NAUJIENOS
Ž

Tha imi r„
Y LtTIlUANlAV PUBLI8HINC CO

' South Halsted Jhioet. Chicago, JII inois 
Rooievelt 8500

VOL. XII. Kaina 3c. Chicago, III., Penktadienis, Sausio-.! anų ary 2 d«, 1925

vėl represijų
»■■ ■ .... .  "■1........ " <

Trockis esąs Maskvoje,

—..................... ■ I.llll—      I«II

Mūšiai Kinuose nesiliauja
Knutynčsc ties Sunkiangu krito 

100 žmonių.

ŠANCHAJUS, Kinai, gruo- 
džto’Į 31. — Prasidėjus praeita 
sekmadienį kova tarp čekiango 
militarinio gubernatoriaus Sun 
čuanfango kariuomenės ir suki-

Baltijos valstybių ir Len
kijos konferencija

, \ —---- -----

Lietuva toje konferencijoj 
nedalyvauja.
--- E-------- --------  .

RYGA, Latvija, gruodžio 31. 
— Galutinai nustatyta, kad tri
jų Pabaltos valstybių ir Lenki-

Lenkijos Seimo atstovas 
pasodintas kalėjimai!

Pats Seimas jį išdavė, nes esąs 
“kaistas komunistu agitato
rius’*. |

VARŠUVA, gruodžio 31. —
Lenkų policija suėmė ir kalėj i-
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Lietuvos žinios.
i
KONFERENCIJA LAIVŲ TŪ

RIO MATAVIMUI SUVIE
NODINTI

bet ne kalėjime
Francijos parlamentas priėmė 

amnestijos įstatymą

lūšio prieš jį čen Lošano jėgų 
priima vis rimtesnį pobūdį. Va
kar ties Sunkiangu įvyko smar
kus mušis, kuriame krito 
ginu nei šimtas žmonių.

Sun Jat-Senas Pekine.

man pasodino seimo atstovą 
Stanislavą Lancuckį, kurį prieš

d au-

Mussolini griebėsi vėl 
aštriu represijų

Konfiskuojama laikraščiai ir 
daroma kratos opozicijos ly
derių namuose.

\ --------
ROMA, Italija, gruodžio. 31.

Nepaprastame posėdy Mus- 
solini’o ministerių kabinetas 
vakar kaip vienu balsu nutarė 
“pavartoti visų priemonių, rei
kalingų Italijos moraliems ii; 
materialiams interesams sau- 
ffoli.”

Tasai saugojimas tuojau pa
sireiškė naujomis represijo
mis, konfiskavimu opozicijos 
laikraščių ir kratomis opozici
jos. vadų namuose, šiandie kon
fiskuota šeši laikraščiai Roi 
moj, keturi Milane ir vienas 
Turine. Padaryta kratos na
muose buvusių fašistų lyderių 

dabar perėjusių opozicijon 
Alfredo Misūri, Gino Gal-*■ • r!^Į . Ą. k , A • "■ ’ ■■

zubini ir k., taipjau respubli- 
’k i n inkų partijos centro Įstai
goj.

Kratos buvo daromos tuo 
pretekstu, kad policija buk ga
vus žinių, jogei fašistų prie
šai esą slapta įsigiję milžiniš
kų ginklų sandelių, o valdžia 
dar c-Mini j sužinojus, kad Fran
ci joj jie stengias sukelti taip 
vadinamų “laisvės paskolą”, 
kuri busianti pavartota dabar
tinei Italijos valdžiai nuversti, 
opozicijos lyderiams bendra
darbiaujant.

Opozicijos laikraščiai buvo 
konfiskuoti dėl išspaudinimo 
buvusio fašisto ir parlamento 
nario Alfredo MisurKo laiško,1 
kuriame jis, protestuodamas 
dėl policijos padarytos jo na
muose kratos, sako:

“Aš viešai klausiu valdžios 
premjerą, kurs jau tris kartus 
buvo pasmerkęs mane nudai
goti ir vieną kartą bemaž to 
nepadarė, ką jis nori daryti su 
manim ir su lutais opozicijos 
lyderiais? Gal, stengdamasis 
Įtikti savo partijos ekstre
mistams, jis nori palikti mus 
be jokio ginklo nakčiai, kurią 
mesi busime paskersti.”

Fašistų smurtas Florencijoj ’
FLORENCIJA, Italija, gruo

džio 31. — Tūkstančiai juod- 
marškinių fašistų iš visų apie- 
linkių sugriuvo Florencijon^ 
“demonstracijai” prieš libera
lines opozicijos partijas.

Tos demonstracijos buvo iš
tisi fašistų smurto žygiai. Ne
bodami karabinierių kordonų, 
atsimušdami nuo jų, jie puolė 
opozicijos laikraščio Nuovo 
Giornalc įstaigą, sudaužė, su
draskė viską redakcijoj ir 
spaustuvėj ir pagaliau patį na-( 
mą padegė. Padaro puolimų 
ant įžymesnių fašistų priešių 
namų, tarp jų ir socialistų ad
vokato Consoll’o. Pagaliau puo
lė kalėjimą, kur yra uždaryti 
keletas fašistų, norėdami juos 
iš ten p&liuosuoti, bet buvo 
karabinierių kordono atmušti.

Trockis tebesąs Maskvoj, 
bet ne kalėjime

.___ ■
Jis sergąs gerklės kataru ir po 

kelių dienų išvažiuosiąs į 
Kaukazą.

MASKVA, gruodžio 31. — 
Sovietų sveikatos komisaras 
Dr. Semaška pareiškė Associ
ated Press korespondentui, kad 
pranešimai, buk sovietų karo 
komisaras Trockis esąs- laiko
mas kalėjime, esą visai juo
kingi ir neturi nė jokio pama
to. Trockis tebesąs Maskvoj ir 
gyvenąs savo modemingai įtai
sytuose namuose, o ne 'įkalin
tas Kremliuje. Jis sergąs gerk
lės kataru, ločiau nepavojingai, 
ir negulįs lovoj, bet dirbąs, ta
šas. Gydytojų patariamas jis 
iš namų niekur neišeinąs, kad 
žiaurus žiemos oras labiau ne
pakenktų sveikatai. Po kelių 
dienų, kai lik gerklės kataras 
praeisiąs, Trockis patsai ža
dąs išvažiuoti j Kaukazą, kur 
eras daug švelnesnis ir palan
kesnis jo sveikatai.

Kitos pasakos apie Trockį •
LONDONAS, gruodžio 31. — 

Daily Telegraph dedą telegra
mą iš Bcrlino, kurioj patvirti
nama žinios, kad Trockis esąs 
areštuotas. Pasak Berliner Ta- 
geblatt korespondento Maskvoj, 
Trockis estąs perkeltas- į Jusli* 
povo palocių priemiesty Ar- 
changelskoje, iš kurio jam ne
leista niekur išeiti.

Trockis nužudytas
Bil ’ClLA RĘSTAS, Rumunija, 

gruodžio 31. — Nepatvirtinta 
žinia iš Kišinevo, Besarabijos, 
skelbia, kad Trockis tapęs pra
eitą aktį nužudytas, bevažiuo
jant jam j Krimą. 

........ . ■■ R,..

Muštynės atstovą Fran
cijos parlamento

Ginčuose dėl amnestijos įstaty
mo vienam atstovui sukruvin
ta nosis. '

PEKINAS, -Kinai, gruodžio 
31. — Buvęs Pietų Kinų Respu
blikos vadas Dr. Sun Jat Senas 
atvyko i Pekiną. Jis paskelbė 
atsišaukimą, kuriame sakos, kad 
jis netrokštas sau jokios politi
nės galios, ir šaukia žmones gel
bėti savo tėvynę.

Atsišaukime Dr. Sun apie sa
ve sakos, kad dėl blogus svei
katos jis šiuo 'tarpu atsisakąs 
nuo bet kurio politinio veiklumo.. vyną bolševikai busią stipriau-

jos konferencija susirinks Suo
mijos sostinėj Elsinke sausio 17 j 
dieną. Pabaltės valstybių da- tai lenkų seimas nutarė išduoti 
lyvauja Suomija, Estija ir Lat- kaipo karštą komunistų agitato- 
vija. Lietuva atsisako dalyvau-jrių ir asmenį, kurs nėsąs vertas 
ti konferencijose, kur maišosi sėdėti atstovų kėdėj, 
lenkai, todėl ji ir šioje konferen
cijoje nedalyvaus.

Lenkija nori padaryti su sa- jiino komunistinei grupei iš 1918 
kytom Pabaltas valstybėm urbi- metų. Arešto metu Lancuckio 
tracijos ir 
Lenkai tikisi, kad tokia 
tis čia ir bus padaryta, 
lenkai žada pasiūlyti konferen
cijai priimti bepdrą notą Fran- 
cijai, protestuojant dėl atidavi
mo bolševikams generolo Vran- 
gelio laivyno, nes atgavę tą lai-

Vyriausybė sako, kad Lan- 
(Cuekis priklausęs originaliai Le-

apsaugos sutartį. * namuose policija radus ‘‘-visą 
sutar- bolševikinės propagandos muzę- 
Be to

Kaltina komunistus dėl 
valstybės išdavimo

sia karinė jėga Baltijos jūrėse.

300 žmonių sušalo
TEHERANAS, Persijft, gr.

Pranešama, kad užėjus bai
siems šalčiams viename tik Men-

K RISTI A NI A, Norvegija; gr.
31. _ Norvegijos valdžia pra- 31. — Kermano provincijoj įvy- 
dėjo aštrią kovą su komunis-.^0 baisus tvanai, kurie nunešė 
tais. Valstybės prokuroras ima daug kaimų, kartu su jų gyven- 
nagan tris maskviškės komunis- tojais ir gyvuliais.
tų partijos vadus dėl valstybes 
išdavimo. Kaltinimas remia
mas tekstu vieno atsišaukimo/džile, Teherano-Enzelio geležinę 
kurį komunistai išleido laike kelio linijoj, sušalo negyvai 300 
pastarosios rinkimų kampan i-, žmonių, 
jos, ir kuriame sakoma, kad 
‘'proletariatas turi sutriuškinti 
konstituciją ir pakeisti ją sovie-Į 
tų valdžia.” Komunistų vadai! 
kaltinami, kad jie yra nariai 
partijos, kuri savo tikslu skel
bia panaikinimą konstitucinės 
valdžios su pagalba pilietinio ka
ro ir revoliucijos. 1 .

Jeigu teismas pripažins kal
tinamuosius komunistų vadus 
kaltais, tatai bus pasmerkimas 
visos komunistų partijos Norve
gijoj, ir vien priklausymas tai 
partijai bus baudžiamas kaipo 
valstybės išdavimas.

GUATEMALOS UGiNIAKĄL- 
NIS VEIKIA

MIESTAS,
31. Ugniakalnis 

Aeatenango ėmė smarkiai veik
ti, versdamas., iš savo žiočių 
ugnį, durnus ir pelenus.

Aeatenango ugniajcalnis yra 
apie trisdešimt mylių į pietva
karius nuo Guatemalos Mies
to, 12,810 pėdų aukštumo.

GUAT.EMA|LOS 
gruodžio

VALD1NINKUI PAŠAUNTI Iš 
VIETOS GUBERNATORIUS i

PAVARTOJO MILICIJĄ

DENVER, Colo., gruc 
31. -
William Shveet senuosius me
tus pabaigė karingu žygiu. Jis 
mobilizavo valstijos miliciją iš
mesti iš vietos civilės tarnybos 
komisijos pirmininką Wm. Ro- 
bertsą, 120 svarų vyrą, su ku
riuo gubcrnatoriusi turėjo kivir
čų per beveik dvejus įmetus. 
Gubernatorius pasakei kad 
esanti pradžia “vaR-njo”.

10

Colorados gubernatorius

a
Chicago ir apielinkė. — šian

die apsiniaukę, veikiausia bus 
sniego; nedaug atmainos tem
peratūroj ; stiprokas šiaurėryčių 
vėjas. 1

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 25° F.

šiandie saulė teka 7 J18, lei
džiasi 4:28 valandą.

tui PINIGŲ KURSAS

jų.”
Areštavo “baisų” komunistų 
agitatorių — 13 metų vaiką.
Varšuvos priemiesty Pra- 

goj policija suėmė trylikos me
tų žyduką, kurs buvęs “baisus 
komunistų agitatorius.” Tasai 
vaikas buvęs išmokintas, kaip 
papūga, sakyti tam tikrą komu
nistinę prakalbą ir ją, kaip už
suktas fonografas, barškinda
vęs fabrikų darbininkams.

TRAUKINIO NELAIMĖS- RE* 
GINYS I JĮ PAVEIKĖ? 

NUSIŽUDĖ

MINNEAPOLIS, Minu., gr. 
31. — Harry Colhvell, mašinitr 
tas' pąšažierinio traukinio, ku
rio paskutinis vagonas nutru
kęs nuvirto

, . ,- . „.v. 
pratjlą naktį nusižudė.

Cahvell buvo traukinio ma
šinistas per dvidešimt suviršum 
metų ir niekados pirmiau ne- 
buvp atsilikę nelaimių su jo 
valdomais traukiniais. Bet mi
nėtą gruodžio 20 dieną, jo 
traukiniui bėgant per Chippe- 
\va upes tiltą, jis atsigrįžo at
gal ir pamatė, kaip paskutinis 
vagonas, mutrukęs nuo prieki
nio, kartu su buvusiais jame 
Žmonėmis krinta nuo tilto 60 
pėdų žemyn į upę. Tas baisus 
reginys, ir ta aplinkybė, kad 
nelaimėje žuvo astuoni žmo
nės, mašinistą taip supurtė, 
taip jsielon įstrigo, kad nie
ku bildu nebegalėjo to užmirk
ti. Ii* jis nusižudė.

nuo tilto į Chip- 
ųpę gruodžio 20 dieną,

CHICAGOJ PER 10 MĖNESIŲ 
327 ŽMONĖS NUSINUODIJO

GAZU

gruodžio ( 31. —■ 
nerio chemiko Dr. Mc.Nal- 

paskelbtomis žiniomis,

PARYŽIUS, gruodžio 31. — 
Svarstant atstovų bute senato 
pataisytą amnestijos įstatymo 
projektą tarp atstovų kilo muš
tynės. Vienam atstovui kal
bant iš tribūnos, kitas, būtent 
atstovas Balanant, iš vietos nuo
latos savo priešginingomis ' pas
tabomis trukdė jam kalbėti. Ki
tu du atstovu bandė triukšma
darį nuraminti, ir iš to kilo 
kumščių kova. Vienam atsto
vui buvo sumušta nosis kruvi
nai.

Amnestijos įstatymas 
priimtas

Amnestijos įstatymas buvo 
atstovų buto priimtas senato 
reakcininkų truputi nuųiifi- 
kuotoj formoj, būtent išskyri
mu iš amnestijos karo dezer- 
tierių, perėjusių priešo pusėn. 
Įstatymas priimtas 310 balsų 
prieš 136.

PENKI I0W0S BANKAI 
UŽDARYTA

DĖS MO1NES, Io\va, gruo
džio 31. šiandie tapo uždary
ti lervoj penki bankai, du jų 
Dos Moincsk;: (’ommercial Sav- 
ingh Bank, su $200,000 kapi
talo, ir
Bank, su $100,000 kapitalo.

Trys kiti bankai provincijoj: Lietuvos Pinigu Kursas 
Denison First National Bank, 
su $125,000 kapitalo, Bank of

Meehanics * SaVings

Trečiadienį, gruod. 31 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų . $4.70
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 kronų .........
Šveicarijos, 100 frankų .....

$5.0,1 
$17.72 

$5.39 
$4.26 

$19.25 
$15.12 
$40.53

S2.52 
$26.95 
$19.48

CHICAGO, 
Kori 
ly’o 
nuo ką tik pasibaigusių 1921 
metų sausio 1 dienos iki spa
lio 31, Chicagoj gazu užtroško 
viso 327 asmenys, vadinas, ap
lamai imant po vienų asmenį 
kiekvieną dieną. Kai* kuriais 

kimais žmonės užtroško 
netyčia, rfcl prakiurusių gazo 
įvadų arba dėl netyčioms pa
likto neužsukto gazo ragelio; 
didžiausias betgi skaičius už 
troškimų tai buvo saužudybės.

ateit

Siunčiant pinigus Lietuvon per
Naujienas Lietuvos litų kursas akai- Do\\ (at\ Tiadcrs Bank of įan|. Amerikos doleriais yra skaito- 

— ■ trVeik
Visi jie buvo priversti užsi

daryti dėl to-, kad žmones pu o- 200 
lė urmu atsiimti savo įdėlių.

mas Šitaip:
50 litų ..

100 litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
Utų 
litų 
litų

k

ŠENĄTAS PASKYRĖ WILSO- 
IENEI $5000 PENSIJOS.

WASHINGTONAS, gruodžio 
. -į- Mirusio prezidento Woo-

KAI NAS l'LŽJ. -- Inž. Vi
sockis, Palangos žvejų uosto 
statybos viršininkas, gruodžio 
1 d. sugrįžo iš Ženevos, kur da
lyvavo laivų tūrio matavimui 
suvienodinti komisijos pasita
rimuos. Komisijoj buvo atsto
vautos penkios valstybės, bū
tent: Lietuva, Francija, Belgi
ja, Vokietija ir Rumunija. Pri
eita visiško susitarimo ir pa
ruoštas atatinkamas projek
tas, kuriuo vidaus vandenų lai
vams nustatytas vienodas ma
tavimo vienetas visose valsty
bėse. Projektas Įteiktas Tautų 
Sąjungos tranzito komisijai. 
Komi Ra, džgynis projektą su
šauks visų įeinančių į Tanių 
Sąjungą valstybių konferenci
ją, kurioj bus svarstomas jo 
priimtinumas. , 

------ -------— . /
PLĖŠIKŲ SIAUTIMAS 

i_____

PANEVĖŽYS [PBjJ Lap-< 
kričio 23 d. apte- 5 valandą ant 
kelio Panevėžys-Velžys 1/į ki
lom. nuo miesto apiplėštas va
žiuojantis Kulinauskas Anta
nas.- Iš jo atimta 150 litų, 61 
rubliai rusų poperinių pinigų, 
apie 30 rublių ost markių ir 
vidaus pasas. Užpuolę buvo 2’ 
asmenys, apsirengę kariškais 
rūbais,

- Lapkričio 21 d. Juozą Alen- 
čiką iš Katkų k., Piniavos val
sčiaus, einant iš Panevėžio Pu
šaloto e;, užpuolė du .„plūšir 
kai ir atėmė Iš jo įvairių daik
tų maišą vertės 185 lt.

TABAKO MONOPOLIS 
LIETUVOJ

KALNAS [LŽj. — “Meme- 
ler Damfbool^ praneša, kad su
lig jųjų korespondento patyri
mo Finansų Ministerijoje taba
ko monopolis Lietuvoj bus 
Įvestas nuo 1925 m. sausio 
mėn.\ «

KLAIPĖDOS PUČISTŲ BYLA 
•t i _

KAUNAS ;Lž]. -Klaipėdos 
pučistų bylos tardymas jau pa
rbaigė ir byla perduota Armi
jos Teismui. 'Leko patirti, kad 
sausio 12 ir 13 d. jųjų byla 
bus nagrinėjama.

SULAIKYTI VAGYS

PANEVĖŽYS įPBj. — čir- 
viiiskui, Skiedrinė-1 vienk., Nau
jamiesčio valse., 'buvo pąvog- 
t? auksinių ir sidabrinių pini- 
<:ų lOUklt. Vagis Antanas Čir- 
vinska^Rulaikytas ir rasta pas 
ji auksinių 185 rubliai ir sidab
rinių 6 rub. 70 kap.

PRIGĖRĖ GIRTI

PANEVĖŽYS [PBj. — Miec- 
vičius Mykąs, 30 m., Tautkunų 
kaimo, Malinauskas Adolfas, 
17 m. ir jo tėvas apie 45 m., 
gyv. Ėiplių ljmz visi Panevėžio 
vai. važiuodami gruodžio 1 
dieną (pirmadienį) girti nu
važiavo į upę nuo Tautkunų 
tilto ir prigėrė. Taipogi prigė
rė vienas arklys.

Iš okupuotos Lietuvos.
Obsto pasiūlymas lietuviams

VILNIUS (E). “Dz. Wil.” 
Obsto plunksna padare lietu
viams tokį pasiūlymą:

“Sutartis butų galima šito
kiomis' sąlygomis: lojalumas 
Lenkijos valstybei ir atsbaky- 
mas nuo visokios agitacijos 
tarp, nelietuvių,”

* * r JnhBrrfo* ’ 1Y \v s 11

“Ką lai reiškia, Obsto supra
timu nelietuviai, paaiškėja iš 
jo statistikos, anot kurios lie
tuvių Vilniaus krašte tesą 75 
tūkstančiai. Matyti, jis lietu
viais tuos gyventojus teskaito, 
kurie, nežiūrint baisaus teroro, 
kelerius metus čia praktikuo
to, vis ligi šiai dienai išdrįso 
visur viešai vadintis lietuviais.

“O ta didžioji masė, kuri tuo 
tarpu tyli užsidariusi savy, tai 
jau nebe lietuviai ir Jaulintam 
darbui tarp jų jau statoma są
lyga.”

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

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

, paštą
Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 

gos prkš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-1 dienas. Lietuvos Koperacijos 

’ Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
tesanUnis į visas Lietuvos dalys 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 ąpli- 
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

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

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

31
drow Wilsono našlei p. Edith’ai 
Wils<|n’ienei, senatas vakar pa
skyrė $5,000 pensijos metams.

. $5,50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75

, 72.00
82.25
92.50

102.75

4r300
400
500
600

: 700 
gruo 800

Trys banditai
Prie šitos sumos reikia pridėti 251

. Norint pasiųsti telegramų — dar 5G 
' cantų daugiau.

APIPLĖŠĖ BANKĄ
KANSA5 CITY, Mo„

1111^ 

dio vidurdienį apiplėšė Kąw
Valtey State banką, išsinešda- centai pašto išalkių už kožnų siuntinį, 
m i iš jo 11,669 dolerius.

Konduktorius Micho liko už
mušus ir kitas žmogus liko sur> 
kiai sužeistas Illinois Central ta- 
voriniam traukiniui prie 40 gat
vės užbėgus ant kito sustojusio 
traukinio. Priežastis nelaimįcš 

migla ir durnai.

IMPEBFECT in ORIGINAL j
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i<lMaskinis Balius!!
— Rengiamas — ■

■ DRAUGYSTĖS ŠV. ONOS ’ J

: Nedalioj, Sausio-Jan. 4 d., 1925 m. :
■ MILDOS SVETAINĖJE 5

3142 South Halsted Street Į
■ Pradžia 6:00 vai. vak. x įžanga 50c ypatai g

šiuomi turime garbės kviesti tamstą atsilankyti j musų didelį
■ maskinį balių, o busite* pilnai užganėdinti. B
■ Kviečia RENGIMO KOMITETAS (

PERGALĖKI! SILPNUMĄ
Kiekvieną dieną jus turite kovoti su silpnumu. Jei 

jus užlaikysite savo kūną gerai maitinamą, tuomet galė
site džiaugtis savo sveikata.

SCOTTS [MULSION
yra stiprus maitinantis tonikas kuris suteikia stiprumą.
Jis yra maistas ir gyduolės su kurio pagelba galit 
pergalėti savo silpnumą. Jei jus neturite stiprumo- 
vartokite Scott’s Emulsion! v O

Scott & Bownc, Bloomfield, N. J. 24-56

PC.SLS Dedasi
Lietuvoj

KELMĄ (Raseinių apslcy.) 

“Ge nėra lis” ir pas “krikščio
nis” nustojo pasitikėjimo. \ -

(Lapkričio mčįn. 4 d. šio vals
čiaus. 'Tarybos- pp-sėdyj'’ buvo 
rankami penki nėriai į apskri
ties tarybą. Išrinkti: apskrities 
Valdybos narys Juozas Rim
kus, B. Ralys, Br. Navakaus- 
kis, P. Hamanauskis ir savo 
dvarą beginant nuo parceliaci- 
jos “sukrikščionėjęs” dvarinin
kas Kipras Ivanavičius.

Į apskrities tarybą norėjo pa- 
tfjdi Jr savivaldybių griovėjas 
“generalis” kun. A. Vilimas 
(Seimo narys). Bet, matyt,1 ir 
krikščioniškosios avelės ūme 
“buntavotis” ir už kunigėlį te- 
balsavo 11 už ir prieš 28. Rei
kia pažymėti, kad iio valsčiaus 
tarybos % narių “krikščionys”.

V. Kudirkos paminėjimas

- NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.«=
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotikais.nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmų paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duoi^fe jam truputį

tyriausio, saldaua-skonio, tikro vidurių imlfaosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiikų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunki}, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgstu ji. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptlekoriua parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų.

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

VILKAVIŠKIS, -t- š. m. lap
kričio m. 23 d. Vinco Kudirkos 
draugija gimnazijos salėj su
ruošė paskaitą l>r. Vinco Ku
dirkos 25 mct. mirties sukaktir- 
vėms paminėti. Paskaitą laikė 
p. A. Ląstos. Publikos buvo pil
na salė, 
draugijos vardu mok. įteikus 
padūkavojo prelegentui ui tu
riningą paskaitą ir, sugiedojus 

Gerbiamas prelegentas, nu- 
pa akojęs V.-Kudirkos biogra
fiją, priėjo prie paskaitos te
mos — “Lietuvos gyvenimas 
sulig Vinco Kudirkos “Virši
ninkai”.

Po paskui los V. Kudi rkos 
Tautos Himną, publika išsi
skirstė.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

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

DRAUGAI AMERIKIEČIAI! <
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lie

tuvoje vienintelį Lietuvos Socialdemokratą 
Partijos laikrašti

“SOCIALDEMOKRATAS” y
-U l'i<lži.i Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30 

melų Lietuvoj proletarų frontą..
“S<)( L\LHEMOKRATAS” išciutt kas savaitė Kaune.
KAINA: Amerikoje metams $2.40, inisei metų $1.20. Lietuvoj 

— per pusę nigiau.
AI>RES1S: “Socialdemokratas”, Kaunas, Keistučio g-vė 40, b. 

L, Lilliuaniur

JAUNIMĄ
Kviečiame užsisakyti sau it- savo giminėms Lietuvoj vieninte

lį darbininkų jaunimo laikraštį. i

“ŽIEŽIRBA”
Išeina Kaune kas mėnuo. , ‘
KAINA: Amerikoj metams 60 centų. Lietuvoj — per pusę pi

giau.
ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Keistučio g-ve, 40; b. 1 Lith- 

uanian. v

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIU 
KNYGV IR LAIKRAŠČIU?

“Socialdemokrato" platintojams 1!>25 m, 
duosime sekančias dovanas:

t. Kily surinKn 8 naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusme
tinių), ncprcnumct’avųsius “Socialdemokrato” ir prisius ųž juos pi
nigus. gausi knygą “Pasaulio istorija” (pirmąjį tomą), 400 pusi., su 
paveikslais. . —

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

III. Kas surinks naujus metinius skaitytojus l.rba 10 pusme
tinių). gaus dovanai vieną minėtųjų Ruhakino knygų ir dar knygą 
“žemy* istorija” (Lunkevįčiaus). Kaina perkant 2 litu, 80c.

IV. Kas surinks 3 naujus metinius skaitytojus (arba 6 pusme
tinius), gaus 2 knygas: l) “Bolševizmus ar .Socialdemokratija?” (O. 
Buucrio), kainu 1 lit., 50 et. ir 2) “Kraujo lašo kelionė” (kainu 2 li
tu, nOc). X

s

4

kUDIKIu 
GEROVės skYRIUS' 

1 irri’t ffAriasTi n i t Tj’iTrn ii rn mi m irt; 
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS.!

STRAIPSNIS 105

M AI ST A S A U G A N TIE M S 
KŪDIKIAMS

Laukiant kūdikio normaiiškai vy
stytis reikia jam duoti užtektinai tin
kamo maisto. Daugelis kūdikių, kurie 
menki gimstant, gal$ būti išauginti i 
stiprius vaikučius jei tinkamai pri
žiūrima jų maistas.

Jei pastudijuosi .bendro penėjimo 
raštus, tai pamatysi, kad valgiai yra 
laipsniškai didinami su kūdikio augi
mu. Iš pat pradžių turime griežtai 
pieniška maistą, prie kurio vėliau pri
sideda košė, vaisiai ir./kcletas daržo
vių. Pridėjimas eina laipsniškai, kad 
neišvertus viduriukų, bet prižiūri nor
mali augimą.

Panašus planas rekomenduojamus 
vaikams, bet per pirmus poakius me
tus reikia apsil ubežiuoti tik tais val
giais, kurie tinkamiausia parūpina 
elementų reikalingų ugiui, ir kurie 
geriausia tinka kūdikio virškinimo 
spėkoms.

Pienas, kaip ir kūdikiams, vis tebe
turi būti paMatas valgių. Jis absoliu
tiškai reikalingas tinkamam išsivy
stymui. Bagle Brand Pienas yra pla
čiai vartojamas Netolimuose Rytuose 
tarpe našlaičių šventos Žemės, ir ga
mina stebėtinus vaisius gydant neda- 
penėjimą. Eagle Brand, tinkamai var
totas, suteikia visą reikalingą maistą 
dėl augimo ir todėl turėtų įeiti j kiek
vieno augančio vaiko valgįA

---------- p,---------

'Tūkstančiai ir tukstančkfi kūdikių 
įeikalauja ypatingos HiJcžiuros tarp 
keturių ir 16 metų. Jiems reikia mai- 

'slo, kuri., ypatingai sotus. Jiems rei
kią muisto, kuris pagelbės jiems tap
ti stipriais ir vikriais, kovojančiais 
prieš liga:-1, 'levams šitokią kūdikių 
stipriai rekomenduojama Bovdcn’s 
Eagle Pienas. Tai puikiausias pienas 
moksliškai sumaišytas su goriausiu 
cukrumi, kuris pagelbsti kūdikiui įgy
ti svorio, be ko jis negali būti stip- 
ras ir vikrus. Yra tikra ekonomija 
visiems tėvams prižiūrėti, kad jų vai
kai tinkamai subudavoti stembimui 
prieš ligas, kadangi yra pigiau vis
ką sveiku išlaikyti, negu jį gydyti, 
šitiems vaikams, rekomenduojama, 
duoti du šaukštu Eagle-Pieno, atmieš
to trimi čvertimi puodelio šalto van
dens. Guli duoti paryčiais ar po pie
tų. Senesni vaikai kai kada labiau ji 
mėgsta su ginger ale, vaisių sunko
mis, arba supluktu kiaušiniu.

Mtt*

nded

at the factoty

PIRKIT
SAVO
APIE- 

LINKĖJ

Vilkų 
Kaygl

THE BORDEN COMPANYi 
f

Borden Building, New York

KUPONAS --------
Literatūrą Norit
Valgiai dei

Vaikų .

Katrą
Penėjimo 

Instrukcijos 
Vardas ....... 
Adresas ..J....

Four tnodcb—Natioiially Priccd 
$450—$530** $615—$700

gaiš žemomis kainomis skelbimais, 
kurie nori tiktai įsivilioti jumis į 
krautuvę. Gulbransen yra žemiausiai 
apkainotas geros rųšies pianas aąt 
m a r ko t o ir jų yra dideliame pasirin
kime. Tikra dirbtuvės kaipa yra pa-

Kiekvienas Gulbransen yra nebran
giai ir teisingai apkainotas. Kainos 
yra pažymėtos ant užpakalio.

SAUGUS MAISTAS * 
KŪDIKIAMS

Tūkstaiičiiiii ir tūkstančiai lietuvių 
motinų augina savo vaikus Borden’s 
Eagle Ęienu, bet nedažino kitų rei
kalų, kuriems tą patį pieną galhna 
vartoti).
Vartojimas Borden^ Eagle Pieno namuose 
sutejks visiems geresnę sveikatą. Ypatin
gai jis geras augančiam vaikui — vaikui 
kuris perdiddjis bonkutei, o vienok rei
kalauja puikios Borden’s Eagle Pieno mai
sto vertas*

Jei matote, kad jūsų vaikas neauga kaip \ 
reikia, vartok Eagle Pieną prie valgių. 
Atmiešk 2 šaukštu Eagle Pieno trimi-čver- 
timi puodelio vandens. Kiti vaikai gal la
biau mėgs jį su ginger ale, vaisių skysti
mu, kiaušiniu, ar užtepus ant duonos.
Jei norite* žinoti, ftr jūsų kūdikis nedape-, 
nėtas, kiek jis turi sverti, kiek augščio, 
kokį maistą jam duoti, ir kitokias žinias 
dykai, prisiūskite mums sekamą kuponą, 
įrašę savo vardą ir adresą.

Of The doro®*1 C 
Utį. U.S Pit

aokm co
* yOMK.AJ- ••

žymėta ant užpakalio kiekvieno Gul
bransen.

Pirkite savo aplelinkėj, kur jus 
gausite geriausį patarnavimą.

JOS. F. BUDRIK
3327 South Halsted Street, Chicago, Illinois

.mv y t ; į y

-s CULBRANSEN
\ v_^JTheHegistering Piano
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NORĖDAMI! 
PIRKTL PARDUOlT AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUSi 

ANT NAUDOS. |

FABIONAS CO

809 W. 351h Sf„ Chicago i
Te!. Be levard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- fi 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
• Parduodam Laivakortes. • Į

Orį———>■' 1 m bu.

K. GUGIS
, ADVOKATAS

Miesto ofisai ( , 
127 N. Dcarborn St4 Rotoim 1211 

Telef. Dearborn .1013,
K Gyvenimo vietai

1323 So. Halsted St. 
Tai. Boulevard '.SIU

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą. 
< Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
—■■■ ■■ ■ /

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn Room 1117 
Telef. Sftte 7521

Vakarais ir nedėlios rytąi 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Paa- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

J. P. WAITCHES
Advokatas

• MIESTO ŪFISAS:
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 OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis visą dieną; Aren
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

antraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

41'1 J ■■ p.. Z

ADVOKATAS »
11 S. La Salia SU Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nao 9-6 
Vakarais

8301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
0-8 v. v. apart Panedilio ir 

Pitnyčioa.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PitnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington SI., Room 1810 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 12151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090 

Namiį Telefonas Canal 1667

v. w. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 1228 S. Halsted St., Ckicago 
Td. Yorda 4681

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofiaas vidunuieatyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. WasHnfton Si. 
Col WasHngton Clark

Skaityk atydžiai kas sąvaitę aitus 
straipsnius ir pasidėk ateičiai,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie

3514-16 Rooseyelt Rd 
A¥ti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Jau atėjo Kultūros No. M 
Galima gauti Naujienų Ofi
se, 173$) So. Halsted Street 
Kaina tik 30c.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

A. E. STASULANI 
' ADVOKATAS

77 W. WanMaiton St. Room 91) 
Tel. Central 6200

Cicero Utaminko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicer» 5031' 
a,; i.,,<!).■,>,' " i" : ■ i ■
6-H v. V. Sunatoj nų - 1-7 v.
8289 S. labted St. T^eiL MM

:• A- iteJ. f ■■
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KORESPONDENCIJOS •I

Pittman, Fla.

bių. Jis jas sodino pradžioj 
rugsėjo ir jos išaugo beveik 
be lietaus. Prieš tai toj pa
čioj žemėj augo šienas, o pir
miau bulves— trečias šiemet 
derlius toj pačioj ižemėj.

KtT 
j i“*,‘ 

ilAUR^S

Lietuviai ūkininkai

šioj apielinkėj randasi ko 
turi lietuviai ūkininkai ir visi 
yra gana pasiturintys. Jie ui- 
siirna orinčių auginimu ir nie- 
kurie turi puikius orinčių sod-. 
nijis; taip-pąt turi ir vištų ukius, 
iš kurių daro geni pelną, ypač 
šiuo laiku, kada žmonės iš ly
tinių ir šiaurinių valstijų pra
deda į čia važiuoti žiemą ir 
kartu turėti smagius .laikus. 
Tik tiek negera, kad lietuviu 
ūkininkai neskaito laikraščiu 
ir todėl nežino kas dedasi pa
sauly.

Gaila taipgi, kad lietuviai 
nekreipia didesnės domės į Flo
ridą. Valstija sparčiai auga ir 
greitu Laiku paliks antra Cali- 
fonii ja. Tai yra pu it i valsti
ja, apaugusi puikiais medžias. 
Čia yra ir augštųjų jialmų. 
Oras gi yra laliai sveikas gv’vo 
nimui. Patartina sergantiems 
važiuoti i šiltą kraštą —pakai
tins saulė ir liks sveikas.

—Frank žemaitis.

mynsnino, O tas kun. Day yra 
labai munšainieriam įkyrėjęs, 
neisi jis juos gaudo be paliovos, 
o ir papirkti nusiduoda.
tiruuna, kad tai yra 
sias agentas visame 
^aviete.

Bet munšainierių 
mas neilgas buvo.

_ , , _ ivv pu..mum. Huvjri4j(iur. jau
vėl atsirado ir tuoj užlupę ant .rodė kituose miestuose, parodė, kad 
konštahelio Vardont faunos’ Vidutinė Šeimyna išyurtoja per dieną 
tieA' IbTiipliill ir suomė 
munš.iino.- K.

Tvir- 
teisingiau- 
McDovvell

džraugs-
Kun. Dav

daug

KIEK JUS IAVARTOJATE 
VANDENS?

Vandens myteriai jeigu yra įdėti j 
namus, jie mieruoja kiek vandens j 
dieną jus išvartojate. Jei jus išvar- 
tojate 300 galionų į dieną, tai jus už 
300 galionų ir mokėsite, jei išvartosit 
to 400 galionų, tai jus mokėsite už 
400 galionų. Tas patyrimas jau pa

ATEIKIT
PAS MUS

r

Jei jus horite pradėti taupymu 
sąskaitą arba dėl saugių invest- 
mentu savo taupymams.

Fairhope, Ala.
šioje a pidi n kūjo gyvena 

tuvis ūkininkas 
mantas, Vnris

Vincas Nor- 
be kitko turi di
li* gerai verčia- 
budavojasi nau-

ir kitas lietuvis

Hemphill, W. Va,

si. Dabar jis 
jus namus.

Gyvenu čia 
t;įki minias, Adomas Bonikas,
kuris taipjau gerai verčiasi.

Jie norėtų, kad ir daugiau 
lietuvių čia apsigyventų, nes 
pasak j u A labama vra viena 
iš geriausių valstijų ūkininka
vimui. Dabar gi lietuvių Ala- 
bamoj yra mažai viso 12, ku
rių šeši gyvena Birminghame.

Narmantas turi išauginęs ne
paprastai gražių ir didelių b ui-'

1 no daugiau kaip 100 galonų vandens. 
Tai yra apie 80 galionų dėl kiekvieno 
žmogaus į deiną. žmonės gyvenanti 
labai gražiuose namuose ir vartodami 
vandeni dėl virimo, skalbimo, gėrimo, 
maudynių ir aplaistymo savo darželio ( 
ir pievučių nesuvartoja daugiau kaip 
400 galionų į dieną.

Nieks negali bijoti, kad vandens 
mytoriai atims ar suvaržys jų varto
jamą vandenį. Kiekvienas gali var
toti kiek jam reikia vandens, ir kiek
vienas pamatys, kad jam yra labai 
sunku iŠvartoti 80 galionų vandens j 
dieną.

Dabar yra bereikalingai daug iš- 
^artojama vandns, todėl, kad jis iėbė- 
gn per kiauras dūdas ir tų dūdų nie
kas netaiso ir nežino kad jos yra 
kiauros, o kada bus įvesti vandens 
mytoriai, tuomet galima bus žinoti 
kur yra prakiurusi dūda ir tuojau ją 
užtaisyti. Tuomet susitaupys vanduo ( 
ir jis pasidalys pigesnis.

(Apskebimas)

Pasiskolinti pinigu pigiomis 
palūkanomis ant įrengtų pra- 
perčią.

Pasiuntimui pinigu į Europą.

Nejaimės.—Munšainerių 
vargai.

Čia kiek laiko atgal vietos 
anglių kasyklose Įvyko dvi ne
laimės. Pirmoj nelaimėj trys 
žmones liko gaso pri troškint i. 
Porą gi savaičių vėliau veik 
pusė kasyklos oksplodavo. Abi 
nelaimės atsitiko toj pačioj 
vietoj. Eksplozija ištiko nak
ties laiku ir todėl didesnių au
kų nebuvo— tik du darbinin
kai negrai liko užmušti.;

Kitoj vietoj, ties Strigg, ap
leistoj kasyklos daly rasta, 

• manoma mitrikškusius nuo ga
so, du negyvus žmones, o tre
čių dar pusgyvį.

UŽKIMIMAS

S

*

paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kain reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimas vartok

Severa’s
Antisepsol

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

Munšainiūrius čia labai per
sekiojama ir daug jų sugau
nama, bet girtavimas yra la
bai didelis, todėl munšainierių 
skaičius nesimažina.

Pakliūna netik paprasti dar
bininkai, bet kartais pakliūna 
ir ‘ponija”. Štai andai federa- 
liniai agentui užklupo mainie- 
rio Harvot namų Welch mies
tely ir rado begerenčius mun- 
šainą anglių kasyklos superin- 
tenda Muilins ir valstijos ka
syklų inspektoriaus pagelbinin- 
kų Lee. Visi trys liko atiduo
ti federaliniai valdžiai, kuriai 
pristatyta nemažai ir rasto ten 
munsaino.

Kainos 55c ir 50 centai.

Gaunamai* pas jūsų aptiekorią.

ATEIKIT 
Ift 

VAKARŲ
Nusipirkti laivakortę.

ATEIKIT 
IŠ 

PIETŲ

1900 Blue Island Avė 
KAMPAS 19 ST. 

CHICAGO, ILLINOIS

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

TODĖL ATEIKITE
/ I

f banką pripažintą visoje šalyje
the

Saugus Bankas j 
kurį galit depozi- 
toti savo pinigus

ATEIKIT 
IS 

RYTŲ

Kaspar American 
State Bank

Saugus ir konservatyvia bankas

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

JOS. F. BUDRIK
33127 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

r—'I. ...... t------------ ---------

Phone Lafayette 3868 . (
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas 

Amerikoje ir užsienyje
Prenumerata metams
Pavienis numeris......

Antrašas:

$2.00
.. 20c

‘ “VADOVAS”,
Hatfield Hali, Northwestem University, 

Evanston, UI.

Garsinkitės “Naujienose

^ DR. HERZMAN^

Telefonai i

Valandos nu<
8 ryto iki 1 po 
pietą, nuo 6 Iki
9 vai. vakare.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted S'L |

32.15 S. Halsted St.

LIETUVIŲ DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA*

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERE A

8101 So. Halsted SU kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuosa reika 
luoša moterim* 
Ir merginoms 
kreipkitės o ra*

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz- 

BANIS 
AKUftERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmių? ti pa 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kiu ypatišką prl-

'žiurėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergk 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per lt 
netų kaipo patyręs gydytojas, chi 
mrgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga, 
vyrų, motęrų ir vaikų pagal naų 
iausius metodus X-Ray ir kitokiu?1 
’lektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1425 U 
8th St.. netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 1D—12 piaU 
»• nuo 6 iki 7:30 vai/vakare.

( Dienomis: Cat* 
8111. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 418*

3235 S. Halsted St.
Vai.) 9—10 A. M. ir po 8 vai. *a>
Special: Nedčlioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumtj 
šaukite Boulevard 4136 arbe 
Drexel 0950

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisai
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovot

Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų ligą.

OFISO VALANDOSi
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
i Telefonas Midway 2889

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kįedzie Avė. ..Phone! 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.; 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone; 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Telephono Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedehomfe nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

. Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:80 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Kejstone 4130.Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

y W, F. SEVEfcA dt).
CEDAR JRA.PJD.Sr IO.WĄ ■

M

ILSObfe
Fashioni

JI

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Vardas ir pavardė

JsčiusKaimas
Vien tik Lietuvių krautuvė

pskritisPaštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Prancūziškas Daktaras

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

iki 2 vai. po pietą

• ižiik AiiAi&'.eii1''.. < ,« jtfrj ik i

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
1649 S. Ashland Avė. 
Kampai 47-toi ant .

lubų

. ■ . ■

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

Munšainieriai buvo nudžiu
gę, nes kun. “Mac” Day, fe
deralinis agentas, buvo prapuo
lęs. Buvo paėjęs gandas, kad 
jis tapęs užmuštas bejieškant Jei' iešliai hargenu 

skaityk Naujienų skelbimus. turi gaut Lietuvoj litais (jei non

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

TAUPYMUI 
PINIGAI

PADĖTI PRIE# ARBA 15 
SAUSIO, GAUS PALŪKA
NAS NUO 1 DIENOS SAU
SIO.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A: Rotb
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas
Specialistas Moterišką. Vyrišką
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 8103 So. Halsted St., Chicagv 
arti 81st Street

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

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o t o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

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

'• - ■'I ' I J j

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu Telegramų
50 litų ........................  $5.75   $6.25

100 litų ........................  10.75    11.25
200 litų ........................  21.00   21.50
800 litų ........................  31.25 ............... .<....... 81.75
400 litų ........................  41.50   42.00
500 litų ........................  51.75   52.25

600 litų ............ į
700 litų ........... L
800 litų ........... 1
900 litų •............

1090 litų..............
5000 litų..............

........... • " 1 i
Paštu Telegramų

...... . $62.00    $62.50 
........... 72.25 ................ .... 72.75 
.......... 82.50..   83.00 
.......... 92.75   98.25 
........ 103.00   108.50 
........ 514.00    514.50
1..............   J

iDoleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Cliicago, Illinois

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

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:80 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytoj’as ir Chirurgas 

8303 So. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

<442 So. W e*tėra Ava 
Tol . Lafayette 4141

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
ką ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodj 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1840 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims menesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ..................  .ų5

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ................................  $7.00
Pusei metų ......................  3.50
Trims mėnesiama .................. - 1-75
Dviem meesiam ......     1.25
Vienam mėnesiui .........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .............................. — $8.00
Pusei metų  ............................   4.00
Trims mėnesiams ......................  2.00
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

padarytas visuotinas narių*PLECHANOVAS IR FRAKCI- sijoje susyk padaryti “šuolį” j 
balsavimas po vietinio uni- RUSIJOJE
jos centro priežiūra. Tat «■
bolševikai ir prakišo. Iš vi- kartinius nesutikimus 
sų dalyvavusių balsavime 
jie surinko tiktai apie treč
dalį balsų už savo kandida
tus.

socializmo tvarką,
i Šitaip pakeisdami savo princi- 

“Vienybė”, rašydama apie da- pus, bolševikai faktinai priėmė 
__________________i Rusijos senojo Rusijos anarchisto, My- 
komunistų eilėse, primena, kad koto Bakunino, teoriją. Social- 
panašiai, kaip dabar kad “lėni- ętomokratai su jais, žinoma, tuo
mečiai” kovoja su “trockiečiais'\ p>et nutraukė visus ryšius. Ple- sirinko 
kitąsyk Rusijos darbininkų j u- chanovas išvien su menševikais bedrad 
dėjime kovojo tarp savęs dvi kovojo prieš bolševikus.
frakcijos, “daugumiečių” ir “ma-'m|et pastarieji, su pagelba tam- tinlojaį 
žumiečių”. Taigi dabartiniai ki- šių Rusijos mužikų ir ^kareivių, toriai”, 
virčai Rusijos komunistų parti- 

lietųvių rubsiuvių pavyz- joje reiškią tos partijos skilimą 
Į dvi priešingas frakcijas.

“Vien.” sako:
“Vadinasi, atsikartoja sena 

istorija, kųj-i dai' pirm 1905 
m. susidarė rusų socialdemo
kratų partijoj ė? kurioje tatsi- 
rado Lenino vedami ‘didžiu- 
miečiai’ (bolševikai) .įr. Ple- 
chanovo vedamįi ‘mažumiečiai’ 
(menševikai).” 
žodžiai apie garsųjį Rusijos

Butų gerai, kad Chicagos

Nu ti rta ir padaryta. Tą patį silpnu balsu prabilo: “Gerbia- 
vakarų sušmikta 
bių” Susirinkimas.
ant gi 
maginai v • • Isiais 
binosi

bcndradar- miieji! Jeigu veiksite taip, kad

eitųjų, bet dalyviai pa- 
sakramensku, ypač 

‘sausaisiais” laikais, sku- 
i&usirinkiman. Viso su- 

> dvylika. Čia buvo visi: 
irbiai, darbuotojai, vei---------- ( • -v.,-------- - V.--------------- ...

Kuo- kėjai, rėmėjai, išnešiotojai, pla 
, rėmė j ai šais-

pačmė viršų, tai jie atkeršijo 
Plechanovui tuo, kad pastatė jį 
po policijos priežiūra ir nuolatoį 
darė jo namuose kratas, ieško
dami “kontr-revoliucinės” litera
tūros ir “paslėptų” ginklų (!),— 
nors Plechanovas tuomet sun
kiai sirgo. Ta bolševikų “glo- 
ba’^rįbaigė senąjį Rusijos soci
alistą, iv jam jau neteko maty- 
ti^/kaip buvusieji jo mokiniai- pa
vertė milžinišką 'rusų žemę ne
laisvės, teroro ir bado urvu.

Svarbiausiąjį menševikų vadą,

d žiu pasektų ir kitų Kolioni- į 
jų r^tbsiuviai. Bolševikiški 
gaivalai yra pasigrobę savi) 
kontrolėn lietuvių amalga
meitų skyrius Brooklynė, 
Philadelphijoje ir Baltimo- 
rėje. Nėra abejonės te
čiaus, kad jie tenai yra taip 
pat mažrimoje, kaip ir Chi- 
cagoje. Kam gi tat lietu- 

?viai darbininkai pakenčia jų ‘ 
diktatūrą? |tiesai- ™^nanov

Keletas metu atoal dau. žumiečių” vadas.e e s ių aiga _ | Kuomet senojoje Rusijos so- šuose susirinkimuose, nė suseiti 
gelis lengvatikių dar manė, cialdemokratų partijoje prasidė- su žmonėmis. Paskui ji ištrėmė

Ten jisai mirė.

socialistą Plechanovą neatitinka Martovą, bolševikų valdžia ilgai 
tiesai. Plechanovas nebuvo “n>a- laikė ipo “naminiu areštu,” ne- 

. , įduodama jam dalyvauti vie-

•« i;

/Geriausias dalykas, ‘ Rurį 
padarė Chicagos ’ lietuviai (

ar tavoj irnui” draugiškų ryšių 
naujai užgimusiai “bendradar
bių- sosaidei”. Pas “ben
dradarbius” pasireiškė di
delis draugiškumas ir entuziaz
mas. Ir taip pasismaginę ir 
naujų jėgų įgiję visi “bendra- 
durbjaiii” drai^išlįai atsisvei
kino ir pilni naujai “gimusių 
minčių skirstėsi iki sekančiam 
susirinkimui.

šiauris vėjas dar su dides
niu įnirtimu suko sniego rate-? 
liūs ir be pasigailėjimo žėrė 
sniegą praeiviams į akis. Kur 
nekur policistas gatvėj užlin
dęs už namo kampo, įtraukęs 
kaklą niurksuojo ir nervingai 
žiūrėdamas į einančius pro šalį 
Skambalo “bendradarbius” ste
bėjosi iš jų nepaprasto gyvu
mo... O šie būreliais linksniai 
“šnekučiuodami”, traukė namų 
link, tarsi, iš gegužinės...

Genys.

pilnai sutinku, kad iš tamsių 
darbuotės bus geri vaisiai...”

Pagalinus nesenai iš Lietuvos 
atvažiavęs ex-sem|inaiista!s ka
pitonas garsiaf prabilo: “Ger
biamieji! Redaktorius turi ra
šyti pagal prikazą, arba kaip 
čia jums suprantama, pagal or
derį. Jam duota orderis ir jis 
turi taip, padaryt. Tai mes ne
pamatysime kai Skambalas 
pralenks net ir Chicagos Tri
būną”.

Ir taip “besvarstant” apie 
Skambalo bedas prisiartino vi
durnaktis. “Oficiali®” “ben- 

ių” susirinkimas užsi- 
“Publicistas” ir “redak- 
padėkavoję “bendradar- 
už atsilankymą, pakvie-

už-

Piamatę tiek' daug! 
darbių” 
daktori 
džiaugiamo,
nas kitų, 
sa'vi 
jasi

i ik
ii

‘(bendi’a- 
“publicistas” ir “re

ik” net nusišypsojo iš 
pasižiūrėję į vie- 

Kaip smagu — visi
sveikinasi, šnckučitio- 

redaktorius” kėdės ne
spėja nešti svečiams.

Po valandėlės 
susėdo 
daktori t 
prabilo:

“Gicr'biamieji! 
tikslas mums čionais 
kusiems yra apkalbėtu, pasitar
ti, suprasti budus atgaivinimui 
musų vidurinės srovės ir su
laikymui tautininkų čionai gyr- 
venančių nuo ištautejimo- ir 
amerik<>nizaeijos. Tai dabar, 
gerbiantieji, išsireikšk i to liue
sai kokiais budais tatai butų 
galima įgyvendinti gyvenimą n”.

Pirmiausia ‘/tautininkų dir
voj” pląčiai pasidarbavęs vieš
pats Krivių-Krivaitis Reverend 
N. pasiprašęs baiso “majesto
tiškai 
kėlęs (jtešinę ranką 
prabilo 
lietuvia: 
šia liet/uvių tautininkų pareiga 
čionai 
sosaidę

išrinktieji” 
paskirtose vietose. “Be
is” pažvelgęs' į visus

šio vakaro
. , t susirin-

baigė.
torius
biams
lė visus prie sakramensko

Conan Doyte

Margoji Dėžė
Laisvai vertė A. S-g.

(Tęalnyn)

gelis lengvatikių dar manė, cialdemokratų partijoje prasidė- su žmonėmis, 
kad bolševizmas yra kokia jo skilimas (1903 iri.), tai Ple- jį į užsienius, 
tai nauja “darbininkų išga- chiU10™s išv?e« Leninu, 
nymo” i 
tečiaus negut tiktai paskuti
nis asilas gali nematyti, priešingosios frakcijos Rusijos 
kad bolševizmas jokio išga- socialdemokratų partijoje ėmė 
nymo darbininkams neneša, vieną antrą vadinį “bolševikais” 
Bolševikų agentai—taip pas 
lietuvius, kaip ir kitose tau
tose — aiškiai pasirodė, kai-

evangelija. Šiandie Ačiu Plechanovui, Lenino frak
cijai ir pavyko gauti daugumą 
tame suvažiavime, nuo kurio dvi Kaip įsikūrė■ Skambalo 

“Bendradarbių Sosaidė”

darbininkai prie?užbaigos po darbininkų judėjimo pa- 
senųjų metų, yra tas, kad razitai, kurie taikosi jsi- 
tapo iššluoti iš rubsiuvių skverbti į vadovus organi- 
269 skyriaus vyriausybes zaeijosė tiktai tam, kad ga-
bolševikai. Įėjus jas '“melžti”’: kad joms

Tie gaivalai buvo per ke-ibruku,s bolševikišką/“lite- 
lėtą metų įsigalėję vietinėje lclLUt<4 
lietuvių amalgameitų orga-|T - .
nizacijoje ir begėdiškai iš- sl)audai aiba badaujan- 
naudojo ją savo partijos tik. tiems” bolševizmo agitato- 
slams. Unijos susirinki- riams-
muose jie šmeiždavo prie- Yra gėda, kad protaujantys 
šingas sroves ir jų spaudą, darbininkai duodasi dar kai 
terorizuodavo atskirus as- kur tiems parazitiškiems 
menis, o pinigus iš unijos iž-jgaivalams išnaudoti save! 
do eikvodavo įvairiems bol- 
ševizmo* reikalams.

Pereitą antradienį 
čiaus įvyko 269 
riaus viršininkų rinkimai 
sekantiems metams, ir visos 
Maskvos davatkos tapo kaip 
šluote iššluotos. Didelėms 
balsų daugumoms tapo iš-1

į", kad iš jų iždo da
vus pašalpą bolševikiškai

ir “menševikais,” <■ >
šiandie gali išrodyti daugeliui 

labai keistu dalyku tas aktas, 
kad garsusis bolševikų1 komi'sA- z i \ 'įiį ;«
i

kis tame partijos ' suvažiavime 
stovėjo menševikų pusėje.:

Mažumos vadas suvažiavime 
(ir vėliaus) buvo ne Plechano- 
vas, bet Martovas, kurio tikroji 
pavardė buvo Cederbaum (per
nai jisai numirė). Martovą rė
mė Akselrod, Viera Zasulič ir 
Deič, visi trys seni marksistinio 
socializmo veteranai Rusijoje.

Toks pat veteranas buvo ir 
Plechanovas, bet jisai, kaip mi
nėjome, skilimo pradžioje buvo 
prisidėjęs prie “daugumiečių”. 
Vėliaus tečiaus jisai nuo jų pa
sitraukė. 1905-6 metų revoliu
cijos laiku Plechanovas jau buvd 
griežtai nusistatęs prieš Lenino 
frakciją ir jos taktiką. Tarp ko

(Feljetonėlis)
V _---- - ’

f ibuvo tūkstantis devyni
kėtyirtaiis

Tai 
š/imtai Jdvidešimts:

ras (ar buvę^ komisaras) Troč-į metais, lapkričio, dvidešimts

pakilo 'nuo kėdės ir pa
sekančiai 

: Į‘Xie^riamicj|i broliai 
į! šidj adynoj Svarbiau-

te- 
sky- Apžvalga

DARBININKŲ UNIJOS DEDA
SI PRIE AMSTERDAMO

Daisų (^augumoms tapo ib-f “Naujienose” jau buvo rašy- 
rinkti organizacijos virsi- ta, kad Skandinavijos šalyse 
ninkais rimti, dori ir teisin- darbininkų unijos jau atkreipė 
gi asmens. nugarą bolševizmui. Maskvos 

įtaka buvo ypatingai*stipri Nor
vegijoje, kur visas organizuotas

Rinkimai tame rubsiuvių darbininkų judėjimas per keletą 
skyriuje dar kartai parodė, 
kad musų nuomonė apie bol
ševizmo rtjėgąn organizuo
tųjų darbininkų eilėse buvo 
teisinga. Mes visuomet sa
kydavome, kad maskviniai 
elementai įsiskverbia į or
ganizacijų vadų vietas ne 
dėlto, kad jie)turi didelę įta
ką darbininkuose, o 
dėlto, kad jie yra be galo 
nachališki ir besąžiniški su
tvėrimai.

Jie visuomet veikia pagal 
komandą, kaip būrys davat
kų, aklai klausančių savo 
klebono. Jie niekuomet ne
paiso priemonių kovoji' su 
kitokių pažvalgų žmonėmis. 
Prieš eisiant į organizacijos dai bininkų judėjimo, 
mitingą, jie visuomet iš ank
sto susitaria tarp t^vęs ar-

A A JVQ VUOVIUIJ* IJkZ .

kita, jisai labai aštriai kritikavo, . - - 'zmnnacileniniečius už boikotavimą rinki
mų i pirmąją Rusijos Durną.

Bet apie 1911-12'metus Ple
chanovas susipyko su “menševi
kais” ir sudarė savo frakciją — 
“partinių menševikų.” Kurį lai
ką ta jo frakcija rėmė bolševi
kus, nors formaliai su jais nesu
si liedama. Tik atėjus didžiam- 
jani karui, Plechanovas vėl pa
sidarė Lenino priešas, kuomet 
pastarasis ėmė skelbti, jogei Ru
sijos revoliucionieriai privalą ne 
tiktai ne remti karą, bet privalą 
rūpintis, kad Rusija butų sumuš
ta. Plechanovas stojo už karo 
remiimą. ‘

Tai jo pozicijai nepritarė nė 
“menševikui.” Martovas ir jo 
vienminčiai nesutiko su Lenino 
nusistatymu, kad Rusijos revę- 
liucionieriai turį plidėt priešui

metų buvo vadovaujamas komu
nistų. Pernai metais tečiaus 
Norvegijos unijom nutarė nu
traukti ryšius su “raudonųjų” 
unijų Internacionalu. Ažuot ėję 
su Maskva, Norvegijos darbinin
kai ryžosi užmegsti artimesnius 
ryšius su Švedijos, Danijos ir.
Suomijos darbininkų organizaci- sumušti jų šalį, bet jie nesutiko 
jonais. į ne su Plechanovo agitacija už

Suomijos darbininkų unijos,skarą. Jų pozicija buvo ta,^kad 
tiktai kurios per keletą metų priklausė5" Rusijos revoliucionieriai turi ko- 

bclševikiškam Internacionalui, vot už taiką, o ne už Rusijos iin- 
nutarė taip pat atsimesti nuo perializmo interesus.
Maskvos.

Pereitųjų metų gale visų šitų 
šalių darbininkų, unijos atlaike 
bendrą konferenciją Kopenha
goje, Danijoje. Tarptautinės 
Darbininkų Unijų Sąjungos biu
ras Amsteidamel praneša, kad 
(•’ konferencija padarė, didelį 
:pgsnį prie atsteiginio vienybės

Tuo budu Plechanovas su savo 
šalininkais paliko visai izoliuoti 
Rusijos socialistiniam judėjime. 
Kuomet jisai po revoliucijos su- 
gryžo Rusijon, tenai darbininkų 
judėjime vadovavo įmenševijkai. 
Plechanovą jie priėmė su didele 
pagarba, kaipo socializmo teore
tiką, bet jų organizacijai jisai 

Kr .. . ... •• ‘paliko svetimląs.
Norvegijos, Švedijos, Danijos

ir Suomijos unijų atstovai, susi-1 1.917 metų vasarą bolševikai, 
. . rinkę Kopenhagenc, svarstė bu

ba paveda savo dvasinietns ^Us galutinai likviduoti pasek- 
vadams” išdirbti planą, ko- mes tos suirutės darbininkų ju- 
kie skymai turi būt pravesti dėjime, kurią buvo iššaukę Mas
ini tinge. Ačiu tam, jie, nors r '
ir turėdami mažumą organi
zacijoje, užrėkia kitus na
rius ir 11 
zaciją.

Per paskutinius 269 sky
riaus rinkimus bolševikai 
neturėjo progos varinėt} 
įuos skymus, kadangi buvo

kaip žinia, atsižadėjo savo senų
jų socialistinių principij ir apsL 
krikštijo “komunistais.” Pirma 
jie visuomet laikydavosi to pa
matinio socialdemokratinio dės
nio, kad socializmas gali būt įvy
kintas tiktai tenai, kur pramonė

Konferencija
; priėmė rezoliuciją, kurioje dar

bininkų unijos kiekvienoje šaly
je, yra raginamos tvirciaus.su- yra pasiekusi aukšto išsivysty

užkariauja” organi- įjungti'ir kovėti su?,visokiomis rito laipsnio; todeF jje sakydavo,
skaldytojų užmačiomis. Be to, kad Rusijos revoliuciją dąbarti- 
rezoliucija išreiškia pageidavi- iriu laiku gali bųt tiktai burba

mą, kad tų šalių profesinis dar- ziniai-demokratinė, 
bininkų judėjimas prisidėtų jie atrado, kad socializmo įvyki- 
prie Amsterdamo unijų Intema- j irimui jokio ekonominio pribren- 
cionalo. dimo nereikia, ir jie pasiryžo Ru-

Dabar gi

7 * . į :»• . t

antrą dieną, subatos vakare. ■
Vėlus ruduo, šiąuris vėjas 

be pasigailėjimo maišo sniegą 
ir žeria praeiviui į akis taip 
smarkiai, kad vargšas net ap
link apsisuka.

žmonės bėga, skubina, lenda 
į pastogę. Holstryti-s1 -“tau
tiška gatvė ’, kuri paprastai 
subatos vakare tik juda, mir
ga žmonės, šį vakarą, kur ne
kur pamatysi vieną-kitą susilen
kusį žmogelį, skubinantį savo 
reikalus atlikti.

Sikambalnyčioj, pirmiau su- 
’batos vakarais būdavo dar su
kinėjasi vienas kitas žmogelis; 
jei jau nie svetimas, tai nors 

, parodant, kad ir čia 
žmonės turi reikalų... Bet šį 
vakarą Skambalnyčia kaip iš
šluota —ne gyvos dusios. Prie 
Skambalnyčios, kambary, už 
didelio stalo sėdi du mažu vy
ru. Vienas jau gerokai pagy
venęs žmogelis, didesnę savo 
amžiaus dalį praleidęs skelbda
mas anarchistines ir aidoblistines 
idėjas, dabar patekęs vadokli 
tų žmonių, -kurių čia liko liek, 
kiek Europoj zubrų • žodžiu 
jis yra “tautininkų” gazieto! 
“redaktorius”...

šalę to “redaktoriaus” sėdi 
kitas žmogelis — .vtai buvęs 
bučeris-mėsiįlinkas, šiandie jau 
t a pę.s! ‘(|i d|žia i ;paisidWba vęts 
tautai ir didis darbuotojas ‘ant 
tautiškos dirvos” —dabar yra 
lotų pardavėjas ir “publicistas.”

Sėdi juodu ir galvoja. Mato
te, dalykas labai paprastas. 
Leidžia gazietą - gi ta biaury- 
bė—lai /tikra pinigų ėdžiu. Kišk 
ir kišk/pinigus kai į kokį kiau
rą m/išą. Nespėjai parduot 
lotą ir atiduok pinigus. “Re- 
daktarjui”, tai dar pusė bėdos: 
jis sau orderį gavo— parašė - 
lotą išgarsino ar kitą kokią 
žinią nukalė, nedėjia praėjo ir 
gauna sau algą— bet “publi
cistui,” tai tu, žniogus, nors pa
sikark — nežinia nei už kurio 
galo griebtis...

Mat, leisti gaztolą, lai ne. deš
ros kimšti... O dlM’ nieko ąe.i 
skaityti nenori... nei dykai I 
žmonėms neguli jpiršt...

Taigi šių vargų verčiami su
sėdę šie du žmogeliai ir mis- 
lija, ką čia padarius, kad ge- 
šcftiį pagerinus'.

“Redaktorius” patariu šuidi- 
ti “bendradarbių” susirinkimą y- 
ir apkalbėti šiuos reikalus, tik/ 
giędi, ;y:įi‘taur lųis gęVbs ■ prisek- j 
mės’, • iieS' lok i žntoiitaZ- oras ‘vėl 
salias....

“Labai geras sumanymas”, 
ristas. “Matai pa
matai paimsiu sa

lius oi-

tarė “publi 
kalbėsime, 
kramensko, 
rait”. •

matai ir

į

yra: burtis į tautininkų 
ir palaikyti savo tarpe 

tę. Aš niekuomet dar 
neturėjau pakajaus dirbdamas 
amerikonų tarpe. Todėl, aš 
manau, iš to yra visiems aiš- 

I mes esame lietuviais 
prisieis pasilikti...”

Pasilenkęs pamačiau begulin
čią veidu žemyn .žmogaus figū
rą. Pirmuoju žvilgsniu pama
čiau, kad tai Armslroijgas. Ke
letą minučių stovėjau tarsi už
trenktas. Paskiri į šokau ant 
laivo lubų, pasikviečiau Allar4 
dą ir abu grįžome kajutėm 
Sukibę ištraukėme nelaimin
gąjį draugą iš pastalės; pažvel
gę į jo krauju varvančią galvą, 
pažiurejųome vienas į kitą ir 
nežinau, kuris musų labiau iš-

' —Tai tamsta manai, kad pa
rašas, parašas'.neatidarinėti dė
žės. buvo .parašytas atsižvel-

nuo kėdės, tai Skam- 
speditorius. “Gerbiamic-

ir jais1
Antrą iš eilės svarbi’.asaba 

pakyla 
balo ei
ji! Klausant didžiai pasidarba- 
busio p. Reverend šnekos užgi- 

pas inane svarbi mintis, 
iš musų visi parazitai 

Matai, kada 'mes ne- 
giresame, tai su 'mumis 
i to p. Grigaitis1. O, ma

mos susiorganiząvosi- 
šiur jis

mė
Matai, 
minta, 
skaitliu 
nesisky 
tai, kai 
mc, tai matai, tuomet 
su mumis skaitysis...”

vėliau pakilo nuo kėdės 
” iš išveizdos atrodan- 
diplomatą”, matomai,

Kiek 
‘jaunas

biausia
j plačiu
juoti iri patirti
giausia patinka.

musų pareiga yriu eiti 
sias minias, jas studi- 

kasi joms dau- 
Tai tada, ži- 

nei pačios įni
kai jo/ taps> nios nepasijus,

s Skambalo užhipnotizuotos. Aš 
per ilgus metus jau esu inter- 
naciona 
pondent 
visus ibi
aš parašydavau vieną kopiją, 
pu-kui
mas

linis laikraščių kores- 
is. AŠ rašydavau į 
i i k ra ščius. Pirm iausia

Įpo biskutį pafiksida- 
padarydavau pakankama i 

siems laikraščiams. To- 
učiuosi esu pilnai kom
ius duoti patarimus
syti korespondencijas, 
žmonės skaitytų. Ir aš 
kad mums nuo to rei-

dcl aš ja 
pctcntišl 
kaip ra 
kad jas 
manau,
kia pradėti... Be to, aš patariu 
tįsiems nuo dabar netik 
tiems rašyti į Skambalą, bet ir 
savo draugus ragini)”.

Iš eilės pakilo .—
muzikan tas 
Aš pala 
dencija®, 
bę”. Taį 
atsisėdo,

Vo. to vaikų 
R^edis i 
“Aš jau nebeiškončiu”.

‘lai 
stebėjo

“Man 
| to gulo 
j ar mus j patarimai bent kiek 
sustipriąs Skambalą,” — uspio- 

licdis.
“rcjda'kito.iįius’ 

jauno : ,
KU’ivujOč o “pamočninko”, 
matyt, studento ir gero 
torio”, ar jis negalėtų 
boti “taulinkams” referatą. 
“Studciįtas”, noroms-iu'-nuronis 
j/agahuš pakilo nuo kėdės \ir

pa

nuo kėdės 
Gerbiamieji! 

rčiau rašant korcspon- 
. rašyti vien tik teisy
nai pasakęs muzikantas

mokytojas p. 
į vietos daro pastabą:

spiauk, spiauk”, 
“redaktorius”.
rodos, kad mes

pradedama. Aš abejoju

1>.
Paskiau 

klamė

—pa-

ne iš

r pa- 
vyritko, Krivių 

irgi, 
šais-

Lygiai taip, kaip su ispa
nų jurininku, — tariau.

Lygiai taip! Viešpatie sau
gok! lai vis prakeikta dėžė.

Joje buvo kietai 
atsuklukas, tas

Jisai pakėlė dešiniąją nogy 
vėl i o ranką, 
sugniaužtas 
pats, kuriuo
norėjo dėžę atidaryti.

Jisai buvo lies dėže; jisai 
žinojo, kad aš ant laivo lubų, 
o tamsia miegi. Paskui jisai at 
siklaupė prie dėžės, tuo gelež
galiu atsuko užraktą. Paskui 
su juo kažkas atsitiko ir tams
ta išgirdai j

-A llarda i, sušnabždė
jau. Kas gi galėjo su juom 
atsitikti ?

Padėjėjas timptelėjo už ran
kovės ir įvedė mane savo ka
jutėm

—čia mes galime kalbėtis. Juk 
nežinome 
klausosi?
kapitone 
būti toje

Duodu žo< 
nesuprantu.

—Galinta tik vienaip išaiškin
ti. Pastebėkite dėžės 'didumą:

- J'aip/ ponC., Tokia mano 
nuombne.

O -ar tamsta gali kitaip visą 
tai paaiškinti?

Turėjau prisipažinti, kad aš 
nieko negaliu.

Dabar klausimas ,ką mes 
turime daryti?

Tai, matyti, labai pavojin
gas galvažudys, kuris nieko 
nepabugs. <

Aš manau, kad dėžę priri
šus virve prie laivo ir apie 
pusvalandį pavilkus jį vande
niu. Paskui jis butų nepavo
jingas. Arba, jeigu mes užri- 
štume dėžę ir neduotume van
dens, irgi gal neblogai paveik
tų. O gal pailidė gerai užmū
rytų ir nebeįeitų dėžėn oras.

- Ne, Allardai, — piktai pa
stebėjau, ar tamsta nori 
pasakyti, kad vAą laivo įgulą 
gali įbauginti kažkoks dėžėje 
sėdįs žmogus? Jeigu jis 
yra, aš vienas jį išvysiu, 
nuėjau savo kajutėn ir 
nešiau revolverį.

—Dabar, Allardai, aš
ruošęs. Darykite užraktą.

- Del Dievo meilės! Pagal
vokite/ką tams(a manai dary
ti! — suriko padėjėjas. Dvejetas 
jau žuvo, gi vieno jų dar neiš
džiūvo kraujas ant patiesalo.

Tuo labiau: mes privalo
me atkeršyti už musų draugų!

—<Gcrai tamsta... Bet leiski
te nors dailidę pasikviesti. Tri
se. negu dviese

■jis stiprus jūreivis.
.J# A . .............. ... ............ .....Jisai nuėjo ieškoti
įsižiūrėkite į visą tą apkaustymo aš likausi vienais su

tenai

atsi

pusi

gal kas nors miksų 
Kaip tamsta manai,

mi ko

mą ir graviravimą; po tąja ge- 
skylii- 

ketver-

žmogus?
Urnai

tenai 
žinai,

kad

sėd i

vidu-

žmo-

imo-sėdi 
kas dedasi 
valstybėse:

kvŽia, gal būt, slepiasi 
lės. Ir sunkumas jos: 
tas vyrų vos įstengė panešti 
ją. B/ to, atsiminkite, kad 
dvejetas bandė atidaryti dėžę 
ir užij/mokėjo gyvjibe. Na, 
poift', ką visa tai gali reikšti, 
jei ne vieną?

—Tamsta manai, 
j e sėd

—Žinoma, 
gus?

žinoma, 
gus! 'lamstu
pietą Amerikos 
vienų savaitę žmogus gyli būti 
prezidentu, o kitą gaudo jį 
kaip šunį. Jjc visuomet t)ėga 
nuo mirties. 'Mano nuomone 
ten sėdi koksai nors drąsus 
apsiginlilavęs vyras, kuris gin
sis iki paskutiniam kraujo la
šui. ,

Bet kuo jis minta?
- Tai gana talpi dėžė, pone, 

ir, gali 'būt, tenai turi jis ne
mažai maisto; "kas dėl gėrimo, 
tai įgulos tarpe jis turėjo išti
kimą žmogų, kuris ir rūpinosi 
visu kuo.

dailidės, 
margąja

žmogus,
dėže.

Aš nesu nervingus 
bet vis lik aš užtraukiau stalą 
tarp savęs ir taip sunkia is
panų galybės liekana. Rytinei 
šviesai brėkštant galėjau ’ įste
bėti raudonas ir baltas spal
vas, taip pat keistus metalo 
ir medžio piaustinius.

Visą tai rodė, kad ją dirb
damas kažkas gudrus padėjo 
čia daug rūpestingo darbo.

Į)irmasaį su plaktuku rankoj.
Blogai rodo, ponuli! — ta

kia i py dama s galvų ir 
Armstrongo ne

Te jis 
žiūrėdamas į 
gyvą kūną.

—ir Tamsta manai, kad to
je dėžėje kažkas tupi?

Nėra abejonės! — atsakė 
AUardas, imdamas atsuki ūką 
ir sukąsdamas dantis kaip drą
sinąs save žmogus. — <

— Aš atidalysiu užraktą, o 
jus stovėkite. Kaip tik jis pa-

, tu mušk plaktuku jį 
aivą, o tamsia šauk, jei 
mėgintų pakelti ranką.jisai

(Bus daugiau)
J
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Kuliu, šim? Mrs. Ashcroft’s Puikus Pa

Plėšikas užpuolė traukinį
350.

JUS su

Victor Rekordus už Sausį

A. F. CZESNA
MAUDYNESbonus

laikas77660
Dikinis

name

73102

7548

Phone Boulevard 4552

ALPAMaltExtract
žiūrėkite tų Victor trade

w»

o3

Sužaupykit

•43*

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

automobilius, bet nepasl 
plėšimui jis išlipo Winnet

Listo 
Kainos

dome gerai 
/Patarimai

Muzi 
albu 
Sym

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St

Taupymo sąskaita pradėta prieš 
sausio 20,. palūkanos bus mokamos 
nuo pirmos dienos sausio.

TWb OUT ANP
HHE BASESp 
į~l FULLt

prirengi
Vals

sitaisymas Po Vartojimo 
Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound

Polka
, Jan Wanat

Covington, Ky. 
silpna ir nerviška

mis nuo

MOTERIS TAIP BUVO
SERGANTI, KAD SKALBĖ

INDUS SĖDĖDAMA

Victrola No. 405, $250 
su elektra $290

Trys plėšikai užpuolė Brok- 
fieldo State bankų, Brookfield 
priemiesty, pastvėrė $6,000 pini
gais ir pabėgo automobilių lin
kui Chicagos.

Bance-
Šimkui štai ką pri- 

Prieš kelis metus Ban-
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Du broliai Clinnin ir E. O’- 
Bry.rne liko federalinio teismo 
nuteisti nuo 6 iki 18 mėnėšių ka
lėj imau-už dalyvavimų apiplėši
me Sibley sahdeiio, kuriame jie 
pastvėrė $1,000,000 degtinės. De
vyni kiti liko nubausti piniginė
mis pabauddmlis.

Nušovė siuntinių sargų, bet nieko 
nepelnė.

Policijos viršininko įstatymu, 
policijai jau atsteigta 8 vai. dar
bo diena. Ilgesnė darbo dieml 
buvo įvesta pastaruoju laiku 
sek m i ilgesnei kovai su' didėjan
čiu skaičium piktadarybių.

Krautuvėse pardavinėtojų Victrola protink 
tų. Viršui parodytų yra tiktai kelios iš dvi 
dešimtis penkių skirtingų stylių 
rasite vieną tikrai tinkantį jūsų reikalavi 
mams.
Victrola yra geriausia iš visų kalbančių ma 
ginų ir perstato savo gerumą ir vertę. Pra 
šykite savo arčiausio pardavinėtojo pagro
ti Šios , • ■ '

|F | DONTRUN QUT OFl— 
GAZOLINE, I OŲGtJT TO GET 
THE.RE BY YESTE.^DAY! Vį

Trys žmones prikėlė aptieko- 
rių James Glassman, nusivedė jį 
Į jo aptieką 1101 E. Granville 
St.. nes buk norį receptą. išpildy
ti. Bet atvykus į aptieką Jie pa- 
reikalavo degtinės. Ir jie laimė
jo 7 “keistis” degtinės ir $30 pi
nigais. •

Dr. Chiropractor ir

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų 
visokias ligas vy*ų, moterų ir Vai 
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki

8, ir nedėHoj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S. Halsted St.

Victrola No. 100, 
$150

FRANK P.
WA TE HAITIS

Pirmos klases laikrodžių, laikro- 
dčlių ii* auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš
dirbinio laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
652 W. 18-th St., Chicago, III.

John Holub, 12 m., 420 Noble 
St., liko mirtinai, sužeistas, kada 
kitas vaikas, Joseph Felsen, 11 
m., 418 Noble St., bežaisdamas 
užgavo jam geležgaliu per vidu
rius. Holub jau mirė.

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

Kraujo 
mikroskopiški 
inai

{Sausio menesis yra geras 
pradėti taupymus naujame 
Deposįtors State Bank. Jei jus žin- 
geidaujate apie morgičius ir bonus 
prašykite musų knygutės “F.”

Jei jus jau turite sutaupę daugiau 
negu reikia dėl būtinų reikalų. Pa
dėti pinigai į morgičius ir 
padidins jūsų įplaukas.

BANCEVIčlUS PAČIU
PINOTI šTMkŲv

simkuš. visuomet gali -susiži
noti ‘įli Bančevičium, kurio to 

Republic 8581.

TAUPYMAS dėl apsaugojimo se
no amžiaus yra malonesnis negu 
taupymas dėl nelaimingų atsitiki-

Tel. Lafayette 4223 |
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuška,
5228 W. 88-tk St. CkteaKO, III.

ciaiiuu ligas vy
VYRAI! Si>. 

vartojamas ;u 
niui vyriakuiro 
k imas ant eilių 
sustiprintojas dėl

Tie kurie turi kokius nors slaptas figų, 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Atuikjte ir sužinokite teisybę apie jūsų litru 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Ths nekai
nuos jums nieko ir nebus, būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Ross 
darbo, kad suteikus gerų patarimą sergan
tiems.

Bv1«m ir »av«dam« | mum ii naajtui **■*«», taipgi dlib- 
tnvM. Caab arba ant timokijime.

Pirmai Inl Lietuvių Klektroa Karporacija Amerika)*
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO„

BARTKV8, Prw.
i Boulevard 7101, 1892. Chicafe.

Dabar naujai išradome minera- 
Imesl sielines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime . su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius-atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

stipriausi
„ . ..... h, _____ -- __ - I 3U?U
prašalins aklų nuovargi ir galvos skaudėji- 
Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, uore- 

ir amžių.
Kuomet gausi te užsidekite 1<a»p lengvai ir pa

rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie Įtampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAM! DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano išlraščiaia. Atsiųskite kupo- 
poną tuojau. Nesiųskite pinigą!

Valkus gold filled ' antausiai nesušeis labiausiai

rvictrola
' Victor Talklng Machine Company«Caind«n.N.J-

VuMr MmImm C« U Cm«U Ui. Mmb.U

Trečiadienio naktį vienas ^plė
šikas buvo užpuolęs Chicago and 
North Western traukinį. Bet 
nors jis nušovė siuntinių sargų 
Russell Dickey iš Milwaukee, 
bet nieko nepelnė.

Plėšikas, spėjama, įlipo Į trau
kinį Highland Parko stoty. Jis 
perėjo per pasažierinius vagonus 
ir įsikraustė.į prekių vagoną, 
kuriuo vežama buvo ir brange
nybių. Pamatęs klerką jis pri
vertė iškelti raukas; tą patį jis 
padarė ir su si utinių sargu, o 
paskui jis bandė juos uždaryti 
į drabužių šėpą. Sargas pamatė 
progą ir puolė plėšiką, bet plėši
kas buvo greitesnis ir nušovė 
sargą dviem/ šūviais. Klerką vis
gi uždarė į šėpą ir ėmė griostis 
po vagoną. Tečiaus kaip mano
ma, nieko nepelnė, nes nesurado 
raktų atidaryti geležines skry
nias, kuriose buvo vertenybės 
vežamas. 1 , . .

Nieko nepešęs plėšikas sustab
dė traukinį ‘ Winnetkoj ir pats 
ten'1 iššokp. Pastvėręs taksika- 
bą ir grūmodamas vežėjui revol
veriu, atlėkė į Evanstoną, kur 
jo laukė kitas automobilius, ku
riuo plėšikas ir pabėgo.

Plėšimą pajusta tik Evansto- 
ne, kada traukinis sustojo ir ne
gavus signalo važiuoti, pradėta 
•jieškoti traukinio darbininkų. 
Tada ir surasta užmušėjistė. 
Manoma, kad ir pats plėšikas 
taikėsi išlipti Evanstone, kur jo 
laukė 
sekus

— “Aš buvau taip 
, kad aš negalėjau 
atlikti savo namų 
darbų, nes aš nega
lėjau pastovėti ant 
kojų, nes turėjau 
didelius skaudėji
mus nugaroj ir 
strėnuose. Aš visą 
laiką daugiausiai 
sėdėjau ir dirbau 
tiktai tokį darbą, 
kokį galėjau dirbti 
sėdėdama — plo
viau indus ir t. t.

Victrola No.
$235: su elektra $B75

Geriausia šešių cordu 
uių siūlų špulaitė 

Dresiu siuvėjų Rcrybė 
Del Keros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPO^L COTTON CO.. Dept. C 

SIS FourlJb Avc.t New York

Su f Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tu z. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį M jūsų.

nulio

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite į musų ofisą kups 
yra prirengtas^ moderniškai.

Naujausi moksli- 
k niai išradimai ir pa- 
9 tyrimas visokiose li- 
B gosc su labai mažu 
V išėmimu, yra gydo- 
' Inos atsakančiai įlei- 
k džiaut serums tie- 
L šiai j kraują, su di- 
gdu deliu pasisekimu.

Turimą visada 
|Hl naujus serums — 

Profesoriaus Ehrli- 
99H ch° gyduoles 606 ir 

pagerintos 914, gy- 
ir be skausmo.
ir X-Kay Egzaminacijfi 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną 
to neturėsite jokios atsa-

Vieną dieną aš radau knygutę kurioj 
aprašoma Lydia E. Pinkham’s gyduo
les, ta knygutė buvo Įmesta Į mano 
laiškų bakselį. Aš pamačiau, kaip 
Vegetable Compound pagelbėjo ki
toms, todėl pabandžiau ir aš. Aš tu
rėjau vartoti apie tuziną butelių, kol 
aš atgavau savo stiprumą, bet aš tik
rai giriu šias gyduoles. Paskiau aš 
vartojau Lydia E. Pinkham’s kraujo 
gyduoles nuo prasto kraujo. Aš bu
vau sušalusi visą laiką. Aš kartais 
taip buvau sušalusi, kad vos tik ga
lėdavau pasėdėti, bet mano dclnos 
prakaitodavo, Aš taipgi vartojau Sa- 
native WaslL. Uš jį taipgi iykomen- 
duoju. Jųš galite spausdinti šį laišką 
ir aš maloniai atsakysiu laiškus mo
terims ir patarsiu savo kaimynams 
apie šias gyduoles”. Mrs. Harry 
Ashčroft, 632 Beeeh Avenuc, Coving- 
ton, Kentucky.

Mes dastatome į visas 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

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

Kumpas MohAmi ir Dcarborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augate. Priėmimo kumbacya 
505 <!<•! vyrų, priėmimo kaiubarys dėl

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

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

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

Telephone Lafayette 4543
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Fuikųs SheU 
rėmai payra- 
žiną veidą. .... .t ‘1
Nesiųskite nei cento aš užkiltam jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN.
Ritholdz. Speetacle Co., Dcpt. F. L. 201 
1462-61-66 W. Madison St., Chicago, III

Atsiųskite man pora akinių dėl 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$3.98. Jei ne. aš ų sugražinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti.
Vardas ......... .................. Amžius...... -
Pašto Ofisas .......... .....
Gatvė ir numeris ....
Box No ........... R F D

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybės.

Ligos kraujp, reumatizmo, nei*y,ų» 
skilvio Įįgas, odos, krutinės, šoijų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kcpeifų, 
pūsles, visas slaptingas liga^ yra mu
sų specialumas per 28 ij^iis, visuo
met gausime geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau nc- 
bękęiU^si.U4r jums tai nieko nekainuos.

t Thč f*eoples Health Institute
DR. G1LL, Specialistas

10 N. Wel!s St., kamp. Washington St.
Ofiso valandos: Panedėly,x ketverge 

ir petnyęioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
UtariŲnke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto ikk£ vakare. Nedėlioj ir- švente- 

(I ryto iki 1 vii. po pietų

DEPOSITORG
SIABEBANK-

Kampas Ashland Avė., prie 47th St

ra b-.-niauidii ‘ Spertali la ; ( hi 
l i i-.')- :iimi i m< i>i toje pH<"- .p

NESIŲSKITE PINIGŲ H
Aš nepriimsiu nei vie- Z#

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. Aš garun- 
tuoju tikrų pritaikymą įtr 
bn uerokuosiu jums nieko,

Aš pertikrinau daugiau 
kaip 200.000 vyrų ir mo- ............. . . . -
terų, kad mano dideli ' “True. Vision akiniai, 
gražiais shell rėmais, yja puikiausi ir 
akiniai kokius gulima, gauti. Jie apsaugos 
akis, 
mų

ougoje
vietoje

Ofiso Milando. : KauUieii nuo 10 Iki 
sukaro.

Nedėlioj nuo Hl iki | p<>- pietų-
Punedely, mredoj ir subatoj nuo rytu il-.i 

8 vai. vuliale.

Victrola No. 210, 
$110

tai Victrol 
Laukia Jūsų

citzaminacija, šlapumo finalyzas, 
kiti laboratorijos išbandy- 

taipgi X-Ray egzatninucija daroma,xku- 
parodo tikrą jūsų sveikatos (stovĮ. Ge

rinusios naujos mados gyiluo 
niai padarytos Amerikoje ir Jungtinė: 
tljose yra suteikiamoj per Dr. Ross dėl gy_ 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškas 
lipras, skilvio ir kepenų ncsmayrumuH, ner
viškumą, Rri*ujo otJoti ir
šlapumo ■*»—■»-’ yra gydoma kasdien.

Žmonės kurie yra
nerviški silpni ir tu- 

\ >'• ualvo skaudėjt-1 mus, nugaros skau-u’ffi . 1 dėjimus, sniati.ų šir-
fiif 4 die; plakimą su-

IjBu skirdimą odos, suti_ 
nusias giles, skaudu

li | į j liūs, prastą apetitą.
privalo gydytis tuo- 

n . j*11-
e Sergantiem i yra

teikiamus labai ge- 
rn- p t r >-nivimas to-

Jg&F kiomls mažomis kai- 
nonii ■, kad kiekvie
nas lengvai gpli už
simokėti. Dr. Ross 

uteikla dy
kai patarimą. Kiek
viena.- yra kviečia
mas atsilunkyti.

nauju bu- 
ir pagerintu Lu- 

umuą laikj^ ligo- 
Kiek vienų dieną, 

ir malonumų. Tai 
išgydo sifilį.

$12 50 
$5.00

kia ristis Meyersą, Talaber’ą 
ir Pdžčlą.

“Drapiežnas dzukas 
vičhis nori 
minti 
cevičiiis buvo sutikęs paguldy 
Ii Šinkkų kartu su jo tuolaiki 
niu hianadžerium 
kus iąsyk paspruko iš Chica- 

Dabar Bancevičius vėl 
šaukia Šimkų persiimti bilc 
dięną ir <bile vietoje. O kad tai 
nėra baikos, tai BanceviČiug 
sutinka dėti “®ide bet” nors ir 
iki tūkstančio dolerių.

“Tegul jis pirma su manim 
persiima”, sako Bancevičius, 
“o paskui jau šoka kitiems į 
akis. O jeigu my tai jis vėl tu
rės nešdinti» iš Čhicagos.”

CHICAGOS
ŽINIOS

. B. M. Ross maloniai
S. Dearborn St

l inksma Kaimiečių — 
Rudents Vėju — Valca 
Žuvininkų Vairas 
Hans Erichson-Harry Syveitsen 
Vidurvasario Valcas 
Hans Erichson 
Elzbietos 
Rudustų — Valcas Stahl’o Kapeljja

KITOS VICTOR REKORDŲ SUGESTIJOS
Blaivybės Apaštalas'
Du Sunu J. Vaičkų
Radastų Valcas
Gėlių Darželis
Mano Mylimoji
Lauktuvių — Valca
Kariloff’s Rusiška Orkestrą Balalaikų 10” -7i
Ubagų Balius t
Septynios Pačios Juozas Vaičkus 10 -7<
Aš Augau Pas Tėvelį
Lopšine Murionu Rakauskaitė 10 ' •<<
Pas Pri.stovą • \
Devynis Mėnesius Atsėdėjau
J. Vaičkus—J. Dikinis 10” .7.
Daug Kraujo Pralieta
Laivyne Anthony Sodeika 10” -7l
Ant Marių Krantelio „

Vai' Aš Pakirščiau Jonas Butonas 10 .7<
77591 Kareiviai Sugrryžta — Valcas

I.ai Gyvuoja Orl^amclo ----- Valcas*
I nstrumentališkas Kvartetas 10” .71

Prašykite bile vieno pardavinėtojo Victor produk 
tų, kad parodytų jums pirmą tomą naują 
kalį Artistinę Library Victor Rekordų — 
mas turi savyje Schubert’o “Unfinished 
phony” ir Schumann’o “Concerto”.
Pabandykit Victor Tungs-tone adatas — nerei
kia jų mainyti su kiekvienu rekordu. Klauskite 
jūsų pardavinėtojo!
Yra tiktai vienos Victrolos ir jos yra padarytos 
per Victor (’ompany 
marks.

Prieš kelias dienas atvažia
vo į Ghicag^ rb?l ikd-s ’ Šimkus1. įt Moniis’ yra 
jau čme smarkauti: jis 'šau-'

Nauji Tru-Fit Akiniai 
DYKA! Išbandimui

1924

Sifilis ir kraujo ligoti gydom 
du, Arsphcaamiho gydymu 
c.icidc gydymu. I labai t. 
n'ai jaučiasi daug geriau 
mes sutoikiKim' liiilomiumą 
vienatinis gydym u, I uris

PAPRAST V 
MOKESTIS 5KA ..
DAB'AR
ATPIGINTAS i m

J'< r 1 rii-det imt j / ne I o D 
i;A ir tnuterų. 
.•rialu serum ,y:„ mus yru 
gerumu pa-.ei.iiiemi.i atgavi* 
nusilpusiciiis vyrams. Jo vei- 

. nervų ir kraujo yru didelis 
nunilimusių ir suirusių vyrų, 

turi kokius nors 
atsilankyti dėl dykai 
sužinokite teisybę 

1 galite būti išgydytas 
nieko ir nebus,

suteikus gerą patarimą
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Lietuvių Rateliuose.
Krikščionybe ir mokslas

Raymond Chapely įvyko sep
tinta Mokslo Draugų paskaita 
Prtdegenlu buvo Dr. A. J. Ka- 
ralius.

Atidarant
Brigita Paurazaitė gražiai 
skambino porą gabalėlių pianu. 
Jos skambinimas sužavėjo pub
liką. kurios pusėtinus būrys 
buvo atsilankę'. Muzika suju
dina ir prirengia prie priėmi
mo istoriškų pamokų, kurias 
teikė prelegentas.

Dr. Karalius nurodė krikš
čionybės nuopelnus ir veikimą 
jnokslo srity. Nurodo, kad bu
vo net kunigų, kurio nors ir 
buvo pamokyti, išleido knygas, 
liet skelbę ųpsėdimą žmogaus 
vt lniu ir raganomis, kurias jie 
žūtie. Pasak prelegento, dabar
tinė krikščionybė jaw pagerė
jusi. Daug kunigų pripiUysta

susirinkimą p4ė 
pa-

gTŲiąjj mokslą. Ji<’ Bibliją va- buvo ne susirinkime, bet visuo
tina ir liepia suprasti kaipo tini. Kiekvienas narys turėjo 
poeziją. Dienos, kuriosA* Dio vąŽiuoti [ paskirtą balsavimo 
vas tvėrė pm^mlį esą buvo ii- vietą (jų buvo trys) ir ten pa- 
gesnės už t liksiančius melų, duoti savo balsą. Tai buvo nmi- 
Mokslus laimėjo, bet laimėjo ir balsavimo būdas ir todėl bal- 
krikščionybė; ji sekė mokslą savime visgi nedaugiausia narių 
ir lode l išlaikė savo gyvylię. dalyvavo. Iš kokių 1,100 narių 

Sekamą sc^itiadicnį Mokslo tedalyvavo rinkimuose tik apie 
Draugų prelegentu bu's Dr. S. 350. Bet visgi daug daugiau, 

| Bicžis. Jo tema bus “Sauline, negu kad narių dalyvauja sust- 
J sistema.” Paskaita apims astro- r iškilniuose.

nomljos mokslą. Svarbiausia Rinkimuose beini rasis sąrašas 
tai saulės užtemimas, kuris ne-, gavo vidutiniškai apie 200 balsų, 
užilgo turi įvykti. Saulė, kuri o bolševikai gavo vidutiniškai 
neįstengs apšviesti musų šalį; biskį virš 100, nofs bolševikai 
diena, kuri pavirs naktimi, bus sutraukė prie balsavimo visas 
baisi ir išgąšdys daugelį žnio- savo spėkas, kokias tik jie turė- 
nių. Todėl Mokslo Draugų p re- jo.
logentas Dr. Biežis yra ir pa- Išrinkti rubsiuvių unijos val- 
sirengęs išaiškint?visas paslap- dybon:
tis saulės užtemimo. I Phįnininkas C. ĮKairisš

Idant žmonės nebijotų ir tu- balsais, 
retų malonumo, yra užkvies
tas ir prižadėjęs atsilankyti ir 
svečius palinksminti pasaulinis Iždininkas F. Linkarta, 
pianistas, artistas A. F. Gor- 
don. Jis užroiške, kad Mokslo Maršalka X. saikus 198 bals. 
Draugam Įsitarnausiąs tik to-i Pildamoji Taryba: Ai. čepai- 
d(4, kad mokslią mylintys žmo- (204 b.), A. Vilis (194 b.), 
nės lietuviai yra jo draugai, K* Kūgis (211 b.), V. Pačkaus- 
nors jijR^Gordonas) yra frau-K. Valskis^ £18 
euzas. —Rep.

Sekretorius A. Kedzel, 
balsais,

balsais,

205

199

196

>*> 
b.), M. Gintam (178 b.), F. Pru- 
sis (207 b.).

Jungtine Taryba (Joint

Naujas “Gydytojas”
liau jas didelis 

ir mokslo lietuvių 
('lydytojas”.

“Gyvenimu
iliustruotų 

žurnalų.

PRANEŠIMAI ISRENDAV0J1MUI NAMAI-2EME

Visiškas bolševikų pralai
mėjimas rubsiuvių unijoj nas (179 b.)? C. Kai ris (191 

b.), A. Kedzel (190 b.), F. 
Pnisis (205 b.), V. Pačkaus-

JURGIS BUBLIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 13 dieną, 1924 m. 2:55 
vai. ryto turėdamas 38 metus. 
Buvo nevedęs, išgyveno Ameri
koj 17 metų. Paeina iš Lietuvos 
Kauno ap., Pakuonio Valsč. ir 
parapijos, Dvilikių kaimo. Pa
likdamas nuliudime brolį Anta
ną Bubi j ir du pusbroliu Ame
rikoje, o Lietuvoj motiną ir ke
turis brolius. laidotuvės įvyko 
gruodžio 16 dieną, 1924 m. 9 
vai. i.š ryto su bažnytinėmis ap
eigomis aut katalkiškų kapinių. 
Ačiū visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse.

Prašau A. A. Jurgio draugų 
ir pažįstamų, norinčių gauti 
daugiau žinių atsiliepti sekamu 
adresu:

Antanas Bublis,
131 — 156th St.,

Calumet City, (11.
Lieka nuliūdę:

Brolis Antanas ir gminės.

PETRONELĖ 
KLIMASZEWSKIENĖ 

Po pirmo vyro Mockienė
Mirė giuodžio 30, 1924, 5tą 

vai. po pietų. Turėjo 43 metus 
amžiaus. A. A. Petronėlė buvo 
narė šv Franciškos Rymiankos 
Draugijos. Išgyveno Amerikoj 
20 metų. Kauno rėd., Raseinių 
apskr.,' Jurbarko parapijos.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jurgį, trys dukterys: Oną, 
Stanislavą, Bronislavą, sūnų 
Joną ir žentą. Kūnas pašarvo
tas 3125 W. 41 PI. Laidotuvės 
(vyks subatoj, sausio 3 d., 1925, 
įš namų 8tą vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios parap. bažny
čią kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero Kapines

Nudširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstatnus 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
ir dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, dukterys, I 
sunūs ir žentas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

Per kelis metus AmalgameitųĮkas D'’.> b.).
rubsiuvių 269 lietuvių lokalej lik- lokalo korespondentu 
viešpatavo bolševikiški Maskvos tapo išrinktas bolševikas A. 
sekėjai. Jie buvo ten tiek įsitvir-1 Dargis. Bet jm nė nesiskaito 
tinę, kad skaitė lokalą savo par-1 valdybos nariu. Jį išrinkta to-1 
tijos dalimi ir manė ten jie pasi-Į dėl, kad jokio kito kandidato 
likti amžinai. Kieta buvo ta jųpai vietai nebuvo.
diktatūra lokale, — taip kaip Taigi bolševikai prakišo vi- 
Maskvoje. Jie pripažino pilną pas, kaip jie patys viešai pri- 
laisvę lokale, bet tik sau, o ki-Į sipažino vietas bolševikų lapo-1 
tiem jokios laisvės nepripažino Į ly, šitas* ir gerai apmokamas 
ir kiekvienam bandė užrišti bur-1 vietas. Bet naująjai valdybai 
ną: mpt čia dar ne Maskva, tai I tos vietos nebusi taip šiltos. Ka- 
priešininkų negalima statyti “k Į da bolševikai įsteigė lokale sa- 
stenkie” ar piršti Trockio ”ma-Įvo diktatūrą, tai jie rado lo- 
šineię, kuri daro žmjogų trumpes-1 kalo ižde $1,500. Jie visus tuos 
nj ant vienos galvos”, tad įpri-1 pinigus prašvilpė —■ išdalino 
seina tenkintis tik pašaipa, nie-1 kitiems bolševikams, ir dabar 
kinimu, šmeižimu ir pabaudo-1 lokalo ižde netik vejas švil- 
mis. I pauja, bet net yrą* pridaryta

Nusibodo nariams ta diktatu-Į keli šimtai dolerių skolos. 'Pai
ra ir jie paliovė ir lokalo susl-|»ri naująjaį valdybai teks sun- 
rinkimus lankyti. Bet iš to Mas-|kiai padirbėti ir paprakaituoti 
kvos agentams tik džiaugsmas: Į kod risas tas bolševikų prida- 
kuo mažiau nariai lanko susirin-Į rytas skolas atmokės ir loka- 
kimus, tuo geriau diktatoriams 1 ’as vėl savo ižde turės pinigų, 
lokalą valdyti. Nusitarė tada! Bolševikams irgi teks ne vieną 
nariai padaryti galą tai diktatu-1 ^šarą nusišluostyti: jie irgi no
rai. ’V. .. « . _ ■" ’
lis skaičius narių atėjo j susirin-1 kalo iždo: “badaujantys 
kimą. Diktatorius bolševikus | ševikai dabar f 
net šiurpas pakratė. Jie niekad Maskvos duoti, jiems daugiau

1 X 11 i • > v-va I 4 i • w • ••

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgija*. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus persalimo.
Šokančių, traukančių, Į padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepainislini apie

Įreg. 8. V/ra t. Ofise, 
tuo jaus ir negadinda
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai sutelkia 
malonų ir greitą pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
b Šeimyna negali būti be 
’ bonkos Šių gyduolių. 

Nėra tlkniab, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER *C0.
104-114 So.4th Street

Broeklyo. N. V.

Skelbiinai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandenin šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6580 So. Robey St.
TeJ. P ros pert 3926

visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetu susirinkimus;

. prakalbas, rna- 
j sinius susirinkimus ii1 apvaikščioji- 

nnis ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami lik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų , organizacijų,' draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjirniškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar šektan-

I tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 reidų už colį ar
ba dalj vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių noaprubežiuojamas.

5. Apie kredilą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal-

Einti į sekamos dienos laidą turi 
ut priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Jau pasirodė 
Sveikatos 
Žurnalas ‘'Gydytojas”. Slisldė-Į rengiant paskaitas, 
jus su “Gyvenimu” išaugo j 
puikų, iliustruotą ir didelio 
formalo žurnalą. “Gydytojo” 
re< laki oriais yni D r. A. J. Ka
ralius ir Dr. S. Biežis1. Ofisas 
randasi 2201 W. 22nd SI., Chi
cago, III.

Šis numeris yra pripilldytas 
puikiais raštais, bet redakcija 
praneša, kad sekamame nume
ryje pradės eiti Dr. Francis X. 
riercum “Proto Fiziologija.” 
šis straipsnis išdėstys paskuti
nių laikų mokslo patyrimą, apie 
svarbiausią musų visų dalyką 
- protą. Kas yra protas, 
kur protas 
protaujame, 
t i protą, ar 
■— ir t. t.

Naujieji redaktoriai .žada dė
ti visas spėkas, kad patiekus 
visus vėliausius mokslo paty
rimus žmonių sveikatai.

Administracija giriasi, kad 
prenumeratos ir sveikinimai 
aplaikoma už gražų ir naudin
gą “Gydytoją”. —Rep.

RENDA1 gera vieta dėl bar- 
bernės. Bnrberio bizniui pato
gi vieta. Kreipkitės prie savi
ninko. Renda pigi.

1703 N. Ci’awford Avė.

PARENDAVO.11MUI 5 kambarių 
namas medinis su elektra, gasu <4^ 
visokiais paskutinės mados 
iriais, renda $23,00 mėnesiui.

Atsišaukite ęz**-''’
4836 Ridgeway Avė.

1S 

atsirado, kaip mes 
ar galima išvysty- 
protą turi gyvuliai:

organizuojamas 

bus 4 dieną sausio, 1925 
1 valahdą po pietų 15001 So. 
Lukštos svetainėje.

J. Latvėmis, rašt.

Cicero, III. yra <
Laisvas Mišrus Choras, pirmas susi
rinkimas 
metuose, 
49 Avo.,

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
kliubas Chicago, III., laikys metinį su
sirinkimų nedėlioj sausio 4 dieną, 1925 
m., 1 vai. po pietų, Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

Nutarimo rašt. S. Kunevičia.

■fti;

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALINGA apsi vedus pora be 

vaikų, kuri norėtų su manim kartu 
dirbti flat janitoriaus darbą. Duosiu 
5 kambarius fintą ir dar gerai primo
kėsiu.

Atsišaukite
3810 W. 14 St.

Tel. kitvndalo 3663

Vanduo su myteriais pro 
šalina bereikalingą 

eikvojimą

Liet. Mot. Draugijos Apšviela, mė
nesinis susirinkimas jvyks sausio 4 <1. 
Ima vai. po pietų, Mark White Sq. 
Parko knygyne prie Halstcd ir 30 gat. 
Nares malonėkit skaitlingai -atsilan
kyti. ) Sekretorė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

nors
pen-

Daleiskime, kad kąkia 
katastrofa urnai pagadintų 
kias iš dešimties vandens pum
puojamų stočių ; tai kaipo pasek
mė tos nelaimės, pusė miesto 
butų be vandens, arba likusios 
penkios stotys dastatytų tiktai 
puse tiek vandenio kiek reikin 
lauja visas miestas paprastai. |

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo metinis susirinkimas 
jvyks, sausio 3 dieną 1926 met. 7:30 
vai. vak. Mildos svetainėje 3142 So. 
Halsted St. Visi kliubiečiai pribukite 
ant šio susirinkimo, nes turime ap
svarstyti kaip geriaus galėtume prisi
rengti prie ateinančio kliubo baliaus, 
kuris jvyks prieš užgavėnias Chicago 
Lietuvių Auditorijoj.

A. J. Lazauskas, rašt.

REIKALINGAS flat janitoriaus pa- 
gelbininkas. Turi, būti patyręs ^šiame 
darbe. Gera mokestis, valgis ir kam
barys.

Atsišaukite
3810 W< 14 St.

Tel. Lawndale 3663

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

Įmokėti Viena Tuksianti
3 pagyvenimai po b kambarius, 

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

C. P. Suromski and Go/
3352 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
po 4 ruimus namas pigiai, galite su 
mažai pinigų, morgičių duosiu arba 
mainysiu ant biznio.

I L. DAN1S,
4345 So. Wastenaw Are. 

Chicago, 111.

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

Savininkas
P. WITKUS, 

10746 So. Kedzie Avė.
> . - -I1 1 . L 1 ’ . '-----  1

Kaina $3,300, įneš- 
arba mainysiu ant 
Prie lietuviškų ka-

MORTGECIAI -PASKOLOS
1111111111111111111111111111111111111111!

paskolon
• ant antrą 

morgičių
ant 6% ir 
patogaus
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 0775
Rezidencija Lowndale 7960

MOKYKLOS

Lietuvių Amerikos Politikos kliubo 
ant North West Sides įvyks metinis 
susirinkimas 5 d. sausio 1925 m. 8 y. 
vak. parapijos svet., 1644 Wabansja 

A . . • • j: i Avė. Gerbiamieji kln/biečiai malonė-Ar ,iųs galite Įsivaizdinti kas kit(1 pribuli ant <it0 susir!„kimo dci.
..., ...... ___ : balius taigi

lio-Ac nrndnlntintii1 turėsime svarbių reikalų aptarti.! Ilgos pi asipiaumų ( Valdyba.

Draugystė Liet. Taut. Tėvynės My
lėtojų No. 1 metinis mitingas atsibus 
nedėlioj sausio 4 d., 1 vai. po piestų, 
4600 So. Paulina gat. Ateikit visi.

Rašt. K. Chap.

tada atsitiktų Chieagos miestui?! to, kad yra rengiamas 
Gaisrai i r 
kuolabiausiai, mirtis ir neapsa
komas kentėjimas butų pasek
me.

I Bet tokia katastrofa yra ne
galima jus sakysite; ji negali 
niekad apsireikšti.

TOJE PAČIOJE MINUTOJE

APRAŠYMĄ, » KATASTROFA 
SUNAIKINO PENKIAS Iš DE
ŠIMTIES CHICAGOS VAN
DENS PUMPŲ. VISOS STO
TYS PUMPUOJA TAIP GREI
TAI KAIP JOS GALI, BET 
VANDUO Iš PENKIŲ PUMPŲ 
NEDASTATO UŽTEKTINAI 

nemėgo “palšųjų minių’ , kurios I “Ų,anviįių”. VANDENS.
nenori raudonojo kazoko šokti;! §js. rubsiuvių laimėjimas yra Puse vandens pumpuojamo, 
jie mėgo tik dirbti slapta, siir-1 svurbus. Gal jis paskatins ir sujungtų pumpaVimų penkių di- 
paipėse, kur niekas jų nemato J k, miestų lietuvius rubsiu- dėlių pumpavimo stočių yra pra- 
Todel jie ir nusigando didesni I v,us atsikratyti nepakenčiamos žuvusios per katastrofą —■■ ka
bulį žmonių pamatę, nes tai lė-1 bolševikų Maskvos agentų dik- tastrofą bereikalingo eikvoji* 
mė galą jų^viešpatavimui; mat I taturos. Ypač tai gurėtų pada- 
bolševikamis tik tada sekasi, ka-|n^į Ęrooklynas, kur bolŠevi- 
da žmonės apatinti, nesirupiha kai tiek daU{? įvairiy šposU 
savo reikalais; bet kada žmonės rlll)siuviams vra pridarę, 
sujunda, —žiūrėk, ir laksto lauk 
bolševikai. Taip buvo ir čia.
Sujudo nariai — ir bolševikams 
striuka pasidarė, 
kai yra gudrus: neveltui gi sur- 
paipėse sėdėjo ir perėjo Maskvos 
klesas. Jie tuoj sukėlė triukš
mą, iškoliojo narius, kam jie at
ėjo susirinkimai! ir atidėjo rin
kimus. c__________________

. . I n 1 imt Yra OKFU KUiaSWOXa VlUCilgUI IV <U-zinojo, kad vistiek jie pralaimės,Į viską (tarą paprasuii, iki jau . delis pavojus dėl išsiplatinimo ligų ir 
bet visgi kiekvienas nori gyventi Į įsiūbavo \ . . . . -
nors dieną ilgi?/i«, tai ir jie ati-Į gal^ 'but1 sukdkytas^
dedami Tinkin us i__ _______ ' J’ " V
dienoms atitolino (savo pralaime- džiaugiasi, kaip grinoriai jova- 
jimas, nors tas pralaimėjimas | lų maišo. 1/r. Graicnma^ sėdi gaĮjina bus jas pataisytu 
pasidarė dar skaudesnis.

Atidėjus rinkimus
t'.aieė tuoj paskelbė manifestą I niškais degtukais, 
“nužemintiems pavaldiniams,” Į i . .

Ir vieną gražių dieną dide-| begaus daugiau pinigų iš lo- 
bol- 

tures prašyti

□donojo kazoko šokti; 
tik dirbti slapta, sur-

—Lietuvis.

Sušlubavo visas miestas

RE1K ALINGAS blaivus žmogus 
dirbti ant mažos farmos. Butų geis
tina, kail atsišauktų kuris patyręs 
dirbti ant farmos.

J. DAMBRAUSKAS, 
Box 132, 

Willow Springs, III.

PARDAVIMUI

TOJE PAČIOJE MINUTOJE chieagos kp. Lietuvių Moksleivių 
T/TToiunm cPATnvvnri xi Susivienijimo Amerikoj šaukia specr-KUOMEI JUS SKAITOTE Š| aij susirinkimą pgtnyčioj, sausio 2 d., 

1925, 7:30 vai. vakare pas P. Frances 
Stogis, 4049 So. Richmond St. Visi 
narai malonėkite atsilankyti, nes bus 
sprendžiama labai svarbus dalykai, i 

L. Narmontaite.

mo.
Pusė vandens kuri pumpuoja mie

stas netarnauja geram tikslui. Jis iš
bėga per plyšius negerų dūdų ir yra 
bereikalingai eikvojamas neatsargių 
vartotojų. Kaipo to pasekmė, -vandens 
spaudimas daugely miesto sekcijų 
yra labai menkas. Daugelis žmonių 
negali gauti vandens kiek jie reika- 

’ ; nuo gaisrų yra labai 
Linduo yra nečystas ir jo 

j skonis ir kvapas tankiai atsiduoda 
chemikalais, todėl, kad jis greitai yra 
pumpuojamas, užtat negali greitai iš-i Atvažiavo kokie tai keturi iš

Lietu vos grinoriai ir kelia d i- filtruoti ir chlorinas turi būti dadė-
• ” ioc- lzu/1 Ha rmeizlci rvfll O-Ol'l-
džiausį triukšmą. Nors jie sa- tas, kad jis pasidarytų saugus geri- 

__ __  ____ ______ mui.
Tie atidedami rinkimusI paprasti žmogiukai esu ir; Bereikalingas vandens eikvojimas j it diiueuami nniumusi yra tljįra j<ataKtrofa Chicagai ir di-

- # t , I UCU0 pavvjuo **

veik Vl'są miestą.; pavojus namų savininkams.
vandens eikvojimas 

■ , . 6„.. **...< Vandens myte-
I1O1S kelioms I mų dabar sėdi kai prikalti ir riai įdėti i kiekvieną namą parodys 

kur vanduo yra bereikalingai eikvo
jamas per kiauras paipas ir tuomet

Patyrimas kelioliką miestų jau pa
rodė, kad įdėjimas vandens myterių 
yra apsaugojimas, bereikalingo eikvo- 

Susirenka jimo vandens, tas reiškia geresnį

pirmose sėdynėse, o Dr. Kaspu- 
didžioji I tis jiems mačina su ameriko-

reduktoriai ° imtiekoriai (lakta- vandeni, geresnį vandens spaudimą, reaaKionai, apueąoriai, uokui Kryn^ van(JenJ ir mažesne8 vandens 
kp.d menšev kai ir valdytos yra Irai, kunigai ir šimtai prastos- bilas dėl naminių vartotojų. Milwau- 
diddi biaurvbės, kurie užsimanė | niųjų ir džiaugiasi, kad grino- kce, Detroit ir cieveland, chieagos 
giu.h Auur , ... 1<T • • miesto seserys prie didžiųjų ežerų,

riai jovalu maatina Laisvąją įurį įvedę myterius ir jau išrišo tą 
Lietuvą.” Ko tik paklausi, tai sunkia užduotį.
gauni atsakymą: 1 K»1W
Drimzi”! 
pamylėjo, 
vieno jovalo meistro, net ati
duoda 
kuriais 
Tas 
su monais. Kuris kartą buvo, 
tas kitą kartą veda visus savo 
draugus ir pažystarnus. Sušlu
bavo tarsi visas miestas ir vi- 

kios, kad nė vienas bolševikas į si tik kaflba ir giria jovalą, 
nepateko valdybom Rinkimai’ —Rep.

kurias iki to 
” bolševikai

įsigyti unijoi šilta* ir gerai ap
mokamas vietai 
laiko laikė “gerieji
(bet kada tas vietas laikė bolše
vikai, tai jos nebuvo nė šiltos, 
nė gerai apmokamos). Ir pradė
jo didelę šmeižimų, ir kolionių 
kampaniją kaip prieš atskirus 
asmenis, taip ir prieš visas srio- 
ves, kurios negarbina Maskvos ir 
nenori po jų batu būti.

Pereitą antradienį įvyko rin- 
jkimąi ir pasekmės rinkimų to

‘ n.o<iei neįdėti vandens myterius UZimazi-Įt|e] Chieagos?
Fą “dzim-dzim” taip

kad jiems, pasak

geriausius savo rubus, 
apsirengę dzimuoja. 

Dzimdzi-Drimdzi yrą lyg

ASMENŲ JIESK0JIMA1
JIEŠKAU brolio Kazimiero Norei

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

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

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

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

ar našlės be vaikų, be skirtumo tikė
jimo ir turto, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, nemylinčios menulio šviesybės. 
Aš esu 36 metų amžiaus; platesnias . .v. pirmu

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

Atsišaukite
1739 So. Halsted St. 

Box 432, 
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JIEŠKAU DALININKŲ 

“švyturio” B-vės skyriaus sudarymui 
ir milžiniško knygyno atidarymui 
Amerikoje (Chicagoje). Kreipkitės j 
“švyturio” B-vės įgalidtinį

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

(ofise Mr.jBąkševič)

Pranešimai T
PRANEŠIMV TAISYKLES

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

1. Nuo lapkričio 15 d. š« n|. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai

MOTERIMS PRANEŠIMAS

Parsiduoda vilnonės
niams, kaina 4 oz. malka 31V2C., 35c, 
40c. ir 45c. Marškonės gijos dėl 
mezginių, kaina už matką nuo 10c. iki 
45c. Balta drobė dėl užvalkalų ir 
taip toliau. Vilnonės skiautes dėl 
vaikų ir mergaičių Kainos pigiau
sios. Atdara kas dieną ir vakarais, 
nedėldicniais po pietų, 1

FRANK SELEMONAVIČIA,
504 W. 33rd SL

1 lubos

gijos neri-

Grojiklis pianas $160
... ,.. .... k

Parduosiu savo grojiklį pianą, 
augštos rųšies išdirbinio, 100 ro
lių, beorius ir kabinetas, paimsiu 
dalį jinokėjimo ri dalinai* išmo
kėjimais

2918 Mihvaukoe Avo.
!■ floor

Bučernė ir Grosernė už 
pusę kainos

Arba savininkas maino ant automo
bilio. Biznis išdirbtas per ilgus pie
tus. Priežastis pardavimo — liga. 
Kreipkitės pas

C. P. Suromski and Co.
33512 S<>. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI pigiau negu 
kainavo .žuvų marketas ir doli- 
katesen.

4127 Archer Avė. 
netoli Francisco Avė.

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
pirmos klesos keptuvė (pekarnė), 
mainysiu ant namo. Priežastis par
davimo, nesveikata.

šauk
n Boulevard 5018

DIDELIS BARGENAS
Bučernč ir Groernė geroj vietoj su 
namu arba be namo parduosiu pigiai, 
priežastis, savininkas Yuri du bizniu, 
taipgi galiu priimti pusininką su 
$1000, atsiSaukit 3331 So. Halsted 
St. į bučernę, arba 3122 So. Halstcd 
St. vakarais.

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė, su gyvenimo ruimais. Biznis iš- 
dirptas ir visi reikalingi daiktai prie 
biznio randas.

Kreipkitės
3428 Aubum Avė.

PARSIDUODA Lunchroom 
visas, arba galį pristoti kaipo 
pusininkas. i

Atsišaukite
1715 S. Jefferson St.
■JV.eSBM

NAMAI-ŽEME
DIDELIS marinis, 2 Batų namas 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- • 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau . 
kitę prie James Kral, 2444 W. 67

• St. Tel. Prospect 1364

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNO
COLLEGE, '

2467 W. Madison, Chicago, III.
Phnne Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Managn
........—........

VYRAI IŠMOKITE MODERNINftS 
BARBERYSTftS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

EIK Į MOKYKLĄ
Mokintas būdamas lengviau nešio
si gyvenimo naštą; nereikalausi 
dirbti tokio darbo kad kūnas tirp
tų iŠ nuovargio. Mokytam žmo
gui visuomt ir visur lengva koyo- 
ti tiek už politiką, tiek už lais\-ą. 
tiek už darbininkų ekonominiu^l 
reikalus. Skriaudžia ir išnaudojai 
tiktai nemokytus žmones.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

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

P. S. Musų mokykloje mergi
nos ir moterys paliuosuotos nuo 
mokesčio

V. i
BARBERYSTftS MOKYKLA

Del vyrų ir moterų, dienomis ir 
vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus* laike mokjnimosi. Ga
lima uždirbti nuo $42 iki $20 į sa
vaitę.

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

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910
«

Mes išmokinsime jus 
angly kalbos į labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinirpo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

I

Musų Aūgštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją i dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Ro^y St. 
(Netoli Milwaukee Avė).


